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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.
 )3مكاترونیك و رباتیك.
 )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 آیي د 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
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متن مقاالت شامل چكیده ،بدنه مقاله ،مراجع و زیرنویسها باید با فونت  B Zar 12و با فاصله  doubleمیان خطوط ،در صييفحات
 A4یك ستونی و تحت نرمافزار  Wordتهیه گردد.
آدرس نویسندگان
آدرس پستی کامل همه نویسندگان همراه با شماره تلفن و دورنگار(فكس) و نشانی پست الكترونیييك( )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 ( SIمتریك) 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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تعیین مسیر بهینه ناظر در ردیابی اهداف متحرک تنها با زاویه سمت با استفاده
از چندجملهایهای چبیشف
2 الفي

 علیرضا،1 مهدی اردشیری

ardeshiri_mahdi@shahroodut.ac.ir ، دانشگاه صنعتي شاهرود-  دانشكده مهندسي برق و رباتیک،کنترل- دانشجوی دکتری برق1
a_alfi@shahroodut.ac.ir ، دانشگاه صنعتي شاهرود-  دانشكده مهندسي برق و رباتیک، استاد تمام2
1397/03/9 :پذیرش

1397/02/10 :ویرایش

1396/10/16 :دریافت

 در این مقاله مساله بهینهسازی مسیر حرکت ناظر در ردیابي مكان اهداف متحرک سطحي با اندازهگیری زاویه سمت به:چکیده
 به میزان رویتپذیری موقعیت اهداف در مسیرحرکتي، عملكرد ردیابي هدف با زاویه سمت به تنهایي.تنهایي مطالعه ميشود
 بیشینه دترمینان باند پایین ماتریس، بدین منظور معیار بهینگي مستقل از تخمینگر هدف.هدف یا مانور بهینه ناظر وابسته است/ناظر
. ابتدا مدلسازی مساله کنترل بهینه مسیر رویتگر به روش چندجملهای متعامد چبيشف انجام ميشود.اطالعات فیشر انتخاب ميشود
 مزایای مدلسازی. قانون کنترل برای حرکت رویتگر مستقل از شرایط اولیه بدست ميآید،سپس با بهینهسازی مستقیم عددی
 محاسبه قانون کنترل در زمان شروع مانور و انعطاف باال در اعمال محدودیتهای،پیشنهادی بیشینه کردن رویت پذیری کل زمان مانور
 کارایي روش ارائه شده توسط شبیهسازی با روش مونتکارلو با روشهای مرسوم بهینهسازی مسیر به طور.مسیر حرکت ناظر ميباشد
 متحرک و ساکن ارزیابي شده و، نزدیک، همچنین عملكرد در سناریوهای مختلف برای ردیابي اهداف دور.جامع مقایسه مي گردد
 این روش در مساله کاربردی ردیابي یک شناور سطحي توسط زیردریایي با استفاده از سونار نیز.قابل اعتماد بودن آن بررسي ميشود
.استفاده ميشود

. چندجملهای چبيشف، مسیر بهینه رویتگر، ماتریس اطالعات فیشر، رؤیتپذیری هدف، رهگیری سمت بهتنهایي:کلمات کليدی

Optimal Observer Path Planning For Bearings-Only Moving
Targets Tracking Using Chebyshev Polynomials
Mahdi Ardeshiri, Alireza Alfi
Abstract: In this paper, an optimization problem for the observer trajectory in the bearingsonly surface moving target tracking (BOT) is studied. The BOT depends directly on the
observability of the target's position in the target/observer geometry or the optimal observer
maneuver. Therefore, the maximum lower band of the Fisher information matrix is opted as an
independent criterion of the target estimator. First, modeling of the optimal control problem of
the observer path is presented based on the orthogonal Chebyshev polynomial. Then, a control
law for the observer direction, which is independent of the initial conditions, is obtained using
the direct numerical optimization. The advantages of the proposed model include maximization
of the total maneuver time, calculation of the control law at the start time of the maneuver, and
high flexibility in applying the tracking constraints of the observer's motion. The efficiency of
the proposed algorithm is compared with the conventional path optimization methods using the
Monte Carlo. In addition, the performance of the algorithm is evaluated in different scenarios for
target tracking, including remote, near, moving, and stationary, and its reliability is investigated.
It is also applied in the surface submarine tracking problem using sonar.
Keywords: Bearings only tracking, Target observability, Fisher information matrix, Optimal
observer path planning, Chebyshev polynomial.
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عمده مسایل اصلي کنترل مانور بهینه رویتگر برای موقعیتیابي 3هدف

 -1مقدمه
رهگیری اهداف در شرایطي که محدودیت اندازهگیری پارامترهای

(هدف ساکن) انجام شده است ] .[15-10در مرجع ] ،[10حرکت حامل

هدف با حساسههای فعال وجود دارد ،تنها با اندازهگیری زاویه سمت

بر دو مسیر مستقیمالخط بررسي و تاثیر مسیر حرکت مقایسه گردیده

اهداف توسط حسگرهای غیرفعال انجام ميپذیرد که اصطالحا

است .با فرض کورس ثابت در گام اول مسیر ،محاسبه کورس رویتگر

رهگیری سمت به تنهایي ) (BOT1نامیده ميشود و کاربردهای زیادی

در گام دوم مسیر به منظور بیشینه کردن دقت محاسبه فاصله هدف انجام

خاصه در صنایع نظامي و تجاری دارد .مساله  BOTبا توجه به تعداد و

شده است .در مرجع ] ،[11برای یک مسئله موقعیتیابي ،با تعریف تابع

موقعیت حساسهها ،تعداد اهداف و ابعاد حرکتي اهداف دسته بندی شده

لیاپانوف محدودیت تقرب ،مسئله بهینهسازی هامیلتونین-جاکوبي با

است .در بسیاری از مسائل کاربردی ،موقعیت و شرایط اولیه هدف نیز در

افزونگي باند پایین آشكارپذیری  FIMبرای مسئله  BOTارائه شده است.

مساله  BOTنامعلوم است .همچنین تعقیب با کمترین مانور با توجه به

در ] ،[12با بهرهگیری از روشهای حساب تغییرات (روشهای

محدودیتها و موانع مسیر حرکت ناظر ،از الزامات اساسي این مساله

غیرمستقیم بهینهسازی) ،حل بستهای برای مانور بهینه (وابسته به پارامتر

کاربردی خاصه در عمل ميباشد .مانور باال موجب تولید نویزهای صوتي

ورودی ضریب تقرب) درمسئله موقعیتیابي (هدف ساکن) مطالعه شده

و آشكارپذیری بیشتر ناظر ميگردد .در دهههای اخیر مساله  BOTو

است .در مراجع اخیر الزام برقراری این دو شرط متقابل ،مسیر حرکت

تحلیل حرکت هدف ) (TMA2موضوع مورد عالقه محققین بوده است.

ناظر در مسائل کاربردی را به صورت مارپیچي( Sشكل) ] [3تعریف

این موضوع برای مسائل اکوستیكي (زیردریایي که سونار غیرفعال دارد)

نمودهاند .اهمیت این روش عالوهبر سادگي محاسبات برخط ،4عدم

و تجهیزات الكترو مغناطیسي (مراقبها با حسگرهای  )ESMو تجهیزات

وابستگي محاسبات به نامعلوم بودن شرایط اولیه است .در این مراجع،

اپتیكي (در ماهوارهها و دوربینهای مادون قرمز) مورد استفاده بوده است

روش ریاضي برای محاسبه سایر خصوصیات بهینه مانور مارپیچي از جمله

] .[3-1تحقیقات زیادی در خصوصانواع مساله  BOTانجام شده است

سرعت چرخش ارائه نشده و عموما رهگیری با بیشینه مانور حامل توصیه

که ميتوان به کتابهای مهم این موضوع در مراجع ] [6-4اشاره نمود.

شده است .هزینه این روش ،مسیر طوالني و نامطلوب مانور ناظر ،امكان

نسخه استاندارد تحلیل حرکت سمت به تنهایي ) (BOTMAشامل دو

عدم رویتپذیری در برخي جهتهای حرکتي از جمله مسیر فرار هدف،

متحرک در یک سطح دو بعدی است که ناظر (تعقیبکننده) و هدف با

و بهینه نبودن زمان پایاني مانور نسبت به کل مانور ميباشد .کمینه بودن

سرعت شبه خطي با سرعت و جهت ثابت در طول زمان رهگیری،

مسیر حرکتي ناظر در جهت تقرب به هدف ،عالوهبر بهبود شرط

حرکت ميکند .بدین ترتیب منظور از  BOTMAکالسیک ،محاسبه

رویتپذیری در سناریوهای دورشونده هدف ،باعث تخمین دقیق در

چهار پارامتر شامل دو مختصات موقعیت جغرافیایي ،سرعت و کورس

زمان انتهایي مانور ميگردد .به عنوان یک مثال جامع از روش حل

(جهت حرکت) هدف است که با جمعآوری و اندازهگیری سمت هدف

غیرمستقیم ،در مرجع ] ، [12با تشكیل یک مساله مقدار مرزی هامیلتوني

توسط حساسه سمتیاب یک ناظر انجام ميپذیرد .تحت این فرض

) (HBVPو با استفاده از نظریه حساب تغییرات ،رابطهای بین جهت

کالسیک ،اگر بردار سرعت ثابت باشد ،ناظر نميتواند هدف را شناسایي

حرکت ناظر و زاویه سمت هدف در مسیر بهینه ارائه شده است .دشواری

کند و لذا مسئله رویتپذیر نیست ] .[9-7در دهه  80میالدی تاثیر مانور

حل ،فرض شرایط مرزی نهایي و معلوم بودن موقعیت اولیه هدف از

ناظر بر افزایش رویتپذیری هدف در مساله  BOTمورد بحث قرار گرفته

محدودیتهای این روش است .از طرف دیگر ،روشهایي که زمان

است ] .[7زمانيکه رویتپذیری قطعي است با توجه به آمیختگي

نهایي مانور را بررسي کردهاند ،در ابتدای مسیر ،تقرب ناظر به هدف و در

اندازهگیری سمت با خطا ،دقت  BOTبه شدت به مانور رویتگر وابسته

انتهای مسیر ،دور زدن هدف را توصیه ميکنند ] .[13همچنین در مرجع

است .در مرجع [ ]8نشان داده شده است که بیشینه نمودن رویتپذیری

] ، [15مسیریابي ناظر در جهت کاهش کواریانس خطای تخمین انجام

مساله  ، BOTاز تعامل دو شرط متقابل که یكي کاهش فاصله ناظر تا

شده و نتایج با مرجع ] [12مقایسه شده است.

هدف و دیگری حرکت متعامد ناظر بر خط دید هدف است ،محقق

در این مقاله ،بهینهسازی مسیر یک ناظر (یک حساسه اندازهگیر سمت

مي گردد .در برخي موارد ،محققین از مسیرهای تقریبي حرکتي با مانور S

هدف) در رهگیری حرکت دو بعدی یک هدف متحرک مورد نظر

شكل جهت تحقق الزام رویتپذیری استفاده نموده اند ،لیكن این

است .چنانكه در باال ذکر شد ،اگر بردار سرعت ناظر ثابت باشد ،مساله

موضوع عالوهبر تولید نویز صوتي ،موجب آشكارپذیری ناظر (شناور

رویتپذیر نبوده و شناسایي ممكن نیست .از طرفي دیگر ،به دلیل

خودی) و هزینه طي مسیر اضافي است.

غیرخطي و نامعلوم بودن مدل و پارامترهای اولیه سیستم ،تعیین معیاری که
بهوسیله آن به صورت برخط بتوان رویتپذیری سیستم را سنجید و یا
بهبود داد اغلب غیرممكن است .در مساله بهبود مسیر ناظر ،محدودیت در
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مسیر حرکت و میدان دید ناظر تاثیرگذار است .کنترل بهینه ناظر در

با توجه به توضیحات داده شده ،این مقاله به طراحي مسیر یک ناظر به

مسیری که باعث کاهش بیشتر کوواریانس خطای تخمین باشد ميتواند

روش کنترل بهینه برای حرکت در صفحه (برای اهداف سطحي شناوری)

موجب افزایش رویتپذیری شود .البته این معیار وابسته به نوع تخمینگر

ميپردازد .فرض شده است که ناظر قابلیت اندازهگیری فقط زاویه سمت

ميباشد .عموما درکارهای ارائه شده در مراجع ،تابعي اسكالر از ماتریس

یک هدف را دارد و با داشتن موقعیت ناظر در هر لحظه ،موقعیت هدف

اطالعات فیشر (FIM)1بیشینه ميگردد ] [8و در برخي مراجع کمینه باند

تخمین زده ميشود .طراحي مسیر ناظر با هدف رویتپذیری هرچه بیشتر

پایین کرامر رائو ،(CRLB)2از معكوس ماتریس فیشر محاسبه ] [16به

موقعیت هدف صورت پذیرفته است .مدلسازی و حل مساله کنترل

عنوان معیار بهینگي استفاده ميشود .در مرجع ] ،[12یكسان بودن

رویتپذیر بهینه با استفاده از روشهای عددی انجام ميشود و با

عملكرد این دو معیار بر تعیین مسیر بهینه ناظر نشان داده شده است.
حل مسائل کنترل بهینه را ميتوان به روشهای مستقیم 3و

غیرمستقیم4

دستهبندی کرد ] .[17در روشهای غیرمستقیم ،اساس کار بر یافتن
جواب مبتني بر شرایط الزم بهینگي است که از روشهای حساب
تغییرات و اصل پونتریاگین بدست ميآید .حساسیت روشهای
بهینهسازی حساب تغییرات ،مبتني بر تحقق شرط الزم (مشتق مرتبه اول) و
شرایط مرزی مساله است .در مقابل روشهای مستقیم ،بهینهسازی مبتني
بر گسسته سازی مساله کنترل بهینه و تبدیل آن به یک مساله حل عددی
 NLPP5است که برای حل آن از روش های بهینهسازی عددی استفاده
ميشود .مزیت اصلي روشهای مستقیم ،عدم نیاز به یافتن شرایط الزم
مرتبه اول روشهای غیرمستقیم  HBVP6است .از جمله روشهای
مستقیم بهینهسازی جواب ،استفاده از تقریب چندجملهایهای متعامد

بهرهگیری از ویژگيهای بهینه سازی مسیرمانور تا زمان نهایي آن ،تابع
کنترل مسیر مستقل از شرایط و فاصله اولیه هدف محاسبه ميگردد .پس
از مدلسازی مساله کنترل بهینه مسیر ناظر ،برای حل مسئله از چندجملهای
متعامد چبيشف استفاده ميشود و قانون کنترل برای حرکت ناظر بدست
ميآید .سپس کارایي روش ارائه شده توسط شبیهسازی مونت کارلو با
روشهای دیگر بهینهسازی مسیر مقایسه ميشود .معیار بهینگي تخمین
هدف ،افزونگي دترمینان باند پایین  FIMانتخاب شده است .در این
تحقیق همگرایي سریع ،محاسبات آسان و انعطاف در طرحریزی سناریو
از ویژگيهای این روش است .بازه رهگیری از زمان)∞  [0,به بازه
متناهي)(−1,1تبدیل ميگردد و کلیه قیود دیفرانسیلي و انتگرالي با
تقریب مناسبي به توابع چندجملهای متعامد نگاشت ميشوند .سپس با
روشهای بهینهسازی معمول ،قانون کنترل شامل رابطه مسیر حرکت ناظر
با زاویه سمت هدف تعیین ميگردد .با توجه به محدودیتهای مساله

توابع لژاندر ،7چبيشف ،8هرمیت ،9الگنِر 10و دسته توابع سری فوریه

 BOTاز جمله پارامترهای نامعلوم اولیه و انتهایي خاصه فاصله تا هدف و

ميباشند .از جمله ویژگيهایي که تكنیکهای مبتني بر چندجملهایهای

شرایط مرزی انتهایي مانور ناظر ،در روش پیشنهادی این مقاله موارد ذیل

لژاندر و چبيشف را برای حل مسئله کنترل بهینه ،از بقیه روشهای

لحاظ شده است:

عددی متمایز ميکند مي توان به ساده بودن فرآیند گسستهسازی و دقت

 -1طراحي رویتگر بهینه مساله  BOTبا تعریف تابع هامیلتونین ،به

باال اشاره کرد .در این روش ها پارامترهای متغیرهای حالت و کنترل ،به

منظور بهرهگیری از دقت باالی بهینهسازی روشهای کالسیک

طور همزمان گسستهسازی ميشوند .بنابراین معادالت دیفرانسیل به یک

(دقت باالی روشهای بهینهسازی غیرمستقیم)

سری قیود جبری تبدیل و به  NLPPاضافه ميگردند [ .]18موضوع مهم و

 -2نگاشت مساله رویتگر بهینه کالسیک به یک مساله حل عددی

تاثیرگذار بر تعیین مسیر بهینه ،کران زماني است که معیار رویتپذیری

 NLPPبا استفاده از چندجملهایهای متعامد چبيشف به منظور

در آن بهینه ميگردد .از این منظر ،پژوهشهای انجام شده شامل بهینگي

گسستهسازی در طول زمان مانور و بهینهسازی مساله در بردارهای

در یک گام جلوتر یا در زمان نهایي دستهبندی شدهاند .عموما بهرهگیری

متعامد ،که این امر به دلیل دشواری و محدودیتهای روشهای

از روشهای بیشینه نمودن تابع معیار در یک گام جلوتر ،حرکت ناظر به

حل تحلیلي رویتگر بهینه در مساله  BOTانجام شدهاست.

صورت مارپیچ حول هدف ميباشد .البته روشهای کالسیک نظریه
کنترل بهینه ميتوانند به قوانین کنترلي موثرتری منتهي گردند ،لیكن با
توجه به غیرخطي و نامعلوم بودن پارامترهای مساله  ،BOTحل این توابع
دشوار و در برخي موارد با خطای زیاد توام ميگردد.

 -3عدم نیاز به معلوم بودن شرایط اولیه و مرزی که از الزامات و
محدودیتهای حل تحلیلي به روشهای کالسیک است.
 -4ارائه تابع کنترلي منحصر به فرد مسیر بهینه رویتگر (برای فواصل
مختلف) برای اهداف ساکن ،سرعت ثابت و یا مانوردار ،که در
ابتدای مانور ناظر متناسب با محدودیتهای حرکت آن محاسبه

1

)Fisher Information Matrix (FIM
)Cramer-Rao Lower Bound (CRLB
3
Direct
4
Indirect
5
Nonlinear Programming Problem
6
Hamiltonian Boundary Value Problem
7
Legender Ploynominal
8
Chebyshef Ploynominal
9
Hermit Ploynominal
10
Lagnerre
2
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مي شود و در اهداف متحرک متناسب با زاویه نسبي دید و مانور
آنها ،مسیر بهینه بهصورت برخط تطبیق داده ميشود.
 -5استفاده از تابع هزینه باند پایین  FIMجهت طراحي رویتگر به
عنوان یک معیار رویتپذیری مستقل از پارامترهای تخمین.
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4

مهدی اردشیری ،علیرضا الفي

 -6قابلیت کاهش خطای روش پیشنهادی در ابتدا و انتهای مانور ناظر
که باعث همگرایي سریع مساله  BOTو کاهش خطای تخمین
نسبت به سایر روشهای یک گام به جلوی بهینهسازی ميگردد.
جهت بررسي روش پیشنهادی ،عملكرد آن با مهمترین روشهای
بهینهسازی غیرمستقیم ] [12و مراجع ارائه شده اخیر بهینهسازی به روش
مستقیم ] [15مقایسه ميشود .در ادامه مقاله در بخش  2پس از تعریف
هندسه مساله ،معیارهای رویتپذیری  FIMو همگرایي  CRLBارائه
ميشود .پس از ارائه روش پیشنهادی در بخش  ،3عملكرد آن در مقایسه
با روشهای غیرمستقیم و مستقیم در بخش  4نشان داده ميشود .در بخش
انتهایي ،نتیجهگیری و فعالیتهای آتي پیشنهادات ميشود .معرفي
پارامترهایي که در متن تعریف نشده اند در پیوست الف آمده است.

= 𝐹𝑘 = 𝛻𝑥 𝑓(𝑥𝑘 )|𝑥𝑘 =𝑥̂𝑘−1
𝑇2

0
0
2
()2
𝑇2
𝑇
] , 𝐺𝑘 = 0
2
0
𝑇 0
1
]𝑇 [ 0
𝑜
𝑜
𝑥𝑘𝑜 − 𝑥𝑘−1
− 𝑇𝑥̇ 𝑘−1
𝑢𝑘1
𝑜
𝑜
𝑜
𝑢𝑘2
𝑦 − 𝑦𝑘−1 − 𝑇𝑦̇ 𝑘−1
()3
𝑘 = ] 𝑢[ = 𝑘𝑈𝑘−1,
𝑜
𝑥̇ 𝑘𝑜 − 𝑥̇ 𝑘−1
𝑘3
𝑜
𝑢𝑘4
𝑦̇ 𝑘𝑜 − 𝑦̇ 𝑘−1
[
]
ماتریس انتقال حالت مدل در لحظه𝑘برابر 𝑘𝐹 است و بردار  Uk,k+1به
𝑇
0
1
0

1
0
[
0
0

0
1
0
0

طور دقیق با حساسههای ناوبری ناظر مانند  GPSاندازهگیری ميشود.
همچنین معادالت غیرخطي بردار اندازهگیری زمان گسسته  zkبا نویز
𝑗

اندازهگیری گوسي با میانگین صفر) 𝑘𝑅 :𝜈𝑘 ∼ 𝑁(0,

 -2تعاریف و مدلسازی مساله BOT
شكل  1هندسه دو بعدی مساله  BOTرا نشان ميدهد .متغیرهای استفاده
شده در مقاله مطابق شكل  1عبارتند از:

مقادیر اولیه نامعلوم و غیرخطي مساله  BOTدر نمونه برداری اولیه :𝑧0
2

()4

r0 = x0 + y0
2

) 𝑥0 = 𝑟0 . 𝑠𝑖𝑛(𝑧0

) 𝑦0 = 𝑟0 . 𝑐𝑜𝑠(𝑧0
همچنین ،معادالت غیرخطي اندازه -گیری سمت هدف به صورت ذیل
است:

()5

𝑘𝜈 𝑧𝑘 = ℎ(𝑋𝑘 ) + 𝜈𝑘 = 𝛽𝑘 +
𝑥

) ( ℎ(𝑋𝑘 ) = tan−1

()6

𝑦

)𝑧(𝑥 = 𝑟.sin
)𝑧(𝑦 = 𝑟.cos

()7
شكل  :1هندسه دوبعدی مساله ]13[ BOT

مساله عمومي  BOTتخمین مسیر حرکت هدف (سرعت و موقعیت
هدف) با اندازهگیری دادههای حساسه سمت آغشته به نویز ،توسط یک
ناظر در حال مانور(حامل حساسه) تعریف ميشود .در ادامه برای تعریف
ریاضي مساله  BOTدر حالت هدف با سرعت و جهت ثابت (بدون
مانور) ،از دستگاه مختصات کارتزین استفاده ميشود .بنابراین مدلسازی
هدف و معادالت حالت مساله رهگیری  BOTهمراه تابع اندازهگیری
غیرخطي مساله  BOTبا گسستهسازی در لحظه kام بهصورت روابط ذیل
تعریف ميشود [.]5
بردار حالت هدف با سرعت خطي 𝑡𝑉:
بردار حالت ناظر با سرعت خطي 𝑜𝑉:

𝑇] 𝑡𝑘 ̇𝑦 𝑡𝑘 ̇𝑥
𝑇] 𝑜𝑘 ̇𝑦 𝑜𝑘 ̇𝑥

𝑡𝑘𝑦 𝑡𝑘𝑥[ =
𝑜𝑘𝑦 𝑜𝑘𝑥[ =

𝑡𝑘𝑋
𝑜𝑘𝑋

بردار حرکت نسبي هدف:
𝑜𝑘𝑋

𝑡𝑘𝑋

= 𝑘𝑋
−
𝑇] 𝑘 ̇𝑦 𝑘 ̇𝑥 𝑘𝑦 𝑘𝑥[ =
زاویه سمت واقعي هدف ومقدار اندازهگیری آن بهترتیب:

𝑘𝑧 𝛽𝑘 ,

معادالت دینامیكي گسسته فضای حالت هدف ،با سرعت ثابت ،با فرض
نامعلوم بودن شتاب و اعمال آن در مدل به صورت نویز مستقل گوسي به
𝑇

صورت 𝑇] 𝑘 ̈𝑦  𝑊𝑘 = [𝑤𝑥𝑘 , 𝑤𝑦𝑘 ] = [𝑥̈ 𝑘 ,به شرح ذیل مي باشد:
()1

𝑋𝑘+1 = 𝐹𝑘 𝑋𝑘 + 𝐺𝑘 𝑊𝑘 − 𝑈𝑘,𝑘+1
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𝑦2

√𝑥 2

+

=𝑟

 2-1تخمین هدف در مساله BOT
مساله  TMAدر مختصات کارتزین برای معادالت اندازهگیری رابطه ()6
غیرخطي است .بنابراین الگوریتم فیلترهای خطي کارآمد نیست .در این
تحقیق در مواقع لزوم از فیلترتوسعهیافته کالمن 1جهت تخمین بردارهای
حالت به شرح ذیل استفاده ميشود.
 -پیشبیني بردار حالت و ماتریس کواریانس خطا

()8

𝑋̂𝑘+1|𝑘 = 𝐹𝑘 . 𝑋̂𝑘|𝑘 − 𝑈𝑘,𝑘+1

()9

𝑘𝑄 𝑃𝑘+1|𝑘 = 𝐹𝑘 . 𝑃𝑘|𝑘 𝐹𝑘′ +

 -بهره فیلترکالمن توسعهیافته

()10

′
′
̂𝑘+1
𝐻 ̂𝑘+1 𝑃𝑘+1|𝑘 +
̂𝑘+1
𝐻 𝑘|𝐺𝑘+1 = 𝑃𝑘+1
𝐻[
+
−1

] 𝛿𝛽2𝑘+1
 -محاسبه بردار خطي اندازهگیری با استفاده از محاسبات بردار تخمین

()11

𝑘||𝑥=𝑋̂𝑘+1
]0

0

𝑘|𝑥̂𝑘+1
𝑟̂ 2

) 𝑘𝑋(𝑑ℎ

−

dX

= 𝑘̂
𝐻

𝑘|𝑦̂𝑘+1
𝑟̂ 2

[=

 -بروزرساني بردار تخمین و کواریانس خطا

()12

] 𝑘|𝑋̂𝑘+1|𝑘+1 = 𝑋̂𝑘+1|𝑘 + 𝐺𝑘+1 [𝑧𝑘+1 − 𝛽̑𝑘+1

)Extended Kalman Filter (EKF
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] 𝑘|̂𝑘+1 𝑃𝑘+1
𝐻 𝑃𝑘+1|𝑘+1 = [𝐼4×4 − 𝐺𝑘+1

()13

𝐴1𝜎 = 𝜋√detP

()19

برای عملكرد مناسب  EKFدر مساله  ،BOTتنظیم مقادیر اولیه و تطبیق

بنابراین ،مانور بهینه ناظر ،افزایش رویتپذیری مسیر حرکت ناظر بر

1

مبنای کاهش ناحیه خطا مطابق با رابطه ( )18است .برای یک تخمینگر

فاصله و سرعت هدف مفید است .لذا ميتوان از فیلترهای تطبیقي جهت

کارآمد ناحیه عدم قطعیت دو بعدی خطا مطابق رابطه ذیل است که

بهروزرساني کواریانس تخمین بهرهگیری نمود ] .[19در این تحقیق از

کاهش آن با افزایش  FIMمیسر ميگردد.

کواریانس تخمین اهمیت دارد .همچنین بهرهگیری از اطالعات قبلي

الگوریتمهای بهینه تطبیقي برای همگرایي سریع کواریانس خطا به
دینامیک حرکت هدف استفاده ميشود.

()14

]𝑋̂0|0 = [ 𝑟̄ . 𝑠𝑖𝑛 𝑧0 ; 𝑟̄ . 𝑐𝑜𝑠 𝑧0 ; 0; 0

()15

] diag[𝜎𝑟2 ; 𝜎𝑟2 ; 𝜎𝑠2 ; 𝜎𝑠2

= 𝑃0|0

𝜋

()20

√FIM

= 𝜎𝐴1

 2-3انتخاب تابع هزینه بهینهسازی مسیر ناظر
اساس بحث بهینهسازی مسیر  BOTبر مبنای بیشینه  FIMبا مانور ناظر
محقق ميشود  .قاعده مانور ناظر بر اساس هندسه حرکتي مورد عالقه و

 2-2معیار سنجش رویتپذیری مسیرحرکت ناظر

مطلوب ناظر و هدف تعیین ميگردد که بایستي موجب افزایش

استفاده از معادالت شبهخطي سنجش رویتپذیری در توابع غیرخطي،

رویتپذیری هدف و کاهش ناحیه عدمقطعیت به منظور باالبردن دقت

برای بررسي یكتایي تخمین مرسوم است .لیكن ،این روش گزارشي از

تخمینگردد .توابع هزینه متعددی برای بهینهسازی مسیر معرفي شدهاند

کیفیت رویتپذیری ارائه نميدهد .در عمده مراجع افزایش دترمینان

که عمدتا به افزایش رویتپذیری مسیر ناظر مرتبط ميگردد .از موارد

 FIMو یا کاهش معكوس آن ،معادل دترمینان  CRLMکه در فیلتر بدون

مهم ميتوان به ماتریس اطالعات متقابل  ،کاهش  ،CRLBکاهش

بایاس معادل کمینه کواریانس خطا است ،معیارهای مرسوم رویتپذیری

کواریانس خطای تخمین ،افزایش دترمینان  FIMو یا افزایش باند پایین

تخمینگرهای غیرخطي هستند .بنابراین ،بیشینه  FIMو یا کمینه ،CRLM

دترمینان  FIMاشاره نمود .هرچند استفاده از کمینه خطای کواریانس

معیارهای بهینه مستقل از پارامترهای تخمینگر برای تشخیص رویتپذیری

تخمین در برخي از مقاالت بهعنوان یک معیار ،بهطور مستقیم کاهش

هدف ميباشد .لذا در این مقاله از این معیار بهرهگیری شده است .رابطه

خطای تخمین را هدف قرار داده است ][7؛ لیكن این معیار وابسته به

کلي  FIMدر یک تخمین بدون بایاس برای بردار 𝑘𝑍شامل دنباله

تخمینگر بوده و تنها بهینهسازی در یک گام جلوتر را هدف قرار ميدهد.

اندازهگیری} 𝑘𝑧  ،{𝑧1 , … ,از چگالي احتمال شرطي بردار اندازهگیری به

در این تحقیق بیشینه باند پایین دترمینان  ،FIMبه شرح ذیل استفاده

بردار مسیر حالت) 𝑘𝑥| 𝑘 𝑍( 𝑘𝑥| 𝑘𝑍𝑃 تعریف ميشود [.]15

مي شود .الزم به ذکر است این معیار عالوه بر کاهش باند خطای ،CRLB

𝑘𝑍
) ( 𝑃𝑛𝐿 𝜕 2
𝑘𝑥
[ 𝐸𝐹𝐼𝑀 = −
=]
𝜕𝑥𝑘 2

()16

2

𝑘𝑍
) 𝑥(𝑃𝑛𝐿𝜕
𝑘

]

𝑘𝑥𝜕

[𝐸

ماتریس  FIMبه روش بازگشتي به صورت زیر محاسبه ميشود [.]15
= 𝐹𝐼𝑀 = 𝐽𝑘+1
1
()17
[𝐹𝑘−1 ]′ 𝐽𝑘 𝐹𝑘−1 + 2
[𝐻 ]′ . 𝐻𝑘+1
𝜎𝛽 (𝑘) 𝑘+1
رابطه اساسي ذیل در تخمینگرهای بدون بایاس برای  CRLMو
کواریانس خطای تخمین برقرار است که در تخمین ایدهال به تساوی
تبدیل ميگردد [.]6

()18

𝑇

𝑃𝑘|𝑘 ≜ 𝛦 {(𝑥̂𝑘|𝑘 − 𝑥𝑘 )(𝑥̂𝑘|𝑘 − 𝑥𝑘 ) } ≥ 𝐽𝑘−1

ماتریس کوواریانس خطا یک ماتریس نیمهمعین مثبت است .فرم درجه
دو خطای موقعیت به شكل بیضیگون نمایش داده ميشود که مقدار آن با

2

نیازی به محاسبات دشوار ماتریس معكوس  FIMندارد و مشابه معیار
 CRLBعمل ميکند [ .]12همچنین ،درکل زمان مانور مسیر بهینه محاسبه
ميشود.

()21

̇𝛽

𝑡
𝑓 (−𝜎𝛽2 ∫0

)( 2) dτ
𝑟

=𝑊

هرچند مشخصات یک تخمینگر در بهینهسازیهای الگوریتم تخمین موثر
است ،لیكن در این مقاله مورد بحث نبوده و تنها در شبیهسازیها به عنوان
مقایسه ،مطابق سایر مقاالت ،بهرهگیری شده است.

 3بهینهسازی مستقیم مساله BOTبه روش چبیشف
با طرحیزی سناریوی دلخواه
با توجه به مدلسازی مساله  BOTدر بخش قبل و تعریف تابع هزینه
رویت پذیری هدف ،معادالت دینامیكي هدف و محدودیتهای مسیر
حرکت ناظر با تعریف ورودی کنترل ،مسیر بهینه زمان پیوسته به یک
مساله کنترل بهینه مسیر به شكل روابط ( )22تعریف ميگردد.

مقادیر ویژه ماتریس کورایانس خطا  Pبرابر است و چرخش محورهای
خطا با بردارهای ویژه آن معین ميشود .محدوده خطا برابر است با

Priori Knowledge
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̇𝛽
)( 2 ) dτ
𝑟

()22

𝑓𝑡

∫ Min W = Min (−𝜎𝛽2

𝑏𝑁𝑠 𝑓𝑠 , 𝑠 = 1,2, . . . . , 𝑁 − 1
𝑠𝜋𝑗2

0

𝜃𝑛𝑖𝑠 𝑥̇ = 𝑟̇ .
𝜃𝑠𝑜𝑐 𝑦̇ = 𝑟̇ .
𝑁 𝑆𝑖 (𝑥, 𝑢, 𝑡) ≤ 0 , i = 0,1, . . .

𝑁

𝑠𝑜𝑐

1

4

1−4𝑗 2

.5

()27

𝑁∑ = 𝑥𝑑)𝑥(𝑓
𝑠=0
𝑁

𝑁2 −1

1

∫−1

𝑁/2
𝑏𝑁𝑠 = ∑𝑗=0

= 𝑁𝑁𝑏 = 𝑏𝑁0

همانطورکه در مقدمه در خصوص پژوهشهای انجام شده در یافتن مسیر
بهینه مساله  BOTعنوان شد ،روشهای عددی ارائه شده با فرض معلوم
𝑁∑ = ) 𝑖𝑥( = 𝑓′
𝑗=0

بودن شرایط اولیه (فاصله اولیه هدف) و برای مساله موقعیتیابي اهداف

𝑑𝑖𝑗 𝑓(𝑥),
𝑁 𝑖 = 0,1, . . .
𝑛 𝑛𝜃
𝑛−1
∑ 𝑙=0
𝑇 (𝑥 )𝑇 (𝑥 ),
𝑗 𝑙 𝑗 𝑛 𝑙𝑐
𝑑𝑑𝑜)(𝑛+1

ساکن ارائه شدهاند .هدف این مقاله ،یافتن مسیر بهینه منحصر بفرد با
فرض نامعلوم بودن شرایط اولیه است که نسبت به اهداف متحرک نیز
کارآمد باشد .لذا ورودی کنترل مستقل از پارامترهای مجهول زاویه نسبي

()28

مشاهده هدف ،کورس ناظر درنظر گرفته شدهاند.

𝑗𝜃4

𝑁∑
𝑛=0
𝑁

= 𝑗𝑖𝑑

𝑁 𝑖 = 0,1, . . .
𝜃0 = 𝜃𝑁 = 1/2, 𝜃𝑗 = 1 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1,2, . . . , 𝑁 − 1
𝑖𝑓 𝑖 ≥ 1 𝑐𝑖 = 1 𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑐𝑖 = 1,

با توجه به وجود عامل انتگرالي در تابع هزینه طراحي مسیر رویت پذیر
بهینه ( ،)22پیشبیني مسیرهای ممكن با پارامتر مجهول فاصله هدف )𝑟(
درکل زمان مانور جهت محاسبه کمینه رابطه ( )22با ابزارهای حل مستقیم

براین اساس ،حل الگوریتم بهینهسازی  BOTبه شكل ذیل طرحریزی

بسیار دشوار و زمانبر است .لذا برای حل این مساله ،روش بهینهسازی

ميگردد.

چندجملهایهای متعامد برای مساله  BOTپیشنهاد ميشود .بدین منظور از

گام اول:

توابع پایهای قطعهای پیوسته چبيشف استفاده ميگردد .بهینهسازی تابع

 -انتخاب ورودی کنترل

معیار در چند نقطه در طول مسیر مطابق با ابعاد انتخابي پایههای متعامد
انجام ميشود .بنابراین بهینهسازی در طول زمان مانور به روش مستقیم در

 انتخاب زمان مانور 𝑓𝑡 انتخاب مرتبه چندجملهای چبيشف N𝑓𝑇

زمان شروع مانور امكانپذیر شده است .انتخاب پارامترهای ورودی

 -تغییر متغیر )𝑡 (1 +

کنترلپذیر در پایداری این نوع بهینهسازی اهمیت دارد .ویژگي دیگر

 -انتخاب  ε2 , ε1بهعنوان کرانهای تابع معیار و کرانهای مورد قبول

استفاده از چندجملهای های متعامد ،گسستهسازی همزمان متغیرهای

گام دوم:

حالت و کنترل قیود موجود در مساله  BOTبهطور همزمان است .بنابراین

 -تنظیم اولیه مسیر مورد نظر در پایههای چندجملهای که بهمنظور دستیابي

معادالت دیفرانسیل و انتگرالگیر به یک دسته از قیود جبری تبدیل و به

به مسیر یكتای بهینه تعادل دو شرط مخالف ،بیشینه رویتپذیری شامل

 NLPPاضافه ميشوند .ابتدا فرض ميکنیم تابع)𝑡(𝑓 در فاصله )(−1,1

حرکت متعامد بر مسیر( در جهت افزایش ̇𝛽) و تقرب به هدف (در جهت

تعریف شده است .مقدار تقریب تابع بر اساس چندجملهایهای متعامد

کاهش فاصله تا هدف) ،مد نظر قرار ميگیرد .یكي از مزایای روش

چبيشف)𝑥( 𝑛𝑇 به صورت رابطه ( )23ميباشد ].[20

پیشنهادی امكان کنترل بهینه مسیر درکل زمان مانور است.
𝑁

()23

)𝑥( 𝑟𝑇 𝑟𝑎 ∑ = )𝑥(𝑓
𝑟=0
𝑁

2
) 𝑗𝑥( 𝑟𝑇 ) 𝑗𝑥(𝑓 ∑ = 𝑟𝑎
𝑁

()24

𝑗=0

()25

𝜋𝑗
), 𝑗 = 0,1, . . . , 𝑁.
𝑁

(𝑠𝑜𝑐 = 𝑗𝑥

مطابق تعریف توابع متعامد چبيشف داریم:

()26

𝑥 = 𝑇0=1/2 , 𝑇1
)𝑥( 𝑇𝑛+1 = 2𝑥𝑇𝑛 (𝑥) − 𝑇𝑛−1
𝑇𝑛 = 𝑇𝑛 /2,
𝑛 = 1,2, . . . .

برای روابط انتگرالي در مساله بهینهسازی از تبدیالت ارائه شده در ( )27و
روابط مشتقي ( )28استفاده ميشود ].[21
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2

= 𝜏از] 𝑓𝑡  [0,به ][−1,1

 انتخاب زاویه سمت نسبي هدف به عنوان ورودی مانور ناظر جهتاستقالل مسیر بهینه به دینامیک مسیر حرکت
 تقریب مشتق توابع چبيشف مطابق رابطه ( )28برای معادالت دینامیكيحرکت ( )1به شرح ذیل
)) 𝑖𝑡(𝜃(𝑛𝑖𝑠𝑉 = ) 𝑖𝑡(𝑥 𝑗𝑖𝑑

𝑁∑
𝑗=0
𝑁∑
𝑗=0

)) 𝑖𝑡(𝜃(𝑠𝑜𝑐𝑉 = ) 𝑖𝑡(𝑦 𝑗𝑖𝑑
()29
𝑁∑ = ) 𝑖𝑡(𝜃 = 𝑖𝜃
) 𝑖𝑡( 𝑗𝑇 𝑗𝑎
𝑗=0
) 𝑖𝑡(𝛽 𝑢𝑖 = 𝜃(𝑡𝑖 ) −
که در آن 𝑁 مرتبه چندجملهای چبيشف 𝑎𝑗 ،و 𝑗𝑖𝑑 به ترتیب از روابط
( )24و ( )28محاسبه ميشوند𝑑𝑖𝑗 .
تابع هزینه مسیر بهینه با استفاده از روابط ( )1و ( )22به صورت زیر
بازنویسي ميشود.
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) 𝑖𝑐 𝑀𝑖𝑛 𝐽𝑁 = 𝐹(𝑥𝑖 .
∈ 𝑖𝑡

𝑏𝑁𝑖 𝐿[𝑥(𝑡𝑖 ). 𝑦(𝑡𝑖 ). 𝜃(𝑡𝑖 ). 𝑡𝑖 ].

()30

𝑁∑ = 𝑁𝐽
0
][−1.1

= ] 𝑖𝑡 𝐿[𝑥(𝑡𝑖 ). 𝑦(𝑡𝑖 ). 𝜃(𝑡𝑖 ).
)) 𝑖𝑡(𝜃(𝑛𝑖𝑠𝑉
2

√(𝑥(𝑡𝑖 )2 + 𝑦(𝑡𝑖 )2 )3
که 𝑖𝑁𝑏 از رابطه ( )27جایگزین ميشود.
گام سوم :حل مساله بهینهسازی با شرایط مرزی دلخواه

ممكن است در طول مسیر مساله  BOTمحدودیتهای برای پارامترهای
ورودی و سینماتیكي ناظر مانند محدودیت در زاویه دید و یا عبور از
موانع مدنظر باشد .این محدودیتها نیز به صورت زیر لحاظ ميشوند.
𝑠𝑛𝑖𝑎𝑟𝑡𝑠𝑛𝑜𝑐 𝑦𝑡𝑖𝑙𝑎𝑢𝑞𝐸
𝑁 𝐺(𝑥𝑖 , 𝑐𝑖 , 𝑡𝑖 ) = 0 , 𝑖 = 0,1, . . .
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑠:
𝑁 𝑆(𝑥𝑖 , 𝑐𝑖 , 𝑡𝑖 ) = 0 , 𝑖 = 0,1, . . .

()31

درکوتاهترین زمان ممكن خطای رویت پذیری کمینه شود .عمدتا در
مقاالت در روشهای تحلیلي ] [3و عددی ] 6و [7از پارامتر بيبعدی به
نام نسبت تقرب استفاده شده است که با توجه به حداکتر زمان الزم برای
رسیدن رویتگر به هدف در حرکت مستقیم تعریف ميشود.
‖ 𝑜 𝑦 ‖𝑥 𝑡 − 𝑥 𝑜 𝑦 𝑡 −
()33
𝜌 = 𝑓𝑡
𝑜𝑉
در مراجع اشاره شده با کاهش کواریانس خطا و یا افزایش باند کرامر
رائو ،متناسب با ضریب 𝜌 به عنوان نسبت زماني تقرب به هدف،
مسیرهای مشابه ای را به روش تحلیلي غیرمستقیم و یا عددی (مستقیم)
ارائه نمودهاند .در این مقاله ،بهینهسازی کل مسیر با رابطه ( )21و یافتن
مسیر مستقل از فاصله اولیه و یا ضریب تقرب در کمینه زمان ممكن
مدنظر است.

 4-1تعیین مسیر بهینه با روش پیشنهادی چندجملهایهای

گام چهارم :شرط توقف بهینهسازی
|𝐽𝑁+1 − 𝐽𝑁 | < 𝜀1 ,
[∑(𝐺 2 + 𝑆 2 )]1/2 < 𝜀2

()32

است که بدون وابستگي به نامعلوم بودن شرایط اولیه فاصله تا هدف

اگر شرایط گام چهارم مهیا نشود𝑘 = 𝑘 + 1،مراحل از گام سوم تكرار
ميگردد.
این بخش از بهینه سازی مسیر به صورت برونخط اجرا و قانون کنترل
محاسبه ميگردد .قانون کنترل بر اساس پارامترهای از پیش تعیینشده 𝑓𝑡
𝑜
𝑥𝑎𝑚𝑣 در صورت وجود شرایط مرزی و محدودیتهای مسیر محاسبه
و

مي گردد .روند تخمین مسیر با تحقق قانون کنترل در شكل  2آورده شده
است .در بخش بعدی با استفاده از شبیهسازی ،عملكرد روش بهینهسازی
پیشنهادی با چندجملهای چبيشف برای مساله  BOTمقایسه و کارآمدی
آن ارائه ميشود.

چبيشف در مساله کاربردی دریایي
در این بخش کارآمدی روش پیشنهادی در مساله کاربردی  BOTدر
رهگیری اهداف دریایي سطحي بررسي ميشود .بدین منظور محاسبه
مسیر رویتپذیر در بازه  500متر الي  15000متر ،با سرعت ثابت و بیشینه
رویتگر معادل  10گره دریایي در زمان تقرب  10تا  100درصد مسیر
مستقیم تا رسیدن به هدف انجام پذیرفته است .همچنین بیشینه محدوده
دید سونار  90درجه نسبت به خط دید هدف به عنوان شرایط
محدودکننده مطابق رابطه ( )31و نرخ نمونهبرداری حساسه سونار ،در هر
ثانیه  1بار ميباشد .با بهرهگیری الگوریتم مدلسازی چبيشف مرتبه  4و
استفاده از تابع  fminconنرمافزارمتلب جهت محاسبه کمینه تابع هزینه
رابطه ( ،)22پاسخ مشابهای برای تمامي سناریوهای ارائه شده منتج گردید.
در مجموع کمینه تابع هزینه بهینه ،در مسیری با مانوری معادل  10درصد
کل زمان تقرب مستقیم به هدف قابل دستیابي است .واضح است کمینه
زمان تقرب در تخمین پارامترهای هدف عالوه بر رویتپذیری مسیر به
باند خطای حساسه اندازهگیر نیز وابسته است .مطابق نتایج جدول 1
مشاهده ميشود مسیر بهینه با تابع کنترلي 𝐽𝑁𝜃با تقریب مناسبي به فاصله
هدف وابسته نميباشد .حساسیت کمینه تابع هزینه بهینهسازی ( )21نسبت
به پارامتر فاصله مطابق رابطه ( )34از درجه  -3است که به پارامتر کنترلي
مفروض وابسته نميباشد .بنابراین مسیر بهینه ميتواند مستقل از فاصله

شكل :2محاسبه قانون کنترل رویتگر مساله BOT

محاسبه شود .اهمیت این موضوع در محاسبه برخط مسیر بهینه ميباشد.
زیرا هرچند مسیر بهینه پیشنهادی مطابق جدول  1تقریبا یكتا است ،لیكن

4

بررسی کارایی روش پیشنهادی در طراحی

در برخي موارد با افزودن شرایط محدودکننده رویتگر نیاز به محاسبه

سناریوهای بهینه در یک مساله کاربردی

مجدد مسیر بهینه مطابق شرایط جدید مسیر است.

در مساله تعیین مسیر رویتگر همواره مصالحهای بین زمان و خطای نهایي
رویتپذیری وجود دارد .در این مقاله هدف یافتن مسیر بهینه یكتایي
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جدول  :1مقایسه کمینه تابع هزینه و مسیر بهینه برای مساله BOT

برای فواصل  0/5تا  15کیلومتری فاصله هدف در  10درصد زمان تقرب با سرعت  10گره دریایي ناظر با روش بهینهسازی چبيشف مرتبه 4
)𝒎𝒌(𝒓

15

12

10.5

9

7.5

6

4.5

3

1.5

0.5

0.2371
*1-e24
-73.77
-14.53
60.63
89.11
44.88

-.9044
-*1-e

-0.2015
*1-e-23

-0.5081
*1-e-23

-.1517
*1-e22

-0.5787
*1-e-22

-.3251
*1-e21

-0.3702
*1-e-20

-0.2368
*1-e-18

-.1722
*1-e17

-73.75
-14.52
60.64
89.11
44.894

-73.73
-14.51
60.647
89.115
44.898

-73.70
-14.50
60.657
89.113
44.906

-73.67
-4.485
60.667
89.111
44.916

-73.62
-14.45
60.682
89.107
44.930

-73.53
-14.41
60.79
89.10
44.95

-73.36
-14.32
60.7615
89.0910
45.0027

-72.84
-14.06
60.9178
89.0597
45.1459

-70.83
-13.00
61.540
88.958
45.711

24

̇𝛽

( 2) = −3

𝛿 𝑟

𝑟 𝑟𝛿 𝐽

()34

= 𝐽𝑟𝑆

درمجموع برای تخمین یک هدف ،با انتخاب زمان مناسب تقرب
(متناسب با خطای حساسه ناظر) ميتوان مسیر بهینه مانور را مستقل از

JN
=ρ
10%

)𝑔𝑒𝑑( 𝑗𝑁𝜃

()37

𝜂𝑘 ≜ (CRLB(RMS𝑘 ))/(RMS𝑘 ) × 100%

()38

= RTAMS

2
) 𝑖𝑘𝑦

+ (𝑦̂𝑘𝑖 −

2
) 𝑖𝑘𝑥

(𝑥̂𝑘𝑖 −

𝑀∑
𝑖=1

𝑓𝑡
√(𝑡 −𝑡 )𝑀 ∑𝑘=𝑡1+1
𝑓 1
1

فاصله اولیه مطابق شكل  2در ابتدای مانور محاسبه نمود .اهمیت روش

در این بخش برای مقایسه و ارزیابي روشپیشنهادی ،برخي روشهای

پیشنهادی در انتخاب تابع هزینه مستقل از تخمینگر و ارائه یک روش

معروف ارائه شده در مراجع معرفي شده است.

بهینهسازی در کل زمان مانور با محاسبات کمینه (مطابق با ابعاد بردارهای

تنها روش تحلیلي با تعریف تابع همیلتونین و حل کالسیک کنترل مسیر

متعامد) به منظور اعمال شرایط محدودکننده دلخواه ميباشد .برای اثبات

بهینه رویتپذیر توسط  Hammelدر مرجع ] [12ارائه شده است .با

این ادعا در بخش بعد عملكرد مهمترین روشهای ارائه شده در مقاالت با

توجه به دشواری حل مسائل کنترل بهینه غیرخطي ،در این طراحي جهت

روش پیشنهادی بررسي ميشود.

امكان پذیری حل مساله ،مقادیر اولیه معلوم و سمت نسبي مشاهده هدف

 4-2مقایسه کارآمدی روش پیشنهادی به روشهای ارائه
شده در حالت هدف ساکن

در زمان نهایي  90درجه فرض شده است .رابطه کورس بهینه رویتگر و
سمت هدف به صورت زیر محاسبه شده است:
𝜃 ° = 3𝛽𝑓 − 2𝛽 + 𝑝𝑖/2

()39

عموما مقایسه ردیابيهای مختلف برمبنای شبیهسازیهای مونت کارلو

که سمت نهایي هدف با رابطه غیرخطي ذیل به نسبت زماني تقرب مسیر

انجام مي شود .در مراجع مختلف برای ارزیابي عملكردی مساله  BOTاز

مستقیم )𝜌( وابسته است.

توابع مختلفي استفاده شده است .از جمله توابع معیار کارآمدی ردیابي

𝛽𝑑

ميتوان به  )1باند کرامر رائو به عنوان شاخص بیشینه عملكرد ممكن
تخمینگر و یا مقایسه کارآمدی مسیر بهینه  )2 ،BOTمعیار ریشه میانگین
مربعات خطای فاصله(  ) RMS1بهعنوان متوسط خطای مونت کارلو در
هر مرحله از تخمین )3 ،معیار کارآمدی η 2فیلتر برای نمایش نرخ
همگرایي تخمین به  ،CRLBو  ) 4معیار ریشه زماني میانگین متوسط خطا
) (RTAMS3برای عملكرد زماني تخمین ،نام برد .این معیارها برای
مقایسه عملكرد فیلترهای مختلف در حالت شبیهسازی نیز استفاده
ميشوند [.]13
)𝑦( 𝐶𝑅𝐿𝐵(𝑅𝑀𝑆𝑘 ) = √𝐽𝑘−1 (𝑥) + 𝐽𝑘−1

()35
()36

2

2

) 𝑖𝑘𝑦 (𝑥̂𝑘𝑖 − 𝑥𝑘𝑖 ) + (𝑦̂𝑘𝑖 −

1

𝑀∑ √ = 𝑘RMS
𝑖=1
𝑀

()40

])𝛽𝑐𝑜𝑠 4/3 [3(𝛽𝑓 −

𝛽
𝑓𝛽(∫ ]) 𝛽0
0

𝜌 = 𝑐𝑜𝑠 1/3 [3(𝛽𝑓 −

از روش های متداول طراحي مسیر رویتگر به روش حل مستقیم عددی در
مرجع ] [6ارائه شده است .در اینگونه روشها ،بهینهسازی مسیر برای یک
گام جلوتر به روش عددی انجام ميگیرد .اشكال اساسي این روش عدم
تضمین بهینه نتایج نهایي و حجم محاسبات باال به جهت لزوم تكرار حل
مساله بهینه در هرگام است .هرچند در مرجع ] ،[15رابطه خطي کسری
( )40برای  𝜌 = %50با بهرهگیری از بسته نرمافزاری خاص به
روشحل عددی شبهگوسي استفاده شده است ،لیكن در این مرجع ابزار و
رابطه جامعي برای طراحي در تمامي مسائل کاربردی ارائه نشده است.
𝛼
𝛼
< )𝛽( 𝑓𝑖 𝜃 ° = 𝛽 + ,
2
2
𝑐
𝜃 ° − 𝛽0 = 𝑎(𝛽 − 𝛽0 ) + 𝑏 +
()41
𝑑 𝛽 − 𝛽0 +
= 𝑑 𝑎 = 1.045, 𝑏 = 1.47, 𝑐 = 0.06794,
−0.04875

1

Root-Mean Square
Efficiency
3
Root Time Averaged Mean Square
2
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عالوه بر روشهای فوق ،یک مسیر مارپیچ بهینه  Sشكل ( )Spiralدر

بودن شرایط اولیه و عدم همگرایي در شكل-2د نشان ضعف این روش

مسیر مستقیم به هدف برای ارزیابي روش پیشنهادی طراحي ميشود.

در طراحي مسیر بهینه مساله  BOTاست .با توجه به اینكه روش مستقیم

همانطور که در بخش مقدمه عنوان شد ،هدف این مقاله ،کاهش هزینه

همواره برای یک گام جلوتر مسیر بهینه محاسبه ميگردد ،در مجموع در

حرکتي در مانور  Sشكل و طراحي مسیر یكتای بهینه مانور رویتگر در

زمان نهایي نتیجه مطلوب حاصل نشده است .مانور  Sکه عمدتا در مسائل

حالت نامعلوم بودن شرایط اولیه تخمین پارامتر فاصله تا هدف است که

کاربردی استفاده شده است ،با طي تلفات مسیر اضافي توام بوده و البته به

انعطاف الزم جهت اعمال محدودیت های مانورهای تاکتیكي را داشته

دقت مطلوب در بسیاری شرایط منجر نميشود .به منظور بررسي رویتگر

باشد .همچنین ،روش پیشنهادی با اعمال تابع هزینه در طول مسیر ،بایستي

بهینه در کاهش خطای تخمین فاصله هدف ،از تخمینگر EKFمطابق

بهترین عملكرد را در زمان نهایي نسبت به روشهای مرسوم دارا باشد.

روابط ( )12استفاده شدهاست .نتایج خطای تخمین رویتگرهای بهینه مثال

برای همسانسازی با محدودیته ای سایر مانورها ،مسیر بهینه پیشنهادی با

قبل در شكل  4آمده است .خطای روش پیشنهادی در انتهای مانور از

محدودیت زاویه نسبي دید هدف کمتر از  90درجه و شرایط نهایي

سایر روشها کمتر است ضمن اینكه مقایسه میزان خطا در شكل  4از

مرزی  90درجه حل ميشود .با توجه به اینكه رابطه بین کورس رویتگر و

میزان کاهش خطای کرامررائو در شكل -3ب و -3د تبعیت ميکند.

هدف یک رابطه ثابت است ،تنها در یک جهت شبیهسازی انجام شده

برای بررسي جامع نتایج در فواصل خیلي نزدیک  0/5الي  15کیلومتر،

است و در این سناریوها سمت هدف صفر درجه نسبت به شمال ،سرعت

طراحي مسیر بهینه به روشهای ذکر شده صورت گرفته و خطای تخمین

ناظر  10گره دریایي ( 5متر برثانیه) ،خطای حساسه ناظر گوسي و با

و توابع معیار در زمان نهایي به شرح جدول  2محاسبه ميشوند .نتایج

انحراف معیار  3درجه فرض ميشود .مسیر بهینه و خطای رویتپذیری با

خطای  CRLBنشان مي دهد مسیر بهینه طراحي شده با روش پیشنهادی

فرض شرایط اولیه معلوم ،برای فاصله  2کیلومتر با مانور معادل  300ثانیه

نسبت به روش های دیگر در تمامي حاالت کمینه بوده است .کمینه بودن

در شكلهای -3الف و -2ب نشان داده شده است .همچنین ،برای بررسي

این خطا بهطور مستقیم در  RMSخطای تخمین فاصله موثر است .بدیهي

حساسیت روشها به شرایط اولیه ،نتایج حل در شرایط نامعلوم در قسمت

است درصورت بهرهگیری از تخمینگرهای مناسب ،کاهشخطا تا باند

شكل -3ج و -2د ارائه شده است .در روش پیشنهادی در شكل -3ب و

کرامر رائ و امكان بهبود دارد .همچنین کمینه بودن متوسط خطا در طول

-3د از ثانیه  140به بعد خطای رویتپذیری به کمتر از  100متر بهبود

زمان رهگیری خاصه در بردهای باال در روش پیشنهادی بهینه است،

یافته است .با توجه به اینكه در این روش بهینهسازی پیشنهادی در تمام

چراکه در این روش طراحي مسیر بهینه در کل مسیرمد نظر بوده است.

مسیر جهت رسیدن به نتیجه نهایي بهینه مدنظر بوده ،در 50درصد نهایي

هرچند در روش مستقیم در بردهای کوتاه ،متوسط زماني مناسب است،

مسیر ،باند خطای مطلوبي حاصل ميشود .همچنین ،عدم حساسیت به

لیكن خطای زمان نهایي از روش پیشنهادی بیشتر است .الزم به ذکر است

شرایط اولیه نامعلوم در شكل -2ج و -2د مشاهده ميشود .در روش

با توجه به حساسیت روش تحلیلي و مستقیم ،پارامتر فاصله اولیه در این

کالسیک (  ،) Hammelکنترل مسیر بهینه در شرایط مرزی (انتهای

دو حالت معلوم فرض شده است.

مسیر) به دقت مناسبي همگرا ميشود ،لیكن زمان همگرایي با شرایط
معلوم در انتهای زمان رهگیری در شكل -2ب و حساسیت باال به معلوم
جدول  :2مقایسه خطای مسیر بهینه ( ، )CRLBمتوسط خطای تخمین در طول مسیر) ،(RTAMSخطای تخمین فاصله در زمان نهایيt f
10km/800s

15km/1000s

2Km/300s

7km/600s

\Distance
time

500m/80s

RMS
)(m

RTAMS
)(m

CRLB
)(m

RMS
)(m

RTAMS
)(m

CRLB
)(m

RMS
)(m

RTAMS
)(m

CRLB
)(m

RMS
)(m

RTAMS
)(m

CRLB
)(m

RMS
)(m

RTAMS
)(m

CRLB
)(m

Method

780

3087

240

236

1572

145

786

1164

146

94

324

18

259

1878

6.4

Proposed

10300

9800

394

5987

5446

282

2811

3248

655

384

1674

24

482

2318

8.9

Hammel

12302

11098

546

7317

5453

760

3703

3633

783

393

403

388

707

941

110

Direct

7918

8236

1135

3673

1661

560

2270

1961

280

3210

5569

65

572

2612

7.8

Spiral
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ب)

الف)

(الف)
د)

ج)

شكل  :3شرایط اولیه معلوم الف) مسیر بهینه ،ب) خطای رویتپذیری -شرایط اولیه نامعلوم ،ج) مسیر بهینه ،د) خطای رویتپذیری

شكل  :4خطای تخمین فاصله با تخمینگر  EKFهدف ساکن (سناریو شكل-3الف)

دید هدف مي باشد ،پارامتر سمت نسبي رویتگر را به عنوان پارامتر

 4-3بررسي کارآمدی روش پیشنهادی در رهگیری اهداف
متحرک

ورودی درنظر گرفته و رابطه ( )29را به شكل ذیل بازنویسي و گامهای
طراحي مجددا اجرا ميشوند.

()42

) 𝑖𝑡(𝛽 𝑢𝑖 = 𝜃(𝑡𝑖 ) −

هدف اصلي این مقاله ارائه یک روش مستقل از پارامترهای مجهول

در این بخش برای عمومیتبخشي به حاالت ممكن ،در دو حالت اهداف

رهگیری اهداف متحرک جهت کنترل مسیر بهینه رویتگر است .با توجه

دورشونده و نزدیکشونده شبیهسازی مونت کارلو اجرا شده است.

به اینكه تنها پارامتر کنترلپذیر رویتگر سمت حرکت خود و سمت نسبي

کارامدی روش پیشنهادی در ردیابي شناورهای سطحي در فضای دو
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بعدی با فرض نامعلوم بودن شرایط اولیه هدف ،مطابق سناریوهای مندرج

هدف به مقدار واقعي از ثانیه  400به باال در برد بلند در شكل  5و برد

در جدول  3بررسي شده است .نتایج تخمین مطابق سناریوی جدول  3در

کوتاه از ثانیه  150در شكل  6نشان داده شده است .بدیهي است زمان

حالت الف و ب به ترتیب در شكلهای  5و  6آمده است .متناسب با نرخ

همگرایي در برد کوتاه در شكل  6سریعتر از برد بلند در شكل  5است.

رویت پذیری مسیرهدف با کورس حرکتي مسیرهای نزدیکشونده
خطای فاصله کاهش یافته است .همگرایي تخمین کورس و سرعت

شكل  : 5نتایج تخمین هدف برد مطابق سناریوهای جدول -3الف

شكل  : 6نتایج تخمین هدف برد مطابق سناریوهای جدول -3ب
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جدول  -3ب :هدف دورشونده در محدوده برد کوتاه ردیابي

جدول  -3الف  :هدف نزدیکشونده در محدوده برد بلند

اهداف سطحي توسط ناظر زیردریایي

ردیابي اهداف سطحي توسط ناظر زیردریایي
𝑠𝑉𝑡 𝑚/

 deg .

800

110

7

5

3

5

800

130

7

5

3

5

2

800

150

7

5

3

5

3

800

170

7

5

3

5

4

𝑆𝑒𝑐.

𝑓𝑡

𝐶𝑡 𝑑𝑒𝑔.

r Km

m /s

Vo

𝑠𝑉𝑡 𝑚/

𝜎 𝑑𝑒𝑔.

𝑠𝑉𝑜 𝑚/

No.

1

300

10

1.5

5

3

5

1

300

30

1.5

5

3

5

300

50

1.5

5

3

5

2
3

300

70

1.5

5

3

5

4

No.

𝑆𝑒𝑐.

𝑓𝑡

𝐶𝑡 𝑑𝑒𝑔.

r Km

 4-4طراحي انواع سناریوهای بهینه و در اهداف مانوردار
در این بخش به اختصار ،روش پیشنهادی در حالت مانور اهداف با یک

تایید ميکنند .در روش مستقیم ،مانور هدف رویتپذیری را در این مثال

مثال بررسي ميشود .طراحي مسیر رویتگر در  600ثانیه مانور ناظر و

افزایش داده ،لیكن میزان آن از سایر روشها کمتر است .مقایسه خطای

تخمین هدف با سناریوی حرکتي در برد  7کیلومتر مطابق جدول  3و با

تخمین فاصله در شكل -7ه و  -7و نشان ميدهد مانور باعث افزایش

مانور  90درجه در ثانیه  ،300ردیابي مطابق شكل  7انجام شده است.

خطای تخمین فاصله شده است .این موضوع به دلیل خطای کواریانس

همانگونه که پیشبیني ميشد مطابق شكل-7الف و -7ب در روش

تخمینگر در زمان مانور منتج شده است که بایستي با بهینهسازی تخمینگر

پیشنهادی متناسب با زاویه نسبي دید هدف مسیر رویتگر تغییرات کمي

بهبود یابد که البته موردنظر این تحقیق نميباشد.

بعد از ثانیه  300داشته است .مقایسه شكل -7ج و -7د نیز این موضوع را

شكل -7الف :مسیر رویتگر هدف با مانور (فاصله )7km

شكل -7ج :خطای رویتپذیری فاصله هدف با مانور
(فاصله )7km
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شكل -7ب :مسیر رویتگر هدف بدون مانور (فاصله )7km

شكل -7د :خطای رویتپذیری فاصله هدف بدون مانور
(فاصله )7km
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)7km  خطای تخمین فاصله هدف با مانور (فاصله: ه-7 شكل

 نتیجهگیری و پیشنهادات5
در این مقاله با روش شبیهسازی مونت کارلو نشان داده شد که روش
پیشنهادی بهینهسازی با چندجملهایهای چبيشف برای طراحي مسیر
 با یک تابعکنترل منحصربهفرد و مستقل ازBOT بهینه رویتگر مساله
کارآمدی روش پیشنهادی.پارامترهای نامعلوم اولیه قابل محاسبه است
 بهرهگیری از دقت.برای اهداف ساکن و متحرک با مانور ارزیابي شد
باالی روشهای بهینهسازی کالسیک (روشهای غیرمستقیم) در
مدلسازی اولیه بهمراه بهرهگیری از روشهای حل مستقیم بهدلیل
پایداری باال به پارامترهای نامعلوم و افزایش سرعت حل بااستفاده از
چندجملهای متعامد (جهت رفع پیچیدگيهای حل تحلیلي تابع
 از دیگر مزایای طراحي مسیر.هامیلتونین) مشخصه اصلي این روش است
 عالوهبرآن. در ابتدای شروع مانور است،با تعقیب و تقرب دلخواه
 سرعت و حجم محاسبات پایین (نسبت به سایر روشهای،همگرایي باال
حل مستقیم) و همچنین استقالل محاسبه مسیر بهینه از پارامترهای نامعلوم
 هرچند در حالت. نشان داده شدBOT اولیه و مرزی در مسائل کاربردی
 لیكن با،اندازهگیری بدون خطا محاسبه زمان همگرایي قابل محاسبه است
 کمینه زمان در این پژوهش از شبیهسازی،وجود خطای حساسه اندازهگیر
 تحقیقات آتي در این حوزه شامل محاسبه زمان بهینه.محاسبه شده است
جهت همگرایي مورد نظر متناسب با خطای حساسه اندازهگیر است تا به
 همچنین بررسي. تضمین گرددBOT صورت برخط همگرایي مساله
عملكرد روش پیشنهادی برای اهدف مانوردار و یافتن معیارهای تطبیقي
سریع متناسب با توابع معیار رویتپذیری برای همگرایي تخمینگرهای
.اهداف مانوردار مدنظر تحقیقات بعدی ميباشد
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چکیده :این مقاله به ارائه روش جدیدی جهت تخمین و توسعه ناحیه جذب سیستمهای قطعهای آفاین دوبعدی زمان-پیوسته پرداخته
است .تاکنون برای تخمین و توسعه ناحیه جذب سیستمهای قطعهای آفاین زمان-پیوسته از توابع لیاپانوف پیوسته گوناگوني استفاده شده است.
در روش پیشنهادی ،در قالب نگاهي نو و بهکمک تابع لیاپانوف قطعهای مجذوری ناپیوسته ،ناحیه جذب سیستم حول مبدأ مختصات با طراحي
کنترلکننده فیدبک حالت توسعه ميیابد .در این مقاله نشان داده ميشود که شرط پیوستگي تابع لیاپانوف بر روی مرز سلولها ،محافظهکاری
تخمین ناحیه جذب سیستم را افزایش ميدهد و تصحیح این شرط ،قابلیت جستجوی قدرتمندتری را به الگوریتم تخمین ناحیه جذب ميبخشد.
نتایج شبیهسازی گویای برتری روش پیشنهادی نسبت به روش مبتني بر تابع لیاپانوف پیوسته است بهنحویکه با استفاده از این روش ،ناحیه
جذب بزرگتری نسبت به روش پیوسته متناظرش بدست آمده است.
کلمات کلیدی :ناحیه جذب ،سیستمهای قطعهای آفاین زمان-پیوسته ،کنترلکننده فیدبک حالت ،تابع لیاپانوف قطعهای مجذوری
ناپیوسته

Enlarging Domain of Attraction for a Special Class of Continuoustime Quadratic Lyapunov Function Piecewise Affine Systems
based on Discontinuous Piecewise
Farideh Cheraghi-Shami , Ali Akbar Gharaveisi , Malihe M. Farsangi ,
Mohsen Mohammadian
Abstract: This paper presents a new approach to estimate and to enlarge the domain of attraction
for a planar continuous-time piecewise affine system. Various continuous Lyapunov functions have
been proposed to estimate and to enlarge the system’s domain of attraction. In the proposed method
with a new vision and with the aids of a discontinuous piecewise quadratic Lyapunov function, the
domain of attraction at the origin is enlarged by designing a state feedback controller. This paper
shows that the continuity of the Lyapunov function on the boundaries, increases the conservativeness
in estimating the domain of attraction, and gives more powerful search ability to the domain of
attraction estimation algorithm by relaxing this continuity condition. The simulation results show the
superiority of the proposed method so that using this method the larger estimation of the domain of
attraction is obtained than continuous one.
Keywords: domain of attraction, continuous-time piecewise affine systems, state feedback
controller, discontinuous piecewise quadratic Lyapunov functions.
نویسنده عهده دار مكاتبات :فریده چراغي شامي
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چندجملهای [ ،]19قطعهای مجذوری ( ،]21 ,20 ,18[ 3)PWQقطعهای
آفاین [ ،]23 ,22قطعهای چندجملهای همگن ( ]24[ 4)PHPو PWQ

 -1مقدمه
مباحث مربوط به ناحیه جذب سیستمها در کنار پیچیدگيهای طبیعي
آن بسیار کاربردی است .کاربردهای عملي این موضوع در سیستمهای
کنترل و قدرت [ ،]3-1فرآیندهای شیمیایي [ ،]4هوا-فضا [ ،]5سیستمهای
بیولوژیكي [ ،]6اکولوژی [ ]7و ترافیک [ ]8بسیار مورد توجه قرار گرفته
است .بهطورحتم ،بررسي این مباحث در سیستمهای هایبرید نیز به همین
میزان ارزشمند خواهد بود ،زیرا بسیاری از سیستمهای فیزیكي و مهندسي
در کالس سیستمهای هایبرید قرار ميگیرند .سیستمهای قطعهای آفاین
( 1)PWAدر کالس خاصي از سیستمهای هایبرید هستند که همارزی آن
با چند کالس دیگر از سیستمهای هایبرید نشان داده شده است [ ،]9بهعنوان
مثال سیستم قطعهای آفاین زمان-پیوسته ،کالسي از سیستمهای
سوئیچشونده با حالتهای عملكردی مختلف است که درآن فرامین سوئیچ
وابسته به متغیرهای حالت است [ .]10از دیگر مزیتهای سیستم قطعهای
آفاین این است که ابزاری برای مدلسازی سیستمهای دینامیكي پیچیده و
غیرخطي در اختیار ميگذارد [ .]11غالبا سیستمهای هایبرید مرتبه  3و باالتر
از آن سیستمهای بسیار پیچیدهای هستند؛ در تقریب قطعهای آفاین
سیستمهای غیرخطي ،برای مواجهه با این مشكل ،ابتدا از روشهای کاهش
مرتبه استفاده ميشود و سپس سیستم در قالب قطعهای آفاین مرتبه  2یا 3
فرمولبندی ميشود [ .]12الزم به ذکر است که تقریب قطعهای آفاین
بدست آمده برای سیستم غیرخطي ،بر روی مرز سلولها پیوسته است و این
در حالي است که بسیاری از سیستمهای فیزیكي موجود دارای
غیرخطيهایي مانند اشباع ،ناحیه مرده و هیسترزیس هستند که ذاتا بر روی
مرز نواحي پیوسته است [.]13
روشهای تخمین ناحیه جذب را بطورکلي ميتوان در دو دسته
روشهای مبتني بر توابع لیاپانوف [ ]14و روشهای غیرلیاپانوفي [ ]15قرار
داد .با توجه به ساختار قطعهای سیستم مورد بحث در این مقاله ،محاسبه
ناحیه جذب آن امری دشوار است .اخیرا ،روشي غیر لیاپانوفي بر اساس
تحلیل پیوستگي توابع انتقال گسسته ،2به منظور تخمین ناحیه جذب یک
سیستم قطعهای آفاین زمان-پیوسته حول نقاط تعادلش و یا چرخه حدی
آن در [ ]16ارائه شده است .در [ ،]17ناحیه پایداری سیستم قطعهای آفاین
زمان-پیوسته حول چرخه حدی آن به کمک الگوریتم ژنتیک تعیین
ميگردد .برای سیستمي با یک نقطه تعادل پایدار ،ميتوان زیر مجموعهای
از ناحیه جذب را با جستجوی تابع لیاپانوف سیستم تخمین زد .قابل ذکر
است که بیشتر روشهای موجود تخمین ناحیه جذب مبتني بر توابع
لیاپانوف است .توابع لیاپانوف گوناگوني برای سیستمهای قطعهای آفاین
معرفي شدهاند ،از قبیل :توابع لیاپانوف مشترک مجذوری [،]18

قطعهای آفاین ،تابع لیاپانوف  PWQاست.
به منظور تحلیل پایداری و همچنین تخمین ناحیه جذب سیستمهای
قطعهای آفاین غالبا از شكل پیوسته تابع لیاپانوف  PWQاستفاده ميشود.
بهعنوان مثال مراجعي همچون [ ،]26 ,20 ,18از تابع لیاپانوف  PWQجهت
تخمین ناحیه جذب در قالب یک مسأله بهینهسازی کمک گرفتهاند .در
[ ،]27ابتدا یک سیستم غیرخطي در قالب یک سیستم قطعهای آفاین زمان-
پیوسته تقریب زده شده است ،سپس ناحیه جذب سیستم حاصل حول مبدأ
مختصات به کمک یک تابع لیاپانوف  PWQپیوسته تعیین گردیده است.
برای کالس خاصي از سیستمهای قطعهای آفاین پیوسته که در آن فضای
حالت به تعداد محدودی نواحي محدب ،بدون کران و چندوجهي افراز
ميشود ،از تابع لیاپانوف  PWQپیوسته همبسته-مخروطي 5به منظور
محاسبه تخمین ناحیه جذب حول مبدأ مختصات استفاده شده است [.]28
در [ ،]29سیستمهای قطعهای مولتي-آفاین 6به عنوان کالسي از سیستمهای
فازی با نتایج تک تک 7مورد مطالعه قرار گرفته است که ميتوان از این
سیستمها برای تقریب هر سیستم غیرخطي هموار با دقت دلخواه استفاده
نمود .در مرجع مذکور ،تحلیل پایداری مجانبي این سیستمها توسط تابع
لیاپانوف  PWQپیوسته صورت گرفته است.
در طراحي کنترلکننده با هدف گسترش ناحیه جذب ،عالوه بر لحاظ
پایداری نقطه تعادل سیستم ،ناحیه جذب متناسب با توانایي تابع لیاپانوف
گسترش ميیابد .در [ ]30برای سیستمهای قطعهای آفاین نواری،8
سیستمهایي که فقط یک متغیر مسئول افراز فضای حالت ميباشد،
کنترلکننده فیدبک حالت به کمک تابع لیاپانوف مشترک مجذوری
طراحي شده است .در [ ،]31طراحي کنترلکننده فیدبک حالت قطعهای
آفاین برای سیستمهای قطعهای آفاین نواری با ارائه شرطي جهت
جلوگیری از مد لغزشي و بر اساس تابع لیاپانوف  PWQپیوسته صورت
گرفته است .در [ ،]32ابتدا دینامیک سیستم خودرو به صورت قطعهای
آفاین نواری مدل شده است و سپس کنترلکننده فیدبک حالت با هدف
جلوگیری از خروج ناخواسته خودرو از الین توسط تابع لیاپانوف PWQ

پیوسته طراحي گردیده است .در [ ،]33ماتریسهای کنترلکننده فیدبک
حالت و تابع لیاپانوف مشترک مجذوری با حل مسأله بهینهسازی ارائه شده
در جهت پایدارسازی یک سیستم قطعهای آفاین نواری زمان-پیوسته
نامعین حول نقطه تعادل مطلوب بدست آمده است .در تحقیق دیگری
سیستمهای قطعهای آفاین نواری همراه با نویز وینر 9مورد بررسي قرار
گرفتهاند و کنترلکننده فیدبک حالت با هدف پایدارسازی سیستم حلقه
بسته و با اعمال تابع لیاپانوف مشترک مجذوری طراحي شده است [.]34

1

6

2

7

Piecewise Affine
Discrete Transition Functions
3
Piecewise Quadratic
4
Piecewise Homogeneous Polynomial
5
Cone-copositive
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8
Slab
9
Wiener
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در تعمیم این کار ،طراحي رویتگر برای سیستمهای قطعهای آفاین نواری

کنترلکننده فیدبک حالت ميپردازد .در نهایت ،شبیهسازی و نتیجهگیری

دارای نویز وینر به وسیله تابع لیاپانوف  PWQپیوسته صورت گرفته است

در بخشهای  6و  7آورده ميشود.

[ .]35در [ ،]36سیستمهای قطعهای خطي پیوسته دومودال ،1به عنوان
کالسي از سیستمهای سوئیچشونده خطي با دو حالت عملكردی مختلف
و میدانهای برداری پیوسته که درآن فرامین سوئیچ وابسته به متغیرهای
حالت است ،مورد بررسي قرار گرفتهاند و با بكارگیری تابع لیاپانوف
مشترک مجذوری ،کنترلکننده فیدبک حالت در جهت پایدارسازی
سیستم حلقه بسته حول مبدأ مختصات طراحي شده است .در [،]37 ,36
کنترل تطبیقي مدل مرجع برای سیستمهای قطعهای آفاین چندمدلي 2که در
آن ماتریسهای حالت دارای شكل خاصي هستند به کمک توابع لیاپانوف
مشترک صورت گرفته است.
در [ ،]38ناحیه جذب سیستمهای قطعهای آفاین زمان-گسسته به
کمک تابع لیاپانوف قطعهای آفاین ناپیوسته تخمین زده شده است .اخیرا
در [ ،]39کنترلکننده فیدبک حالت پریودیک به منظور پایدارسازی
سیستمهای قطعهای آفاین پریودیک زمان-پیوسته به کمک یک تابع
لیاپانوف گسسته متغیر با زمان پیشنهاد شده است .برای سیستمهای قطعهای
آفاین زمان-پیوسته دوبعدی دارای یک نقطه تعادل در مبدأ مختصات
اثبات شده است که نوع تعمیم یافته تابع لیاپانوف  PWQپیوسته ،که از
حذف شرط پیوستگي حاصل ميگردد [ ،]25محافظهکاری بسیار پاییني در
آنالیز سیستمهای قطعهای آفاین دارا ميباشد .پیوستگي تابع لیاپانوف بر
روی مرزهای سیستم تضمین ميکند که چنانچه مسیر حالت از سلولي وارد
سلول دیگر شود ،در لحظه عبور از مرز ،مقدار تابع لیاپانوف تغییر نميکند.
این در حالي است که اگر در حین عبور از مرز مقدار تابع لیاپانوف کاهش
یابد نیز شرایط پایداری برقرار است .این نكته ایدة کلیدی در تعریف توابع
لیاپانوف  PWQناپیوسته بوده است .در این مقاله با الهام از این روش ،ناحیه
جذب سیستم به کمک تابع لیاپانوف  PWQناپیوسته تخمین و توسعه
ميیابد ،به گونه ای که توسعه ناحیه جذب با طراحي کنترلکننده فیدبک
حالت قطعهای آفاین صورت ميگیرد .در این راستا ،دو مسأله بهینهسازی
مبتني بر نامساویهای ماتریسي دوخطي ( 3)BMIپیشنهاد ميگردد .تخمین
بهینه ناحیه جذب شامل بزرگترین مجموعهی سطح تابع لیاپانوف است

 -2معرفی سیستم و تبیین مسأله
 1-2معرفي سیستم
یک سیستم قطعهای آفاین پیوسته دو بعدی به صورت
) x (t ) = Ai x (t ) + ai + Bi u(t
, x  Xˆ , i  I , x (0) = x

()1

i

0

توصیف ميشود که  x (t )  X  R 2 ، u(t )  U  R mو x0

به ترتیب بردار ورودی ،بردار متغیر حالت و بردار شرط اولیه سیستم
ميباشد .همچنین X =  iI Xˆ i ،ناحیه کاری سیستم است که به زیر
نواحي چندوجهي  ، i  I ، X iافراز شده است و  Iمجموعه مدهای

سیستم ميباشد به طوری که برای  ، i  j ، i, j  Iداریم
 . X i  X j = به عالوه ،ماتریسهای  Aiو  Biو بردار  a iبا ابعاد

مناسب تعریف ميگردد X̂ i .پوسته 4مجموعه  X iاست که برای X i
چندوجهي ،بهصورت زیر قابل توصیف ميباشد:





Xˆ i = x  R 2 : Ei x  ei , i  I

()2

که در آن  Eiو  eiبهترتیب ماتریس و بردار با مقادیر ثابت هستند.
چنانچه برای  Xˆ i  Xˆ j   ، i  j ، i, j  Iباشد ،مرز دو ناحیه
همجوار  X iو  X jبهصورت زیر تعریف ميگردد:



()3

که در آن s



Xˆ i  Xˆ j  x x = Fij s + f ij , s  R

پارامتری حقیقي و  Fij  R 2و  f ij  R 2بردارهای

قابل محاسبه هستند .برای ناحیه مرزی تعریف شده در ( ،)3اگر Fij  0

 ،مرز بخشي از یک خط است و اگر  ، Fij = 0مرز یک نقطه است .برای

دو ناحیه همجوار  X iو  X jبا  ، Fij  0ميتوان مقادیر  Cijو cij





و خط  S ij = x C ij x + c ij = 0را بهگونهای تعریف کرد که

که در فضای کاری محصورشده باشد .در این مقاله نشان داده ميشود که

 Xˆ i  Xˆ j  S ijو  Cijبردار نرمال ( Sijیک بردار عمود بر ) Sij

برای یک سیستم قطعهای آفاین زمان-پیوسته با میدانهای برداری پیوسته،

با جهت از  X iبه  X jباشد.

ناحیه جذب بهینه حول مبدأ مختصات حاصل از تابع لیاپانوف PWQ

ناپیوسته نسبت به روش پیوسته متناظرش ارتقاء ميیابد.
بخش بندی مقاله بدین صورت سازماندهي شده است .در بخش ،2به
توصیف سیستم قطعهای آفاین و تبیین مسأله پرداخته ميشود .بخش 3به
آنالیز پایداری سیستم هایبرید اختصاص داده شده است .در بخش ،4آنالیز
پایداری سیستم و طراحي کنترلکننده برای آن به کمک تابع لیاپانوف
ناپیوسته صورت ميگیرد .سپس ،بخش  5به ارائه دو مسأله بهینهسازی به

 2-2تبیین مسأله
تعریف .1ناحیه جذب
سیستم )  x (t ) = f ( xدارای نقطه تعادل مبدأ مختصات را در نظر
بگیرید .ناحیه جذب سیستم مجموعهای از شرایط اولیهی ممكن است که
به ازای آنها همگرایي به مبدأ مختصات تضمین ميگردد ،یا به بیان دیگر،

منظور محاسبه تخمین ناحیه جذب سیستم حلقه باز و توسعه آن به کمک
Bimodal
Multimodel
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تذکر :3شرط پیوستگي سیستم ( )8بر روی مرزهای Xˆ i  Xˆ j

D = {x 0  R n | x(0) = x 0 , lim t → x(t ) = 0}.

()4

معادل رابطه زیر است

در این مقاله ،دو مسأله زیر بررسي خواهد شد:
مسأله :1محاسبه ناحیه جذب سیستم ( ،)1با  ، u = 0حول مبدأ
مختصات به کمک تابع لیاپانوف ناپیوسته.
مسأله:2

ماتریسهای

تعیین

m 2

Mi  R

بردارهای

و

 mi  R mبرای  ، i  Iبه کمک تابع لیاپانوف ناپیوسته بهگونهای که

()12

که در آن 

( Ai + Bi M i ) x = ( A j + B j M j ) x
, x  Xˆ i  Xˆ j ,i  I, j  N i



 N i = k | k  I , k  i, Xˆ i  Xˆ k  تعریف

ميگردد.

کنترلکننده فیدبک حالت قطعهای آفاین پیوسته

 -3تحلیل پایداری

u(t ) = M i x(t ) + mi , x  Xˆ i , i  I

()5

پایداری نمایي سیستم کنترل شده ( )1با ورودی ( )5را حول مبدأ مختصات

()13

تضمین کند و ناحیه جذب سیستم حلقه بسته را توسعه دهد.

 f i : Xˆ i → R nتابع پیوسته و کراندار محلي است .فرض ميشود

x = ( Ai + Bi M i ) x + (ai + Bi mi ), x  Xˆ i , i  I

در ادامه ،با تعریف



T

1

 x = 0تنها نقطة تعادل سیستم ( )13است .همچنین ،ناحیه  Xتوسط



 ، x = x Tروابط ( )2( ،)1( ،)5و ()3

بهترتیب زیر بازنویسي ميشوند:
()7
()8

x = Ai x + Bi u, x  Xˆ i , i  I

قابل ذکر است وجود یک تابع لیاپانوف مشترک برای همه
زیرسیستمهای )  ، x = f i (xپایداری سیستم را تضمین ميکند ،اما



 x x = F s , s = [ s



()10

1]T , s  R

محافظهکاری باالیي دارد .برای کاهش محافظهکاری ،قضیه تابع لیاپانوف

چندگانه 1ارائه شده است که برای هر زیرسیستم )  ، x = f i (xتابع

Xˆ i  Xˆ j
, i, j  I , i  j

T

پیوسته )  Vi (xاختصاص ميیابد.

 A ai 
B 
، M i = [ M i mi ] ، Bi =  i  ، Ai =  i
که در آن 
0
0 0
 
f ij 
F
 . Fij =  ijهمچنین ،برای دو ناحیه
 E i = E i − ei و
0
1 

همجوار  X iو  X jبا  ، Fij  0چنانچه ]  Cij = [Cij cijباشد،





 S ij = x Cij x = 0تعریف ميگردد.
تذکر  :1ازآنجایيکه فرض شده است که سیستم ( )1دارای نقطه

تعادل



مبدأ

مختصات



است،

پس

 ، I 0 = i  I 0  Xˆ iالزم است

برای
ai = 0

i  I0

و

و همچنین

 det ( Ai )  0باشد.
تذکر  :2شرط پیوستگي کنترلکننده فیدبک حالت ( )7بر روی
مرزهای سیستم ( )8به صورت زیر لحاظ ميشود



معین مثبت بودن توابع )  Vi (xو کاهشي بودن این توابع وقتي
 x  X iاست ،پایداری سیستم ( )13را تضمین نميکند .از جمله
روشهای ارائه شده برای حل این مشكل ،تضمین پیوستگي تابع لیاپانوف
بر روی مرزهای سیستم ( )13ميباشد ،یعني برای ، x  Xˆ i  Xˆ j
 ، i  jتساوی )  Vi ( x ) = V j ( xبرقرار باشد []40؛ که همین شرط

سبب محافظهکاری روش آنالیز پایداری مذکور ميگردد ،زیرا پیوستگي
بر روی مرزها تنها تضمین ميکند که چنانچه مسیر حالت از سلولي وارد
سلول دیگر شود ،در لحظه عبور از مرز ،مقدار تابع لیاپانوف تغییر نميکند.
در [ ،]41 ,18با حذف شرط پیوستگي تابع لیاپانوف بر روی مرزهای
سلولها ،شرایط پایداری بر اساس توابع لیاپانوف ناپیوسته ارائه شده است،



Multiple Lyapunov Function

طبق دانش کسبشده از رفتار سیستم بر روی مرزها ميباشد که کاربرد آن
را بسیار محدود ميکند .در [ ،]25برای سیستمهای دوبعدی با فرض توابع

که در آن . N i = k | k  I , k  i, Xˆ i  Xˆ k  

مجله کنترل ،جلد  ،13شماره  ،3پاییز 1398

()14

V ( x ) = Vi ( x ), x  X i , i  I

اما روش ارائه شده در مقاالت مذکور ،برای حالتهای بسیار خاص و بر

M i x = M j x , x  Xˆ i  Xˆ j , i  I, j  N i

()11

 ، i  j ،  i, j  Iشرط  X i  X j = برقرار باشد .شرط
 f i ( x ) = f j ( x ) ، i  j ، x  Xˆ i  Xˆ jباشد.

Xˆ i = x  R 2 : Ei x  0 , i  I
ij

 ، i  I ، X iبهگونهای افراز شده است که   iI Xˆ i = Xو
پیوستگي میدانهای برداری سیستم ( )13ایجاب ميکند که برای

u = M i x , x  Xˆ i , i  I

()9

x = f i ( x ) , x  Xˆ i , i  I

که در آن  x (t )  X  R nبردار حالت سیستم ميباشد و

سیستم کنترل شده ( )1با ورودی ( )5به صورت زیر بازنویسي ميگردد.
()6

سیستم پیوسته هایبرید زیر را در نظر بگیرید:

1
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پیوسته  ، Vi ( x ) : Xˆ i → R, i  Iتابع ناپیوسته زیر به عنوان تابع
لیاپانوف سیستم معرفي ميشود
()15



)  V (xکاهشي ميباشد [ .]40اگر  ، x   iΙ x Χˆ iدو حالت متفاوت
وجود دارد:

x  Xi
x   iI x Xˆ i

) Vi ( x

V ( x) = 
min Vi ( x )iI x



که در آن  . Ι x = i x  Xˆ iاثبات ميگردد که چنین تابع لیاپانوف
ناپیوسته ای ،بر روی مرزها در جهت میدان برداری کاهشي است .همچنین
نشان داده ميشود که آنالیز پایداری سیستم به کمک این تابع ناپیوسته با
محافظهکاری بسیار پایینتری نسبت به تابع لیاپانوف پیوسته متناظرش
صورت ميگیرد و نیاز به هیچ دانش قبلي از رفتار سیستم بر روی مرزها نیز

card I x  = 2

و

 . card I x   2حالت

 ، card I x  = 2به این معنا است که مرز بخشي از یک خط است و

معادل این است که برای ، i  j ، i, j  I ، x  Xˆ i  Xˆ j
 Fij  0برقرار باشد و  card I x   2یعني مرز یک نقطه است .با

برقراری تساوی ( ،)19شرط کاهشي بودن تابع لیاپانوف در هر دو حالت
برقرار است [ .]25در نتیجه ،همه مسیرهای حالت سیستم ( )13در  ، Xبطور
نمایي با نرخ همگرایي  ، i  I ، min  iبه سمت مبدأ مختصات همگرا
ميشوند .این نكته اثبات قضیه  1را به پایان ميرساند.

■

ندارد به طوری که آنالیز پایداری تنها بر اساس میدانهای برداری سیستم
انجام مي شود .از این پس در این مقاله منظور از تابع لیاپانوف ناپیوسته،
همان تابع رابطه ( )15ميباشد .در ادامه ،قضیهای برای آنالیز پایداری سیستم
( )13در فضای دوبعدی ،با تعمیم روش آنالیز ارائه شده [ ]25برای تابع
لیاپانوف ناپیوسته ( )15پیشنهاد ميگردد.
قضیه  -1سیستم ( )13متعلق به فضای دوبعدی  ، Xتعریف شده بر

افراز چندوجهي  ، X i iIرا در نظر بگیرید .اگر برای ، i  I

مجموعهای از توابع پیوسته  ، Vi ( x ) : Xˆ i → Rاسكالرهای  i  0
و    0و مقادیر اسكالر نامنفي  ، i, j  I ، ij1 , ij2وجود داشته

 -4تحلیل پایداری و پایدارسازی
تابع )  V (xبیان شده در رابطه ( )15را به عنوان یک تابع لیاپانوف
کاندید در نظر بگیرید که در آن
Vi ( x ) = x T Pi x , x  Xˆ i  R 2 , i  I

()20

که ماتریس متقارن  Pi = Pi T  R 33بهصورت

qi 
ri 

()21

باشند به طوری که در روابط ( )16تا ( )19صدق کنند ،آنگاه برای این
سی ستم ،نقطه تعادل مبدأ مختصات پایدار نمایي است و تابع ناپیوسته رابطه
( )15با نرخ همگرایي  ، i  I ، min  iتابع لیاپانوف سیستم ميباشد.
()16

Vi (0) = 0, i  I 0

()17

Vi ( x )   x 2 , x  Xˆ i , x  0, i  I

()18

Vi ( x )  −iVi ( x ), x  Xˆ i , x  0, i  I

()19
که

2

) Vi ( x ) − V j ( x ) =  ij1 C ij f i ( x ) +  ij2 C ij f j ( x
, x  Xˆ i  Xˆ j ,  i, j  I , i  j, Fij  0

 .به نرم  2و عملگر



(  ) به مثبت معین بودن (منفي معین

بودن) اشاره دارد.
اثبات -تابع )  V (xتعریف شده در ( )15را به عنوان یک کاندید
برای تابع لیاپانوف در نظر بگیرید .روابط ( )16و ( )17بر معین مثبت بودن
)  V (xداللت دارد [ . ]40برای اثبات پایداری کافي است نشان دهیم که
تابع )  V (xدر طول همه مسیرهای حالت سیستم ( )13کاهشي است .برای
این منظور ،یک مسیر حالت نوعي )  x(tاز سیستم را در نظر بگیرید .در
هر لحظه  x(t ) ، tميتواند به یک سلول یا به مرزهای بین سلولها تعلق
داشته باشد .طبق تعریف card I x  ،داللت بر تعداد عناصر مجموعه

شمارش پذیر  I xدارد .اگر  x (t )  Xˆ iو  ، card I x  = 1آنگاه
)  V ( x ) = Vi ( xو بر اساس ( ، V ( x )  V ( x )  0 ،)18در نتیجه،
مجله کنترل ،جلد  ،13شماره  ،3پاییز 1398

تعریف ميشود به طوری که

22

P
Pi =  Ti
 qi

 qi  R , Pi  Rو  . ri  Rدر
2

این بخش ،به کمک تابع لیاپانوف  PWQناپیوسته فوق ،شرایط کافي برای
آنالیز پایداری و پایدارسازی سیستم قطعهای آفاین ( )1ارائه ميگردد.

 1-4تحلیل پایداری سیستم حلقه باز به کمک تابع
لیاپانوف  PWQناپیوسته
در قضیه  ،2برای سیستم ( ،)1با  ، u = 0یا
x = Ai x + a i , x  Xˆ i , i  I , x(0) = x 0

()22

که به صورت  x = Ai xقابل بازنویسي ميباشد ،شرایط پایداری
بهکمک تابع لیاپانوف  PWQناپیوسته بدست ميآید.
قضیه  -2چنانچه به ازای هر  ، i  Iمجموعهای از ماتریسهای
متقارن

33

 ، Pi  Rماتریسهای با درایههای نامنفي  Z iو  ،  iمقادیر

اسكالر نامنفي   iو  و به ازای هر  ، i, j  Iبردارهای

ij1 , ij2

با

ابعاد مناسب و درایههای نامنفي وجود داشته باشند به طوری که روابط ()23
تا ( )28برقرار باشد ،آنگاه سیستم ( )22پایدار نمایي است و مسیرهای
حالت آن با نرخ همگرایي  ، i  I ، min  iبه سمت مبدأ مختصات

همگرا ميشود.
()23

qi = 0, ri = 0, i  I 0

()24

Pi − I 3 − Ei Z i Ei  0, i  I , i  I 0
T
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Pi − I 2 − E i T Z i E i  0, i  I 0

()25

Ai T Pi + Pi Ai + E i T  i E i +  i Pi  0

()26

, i  I , i  I 0
Ai T Pi + Pi Ai + E i T  i E i +  i Pi  0

()27

, i  I 0

)

(

(

)

FijT Pi − P j Fij = FijT H ij + H ijT Fij

()28

, i  I , j  N i , Fij  0





که در ( N i = k | k  I , k  i, Xˆ i  Xˆ k   ،)28و H ij

قضیه  -3سیستم ( )8را با وروی کنترل ( )7در نظر بگیرید .اگر به
ازای هر  ، i  Iمجموعهای از ماتریسهای متقارن

33

، Pi  R

ماتریسهای با درایههای نامنفي  Z iو  ،  iماتریسهای M i  R m3

 ،مقادیر اسكالر نامنفي   iو  و به ازای هر  ، i, j  Iبردارهای

ij1

و  ijبا ابعاد مناسب و درایههای نامنفي وجود داشته باشند ،به طوری که
2

روابط ( )30تا ( )37برقرار باشد ،آنگاه سیستم کنترل شده ( )8پایدار نمایي
است و مسیرهای حالت سیستم با نرخ همگرایي  ، i  I ، min iبه

سمت مبدأ مختصات همگرا ميشود.

qi = 0, ri = 0 , i  I 0

()30

بهصورت

H ij = E i T ij1C ij Ai + E j T ij2 C ij A j

()29
تعریف ميگردد.

()31

Pi − I 3 − Ei Z i Ei  0, i  I , i  I 0

()32

Pi − I 2 − Ei T Z i Ei  0, i  I 0

اثبات -تابع  PWQناپیوسته رابطه ( )20را بهعنوان تابع لیاپانوف
کاندید در نظر بگیرید.
▪

برای  x  X iو : i  Ι 0

رابطه ( )23معادل ( )16ميباشد و تضمین ميکند که . Vi (0) = 0
ازآنجایيکه برای هر  ، x  X iداریم  ، xT Ei T Z i Ei x  0بنابراین

()33

()34

رابطه ( )25معادل رابطه ( )17ميباشد که به معنای مثبت بودن تابع لیاپانوف
است .به همین صورت ،رابطه ( ،)27رابطه ( )18را نتیجه ميدهد که معادل

()35

شرط منفي بودن مشتق تابع لیاپانوف است.
▪

برای  x  X iو : i  I 0

()36

ازآنجایيکه برای  ، x T Ei T Z i Ei x  0 ، x  X iرابطه (،)24
( )17را برآورده ميکند که همان شرط مثبت بودن تابع لیاپانوف است .به
همین صورت ،رابطه ( )26ایجاب ميکند که رابطه ( )18برقرار باشد.
▪

برای : x  Xˆ i  Xˆ j

بر اساس قضیه 2از [ ،]25رابطه ( )28تضمین ميکند که تابع لیاپانوف
بر روی مرزهای سلولها در راستای مسیر حالت غیر افزایشي خواهد بود.

با توجه به روابط ( )26و ( ،)27نرخ همگرایي تابع لیاپانوف درون X i

برابر   iميباشد .ازآنجایيکه تابع لیاپانوف به ازای نقاط روی مرزهای
سلولها ،افزایشي ندارد ،بنابراین در کل فضای افراز شده
 ، X =  iΙ x Xˆ iنرخ همگرایي  ، i  I ، min  iبرای تابع لیاپانوف
تضمین ميگردد.

■

 2-4طراحي کنترل کننده فیدبک حالت به کمک تابع
لیاپانوف  PWQناپیوسته
در قضیه  ،3شرایط پایدارسازی سیستم ( )8با کنترلکننده فیدبک
حالت ( )7بهکمک تابع  PWQناپیوسته رابطه ( )20به عنوان تابع لیاپانوف
کاندید ،ارائه ميشود.

مجله کنترل ،جلد  ،13شماره  ،3پاییز 1398

()37

T

) (Ai + Bi M i )T Pi + Pi (Ai + Bi M i
+ Ei T  i Ei + i Pi  0, i  I , i  I 0

) ( Ai + Bi M i )T Pi + Pi ( Ai + Bi M i

)

+ Ei T  i Ei +  i Pi  0, i  I 0

(

(

)

FijT Pi − Pj Fij = FijT ij + ijT Fij
, i  I , j  N i , Fij  0

(M i − M j )Fij = 0,i  I , j  N i , Fij  0
( Ai + Bi M i ) Fij = ( A j + B j M j ) Fij
, i  I , j  N i , Fij  0

که در رابطه ( ij ،)35بهصورت زیر تعریف ميگردد.

) (Ai + Bi M i
) + E j T ij2Cij (A j + B j M j
Ei ij1Cij
T

()38

= ij

اثبات -رابطه ( )36پیوستگي سیگنال کنترل را بر روی مرزهای
سلولها تضمین ميکند به این صورت که  ( M i − M j ) F ijs = 0و بر
اساس رابطه ( M i x = M j x ،)10که در آن  . x  Xˆ i  Xˆ jبه همین
صورت ،رابطه ( )37به پیوستگي میدانهای برداری سیستم حلقه بسته بر
روی مرزهای سلولها اشاره دارد .حال تابع  PWQناپیوسته رابطه ( )20را
بهعنوان تابع لیاپانوف کاندید در نظر بگیرید.
▪

برای  x  X iو : i  Ι 0

رابطه ( )30معادل رابطه ( )16است که تضمین ميکند . Vi (0) = 0
ازآنجایيکه برای  x  X iداریم  ، x T Ei T Z i Ei x  0بنابراین رابطه
( )32معادل رابطه ( )17ميباشد که به معنای شرط مثبت بودن تابع لیاپانوف
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است .به همین صورت ،رابطه ( ،)34رابطه ( )18را نتیجه ميدهد که معادل

i

برای  x  X iو برای : i  I 0

j

T

T

بنابراین رابطه ( )17( ،)31را برآورده ميکند که همان شرط مثبت بودن
تابع لیاپانوف است .همچنین  x Ei  i Ei x  0و رابطه ( )33ایجاب
T

T

ميکند که رابطه ( )18برقرار باشد.
برای : x  Xˆ i  Xˆ j

چندگانه را بر روی مرزهای سیستم برآورده ميکند .در ادامه با توجه به
تعریف تابع لیاپانوف  PWQناپیوسته ،نشان ميدهیم که رابطه ( )35معادل
رابطه ( )19است .رابطه ( )35را از چپ در  s Tو از راست در  sضرب
ميکنیم،

)F s
ij

ijT

+

(

ij

j

(Pi − Pj )Fij s = s

FijT

T

s

j

j

i

i

j

ij

j

i

i

ij

j

j

j

ij

i

i

i

i

T

j

j

j

j

i

1 T
ij

j

T

i

i

i

i

ij

j

که با تعریف

j

)

T

j

j

(

j

 ij1 = 2 (ij1 ) T Ei xو

)

T

2 T
ij

i

1 T
ij

j

2 T
ij

T

ij

1 T
ij

2 T
ij

T

()41

بر اساس قضیه  ،1رابطه ( )19شرط کاهشي بودن تابع لیاپانوف ناپیوسته

FijT

i

i

ij

T

j

T

i

i

i

i

T

ازآنجایيکه برای هر  x Ei Z i Ei x  0 ، x  X iاست،

▪

)) (( ) E x ) C (( A + B M ) x + (a + B m
) ) + (( ) E x ) C (( A + B M ) x + ( a + B m
) ) + ( (( ) E x ) C (( A + B M ) x + ( a + B m
)) ) + (( ) E x ) C (( A + B M ) x + ( a + B m
) ) = 2(( ) E x ) C (( A + B M ) x + ( a + B m
) ) + 2(( ) E x ) C (( A + B M ) x + ( a + B m
T

با شرط منفي بودن مشتق تابع لیاپانوف است.
▪

= ) Vi ( x ) − V j ( x

(

ij2 = 2 (ij2 )T E j x

و جایگذاری آنها در تساوی ( ،)41رابطه ( )19برای

) f i ( x ) = ( Ai + B i M i ) x + (ai + B i mi

و

)  f j ( x ) = ( A j + B j M j ) x + (a j + B j m jبدست ميآید .با
برآورده شدن روابط ( )16تا ( )19و طبق قضیه  ،1پایداری نمایي سیستم
حلقه بسته تضمین ميگردد .بر طبق روابط ( )33و ( ،)34نرخ همگرایي تابع

آنگاه با توجه به توصیف نواحي مرزی  x  Xˆ i  Xˆ jبر اساس رابطه

لیاپانوف درون  X iبرابر   iميباشد .ازآنجایيکه تابع لیاپانوف به ازای

( ،)10داریم:

نقاط روی مرزهای سلولها افزایشي ندارد ،بنابراین ،سیستم ( )8با

(

)

(

)

کنترلکننده پیوسته ( ) 7با نقطه تعادل مبدأ مختصات پایدار نمایي است و

x T Pi − Pj x = x T ij + ijT x

()39

که  ijدر رابطه ( )39بر اساس ( )38معادلگذاری ميشود .سپس ،با
بازنویسي رابطه ( )39به کمک ( )20تساوی زیر حاصل ميگردد:

)

(

Vi ( x ) − V j ( x ) = x T EiT ij1Cij Ai + Bi M i x

(Aj + B j M j )x
T
+ x T (Ai + Bi M i ) CijT (ij1 )T Ei x
T
+ x T (A j + B j M j ) CijT (ij2 )T E j x
E Tj ij2Cij

()40

T

+x

نرخ همگرایي  ، i  I ، min  iبرای تابع لیاپانوف  PWQناپیوسته در
کل فضای افراز شده  ، X =  iΙ x Xˆ iتضمین ميگردد■ .

تذکر  :4در قضیههای  2و  ،3چنانچه به ازای هر ، i, j  I
 ij = 0, ij = 0باشد ،آنگاه شرایط پایداری سیستم ،معادل با شرایط
2

1

پایداری بر اساس تابع لیاپانوف  PWQپیوسته ميباشد.

 -5محاسبه تخمین ناحیه جذب

ازآنجایيکه برای  Ei x  0 ، x  Xˆ i  Xˆ jو E j x  0

سیستم )  x (t ) = f ( xبا نقطه تعادل مبدأ مختصات را در نظر

ميباشد ،بنابراین  (ij1 )T Ei xو  (ij2 )T E j xمقادیر اسكالر نامنفي

بگیرید .روش های مختلف تحلیلي و عددی زیادی جهت تخمین ناحیه

هستند و از طرف دیگر

)

(

Cij Ai + Bi M i x
 A + B i M i ai + B i mi   x 
cij ]  i
 1 .
0
0

 
) ) = Cij (( Ai + B i M i ) x + ( ai + B i mi
= [Cij

حال ميتوان رابطه ( )40را به شكل زیر بازنویسي نمود

جذب یک نقطه تعادل پایدار ارائه شده است .بسیاری از این روشها مبتني
بر تعریف تابع لیاپانوف است که به وسیله آن ناحیه جذب حول نقطه تعادل
محاسبه ميگردد .تابع لیاپانوف معین مثبت )  V (xرا در نظر بگیرید.
ازآنجایيکه تخمین ناحیه جذب ،مسألهای دشوار است عموما
زیرمجموعهای از ناحیه جذب تخمین زده ميشود .طبق قضیه السال برای
مجموعههای پایا [ ،]42مجموعهی محدود )  (cکه به صورت زیر
تعریف شده است ،مجموعهی سطح تابع لیاپانوف )  V (xو
زیرمجموعهای از ناحیه جذب سیستم ميباشد.
()42





(c) = x  R n | V ( x )  c , c  0

فرض کنید مجموعهی  D −بصورت }D − = {x  R n | V ( x )  0
تعریف شود ،واضح است که هر عضو مانند  xروی مرز ناحیهی  D −در
رابطه  V ( x ) = 0صدق ميکند .اعضایي از مجموعه )  (cکه عضو
مجله کنترل ،جلد  ،13شماره  ،3پاییز 1398
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 D −باشند مجموعهای پایا را تشكیل ميدهند و هر مسیر رها شده در آن
به نقطه تعادل مبدأ مختصات همگرا خواهد شد .یک تخمین مناسب،
بزرگترین ناحیه )  (cواقع در  D −است ،چنانچه این تخمین مناسب

2
 ij ، ij ،  i ،  i ،  ، Piو   iبرای  i  Iبه صورت زیر ارائه
1

ميشود:

min 
s.t.
 0,
trace( Pi )   , i  I ,
qi = 0, ri = 0 , i  I 0 ,

با  Destنشان داده شود رابطه زیر برقرار است:
) * Dest = ( c

()43

که در آن *  cمقدار ماکزیمم  cاست که به ازای آن Dest  D −

()46

باشد .برای محاسبه *  cمسأله بهینهسازی زیر حل ميشود [:]43

()44

Pi − I 3 − E i T Z i E i  0, i  I , i  I 0 ,
Pi − I 2 − E i T Z i E i  0, i  I 0 ,
Ai Pi + Pi Ai + E i  i E i +  i Pi  0
, i  I , i  I 0 ,
T

c * = sup c
s.t.
( c )  D − ,
}D − = {0}  {x | V ( x )  0

Ai T Pi + Pi Ai + E i T  i E i +  i Pi  0, i  I 0 ,

)F

ij

H ijT

در [ ،]44تخمین بهینهای از ناحیه جذب سیستمهای چندجملهای بهصورت
)) ( c * ) = sup volume(( c
s.t. V ( x )  0, x  ( c ), x  0

حلقه بسته ( )8با طراحي کنترلکننده فیدبک حالت پیوسته ( )7بر اساس

ارائه شد که در آن )) volume((cبه حجم 1ناحیه )  (cاشاره دارد.
بنابراین ،تخمین بهینه ای از ناحیه جذب بوسیله ماکزیمم کردن حجم

تعاریف ارائه شده در قضیه  3و با هدف محاسبه ،  i ،  ، Pi ، M i
، i

ij1

،

ij2

و   iبرای  i  Iپیشنهاد ميشود:

min 
s.t.
 0,
trace( Pi )   , i  I ,
qi = 0, ri = 0 , i  I 0 ,

مجموعهی سطح تابع لیاپانوف حاصل ميشود .قابل ذکر است که برای
تابع لیاپانوف مجذوری  ، V ( x ) = xT Pxتعریف شده در ، X  R n

تساوی ) sup volume((c)) = min trace( Pبرقرار است .با

توجه به ساختار دوبعدی سیستم ( ،)1ماکزیمم کردن حجم )  (cمعادل

با این است که مساحت )  (cدر  Xماکزیمم گردد .با بكارگیری تابع

Pi − I 3 − E i Z i E i  0, i  I , i  I 0 ,
T

لیاپانوف مجذوری مشترک برای سیستم ( ،)1با  ، u = 0تخمین

بزرگترین ناحیه جذب سیستم با مينیممسازی )  ، trace(Pکه همان
مجموع مقدارهای ویژهی  Pاست ،محاسبه ميشود .البته همانطور که

Pi − I 2 − E i Z i E i  0, i  I 0 ,
T

)

()47

)

قطعهای آفاین سیستم ( ،)1ناحیه جذب آن غیرمحدب است [ .]24در [,23
 ،]46 ,45برای یافتن تخمین بهینه ناحیه جذب سیستمهای قطعهای آفاین،
مسأله بهینهسازی

i

+ E i  i E i +  i Pi  0, i  I , i  I 0 ,
T

+ E i T  i E i +  i Pi  0, i  I 0 ,
FijT Pi − Pj Fij = FijT ij + ijT Fij
,i  I , j  N i , Fij  0,

آنالیز و در نتیجه تخمین ناحیه جذب سیستم ( )22دارد .با توجه به ساختار

iI

(

Pi + Pi Ai + Bi M i

) (Ai + Bi M i

T

) ( Ai + Bi M i )T Pi + Pi ( Ai + Bi M i

قبال ذکر شد ،تابع لیاپانوف مجذوری مشترک محافظهکاری باالیي در

)  trace( P

(

)

(

Fij Pi − Pj Fij = Fij H ij +
, i  I , j  N i , Fij  0,
T

T

مسأله  :2مسأله بهینهسازی زیر در خصوص توسعه ناحیه جذب سیستم

)V ( x

()45

T

(

i  I , j  N i , Fij  0,

 minمطرح شده است که در آن

)

(

(M i − M j )Fij = 0,

( Ai + Bi M i ) Fij = ( A j + B j M j ) Fij
, i  I , j  N i , Fij  0,

مسأله مينیممسازی مجموع )  trace( Piبا توجه به شرایط پایداری حل
ميگردد .در این مقاله پیشنهاد ميشود که مسأله بهینهسازی با هدف

تذکر  :5بزرگترین تخمین ناحیه جذب سیستم ( ،)1متناظر با تابع

مينیممسازی بزرگترین )  trace( Piلحاظ گردد .در ادامه تابع

لیاپانوف  PWQناپیوسته بدست آمده از مسأله 1و ،2مجموعه سطح

لیاپانوف مناسب جهت تخمین و توسعه ناحیه جذب با حل دو مسأله

) *  (cميباشد که بهصورت زیر تعریف شده است:

بهینهسازی  BMIبه ترتیب برای سیستم حلقه باز ( )22و سیستم حلقه بسته
( )8با ورودی کنترل ( ،)7در قالب مسأله  1و مسأله  ،2بدست ميآید.
مسأله  :1مسأله بهینهسازی تخمین ناحیه جذب سیستم ( ،)22حول
مبدأ مختصات بر اساس تعاریف ارائه شده در قضیه  ،2با هدف محاسبه
Volume
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} Dest = ( c * ) = {x | x T Pi x  c * , x  X i , i  I

واضح است که  Dest  Xاست و *  cبزرگترین مقداری است

که به ازای آن مجموعهی سطح )  (cدر فضای  Xمحصور ميگردد.

1
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با توجه به ساختار دوبعدی سیستم ( ،)1مجموعهی بستهی

بهکمک توابع لیاپانوف  PWQپیوسته و ناپیوسته ،مقایسهای منصفانه میان

بیشترین

این دو روش تخمین ناحیه جذب سیستم صورت گیرد .بدین منظور ،صد

مساحت در ناحیه کاری  Xميباشد که همان تخمین بهینه ناحیه جذب

سیستم قطعهای آفاین مطابق با توصیف فوق بطور تصادفي تولید شده است

است .برای انتخاب *  cالگوریتمي نوشته شده است که  cرا با عدد

و مسأله  1برای این سیستمها توسط  YALMIPحل ميگردد [ .]47برای l

} ( c* ) = {x | x T Pi x  c* , x  X i , i  I

دارای

اسكالر مثبت کوچكي مقداردهي اولیه ميکند و سپس در گامهای بعدی
هر بار مقدار  cرا اندکي افزایش ميدهد c * .اولین مقداری است که به
ازای آن )  (cبر مرزهای  Xمماس ميشود.

1
2
با توجه به تذکر  ،4با فرض  ij = 0, ij = 0و حل دو مسأله

1و ،2مي توان ناحیه جذب بهینه سیستم ( )1حول مبدأ مختصات را توسط
تابع لیاپانوف  PWQپیوسته نیز بدست آورد .انتظار ميرود که تخمینهای

امین سیستم ، 1  l  100 ،مساحت ناحیه جذب بهینه حاصل از تابع

لیاپانوف  PWQپیوسته را )  SC (lو مساحت ناحیه جذب بهینه حاصل از
تابع لیاپانوف  PWQناپیوسته را )  S D (lدر نظر بگیرید .تفاضل این دو
مساحت به صورت زیر تعریف ميگردد.

) DS = S D (l ) − S C (l

()52

در شكل  ،1نمودار میلهای  DSبر حسب  lرسم شده است.

بهینه بدست آمده به کمک تابع لیاپانوف  PWQناپیوسته بزرگتر از
تخمینهای بهینه بدست آمده توسط تابع لیاپانوف  PWQپیوسته باشد ،زیرا
تابع لیاپانوف  PWQناپیوسته محدودیت کمتری نسبت به تابع لیاپانوف
 PWQپیوسته دارد که در آن  ij1و  ، ij2فقط مقادیر صفر را ميپذیرد.
این موضوع با ارائه دو مثال در بخش شبیهسازی بررسي ميشود.

شكل  :1نمودار میلهای تفاضل مساحت  DSبر حسب l

 -6نتایج شبیهسازی

با توجه به شكل  ،1از میان یکصد سیستم منتخب ،تعداد شصت و
یک سیستم با استفاده از تابع لیاپانوف  PWQناپیوسته در مقایسه با روش

مثال  -1سیستم

پیوسته متناظرش به تخمین بزرگتری از ناحیه جذب رسیدهاند و در باقي

 x1 = ax1 + bx 2
)  x = cx + dx + e sat ( x + x
1
2
1
2
 2
, x1  10, x 2  −10

()49

سیستمها ناحیه جذب یكسان بدست آمده است .این مثال نشان ميدهد که
روش پیشنهادی بهبود قابل مالحظهای در تخمین ناحیه جذب سیستم حلقه

را در نظر بگیرید که در آن تابع )  sat (xبهصورت زیر تعریف ميگردد.

شرط پیوستگي تابع لیاپانوف بر روی مرزها ميباشد.

x 1
1

sat ( x ) =  x − 1  x  1
− 1
x  −1


()50

مثال -2سیستم قطعهای آفاین با اشباع واحد زیر را در نظر بگیرید.

به دلیل وجود تابع )  sat (xدامنه به سه زیرناحیه زیر افراز ميشود







Xˆ 1 = x  R 2 : x1 + x2  −1 ,
Xˆ 2 = x  R 2 : − 1  x1 + x2  1 ,
Xˆ = x  R 2 : x + x  1 ,





2

1

()53

0
 x1   2 1  x1  
 1 
 x  = 0.9 1  x  +  sat ( x − x ) + 0u
1
2   
 2  
 2 
, x1  3, x2  3

در این مثال حل دو مسأله  1و  2و محاسبه تخمین بهینه ناحیه جذب

3

سیستم بهکمک تابع لیاپانوف  PWQپیوسته و ناپیوسته مورد نظر است .حل

که در آن } I = {1,2,3و  . I 0 = 2همچنین ،برای زیرسیستم
()51

باز و کاهش محافظهکاری ایجاد کرده که این کاهش بدلیل خفیف کردن

مسأله توسط  PENBMIانجام شده است [ .]48با حل مسأله  ،1مساحت

b 
 a
x = 
 x,−1  x1 + x2  1
c + e d + e

تخمینهای بهینه برای ناحیه جذب سیستم حول مبدأ مختصات برای هر دو
تابع لیاپانوف پیوسته و ناپیوسته تقریبا یكسان ميباشد که در شكل  2قابل

که در ناحیه  X̂ 2تعریف شده و شامل مبدأ مختصات است ،مقداردهي

مشاهده است.

تصادفي متغیرهای  d , c, b, aو  eبه گونهای انجام شده است که این
زیرسیستم پایدار باشد .واضح است که با وجود پایداری زیرسیستم (،)2
هیچ تضمیني برای پایداری این مجموعه از سیستمها وجود ندارد .هدف
این مثال این است که با تولید تعداد زیادی سیستم و حل مسأله  1برای آنها

relaxation
مجله کنترل ،جلد  ،13شماره  ،3پاییز 1398
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 x0 = [ −2 2]Tرسم شدهاند .همانطور که در شكل  3مالحظه
ميشود ،سیستم ناپایدار ( )53به کمک کنترلکننده فیدبک حالت پایدار
شده است.

شكل  :2ناحیه جذب سیستم حلقه باز بهکمک تابع لیاپانوف  PWQناپیوسته
(خطضخیم) و بهکمک تابع لیاپانوف  PWQپیوسته (خطچین)

با حل مسأله  ،2به ازای هر  ، i  Iضرایب کنترلکننده فیدبک حالت

 M iو ماتریسهای  Piمتناظر با تابع لیاپانوف  PWQپیوسته به صورت
زیر بدست آمده است:

]M 1 = [-4.6589 - 13.2212 8.4244
]M 2 = [-5.9894 - 1.5082 0

الف

ج

ب

شکل  :03مسیرهای حالت رسم شده به ازای شرط اولیه x0 = [ −2 2]T
برای الف) سیستم حلقه باز ب) سیستم حلقه بسته پایدار شده توسط تابع لیاپانوف
 PWQپیوسته ج) سیستم حلقه بسته پایدار شده توسط تابع لیاپانوف PWQ
ناپیوسته

]M 3 = [-4.6589 - 13.2212 - 8.4244

 2.0541 3.4774 - 2.4619 
P1 =  3.4774 19.9699 - 6.2849 
- 2.4619 - 6.2849 6.3095

13.2875 0.9908
P2 = 

 0.9908 13.7096
2.0541 3.4774 2.4619 
P3 = 3.4774 19.9699 6.2849
2.4619 6.2849 6.3095 

ناحیههای جذب توسعه یافته سیستم حلقه بسته متناظر با توابع لیاپانوف
 PWQپیوسته و ناپیوسته در شكل  4به تصویر کشیده است و مساحت
حاصل از آنها نیز در جدول  1آورده شده است.

و همچنین ماتریسهای  M iو  Piمتناظر با تابع لیاپانوف  PWQناپیوسته
به صورت زیر بدست آمده است.

]M 1 = [-0.4708 - 3.0561 2.8199
]M 2 = [-8.5203 - 7.3693 0
]M 3 = [-0.4708 - 3.0561 - 2.8199

2.0541 3.4774 - 2.4619
P1 = 3.4774 19.9699 - 6.2849 
- 2.4619 - 6.2849 6.3095
13.2875 0.9908
P2 = 

 0.9908 13.7096 
 2.0541 3.4774 2.4619 
P3 = 3.4774 19.9699 6.2849
 2.4619 6.2849 6.3095 

شکل  :4ناحیه جذب گسترش یافته سیستم حلقه بسته بهکمک تابع لیاپانوف
 PWQناپیوسته (خطضخیم) و بهکمک تابع لیاپانوف  PWQپیوسته (خطچین)
جدول  :1مساحت ناحیه جذب توسعه یافته بهینه برای توابع لیاپانوف PWQ
پیوسته و ناپیوسته
Areas of the DA

Lyapunov function Type

10.54
16.42

Continuous PWQ
Discontinuous PWQ

در شكل  ،3بهترتیب مسیرهای حالت سیستم حلقه باز ،سیستم حلقه

با توجه به جدول  ،1مساحت ناحیه جذب توسعه یافته بهینه برای تابع

بسته پایدار شده به کمک تابع لیاپانوف  PWQپیوسته و سیستم حلقه بسته

لیاپانوف  PWQناپیوسته برابر  16/42و برای تابع لیاپانوف  PWQپیوسته

پایدار شده به کمک تابع لیاپانوف  PWQناپیوسته با شرط اولیه

برابر  10/54محاسبه ميگردد که مؤیّد این نكته است که استفاده از تابع
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چکيده :پس از ارائه دستگاه کینکت ،محصول شرکت مایکروسافت گزارشهای بسیاری از کاربرد این دستگاه در تشخیص حالت دست و انگشتان
منتشر شدهاست  .در بیشتر این کاربرد ها اطالعات ژرفا تنها برای جداسازی تصویر دست از پس زمینه استفاده شده و پردازش اصلی بر روی تصاویر
ویدیویی و در فضای دو بعدی انجام شدهاست .در این مقاله روشی ارائه می شود که اطالعات ژرفا نقش پر رنگ تری در پردارش دارند .با کمک روش
آستانه گذاری مبتنی بر ژرفا ،ابتدا قالب دست شخص در فضای سه بعدی استخراج میشود .سپس در فضای سه بعدی ،راستای عمود برکف دست پیدا
شده و با استفاده از ماتریسهای دوران و انتقال ،این راستا با راستای دوربین همسو می شود .به این ترتیب دورانهای دست حول محورهای پیچ و یاو از
تصویر حذف شده و با استفاده از ماتریس انتقال ،تصویر دست در فاصله مشخصی از دوربین قرار میگیرد .در مرحله بعد ،از دو ابزار تبدیل موجک و یک
توصیفگر جدید به نام توصیفگر دایروی که در این سیستم معرفی شدهاست برای استخراج ویژگی ها استفاده میشود .یک شبکه های عصبی ،غربالگری
اولیه را در ویژگی های استخراج شده توسط تبدیل موجک انجام داده و سپس توصیفگر دایروی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان بازشناسی حرف
موردنظر را به اتمام میرساند .در آزمایشهای عملی با کمک اطالعات برخط سنسور کینکت دقت شناسایی حروف الفبای فارسی  96/7%و تاخیر  2ثانیه
برای هر عالمت بدست آمدهاست.
کلمات کليدی :الفبای ایستای فارسی ناشنوایان ،سنسور کینکت ،تبدیل موجک ،توصیفگر دایروی ،شبکه عصبی

Persian sign language detection based on normalized depth image
information
Shahab Rajabi, Amir Mousavinia
Abstract: There are many reports of using the Kinect to detect hand and finger gestures after
release of device by Microsoft. The depth information is mostly used to separate the hand image in
the two-dimension of RGB domain. This paper proposes a method in which the depth information
plays a more dominant role. Using a threshold in depth space first the hand template is extracted.
Then in 3D domain the perpendicular vector to the hand surface is found. Using the rotation matrix
all the rotations along three axes are compensated in a way that the camera z- coordinate lies
perpendicular to hand surface. Then the resulted 3d image is translated to a distance of 80 to 100 cm
from the Kinect. Wavelet transform with a new descriptor, called Circular Descriptor are used to
extract required features. A trained MLP neural network in conjunction with a SVM is used to classify
the signs. Empirical results show an average accuracy of 96.7 % with a two seconds delay for online
recognition of Persian Sign Language.
Keywords: Persian sign language, deaf people, Kinect sensor, wavelet, circular descriptor.
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 -1مقدمه
امروزه بازشناسی زبان اشاره ناشنوایان به یک حوزه تحقیقاتی در
حال رشد تبدیل شده و تحقیقات زیادی در زمینه تشخیص ژست دست
و شناسایی الفبای ناشنوایان صورت گرفتهاست .استفاده ازتصاویر ویدنو
و دستکشهای رنگی و یا نشانگذاری شده بسیار متداول است .در اغلب
این روشها ،مجموعهای از بردارهای ویژگی ،یک فضای با ابعاد باالتر را
تشکیل میدهند که درآن احتمال طبقهبندی بهتر الگو افزایش
مییابد] .[1مدلسازی هندسی دست با در نظر گرفتن ساختار اسکلت آن
نیز با موفقیت برای شناسایی حرکات و موقعیت دست نسبت به دوربین
استفاده شدهاست ].[2،3
اخیرا همراه با ارائه حسگرهای ژرفای ارزان قیمت مانند کینکت،
محصول شرکت مایکروسافت ،بازشناسی زبان اشاره بر اساس اطالعات
تصویر ژرفا به دلیل ارائه یک مدل سه بعدی نسبتا دقیق و عدم نیاز به
پوشیدن دستکش و یا رنگ آمیزی خاص ،مورد توجه بسیاری از
محققین قرار گرفتهاست .بازشناسی بر اساس اطالعات ژرفا معموال
دقیقتر بوده و گسترهی بیشتری از لغات را در مقایسه با تصاوثر رنگی دو
بعدی در بر میگیرد ] .[4،5کینکت عالوه بر تصویر ژرفا میتواند به کمک
دوربین رنگی خود که محورش قدری با محور دوربین ژرفا متفاوت است،
تصاویر ویدیوی دو بعدی را نیز ارائه دهد.
ورما و همکارانش ] [6روشی را ارایه کردهاند که با استفاده از حسگر
کینکت ،همزمان با حرکت دست کاربر به داخل صحنه ،ضبط و پردازش
تصاویر شروع شده و تا زمانی که هر دو دست کاربر پایین برود این رویه
را ادامه میدهد .سپس تمام این فریمهای ضبط شده برای ترجمه توسط
سیستم استفاده میشوند.
آقای یانگ نیز با استفاده از تصویر ژرفای کینکت مایکروسافت و
ارائه یک میدان تصادفی شرطی سلسله مراتبی ،ابتدا عالمتهای حرکات
دست را شناسایی و سپس با کمک یک نقشهی تقویت شده ،تشخیص
نهایی را انجام میدهد ].[7
در روشی دیگر بر مبنای کینکت ،از یک کدگذاری برای مدل سازی
اشارات مختلف دست استفاده میشود .در این روش با توجه به تفاوت
بین اشاره ها ،با انتخاب تعدادی از نمونه ها در هر دسته از نشانهها
آموزش انجام میشود .سپس در هر فریم از ویدئوی جدید میزان شباهت
با نمونه های آموزش دیده بررسی میشود .در نهایت بهترین نمونهها
برای یک چارچوب فرمولبندی شده و بطور همزمان یک طبقهبند
ویدیویی برای تشخیص عالئم تولید میشود].[8
بنگیو نیز از اطالعات به دست آمده از ژرفا توسط کینکت ،با الگوریتم
 1SAEبه فرآیند آموزش ویژگیها پرداخته و با استفاده از الگوریتم آنالیز
مولفههای اصلی 2تحت طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان 3دقت نتایج
خود را افزایش میدهد] .[9در روشی دیگر از یک شبکه عصبی کانولوشن
به جای ساختن ویژگی های پیچیده استفاده شده که به طور خودکار
ویژگی ها را استخراج می کند و توانسته است با دقت  %91/7الفبای
اشاره ایتالیایی را با استفاده از کینکت به دست آورد.
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روشهای اشاره شده غالبا اطالعات زمانی را مدل مینمایند و قادر
به انطباق گستره وسیعی از کلمات اشاره نیستند .برای حل این مشکل
با توجه به اینکه حافظه طوالنی کوتاه مدت میتواند اطالعات توالی زمانی
را به خوبی مدل کند ،در ] [10با روش هدف-به-هدف ،بازشناسی زبان
اشاره بر اساس  4LSTMپیشنهاد شدهاست .این روش با توجه به
مسیرهای حرکتی ،چهار مفصل اسلکتی به عنوان ورودی و بدون در نظر
گرفتن دانش پیشین و عاری از ویژگیهای صریح استفاده میشود.
آلمدیا روشی برای بازشناسی الفبای برزیلی ناشنوایان ارایه داده
است که در ابتدا هفت ویژگی بینایی از تصاویر  RGBبه دست میآورد.
هر ویژگی مربوط به یک ،دو یا سه عنصر ساختاری در الفبای اشاره
برزیلی 5است .سپس رابطه بین ویژگیهای استخراج شده و عناصر
ساختاری بر اساس شکل حرکت و موقعیت آن محاسبه میشود .در پایان
بوسیله طبقهبند بردار پشتیبان ،بازشناسی انجام میشود .نتایج دقت
 %80را در این الگوریتم نشان می دهد].[11
فیلترهای ذرهای نیز در بازشناسی ژست انسان نقش ویژهای دارند.
لیم در یک تحقیق ،یک فیلتر سریالی مبتنی بر ماتریس کوواریانس را
برای تشخیص زبان اشاره پیشنهاد داده است .پس از انجام مراحل پیش
پردازش ورجداسازی دست ،با کمک این فیلتر دست در دنبالهای از
فریمها عالمتگذاری شده و به صورت همزمان هر دو دست ردیابی
میشود .سپس با تولید ماتریس کوواریانس ویژگی اطراف ناحیه ردیابی
شده و کاهش ابعاد ،بازشناسی زبان اشاره آمریکایی با نرخ  87/33%انجام
میدهد].[12
ژایو نیز مدل رفتاری را با یک گراف برچسبگذاری نموده و
طبقهبندی را با تطابق گراف از یک پایگاه داده و تصویر ورودی انجام
میدهد] .[13برای جلوگیری از پیچیدگیهای این تطابق ،یک کرنل
گراف برای افزایش سرعت و همچنین دقت باالتر معرفی میشود .برای
جلوگیری از چالش تشخیص عالمتها در توالیهای به هم پیوسته
ویدیویی از یک رویکرد در مدلسازی عالمتهای زیرمجوعهای استفاده
شده است .این چارچوب با ترکیبی از تکنیکهای خوشهبندی فضایی-
زمانی و انحراف پویای زمانی کار میکند .از آنجایی که زبان اشاره شامل
هر دو بردار ویژگی فضا و زمان است از پراکندگی زمان پویا برای
اندازهگیری فاصله بین دو نشانه مجاور استفاده میشود .این فاصله به
عنوان یک بردار ویژگی زمانی در هنگام خوشهبندی بردارهای ویژگی
فضایی با استفاده از خوشهبندی مینیمم بینظمی 6مورد استفاده قرار
میگیرد .این فرآیند به صورت بازگشتی انجام میشود تا تمام حرکات
میانی را بهصورت پویا بدون استفاده از مدلسازی صریح یا ضمنی
خوشهبندی کند].[14
در زمینه تشخیص الفبای ناشنوایان فارسی گزارشهای زیادی
وجود ندارد .اما یکی از بهترین سیستمهای موجود در ] [15معرفی شده
که با استفاده از تبدیل موجک و شبکههای عصبی ،از تصاویر ویدیوی
حاصل از یک دوربین دیجیتال اقدام به بازشناسی الفبای ناشنوایان
مینماید .ابتدا قسمتهای اضافهی عکسهای رنگی حذف شده ،اندازهی
آنها تغییرکرده و به حالت سیاه و سفید تبدیل میشوند .سپس تبدیل

Momory Term - short Long
Brazilian Sign Language
Minimum Entropy Clustering
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موجک گسسته بر روی عکسهای سیاه و سفید اعمال شده و تعدادی از
ویژگیها استخراج میشوند .در نهایت ویژگیهای استخراج شده برای
آموزش یک شبکه عصبی پرسپترون چند الیه استفاده شدهاست .در
سیستم استفاده شده از هیچ نوع دستکش یا سیستمهای نشانگر استفاده
نشده و این سیستم تنها نیاز به تصاویر دست خالی برای بازشناسی نیاز
دارد .الزم است که پس زمینه تصاویر مشکی باشد و تنها دست و آن هم
در امتداد عمود بر دوربین در تصویر قرار گرفته باشد .نتایج تجربی نشان
میدهد که این سیستم قابلیت شناسایی  32حرف الفبای فارسی انتخاب
شده را به دقت طبقهبندی  %94/06را دارد.
در اغلب روشهای ارائه شده ،محدودیتهایی برای کاربران مانند
پوشیدن دستکش ،ویا الزامات محیطی مانند وجود پس زمینه ساده
وجود دارد .روشهایی با استفاده از فضای رنگی معرفی شدند که همانطور
که مشخص هست در فضای نویزی دقت این الگوریتم ها به شدت کاهش
مییابد] .[17 ،16تعدادی از الگوریتمها نیز از لحاظ زمانی و سنگینی
محاسبات رنج میبند و برای برنامه های کاربردی و بالدرنگ نامناسب
است] .[19 ،18به عالوه در تعداد زیادی از الگوریتمهای شناسایی حالت
دست و همچنین بیشتر الگوریتمهای کارا در زمینه شناسایی الفبای
فارسی ناشنویان ،وابستگی زیادی به زاویه دست کاربر نسبت به دوربین
دارند و از این رو اکثر آنها از یک مجموعه داده خاص با پس زمینه ساده
استفاده نمودهاند].[21 ،20
در این مقاله سیستمی معرفی میشود که بدون اعمال محدودیت
پوششی برای دست افراد ناشنوا و با دقتی مناسب برای پیاده سازی آنی،
شناسایی الفبای فارسی ناشنوایان در یک محیط معمولی و واقعی توسط
سنسور کینکت انجام میشود .ابتدا با کمک اطالعات ژرفا ناحیه اطراف
دست استخراج شده و به این ترتیب پس زمینه حذف می شود .مرکز
دست با اجرای الگوریتمهای متعارف مورفولوژی و محاسبه مرکز جرم
بدست میآید .سپس با استفاده از تبدیل موجک و یک توصیفگر جدید
که در این مقاله معرفی میشود ،استخراج ویژگی انجام میپذیرد .برای
کالسهبندی از دو روش شبکه عصبی و بردارهای پشتیبان استفاده شده-
است .در نهایت از یک فیلتر مدین برای حذف نویز در نتایج خروجی
بازشناسی استفاده شده تا عملیات شناسایی حروف به درستی صورت
گیرد.
در ادامه این مقاله و در بخش دوم کلیات سیستم پیشنهادی شامل
روش بدست آوردن صفحه گذرنده از کف دست و چگونگی محاسبه مرکز
و شعاع کف دست توضیح داده می شود .روش استخراج ویژگی در بخش
سوم و توصیف گر دایروی در بخش چهارم بررسی میشوند .سرانجام
نتایج شبیه سازی ،مقایسه و جمع بندی نیز فصول پنجم و ششم را
تشکیل میدهند.

 -2معرفی سيستم پيشنهادی
در این مقاله از ابزار کینکت که توسط شرکت مایکروسافت برای
کنسول بازی ایکس باکس تهیه شدهاست ،استفاده مینماییم .شکل 1
بلوک دیاگرام سیستم ارائه شده را نشان می دهد .روش پیشنهادی از
چهار بخش اصلی تشکیل میشود .در بخش نخست و با استفاده از
سنسور کینکت دست کار بر از پس زمینه جدا میشود .در بخش دوم با
استفاده از تکنیک رگرسیون سه بعدی ،مختصات صفحه گذرنده از کف
مجله کنترل ،جلد  ،13شماره  ،3پاییز 1398

دست کاربر در فضای سه بعدی به دست آمده و سپس با دوران و انتقال
دستگاهها در فضای سه بعدی راستای عمود بر کف دست با راستای
دوربین کینکت موازی میشود .در بخش سوم و به شکل موازی دو سری
ویژگی هندسی از دست استخراج میشود .ویژگی نخست از توصیفگر
دایروی پیشنهادی این مقاله و ویژگی دوم از ضرایب تبدیل موجک
اطالعات دست در فضای سهبعدی بهدست میآیند .در بخش چهارم نیز
با ترکیب همزمان شبکه عصبی و ماشین بردار پشتیبان شناسایی انجام
میشود .در ادامه هر یک از مراحل فوق با جزییات بیشتر شرح داده
میشوند.

شکل  )1بلوک دیاگرام روش پیشنهادی

 1-2استخراج دست انسان از تصاویر ژرفای
کاربر در مقابل دستگاه کینکت و در فاصله  130تا  180سانتی
متری قرار گرفته و دست خود را در مقابل بدن و در برابر دستگاه کینگت
قرار میدهد .این فاصله به شکل تجربی و با توجه به خروجیهای دستگاه
کینکت بدست آمده است .اینک در تصویر عمق با انتخاب یک آستانه
مناسب مبنتی بر ژرفا ، β ،می توان دست را از پس زمینه جدا کرد .این
مقدار آستانه با توجه به تفاوتهای ناچیز در اندازه دست کاربران مختلف،
مقدار تقریبا ثابتی بر اساس آزمایشها به دست آمده است و بر اساس
قطر متوسط دست انسان نرمال سازی شدهاست .اگر )𝑛(𝐷 تصویر عمق
بدست آمده از دستگاه کینکت باشد و  𝑡ℎضخامت متوسط دست انسان
در اینصورت رابطه  1روش جداسازی دست از پس زمینه را در تصویر
ژرفا نشان میدهد.
() 1

}𝐼(𝑛) = {𝐷(𝑛): 𝐷𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝐷(𝑛) ≤ 𝐷𝑚𝑖𝑛 + 𝑡ℎ

در این رابطه 𝑛 شماره پیکسل در تصویر ژرفا  𝐷𝑚𝑖𝑛 ،مقدار ژرفای
نزدیکترین جسم به دستگاه کینکت ( فرض شده که نزدیکترین جسم به
دستگاه دست کاربر باشد) و )𝑛(𝐼 تصویر عمق دست است 𝑡ℎ .در
سیستم پیشنهادی و برای یک دست متعارف مقدار  75میلیمتر انتخاب
شدهاست .در شکل  2یک نمونه تصویر ویدیو و ژرفای بدست آمده از
دوربین کینکت قبل از استخراج دست مشاهده میشود .با استفاده از
روش پیشنهاد شده تصویر ژرفای دست مطابق شکل  3استخراج شده-
است .برخی مواقع بعلت وجود نویز بخشهای کوچک دیگری نیز در
خروجی آستانه گیر مشاهده می شود .برای رفع این مشکل بزرگترین
جسم را بعنوان دست انتخاب می کنیم.
Journal of Control, Vol. 13, No. 3, Fall 2019
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𝑑 𝑎𝑥𝑝 + 𝑏𝑦𝑝 + 𝑧𝑝 +

() 3

=𝐷

√𝑎2 + 𝑏 2 + 1

برای بدست آوردن مشخصات بهترین صفحهای که از نقاط مرتبط
با کف دست در تصویر ژرفا می گذرد یک مساله بهینه سازی برای
مجموعه نقاط در فضا طرح میشود .اگر تعداد نقاط استخراج شده در
تصویر ژرفای دست را 𝑅 در نظر بگیریم ،نرم مجموع فواصل این نقاط
نسبت به صفحه ،𝐷𝑇 ،از رابطه  4بدست میآید:
𝑇𝐷
() 4
2

|

𝑑 𝑎𝑥𝑖 + 𝑏𝑥𝑖 + 𝑧𝑖 +
√𝑎2 + 𝑏 2 + 1

𝑅

𝑅

|∑ =

|2

𝑖=1

𝑖𝐷|∑ =
𝑖=1

با مشتق گیری نسبت به مولفه های  aو  bو  dسه رابطه حاصل
می شود که در روابط  7-5نشان داده شدهاست.
() 5
(𝑦𝑖 2 )𝑏3 + [𝑦𝑖 (𝑎𝑥𝑖 + 𝑧𝑖 + 𝑑 − 1)]𝑏2 +
=0
(𝑎2 𝑦𝑖 2 + 𝑦𝑖 2 − 𝑎𝑥𝑖 − 𝑧𝑖 − 𝑑)𝑏 +
) 𝑖𝑦𝑑 (𝑎3 𝑥𝑖 𝑦𝑖 + 𝑎2 𝑦𝑖 𝑧𝑖 + 𝑎2 𝑦𝑖 𝑑 + 𝑎𝑥𝑖 𝑦𝑖 + 𝑧𝑖 𝑦𝑖 +

شکل  )2تصویر اتخاذ شده از دوربین کینکت :باال تصویر ویدیو .پایین تصویر
ژرفا

∑𝑅𝑖=1

=0

𝑇𝐷𝑑
𝑏𝑑

()6
(𝑥𝑖 )2 𝑎2 + [𝑥𝑖 (𝑏𝑦𝑖 + 𝑧𝑖 + 𝑑 − 1)]𝑎3 +
(𝑏2 𝑥𝑖 2 + 𝑥𝑖 2 − 𝑏𝑦𝑖 − 𝑧𝑖 − 𝑑)𝑎 +
(𝑏3 𝑦𝑖 𝑥𝑖 + 𝑏2 𝑥𝑖 𝑧𝑖 + 𝑏2 𝑥𝑖 𝑑 + 𝑏𝑥𝑖 𝑦𝑖 + 𝑧𝑖 𝑥𝑖 + 𝑑𝑥𝑖 ) = 0

∑𝑅𝑖=1

=0

𝑇𝐷𝑑
𝑎𝑑

()7
+ 𝑏𝑦𝑖 + 𝑧𝑖 + 𝑑 = 0

𝑖𝑥𝑎 ∑𝑅𝑖=1

=0

𝑇𝐷𝑑
𝑑𝑑

با قرار دادن سه معادله  6 ،5و  7در یکدیگر ،مولفه های  aو  bو
همچنین  dمطابق با معادله  8محاسبه می شود:
شکل  )3دست استخراج شده از شکل  2با استفاده از روش آستانهگذاری در
فضای ژرفا

 -2-2استخراج صفحه گذرنده از کف دست
دست کاربر میتواند در فضای آزاد در راستاهای مختلف قرار گیرد
که دوران راستای نسبی انگشتان دست نسبت به دوربین کینکت را تغییر
خواهد داد .برای حل مشکل ابتدا با کمک رگرسیون خطی صفحه فرضی
عبور کننده از کف دست در فضا شناسایی شده و سپس به کمک
ماتریسهای دوران و انتقال ،راستای عمود بر این صفحه با محور کینکت
در یک راستا قرار میگیرد .به این ترتیب اثرات مربوط به چرخش در
سمت (یاو) و ارتفاع (پیچ) حذف خواهد شد .برای حذف اثر چرخش
حول محور طولی ( رول ) نیز از توصیف گر دایروی که در بخش بعدی
معرفی می شود استفاده خواهد شد .رابطه  2معادله یک صفحه در فضای
سه بعدی را نشان میدهد].[23 ،22
() 2

𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑧 + 𝑑 = 0

فاصله یک نقطه با مختصات  (xp,yp,zp)Tتا صفحه فوق نیز به کمک
رابطه  3محاسبه میشود:
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𝑖𝑧 ∑𝑅𝑖=1 𝑎𝑥𝑖 + 𝑏𝑦𝑖 +
() 8
𝑅
نرم افزار  MATLABتوسط محیط گرافیکی  Cftoolمیتواند این مساله
=𝑑

را حل نماید .شکل  4صفحات استخراج شده برای دو مجموعه نمونه از
نقاط مرتبط با تصاویر ژرفای دست را نشان میدهد .صفحه پیشنهاد شده
به رنگ تیره و پیوسته در تصویر قابل تشخیص هستند.

شکل  )4استخراج صفحه عبور کننده از کف دست در فضای سه
بعدی
پس از این مرحله ،با استفاده از زوایای صفحه تقریب زده شده نسبت
به بردارهای یکه دستگاه مختصات کینکت و نیز اعمال ماتریسهای
دوران ارائه شده برای دو محور  xو  yمطابق رابطه ( )9بر تصویر ژرفای
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دست ،میتوان چرخش و زاویه دست ناخواسته کاربر نسب به محورهای
مختصات  xو  yرا حذف نمود].[24
0
])𝛼( −sin
)𝛼( cos
)𝛽( sin
0
]
)𝛽( cos

() 9

1
0
)𝛼( 𝑅𝑥 = [0 cos
)𝛼( 0 −sin
cos (𝛽) 0
0
1
[ = 𝑦𝑅
−sin (𝛽) 0

در این رابطه 𝐸 یک فضای اقلیدسی و 𝐴 یک تصویر باینری است.
𝑧𝐵 در واقع برگردان 𝐵 بوده و با حرکت روی تصویر باینری آن را سایش
میدهد .شکل  6تصویر کف دست را قبل و بعد از عملیات سایش نشان
میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،تودهی کف دست انسان به جا
مانده و انگشتهای در شکل  6ب حذف شدهاست.

شکل  5نتیجه انجام دوران بر روی مجموعه نقاط سه بعدی مرتبط
با شکل  4را با بزرگنمایی نشان میدهد.

(ب)
(الف)
شکل  )6عملیات سایش :الف )تصویر دو سطحی دست قبل از
سایش ب)استخراج توده کف دست بوسیله عملیات سایش

شکل  )5همراستا سازی اطالعات ژرفای دست با اعمال ماتریس
دوران بر نقاط سه بعدی برای شکل 4
پس از حذف دوران از اطالعات ژرفای دست الزم است که اندازه
دست نیز با توجه به معیارهای هندسی موجود در دست انسان
نرمال سازی شود .به این ترتیب اثر تغییرات فاصله تا دوربین و یا بزرگی
و کوچکی دست نیز حذف خواهند شد .معادالت  10و  11روش
نرمال سازی شعاع کف دست و فاصله آن تا دوربین کینکت را نشان
میدهند:
𝑤𝑒𝑁𝑅
()10
= 𝑁
𝑒𝑐𝑛𝑒𝑟𝑓𝑒𝑅𝑅

()11

𝑤𝑒𝑁𝐷
𝑒𝑐𝑛𝑒𝑟𝑓𝑒𝑅𝐷

𝑟

برای به دست آوردن مرکز کف دست ابتدا با استفاده از اصل به هم
پیوستگی ،تودههای  Vرا به ترتیب بر اساس باالترین بهم پیوستگی تا
پایینترین آن برچسب گذاری میکنیم .این برچسب گذاری در حقیقت
نماینده وزن آن توده به هم پیوسته می باشد و در بازه ]𝑛  [1,قرار
میگیرد.
𝑋)𝑊𝑉 = (𝑛 − 𝑉 + 1

()12

در این رابطه 𝑛 تعداد تودههای شامل یک یا چند پیکسل در تصویر
شامل دست بوده و 𝑋 پایینترین وزن یک توده در تصویر میباشد .در
رابطه ( )13مجموع وزن های موجود در تصویر را مشاهده مینمایید.
𝑛

()13

= 𝐷𝑁

∑ 𝑊𝑉 = 1
𝑉=1

در روابط فوق 𝑤𝑒𝑁𝑅 شعاع کف دست کاربر و 𝑒𝑐𝑛𝑒𝑟𝑓𝑒𝑅𝑅 شعاع کف
دست مرجع و 𝑟𝑁 ضریب نرمال سازی شعاعی است .به همین ترتیب 𝐷𝑁
ضریب نرمال سازی ژرفا 𝐷𝑁𝑒𝑤 ،فاصله کف دست کاربر با کینکت و
𝑒𝑐𝑛𝑒𝑟𝑓𝑒𝑅𝐷 فاصله کف دست مرجع نسبت به دوربین کینکت است .برای
انجام این عمل ابتدا الزم است که مرکز و شعاع دست بدست آیند.

 -3-2استخراج مرکز و شعاع کف دست
امروزه از الگوریتمهای مورفولوژی در علم پردازش تصویر برای
کاربردهای گوناگونی از جمله شناسایی محل ترک خوردگی ،نقاط آسیب
دیده و همچنین ترمیم تصویر استفاده میشود .در این سیستم استخراج
مرکز و شعاع کف دست با استفاده از تکنیک سایش انجام شدهاست.
سایش تصویر 𝐴 بر اساس روابط ریاضی در تصاویر باینری توسط ساختار
عنصر 𝐵 از رابطه ( )12پیروی میکند.
}𝐴 ⊆ 𝑧𝐵|𝐸 ∈ 𝑧 { = 𝐵 ⊖ 𝐴
()11
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این رابطه میتواند بصورت رابطه زیر ساده شود:
()14

1
∑𝑛−1
𝑛(
)𝐿 −
𝐿=0

𝑛−1

= 𝑋 𝑛𝑒𝑡ℎ

∑(𝑛 − 𝐿)𝑋 = 1
𝐿=0

سپس مرکز توده 𝑂 از رابطه  15محاسبه می شود :
()15

𝑉𝐶∑ ∑𝑛𝑉=1
𝑣𝑘𝑞 𝑉𝑊 𝐾=1
𝑉𝐶 𝑉𝑊 ∑𝑛𝑉=1

=𝑂

در این رابطه 𝑉𝐶  ،تعداد پیکسلهای توده  vام و 𝑣𝑘𝑞 مختصات پیکسل
 kام از خوشه  vام را نشان میدهد .پس از به دست آوردن مرکز دست،
به محاسبه شعاع کف دست r ،میپردازیم .مقدار  rرا به صورت بهینه از
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کمترین مقدار ممکن غیر صفر آغاز نموده و تابع هزینه را مطابق رابطه
( )16در نظر می گیریم.
()16
|(𝑟 − 𝑟𝑝𝜃 )(𝐶𝑜𝑠(𝜃) + 𝑆𝑖𝑛(𝜃)|2

)𝜃(𝑠𝑒𝑅2 𝜋−

∑ = )𝑟(𝐽
𝜃=0

مقدار ) Res (θدر واقع رزولوشن اندازهگیری بر محیط دایره رسم
شده را نشان می دهد و هر چه مقدار کوچکتر انتخاب شود r ،با دقت
بهتری محاسبه شده و زاویه  θبا مقدار آن در رابطه ) J(rافزایش مییابد.
𝜃𝑝𝑟 در واقع شعاع در راستای زاویه  θمیباشد که مقدار آن با افزایش
طول در راستای زاویه  ،θتا جایی که به اولین مقدار غیر صفر در آن توده
برسد ،محاسبه میشود و مقدار ثابتی برای هر یک از زوایای مورد نیاز به
دست میآید .در رابطه ( )18با مشتق گیری نسبت به  rتابع هزینه را
برابر با صفر قرار داده و از آن طبق روابط ( )19مقدار  rبهینه محاسبه
میشود. .شکل  5مرکز دست استخراج شده را برای سه نمونه نشان می
دهد.
()17

 1-3تبدیل موجک هار برای استخراج ویژگی
در این مقاله از تبدیل موجک هار برای کدکردن تصاویر ژرفای حروف
الفبای فارسی برای خانوادههای مختلف تعریف شده استفاده شدهاست.
شکل  8بردارهای پایه  ℎ0و  ℎ1در بانک فیلترهای ویولت هار را نشان
میدهد.
1

1

√2

√2

ℎ0

1

1
√2

)𝜃(𝑠𝑒𝑅2 𝜋−

(−𝑟𝑝𝜃 )(𝐶𝑜𝑠(𝜃) + 𝑆𝑖𝑛(𝜃))2(𝑟 − 𝑟𝑝𝜃 ) = 0
)𝜃(𝑠𝑒𝑅2 𝜋−

(𝑟𝑝𝜃 (𝐶𝑜𝑠(𝜃)+𝑆𝑖𝑛(𝜃))2
)𝜃(𝑠𝑒𝑅2 𝜋−
∑𝜃=0
𝑟𝑝𝜃 (𝐶𝑜𝑠(𝜃)+𝑆𝑖𝑛(𝜃))2

∑𝜃=0

∑

0

1

𝐽′ (𝑟) = 0

ℎ1

0

𝜃=0

𝑟=−

1
√2

−

شکل ) 8ضرایب پایه های برداری ویولت هار در بانک فیلتر
برای اجرای یک مرحله از تبدیل ویولت ،تقریب تصویر و جزییات
افقی و عمودی و قطری تصویر برای یک تصویر  Fبا ابعاد  m*nروابط
( )18تا ( )21برقرار است.
()18
1
𝑛𝐴1 = (𝐹(2 𝑚 ‚2 𝑛) + 𝐹(2 𝑚 − 1 ‚2𝑛) + 𝐹(2 𝑚 ‚2
2
))− 1) + 𝐹(2 𝑚 − 1 ‚2 𝑛 − 1

()19

شکل  )7استخراج مرکز دست برای سه نمونه از حروف الفبای
ناشنوایان

 -3استخراج ویژگی
پس از طی مراحل ساده سازی تصویر و پیدا نمودن مدل هندسه
دست ،حال نوبت به استخراج ویژگی میرسد .در این روش ،ابتدا با
استفاده از تبدیل موجک هار یک فرآیند استخراج ویژگی صورت گرفته
سپس از یک توصیفگر دایروی برای قدرتمندتر نمودن ابزار شناسایی
استفاده می شود که است انگشتان ایستاده در تصویر را بیابد .خروجی
هر یک از این دو ابزار استخراج ویژگی به ترتیب توسط شبکههای عصبی
و بردارهای پشتیبان دستهبندی شده که در ادامه به تشریح آنها خواهیم
پرداخت.
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1
𝑛𝐻1 = (𝐹(2 𝑚 ‚2 𝑛) + 𝐹(2 𝑚 − 1 ‚2𝑛) − 𝐹(2 𝑚 ‚2
2
))− 1) − 𝐹(2 𝑚 − 1 ‚2 𝑛 − 1

()20
1
)𝑉1 = (𝐹(2 𝑚 ‚2 𝑛) − 𝐹(2 𝑚 − 1 ‚2𝑛) + 𝐹(2 𝑚 ‚2𝑛 − 1
2
))− 𝐹(2 𝑚 − 1 ‚2 𝑛 − 1

()21
1
𝑛𝐷1 = (𝐹(2 𝑚 ‚2 𝑛) − 𝐹(2 𝑚 − 1 ‚2𝑛) − 𝐹(2 𝑚 ‚2
2
))− 1) + 𝐹(2 𝑚 − 1 ‚2 𝑛 − 1

نمای کلی از تبدیل ویولت بر اساس بانک فیلتر در شکل  9نشان
داده شدهاست.
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شکل )9شمای کلی تبدیل ویولت استفاده شده][15

ابتدا سایز هر فریم ورودی حاصل از پردازش تصاویر عمق را به مقدار
 200×300تغییر داده تا برای اعمال تبدیل موجک آماده شود .فرآیند
گفته شده را عملیات پیشپردازش جهت آمادهسازی تصاویر برای اعمال
تبدیل موجک مینامیم که در شکل  10نمونهای از آن قابل مشاهده
است.

(ج)
(ث)
(ت)
(پ)
(ب)
(الف)
شکل  )11کدسازی شکل  8با اعمال تبدیل موجک :الف) تقریب
سطح ششم ،ب)جزییات افقی سطح ششم ،پ)جزییات عمودی سطح
ششم ،ت)جزییات قطری سطح ششم ،ث)جزییات افقی سطح هفتم،
ج) جزییات عمودی سطح هفتم

 -2-3شبکه عصبی برای استخراج ویژگی
در سالهای اخیر ،استفاده از دستهبندهای مبتنی بر شبکههای عصبی
برای حل مسائل پیچیده غیرخطی رشد روزافزونی داشته است.پس از
کد نمودن هر یک از حالتهای دست ،در این سیستم همانند مرجع
] [15از شبکههای عصبی برای دستهبندی ویژگیهای به دست آمده از
تبدیل موجک استفاده می کنیم .در شبکه عصبی طراحی شده از تابع
غیر خطی سیگموئید مطابق رابطه ( )23در الیه میانی استفاده شده-
است].[26
()23

شکل )10نصویر کف دست بر مبنای اطالعات ژرفا
سپس تبدیل موجک اعمال میشود .بر اساس آزمایشهای متعدد و
به دلیل سادگی و کارا بودن در این تحقیق ،از تبدیل موجک هار استفاده
شدهاست و بعد از  7مرحله تبدیل موجک که هر مرتبه روی تقریب
موجک مرحله قبل اجرا میشود ،بردار ویژگی رابطه ( )22به دست
میآید .از این بردار ویژگی اهداف زیر دنبال میشود:
 -1اختصاص یک کد به هر تصویر و کاهش ابعاد فضای ویژگی
 -2بردار ویژگی مناسب و کافی و بهینه برای تمییز دادن حروف
مختلف
()22

])𝐹 = [𝐴(6) 𝐻(6) 𝑉(6) 𝐷(6) 𝐻(7) 𝐷(7

مولفههای V ،H ،Aو  Dبه ترتیب ضرایب تقریب تصویر ،جزییات
افقی ،جزییات عمودی و جزییات قطری را در بر داشته و اعداد داخل
پرانتز سطح تبدیل موجک گرفته شده را نشان میدهد .ضرایب را به
صورت ستونی تعریف نموده و از  Fیک بردار ویژگی  92بعدی ساخته
خواهد شد که در واقع کد مورد نظر برای حالت دست میباشد .شکل
 11تصاویر حاصل از کدسازی شکل  10را نشان میدهد.
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2
−1
𝑛 1 + 𝑒 −2

= )𝑛(𝑔𝑖𝑠𝑛𝑎𝑇

شکل  12ساختار کلی شبکه عصبی مورد استفاده در این مقاله را
نشان میدهد که شامل الیه ورودی با  92نرون ،الیه خروجی با  13نرون
و و الیه مخفی با  21نرون است.

شکل  )12بلوک دیاگرام شبکه عصبی طراحی شده
به شکل تجربی مشخص شد که شبکه عصبی قادر به تشخیص
تمامی حروف الفبا نیست به همین دلیل تنها  13نرون در الیه خروجی
برای تشخیص  13خانواده متفاوت که در جدول  1مشخص شده اند،
منظور شدهاست .در مرحله آموزش برای هر خانواده  20فریم متفاوت و
در مجموع  260فریم در نظر گرفته شد .الگوریتم پس انتشار خطا برای
آموزش وزنها در شبکه عصبی بکار گرفته شد.
پس از اتمام آموزش از مجوعه داده جدیدی برای تست شبکه عصی
استفاده شد.
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جدول :1گروهبندی خانواده حرفهای پیشنهادی توسط شبکه
عصبی
خانواده حرف پیشنهادی

حرف
پیشنهادی

اَ  ،آ  ،ع  ،غ

اَ

اَ  ،آ  ،ی  ،ه

آ

ع  ،غ  ،ن

ع

ع  ،ه  ،گ  ،ن  ،ل

گ

اَ  ،ع  ،ه  ،غ  ،ن

غ

ه  ،ن

ه

آ  ،ل  ،گ  ،ی

ل

م  ،ع

م

ه  ،م  ،ن  ،ی  ،گ

ن

گ  ،ل  ،ا

ا

ل  ،ط  ،ی  ،م

ط

ل  ،ی  ،گ

ی

 -4توصيفگر دایروی
در این قسمت به معرفی توصیفگری جدید خواهیم پرداخت که
میتواند تمایزی قابل توجهی در حاالت مختلف دست پدید آورده و اثر
غلت را نیز در تصاویر ورودی خنثی سازد .پس از به دست آوردن مرکز
و شعاع دست و همچنین از بین بردن چرخش ناخواسته کاربر در سمت
و ارتفاع ،روشی ارائه میشود که میتواند تعداد انگشتان باز و بسته را به
دست آورد .به این منظور بعد از نرمالسازی تصویر ژرفای دست ،دایرهای
از مرکز کف دست ترسیم میشود که بتواند انگشتان دست را قطع نماید.
شعاع این دایره با بررسی مشخصات هندسی دست بیش از  50نفر و با
استفاد از رابطه  24بدست میآید:
()24

𝑒𝑐𝑛𝑒𝑟𝑓𝑒𝑅𝐷 < 𝑤𝑒𝑁𝐷 ‚
𝑒𝑐𝑛𝑒𝑟𝑓𝑒𝑅𝐷 ≥ 𝑤𝑒𝑁𝐷 ‚

()25

𝑅𝐸𝐺𝑁𝐼𝐹𝑦 𝑦𝑃𝐴𝐿𝑀 −
𝑅𝐸𝐺𝑁𝐼𝐹𝑥 𝑥𝑃𝐴𝐿𝑀 −
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این زوایا هر کدام به عنوان یک ویژگی در ورودی بردار ویژگی
حاصل از این قسمت در نظر گرفته خواهد شد .ضخامت هر انگشت نیز
با توجه به تعداد نقاط برجسته قرارگرفته شده روی هر قسمت به هم
پیوسته از دایره توصیفگر مشخص میشود .بدین ترتیب بردار ویژگی
]X= [T1 T2 T3 T4 T5 θ1 θ2 θ3 θ4 θ5

حاصل از این توصیفگر برای هر دست شامل  10ویژگی است که به
ترتیب پهنا و زاویه هر انگشت را نشان میدهد .در صورت عدم وجود هر
کدام از انگشتها مقادیر صفر برای زاویه و ضخامت آن در نظر گرفته
میشود .در شکل  14سه کاربر مختلف یک حرف را به نمایش گذاشتهاند.
توصیفگر دایروی بر روی تصویر ژرفای استخراج شده اعمال شدهاست.
همانگونه که قابل مشاهده است وضعیت دو انگشت اول به خوبی تمییز
داده میشود.

𝑟𝑁 × 𝐷𝑁 × 𝐶
𝑟𝑁 × 𝐶 { = 𝑅
𝐷𝑁

𝐶 مقدار ثابتی است که با توجه به آزمایشهای متنوع در دو شرایط
خاص بنا به فاصله دست تا دوربین و مقدار 𝑟𝑁 به دست میآید .دایره
توصیفگر ویژگیهای جالب توجهی همچون زوایای انگشتان ایستاده و
ضخامت انگشتان برای تشخیص به هم چسبیدگی دو یا چند انگشت را
در اختیار قرار میدهد .به این ترتیب میتوان معیاری ارائه کرد که
وضعیت انگشتان دست را در هر حالت نشان دهد .شکل  13دایره رسم
شده و محل برخورد آن با انگشتان را نشان داده است.
با در نظر گرفتن مرکز کف دست به عنوان نقطه مرجع می توان
برای هر انگشت زاویهای مطابق رابطه  25ارائه کرد:
)

شکل  )13توصیفگر دایروی :نمایش مرکز و نماینده هر انگشت در
تصویر جداسازی شده دست

( θ = 𝑡𝑎𝑛−1

شکل  )14تصویر حرف الف توسط  3شخص متفاوت و اعمال
توصیفگر دایروی
با انجام آزمایشهای متعدد ،طول شعاع مرجع مقدار ثابت 36
پیکسل و مقدار ژرفای مرجع  86سانتیمتر به دست آمده است .نکته
حائز اهمیت در شعاع توصیفگر مقدار 𝐶 میباشد .به دلیل وابستگی
خطای اندازهگیری عمق در کینکت به فاصله کاربر تا دوربین ،مقدار ثابتی
برای این ضریب نمی توان یافت .اگر کاربر دست خود را در فاصله ای
بین  80تا  130سانتیمتر از دستگاه کینکت قرار دهد رابطه  26مقدار
𝐶 مناسب را نشان میدهد.
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()26
)(𝑁𝐷 < 1 𝑂𝑅 𝑁𝐷 > 1.11)𝐴𝑁𝐷(𝑁𝑟 ≤ 0.85
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑂𝑡ℎ

‚65
{=𝐶
50

حال پس از تعین مقدار 𝐶 و مقادیر مرجع ،با داشتن شعاع و مینیمم
فاصله در هر فریم ،ضرایب نرمالسازی به دست می آید .سپس دایره ای
𝜋
به شعاع توصیفگر و رزولوشن  Res(θ) = 50رسم می نماییم تا
ضخامت انگشتان و محل آنها یافت میشود .در شکل  15نتیجه
توصیفگر پیشنهادی برای هنگامیکه دست در فواصل به ترتیب از چپ،
 101سانتیمتری 127 ،سانتیمتری و  84سانتیمتری قرار گرفته است،
نشان میدهد.

 -5نتایج شبيهسازی
در این بخش نتایج حاصل از پیاده سازی الگوریتم پیشنهادی نشان
داده میشود .در شکل  17نمایش سه حرف آ ،طا و َا در رابط گرافیکی
کاربر نوشته شده در نرمافزار متلب را مشاهده میکنید.

شکل  )17نمایش چهار حرف از الفبای ناشنوایان تحت سیستم
پیشنهادی

شکل  )15نمایش حرف "ی" توسط  3کاربر متفاوت و اعمال
توصیفگر دایروی
همانگونه که شرح داده شد شبکه عصبی استفاده شده حروف را به سیزده
خانواده مختلف دسته بندی می کند .این خانواده ها در جدول  1ارائه
شدهاند .اینک و برای جداسازی کالسهای موجود در هر خانواده از یک
1
ماشین بردار پشتیبان تحت یک کرنل خطی بر مبنای حد حاشیه نرم
استفاده میشود] .[29 ،28ایده استفاده از کرنل خطی به جای استفاده
از انواع غیرخطی آن ،حجم محاسبات پایین آن و مناسبتر بودن برای
پیادهسازی برخط میباشد .در مرحله آموزش برای هر کالس  30نمونه
از دادههای آموزشی با استفاده از ویژگیهای آناتومیکی ساخته شدهاست.
با اعمال مد آماری ،کالسی که در رقابت با کالسهای دیگر بیشترین
موفقیت را داشته است به عنوان کالس برنده انتخاب میشود .برای
تصمیمگیری نهایی خروجی های شبکه عصبی و ماشین بردار پشتیبان
برای فریمهای متوالی تصویر ژرفا بدست آمده و یک فیلتر مدین بر بروی
آخرین ده نمونه اجرا میشود .نتیجه این فیلتر خروجی اصلی خواهد بود.
به این ترتیب اگر در بیش از شش فریم خروجی بردارهای پشتیبان به
یک حرف اشاره نمایند حرف موردنظر نمایش داده میشود .هدف از این
عملیات ،حذف نویز از خروجی حاصل از نمایش یک فیلم و قابل اعتماد
نمودن الگوریتم میباشد.

برای مقایسه روش پیشنهادی ،عملکرد الگوریتم مرجع ] [15که در
زمان نگارش این مقاله معتبرترین روش موجود در زمینه بازشناسی
الفبای فارسی ناشنوایان میباشد ،استفاده شدهاست .این مرجع از
اطالعات تصویر رنگی استفاده کرده و این تصاویر در شرایط ایده آل و با
پسزمینه کامال ساده و سیاه رنگ تهیه شدهاند .معیار مقایسه انتخابی
نیز میزان موفقیتآمیز بودن تشخیص حروف است که با رابطه ()27
تعریف میشود.
()27

× 100

تعدادشناسایی درست
تعداد کل آزمونها

= نرخ بازشناسی

شکل  )18بخی از مجموعه داده ساخته شده برای مقایسه با
مرجع ][15
برای ایجاد پایگاه داده مورد نیاز جهت پیاده سازی و مقایسه با
مرجع ] [15در مجموع  423فریم تهیه شد .شکل  18نمونهای از این
مجموعه داده را نشان میدهد .یک دوربین گالکسی  A8با رزولوشن 16

Soft Margin

1
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الگوریتم در محیطی غیر از متلب میتوان سرعت پردازش را از چهار
.فریم در ثانیه به مقادیر بیشتر نیز افزایش داد

 مراجع-7
[1] Moghadam M., Nahvi, M. Hassanzadeh, 2011, “Static
Persian Sign Language Recognition Using KernelBased Feature Extraction”, 7th Iranian IEEE Machine
Vision and Image Processing (MVIP).
[2] Wang, L. C., Wang, R., Kong, D., Yin, B., 2014,
“Similarity Assessment Model for Chinese Sign
Language Videos”, IEEE Transaction on Multimedia,
16, pp.751 – 761.
[3] Huang, J., Zhou, W., Li, H., Li, W., 2015, “Sign
language recognition using 3d 1430 convolutional
neural networks”, Multimedia and Expo (ICME), IEEE
International Conference on IEEE, pp.1–6.

 دو کاربر متفاوت.مگاپیکسل برای تصویر برداری استفاده شدهاست
 سانتی متری50 الگوهای مورد نیاز را با قرار دادن دست خود در فاصله
 از این میان.از دوربین و در مقابل یک صفحه سیاه رنگ تامین کردهاند
 نتایج2  جدول. الگو برای آموزش شبکه عصبی استفاده شدهاست276
[ را برای15] پیاده سازی روش پیشنهادی و روش ارائه شده در مرجع
.تشخیص تک تک حروف الفبای فارسی ناشنوایان نشان میدهد
 مقایسه میزان موفقیت تشخیص حروف در روش:2 جدول
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“Discriminative Exemplar Coding for Sign Language
Recognition with Kinect”, IEEE Transaction on
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همانطور که مشاهده میکنید نرخ بازشناسی در سیستم پیشنهادی
% رشد و بهبود یافته است و نرخ بازشناسی کل سیستم پیشنهادی برابر
. می باشد96/7
 و بر روی یکMatlab الگوریتم پیشنهادی توسط نرم افزار
. گیگابایت حافظه اجرا شدهاست4  گیگاهرتز و2/3 کامپیوتر با پردازنده
 میلیثانیه زمان الزم250 به شکل متوسط برای هر فریم از تصویر ژرفا
 برای حذف نویز در خروجی از یک فیلتر مدین بر روی آخرین.است
 به این ترتیب خروجی نهایی با حدود دو.هشت نمونه استفاده می شود
.ثانیه تاخیر قابل مشاهده است

 نتيجهگيری-6
روش ارائه شده در این تحقیق با کمک دستگاه کینکت این امکان
را فراهم میسازد که به شکل عملی و بدون در نظر گرفتن شرایط خاص
 بتوان،برای محیط تصویر برداری و یا پوشیدن دستکشهای مخصوص
 تشخیص برخی از این عالیم با.الفبای ناشنوایان فارسی را تشخیص داد
توجه به اینکه ت نها با جابجایی مختصر انگشتان در محور طولی متمایز
 در روش. با استفاده از تصاویر عادی بسیار سخت است،شده اند
.پیشنهادی استفاده از تصاویر ژرفا امکان این تمایز فراهم شدهاست
اجرای الگوریتم در این فضا امکان بیاثر کردن دوران دست کاربر در
راستای محورهای مختصات را فراهم ساخته و به این ترتیب دقت
 مطمئنا در صورت پیادهسازی. افزایش میدهد96/7% تشخیص را تا
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چکیده :در این مقاله معیارهایي برای بررسي پایداری سیستم های غیرخطي هایبرید دارای تاخیر زماني توصیف شده با معادالت
دیفرانسیل فازی ضربه ای ارائه مي گردد .ابتدا قضیه مقایسه سیستم دیفرانسیل فازی با سیستم دیفرانسیل معمولي در  Nبعد بر اساس مفهوم
غیرنزولي شبه یكنوای فوقاني بیان مي گردد .در اینجا برای تحلیل پایداری سیستم های دینامیكي فازی ،توابع شبه لیاپانوف برداری تعریف
مي گردند .سپس با استفاده از این توابع به همراه قضیه مقایسه جدید برخي قضایا برای بررسي انواع مفاهیم پایداری (پایداری نهایي،
پایداری مجانبي ،پایداری قوی و پایداری یكنواخت) برای سیستم دیفرانسیل فازی هایبرید ضربه ای دارای تاخیر مطرح مي شوند .عالوه بر
آن ،قضایای پایداری کاربردی بر حسب دو معیار ارائه شده و به اثبات مي رسند .در انتها مثالي دوبعدی برای نحوه بكارگیری قضایای
پایداری مطرح و پایداری یک سیستم دیفرانسیل فازی دارای تاخیر بررسي مي گردد .در نهایت با مثالي عملي در حوزه پزشكي ،پلي بین
مباني ریاضي تحقیق و کاربرد عملي پژوهش تبیین مي کنیم.
کلمات کلیدی :سیستم دیفرانسیل فازی ،سیستم غیرخطي هایبرید ،توابع شبه لیاپانوف برداری ،تاخیر زماني.

Stability analysis of nonlinear hybrid delayed systems described by
impulsive fuzzy differential equations
David Naseh, Naser Pariz, Ali Vahidian Kamya
Abstract: In this paper we introduce some stability criteria of nonlinear hybrid systems with
time delay described by impulsive hybrid fuzzy system of differential equations. Firstly, a
comparison principle for fuzzy differential system based on a notion of upper quasi-monotone
nondecreasing is presented. Here, for stability analysis of fuzzy dynamical systems, vector
Lyapunov-like functions are defined. Then, by using these functions together with the new
comparison theorem, we will get results for some concepts of stability (eventual stability,
asymptotic stability, strong stability and uniform stability) for impulsive hybrid fuzzy delay
differential systems. Furthermore, theorems for practical stability in terms of two measures are
introduced and are proved. Finally, an illustrating example for stability checking of a differential
system with fuzziness and time delay is given. Then, by introducing an applied example in
Pharmacokinetics, we bridge theoretical concepts to the application of research in real world.
Keywords: fuzzy differential system, nonlinear hybrid system, vector Lyapunov-like function,
time delay.
نویسنده عهده دار مكاتبات :ناصر پریز
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 -1مقدمه
امروزه نظریه پایداری لیاپانوف کامال شناخته شده است و قضایا و
کاربردهای آن در [ ]2 ,1ارائه شده اند .از آن جایي که یافتن تابع
لیاپانوف امری مشكل است ،در عمل مفهوم پایداری بر حسب دو معیار
مطرح شده که روشي بسیار قدرتمند است [ .]6-3در برخي موارد ،از
جمله نگه داشتن دمای یک پروسه شیمیایي بین کران هایي خاص ،نوسان
فضاپیما حول یک مسیر و غیره ،حالت سیستم شاید ناپایدار باشد ،ولي
سیستم مي تواند به اندازه کافي نزدیک به حالت مطلوب نوسان داشته
باشد به گونه ای که عملكرد سیستم عمال مناسب باشد .در این موارد
مفهوم پایداری کاربردی معرفي شده است [ .]9-7در مراجع فوق،
نویسندگان پایداری سیستم های بدون ضربه (جهش در حالت) را بررسي
کرده اند .این در حالي است که در مدلسازی بسیاری از مسائل دنیای
واقعي ،از جمله سیستم های سوئیچ شونده  ،باید اثرات ضربه ای را نیز در
نظر بگیریم چرا که افزودن ضربه عالوه بر ایجاد تطابق بیشتر بین مساله
اصلي و مدل سازی شده ،در پایداری سیستم نیز تاثیر خواهد داشت .در
مراجع [ ]20-10 ,5پایداری معادالت دیفرانسیل ضربه ای بررسي شده
است .همانطور که مشاهده مي شود ،در کارهای قبلي نویسندگان فوق
فرض کرده اند که حالت ها فقط به حالت کنوني بستگي دارد؛ این در
حالي است که در بسیاری از موارد که تاخیر زماني داریم ،دینامیک های

تاخیرهایي به هنگام تغییر و درگیری دنده مي باشد .به عنوان نمونه ای
دیگر در حوزه پزشكي مي توان مساله اثر دارو بر بدن را نام برد که در
آن ضربه به هنگام تزریق یا خوردن دارو وارد مي شود ،همچنین تاخیر در
جذب دارو بوسیله بدن وجود دارد .که این مورد را به عنوان مثالي در
انتهای مقاله مورد بررسي قرار مي دهیم.
بخش های این مقاله بدین شرح است :در بخش  ،2برخي مفاهیم و
تعاریف پایه که در ادامه مقاله از آن ها استفاده مي کنیم را معرفي مي
کنیم .در بخش  ،3ابتدا قضیه مقایسه سیستم دیفرانسیل فازی با سیستم
دیفرانسیلي معمولي در  Nبعد بر اساس مفهوم غیرنزولي شبه یكنوای
فوقاني بیان مي گردد .سپس با تعریف توابع شبه لیاپانوف برداری و
استفاده آن ها به همراه قضیه مقایسه جدید ،قضایایي برای بررسي انواع
مفاهیم پایداری برای سیستم دیفرانسیل فازی هایبرید ضربه ای دارای
تاخیر مطرح مي شوند .عالوه بر آن ،قضایای پایداری کاربردی بر حسب
دو معیار ارائه شده و به اثبات مي رسند .پس از آن مثالي روشنگر برای
نحوه بكارگیری قضایای پایداری مطرح و پایداری یک سیستم دیفرانسیل
فازی دارای تاخیر بررسي مي گردد .همچنین به منظور برقراری پلي بین
مباني ریاضي تحقیق و کاربرد عملي آن در دنیای واقعي ،به بررسي مثالي
از پزشكي مي پردازیم .در نهایت ،نتیجه گیری در بخش  4آورده شده
است.

سیستم به حالت گذشته هم وابستگي دارند [ .]23-21از سوی دیگر،
اخیرا بدالیل زیادی از جمله کاربرد فراوان کنترلگرهای گسسته برای
سیستم های پیوسته ،برخي نویسندگان بر روی پایداری سیستم های
هایبرید

و سوئیچ شونده اهتمام ورزیده اند؛ مثال در [ ]30سیستم

دینامیكي هایبرید ،در [ ]31سیستم دیفرانسیل هایبرید ،در [ ]32سیستم
تفاضلي ضربه ای ،در [ ]33سیستم های تفاضلي هایبرید و در [ ]38سیستم
های هایبرید تاخیری مورد بررسي قرار گرفته اند.
چنانچه مشاهده مي گردد ،در کارهای پیشین ،فازی بودن پدیده ها

 -2مفاهیم و تعاریف اولیه
در این بخش برخي نمادها ،تعاریف و نتایج که در ادامه مقاله
استفاده مي شوند از مراجع ] [7, 9, 10, 17, 28, 30ذکر مي شوند.
فرض کنید فضای توابع فازی را بصورت 𝒏𝑬 نمایش و طبق خواص
مرجع ] [28تعریف مي کنیم .آنگاه برای تعمیم آن به فضای فازی -N
بعدی مي توانیم از حاصلضرب دکارتي زیر
𝒏

نیز لحاظ نشده است؛ در حالي که این مساله در دنیای واقعي غیرقابل
اجتناب است؛ چرا که فازی ،راهي برای مدلسازی سیستم های دارای عدم
بنابراین ،ما در این مقاله به بررسي پایداری یک سیستم کلي فازی که مي
تواند هایبرید و دارای اثرات ضربه ای ،همچنین تاخیر در حالت ها باشد
(یا هر کدام از این شرایط را نداشته باشد) مي پردازیم و قضایایي برای
بررسي انواع پایداری (پایداری نهایي  ،پایداری مجانبي  ،پایداری قوی و
پایداری یكنواخت ) این سیستم های توصیف شده با معادالت دیفرانسیل
فازی ارائه خواهیم کرد .البته توجه داریم که این قضایا کلي بوده و برای
سیستمي که دارای قیود ذکر شده نیز نباشد قابل استفاده است.
به عنوان مساله ای کاربردی و رایج در حوزه مكانیک که دارای
ویژگي های فازی هایبرید ضربه ای دارای تاخیر است مي توان به سیستم
جعبه دنده خودرو اشاره کرد که یک سیستم سوئیچینگ هایبرید است و
به هنگام تعویض دنده با ضربه همراه است ،همچنین همواره دارای
مجله کنترل ،جلد  ،13شماره  ،3پاییز 1398

𝒏

𝑬× …× 𝑬× 𝑬≡

به همراه متر فازی برداری

قطعیت و بطور یقیني مشخص نشده است [.]29,36,37,39,40-24

𝒏

𝑵) 𝒏𝑬(

1

)) 𝑵𝒀 ̃𝟎 (𝑿, 𝒀) = (𝑫𝟎 (𝑿𝟏 , 𝒀𝟏 ), 𝑫𝟎 (𝑿𝟐 , 𝒀𝟐 ), … , 𝑫𝟎 (𝑿𝑵 ,
𝑫

استفاده کنیم که در آن ) 𝜶] 𝒊𝒀[  𝑫𝟎 (𝑿𝒊 , 𝒀𝒊 ) ≡ 𝒔𝒖𝒑 𝑫([𝑿𝒊 ]𝜶 ,متر
𝟏≤𝜶≤𝟎

فازی بر روی 𝒏𝑬 است و )∙ 𝑫(∙,فاصله هاسدورف 2است.
همچنین ،مشتق هاکوهارا 3برای توابع فازی بصورت زیر تعریف مي
گردد
)𝒉𝑭(𝒕)−𝑭(𝒕−
𝒉

= 𝒍𝒊𝒎+
𝟎→𝒉

)𝒕(𝑭𝑭(𝒕+𝒉)−
𝒉

𝑫𝑯 𝑭(𝒕) ≜ 𝒍𝒊𝒎+
𝟎→𝒉

کره فازی بصورت زیر قابل تعریف است
𝟎 ̃𝟎 (𝑿,
}𝝆 < ‖)̂
𝑫‖ 𝑺(𝝆) ≜ {𝑿 ∈ (𝑬𝒏 )𝑵 :

1

vector fuzzy metric
2
Hausdorf distance
3
Hukuhara derivative
Journal of Control, Vol. 13, No. 3, Fall 2019
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که در آن منظور از ‖∙‖ نرم ماکزیمم است.

(ج) برای هر  𝒌 ∈ ℕحدود کراندار زیر وجود داشته باشند
)𝑿 𝑽(𝒕, 𝒀) = 𝑽(𝒕−𝒌 ,

تعریف  :1-2فرض کنید 𝒯 یک مقیاس زماني 1با کوچكترین
عضو 𝒕𝟎 ≥ 𝟎 2و بدون بزرگترین عضو 3باشد .نگاشت های (عملگرهای
پرش 𝝈, 𝝆: 𝓣 → 𝓣 )4بر روی آن در مرجع ] [9تعریف شده اند.

تعریف  :7-2فرض کنید 𝟎𝕧 ∈ 𝑽 است؛ مشتق چپ دیني (تعمیم
یافته به حالت هایبرید دارای تاخیر) برای این تابع را بر اساس مرجع ][10

تعریف  :2-2تابع 𝑵 𝑮: 𝓣 × 𝓖 → ℝکه 𝓖 ناحیه ای در فضای

𝑵ℝ

بصورت زیر تعریف مي کنیم
≡ )𝑿 𝑫− 𝑽(𝒕,

است ،را غیرنزولي شبه یكنوا در 𝓖 × 𝓣 گوییم اگر برای هر 𝓣 ∈ 𝒕 و = 𝒋

𝑵  ، 𝟏, 𝟐, … ,توابع )𝜶  𝑮𝒋 (𝒕,بر حسب

𝒎𝒊𝒍

)𝑿(𝒕,𝒀)→(𝒕𝒌 ,

) 𝑵𝜶 (𝜶𝟏 , … , 𝜶𝒋−𝟏 , 𝜶𝒋+𝟏 , … ,

=

))𝒕(𝑿𝑽(𝒕+𝒉(𝒕),𝑿(𝒕+𝒉(𝒕))+𝒉(𝒕)𝑭(𝒕,𝑿(𝒕),𝑿(𝒕−𝒅),𝝀𝒌 (𝑿𝒌 )))−𝑽(𝒕,
)𝒕(𝒉

𝒇𝒏𝒊 𝒎𝒊𝒍

𝒉(𝒕)→𝟎−

))𝒕(𝑿𝑽(𝝈(𝒕),𝑿(𝝈(𝒕))+(𝝈(𝒕)−𝒕)𝑭(𝒕,𝑿(𝒕),𝑿(𝒕−𝒅),𝝀𝒌 (𝑿𝒌 )))−𝑽(𝒕,

صعودی باشند ].[10

𝒕𝝈(𝒕)−

تعریف  :3-2تابع 𝑵 (𝑵 ≥ 𝟏)𝑮: 𝓣 × 𝓖 → ℝرا غیرنزولي شبه
𝑵 ،𝑼, 𝑾 ∈ ℝنامساوی ≤ ‖𝑼‖
یكنوا از باال بر حسب 𝑼 گویند ،اگر برای +

 -3نتایج اصلی

‖𝑾‖ نتیجه دهد ‖)𝑾 [9] . ‖𝑮(𝒕, 𝑼)‖ ≤ ‖𝑮(𝒕,

سیستم معادالت دیفرانسیل فازی هایبرید ضربه ای دارای تاخیر زیر

تعریف  :4-2کالس هایي از توابع بصورت زیر تعریف مي شوند

را در نظر مي گیریم:

}𝟎 = )𝟎(𝜶 و)𝒕(𝜶 اکیدا صعودی است 𝓚 ≜ {𝜶 ∶ 𝑪[𝑹+ , 𝑹+ ],

،

] 𝟏𝑫𝑯 𝑿(𝒕) = 𝑭(𝒕, 𝑿(𝒕), 𝑿(𝒕 − 𝒅), 𝝀𝒌 (𝑿𝒌 )), 𝒕 ∈ (𝒕𝒌 , 𝒕𝒌+
]𝟎 {𝑿(𝒕𝟎 + ) = 𝑿𝟎 , 𝑰𝟎 (𝑿𝟎 ) = 𝑿𝟎 , 𝑿(𝒕𝟎 + 𝒕) = 𝝍(𝒕), 𝒕 ∈ [−𝒅,
𝑿(𝒕𝒌 ) = 𝑿𝒌 , 𝑿(𝒕𝒌 + ) = 𝑿𝒌 + , 𝑿𝒌 + = 𝑿𝒌 + 𝑰𝒌 (𝑿𝒌 ), 𝒌 ∈ ℕ

}𝟎 = )𝑿 𝜞 ≜ {𝒉 ∈ 𝑪[𝓣 × (𝑬𝒏 )𝑵 , 𝑹+ ]: ∀𝒕 ∈ 𝓣, 𝒊𝒏𝒇 𝒉(𝒕,

)(3.1

𝑵) 𝒏𝑬(𝝐𝑿

= 𝒅𝑹 ∈ 𝒕∀ 𝜞𝒅 ≜ {𝒉 ∈ 𝑪[𝑹𝒅 × (𝑬𝒏 )𝑵 , 𝑹+ ]:

و

که در آن 𝟎 > 𝒕𝒔𝒏𝒐𝒄 = 𝒅 تاخیر محدود،

] 𝑵) 𝒏𝑬(  𝜴 × (𝑬𝒎 )𝑵 ,که منظور از 𝒅𝒓𝑪 نگاشت پیوسته متراکم از راست

}𝟎 = )𝑿 [−𝒅, ∞), 𝒊𝒏𝒇 𝒉(𝒕,
𝑵) 𝒏𝑬(𝝐𝑿

تعریف  :5-2با فرض 𝒅𝜞 ∈ 𝟎𝒉 𝝍 ∈ 𝑷𝑪([−𝒅, 𝟎], (𝑬𝒏)𝑵 ) ،و
بازای هر 𝓣 ∈ 𝒕 تعریف مي کنیم ][7

𝑵) 𝒏𝑬(

] [9و 𝛺 حوزه ای شامل مبدا در فضای فازی

]،

𝑵) 𝒎𝑬(

، 𝝀𝒌 ∈ [𝜴,

)𝒓(𝑿 𝑿(𝒕+ ) = 𝒍𝒊𝒎+

𝒕→𝒔

تعریف  :6-2تابع 𝑵 𝑽: 𝓣 × 𝑺(𝝆) → ℝمتعلق به کالس 𝟎𝕧 است
اگر ][17

(الف) تابع 𝑽 در تمام بازه های )𝝆(𝑺 × ) 𝒌𝒕  [𝒕𝒌−𝟏 ,پیوسته باشد و

…  𝟏, 𝟐,به گونه ای هستند که اگر

و

𝒕→𝒓

)𝒔(𝑿  𝑿(𝒕− ) = 𝒍𝒊𝒎−هستند .توابع 𝑵) 𝒏𝑬( → 𝑵) 𝒏𝑬(  𝑰𝒌 :بازای

𝟎≤𝜻≤𝒅−

6

𝟎 ̂) = 𝟎 ،𝑭(𝒕,
𝟎 ̂,
𝟎 ̂,
]𝜴 ̂) ≡ 𝟎 ،𝝍 ∈ 𝑪[[−𝒅, 𝟎],
𝟎( 𝒌𝑰𝟎 = 𝒕𝟎 < 𝒕𝟏 < ،

⋯ < 𝒌𝒕 < ⋯ 𝒕𝒌 → ∞ ،بازای ∞ → 𝒌 ،

))𝜻(𝝍 ̃𝟎 (𝒕, 𝝍) ≜ 𝒔𝒖𝒑 𝒉𝟎 (𝒕 + 𝜻,
𝒉

𝟎 ̃𝟎 (𝑿,
𝑳 < ‖)̂
𝑫‖

و

=𝒌

̂
𝟎 ≠ )𝑿( 𝒌𝑰

باشد ،آنگاه 𝑳 < ‖)̂𝟎  ‖𝑫̃𝟎 (𝑿 + 𝑰𝒌 (𝑿),است که در آن 𝑳 ثابتي مثبت و
̂𝟎 مبدا فازی است.
𝑵

منظور از )  𝑷𝑪([−𝒅, 𝟎], ℝمجموعه توابع تكه ای پیوسته از چپ

برای تمام 𝓣 ∈ 𝒕 ،داشته باشیم 𝟎 ≡ )̂𝟎 𝑽(𝒕,؛

𝑵

(ب) تابع )𝑿  𝑽(𝒕,لیپ شیتز محلي 5برحسب 𝑿 باشد؛ یعني برای

 𝒇: [−𝒅, 𝟎] → ℝبا نرم سوپریمم ‖)𝒓(𝒇‖ 𝒑𝒖𝒔 = |𝒇| است ،که در
𝟎≤𝒓≤𝒅−

آن ‖∙‖ نرمي در فضای 𝑵 ℝاست.

)𝒀 ̃𝟎 (𝑿,
𝑫)𝒕(𝑳 ≤ |)𝒀 ,|𝑽(𝒕, 𝑿) − 𝑽(𝒕,

فرض مي کنیم شرایط زیر برقرار باشد:

که در آن )𝒕(𝑳 یک ماتریس 𝑵 × 𝑵 با عناصر غیرمنفي پیوسته بر

(الف) برای هر تابع 𝑵)𝒏𝑬( → )∞  𝑿(𝒔): [𝒕𝟎 − 𝒅,که همه جا

 ℝ+است و
|𝑽(𝒕, 𝑿) − 𝑽(𝒕, 𝒀)| ≡ (|𝑽𝟏 (𝒕, 𝑿) − 𝑽𝟏 (𝒕, 𝒀)|, |𝑽𝟐 (𝒕, 𝑿) −
)|)𝒀 .𝑽𝟐 (𝒕, 𝒀)|, … , |𝑽𝑵 (𝒕, 𝑿) − 𝑽𝑵 (𝒕,

در

× 𝜴 × 𝓣[ 𝒅𝒓𝑪 ∈ 𝑭

اینجا

منظور

از

|)𝑿 ،|𝑽(𝒕,

)|)𝑿  (|𝑽𝟏 (𝒕, 𝑿)|, |𝑽𝟐 (𝒕, 𝑿)|, … , |𝑽𝑵 (𝒕,است که

بردار
𝒊𝑽ها

(= 𝒊

پیوسته است به جز در 𝒌𝒕 که در آن )  𝑿(𝒕𝒌 +و )  𝑿(𝒕𝒌 −موجود و
) 𝒌𝒕(𝑿 = )  𝑿(𝒕𝒌 +است ،تابع )) 𝒌𝑿( 𝒌𝝀  𝑭(𝒕, 𝑿(𝒕), 𝑿(𝒕 − 𝒅),بازای
تقریبا هر 𝓣 ∈ 𝒕 پیوسته است و در نقاط ناپیوستگي اش ،از چپ پیوسته
است.
(ب) تابع )𝝋  𝑭(𝒕,بر حسب 𝝋 در هر مجموعه فشرده از

𝑵  )𝟏, 𝟐, … ,عناصر 𝑽 هستند.
𝑵

)  𝑷𝑪([−𝒅, 𝟎], ℝلیپ شیتز است.
1

time scale
minimal element
3
maximal element
4
jump operators
5
locally Lipschitzian

با شرایط فوق ،جواب یكتایي برای سیستم ) (3.1موجود است ].[23

2
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right-dense (rd) continuous
Journal of Control, Vol. 13, No. 3, Fall 2019

6

تحلیل پایداری سیستم های غیرخطي هایبرید تاخیری توصیف شده با معادالت دیفرانسیل فازی ضربه ای

44

داود ناصح ،ناصر پریز ،علي وحیدیان کامیاد

به همراه سیستم ) ،(3.1سیستم مقایسه ای زیر را در نظر مي گیریم:

𝟎 > )𝜷 ̃𝟎 (𝒕𝟎 , 𝝍) < 𝜶 ⇒ 𝒉(𝒕, 𝑿(𝒕)) < 𝜷, 𝒕 ≥ 𝒕𝟎 ≥∃ 𝝉(𝜶,
𝒉 ;
;𝓣 ∈ 𝒕 𝝉(𝜶, 𝜷),

] 𝟏𝑼′ (𝒕) = 𝑮(𝒕, 𝑼), 𝒕 > 𝒕𝟎 , 𝒕 ∈ (𝒕𝒌 , 𝒕𝒌+
𝑼(𝒕𝟎 ) = 𝑼𝟎 ,
{
𝑼(𝒕𝒌 ) = 𝑼𝒌 , 𝑼(𝒕𝒌 + ) = 𝑼𝒌 + , 𝑼𝒌 + = 𝑼𝒌 + 𝑱𝒌 (𝑼𝒌 ), 𝒌 ∈ ℕ

𝒉(-پایدار کاربردی نهایي یكنواخت )̃𝟎 , 𝒉)-UEPS
(ب) )𝒉 ̃𝟎 ,
𝒉((

گوییم ،اگر (الف) بازای هر 𝓣 ∈ 𝟎𝒕 برقرار باشد؛

)(3.2
𝑵

𝑵

که در آن  ،𝑱𝒌 : 𝓖 → ℝ , 𝒌 ∈ ℕ ،𝑮: 𝓣 × 𝓖 → ℝکه 𝓖 حوزه ای
از 𝑵 ℝشامل مبدا و 𝓖 ∈ 𝟎𝑼 است .اگر ماکزیمم بازه به فرم )𝒘  [𝒕𝟎 ,که
جواب سیستم ) (3.2تعریف شده است را با ) 𝟎𝑼  𝑱+ (𝒕𝟎 ,نمایش دهیم ،با
فرض برقراری شرایط (الف) و (ب) فوق،

)∞ 𝑱+ (𝒕𝟎 , 𝑼𝟎 ) = 𝓣 = [𝒕𝟎 ,

(ج) )𝒉 -(𝒉̃𝟎 ,شبه پایدار کاربردی نهایي ) ((𝒉̃𝟎 , 𝒉)-EPQنامیم ،اگر
برای 𝟎 > 𝑻  𝜶, 𝜷,و برخي 𝓣 ∈ 𝟎𝒕 با 𝓣 ∈ 𝑻 ،𝒕𝟎 +
𝟎 > )𝜷 ̃𝟎 (𝒕𝟎 , 𝝍) < 𝜶 ⇒ 𝒉(𝒕, 𝑿(𝒕)) < 𝜷, 𝒕 ≥ 𝒕𝟎 +∃ 𝝉(𝜶,
𝒉;
;𝓣 ∈ 𝒕 𝑻, 𝒕𝟎 ≥ 𝝉(𝜶, 𝜷),
𝒉(-شبه پایدار کاربردی نهایي یكنواخت ̃𝟎 , 𝒉)-
(د) )𝒉 ̃𝟎 ,
𝒉((

است ].[10
حال به تعریف برخي از مفاهیم پایداری مي پردازیم که با توجه به

(ه) )𝒉 -(𝒉̃𝟎 ,پایدار کاربردی نهایي قوی ) ((𝒉̃𝟎 , 𝒉)-SEPSنامیم،

مراجع ] [9, 23استخراج شده اند.
تعریف  :1-3اگر ) 𝟎𝑼  𝑼(𝒕) = 𝑼(𝒕, 𝒕𝟎 ,پاسخي از سیستم )(3.2

اگر (الف) و (ج) همزمان برقرار باشند؛
𝒉(-پایدار کاربردی نهایي یكنواخت قوی ̃𝟎 , 𝒉)-
(و) )𝒉 ̃𝟎 ,
𝒉((

باشد ،آنگاه این سیستم را
(الف) پایدار کاربردی نهایي (EPS) 1نامیم ،اگر برای 𝜷 < 𝜶 < 𝟎 و

) SUEPSگوییم ،اگر (ب) و (د) بطور توام برقرار باشند.
(ز) )𝒉 -(𝒉̃𝟎 ,پایدار مجانبي کاربردی ((𝒉̃𝟎 , 𝒉)-PAS) 7نامیم ،اگر

برخي 𝓣 ∈ 𝟎𝒕،
𝟎 > )𝜷 𝒕 ≥ 𝒕𝟎 ≥∃ 𝝉(𝜶,
;𝓣 ∈ 𝒕 𝝉(𝜶, 𝜷),

) UEPQگوییم ،اگر (ج) بازای هر 𝓣 ∈ 𝟎𝒕 برقرار باشد؛

‖𝑼(𝒕)‖ < 𝜷,

⇒

𝜶 < ‖ 𝟎𝑼‖

;

(ب) پایدار کاربردی نهایي یكنواخت (UEPS) 2گوییم ،اگر (الف)

(الف) برقرار باشد و
𝟎 > )𝜺 ̃𝟎 (𝒕𝟎 , 𝝍) < 𝜶 ⇒ 𝒉(𝒕, 𝑿(𝒕)) <∀𝒕𝟎 ∈ 𝓣 ∃ 𝑻 = 𝑻(𝒕𝟎 ,
𝒉;
;𝑻 𝜺, 𝒕 ≥ 𝒕𝟎 +
𝒉(-پایدار مجانبي کاربردی یكنواخت̃𝟎 , 𝒉)-UPAS) 8
(ح) )𝒉 ̃𝟎 ,
𝒉((

بازای هر 𝓣 ∈ 𝟎𝒕 برقرار باشد؛
(ج) شبه پایدار کاربردی نهایي (EPQ) 3نامیم ،اگر برای

> 𝑻 𝜶, 𝜷,

𝟎 و برخي 𝓣 ∈ 𝟎𝒕 با 𝓣 ∈ 𝑻 ،𝒕𝟎 +

گوییم ،اگر (ب) برقرار باشد و 𝑻 در (ز) مستقل از 𝟎𝒕 باشد.
حال اصول مقایسه و قضایای پایداری جدید را برای سیستم معادالت

𝟎 > )𝜷 ; ‖𝑼𝟎 ‖ < 𝜶 ⇒ ‖𝑼(𝒕)‖ < 𝜷, 𝒕 ≥ 𝒕𝟎 + 𝑻, 𝒕𝟎 ≥∃ 𝝉(𝜶,
;𝓣 ∈ 𝒕 𝝉(𝜶, 𝜷) ,

(د) شبه پایدار کاربردی نهایي یكنواخت (UEPQ) 4گوییم ،اگر (ج)
بازای هر 𝓣 ∈ 𝟎𝒕 برقرار باشد؛
(ه) پایدار کاربردی نهایي قوی (SEPS) 5نامیم ،اگر (الف) و (ج)
همزمان برقرار باشند؛

دیفرانسیل فازی دارای تاخیر ،در فضای فازی -Nبعدی را ارائه مي کنیم.
قضیه  :3-3فرض کنید
𝑵

(الف) ] 𝑹 ,

𝑵) 𝒏𝑬(

× 𝓣[𝑪 𝝐 𝑽 لیپ شیتز محلي باشد.

(ب) 𝑮 غیرنزولي شبه یكنوای فوقاني بر حسب 𝑼 بازای هر
است ،و برای

𝑵) 𝒏𝑬(

𝓣𝝐𝒕

𝝐 𝑿 داریم
−

(و) پایدار کاربردی نهایي یكنواخت قوی (SUEPS) 6گوییم ،اگر
(ب) و (د) بطور توام برقرار باشند.
تعریف  :2-3فرض کنید 𝒅𝜞 ∈ 𝟎𝒉،

𝜞∈𝒉

،

و= )𝒕(𝑿

)𝝍  𝑿(𝒕, 𝒕𝟎 ,پاسخي از سیستم ) (3.1باشد ،آنگاه این سیستم را
(الف) )𝒉 -(𝒉̃𝟎 ,پایدار کاربردی نهایي ) ((𝒉̃𝟎 , 𝒉)-EPSنامیم ،اگر
برای 𝜷 < 𝜶 < 𝟎 و برخي 𝓣 ∈ 𝟎𝒕،

))𝑿 𝑫 𝑽(𝒕, 𝑿) ≤ 𝑮(𝒕, 𝑽(𝒕,
9

𝑵

(ج) 𝑹 ∈ 𝑼 ،و ) 𝟎𝑼  𝑴(𝒕) = 𝑴(𝒕, 𝒕𝟎 ,پاسخ ماکزیمال سیستم
زیر است
𝟎𝑼 = ) 𝟎𝒕(𝑼

𝑼′ = 𝑮(𝒕, 𝑼),

آنگاه برای هر پاسخ سیستم فازی 𝟎𝑿 = ) 𝟎𝒕(𝑿 𝑫𝑯 𝑿 = 𝑭(𝒕, 𝑿),
داریم𝒕 ∈ 𝓣 ,

که نتیجه مي دهد

‖𝑽(𝒕, 𝑿)‖ ≤ ‖𝑼(𝒕)‖ ,
‖ 𝟎𝑼‖ ≤ ‖) 𝟎𝑿 ‖𝑽(𝒕𝟎 ,

1

)eventual practical stable (EPS
)uniform eventual practical stable (UEPS
3
)eventual practical quasistable (EPQ
4
)uniform eventual practical quasistable (UEPQ
5
)strong eventual practical stable (SEPS
6
)strong uniform eventual practical stable (SUEPS
2
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̃0 , ℎ)-practical asymptotic stable ((ℎ
)̃0 , ℎ)-PAS
(ℎ
̃0 , ℎ)-uniform practical asymptotic stable ((ℎ
)̃0 , ℎ)-UPAS
(ℎ
9
maximal solution
7
8
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تحلیل پایداری سیستم های غیرخطي هایبرید تاخیری توصیف شده با معادالت دیفرانسیل فازی ضربه ای
داود ناصح ،ناصر پریز ،علي وحیدیان کامیاد

اثبات :تعریف مي کنیم ))𝒕(𝑿  .𝒎(𝒕) = 𝑽(𝒕,طبق (الف)
داریم𝒎(𝒕 + 𝒉(𝒕)) − 𝒎(𝒕) = 𝑽 (𝒕 + 𝒉(𝒕), 𝑿(𝒕 + 𝒉(𝒕))) −

]𝟎 𝒓 ∈ [−𝒅,

𝑽(𝒕, 𝑿(𝒕)) = 𝑽 (𝒕 + 𝒉(𝒕), 𝑿(𝒕 + 𝒉(𝒕))) − 𝑽 (𝒕 + 𝒉(𝒕), 𝑿(𝒕) +
𝒉(𝒕)𝑭(𝒕, 𝑿(𝒕))) + 𝑽 (𝒕 + 𝒉(𝒕), 𝑿(𝒕) + 𝒉(𝒕)𝑭(𝒕, 𝑿(𝒕))) −

که )𝝍  𝑿(𝒕) = 𝑿(𝒕, 𝒕𝟎 ,بیانگر پاسخ سیستم ) (3.1و

))𝒕(𝑿 𝑽(𝒕,

با اعمال خواص متر هاسدورف بدست مي آوریم
̃𝟎 (𝑿(𝒕 + 𝒉(𝒕)) −
𝑫))𝒕(𝒉 𝒎(𝒕 + 𝒉(𝒕)) − 𝒎(𝒕) ≤ 𝑳(𝒕 +
𝑿(𝒕), 𝒉(𝒕)𝑭(𝒕, 𝑿(𝒕))) + 𝑽 (𝒕 + 𝒉(𝒕), 𝑿(𝒕) + 𝒉(𝒕)𝑭(𝒕, 𝑿(𝒕))) −
))𝒕(𝑿 𝑽(𝒕,

+

تعریف

)𝒕(𝒎𝒎(𝒕+𝒉(𝒕))−

مشتق

دیني

چپ

خواهیم

داشت

−

𝒇𝒏𝒊 𝑫 𝒎(𝒕) ≡ 𝒍𝒊𝒎 −

)𝒕(𝒉
𝟎→)𝒕(𝒉
)))𝒕(𝑿̃𝟎(𝑿(𝒕+𝒉(𝒕))−𝑿(𝒕),𝒉(𝒕)𝑭(𝒕,
𝑫))𝒕(𝒉𝑳(𝒕+
)𝒕(𝒉

اثبات :از آن جایي که در بازه ، (𝒕𝒌−𝟏 , 𝒕𝒌 ], 𝒌 ∈ ℕ

منطبق بر پاسخ سیستم ) (3.1است ،نتیجه مي گیریم که برای

< 𝟏𝒕𝒌−

𝒌𝒕 ≤ 𝒕 تابع )𝒕(𝑿 در معادله انتگرالي زیر صدق مي کند
𝒕

𝒓𝒅 ))𝒅 𝑿(𝒕) = 𝑿(𝒕𝒌 ) + 𝑰𝒌 (𝑿(𝒕𝒌 )) + ∫𝒕 𝑭(𝒓, 𝑿(𝒓), 𝑿(𝒓 −

فرض مي کنیم ] 𝟏𝒕 𝒕 ∈ (𝒕𝟎 ,؛ در اینصورت طبق قضیه  3-3داریم

[ 𝒇𝒏𝒊 𝒎𝒊𝒍

𝓣∈𝒕

‖𝑽(𝒕, 𝑿(𝒕, 𝒕𝟎 , 𝝍))‖ ≤ ‖𝑴(𝒕, 𝒕𝟎 , 𝑼𝟎 )‖,

)𝒕(𝒉

𝟎→)𝒕(𝒉

= )𝑿 ̃𝟎 [𝑿(𝒕+𝒉(𝒕))−𝑿(𝒕) , 𝑭(𝒕, 𝑿(𝒕))] + 𝑫− 𝑽(𝒕,
𝑫))𝒕(𝒉
)𝒕(𝒉
)𝑿 ̃𝟎 [𝑫𝑯 𝑿, 𝑭(𝒕, 𝑿(𝒕))] + 𝑫− 𝑽(𝒕, 𝑿) = 𝑫− 𝑽(𝒕,
𝑫)𝒕(𝑳

با فرض اینكه نامعادله ) (3.4بازای هر  𝒕 ∈ (𝒕𝒌−𝟏 , 𝒕𝒌 ], 𝒌 ∈ ℕبرقرار
است ،با استفاده از ) (3.3و توجه به این که توابع 𝒌𝝋 غیرنزولي یكنوا
هستند ،داریم

))𝒕(𝒎 𝑫− 𝒎(𝒕) ≤ 𝑮(𝒕,

که مي توان گفت

تابع)𝒕(𝑿

𝒌

𝒉(𝒕)→𝟎−

] = 𝒍𝒊𝒎 − 𝒊𝒏𝒇 𝑳(𝒕 +

= )𝒕(𝑴

) 𝟎𝑼  𝑴(𝒕, 𝒕𝟎 ,پاسخ ماکزیمال سیستم ) (3.2است.

)𝑿𝑽(𝒕+𝒉(𝒕),𝑿+𝒉(𝒕)𝑭(𝒕,𝑿))−𝑽(𝒕,

بنابراین

‖𝑽(𝒕, 𝑿(𝒕, 𝒕𝟎 , 𝝍))‖ ≤ ‖𝑴(𝒕, 𝒕𝟎 , 𝑼𝟎 )‖,

)(3.4

𝒉(𝒕)𝑭(𝒕, 𝑿(𝒕))) + 𝑽 (𝒕 + 𝒉(𝒕), 𝑿(𝒕) + 𝒉(𝒕)𝑭(𝒕, 𝑿(𝒕))) −

≤

.‖𝑽(𝒕 + 𝒓, 𝑿(𝒕 + 𝒓))‖ ≤ ‖𝑽(𝒕, 𝑿(𝒕))‖,

خواهیم داشت
𝓣∈𝒕

̃𝟎 (𝑿(𝒕 + 𝒉(𝒕)), 𝑿(𝒕) +
𝑫))𝒕(𝒉 𝑽(𝒕, 𝑿(𝒕)) ≤ 𝑳(𝒕 +

طبق

در اینصورت برای هر تابع ]𝜴  𝑿 ∈ 𝑪𝒓𝒅[𝓣,به قسمي که

≤ ‖))) ‖𝑽 (𝒕𝒌 + , 𝑿(𝒕𝒌 + ) + 𝑰𝒌 (𝑿(𝒕𝒌 +

‖))𝒕(𝒎 ‖𝑫− 𝒎(𝒕)‖ ≤ ‖𝑮(𝒕,

= ‖)) 𝟎𝑼 ‖𝝋𝒌 (𝑽(𝒕𝒌 , 𝑿(𝒕𝒌 )))‖ ≤ ‖𝝋𝒌 (𝑴(𝒕𝒌 , 𝒕𝟎 ,

با استفاده از نظریه نامعادالت دیفرانسیلي به این نتیجه مي رسیم که
‖)𝒕(𝑴‖ ≤ ‖)𝑿 ‖𝑽(𝒕,

به طریق مشابه با اعمال قضیه  3-3به بازه های بعدی تا
] 𝟏 (𝒕𝒌 , 𝒕𝒌+بدست مي آوریم

قضیه  :4-3فرض کنید

∈𝒕

≤ ‖))𝝍 ‖𝑽(𝒕, 𝑿(𝒕, 𝒕𝟎 ,

‖) 𝟎𝑼 ‖𝑴𝒌 (𝒕, 𝒕𝒌 , 𝑼𝒌 )‖ = ‖𝑴(𝒕, 𝒕𝟎 ,

(الف) تابع  Gغیرنزولي شبه یكنوای فوقاني و پیوسته بر روی
مجموعه های 𝓖 × ] 𝟏 (𝒕𝒌 , 𝒕𝒌+بازای }𝟎{ ∪  𝒌 ∈ ℕو

بنابراین ،نامساوی ) (3.4به استقراء برقرار است و اثبات به اتمام مي
رسد.

𝟎𝑼
𝟎𝒕 = 𝒕
) 𝟎𝑼 𝑴𝟎 (𝒕, 𝒕𝟎 ,
] 𝟏𝒕 𝒕 ∈ (𝒕𝟎 ,
) 𝑴(𝒕) = 𝑴𝟏 (𝒕, 𝒕𝟏 , 𝑼𝟏 +
] 𝟐𝒕 𝒕 ∈ (𝒕𝟏 ,
…
] 𝟏{ 𝑴𝒌 (𝒕, 𝒕𝒌 , 𝑼𝒌 + ) 𝒕 ∈ (𝒕𝒌 , 𝒕𝒌+

قضیه  :5-3فرض کنید 𝓚 ∈ 𝝋 𝒉𝟎 ∈ 𝜞𝒅 ،𝒉 ∈ 𝜞 ،و شرایط قضیه
 3-4برقرار است .عالوه بر آن داریم
(الف) 𝜷 < 𝜶 < 𝟎؛

جواب ماکزیمال سیستم ) (3.2است؛
(ب) توابع )𝑼( 𝒌𝑱  𝝋𝒌 : 𝓖 → ℝ𝑵 , 𝝋𝒌 (𝑼) = 𝑼 +غیرنزولي یكنوای
فوقاني در 𝓖 هستند؛
(ج) بازای هر }𝟎{ ∪  𝒌 ∈ ℕو 𝓖 ∈ 𝜷 حد )𝜶  𝒍𝒊𝒎 𝑮(𝒕,وجود
)𝜷(𝒕,𝜶)→(𝒕,

دارد؛
(د) تابع 𝟎𝕧 ∈ 𝑽 به گونه ای است که ‖ 𝟎𝑼‖ ≤ ‖)𝝍 ‖𝑽(𝒕𝟎 ,؛
(ه) معادالت زیر برقرار هستند
∈ 𝒌 𝒕 ∈ (𝒕𝒌 , 𝒕𝒌+𝟏 ) ,
}𝟎{ ∪ ℕ

𝒌𝑼 = ‖)) 𝟏‖𝝋𝒌 (𝑴𝒌−𝟏 (𝒕𝒌, 𝒕𝒌−𝟏 , 𝑼𝒌−

𝑫− 𝑽(𝒕, 𝑿(𝒕)) ≤ 𝑮 (𝒕, 𝑽(𝒕, 𝑿(𝒕))) ,

(ب)

𝜶 < )𝑿 ̃𝟎 (𝒕,
𝒉

نتیجه مي دهد

))𝑿 ̃𝟎 (𝒕,
𝒉( 𝝋 ≤ )𝑿 𝒉(𝒕,

و به

اصطالح گوییم 𝟎̃𝒉 ظریفتر از 𝒉 است؛
1

(ج) برای 𝟎𝕧 ∈ 𝑽 ،وجود دارد 𝓚 ∈ 𝒃  𝒂,به قسمي
که; ))𝑿 ̃𝟎 (𝒕,
𝒉( 𝒂 ≤ ‖)𝑿 𝒃(𝒉(𝒕, 𝑿)) ≤ ‖𝑽(𝒕,

(د) )𝜷(𝒃 < )𝜶(𝒂 و 𝜷 < )𝜶(𝝋.
آنگاه انواع مفاهیم پایداری نهایي سیستم مقایسه ای ) ،(3.2منجر به
انواع خواص مشابه )𝒉 -(𝒉̃𝟎 ,پایداری نهایي سیستم فازی ) (3.1مي
گردند.

𝒌𝒕 = 𝒕 ‖𝑽 (𝒕+ , 𝑿(𝒕) + 𝑰𝒌 (𝑿(𝒕)))‖ ≤ ‖𝝋𝒌 (𝑽(𝒕, 𝑿(𝒕)))‖ ,

)(3.3
finer
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اثبات :ابتدا به بررسي پایداری یكنواخت مي پردازیم .فرض کنید

𝓣 ∈ 𝒕 𝒕𝟎 ≥ 𝝉(𝜶, 𝜷),

)(3.6

سیستم ) (3.2پایدار به مفهوم  UEPSباشد .در اینصورت برای
))𝜷(𝒃  (𝒂(𝜶),داده شده با 𝜷 < 𝜶 < 𝟎

فرض کنید

)𝜶(𝒂 < ))𝝍 ̃𝟎 (𝒕𝟎 ,
𝒉(𝒂 ≤ ‖ 𝟎𝑼‖ = ‖)𝝍 ‖𝑽(𝒕𝟎 ,

که بیانگر آن است که

بازای هر ) 𝑵) 𝒏𝑬(  (𝒕𝟎 , 𝝍) ∈ 𝓣 × 𝑷𝑪([−𝒅, 𝟎],به گونه ای که
𝜶 < )𝝍 ̃𝟎 (𝒕𝟎 ,
𝒉

باشد،

شرایط

و

(ب)

(د)

)𝜷 𝒕 ≥ 𝒕𝟎 ≥ 𝝉𝟐 (𝜶,

داریم

𝜷 < )𝜶(𝝋 < ))𝝍 ̃𝟎 (𝒕𝟎 ,
𝒉( 𝝋 ≤ )𝝍 𝒉(𝒕𝟎 ,

این معادله به همراه (ج) منجر به تناقض زیر مي شود

𝜷 < ))𝒕(𝑿 𝒉(𝒕,

)(3.5

به برهان خلف ادعای فوق را ثابت مي کنیم .اگر معادله فوق صحیح
نباشد ،فرض خلف را به این صورت مي گیریم که وجود دارد
که

برای

برخي

،𝒌 ∈ ℕ

∗𝒕 < 𝒕 ≤ 𝟎𝒕 𝒓𝒐𝒇  𝒉(𝒕, 𝑿(𝒕)) < 𝜷,و

به

است

≥ 𝒕 𝒃 (𝒉(𝒕, 𝑿(𝒕))) ≤ ‖𝑽(𝒕, 𝑿(𝒕))‖ ≤ ‖𝑴(𝒕)‖ < 𝒃(𝜷),
)𝜷 𝒕𝟎 + 𝑻, 𝒕𝟎 ≥ 𝝉(𝜶,

𝟎𝒕 > ∗𝒕

قسمي

بنابراین ) (3.6برقرار است ،یعني

که

𝜶 < )𝝍 ̃𝟎 (𝒕𝟎 ,
𝒉)𝜷 ⇒ 𝒉(𝒕, 𝑿(𝒕)) < 𝜷, 𝒕 ≥ 𝒕𝟎 + 𝑻, 𝒕𝟎 ≥ 𝝉(𝜶,

𝜷 ≥ )) ∗𝒕(𝑿 𝒉(𝒕∗ ,

فرض مي کنیم 𝟎𝑼 = )𝝍  𝑽(𝒕𝟎 ,باشد ،از آن جایي که
𝜶 < )𝝍 ̃𝟎 (𝒕𝟎 ,
𝒉

طبق

شرط

(ج)

و سیستم فازی هایبرید ضربه ای ) (3.1پایدار )𝒉 ̃𝟎 ,
𝒉(-SUEPS

است.

)𝜶(𝒂 < ))𝝍 ̃𝟎 (𝒕𝟎 ,
𝒉( 𝒂 ≤ ‖ 𝟎𝑼‖ = ‖)𝝍 ‖𝑽(𝒕𝟎 ,
که منجر مي شود به‖𝑼(𝒕)‖ < 𝒃(𝜷), 𝒇𝒐𝒓 𝒕 ≥ 𝒕𝟎 ≥ 𝝉(𝜶, 𝜷).

قضیه  :6-3فرض کنید شرایط قضیه  5-3برقرار است به غیر از
شرط (د) که با شرط زیر جایگزین شده است
(ذ) 𝜷 < )𝜶(𝝋

از آن جایي که شرایط قضیه  4-3برقرار است ،داریم
𝟎𝒕 ≥ 𝒕

‖𝑽(𝒕, 𝑿(𝒕))‖ ≤ ‖𝑴(𝒕)‖,

𝟎𝒕 ≥ 𝒕

)𝜷 ∀𝒕 ≥ 𝒕𝟎 ≥ 𝝉(𝜶,

آنگاه خواص شبه پایداری نهایي سیستم مقایسه ای ) (3.2بیانگر

‖𝑽(𝒕, 𝑿(𝒕))‖ ≤ ‖𝑴(𝒕)‖,

این معادله به همراه (ج) ما را به تناقض زیر مي رساند
< ‖) ∗𝒕(𝑴‖ ≤ ‖)) ∗𝒕(𝑿 𝒃(𝜷) ≤ 𝒃 (𝒉(𝒕∗ , 𝑿(𝒕∗ ))) ≤ ‖𝑽(𝒕∗ ,
)𝜷(𝒃

این تناقض نشانگر باطل بودن فرض خلف و برقراری نامعادله )(3.5

است ،یعني 𝜶 < )𝝍  𝒉̃𝟎 (𝒕𝟎 ,نتیجه مي دهد𝜷 < ))𝒕(𝑿  𝒉(𝒕,بازای هر
)𝜷  𝒕 ≥ 𝒕𝟎 ≥ 𝝉(𝜶,که به معنای پایداری )𝒉  -UEPS(𝒉̃𝟎 ,برای سیستم
فازی ) (3.1است.

خواص )𝒉 -(𝒉̃𝟎 ,شبه پایداری نهایي سیستم فازی متناظر ) (3.1خواهند
بود.
اثبات :فرض کنید سیستم ) UEPQ ،(3.2باشد؛ در اینصورت بازای
))𝜷(𝒃  (𝒂(𝜶),داده شده با 𝟎 > 𝑻  𝜶, 𝜷,داریم
𝓣 ∈ 𝟎𝒕 ∀ , ∃ 𝝉(𝜶, 𝜷) > 𝟎 ; ‖𝑼𝟎 ‖ < 𝒂(𝜶) ⇒ ‖𝑼(𝒕)‖ < 𝒃(𝜷),
𝒕 ≥ 𝒕𝟎 + 𝑻, 𝒕𝟎 ≥ 𝝉(𝜶, 𝜷).

بازای هر ) 𝑵) 𝒏𝑬(  (𝒕𝟎 , 𝝍) ∈ 𝓣 × 𝑷𝑪([−𝒅, 𝟎],به گونه ای که

حال به بررسي پایداری قوی مي پردازیم .برای ثوابت 𝟎 > 𝑻 و < 𝟎

𝜶 < )𝝍 ̃𝟎 (𝒕𝟎 ,
𝒉

به مفهوم )𝒉  -UEPS(𝒉̃𝟎 ,است .بنابراین

،

و

مي

ادعا مي کنیم که

𝓣 ∈ 𝟎𝒕 ∀̃𝟎 (𝒕𝟎 , 𝝍) < 𝜶 ⇒ 𝒉(𝒕, 𝑿(𝒕)) < 𝜷,
𝒉 ;𝟎 > )𝜷 , ∃ 𝝉𝟏 (𝜶,
𝒕 ≥ 𝒕𝟎 ≥ 𝝉𝟏 (𝜶, 𝜷).

فرض کنید سیستم مقایسه ای ) (3.2پایدار به مفهوم  UEPQاست؛
آنگاه بازای ))𝜷(𝒃  (𝒂(𝜶),داده شده
; 𝟎 > )𝜷 , ∃ 𝝉𝟐 (𝜶,

با تعریف })𝜷  ،𝝉(𝜶, 𝜷) ≡ 𝒎𝒂𝒙 {𝝉𝟏 (𝜶, 𝜷), 𝝉𝟐 (𝜶,ثابت مي کنیم

)𝜷 𝒕𝟎 ≥ 𝝉(𝜶,

𝒕 ≥ 𝒕𝟎 + 𝑻,

𝒉(𝒕, 𝑿(𝒕)) < 𝜷,

)(3.7

فرض مي گیریم 𝟎𝑼 = )𝝍  𝑽(𝒕𝟎 ,باشد ،چون 𝜶 < )𝝍  𝒉̃𝟎 (𝒕𝟎 ,است
از (ج) داریم

)𝜶(𝒂 < ))𝝍 ̃𝟎 (𝒕𝟎 ,
𝒉( 𝒂 ≤ ‖ 𝟎𝑼‖ = ‖)𝝍 ‖𝑽(𝒕𝟎 ,

بیانگر

که

)𝜷 𝒕𝟎 ≥ 𝝉(𝜶,

پس

چون
𝟎𝒕 ≥ 𝒕
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از

(ب)

(ذ)

یابیم

𝜷 < )𝜶(𝝋 < ))𝝍 ̃𝟎 (𝒕𝟎 ,
𝒉( 𝝋 ≤ )𝝍 𝒉(𝒕𝟎 ,

𝜷 < 𝜶 ،طبق آنچه در بخش قبل اثبات کردیم ،سیستم فازی ) (3.1پایدار

𝓣 ∈ 𝟎𝒕 ∀< ‖)𝒕(𝑼‖ ⇒ )𝜶(𝒂 < ‖ 𝟎𝑼‖
𝒃(𝜷), 𝒕 ≥ 𝒕𝟎 + 𝑻, 𝒕𝟎 ≥ 𝝉𝟐 (𝜶, 𝜷).

‖𝑼(𝒕)‖ < 𝒃(𝜷),

از آن جایي که شرایط قضیه  4-3برقرار است داریم

ادعا مي کنیم که

] 𝟏𝒕∗ ∈ (𝒕𝒌 , 𝒕𝒌+

𝟎𝑼 = )𝝍  𝑽(𝒕𝟎 ,باشد ،از آن جایي که 𝜶 < )𝝍 ̃𝟎 (𝒕𝟎 ,
𝒉

است ،از (ج) نتیجه مي گیریم

𝓣 ∈ 𝟎𝒕 ∀< ‖) 𝟎𝑼 , ∃ 𝝉(𝜶, 𝜷) > 𝟎 ; ‖𝑼𝟎 ‖ < 𝒂(𝜶) ⇒ ‖𝑼(𝒕, 𝒕𝟎 ,
𝒃(𝜷), 𝒕 ≥ 𝒕𝟎 ≥ 𝝉(𝜶, 𝜷), 𝒕 ∈ 𝓣.

طبق

𝒕 ≥ 𝒕𝟎 + 𝑻,

𝒉(𝒕, 𝑿(𝒕)) < 𝜷,

است

آن
𝒕 ≥ 𝒕𝟎 + 𝑻,

‖𝑼(𝒕)‖ < 𝒃(𝜷),

قضیه

برقرار

شرایط

5-3

که
است

‖𝑽(𝒕, 𝑿(𝒕))‖ ≤ ‖𝑴(𝒕)‖,
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به

این

همراه

(ج)

به

تناقض

زیر

مي

انجامد

)𝜷(𝒃 < ‖)𝒕(𝑴‖ ≤ ‖))𝒕(𝑿 𝒃 (𝒉(𝒕, 𝑿(𝒕))) ≤ ‖𝑽(𝒕,

(ذ)

∈ 𝒕 𝑫− 𝑽(𝒕, 𝑿(𝒕)) ≤ −𝒄 (𝑽(𝒕, 𝑿(𝒕))) , 𝑿 ∈ 𝑪𝒓𝒅 [𝓣, 𝜴],

𝓚 ∈ 𝒄 (𝒕𝒌 , 𝒕𝒌+𝟏 ) , 𝒌 ∈ ℕ ∪ {𝟎},

آنگاه سیستم فازی ) - UPAS(𝒉̃𝟎 , 𝒉) ،(3.1است.

بنابراین ) (3.7برقرار است یعني
𝜶 < )𝝍 ̃𝟎 (𝒕𝟎 ,
𝒉)𝜷 ⇒ 𝒉(𝒕, 𝑿(𝒕)) < 𝜷, 𝒕 ≥ 𝒕𝟎 + 𝑻, 𝒕𝟎 ≥ 𝝉(𝜶,
پس سیستم فازی هایبرید ضربه ای تاخیری )̃𝟎 , 𝒉) ،(3.1
𝒉(- UEPQ

اثبات :از آن جایي که (ذ) بطور ضمني (د) را نتیجه مي دهد ،طبق
قضیه  ، 7-3سیستم ) (3.1پایدار )𝒉  -UEPS(𝒉̃𝟎 ,است ،یعني
𝜶 < )𝝍 ̃𝟎 (𝒕𝟎 ,
𝒉𝓣 ∈ 𝒕 ⇒ 𝒉(𝒕, 𝑿(𝒕)) < 𝜷, 𝒕 ≥ 𝒕𝟎 ≥ 𝝉(𝜶, 𝜷),

است.

)𝜶(𝒂

قضیه  :7-3فرض کنید 𝓚 ∈ 𝝋  𝒉𝟎 ∈ 𝜞𝒅 ، 𝒉 ∈ 𝜞 ،و

برای هر )𝜶  𝜺 ∈ (𝟎,داده شده ،فرض مي کنیم 𝟎 > ))𝜷(𝒃(𝒄 = 𝑻.
∗

ثابت مي کنیم  𝒕 ∈ [𝒕𝟎 , 𝒕𝟎 + 𝑻]: 𝒕𝒌 < 𝒕 ≤ 𝒕𝒌+𝟏 , 𝒌 ∈ ℕوجود

(الف) 𝜷 < 𝜶 < 𝟎؛
(ب) 𝜶 < )𝑿  𝒉̃𝟎 (𝒕,نتیجه مي دهد ))𝑿  𝒉(𝒕, 𝑿) ≤ 𝝋 (𝒉̃𝟎 (𝒕,و به
اصطالح گوییم 𝟎̃𝒉 ظریفتر از 𝒉 است؛
(ج) برای 𝟎𝕧 ∈ 𝑽 ،وجود دارد 𝓚 ∈ 𝒃  𝒂,به قسمي
که; ))𝑿 ̃𝟎 (𝒕,
𝒉( 𝒂 ≤ ‖)𝑿 𝒃(𝒉(𝒕, 𝑿)) ≤ ‖𝑽(𝒕,

(د)

∈ 𝒌 𝑫− 𝑽(𝒕, 𝑿(𝒕)) ≤ 𝟎, 𝑿 ∈ 𝑪𝒓𝒅 [𝓣, 𝜴], 𝒕 ∈ (𝒕𝒌 , 𝒕𝒌+𝟏 ) ,

}𝟎{ ∪ ℕ
∈ 𝑿 ‖𝑽 (𝒕+ , 𝑿(𝒕) + 𝑰𝒌 (𝑿(𝒕)))‖ ≤ ‖𝑽(𝒕, 𝑿(𝒕))‖,

(ه)

∗

دارد ،به قسمي که
)𝜷(𝒃 < ) ∗𝒕(𝒎)(3.10

اگر چنین نباشد ،آنگاه
]𝑻 𝒎(𝒕) ≥ 𝒃(𝜷), 𝒕 ∈ [𝒕𝟎 , 𝒕𝟎 +

با فرض ]𝑻  ، 𝒕𝟏 , 𝒕𝟐 , … , 𝒕𝒑 ∈ [𝒕𝟎 , 𝒕𝟎 +از (ه) و (ذ) داریم

𝒎(𝒕𝟎 +

𝑻) − 𝒎(𝒕𝟎 + ) = [𝒎(𝒕𝟎 + 𝑻) − 𝒎(𝒕𝒑 )] + [𝒎(𝒕𝒑 ) − 𝒎(𝒕𝒑−𝟏 )] +
⋯ + [𝒎(𝒕𝟐 ) − 𝒎(𝒕𝟏 )] + [𝒎(𝒕𝟏 ) − 𝒎(𝒕𝟎 + )] ≤ [𝒎(𝒕𝟎 + 𝑻) −
𝒎(𝒕𝒑 + )] + [𝒎(𝒕𝒑 ) − 𝒎(𝒕𝒑−𝟏 + )] + ⋯ + [𝒎(𝒕𝟐 ) − 𝒎(𝒕𝟏 + )] +
𝑻𝒕 +

[𝒎(𝒕𝟏 ) − 𝒎(𝒕𝟎 + )] ≤ ∫𝒕 𝟎+ 𝑫− 𝑽(𝒕, 𝑿(𝒕), 𝑿𝒑 )𝒅𝒕 +
𝒑

}𝟎{ ∪ 𝑪𝒓𝒅 [𝓣, 𝜴], 𝒕 = 𝒕𝒌 , 𝒌 ∈ ℕ

𝒑𝒕
𝟐𝒕
∫𝒕𝒑−𝟏+ 𝑫− 𝑽(𝒕, 𝑿(𝒕), 𝑿𝒑−𝟏 )𝒅𝒕 + ⋯ + ∫𝒕𝟏 + 𝑫− 𝑽(𝒕, 𝑿(𝒕), 𝑿𝟏 )𝒅𝒕 +
𝟏𝒕
𝑻))𝜷(𝒃(𝒄∫𝒕𝟎 + 𝑫− 𝑽(𝒕, 𝑿(𝒕), 𝑿𝟎 )𝒅𝒕 ≤ −

(و) )𝜷(𝒃 < )𝜶(𝒂 و 𝜷 < )𝜶(𝝋.
آنگاه سیستم فازی ) -UEPS(𝒉̃𝟎 , 𝒉) ،(3.1است.

این

نامساوی

< 𝑻))𝜷(𝒃(𝒄≤ −
𝟏 −𝒂(𝜶) +

اثبات :از (الف) و (ب) نتیجه مي شود

به

)+

همراه

منجر

(ج)

)+

𝟎𝒕(𝒎 ≤ 𝒎(𝒕𝟎 + 𝑻) −

مي

𝜷 < )𝜶(𝝋 < ))𝝍 ̃𝟎 (𝒕𝟎 ,
𝒉( 𝝋 ≤ )𝝍 𝒉(𝒕𝟎 ,

سپس ثابت مي کنیم )𝒉  -UEPS(𝒉̃𝟎 ,است ،یعني

با استفاده از (ج)( ،ه)( ،ذ) و ) (3.10بدست مي آوریم
∗𝒕 ≥ 𝒕 𝒃(𝒉(𝒕, 𝑿)) ≤ 𝒎(𝒕) ≤ 𝒎(𝒕∗ ) < 𝒃(𝜷),

)𝜶(𝝋 < )𝝍 ̃𝟎 (𝒕𝟎 ,
𝒉 ⇒ 𝓣 ∈ 𝒕 𝒉(𝒕, 𝑿) < 𝜷,

چون 𝒃 تابعي از کالس 𝓚 (اکیدا صعودی) است نتیجه مي شود

)𝜶(𝝋 < )𝝍  𝒉̃𝟎 (𝒕𝟎 ,و  𝒕∗ ∈ (𝒕𝒌 , 𝒕𝒌+𝟏 ), 𝒌 ∈ ℕبه گونه ای که
) ∗𝒕 𝒉(𝒕∗ , 𝑿(𝒕∗ )) = 𝜷, 𝑿 ∈ 𝑪𝒓𝒅 [𝓣, 𝜴] , 𝒕 ∈ [𝒕𝟎 ,

)(3.8

شود

𝟎𝒕(𝒎−𝒂(𝜶) ≤ −

که تناقض است .بنابراین نامعادله ) (3.10برقرار است.

اگر اینگونه نباشد ،وجود دارد جوابي از سیستم ) (3.1با

به

𝑻 𝒉(𝒕, 𝑿) < 𝜷, 𝒕 ≥ 𝒕𝟎 +

بنابراین سیستم دیفرانسیل فازی ضربه ای تاخیری ) ،(3.1پایدار به
مفهوم )𝒉  -UPAS(𝒉̃𝟎 ,است.

∗

حال با تعریف ))𝒕(𝑿  ،𝒎(𝒕) = 𝑽(𝒕,بازای ) 𝒕  ،𝒕 ∈ [𝒕𝟎 ,از (د) و
(ه) مي یابیم
)(3.9

) 𝒎(𝒕∗ ) ≤ 𝒎(𝒕𝒌 + ) ≤ 𝒎(𝒕𝒌 ) ≤ ⋯ ≤ 𝒎(𝒕𝟎 +

با استفاده از (ج)( ،و) ،(3.8) ،و ) (3.9نتیجه مي گیریم
≤ ) 𝒃(𝜷) ≤ 𝒃 (𝒉(𝒕∗ , 𝑿(𝒕∗ ))) ≤ 𝒎(𝒕∗ ) ≤ 𝒎(𝒕𝟎 +
)𝜷(𝒃 < )𝜶(𝒂 ≤ ))𝝍 ̃𝟎 (𝒕𝟎 ,
𝒉( 𝒂

مثال  :9-3سیستم دیفرانسیل فازی تاخیری زیر را در نظر بگیرید:
𝟎𝒕 ≥ 𝒕

,

)𝒕( 𝟏𝒉 𝑫𝑯 𝒙𝟏 (𝒕) = −𝟏. 𝟓𝒙𝟏 (𝒕) + 𝒙𝟐 (𝒅(𝒕)) +
{
)𝒕( 𝟐𝒉 𝑫𝑯 𝒙𝟐 (𝒕) = −𝟏. 𝟓𝒙𝟐 (𝒕) + 𝒙𝟏 (𝒅(𝒕)) +

)(3.11

که

شرایط

است]𝟎 𝒕 ∈ [−𝟏,

,

اولیه

آن

)𝒕( 𝟏𝝋 = ) 𝟎𝒕 𝒙𝟏 (𝒕 +
)𝒕( 𝟐𝝋 = ) 𝟎𝒕 𝒙𝟐 (𝒕 +

به

صورت

زیر

{

که در آن 𝟐𝑬 ∈ ) 𝟐𝒙 , 𝒕𝟎 ≥ 𝟎, 𝒅 ∈ 𝑪(ℝ, [−𝟏, 𝟎]); 𝒕 −𝑿 = (𝒙𝟏 ,

که تناقض است و اینگونه اثبات به اتمام مي رسد.

𝒕 ≤ )𝒕(𝒅 ≤ 𝟏  .توجه داریم که |𝒕 𝒏𝒊𝒔|  𝒅(𝒕) = 𝒕 −مثالي از تاخیر

قضیه  :8-3فرض کنید شرایط قضیه  7-3برقرار باشند به جز شرط

متغیر با زمان کراندار است.

(د) که با شرط زیر جایگزین گردد
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داود ناصح ،ناصر پریز ،علي وحیدیان کامیاد

فرض کنید ثوابت 𝟎 > 𝟐𝑳  𝑳𝟏 ,وجود دارند به قسمي که
𝟐  .𝑫𝟎 (𝒉𝒊 (𝒕𝟏 ), 𝒉𝒊 (𝒕𝟐 )) ≤ 𝑳𝒊 |𝒕𝟏 − 𝒕𝟐 |, 𝒊 = 𝟏,همچنین تابع شبه
لیاپانوف را بصورت ) 𝟐𝒙  𝑽(𝒕, 𝒙𝟏 , 𝒙𝟐 ) = 𝑫𝟎 (𝒙𝟏 ,در نظر بگیرید .اگر
𝟎 > 𝝆  ، 𝝋 = (𝝋𝟏 , 𝝋𝟐 ) ∈ 𝑺(𝝆),برای هر ]𝟎  𝒓 ∈ [−𝟏,نامعادله زیر
برقرار است𝑫𝟎 (𝝋𝟏 (𝟎), 𝝋𝟐 (𝟎)) > 𝑫𝟎 (𝝋𝟏 (𝒓), 𝝋𝟐 (𝒓)):

مي

تعریف

کنیم

مراجع ] [23, 28با محاسبه مشتق دیني تابع لیاپانوف بدست مي آوریم
= )𝑿 𝑫− 𝑽(𝒕,
≤

در نهایت حذف مي شود .سرعت این عملیات بستگي به نوع آن داروی
زماني حذف مي شود .دوز اولیه را 𝟎𝒙 در نظر مي گیریم .عالوه بر آن،
فرض مي کنیم در زمان های 𝒌𝒕 که …  𝒌 = 𝟎, 𝟏, 𝟐,و 𝟏 𝒕𝒌 < 𝒕𝒌+دارو
بصورت تزریق وریدی با نرخ ثابت 𝒃 میلي گرم تا لحظه 𝒌𝒔 که

=𝒌

𝒇𝒏𝒊 𝒍𝒊𝒎−

شود .ساده ترین مدلي که نرخ تغییرات مقدار دارو را در محل جذب

که در آن } 𝟐𝑳  𝑳 = 𝒎𝒂𝒙 {𝑳𝟏 ,است .بنابراین ،معادله سیستم اسكالر
مقایسه ای را در این حالت بصورت زیر در نظر مي گیریم

توصیف مي کند بصورت )𝒕(𝒙𝒂 𝑫𝑯 𝒙(𝒕) = −است (مثال  7.2از مرجع
] [35را ببینید) و تغییر درون وریدی با معادله

𝒙(𝒕) = 𝒙(𝒕𝒌 − 𝟎) +

) 𝒌𝒔  𝒃(𝒕 −مدل مي شود .اگر عملیات تزریق وریدی را تكرار کنیم،

𝝆𝑳 𝒖′ (𝒕) = −𝒖 +

مدل ریاضي توصیف دینامیک میزان دارو در جریان خون بصورت زیر

که دارای پاسخ 𝝆𝑳  𝒖(𝒕) = (−𝑳𝝆 + 𝒖𝟎 )𝒆−(𝒕−𝒕𝟎) +است.
بنابراین |𝒖(𝒕)| ≤ |𝒖𝟎 | + 𝟐𝑳𝝆 ،که نشان مي دهد پاسخ سیستم مقایسه
ای اسكالر پایدار یكنواخت است ،پس طبق قضیه  7-3سیستم فازی
) (3.11پایدار کاربردی یكنواخت است.
توجه :ممكن است پاسخ بدیهي 1سیستم ،همان پاسخ صفر 2سیستم
نباشد .در این مواقع از لم زیر استفاده مي کنیم.
لم  :10-3فرض کنید

مصرف دارو ،این دارو کم کم وارد جریان خون مي شود .از آن جایي

…  𝟏, 𝟐,و 𝟏 𝒕𝒌 < 𝒔𝒌 < 𝒕𝒌+وارد جریان خون شود و این روند تكرار
𝟎→𝒉

𝝆𝑳 −𝑫𝟎 (𝝋𝟏 , 𝝋𝟐 ) +

مثال  :11-3هنگامي که به بیمار تجویز دارویي مي شود ،پس از

خاص دارد ] .[34مثال فرض مي کنیم  (𝟏 − 𝒂)%از دارو در هر بازه

طبق خواص 𝟐𝑬 از مرجع ] [29و نیز خواص فاصله )𝒀  𝑫𝟎 (𝑿,از

𝒉

مثالي کاربردی از پزشكي (اثر دارو بر ساختمان بدن) را مطرح مي کنیم.

که دارو از کبد و کلیه مي گذرد ،با متابولیزم بدن به مرور زمان کاهش و

)𝒕( 𝟏𝒉 𝒇𝟏 (𝒕, 𝝋) = −𝟏. 𝟓𝝋𝟏 (𝒕) + 𝝋𝟐 (𝒅(𝒕)) +
{
)𝒕( 𝟐𝒉 𝒇𝟐 (𝒕, 𝝋) = −𝟏. 𝟓𝝋𝟐 (𝒕) + 𝝋𝟏 (𝒅(𝒕)) +

))𝒕(𝑿𝑫𝟎 (𝒕+𝒉,𝑿(𝒕+𝒉(𝒕))+𝒉(𝒕)𝑭(𝒕,𝑿(𝒕),𝑿(𝒕−𝒅)))−𝑫𝟎(𝒕,

در ادامه برای نشان دادن نحوه استفاده و کاربرد لم و قضایای فوق،

خواهد بود
()3.15
)𝒕(𝒙𝒂𝑫𝑯 𝒙(𝒕) = −
… 𝒕 ∈ (𝒔𝒌 , 𝒕𝒌+𝟏 ], 𝒌 = 𝟎, 𝟏, 𝟐,
… 𝒕 ∈ (𝒕𝒌 , 𝒔𝒌 ], 𝒌 = 𝟏, 𝟐,
) 𝒌𝒔 { 𝒙(𝒕) = 𝒙(𝒕𝒌 − 𝟎) + 𝒃(𝒕 −
𝟎𝒙 = ) 𝟎𝒕(𝒙

که در آن 𝑬 ∈ 𝒙 است و 𝟎 > 𝒃  𝒂,ثابت هستند .از آن جایي که
𝟎 ≠ 𝒃 است ،سیستم فوق دارای پاسخ صفر (با فرض ̂𝟎 = 𝟎𝒙) مي باشد.

) 𝑵) 𝒏𝑬( 𝒙∗ (𝒕) = 𝒙(𝒕, 𝒕𝟎 , 𝑿𝟎 ) ∈ 𝑷𝑪𝟏 (𝓣,

بنابراین ،با استفاده از لم فوق ،با فرض آن که جواب غیرصفر سیستم
)𝒕( ∗

𝒙 با شرط اولیه داده شده 𝟎𝒙 = ) 𝟎𝒕(𝒙 باشد ،طبق معادالت

پاسخ غیرصفر سیستم فازی ) (3.1باشد .آنگاه سیستم زیر را در نظر مي

()3.15

گیریم

( )3.13و ( )3.14مساله بصورت زیر کاهش مي یابد
()3.16

()3.12
)𝒙 𝑫𝑯 𝒙 = 𝒇(𝒕,
… 𝒕 ∈ (𝒕𝒌 , 𝒕𝒌+𝟏 ], 𝒌 = 𝟎, 𝟏, 𝟐,
… 𝒕 ∈ (𝒕𝒊 , 𝒔𝒊 ], 𝒊 = 𝟏, 𝟐,
))𝒕(𝒙 { 𝒙(𝒕) = 𝝓𝒊 (𝒕,
𝟎̃
𝒙 = ) 𝟎𝒕(𝒙

که در آن

𝑵) 𝒏𝑬( ∈ 𝟎̃
𝒙 𝝍𝒊 ∈ ،𝒇 ∈ 𝑷𝑪𝟏 (𝓣 × (𝑬𝒏 )𝑵 , (𝑬𝒏 )𝑵 ) ،𝒙,

)𝑵) 𝒏𝑬(  𝒊 = 𝟏, 𝟐, … ،𝑪([𝒕𝒊 , 𝒔𝒊 ] × (𝑬𝒏 )𝑵,و
()3.13

))𝒕( ∗𝒙 𝒇(𝒕, 𝒙) = 𝑭(𝒕, 𝒙 + 𝒙∗ (𝒕)) − 𝑭(𝒕,

()3.14

))𝒕( ∗𝒙 𝝓𝒊 (𝒕, 𝒙) = 𝝍𝒊 (𝒕, 𝒙 + 𝒙∗ (𝒕)) − 𝝍𝒊 (𝒕,

… 𝒕 ∈ (𝒕𝒌 , 𝒕𝒌+𝟏 ], 𝒌 = 𝟎, 𝟏, 𝟐,
… 𝒕 ∈ (𝒕𝒊 , 𝒔𝒊 ], 𝒊 = 𝟏, 𝟐,
𝟎̃
𝒙 = ) 𝟎𝒕(𝒙

)𝒕(𝒙𝒂𝑫𝑯 𝒙(𝒕) = −
)𝟎 { 𝒙(𝒕) = 𝒙(𝒕𝒊 −

سیستم اسكالر ( ) 3.16بسیار ساده است و پایداری پاسخ صفر آن (با
̂𝟎 = 𝟎̃𝒙) واضح است.
برای بررسي پایداری با استفاده از قضایای پایداری کافیست تابع شبه
𝟐

سیستم ( )3.12دارای پاسخ صفر (با ̂𝟎 = 𝟎̃𝒙) است .بنابراین بررسي
خواص پایداری پاسخ غیرصفر )𝒕( ∗𝒙 از سیستم اولیه مطرح شده )،(3.1
به بررسي خواص پایداری پاسخ صفر سیستم ( )3.12ساده مي گردد.

لیاپانوف را بصورت 𝒙 = )𝒙  𝑽(𝒕,در نظر بگیریم .در اینصورت بدست
مي آوریم

̂
𝟎 ≤ 𝟐𝒙𝒂𝟐𝑫− 𝑽(𝒕, 𝒙) = 𝟐𝒙𝒇(𝒕, 𝒙) = −

بنابراین تمام شرایط قضیه  7-3برقرار است ،پس پاسخ صفر سیستم
( )3.16و در نتیجه پاسخ غیرصفر سیستم ( )3.15پایدار یكنواخت هستند.
پاسخ سیستم ( )3.16در حالت خاص 𝟔  𝒂 = 𝟎.یعني  %40حذف دارو در
هر بازه زماني 𝒌 = 𝟏, 𝟐, … ،𝒔𝒌 = 𝟐𝒌 − 𝟏 ،𝒕𝒌 = 𝟐𝒌 ،𝒃 = 𝟐 ،و بازای
مقادیر اولیه متفاوت در شكل  1رسم شده است.

Trivial solution
Zero solution
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) بازای دوزهای اولیه3.15(  منحني پاسخ های سیستم:2 شكل
متفاوت

 نتیجه گیری-4
 قضایایي برای تحلیل پایداری سیستم های هایبرید،در این مقاله
تاخیری توصیف شده با دستگاه معادالت دیفرانسیل فازی ضربه ای ارائه
 برای این منظور از توابع شبه لیاپانوف برداری به همراه قضیه.کردیم
.مقایسه سیستم دیفرانسیل فازی با سیستم دیفرانسیلي معمولي استفاده شد
، پایداری را از دیدگاه های مختلف یعني پایداری نهایي،در این راستا
. پایداری مجانبي و پایداری یكنواخت بررسي کردیم،پایداری قوی
همچنین قضایایي برای پایداری کاربردی سیستم های دینامیكي فازی به
 کارایي روش را نشان دادیم و در، در انتها با مثالي عددی.اثبات رساندیم
 پلي بین مباني ریاضي تحقیق و کاربرد،نهایت با مثالي عملي از پزشكي
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 برای کنترل یک بازوی ربات شش درجه آزادی طراحي شده وANFIS+PID ِ در این مقاله یک کنترل کنندة ترکیبي:چکیده
 قابلیت فرموله، معمولANFIS  از جمله مزایای این ترکیب جدید نسبت به ساختار.همگرایي خطای آن نیز مورد بررسي قرار گرفته است
 بعالوه با این ترکیب جدید مي.کردن و تخمین عدم قطعیت ها و اغتشاشات سیستم به همراه دین امیک های سیستم و حذف آن مي باشد
ANFIS  که در ساختار،توانیم همگرایي به صفر خطایِ سیستم بازوی ربات تحت کنترل پیشنهادی را بررسي کرده و به اثبات برسانیم

ي
ِ  معمولي با یک کنترل کنندة خطANFIS  این کنترل کنندة پیشنهادی از ترکیب موازی یک شبكة.معمولي این امكان وجود ندارد
 هم چنین با استفاده. بوجود آمده و بطور موفقیت آمیزی برای کنترل یک سیستم بازوی ربات شش درجه آزادی بكار برده مي شودPID
 با وجود عدم قطعیت ها و اغتشاشات خارجي سیستم به،ی سیستم تحت کنترل
ِ  همگرایي به صفر خطا،)از قضیة شبه لیاپانوف (لم بارباالت
.اثبات مي رسد
. قضیة شبه لیاپانوف،  بازوی ربات شش درجه آزادی،  همگرایي خطا،PID کنترل کنندة، ANFIS :کلمات کلیدی

ANFIS+PID Hybrid Controller Design for Controlling of a 6-DOF
Robot Manipulator and its Error Convergence Analysis
Mojtaba Hadi Barhaghtalab, Vahid Meigoli, Valiollah Ghaffari
Abstract: In this paper, an ANFIS+PID hybrid control policy has been addressed to control a 6degree-of freedom (6-DOF) robotic manipulator. Then its error convergence has been also
evaluated. The ability to formulate and estimate the system uncertainties and disturbances along
with system dynamics and rejecting the disturbances effect are some advantages of the proposed
method in comparing with the conventional ANFIS structures. The error convergence could not be
proved in the ordinary ANFIS structures. But in the proposed method, the error convergence of the
robot manipulator can be established under considering some mathematical conditions. The
proposed control law is realized via parallel combination of ordinary ANFIS network and PID
controller. The suggested method has been successfully applied in a 6-DOF robot manipulator
system. Furthermore, in presence of uncertainties and external disturbances error convergence
would be justified using the Lyapunov-like theorem and Barbalat lemma.
Keywords: ANFIS, PID controller, error convergence, 6-DOF robot manipulator, Lyapunovlike theorem.
 دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي- انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران،مجله کنترل
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شبكههای عصبي توانایي ذاتي برای یادگیری و تخمین یک تابع
غیرخطي با دقت دلخواه را دارند .این ویژگي در کنترل به منظور مدل

 -1مقدمه
در چند دهه اخیر به کنترل حرکت بازوی ربات توجه زیادی شده
و کارهای زیادی بر روی کنترل بازوی ربات انجام گرفته است .روش
های کنترلي متنوع و کنترلرهای زیادی بر روی بازوهای رباتیک پیاده
سازی شده که هر یک محاسن و معایب خاص خود را دارند .از آن جمله
مي توان به روش های کنترلي ذیل اشاره کرد:
کنترل مقاوم [ ،]2 ,1کنترل بهینه [ ،]4 ,3کنترل تطبیقي [،]6 ,5
کنترل پیش بین ،]7[ 1کنترل خطي  ،]9 ,8[ PIDکنترل غیر خطي مُد
لغزشي ]11 ,10[ 2و کنترل هوشمند شامل شبكههای عصبي و کنترل فازیِ
نوع اول و دوم و غیره.
در این میان استفاده از کنترل های خطيِ  PDو  PIDیكي از
روشهای کنترل متداول در کنترل بازوهای مكانیكي ميباشند و بطور
وسیعي در صنعت مورد استفاده قرار ميگیرد .اما همانطور که ميدانیم
کنترل کننده های خطي در معرض عدم قطعیت ها و اغتشاشات سیستم
ناکارآمد ميباشند .در پژوهش های اخیر به عنوان یک جایگزین مناسب
برای تكنیکهای کنترل کالسیک (شامل :کنترل خطي ،کنترل غیرخطي
و مد لغزشي ،کنترل مقاوم و غیره)  ،تكنیک های کنترل هوشمند مورد
توجه قرار گرفته است .مزیت روش های هوشمندِ فازی و عصبي نسبت به
روش های کالسیک در اینست که در روش های هوشمند اطالع دقیق از
مدل ریاضي و دینامیک سیستم که غالباً بدست آوردن آنها مشكل است،
نیاز نمي باشد.
کنترل فازی بخاطر اینكه معموال نیازی به مدل ریاضي سیستم تحت
کنترل ندارد ،خیلي آسان بكار برده مي شود و در سیستم هایي که
پیچیده ،بد تعریف ،غیر خطي و متغیر با زمان هستند بسیار خوب عمل مي
کند .بطور کلي برتری کنترل فازی استفاده از دانش بشری (دانش و
تجربیات یک فرد خبره) در روند کنترل مي باشد [ .]12البته ایرادی را که
مي توان به کنترل کننده های فازی گرفت ،اینست که در مقایسه با کنترل
کننده های کالسیكي چون کنترل کننده های خطيِ  PIDیا کنترل کننده
های غیر خطي و غیره ،بررسي و اثبات پایداری آنها سخت تر و پیچیده
تر است .زیرا تحلیل پایداری آنها بصورت گسسته-زمان صورت مي
پذیرد و ریاضیات خاص خود را مي طلبد .روشهای کنترل فازی بطور
موفقیت آمیزی در کنترل سیستمهای غیرخطي و چند متغیرة پیچیده
چون بازوهای رباتیک و سیستمهای تصمیمگیری به منظور فائق آمدن بر
پیچیدگيهای مختلف مورد استفاده قرار مي گیرد .بعنوان نمونه در مراجع
ت
[ ]14 ,13کنترل کنندة فازی به ترتیب برای کنترل یک بازوی ربا ِ
 PUMAو  SCARAبكار رفته است .هم چنین در [ ]15یک کنترل
کننده فازی با استفاده از یک الگوریتم ابتكاری برای کنترل بازوی ربات

کردن فرآیندهای پیچیده و جبران عدم قطعیت های ساختار نیافته ،مورد
استفاده قرار ميگیرد [ .]16با این حال ،روند آموزش اجتناب ناپذیر آن،
عملكرد گذرای آن را در مواجهه با اغتشاشات و عدم قطعیت ها کاهش
ميدهد و برای برخي از سیستمها همانند بازوی روبات ،که در معرض
عدم قطعیت ها قرار دارند و اطالعات مربوط به مدل به اندازه کافي مورد
استفاده قرار نميگیرد ،باعث تنزل عملكرد حالت گذرای سیستم ميشود.
کنترل موقعیت بازوی مكانیكي با استفاده از شبكه های عصبي در مراجع
[ ]17-19بعنوان نمونه آورده شده است .هم چنین در مراجع []21 ,20
کنترل شبكه عصبيِ تطبیقي بر روی بازوهای رباتیک ارائه شده است.
ی تطبیقي 3و در []26 ,25
در [ ]24-22کنترل شبكة عصبي -فاز ِ
کنترل نورو-فازیِ تطبیقي 4بر روی بازوی های رباتیک صنعتي و
آزمایشگاهي اعمال شده است .هم چنین در مرجعِ [ ]27یک روش کنترل
تطبیقيِ مقاوم جدید برای کنترل موقعیت بازوی رباتِ  SCARAارائه
ش [ ]28یک کنترل کنندة نورو -تطبیقيِ
شده است و اخیرا نیز در پژوه ِ
مقاوم برای کنترل ربات های موازی کابلي توسط ما طراحي شده است.
سیستم استنتاج فازی -عصبي بر مبنای شبكه تطبیقي)ANFIS( 5
[ ]30 ,29تحقق شبكه عصبي سیستم استنتاج فازی تاکاگي-سوگنو

ميباشد .در مدل های فازی-عصبي مانند  ، ANFISشبكه عصبي و
سیستم فازی در یک ساختار هماهنگ با یكدیگر کار مي کنند و ارتباطي
تكمیلي با یكدیگر دارند .در واقع مد ِل  ANFISرا ميتوان یک سیستم
فازی با یادگیری توزیع شده دانست که از روش های آموزشي که در
شبكه های عصبي متداول است ،بهره مي برد .شبكة  ANFISاز مزایای
شبكه های عصبي (یعني یادگیری و تطبیق پذیری) و از مزایای منطق
فازی (یعني استفاده از دانشِ فرد خبره) برای دست یابي به هدف کنترل
مقاوم در سیستم های دینامیكي ،بطور همزمان استفاده مي کند .شبكة
 ANFISعالوه بر اینكه قادر است هر تابع غیر خطي را با دقت دلخواه
تخمین بزند ،بلكه دارای سرعت همگرایي باال و خطای کم است.
همچنین نیاز به دادههای آموزش کمتری دارد .از اینرو انتخاب مناسبي
بعنوان کنترل کننده برای بازوی مكانیكي ربات به نظر ميرسد .در
پژوهش هایِ [ ]33-31از کنترل کنندة  ANFISبرای کنترل بازوی
رباتیک استفاده شده است .در مرجعِ [ ]34مقایسه ای بین کنترل کنندة
 ANFISو کنترل کنندة  PIDمعمولي برای یک بازوی ربات  3لینكي
صُلب صورت پذیرفته است که در آن به وضوح مي توان دید که پاسخ
پلة کنترل کنندة  ANFISاز پاسخ پلة کنترل کنندة  PIDمناسبتر و بهتر
است .هم چنین در مرجعِ [ ]35کنترل کنندة  ANFISبا کنترل کنندة
ی سوگنو نوع دوم و کنترل کنندة  ، PIDبرای یک بازوی  2لینكي
فاز ِ

طراحي شده است.
3

Adaptive Fuzzy-Neural Network Control
Adaptive neuro-fuzzy control
5
Adaptive-Network-based Neuro-Fuzzy Inference System
6
Takagi-Sugeno Fuzzy Inference System
4

Predictive control
)Sliding Mode Control (SMC
مجله کنترل ،جلد  ،13شماره  ،3پاییز 1398
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نصب شده بر پایة نوساني مقایسه شده است که نتایج حاصل برتری کنترل

کنترلي پیشنهادی ما ،ورودیِ کنترل کنندة هوشمندِ  ANFISمتغیرهای

کنندة  ANFISرا نسبت به دو کنترل کنندة دیگر نشان مي دهد.

حالتِ  xو  xمي باشند.

در این مقاله ما یک کنترل کنندة ترکیبيِ  ANFIS+PIDبرای

 -3در روش کنتر ِل  ،FELآموزش پارامترهای کنترل کنندة

کنترل یک بازوی ربات شش درجه آزادی طراحي کرده و همگرایي

هوشمند در مسیر پیشرو با استفاده از کنترل کنندة کالسیکِ  PDیا PID

خطای آنرا نیز مورد بررسي قرار داده ایم .از جمله مزایای این ترکیب

موجود در مسیر فیدبک صورت مي پذیرد .در حالیكه در روش کنترلي

جدید نسبت به ساختار  ANFISمعمول ،قابلیت فرموله کردن و تخمین

پیشنهادی ما ،فرآیند آموزشِ پارامترهای کنترل کنندة هوشمندِ ANFIS

عدم قطعیت ها و اغتشاشات سیستم به همراه دینامیک سیستم و حذف آن

از کنترل کنندة کالسیکِ  PIDمستقل بوده و ربطي به آن ندارد .در

مي باشد .بعالوه با این ترکیب جدید مي توانیم همگرایي به صفر خطایِ

روش پیشنهادی ما آموزش پارامترهای کنترل کنندة  ANFISبا استفاده

سیستم بازوی ربات تحت کنترل کنندة پیشنهادی را بررسي کرده و به

از الگوریتم آموزش هیبرید صورت مي پذیرد که در بخش  2به آن اشاره

اثبات برسانیم ،که در ساختار  ANFISمعمولي این امكان وجود ندارد.

خواهد شد.

این کنترل کنندة پیشنهادی از ترکیب موازی یک شبكة ANFIS

 -4بطور کلي از نظر ساختار و عملكرد ،روش کنترلي پیشنهادی ما

ي  PIDبوجود مي آید .در کنترل کنندة
معمولي با یک کنترل کنندة خط ِ

ي عصبي PID -در مراجعِ [-39
بیشتر شباهت به روش های کنترل ترکیب ِ

ترکیبي پیشنهادی ،سیستم  ANFISبعنوان یک شناساگر است که با

 ]41دارد تا روش کنتر ِل . FEL

اثبات همگرایي ،بخشي از سیستم را تخمین مي زند و بعد به صورت

در سال های اخیر پژوهش های نسبت ًا زیادی در زمینه کنترل

خطي سازی فیدبک ]36[ )FL( 1در ساختار کنترلي پیشنهادی بكار گرفته

بازوهای ربات با استفاده از روش های ترکیبيِ فازی PID-و عصبي-

مي شود .روش کنترل خطي سازی فیدبک ( )FLیک روش کنترلي غیر

 PIDانجام شده است .بعنوان نمونه در [ ]45-42روش های کنتر ِل فازی-

خطي و شناخته شده برای کنترل سیستم های دینامیكي غیر خطي است

 5PIDو در [ ]41-39روش های کنتر ِل عصبي 6PID-برای بازوی های

که ما در طراحي بخشي از ساختار کنترلي پیشنهادی از آن استفاده کرده

ربات بكار گرفته شده است.
بطور کلي تفاوت عمده روش ترکیبيِ  ANFIS+PIDپیشنهادی ما

ایم.
2

ي فازی PID-موجود ،در استفاده از شبكههای عصبي
با روش های ترکیب ِ

( ]38 ,37[ )FELاز نظر ساختاری و ظاهری شباهت هایي دارد ،از جمله

و تطبیقي و بكارگیری قابلیت های آنها مانند آموزش شبكه های عصبي و

در هر دو روش از ترکیب موازی یک کنترل کنندة هوشمند و یک

انطباق با شرایط جدید در شبكه های تطبیقي مي باشد .اما بطور خاص

کنترل کنندة کالسیک استفاده مي شود .اما با این وجود این دو روش

تفاوت روش پیشنهادی ما با روش های کنتر ِل فازی PID-در مراجعِ

تفاوت های ماهوی و عمده ای دارند .روش کنتر ِل  FELرا مي توان یک

[ ، ]42-45بر این اساس است که در آنها از سیستم فازی برای تنظیم

کنترل کننده تطبیقي در نظر گرفت که به آموزش پارامترهای مسیر پیشرو

( )tuningگین های کنترل کنندة  PIDاستفاده مي شود و از اینرو گین

با استفاده از کنترل کنندة مسیر فیدبک مي پردازد .این ساختار کنترلي

های کنترل کنندة  PIDدر آنها غیر خطي و متغیر است .در صورتیكه در

شامل یک کنترل کنندة هوشمند در مسیر پیشرو (کنترل کنندة پیشرو )3و

روش پیشنهادی ما در طول فرآیند کنترلي ،ضرایبِ کنترل کنندة PID

یک کنترل کنندة کالسیک معموالً  PDیا  PIDدر مسیر فیدبک (کنترل

ثابت بوده و تنظیمي روی آنها صورت نمي گیرد .در بخش  5مقاله یک

کنندة فیدبک )4مي باشد .با توجه ساختار و نحوه عملكرد روش کنتر ِل

مقایسه بین روش کنترلي پیشنهادی ما با یكي از روش های کنتر ِل فازی-

 ، FELبرخي تفاوت های عمده این روش با روش کنترل پیشنهادی ما

 PIDصورت پذیرفته است که برتری روش ما را نشان مي دهد .هم چنین

عبارتند از:

تفاوت عمده روش ترکیبيِ پیشنهادی ما با روش های ترکیبيِ عصبي-

روش کنترلي پیشنهادی ما با روش کنترل آموزش فیدبک خطا

 -1در ساختار کنتر ِل  ،FELهمواره یک کنترل کنندة هوشمند در

 PIDموجود ،در استفاده از سیستم های منطق فازی و قواعد زباني ناشي

مسیر رو به جلو در نقش یک کنترل کنندة پیشرو وجود دارد .در

از دانش بشری در ساختار آن مي باشد .از نظر ساختار ظاهری ،روش

د ANFIS
صورتیكه در روش کنترلي پیشنهادی ما ،کنترل کنندة هوشمن ِ

پیشنهادی ما با بعضي روش های شبكه عصبي با  PIDدر مراجعِ []41-39

ال
بعنوان یک شناساگر فازی بوده و در نقش یک کنترل کنندة پیشرو اص ً

شباهت هایي دارد اما تفاوت اصلي روش ما با این روش ها در نوع شبكة

عمل نمي کند.

عصبي مورد استفاده و نحوه آموزش آن و نیز پارامترهای ورودی کنترل

 -2در ساختار کنتر ِل  ،FELمعموالً ورودی کنترل کنندة پیشرو

کنندة عصبي است .در مورد روش های ترکیبي عصبي PID -در مراجعِ

(کنترل کنندة هوشمند) سیگنال مرجع مي باشد .در صورتیكه در روش

[ ]47 ,46نیز تفاوت در تنظیمِ گین های کنترل کنندة  PIDبا استفاده از
شبكه عصبي و متغیر بودن این گین ها مي باشد .در صورتیكه همانطورکه

1

)Feedback Linearization (FL
)Feedback Error Learning Control (FEL
3
Feed-Forward Controller
4
Feedback Controller
2
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گفته شد ،در روش پیشنهادی ما ضرایبِ کنترل کنندة  PIDهمواره ثابت

نیازی به تنظیم ( )tuningمداوم در طول فرآیند کنترلي

هستند.

ندارند ،که این از مزیت های روش ماست .هم چنین در

ي پیشنهادی،
در این پژوهش برای اعتبار سنجيِ روش کنترل ترکیب ِ

ال برتری روش کنترلي پیشنهادی ما در
بخش  5مقاله هم عم ً

آنرا بر روی یک بازوی ربات شش درجه آزادیِ  IRB-120پیاده سازی

مقایسه با یكي از این روش های ترکیبي متداول به نمایش

کرده و نتایج حاصل را در محیط سیمولینک متلب شبیه سازی و تست

گذاشته شده است.

مي کنیم .همانطور که خواهیم دید ،نتایج حاصل تا حدود زیادی موفقیت

•

هم چنین روش کنترلي پیشنهادی ما با وجود بعضي شباهت

آمیز و قابل قبول مي باشند .هم چنین با استفاده از قضیة شبه لیاپانوف (لم

های ظاهری با روش آموزش فیدبک خطا ( ،)FELتفاوت

بارباالت) [ ، ]36همگرایي به صفرِ خطای سیستم تحت کنترل را با وجود

های عمده ای از نظر ساختار ،عملكرد و نحوه آموزش

عدم قطعیت ها و اغتشاشات خارجي سیستم بررسي و اثبات مي کنیم.

پارامترها دارد.

برخي ویژگي های منحصر بفرد این مقاله و نوآوری های روش کنترل
پیشنهادی به شرح زیر مي باشند:

ساختار کلي مقاله به این صورت ميباشد که :در بخش  2ابتدا
ساختار و معماری شبكة  ANFISمعمولي معرفي شده و سپس نحوه

• در این مقاله برای اولین بار است که برای بازوی ربات صنعتيِ

آموزش آن تشریح شده است .در بخش  3ابتدا کنترل کنندة ترکیبي

 IRB-120یک کنترل کننده طراحي شده است .این پژوهش مي

پیشنهادیِ  ANFIS+PIDبرای کنترل یک بازوی ربات معرفي و

تواند سرآغازی برای تحقیقات وسیع تر بعدی برای طراحي کنترل

طراحي گردیده و سپس همگرایي به صفرِ خطای آن بررسي شده و به

کننده ها بر روی بازوی رباتِ  IRB-120بجای بازوی رباتِ

ت شش درجه آزادیِ  IRB-120و
اثبات رسیده است .معرفي بازوی ربا ِ

PUMA-560که تمرکز بیشتر تحقیقات و آزمایش های رباتیک

بررسي مشخصات کیفي و کمي آن ،به همراه طراحي مكانیكي آن در

بر روی آن بوده است ،باشد .در پژوهش های آینده قصد داریم

محیط نرم افزار  Solidworksدر بخش  4صورت پذیرفته است .در

روش های کنترلي ابتكاری دیگری را نیز بر روی این بازوی ربات

بخش  5پیاده سازی و شبیه سازی کنترل کنندة ترکیبي پیشنهادی بر

تست و مقایسه کنیم.

ت  IRB-120با استفاده از نرم افزا ِر  MATLABارائه
روی بازوی ربا ِ

•

روش ترکیبي پیشنهادیِ  ANFIS+PIDیک روش ترکیبي

شده است و در آخر در بخش  6نتیجهگیری کلي ارائه گردیده است.

ابتكاری هست که برای اولین بار ارائه شده و این ترکیب جدید
بخصوص با شبكة  ANFISتا به حال در جای دیگری استفاده
نشده است.
•

مزیت بزرگ کنترل کنندة ترکیبي پیشنهادیِ ANFIS+PID

نسبت به ساختارِ  ANFISمعمول ،قابلیت فرموله کردن و
تخمین عدم قطعیت ها و اغتشاشات سیستم به همراه دینامیک
سیستم و حذف آن مي باشد.
•

با این ترکیب جدید مي توانیم همگرایي به صفر خطایِ سیستم
تحتِ کنترل کنندة پیشنهادی را بررسي کرده و به اثبات
برسانیم ،که در ساختار  ANFISمعمولي این امكان وجود
ندارد .هم چنین بر خالف اثبات پایداری های معمول سیستم
ال با فرض نامتغیر با زمان بودن سیستم و
های تحت کنترل که عم ً
با استفاده از قضیه پایداری لیاپانوف صورت مي پذیرد؛ ما در
این پژوهش با در نظر گرفتن شرایط واقعي برای سیستم تحت
کنترل و با فرض متغیر با زمان بودن آن ،اثبات پایداری و
همگرایي خطای سیستم را با استفاده از قضیة شبه لیاپانوف و لم
بارباالت انجام داده ایم.
•

ي
همانطور که گفته شد ،در اکثر روش های کنترل ترکیب ِ
فازی PID-و عصبي PID -متداول ،گین های کنترل کنندة
 PIDمتغیر و غیر خطي است ،در صورتیكه در روش ترکیبي

 -2ساختار ،معماری و آموزش شبکة ANFIS
هرکدام از سیستمهای فازی و شبكههای عصبي دارای مزایا و نواقصي
هستند .سیستمهای فازی قاد ر به استفاده از قواعد زباني بوده و ميتوانند از
تجربیات بشری و افراد خبره استفاده کنند در حالیكه قادر به یادگیری
نميباشند ،به عبارت دیگر با استفاده از دادههای مشاهدهای نميتوان
سیستم فازی را آموزش داد ،ولي شبكههای عصبي با استفاده از مجموعه
دادهها ،قاب لیت خودآموزش دهي دارند .در عین حال شبكههای عصبي نیز
قادر به استفاده از قواعد زباني نبوده و غیر صریح هستند [.]30 ,29
نخستین بار فردی به نام جانگ 1در سال  1993توانست از قدرت زباني
سیستمهای فازی و آموزش شبكههای عصبي استفاده نموده و سیستمي
تحت عنوان سیستمهای فازی بر پایة شبكههای عصبي -تطبیقي ارائه
نماید [ .]48در اینجا شاخهای از شبكههای تطبیقي که به عنوان چارچوب
اساسي برای سیستمهای استنتاج فازی -تطبیقي به شمار ميرود ،توضیح
داده شده مي شود .این نوع از شبكهها با عنوان  ANFISکه مخفف
عبارتِ Adaptive-Network-based Fuzzy Inference System

است و ترجمه آن «سیستم استنتاج فازی بر مبنای شبكه تطبیقي» مي شود،
شناخته ميشوند [ .]30 ,29سیستم استنتاج فازی -عصبي بر مبنای شبكه
ی
تطبیقي ( )ANFISدر واقع تحقق شبكة عصبيِِ سیستم استنتاج فاز ِ

پیشنهادی ما گین های کنترل کنندة  PIDهمواره ثابت اند و
Jang
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تاکاگي-سوگنو ميباشد .در مدل های فازی-عصبي مانند ، ANFIS

فلوچارتِ فرآیند آموزش شبكة  ANFISدر شكل  3نشان داده شده

شبكه عصبي و سیستم فازی در یک ساختار هماهنگ با یكدیگر کار مي

است.

کنند و ارتباطي تكمیلي با یكدیگر دارند .در واقع مد ِل  ANFISرا
ميتوان یک سیستم فازی با یادگیری توزیع شده دانست که از روش
های آموزشي که در شبكه های عصبي متداول است ،بهره مي برد .شبكة
 ANFISاز مزایای شبكه های عصبي (یعني یادگیری و تطبیق پذیری) و
از مزایای منطق فازی (یعني استفاده از دانشِ فرد خبره) برای دست یابي
به هدف کنترل مقاوم در سیستم های دینامیكي ،بطور همزمان استفاده مي
کند .شبكة  ANFISعالوه بر اینكه قادر است هر تابع غیر خطي را با
دقت دلخواه تخمین بزند ،بلكه دارای سرعت همگرایي باال و خطای کم
است .همچنین نیاز به دادههای آموزشي کمتر و زمان یادگیری کمتری
نسبت به شبكه های عصبي معمولي دارد .از اینرو انتخاب مناسبي بعنوان
کنترل کننده برای بازوی مكانیكي ربات به نظر ميرسد.
در ادامه بطور مختصر ساختارِ  ANFISو الگوریتم یادگیری آنرا برای
مدل فازی سوگنو ارائه خواهیم کرد .خوانندگان مي توانند جهت کسب
اطالعات بیشتر و جزئي تر در رابطه با ساختار و نحوة عملكرد شبكة
 ANFISبه مراجعِ [ ]30 ,29مراجعه کنند.
شكل 1مكانیزم استنتاج فازی مدل سوگنو مرتبه اول را با دو ورودی و

شكل  :3فلوچارت فرآیند آموزش شبكة ANFIS

دو قانون فازی بیان ميکند .همچنین ساختار معماری معادل آن برای

کنترل کنندة  ANFISبخاطر قابلیت تنظیم پذیری پارامترهای تطبیقي

شبكة  ، ANFISدر شكل  2نشان داده شده است که متشكل از پنج الیه

(شامل پارامترهای فرضي اولیه 1و پارامترهای نتیجه )2بر سیستم های فازی

بوده و در آن گرههای هم الیه ،دارای عملكردهای مشابه ميباشند[.]30

معمولي برتری دارد .از جمله ویژگي مهم کنترل کنندة ANFIS

الگوریتم یادگیری هیبرید آن است .از ساختارِ  ANFISنشان داده شده
در شكلِ  2مشاهده مي کنیم ،زمانیكه مقادیر پارامترهای فرضي اولیه
(یعني مقادیرِ  xو  ) yثابت نگه داشته ميشود ،خروجي کلي شبكه را
ميتوان به صورت ترکیب خطي پارامترهای نتیجه فرض نمود.
خروجيِ  fدر شكل  2را ميتوان به صورت رابطه ( )1زیر نوشت:

شكل  ]30[ :1سیستم استنتاج فازی مدل سوگنوِ مرتبه اول با دو ورودی و دو
قانون فازی

w1
w2
f1 +
f2
w 1 +w 2
w 1 +w 2
()1

= f

= w 1f 1 + w 2 f 2
= (w 1x ) p1 + (w 1 y )q1 + (w 1 )r1
+(w 2 x ) p 2 + (w 2 y )q 2 + (w 2 )r2

که در آن پارامترهای نتیجه (یعني مقادیر ) r2 , q 2 , p 2 , r1 , q1 , p1
تشكیل یک ترکیب خطي را مي دهند .در نتیجه چون خروجي شبكة
 ANFISیک ترکیب خطي از پارامترهای گره نتیجه است ،مي توان
روش الگوریتم یادگیری هیبرید را به طور مستقیم اعمال کرد .روش
آموزش هیبرید ،یكي از مهمترین روشهای آموزش آنالین سیستمهای
شكل  ]30[ :2ساختار شبكة  ANFISمعادل مدل فازی سوگنوِ مرتبه اول با دو

استنتاج فازی برپایه شبكه عصبي -تطبیقي ميباشد .در این روش جهت

ورودی و دو قانون فازی

آموزش پارامترها ،در الیه اول که شامل پارامترهای فرضي اولیه مي
Premise parameters
Consequent parameters
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شود ،از روش پس انتشار خطا

1

و در الیه چهارم سیستم که شامل
2

در اینجا یک ترکیببِ عصبي فازی PID-خاص برای کنترل سیستمهای

پارامترهای نتیجه مي شود ،از روش تخمین حداقل مربعات استفاده

چند متغیره به خصوص سیستم بازوی ربات ،معرفي مي کنیم .این ترکیب

ميشود .فرآیند تطبیق پارامترهای  ANFISدر روش الگوریتم یادگیری

جدید از دو قسمت خطي و غیر خطي تشكیل شده است (شكل  .)4در

3

این ترکیب سعي شده است تا با تخمین دینامیک های سیستم در قسمت

از گره ورودی به گره خروجي ،آموزش پارامترهای نتیجه با استفاده از

غیر خطي (کنترل کننده  ،)ANFISیک مدل دکوپله 7از سیستم بدست

روش تخمین حداقل مربعات صورت مي پذیرد .در این مرحله

آورده و با استفاده از قسمت خطي آن ،یک کنترل کننده خطي معموليِ

پارامترهای فرضي اولیه ثابت اند .در مرحله دوم پس از آنكه پارامترهای

 PIDرا بر روی آن پیاده کنیم .همانطورکه گفته شد ،از جمله مزایای قابل

نتیجه تنظیم شد ،در گذر رو به عقب 4از گره خروجي به گره ورودی،

توجه این ترکیب جدید نسبت به ساختار کنترل کنندة  ANFISمعمولي،

سیگنالهای خطای تخمین 5رو به عقب انتشار ميیابند و پارامترهای

قابلیت تخمین اغتشاش به همراه دینامیک سیستم و حذف آن ميباشد .در

فرضي اولیه با روش گرادیان نزولي 6بروز رساني ميشوند .در این مرحله

کنترل کنندة ترکیبي پیشنهادی ،سیستم  ANFISبعنوان یک شناساگر

پارامترهای نتیجه ثابت اند [.]29

فازی است که با اثبات همگرایي ،بخشي از سیستم را تخمین مي زند و

هیبرید در دو مرحله انجام مي پذیرد .در مرحله اول در گذر رو به جلو

8

بعد به صورت خطي سازی فیدبک ( ]36[ )FLدر ساختار کنترلي

در جدول 1زیر ،عملكردهای هر گذر را بطور خالصه نشان داده

پیشنهادی بكار گرفته مي شود .به بیان دقیق تر ،در این مقاله یک سیستمِ

ایم:

 ANFISبر پایة کنترل کنندة گشتاور محاسبه شدة نوعِ  9PIDبرای مدل

جدول  :1دو مسیرگذر در فرآیند آموزش هیبرید شبكة ANFIS
پارامترهای

گذر رو به عقب

گذر رو به جلو

گرادیان نزولي

ثابت

کردن دینامیک های سیستم بازوی ربات و کنترل آن ارائه شده است
(الزم به توضیح است که روش گشتاور محاسبه شده یک کاربرد خاص
ک سیستم های غیر خطي هست اما در بسیاری
از روش خطي سازی فیدب ِ

فرضی اولیه

پارامترهای نتیجه ثابت
سیگنالها

از مراجع این دو روش را یكسان در نظر مي گیرند) .در ادامه به تشریح

تخمین حداقل مربعات

مدل ریاضي و ساختار کنترل کنندة پیشنهادی مي پردازیم.

سیگنالهای خطای تخمین سیگنال های گره خروجي

در روش آموزش هیبرید ،پارامترهای نتیجه که از روش تخمین
حداقل مربعات معین گردیدند ،تحت شرایطي که پارامترهای فرضي اولیه
ثابت شده باشند ،به صورت بهینه ميباشند .بر این اساس ،الگوریتم
یادگیری هیبرید از آنجایي که ابعاد فضای جستجوی را نسبت به روش
پس انتشار اصلي کاهش ميدهد ،بسیار سریع تر همگرا شده و زمان
یادگیری آن ده ها برابر کاهش مي یابد.

معادله دینامیكي یک سیستم بازوی ربات را ميتوان به فرم کلي
سیستمهای مرتبه دومِ غیر خطيِ چند ورودی-چند خروجي ()MIMO10
و متغیر بازمان در نظر گرفته و به صورت زیر نوشت [:]49

) x (t ) = F ( x , t ) + G ( x , t ) .u (t ) + D (t

()2
که در آن

 x =  x1 , x1 ,..., xn , xn برداری از حالتهای قابل

T

اندازهگیری سیستم است (  xiنشانگر موقعیت مكاني یا مسیر حرکت هر
مفصل بازوی ربات است که بصورت یک تابع زماني مي باشد).

 -3طراحی کنترل کنندة ترکیبیِ پیشنهادی

و x =  x1 ,..., xn 
T

مشتق

بردا ِر

دوم

 x ,..., x 

T

n

1

است.

 u = u1 ,..., un Tبردار ورودی کنترلي و )  D ( tاغتشاشات خارجي

()ANFIS+PID
در این بخش به معرفي و طراحي یک کنترل کنندة ترکیبي پیشنهادیِ

ت  D ( t )  Dاست F ( x, t ) .و
نامعلوم اما کراندار با تابع معلوم بصور ِ

 ANFIS+PIDمي پردازیم .از جمله مزایای این ترکیب جدید نسبت به

)  G ( x, tتوابع پیوسته ماتریسي نامعلوم مربوط به دینامیک های سیستم

ساختار  ANFISمعمول (شكل  ،)2قابلیت فرموله کردن و تخمین

هستند که به صورت زیر تعریف ميشوند:
f n ( x, t ) 

T

اغتشاشات سیستم به همراه دینامیک سیستم و حذف آن مي باشد .بعالوه
با این ترکیب جدید مي توانیم همگرایي به صفر خطایِ سیستم بازوی
ربات تحت کنترل پیشنهادی را بررسي کرده و به اثبات برسانیم ،که در
ساختار  ANFISمعمولي این امكان وجود ندارد.

()3

g1n ( x, t ) 


g nn ( x, t ) 

) F ( x, t ) =  f1 ( x, t
)  g11 ( x, t
G ( x, t ) = 
)  g n1 ( x, t

1

The error Back-Propagation (BP) method
The least squares estimate (LSE) approach
3
In the forward pass
4
In the backward pass
5
Approximation error signals
6
Gradient descent method
2
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Decoupling
)Feedback Linearization (FL
9
)Computed torque controller (type PID
10
)Multi-Input Multi-Output (MIMO
8
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این توابع ،به ترتیب با دینامیکهای نامي معلومِ )  F̂ ( xو )  Ĝ ( xو با
خطای تخمین محدود ،تخمین زده ميشوند .با در نظر گرفتن عدم

ي  PIDبوجود
شبكة  ANFISمعمولي با یک کنترل کننده خطي معمول ِ

قطعیت ها ، 1معادله دینامیكي سیستمِ ( )2را ميتوان به فرم تغییر یافته زیر

آمده است .ساختار حلقه-با ِز کنترل کنندة ترکیبي پیشنهادیِ

نوشت:

 ANFIS+PIDبصورت شكلِ  4زیر است.

دو قسمت خطي و غیر خطي تشكیل شده است که از ترکیب موازی یک

) x ( t ) = Fˆ ( x ) + Gˆ ( x ) .u ( t ) + D ( x, t

()4

که در آن )  D ( x, tمجموع تمااام عاادم قطعیاات هااا و اغتشاشااات سیسااتم

است که کراندار فرض ميشود (یعني .) D ( x, t )  

در این روش ،فرضیات زیر در نظر گرفته ميشوند:
فرض  :1ماتریس )  G ( x, tمثبت معین 2است؛ بنابراین

 0  0,  0 

وجود دارد بطوریكه  ، G ( x, t )   0 I nnکه در آن  I nnیک ماتریس

واحد  n  nاست.
فرض  :2مسیر

ِ3
مطلوب ِ

) i = 1,..., n, x d i (t

یک تابع زماني

کراندارِ معلوم با مشتقات مراتب باالترِکراندار معلوم است و ضمنا فرض
ميشود ،این سیگنال مرجعِ )  ، xd (tدو بار و بیشتر مشتقپذیر باشد.
i

ی ANFIS+PID
شكل  .4ساختار حلقه -بازِ کنترل کنندة ترکیبي پیشنهاد ِ

با توجه به معادالتِ ( )5و ( ،)6قانون کنترلي ِ غیرخطي معادل با ساختار

بدون از دست دادن کلیت مسئله ،معادله دینامیكي سیستمِ ( )4را ميتوان

پیشنهادی را ميتوان به صورت زیر نوشت:
) u eq (t ) = G −1 ( x , t ) (−F ( x , t ) − D ( x , t

بصورت زیر نوشت:

) x (t ) = Fˆ ( x ) + u (t ) + D ( x , t

) u (t ) = Gˆ ( x ) .u (t

()5

()8

t

) + K d e (t ) + K p e (t ) + K s  e ( ) d 
0

یک قانون کنترليِ غیرخطيِ معمولي که هدف کنترلي ما یعني شرط

بنا به این واقعیت که توابع سیستمي )  F (x , tو )  G (x , tو اغتشاش

همگرایي خطا را برای سیستم ( )5برآورده ميسازد ،مطابق زیر ميباشد:

خارجي )  D(tدر سیستمهای عملي نامعلوم هستند ،بدست آوردن قانون
کنترليِ ( )8اغلب دشوار است .به همین دلیل ما ساختار کنترلي شكل  4را

) u (t ) = −Fˆ ( x ) − D (x , t ) + K d e (t
()6

برای کنترل ارائه کرده ایم ،که در آن از منطق فازی برای تخمین توابع

t

+ K pe (t ) + K s  e ( )d 

نامعلوم غیرخطي استفاده ميکنیم و یک قانون بروز رساني تطبیقيِ آنالین

0

که در آن  K s , K d , K pبه ترتیب ضرایبِ تناسبي 4و مشتق گیر 5و
انتگرالي 6مربوط به قسمت خطي کنترل کنندة پیشنهادی ميباشد
و )  e (t ), e (tبه ترتیب نشانگر خطای تعقیب موقعیت و خطای تعقیب
سرعت هر مفصل بازوی ربات مي باشند و از رابطه ( )7زیر بدست مي
آیند:
()7

برای جبران خطاهای تخمین ،طراحي مي کنیم.
7

بر اساس قضیه تقریب یونیورسال [ ،]50ميتوان از سیستمهای منطق
فازی برای تقریبزدن توابع برداری )  F (x , tو )  D(tو تابع ماتریسي
)  G (x , tدر رابطه ( )8استفاده کرد .فرض کنید )  Fˆ ( x,  tو
f

)  Gˆ ( x,  gtبه ترتیب ،تقریب های فازی-تطبیقي توابع برداری
)  F ( x, t ) + D(tو تابع ماتریسي )  G (x , tباشند .بنابراین ،معادلة ( )8را

e (t ) = x d i − x i

e (t ) = x d i − x i

ميتوان به صورت زیر بازنویسي کرد:

) u eq (t ) = Gˆ −1 ( x , gt ) (−Fˆ ( x ,  ft ) + K d e (t

ساختار کنترل کنندة ترکیبي پیشنهادی متناسب با رابطه ( ،)6بصورت
شكل  4زیر مي باشد .همانطور که قبال اشاره شد ،این ترکیب جدید از

()9

t

) + K p e (t ) + K s  e ( ) d 
0

از آن جایي که )  Fˆ ( x, ftو )  Gˆ ( x,  gtبه صورت آنالین و با
1

Uncertainty
)Positive definite (p.d
3
desired trajectory
4
Proportional coefficient
5
Derivative coefficient
6
Integral coefficient
2
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رگوالر( 1معكوس پذیر) باقي ماندن ماتریسِ )  Gˆ ( x,  gtدر حین

فازیساز سینگلتون 7و غیرفازیساز میانگین مرکز جرم 8استفاده کنیم،

تخمین وجود ندارد .برای حل این مشكل ،از معكوس رگوالر

خروجي سیستم منطق فازی را ميتوان به صورت زیر تعریف کرد:

شدة )  Gˆ ( x,  gtکه به صورت زیر تعریف ميشود ،استفاده ميکنیم
[:]49
()10

()13

Gˆ −1 ( x ,  gt ) = Gˆ T ( x , gt )  0 I n
−1

)

+Gˆ ( x ,  gt )Gˆ T ( x ,  gt ) 

) y = f (x ) = T (x

) A ( x j

)

i
j

n
j =1

) A ( x j
i
j

 y (
=
 (
nr

i

i =1

n

nr

j =1

i =1

که در آن  nrتعداد کل قوانین فازی و  y iنقطهای است که

که در آن   0یک ثابت مثبت کوچک ميباشد .با جایگذاری رابطه

  B ( y i ) = 1و )   Ai ( x jتابع عضویت گؤسيِ متغیر فازیِ x j

( )10در ( )9داریم:

است .همچنین   =  y1 , y 2 ,..., y nr یک بردار پارامتری قابل
T
تنظیم و   =  1 , 2 ,..., n یک بردار پایة فازی 9است که در

i

j

T

u eq (t ) = Gˆ T ( x , gt )Gˆ T ( x , gt )  0 I n
−1

r

+Gˆ ( x , gt )Gˆ T ( x , gt ) 

آن   iها به صورت رابطه ( )14زیر تعریف ميشوند:

) (
) (

) (−Fˆ ( x , ft ) + K d e (t

()11

n

 i x j 

j =1 A j


i
= 
nr 
n
i=1  j =1  Aij x j 

()14

t

) + K pe (t ) + K s  e ( ) d 
0

معكوس رگوالریزه شدة ( )10حتي اگر )  Gˆ ( x, gtسینگوالر 2باشد،
خوب تعریف شده است و بنابراین قانون کنترلي تعریف شده در ()11
همواره خوب تعریف شده 3خواهد بود.
ي )  F ( x, t ) + D(tو )  ، G (x , tبه
برای تخمین توابع غیرخط ِ

تعداد ) n ( n + 1یک سیستم مستقل فازی از نوع سیستم استنتاج
T

به یک

خروجيِ  y  Rبه کار برده شده اند .بر این اساس قانون فازی -rاُم به

صورت زیر بیان کرد:
()15

)

(

)

;) gˆ ij x, gt ij =  gTij g ij (x

()16

i, j = 1,, n

که در آن  tf
i

و   gtبردارهای پارامتریِ تطبیقي قابل تنظیم هستند.
ij

پارامترهای بهینة  و

R r : if x1 is A1r (x ) and

(

fˆi x, tf i =  Tfi f i (x ), i = 1,, n

*
fi

صورت زیر نوشته ميشود:
()12

تخمین فازی توابع )  fi ( x, t ) + di ( x, tو )  g ij ( x , tرا ميتوان به

ممداني4

به کار برده ميشود .قوانین «اگر-آنگاه» فازی برای اعمال نگاشتي از

بردار ورودیِ x =  x 1 , x 1 ,..., x n , x n   R 2 n

ی (،)12
بنابراین ،با اعمال سیستمهای فازی معرفي شده به قانون فاز ِ

*
gij

 را ميتوان به صورت زیر تعریف کرد:


)  f = arg min  sup f i ( x , t

 and xn is Anr (xn ), then y is B r

()17

)

 x D x
+d i ( x , t ) − fˆi x ,  fti
ft i

i

(

که در آن  Airو  Birبه ترتیب ،مجموعههای فازی با توابع

عضویت )   Ar ( xiو ) ( y
i

  B rهستند و  xمتعلق به یک



)  g = arg min  sup g ij ( x , t

i

مجموعه فشرده 5است.

x D x

)

()18

ساختار یک سیستم منطق فازی از چهار قسمت :فازیساز ،سیستم
استنتاج فازی ،پایگاه قوانین فازی و غیرفازیساز تشكیل شده است .بطور
ویژه ،اگر از پایگاه قوانین فازی «اگر-آنگاه» ،موتور استنتاج ضرب،6



 gt ij

ij

(

− gˆ ij x ,  gt ij

همچنین بردار خطای پارامترهای تطبیقي را به اینصورت تعریف مي کنیم:

~
 f i =  f i −  tf i

()19
()20

~

ij

 g =  g −  gt
ij

ij

1

Regular
Singular
3
Well defined
4
Mamdani Inference System
5
Compact set
6 Product inference engine
2
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7

Singleton Fuzzifier
Center-average defuzzifier
9
Fuzzy basis vector
8
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بر این اساس حداقل خطاهای تخمین فازیِ 1تواب ِع ) fi ( x, t ) + di ( x, t

و )  g ij ( x , tمطابق روابط زیر خواهند بود:

) (
) (x, t ) = F (x, t ) + D(t ) − Fˆ (x,

در معادلااة ( )27فااوق  f ،و   gثابتهااای مثباات هسااتند و u0
بصورت زیر تعریف مي شود:

 f i (x, t ) = f i (x, t ) + d i (x, t ) − fˆi x, f i

()21


f

)

u 0 (t ) = − [ 0 I n

f

(

 g ij (x, t ) = gij (x, t ) − gˆ ij x, gij

+ Gˆ ( x , gt )Gˆ T ( x ,  gt )]−1

) (−Fˆ ( x ,  ft ) + K d e (t

()28

) (

()22

t

  g (x, t ) = G (x, t ) − Gˆ x, g

) + K p e (t ) + K s  e ( )d 
0

فرض ميشود که حداقل خطاهای تخمین به ازای تمامِ x  D x
کراندار باشند .یعني:

ت  IRB-120با استفاده از کنترل
حلقه-بستة سیستم کنترل بازوی ربا ِ

 f i (x, t )   f ,  g ij (x, t )   g , x  Dx

()23

کنندة پیشنهادیِ  ، ANFIS+PIDبا ذکر تمامي جزئیات در شكلِ 5
نمایش داده شده است.

که در آن   fو   gثابتهای مثبت هستند.

در شكل  x , x ، 5به ترتیب نشانگر موقعیت مكاني و سرعت

ی )  Fˆ ( x,  ftو ) ، Gˆ ( x,  gt
برای تولید آنالین تخمینهای فاز ِ
نیازمند ایجاد قوانین بروز رساني تطبیقي به منظور تنظیم بردارهای
پارامتری تطبیقي در ( )15و ( )16هستیم .در اینجا قوانین بروز رساني
تطبیقي به صورت زیر انتخاب شدهاند [:]49
()24

) tf i = − f i f i (x )(ei + ei

()25

gt ij = − g ij g ij (x )(ei + ei )ueq j

حرکت هر مفصل بازوی ربات مي باشد و  e , eبه ترتیب نشانگر خطای
تعقیب موقعیت و خطای تعقیب سرعت هر مفصل بازوی ربات مي باشد.
هم چنین در این شكل  4SFSنشانگر سیستم فازی سوگنو (یا همان
 )ANFISو  5MFSنشانگر سیستم فازی ممداني است.

 -1-3بررسی همگرایی خطایِ تعقیب سیستم بازوی
ت تحت کنترل پیشنهادیِ ANFIS+PID
ربا ِ

که در آن   fi  0و   g  0ضرایب ثابت مثبت مي باشند و
ij

 eiو ei

در اینجا برای دادن دید شهودی تر به خوانندگان ،بلوک دیاگرام

به ترتیب خطای تعقیب موقعیت و خطای تعقیب سرعت

مربوط به هر مفصل بازوی ربات مي باشند.

قضیه - ]49[ 1باارای سیسااتم چنااد متغیااره و غیاار خطايِ متغیاار
بازمانِ ( )2با توابع غیر خطايِ )  F (x , tو )  D(tو )  G (x , tکااه توسااط
معادالتِ ( )15و ( )16تخمین زده ميشوند ،اگر فرضیات  1و  2بیان شده
در باال برقرار باشااند و همچنااین ورودی کنترلااي بااه صااورت معادلااة ()26

همچنین ،یک کنترل کنندة اصالحگر نیز تعریف ميشود تا

باشد و قوانین تطبیقي به صورت ( )24و ( )25انتخاب شوند .آنگاه :
• تمام ساایگنالها در سیسااتم حلقااه-بسااته محاادود وکراناادار مااي

همگرایي خطایِ سیستم کنترل حلقه-بسته را تضمین و خطاهای تخمین را
جبران کند .برای این منظور یک ورودی کنترلي به صورت زیر انتخاب
ميشود:

باشند.
• در زمااان بینهایاات ،خطااای تعقیااب سیسااتم و مشااتق آن بطااور

) u (t ) = ueq (t ) + uc (t

()26

مجانبي به صفر همگرا مي شوند .یعني. lim e i (t ) = 0 :
t →

کنترل کننده فوق از مجموع دو ترم کنترلي تشكیل شده است :

اثبات :تابع لیاپانوفِ ) V (e , , tزیر را در نظر بگیرید:

)  ueq (tترم کنترلي معادل قطعیت اصالح شده سیستم 2که از معادلة
( )11که در باال بیان شد ،بدست مي آید و )  uc (tیک ترم کمكي
تحت عنوان ترم کنترل مقاوم 3که برای جبران عدم قطعیت موجود و
حذف خطاهای تخمین بوده و به صورت زیر تعریف ميشود [: ]49
()27

)

+  g ueq + u0
2

( e + e ) e + e (

()29

1
T
) V = (e + e ) (e + e
2
1 n 1
1 n n 1 T
+   fTi  f i + 
g g
2 i =1 f i
2 i =1 j =1  g ij ij ij

T

f

0 e + e

= ) uc (t

1

The minimum fuzzy approximation error
The modified certainty equivalent control term
3
The robustifying control term
2
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5
)Mamdani Fuzzy System (MFS
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شكل  . 5بلوک دیاگرام حلقه-بستة سیستم کنترل بازوی رباتِ  IRB-120با استفاده از کنترل کنندة پیشنهادیِ ANFIS+PID

− ( F (x , t ) + D (t ) ) − G (x , t )u eq

کااه در آن   fi =  *fi −  ftiو   g =  g* −  gtميباشااد .مشااتق
ij
ij
ij

−1

) +(I n −  0  0 I n + Gˆ (x , )Gˆ (x , ) 

زماني تابع فوق بصورت رابطه زیر بدست ميآید:

) V = ( e + e ) (e + e
()30
ij

 gT  gt

n

1

ij

ij

g

n

 fT  ft − 
i

i =1 j =1

n

1

i

i

f

T

t
g

t
g

t

T

−

d

(e + e ) = e + x

()34

) (−Fˆ ( x ,  ft ) + K d e (t ) + K pe (t ) + K s  e ( )d 
0

t

) −I n (−Fˆ ( x ,  ft ) + K d e (t ) + K pe (t ) + K s  e ( )d 

i =1

0

−G (x , t )u c

برای ترمِ  e + eميتوان نوشت:
) − x (t

d

(e + e ) = e + x

) ) = e + x d − ( F (x , t ) + D (t ) + G (x , t )u (t
) ) = e + x d − ( F (x , t ) + D (t

()31

(

)

− G (x , t ) − Gˆ (x ,  gt ) u eq − Gˆ (x ,  gt )u eq − G (x , t )u c

با توجه به رابطه ( )28و حذف جمالت اضافي رابطه فوق ،رابطه ( )35زیر
حاصل مي گردد:
()35

) ) − ( F (x , t ) + D (t

d

(e + e ) = e + x

−G (x , t )u eq + u 0 − G (x , t )u c

حال با اضافه و کم کردن عبارت  Gˆ ( x,  )ueqبه معادلة فوق و با
t
g

ي ( )9در رابطه ( )31خواهیم داشت:
با جایگذاری ترم کنترل ِ
) ) − ( F (x , t ) + D (t

)

d

توجه به رابطه ( ،)9رابطه زیر در نهایت حاصل مي گردد:

(e + e ) = e + x

t

− K d e − K pe − K s  e ( )d 

(

− G (x , t ) − Gˆ (x ,  gt ) u eq
) − I n (−Fˆ ( x ,  ft ) + K d e (t

()32

()36

)

0

(
− (G (x , t ) − Gˆ (x ,  ) )u

) − F (x , t ) + D (t ) − Fˆ (x , 
t
f

t

+ K pe (t ) + K s  e ( )d  ) − G (x , t )u c

eq

t
g

−G (x , t )u c + u 0

0

حال با جایگذاری ترم کنترليِ ( )11در رابطه ( )32و با توجه به این
حقیقت که:
−1

()33

بدیهي است که با توجه به روابط ( )21و ( )22ميتوان نوشت:

Gˆ (x , gt )Gˆ T (x ,  gt )  0 I n + Gˆ (x ,  gt )Gˆ T (x ,  gt ) 
−1

= I n −  0  0 I n + Gˆ (x , gt )Gˆ T (x ,  gt ) 

رابطه ( )32را ميتوان به فرم ( )34زیر نوشت:

d

(e + e ) = e + x

()37

) F (x , t ) + D (t ) − Fˆ (x ,  ft
) = Fˆ (x ,  f* ) − Fˆ (x ,  ft ) +  f ( x
) G (x , t ) − Gˆ (x ,  t
g

) = Gˆ (x ,  g* ) − Gˆ (x ,  gt ) +  g (x

بااا ضاارب طاارفین معادلااة ( )36در عبااارت  (e + e)Tو بااا توجااه بااه
روابط ( )19( ،)16( ،)15و ( )20داریم:
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= ) (e + e ) (e + e
T

t

) (e + e

) (e + x d − K d e − K pe − K s  e ( )d 

T

0

()46

) −    f i (e i + e i

()38

 gT  f (e i + e i )u eqj
i

n

1

ij

ij

i =1

نامعادله تبدیل کنیم:

g

i =1 j =1

) + (e + e ) (−G (x , t )u c + u 0 −  f (x ) −  g (x )u eq

()47

قضیة  2؛ قضیة شِبه لیاپانوف( 1لِم بارباالت : ]36[ )2اگر تابع اسكالرِ

t

) V 1 = (e + e ) (e + x d − K d e − K pe − K s  e ( )d 
T

0

1 t
) 
f i f i

()41

V 3  − (e + e ) G (x , t )u c + e + e

V =V 1 +V 2 +V 3  0

()49

که در آن:
()40

()48

)

+  g u eq + u 0  0

f

(

T

T

در نهایت با توجه به روابط ( )44( ،)43و ( )48خواهیم داشت:

V = V1 + V2 + V3

()39

)  − (e + e ) G (x , t )u c + e + e ( f +  g u eq + u 0
T

T

و با توجه به رابطه ( )46ميتوان نوشت:

T

ببا جایگذاری رابطه ( )38باال در ( )30داریم:

) V 3 = (e + e ) (−G (x , t )u c + u 0 −  f (x ) −  g (x )u eq
T

n

−

T

با توجه به رابطه ( )23مي توانیم معادلة ( )42را به صورت زیر به یک

n

T
fi

)

+  g ueq + u0

f

(

T

G ( x, t )uc  e + e

)(e + e

n

V 2 = −  fTi ( f i (e i + e i ) +
i =1

n

n

1 T
1 t
−
 g ij ( g ij (e i + e i )u eqj +
) 
 g ij g ij
i =1 j =1  g
ij

متغیر با زمانِ )  V m (x , tسه شرط زیر را ارضاء کند:
 V m (x , t ) -1از پایین کراندار باشد.
 V m (x , t ) -2منفي نیمه معین ( )n.s.dباشد.
3

 V m (x , t ) -3پیوسته یكنواخت در زمان باشااد ( .ایاان شاارط بااا کراناادار
بودن )  V m (x , tبرقرار ميشود).
در این صورت با گذشت زمان به سمت بینهایت V m (x , t ) ،به
سمت صفر میل ميکند (یعني) limV m (x , t ) = 0 :
t →

) V 3 = (e + e ) (−G (x , t )u c + u 0 −  f (x ) −  g (x )u eq
T

()42

رابطه ( )40باال مشتق تابع لیاپانوفِ  V = 1 ( e + e )2برای سیستم
1
2

خطيِ  ، x = uکنترل شده با یک کنترل کنندة  PIDميباشد .از اینرو،
واضح است با انتخاب ضرایب مناسب  K p , K d , K sبرای کنترل
کنندة  PIDميتوان به یک سیستم حلقه بستة پایدار دست یافت .به

قضیة  : ]36[ 3هر تابعي که مشتق اول آن در ناحیه ای کراندار و
محدود باشد ،در آن ناحیه لیپ شیتز محلي 4هست.
باااا توجاااه باااه رابطاااه ( )49چاااون  Vمنفاااي نیماااه معاااین اسااات
(یعني  ،) V  0در نتیجه بر طبق قضاایة  3تااابع لیاپااانوفِ  Vلیااپ شاایتز
محلااي و کراناادار خواهاااد بااود؛ کاااه ایاان نشااان ماااي دهااد سااایگنال

عبارت دیگر با انتخاب مناسب ضرایبِ  V1 ، K p , K d , K sکمتر یا

هااایِ )   f (t ) ، e (t ) ، e (tو )   g (tکرناادار بااوده و در نتیجااه
i
ij

مساوی صفر شده و خواهیم داشت:

سیگنال هایِ )  u (t ) ،  g (t ) ،  f (tو  xنیز کراندار مي باشااند.
i
ij

V1  0

()43

بنابراین مي توان نتیجه گرفت ،تمامي سیگنالهای موجود در ایاان سیسااتم

ي ( )24و ( )25در معادلة ()41
با جایگذاری قوانین بروز رساني تطبیق ِ

بر طبق قضیة  2چون تمام جمالت تابع لیاپانوفِ ) V (e , , tبه

نتیجه مي شود:

فرم درجه دوم5و مثبت ميباشند (یعني  ، ) V (e , , t)  0پس تابع

V2 = 0

()44

با توجه به فرض ( 1یعني مثبت معین بودن ماتریسِ  )Gکه قاابال بیااان شااد،
ميتوان نوشت:

ف  Vکراندار از پائین بوده و شرط اول قضیة  2برقرار مي باشد .از
لیاپانو ِ
سوی دیگر طبق رابطة ( )49تابع مشتقِ ) V (e , , tمنفي نیمه معین است
(یعني  ، )V (e , , t)  0پس شرط دوم قضیة  2نیز برقرار است.

2

()45

حلقه-بسته محدود و کراندار هستند.

G ( x, t ) ( e + e )   0 e + e

)(e + e

T

همچنین با توجه به فرض ( 2فرض مشتق پذیری و کرانداری مشتقات
باالتر) و اینكه تمامي سیگنالها در سیستم حلقه-بسته مذکور محدود و

باااااااا ضااااااارب دو طااااااارف معادلاااااااة ( )45در عباااااااارتِ

)

+  g ueq + u0
2

f

(

T

e+e

0 e + e
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و با توجه به رابطه ( )27داریم:

Lyapunov-like theorem
Barbalat lemma
3
Uniformly Continuous
4
Locally Lipschitz
5
Quadratic form
2
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کراندار هستند؛ تابع مشتق دو ِم ) V (e , , tکراندار بوده و در نتیجه تاب ِع

 -4معرفی بازوی رباتِ شش درجه آزادیِ

) V (e , , tپیوسته یكنواخت مي گردد .پس شرط سوم قضیة  2نیز

 IRB-120و مشخصات آن

برقرار خواهد بود.
با توجه به برقراری هر سه شرط قضیة ( 2قضیة شِبه لیاپانوف) برای

تابع متغیر با زما ِن ) ، V (e , , tمشتق این تابع در زمان بینهایت همگرا به
صفر مي گردد ،یعني داریم:

مي توان مشتق تابع لیاپانوفِ ) V (e , , tرا بصورت زیر نوشت:

سپس در بخش بعد به شبیه سازی و پیاده سازی کنترل کنندة پیشنهادی بر
روی بازوی رباتِ  ،IRB-120توسط نرم افزارِ  MATLABمي پردازیم.

ت
 -4-1مشخصات کیفی و کمی بازوی ربا ِ

t

V (e , , t) = (e + e ) (e + x d − K d e − K pe − K s  e ()d 
T

0

) − G (x , t )u c + u 0 − f (x ) −  g (x )u eq

IRB-120
در اکتبر  ، 2009کوچكترین ربات صنعتي چند منظوره ،با
عنوانِ  IRB-120توسط شرکت  ABBارائه شد .بازوی رباتي با  6درجه

با توجه به اینكه  lim (V (e,  , t) ) = 0و با توجه به غیاار صاافر بااودن
t →
ترم دوم معادلة ( )51مي توان نتیجه گرفت که:

آزادی که تمامي قابلی ت ها و ویژگي های طراحي پیشرفته ربات های
بزرگ شرکت  ABBرا دارا ميباشد و در عین حال بسیار سبک وزن
بوده و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است .این ربات تنها دارای 25

lim
(e + e) = 0
t →

()52

نمونه ای از بازوهای مكانیكي صنعتي ،اعمال و نتایج را شبیه سازی و
و کمي بازوی رباتِ  IRB-120و طراحي مكانیكي آن مي پردازیم.

با در نظر گرفتن معادالتِ ( )41( ،)40و ( )42و اینكااه  V2 = 0مااي باشااد؛

()51

بر روی بازوی ربات صنعتي شش درجه آزادیِ  IRB-120به عنوان
تست کنیم .به همین منظور در این بخش ابتدا به بررسي مشخصات کیفي

lim
(V (e, , t) ) = 0
t →

()50

در این مقاله قصد داریم کنترل کنندة پیشنهادیِ  ANFIS+PIDرا

کیلوگرم جرم است؛ قابلیت دسترسي به  580میلیمتر اطراف خود و
توانایي رسیدن به  112میلیمتر زیر پایة خود را دارا مي باشد .رباتِ IRB-

با توجه به رابطااة ( )52کااه بیااانگر یااک معادلااه دیفرانساایل خطااي اساات،

 120یک انتخاب مقرون به صرفه برای جابجایي مواد ،مونتاژ قطعات

ميتوان نوشت:

کوچک بوده و در صنایع مختلفي از جمله الكترونیک ،خورشیدی ،مواد
غذایي و آشامیدني ،ماشین آالت ،دارویي -پزشكي و تحقیقات کاربرد

lim e (t ) = 0

t → i

lim e (t ) = 0

t → i

()53

دارد.
ربات  IRB-120یک ربات با  6درجه آزادی است که در آن از

مشاهده مي کنیم با گذشاات زمااان بااه ساامت بااي نهایاات خطااای تعقیابِ

ساختار بازوی چرخشي و ساختار مچ کروی استفاده شده و ساختاری

 ei = xdi − xiو مشتق آن ،بطور مجانبي به صفر همگرا مي شااوند .پااس

شبیه ربات  PUMA-560دارد .ابعاد مهم ربات  IRB-120در شكلِ 6

در نتیجه مسیر حرکت مفصل بازویِ  ، xiمسیر مطلوبِ  xdرا به خااوبي
i
تعقیب مي کند.

آورده شده و بازه تغییرات هر کدام از محورهای مفاصل آن در جدو ِل 2
ارائه شده است.

توجه :سیستم فوق پایدار مجانبي نیساات .چااون از  V → 0نمااي
توان نتیجه گرفت که  V → 0باشد؛ زیرا در معادلة ( )29با وجودیكه

 lim e i (t ) = 0مي باشد اما مشخص نیست کااه lim  f i (t ) = 0
t →

t →

و  lim  g (t ) = 0باشد.
ij
t →

نتیجه  :با توجه به مطالب فوق ،همگرا به صفر بودن ساایگنال خطااایِ
سیستم بازوی ربات با اعمال کنترل کنندة  ANFISپیشنهادی و بااا وجااود
عدم قطعیت ها و اغتشاشات خارجي ،به کمک قضاایة شاابه لیاپااانوف (لاام
بارباالت) به اثبات رسید.
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را در یک بازوی مكانیكي توصیف مي کند ،در نظر مي گیریم و

جدول :1بازه تغییرات محورهای مفاصل رباتِ IRB-120

محورهای مفصلي را در فضا به وسیله خطوط تعریف ميکنیم [.]52 ,51

Working range
)(degree

Axis movements

با توجه به شكل های  6و  ،8پارامترهای دناویت -هارتنبرگ 4برای

+165 to -165

Axis 1 Rotation

رباتِ  IRB-120در جدول  4استخراج شده است [ .]52 ,51پارامترهای

+110 to -110

Axis 2 Arm

دناویت -هارتنبرگ ( )D-Hآورده شده در جدول  4به ترتیب عبارتند از

 aiطول لینک  i ،5زاویه پیچش لینک d i ،6آفست لینک ،7و i

+70 to -110

Axis 3 Arm

+160 to -160

Axis 4 Wrist

زاویه مفصلي . 8الزم به توضیح است ،چون تمامي مفاصل رباتِ IRB-

+120 to -120

Axis 5 Bend

 120از نوع مفاصل لوالیي مي باشند ،بنابراین این ربات دارای مكانیزم

+400 to -400

Axis 6 Turn

) 6 R (Revoluteمي باشد ،که در سه مفصل بازوی آن محور های
مفاصل دوم و سوم با هم موازی بوده و بر محور مفصل اول عمود مي
باشند و در سه مفصل مچ آن محور های مفاصل چهارم و پنجم بر هم

 -4-2طراحی مکانیکی بازوی ربات  IRB-120در
محیط نرم افزار Solidworks

عمود بوده و مفصل چهارم با مفصل ششم موازی مي باشند (مطابق شكل
.)8

برای پیاده سازی کنترل کنندة پیشنهادی بر روی بازوی ربات IRB-

 120و شبیه سازی نتایج آن توسط نرم افزارِ  ، MATLABنیاز به مرکز
جرم 1و ممان اینرسي 2هر یک از لینک های ربات مي باشد .از آنجا که از
مرکز جرم و ممان اینرسي ربات اطالعات دقیقي در اختیار نبود ،از مدل
شبیه سازی شدة آن در محیط نرم افزار  Solidworksبرای بدست
آوردن مرکز جرم و ممان اینرسي هرکدام از لینک های ربات استفاده
کردیم .اطالعات مربوط به مرکز جرم و ممان اینرسي ربات را از
خروجي نرم افزارِ  Solidworksاز بخش  mass propertiesاستخراج
مي کنیم .شم اتیک مدل شبیه سازی شده این ربات با نرم افزا ِر
 Solidworksبصورت شكلِ  7ميباشد .مدل شبیه سازی شده ربات در
شكلِ  ،7از هفت تكه شامل شش لینک و یک پایه ثابت نگهدارنده

شكل  .7شماتیک مدل شبیه سازی شده ربات  IRB-120توسط نرم افزار
solidworks

تشكیل شده است .هم چنین از آنجا که تمامي مفاصل ربات IRB-120

از نوع مفاصل دوراني (لوالیي) 3مي باشند ،بنابراین  6درجه آزادی
دوراني برای این ربات در نظر گرفته شده است.
جدو ِل  3ویژگيهای کل ربات و مشخصات دینامیكي لیک های
آنرا به طور خالصه نشان ميدهد .این جدول شامل اطالعاتي همچون
ي حول
طول هر لینک به متر ،وزن هر لینک به کیلوگرم ،ممانِ اینرس ِ
مرکز جرم هر یک از لینک ها بر حسب کیلوگرم در مترمربع و مرکز
جرم هر لینک نسبت به دستگاه مختصات مرجع بر حسب متر مي باشد.
مدل سینماتیكي ساده شده بازوی رباتِ  IRB-120به همراه
چارچوبهای متصل به آن در
شكلِ  8آورده شده است .در مدل سینماتیكي ساده شده ربات ،هر
لینک تنها ب صورت جسمي صلب که رابطه بین دو محور مفصلي همسایه

شكل  .8مدل سینماتیكي ساده شده ربات IRB-120

4

Denavit- Hartenberg (D-H) parameters
Link length
6
Link twist
7
Link offset
8
Joint angle
5

1

Center of Mass
Moment of inertia
3
Revolute joint
2
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جدول .3مشخصات دینامیكي کل اجزا و لینک های ربات  IRB-120در یک نگاه

جدول  .4پارامترهای  D-Hربات IRB-120

)

( i

) di ( mm

( i

)

) ai ( mm

که برای یک ربات  6لینكي D(q) ،یک ماتریسِ  6  6مثبت

i

Joint

) C (q, qیک ماتریس  6  6مربوط به ترمهای کریولیس 2و گریز از

1

290

-90

0

1

2

0

0

270

2

3

0

+90

70

3

است و  q , q , qبردارهای  6 1به ترتیب مربوط به مكان ،سرعت و

4

302

-90

0

4

شتاب مفاصل ربات مي باشد( .در واقع q , q , q

5

0

+90

0

5

6

72

0

0

6

ی
 -5پیاده سازی کنترل کنندة ترکیبی پیشنهاد ِ
 ANFIS+PIDبر روی بازوی رباتِ IRB-120
در حالت کلي معادالت دینامیكي یک بازوی ربات به فرم ماتریسي
زیر قابل بیان است [:]52 ,51
()54

معین و متقارن است که با نام ماتریس اینرسي 1شناخته ميشود،
مرکز 3است و )  G (qیک بردار  6 1مربوط به ترم گرانش است .هم
چنین  uیک بردار  6 1مربوط به گشتاورهای ورودی مفاصل ربات
همان

بردارهای  x , x , xدر معادلة ( )2مي باشند).
اکنون به شبیه سازی و پیاده سازی کنترل کنندة ترکیبی
ت  ، IRB-120با استفاده
پیشنهادیِ  ANFIS+PIDبر روی بازوی ربا ِ
از نرم افزارِ  MATLABمی پردازیم .همانطور که قبال مشاهده کردید،
ت  IRB-120با
بلوک دیاگرام حلقه-بستة سیستم کنترل بازوی ربا ِ
استفاده از کنترل کنندة پیشنهادیِ  ، ANFIS+PIDدر شکل  5ارائه
شد.
برای شبیه سازی و پیاده سازی کنترل کنندة پیشنهادی بر روی
سیستم بازوی رباتِ  ، IRB-120ابتدا باید پارامترهای کنترل کنندة
پیشنهادی را بطور مناسب تنظیم کنیم .پارامترهای ثابت کنترل کنندة

D (q )q + C (q , q )q + G (q ) = u
1

Inertia matrix
Coriolis
3
Centrifugal
2
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ی  f , gدر روابط ( )24و
ترکیبيِ ANFIS+PIDیعني پارامترها ِ
i
ij

های بازوی ربات شامل  113سطر کُد متلب با زمان اجرای تقریبی 29

ی
ی   f ,  g ,  0در رابطه ( )27و پارامترها ِ
( )25و پارامترها ِ

 secثانیه می باشد.

 K p , K d , K s ,  0در رابطه ( )11و ( ،)28با استفاده از روش سعي و

توجه :در فرضِ  2از بخشِ  3مقاله ،ما فرض کرده ایم که سیگنال

خطا بر اساس بهترین پاسخ های سیستم ،بصورت زیر تنظیم مي شوند:

مرجعِ )  xd (tیک تابع زماني کرندار و مشتق پذیر است .برای آنكه
i

f = g = 0.45,  f =  g = 5,  0 = 0.6

این فرض تأمین گردد و تناقضي بین بخش تئوری و شبیه سازی

()55

ij

i

K p = 10, K d = 10, K s = 0.1,  0 = 0.01

برای سادگي به منظور تخمین فازی توابع غیرخطي ) F ( x, t ) + D(t

و )  G (x , tدر رابطه ( ،)13توابع عضویتِ تخمینگرهای فازیِ ورودی
برای تمام پارامترهای قابل تنظیم یكسان و مطابق با شكل  9زیر در نظر
گرفته مي شود.

های ما پیش نیاید .ما برای محاسبه پاسخ پلة سیستم بجای یک
ورودی پلة واحد ساده از یک پلة واحد فیلتر شده استفاده کردیم.
ل
برای این منظور ما یک فیلتر پائین گذ ِر مرتبة اول با تابع تبدی ِ
1
1 + 0.2s

= )  T (sبه سیگنال مرجعِ پلة )  xd (tاعمال کرده ایم .با
i

این کار بجای یک سیگنال مرجعِ مشتق ناپذیر پله ،ما یک سیگنال
مرجعِ )  xdi (tمشتق پذیر و هموار که شبیه پاسخ پلة سیستم مرتبه

اول است ،خواهیم داشت و فرضِ  2در قضیة  1نیز تأمین مي گردد.
شكل  11پاسخ پله شبیه سازی شدة کنترل کنندة پیشنهادیِ
 ANFIS+PIDدر مفاصل  1تا  6رباتِ  IRB-120را نشان مي دهد .در
شكل های  12و  13به ترتیب شبیه سازی خطای تعقیب موقعیت و خطای
ت IRB-120
تعقیب سرعتِ کنترل کنندة پیشنهادی در مفاصل  1تا  6ربا ِ

آورده شده است .همچنین شكل  14سیگنا ِل گشتاورِ ورودی کنترلي
مربوط به کنترل کنندة پیشنهادی در مفاصل  1تا  6ربات  IRB-120را
نمایش مي دهد .همانطور که در شكل  11مشاهده ميشود ،پاسخ حالت
شكل  .9توابع عضویت تخمینگرهای فازی کنترل کنندة پیشنهادی

گذرای سیستم در استفاده از کنترل کنندة ترکیبي پیشنهادی ،مناسب و
سریع مي باشد .زیرا خروجي سیستم در یک زمان نسبتا کوتاه (در حدود

برای کنترل کنندة ترکیبي پیشنهادی ،سیگنال اغتشاش

 1یا  2ثانیه) به سیگنال مرجع مي رسد .همچنین با توجه به شكل های 12

خارجيِ )  D(tبا تغییرات پله ای بصورت شكل  10بصورت زیر شبیه

و  13مي توان گفت که سیستم در حالت ماندگار رفتار مناسبي از خود

سازی شده است .این اغتشاش ميتواند بیانگر گشتاور اعمالي به مفاصل

نشان مي دهد و سیستم دارای خطای حالت ماندگار نمي باشد( یعني:

ربات ناشي از عدم قطعیت های سیستم باشد.

 ،) e ss = 0زیرا پس از مدت زمان کوتاهي سیگنال خطا به صفر همگرا
مي شود .عالوه بر این سیگنا ِل گشتاور ورودی کنترلي سیستم در شكل
 14بیش از اندازه تیز و ناهموار نیست و قابل قبول مي باشد زیرا محرک
های عملي (د رایو موتورها) مي توانند آنرا بعنوان سیگنال ورودی به
سیستم اعمال کنند.
برای بررسي میزان مقاومت روش کنترلي پیشنهادی در برابر اعمال
نویز ،ما یک نویز اندازه گیری بصورت 0.0002*randn :به ورودی
کنترل کننده اعمال کردیم .نتایج شبیه سازی های حاصل ،که در شكل
های  17 ،16 ،15و  18آورده شده است ،نشان میدهدکه روش کنترلي
پیشنهادی نسبت به اعمال نویز اندازه گیری تا حدودی مقاوم است .البته

شكل  .10سیگنال اغتشاش شبیه سازی شده اعمالي به هرکدام از مفاصل ربات

همچنین در این شبیه سازی حجم محاسباتی روش کنترلی
پیشنهادی بدین شرح است m-file :مربوط به شبیه سازی نتایج
کنترل کنندة پیشنهادی در متلب شامل  422سطر کُد متلب با زمان
اجرای تقریبیِ  59 secمی باشد و  m-fileمربوط به محاسبه دینامیک
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الزم به توضیح است بخاطر وجود مشتقگیر در ورودی کنترل کننده ،این
روش نسبت به نویزهای قوی تر حساس مي باشد .اثر اعمال نویز اندازه
گیری بر سیگن ال های پاسخ سیستم کنترلي را مي توانید به وضوح در
شكل های  17 ،16 ،15و  18مشاهده کنید.
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شكل  .11پاسخ پله کنترل کنندة پیشنهادی در مفاصل  1تا 6
رباتِ IRB-120

شكل  .12خطای تعقیب موقعیت کنترل کنندة پیشنهادی در مفاصل 1تا 6
رباتِ IRB-120
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شكل  .13خطای تعقیب سرعت کنترل کنندة پیشنهادی در مفاصل
 1تا  6رباتِ IRB-120

شكل  .14گشتاورِ ورودی کنترلي کنترل کنندة پیشنهادی در مفاصل
 1تا  6رباتِ IRB-120
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شكل  .15پاسخ پله کنترل کنندة پیشنهادی در مفاصل  1تا  6رباتِ
 IRB-120با اعمال نویز اندازه گیری

شكل  .17خطای تعقیب سرعت کنترل کنندة پیشنهادی در مفاصل
 1تا  6رباتِ  IRB-120با اعمال نویز اندازه گیری

شكل  .16خطای تعقیب موقعیت کنترل کنندة پیشنهادی در مفاصل
 1تا  6رباتِ  IRB-120با اعمال نویز اندازه گیری

شكل  .18گشتاورِ ورودی کنترلي کنترل کنندة پیشنهادی در مفاصل
 1تا  6رباتِ  IRB-120با اعمال نویز اندازه گیری
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طراحي یک کنترل کنندة ترکیبي  ANFIS+PIDبرای کنترل بازوی ربات شش درجه آزادی و تحلیل همگرایي خطای آن
مجتبي هادی برحق طلب ،وحید میگلي ،ولي اله غفاری

برای اعتبار سنجی بیشتر روش کنترلی پیشنهادی ،ما آنرا با یکک

با استفاده از قضیة شبه لیاپانوف (لم بارباالت) ،همگرا به صفر بودنِ خطای

روش کنترلِ فازی PID-با ساختار موازی [ ]53مقایسکه ککردیم .روش

سیستم کنترل پیشنهادی را بررسي کرده و به اثبات رساندیم .از جمله

کنترلِ فازی PID-که ما بعنوان روش مقایسه ای از آن استفاده کردیم،

مزایای این ترکیب جدید نسبت به ساختار  ANFISمعمول ،قابلیت

در واقع یک روش کنترلی برای تنظیم گین های کنترل کنندة  PIDبکا

فرموله کردن و تخمین عدم قطعیت ها و اغتشاشات سیستم به همراه

استفاده از سیستم های فازی مکی باشکد .در ایکن روش کنتکرلِ فکازی-

دینامیک سیستم و حذف آن مي باشد .بعالوه با این ترکیب جدید مي

 ، PIDبجای استفاده از یک کنترل کنندة  PIDسری از ترکیب مکوازی

ی سیستم بازوی ربات تحت کنترل کنندة
توانیم همگرا به صفر بودن خطا ِ

کنترل کننده های  PIو  PDاستفاده شده اسکت ،تکا بکا ککاهد تعکداد

پیشنهادی را به اثبات برسانیم ،که در ساختار  ANFISمعمولي این امكان

کمیت های ورودی ،عملکرد کنترلی بهتر و پاسخ مناسب تکری حالکل
گردد (خوانندگان می توانند برای آشنایی بیشتر با این روش بکه مرجکعِ
[ ]53مراجعه کنند) .نتایج شبیه سازی مقایسه کنترل کننکده ترکیبکی
پیشنهادیِ  ANFIS+PIDبا کنترل کنندة فکازی PID-در شککلِ 19
زیر آورده شده است .همان طور که در شکل  19زیر مشاهده می شکود،

وجود ندارد .همانطور که از بررسي نتایج شبیه سازی با نرم افزار
 MATLABمشاهده ميشود ،پاسخ حالت گذرای سیستم در استفاده از
کنترل کنندة ترکیبي پیشنهادی ،مناسب و سریع مي باشد و عالوه بر این
سیستم در حالت ماندگار نیز رفتار مناسبي از خود نشان داده و دارای
خطای حالت ماندگار نمي باشد .از سوی دیگر سیگنال مربوط به گشتاور
ورودی کنترلي سیستم بیش از اندازه تیز و ناهموار نیست و محرک های

پاسخ پلة کنترل کنندة پیشکنهادی مکا نسکبتار سکریع بکوده و در زمکان

عملي مي توانند آنرا بعنوان سیگنال ورودی به سیستم اعمال کنند .بطور

تقریبیِ  1تا  2ثانیه به سیگنال مرجع رسکیده و پایکدار مکی گکردد .امکا

کلي نتایج شبیه سازی کارایي و مناسب بودن کنترل کنندة ترکیبي

پاسخ پلة کنترل کنندة فکازی PID-دارای اُورشکوت 1و نوسکانی بکوده و

پیشنهادی را برای کنترل بازوی رباتِ  IRB-120تایید مي کند.

زمان نشست 2آن در حدود  8ثانیه می باشد .از اینرو پاسخ گکررای آن
نسبتار کُند و نامناسب بوده و برای کنترل این بازوی ربات که بکه پاسکخ
سریع و غیر نوسانی نیاز است ،کارایی الزم را ندارد.
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 برای سیستم یک چهارم خودرو. این مقاله به بررسي طراحي یک کنترلکننده خطي تصادفي برای مدل نامعین تعلیق خودرو ميپردازد:چکیده
، بهمنظور مقابله با عدم قطعیت مدل.که پارامترها ی میرایي و سختي آن متاثر از اغتشاشات تصادفي است مدل تصادفي ایتو به دست آمده است
 در ادامه با استفاده از لم ایتو و تعمیم.بلم ن استخراج شده است-جاکوبي-قانون کنترلي بهینه تصادفي با استفاده از معادالت تصادفي همیلتون
 برای فرم کلي سیستمهای نامعین، کنترلکننده تصادفي طراحي شده. پایداری تصادفي سیستم حلقه بسته اثبات ميشود،تصادفي پایداری لیاپانوف
 استخراج شده است که در ادامه بر روی،ایتو که در آن نویزهای سفید گوسي مستقل در چندین کانال روی پارامترهای سیستم تاثیر ميگذارند
 همچنین در این مقاله نشان خواهیم داد قانون استقالل طراحي رؤیتگر از کنترلکننده برای چنین.مدل تصادفي تعلیق خودرو پیادهسازی مي شود
 در نتیجه تمهیدی جهت طراحي رؤیتگر خطي برای این سیستمها با.سیستمهای نامعیني که نویز در پارامترها ضرب ميشود برقرار نخواهد بود
 در نهایت نتایج شبیهسازی های عددی جهت صحه گذاری بر کارآمدی روش ارائه شده.استفاده ا ز معادالت سیستم افزونه به دست آمده است
.آورده شده است
. رؤیتگر حالت، پایداری تصادفي، سیستم تعلیق فعال، عدم قطعیت ضربشونده، معادالت تصادفي ایتو:کلمات کلیدی

Design and stability analysis of optimal controller and observer for
Itô stochastic model of active vehicle suspension system
Alireza Ramezani Moghadam; Hamed Kebriaei
Abstract: This paper investigates Itô-type stochastic linear quadratic controller design for
uncertain model of vehicle suspension. The Itô stochastic model of quarter-car is constructed
considering parametric stochastic perturbations in stiffness and damping characteristics of
suspension. To tackle with uncertainties of model, a stochastic optimal control law is obtained
applying stochastic Hamilton-Jacobi-Bellman equation. By means of Itô lemma and stochastic
extension of Lyapunov method, stochastic stability of the closed-loop system is guaranteed. The
stochastic optimal controller is designed for a general form of Itô uncertain model which is comprised
multi-dimensional multiplicative perturbations and then it is implemented on perturbed model of
vehicle suspension. Furthermore, it is shown that the separation principal does not hold for the system
with state multiplicative noise; therefore, the synthesized observer-based controller guarantees the
stability of augmented dynamic consists of system and estimation error dynamics. A simulation study
is performed to evaluate the effectiveness of stochastic optimal control approach in satisfying
objectives of active suspension. To this end, time and frequency responses of ride comfort and road
holding characteristics are demonstrated for two specific road cases including sinusoidal bump and
ISO random profile.
Keywords: Itô stochastic equations; multiplicative perturbation, Active suspension system;
stochastic stability; Observer.
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طراحي و تحلیل پایداری رؤیتگر و کنترل بهینه تصادفي برای سیستم تعلیق فعال مبتني بر مدل نامعین ایتو
علیرضا رمضاني مقدم ،حامد کبریایي

پارامتری در سیستمهای ارتعاشي به صورت فرآیندهای تصادفي قابل مدل

 )1مقدمه
سیستم تعلیق نقشي اساسي در شكلدهي دینامیک خودرو و فراهم آوردن
یک مصالحه مطلوب میان شاخصههای خوشسواری و فرمانپذیری
خودرو ایفا ميکند .تعلیق یک سامانه واسط است که بین چرخهای
خودرو و کابین سرنشینان قرار دارد و مسئولیت اصلي آن ،جذب نوسانات
نامعین و نامطلوب پروفیل جاده است تا از انتقال آنها به سرنشین

شدن هستند [ ، ]10 ,9در تمامي این مطالعات نامعیني پارامتری به صورت
یک سیگنال نامعلوم نرم-محدود مدل شده است .باید توجه داشت که
قرار دادن حد باال برای سیگنال به جای اینكه از توزیع احتمال آن استفاده
کنیم ،ریسک محافظه کاری را باالتر برده و درنتیجه عملكرد سیستم افت
خواهد کرد.

جلوگیری به عمل آید .از این منظر ميتوان گفت تعلیق مهمترین عامل

با درنظرگیری معادالت دینامیكي سیستم تعلیق به صورت معادالت

در فراهم آوردن راحتي سرنشین در طي حرکت خودرو است .همچنین

دیفرانسیل تصادفي ایتو قادر خواهیم بود با دسته وسیعي از عدم قطعیتها

این سیستم وظیفه نگهداری وزن خودرو ،برقراری فاصله معین میان

به فرم فرآیند تصادفي وینر 1مقابله کنیم .مدلهای تصادفي ایتو یكي از

چرخها و بدنه و همچنین فرمانپذیری خودرو بر سطح جاده را نیز بر عهده

کاربردیترین مدلهای تصادفي در زمینههایي همچون اقتصاد ،کنترل

دارد [ .]1به طور ذاتي ،سیستم تعلیق غیرفعال در بازه محدودی قادر به

پرواز ،مهندسي سازه و سیستمهای ارتعاشي است [ .]12-10مطالعات

نشان دادن عملكرد مطلوب است .در نتیجه جهت ایجاد مشخصههای

زیادی در زمینه پایدارسازی و طراحي استراتژی کنترلي برای مدلهای

سواری مناسب نیازمندیم به روشهای فعالسازی تعلیق به وسیله

تصادفي ایتو انجام شده است که به طور مثال کار [ ]14 ,13در زمینه

استراتژیهای مختلف کنترلي متوسل شویم [.]3 ,2

پایدارسازی و [ ]17-15در بحث طراحي کنترلکننده قابل مالحظه است.

سیستم تعلیق خودرو تحت تاثیر عدم قطعیتهای تصادفي قرار دارد که یا

از طرفي کنترلکننده خطي درجه دو یک روش بهینه کارا در زمینه فعال

از اغتشاشات خارجي و یا از نامعینيهای پارامتری ناشي ميشوند .وجود

سازی سیستم تعلیق خودرو به حساب ميآید .با توجه به ویژگيهای

عدم قطعیت ميتواند خروجي سیستم را دستخوش تغییرات ناخواسته کند

کنترلکنندههای بهینه همچون ایجاد مصالحهای مطلوب بر پایه کمینه-

که به کاهش عملكرد سیستم حلقه بسته منجر ميشود .در نتیجه برخورد

کردن تابع هزینهای شامل معیارهای عملكردی و نیز میزان انرژی کنترلي،

صحیح با چنین نامعینيهایي از مهمترین چالشهای پیشرو مهندسین

عالقهمندی به این کنترلکنندهها به شكل چشمگیری افزایش یافته است.

خودرو است .از جمله مهمترین نامعینيهای وارد بر سیستم تعلیق که یكي

[ ]3از یک روش مقاوم تطبیقي جهت کنترل سیستم تعلیق استفاده کرده

از چالشهای کنترلي مهم در برخورد با این سیستم نیز محسوب ميشود،

است که یک کنترل درجه دو خطي در حلقه اصلي کنترلي آن به کار

وجود نامعیني پروفیل جاده است که به صورت یک عدمقطعیت نامتناسب

رفته است ]18[ .با استفاده از یک کمک فنر مغناطیسي توانسته سیستم

خود را وارد معادالت سیستم ميکند [ .]4همچنین ،سیستم تعلیق خودرو

تعلیق را با استفاده از استراتژی درجه دو خطي کنترل نماید ]19[ .به

مانند هر سیستم دیگری در طبیعت ،عالوه بر نامعینيهای خارجي در

مدلسازی و شبیهسازی تعلیق فعال خودرو به کمک روش کنترلي

معرض نامعینيهای داخلي و یا پارامتری نیز قرار دارد .در سیستم خودرو

ترکیبي  H  / LQRپرداخته است .از طرفي تمامي متغیرهای حالت در

عوامل متعددی همچون وجود دینامیکهای مدلنشده ،ذات غیرخطي

سیستم تعلیق در دسترس نیستند و یا اندازهگیری همه آنها هزینهبر است.

مشخصههای سختي و میرایي موجود در تعلیق ،شرایط محیطي و

بنابراین استفاده از رؤیتگر حالت در سیستم تعلیق فعال بسیار متداول است.

فرسودگي قطعات باعث تحمیل نامعیني پارامتری به سیستم ميشوند .با

به عنوان نمونه کارهای [ ]21 ,20با استفاده از روش کنترلي درجه دو

توجه به تاثیر این نامعینيها بر روی پارامترهای سیستمهای ارتعاشي،

خطي و نیز یک فیلتر کالمن به عنوان رؤیتگر توانسته یک سیستم تعلیق

بسیاری از مطالعات در زمینه فعالسازی تعلیق بر اهمیت مقابله با

فعال برای خودرو طراحي کند .اگرچه کنترلکننده درجه دو خطي به

نامعینيهای پارامتری تاکید کردهاند [ .]6 ,5به طور مثال جهت مقابله با

طور گستردهای در سیستم تعلیق فعال استفاده شده است ،همچنان چه در

عدم قطعیت پارامتری [ ]7از کنترل مقاوم و [ ]8از کنترل تطبیقي بر روی

بحث طراحي کنترل بهینه و چه رؤیتگر حالت جای خالي تحلیل وجود

سیستم تعلیق خودرو استفاده کردهاند .علي رغم اینكه نامعینيهای

عدمقطعیتهای پارامتری تصادفي در سیستم تعلیق کامال مشهود است.

Wiener process
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هدف این مقاله طراحي یک کنترلکننده درجه دو خطي بهینه برای

بودن  Mاست( M ) .

سیستم تعلیق فعالي است که در معرض عدمقطعیت تصادفي ضرب شونده

نماد نرم اقلیدسي )  g (tاست .همچنین مولد 4خرد ) L(.به صورت زیر

قرار دارد .نوآوریهای موجود در این مطالعه عبارت است از )1 :استفاده

تعریف ميشود:

معرف مقادیر ویژه ماتریس  Mو ) g (t

از یک مدل تصادفي ایتو برای سیستم تعلیق خودرو با در نظرگیری عدم
2

قطعیتهای تصادفي در مشخصههای سختي و میرایي مدل  )2طراحي

()1

1
)(.
) tr g ( x, t ) g T ( x, t
,
2
( x )2

)(.
) f ( x, t
)( x

L.

کنترل درجه دو خطي تصادفي برای سیستمهای تصادفي دارای نویز
پارامتریک چند بعدی و اعمال آن به سیستم تعلیق خودرو  )3بررسي

که در آن مدل تصادفي ایتو مطابق زیر است:

پایداری تصادفي قانون کنترل بهینه تصادفي با استفاده از لم ایتو و انتخاب
تابع لیاپانوف مناسب و مستقل از شرایط کنترلپذیری و رؤیتپذیری .به

()2

g ( X (t ), u (t ), t )dw

f ( X (t ), u(t ), t )dt
X0

این ترتیب نشان داده شده است که کنترل درجه دو خطي غیر تصادفي

dX
)X (0

در صورت اعمال به سیستم دارای نویز پارامتریک (ضرب شونده در

 )2مدل نامعین یک چهارم خودرو

حالت) ،حتي در صورت برقراری شرایط کنترلپذیری و رؤیتپذیری

جهت مطالعه رفتاری ارتعاشي خودرو ،یک مدل یک چهارم تعلیق شامل

تحت شرایطي وابسته به شدت نویز ،منجر به ناپایداری سیستم حلقه بسته

جسمهای صلب بدنه ( جسم معلق) و تایر (جسم نامعلق) و عناصر سختي

ميشود .در حاليکه کنترل درجه دو خطي تصادفي که براساس ریاضیات

و میرایي مطابق شكل ( )1در نظر گرفته ميشود.

ایتو گسترش یافته است قادر است سیستم حلقه بسته را پایدار سازد )4
نشان داده شده است که در سیستم دارای نویز پارامتریک قانون تفكیک
پذیری برای طراحي مستقل رؤیتگر خطي و کنترلکننده برقرار نیست .به
این ترتیب راهكاری برای طراحي رؤیتگر حالت با استفاده از سیستم
افزوده 2پیشنهاد شده است و حاصل کار بر روی مدل تعلیق خودرو پیاده-
سازی شده است.
در ادامه روند این مقاله به این شرح است :مدل تصادفي ایتو سیستم تعلیق
در بخش  2استخراج ميشود .مساله کنترل بهینه تصادفي در بخش 3
فرمولبندی ميشود و پایداری سیستم حلقه بسته در فصل  4بررسي

شكل ( )1مدل یک چهارم خودرو

گردیده است .فصل  5به چالشهای پیش رو در طراحي رؤیتگر برای

این مدل یكي از شناختهشدهترین مدلها جهت مطالعه سیستم تعلیق

سیستم تصادفي مي پردازد و نیز در همین فصل رؤیتگر خطي تصادفي

خودرو است که در کاربردهای طراحي کنترلکننده تا امروز استفاده شده

برای سیستم طراحي شده است .جهت ارزیابي استراتژی بهینه-تصادفي

است [ .]23 ,22نكته حائز اهمیت در این مطالعه این است که با مدلسازی

ارائه شده ،فصل  6نتایج شبیهسازیهای عددی را در بر ميگیرد .درنهایت

یک سیستم تعلیق غیرخطي به صورت خطي بسیاری از نكات ریز در

جمعبندی در بخش  7ارائه گردیده است.

مدلسازی آن را نادیده ميگیریم .از جمله اینكه مشخصههای فنری و
دمپری در تعلیق خودرو اساساً دارای ماهیتي غیرخطي و وابسته به تغییرات

نمادگذاری( , F , P) :

یک فضای احتماالتي است با فضای

جابه جایي عمودی و سرعت عمودی چرخها (که خود از تغییرات جابه

که  Fیک سیگما الجبرا 3از زیرمجموعههای فضای نمونه و

جایي عمودی جاده پیروی ميکند) ميباشند .از طرفي ميدانیم خود جاده

 pاندازه احتماالتي است E (.) .معرف عملگر امید متناسب با اندازه p

ماهیتي کامال تصادفي دارد که این امر در مدلسازی های ایزو جاده

 Mنشاندهنده مثبت معین

مشخص است [ .]24بنابراین ميتوان اینگونه بیان کرد که عدم قطعیتهای

نمونه

است .برای یک ماتریس متقارن حقیقي0 ،

تصادفي خود را درون مقدار پارامترهای فنری و دمپری نیز نشان
augmented system
sigma algebra
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ميدهد[ .]10 ,9جهت مطالعه عدمقطعیتها در تعلیق ،این مدل را به

0

0

0

واسطه درنظرگرفتن نامعینيهای پارامتری تصادفي و نیز عدم قطعیت

0

0

0

0

0

0

0

0

0

;

پروفیل جاده ،به مدل نامعین خودرو گسترش ميدهیم .به این منظور با
استفاده از اعمال قانون دوم نیوتن به دو جسم صلب ،معادالت دیفرانسیل
زیر برای دینامیکهای این مدل به دست ميآید.
Ua

()3

xc

cs (1 v2 ) xw

xc

k s (1 v1 ) xw

xc

cs (1 v2 ) xw

xw

k s (1 v1 ) xc

ku (1 v3 ) xr

xw

1
ms
1
mu

Ua

xc
xw

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ku

0

mu

0

است k s ،و  kuضریب سختي جسمهای معلق و غیرمعلق را نمایندگي

ميکند cs ،ضریب میرایي سیستم استxr ،

D

C

1
0

mu
0

0
cs
ms

; F

0

0

0
0

cs

0

0
cs
ms
0
cs
mu

0
0

E

0
0

پارامترهای مدل در جدول 1آورده شده است .همچنین  wها فرآیندهای
وینر هستند که بر روی فضای احتماالتي
T

است و  U aورودی کنترلي است که به وسیله یک عملگر به سیستم اعمال
سفید گوسي که مستقل و دارای توزیع یكسان 5هستند مدل را تحت تأثیر

;

ks

mu

جابهجایي عمودی جاده

ميشود .در معادالت ( )3نامعینيهای تصادفي به صورت  3فرآیند نویز

ms

0

0

که در معادالت ( ms )3و  muبهترتیب نشاندهنده جرم جسم معلق یا
کابین و جسم غیرمعلق یا تایر است xc ،و  xwجابهجایي بدنه و تایر

ks

0

T

dw3

تعریف شدهاند و داریم:

dw2

dw1

v2 dt v3 dt

v1dt

همچنین در معادالت (xr )3

w

 rعدم قطعیت ورودی است.

قرار دادهاند .این سه فرآیند تصادفي  v2 ، v1و  v3به ترتیب در سختي

قابل توجه است که متغیرهای حالت انتخاب شده در این بخش در عین

جسم معلق ،میرایي جسم معلق و سختي جسم نامعلق وجود دارد.

مستقل بودن از هم دارای این خاصیت نیز هستند که معیارهای شناخته-

به این ترتیب و با انتخاب متغیرهای حالت به شكل زیر:

شدهای در ارزیابي عملكرد سواری خودرو بهشمار ميروند.

xw
()4

x w , xc , x w

xr , x w

X

xc

یكپارچگي تعلیق است و xw

خواهیم داشت:

FX dw3 ,

BU a

EX dw2

AX

البته با میزان فشاری که تایر بر روی جاده وارد ميکند ارتباط مستقیم دارد

dX

که در صورت مدلکردن تایر با یک فنر خطي با تقریب خوبي ميتوان

DX dw1

گفت این نیرو نیز با فاصله میان تایر و جاده یا همان xw

که ماتریسهای مدل در آن به قرار زیر است.
1

0
1

cs

ms

ms

0

xr

نیز نشاندهنده میزان قرار خودرو

بر روی جاده و یا همان کنترل پذیری خودرو است .کنترلپذیری خودرو
Cr dt

()5

xc

فاصله بین کابین و تایر است که سنجشي بر معیار

;B

1

0
0
0

1

xr

ارتباط

مستقیم دارد .مهمترین شاخصه عملكرد تعلیق خوشسواری است که با

0

cs

ks

شتاب وارد بر کابین xc

ms

ms

0

0

در میان متغیرهای حالت خالي است اما ميتوان آن را به صورت خروجي

1

cs

ku

cs

ks

mu

mu

mu

mu

mu

A

رابطه مستقیم دارد .اگرچه این شاخصه جایش

سیستم در نظر گرفت و در شبیهسازیهای پیش رو از آن جهت ارزیابي
و مقایسه استفاده کرد .به این ترتیب معادله خروجي به صورت زیر است.
()6

PU a

N 2 Xv2

N1 Xv1

MX

xc

که در این رابطه:

)independent and identically distributed (IID
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ks
Ms

;0 0 0

cs
; N1
Ms

cs
Ms

0

cs
; P
Ms

1
Ms

ks
Ms

M

0

N2

cs
Ms

0

که در آن

n

n

m

n

 f , g, L :و

 . K :با

اعمال برنامهریزی پویا بر روی این تابع هزینه و نیز استفاده از لم ایتو
[ ]25معادله تصادفي همیلتون-جاکوبي-بلمن به صورت زیر درخواهد
آمد [.]26

 )3فرموالسیون مسأله درجه دوم خطی تصادفی
سیستم تصادفي خطي دارای عدم قطعت پارامتری ،که روی فضای
احتماالتي ) W ( , F , Pبنا شده است ،به فرم معادالت دیفرانسیل ایتو

(12
)

زیر مفروض است.
r

()7

Di Xdwi (t ),

) BU (t

b(t ) dt

dX

AX

i 1

در دستگاه معادالت دیفرانسیل فوق Rn

هستندRm ،

) X (tحالتهای سیستم

) U (tورودی کنترلي b(t ) ،ورودی اغتشاشي و یا

ورودی مرجع در مدل و ) wi (tها فرآیندهای وینر مستقل دارای توزیع
یكسان هستند .فرآیند وینر در  rتعداد کانال پارامترهای سیستم را دچار
اغتشاش کرده است .بنابراین مشخص است که
m

Rn

n

Bو

Rn

n

Rn

،A

 Diکه همگي ماتریس های حقیقي ثابت

هستند.

)J (x, t
)f (x, u, t
x
)J (x, t
x2

u U

t

1
)tr g (x, u, t) g T (x, u, t
2

اکنون سیستم تصادفي با مدل ایتو ( )7و تابعک هزینه ( )8را در نظر بگیرید
که بیانگر یک مساله ردیابي است .ميتوان نشان داد این تابع هزینه با قید
دینامیكي مدل سیستم توسط قانون کنترلي زیر کمینه ميشد (حالت
دارای عدم قطعیت چندبعدی از قضیه بیان شده در [.)]27
()13

)(t) Xˆ (t

)(t

BT

1

)u* ( Xˆ , t

R

توجه شود که استفاده از ترم ̂ Xبه جای  Xبه این دلیل است که اساساً
به دلیل تصادفي بودن حالتها ،در طراحي و شبیهسازی از حالتهای
تخمین زده شده ̂ Xکه توسط یک رؤیتگر تصادفي بازسازی شدهاند
استفاده ميکنیم .همچنین تابع هزینه بهینه مطابق زیر است.

تابع هزینه درجه دوم زیر را در نظر ميگیریم
)X (T

1 T
)X (T) X (T
2

T

()8
T

u Ru dt

T

T

) X (t )QX (t
0

که در آن
معین و

2

)L(x, u, t

max

)J (x, t

n n

و

m m

n n

1 ˆT
)X (t) (t) Xˆ (t
2
T
)(t) Xˆ (t
(t),

()14
E

Js

که پارامترهای ) (t) ، (tو ) (tدر آن از حل معادالت دیفرانسیل

1
2

ماتریسي زیر به دست ميآید.

 Qماتریسهای مثبت معین یا نیمه

 Rمثبت معین است و همچنین

)ˆ t
J * (x,

BR 1 BT

Q

r

n 1

 .اکنون

DiT Di

()15

AT

A
i 1

مسأله
m

کنترل

بهینه

عبارت

تصادفي

است

یافتن

از

 u* (t) : 0 , Tچنان که تابعک هزینه ( )8کمینه گردد یا

U

به عبارتي:
))min J (u(t

()9

U

u: 0 , T

لم  :1تابع هزینه زیر را در نظر بگیرید.
T

()10

L X (t ), u (t), t dt
0

Js

و همچنین مدل تصادفي ایتو زیر را در نظر بگیرید.

()11

,

g ( X (t), u(t), t) dw

T

b

()16

A BR 1 BT
)(T

1 T
BR 1 BT
bT
()17
2
(T) 0
نکته  :1معادله دیفرانسیل ماتریسي ( )15در افق نامحدود به معادله جبری

))J (u* (t

))E K ( X (T

)(T

dX f ( X (t), u(t), t)dt
X (0) X 0

ریكاتي تعمیمیافته تبدیل ميشود که مطابق ( )18است .شایان ذکر است
که شرایط یرقراری و صحت این معادله در [ ]27بحث شده است:
(18
)

r

0

DiT Di

A

AT

BR 1 BT

Q

i 1

نکته  :2عبارت )  b(tدر معادله ( )16ميتواند اغتشاش ورودی و یا
ورودی مرجع در سیستم باشد .در صورت صرف نظر کردن از این
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عبارت ،قانون کنترلي د ر افق نامحدود به صورت زیر در خواهد آمد که
از آن در تحلیلهای مربوط به پایداری استفاده ميکنیم.

BT Xˆ (t),

()19

1

درجه دو ،برای همه شرایط اولیه داشته باشیم 0

آنگاه گوییم سیستم دارای پایداری مجانبي متوسط درجه دو است.

)u* (x, t

R

2

)lim E x (t

t

در معادله فوق ماتریس ثابت  Kاز حل معادله جبری ریكاتي ( )18تعیین
ميشود .همانطور که مالحظه ميشود در این حالت ترمهای )  ( xو
)  ( xدر معادله ورودی بهینه و تابع هزینه بهینه ظاهر نميشود .وجود
این ترمها به این دلیل است که ورودی کنترلي بتواند نیاز ما را در ردیابي

لم  :2اگر تابع مثبت معین ) ); R

 Xو t0

 C 2چنان یافت شود که برای هر 0

 C1و 0

0

[t0 ,

C 2,1 (Sh

 Vو ثابتهای
t

شرایط زیر برقرار شود:
c2 x

()20

) V ( x, t
0

Sh

[t0 ,

(i ) c1 x

)) (ii ) L(V ( x, t

)  ، (x , tآنگاه سیستم ( )7پایدار متوسط

ورودی مرجع و یا حذف اغتشاشات ورودی برطرف سازد .در حالتهایي

برای تمامي )

که مساله کنترلي ما صرفاً تنظیم و حفظ پایداری سیستم است دیگر نیازی

درجه دو است .همچنین اگر مولد خرد فوق منفي معین شود آنگاه سیستم

به این ترمها نیست.

به صورت مجانبي پایدار متوسط درجه دو خواهد بود.
قضیه  :1معادله تصادفي ( )7را در نظر بگیرید .ميتوان نشان داد در

 )4پایداری تصادفی سیستم حلقه بسته
با توجه به تعیین قانون کنترل بهینه برای سیستمهای تصادفي دارای عدم-
قطعیت پارامتریک اکنون قصد داریم پایداری تصادفي سیستم حلقه بسته
را تحقیق نماییم .به این منظور از روابط به دست آمده فوق در افق
نامحدود استفاده مي کنیم .در استفاده از کنترل درجه دو خطي برای
سیستم های معین و یا حتي سیستمهای دارای نویز جمع شونده برقراری
شروط کنترلپذیری و رؤیت پذیری کافي بود تا ادعا کنیم سیستم حلقه
بسته پایدار خواهد شد .اما وجود نویز ضرب شونده در معادالت

صورت وجود جواب برای معادله ریكاتي جبری تعمیم یافته،)18( 6
کنترلکننده درجه دو خطي تصادفي با قانون کنترلي ( )19و پارامتر
به دست آمده از معادله ریكاتي مذکور سیستم حلقه بسته را پایدار متوسط
درجه دو ميکند.
اثبات :تابع کاندید لیاپانوف را بصورت زیر در نظر بگیرید.
()21

1 T
V
X X,
2
ماتریس مثبت معین است .به کمک لم ایتو ،دیفرانسیل

دینامیک ،ذات سیستم را دستخوش تغییر ميکند و دیگر تنها با اتكا به

که در آن

شرط کنترلپذیری نميتوان پایداری سیستم را نتیجه گرفت .در این بخش

تصادفي زیر به دست ميآید.

بدون استفاده از مفاهیم کنترلپذیری و رؤیتپذیری حالت و با تكیه بر

r

X T Di Xdwi ,

وجود جواب معادله ریكاتي جبری تعمیم یافته به تحلیل پایداری سیستم
تصادفي خواهیم پرداخت .نشان خواهیم داد که در صورت وجود جواب
این معادله ،سیستم حلقه بسته مستقل از شدت نویز سفید پایدار در مفهوم

L V (x(t)) dt
i 1

که
*

متوسط درجه دو خواهد بود .همچنان نشان ميدهیم در صورت استفاده

Bu

AX

X T D1T

از کنترلکننده درجه دو خطي قطعي برای سیستم تصادفي ( )7سیستم

X T Dr T

ابتدا مفهوم پایداری تصادفي که در [ ]28به صورت کامل بررسي شده

T

X

))L V (x(t

1
tr D1 X
2

Dr X

تحت شرایطي که وابسته به شدت نویز است ناپایدار تصادفي ميشود.

*

است را بیان ميکنیم.

با جاگذاری ) u (tاز ( )19خواهیم داشت:

تعریف : 2سیستم تصادفي نامي به فرم ( )7با ورودی صفر را دارای

پایداری متوسط درجه دو گویند اگر برای هر 0
وجود داشته باشد به قسمي که
) (

)dV x(t

2

 ،یک 0

)t ، E x (t

)(

) . sup E (sهمچنین اگر عالوه بر پایداری متوسط
d s 0
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r

(22

هرگاه

Generalized Riccati equation

X

A BR 1 BT

XT

X T DiT Di X
i 1

)

r

Di X

T

Di
i 1

1
2

T

1

A BR B

T

))L V (x(t
1
2
X

6
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جهت اثبات پایداری سیستم حلقه بسته ،کافي است نشان دهیم ( )22منفي
است .بدون از دست دادن کلیت فرض ميکنیم 0

r

DiT PDi X

 ،در

نتیجه:

i 1

1
2

X T P A BR 1 BT P

)))L(V(x(t

برای اثبات ناپایداری تصادفي کافي است نشان دهیم:
r

0

DiT Di X
i 1

1
2

BR 1 BT

r

1
2

DiT Di

0

i 1

r

XT K A

BR 1 BT

()26

0

DiT PDi
i 1

1
2

PA PBR 1 BT P

با استفاده از روابط ( )24و ( )26شرط ناپایداری سیستم به قرار زیر است:

A

r

با استفاده از رابطه ( )18و رابطه فوق شرط پایداری تصادفي سیستم به قرار
زیر در خواهد آمد.

i 1

مهمترین نتیجه قضیه  2این است که نشان ميدهد کنترلکننده درجه دو
BR 1 BT

0

باتوجه به فرضهای 0

 Rو 0

Q

خطي که برای سیستمهای معین کاربرد دارد در برخورد با سیستمهای

 Qشرط باال ارضا شده است و

تصادفي ،وابسته به واریانس نویز پارامتری است و در نتیجه در شرایطي
حتي نمي تواند سیستم را پایدار کند .توجه داریم که حتي در صورت

سیستم حلقه بسته پایدار تصادفي است.
همانطور که مالحظه شد شرط پایداری در اینجا مستقل از واریانس نویز
که در ماتریس  Dظاهر ميشود به دست آمد .جهت تعیین کنترلکننده
بهینه تصادفي پایدارساز کافي است معادله جبری ریكاتي تعمیم یافته
جواب داشته باشد.

برقراری شرایط کنترل پذیری و رؤیتپذیری همچنان این کنترلکننده
سنتي ممكن است در پایدارسازی سیستم ناکارآمد باشد و در نتیجه باید
از نسخه تصادفي آن که پیشتر معرفي شد استفاده کرد .همچنین در
شرایطي که هر دو کنترل کننده بهینه تصادفي و غیر تصادفي قادر به پایدار
سازی سیستم حلقه یسته هستند نتایج شبیه سازی حاکي از عملكرد بهتر

قضیه  :2سیستم تصادفي با دینامیک ایتو ( )7را در نظر بگیرید .فرض
کنید قانون کنترل بهینه قطعي به شكل زیر را به سیستم تصادفي اعمال
کنیم [:]29
R 1BT PX,

()23

)uD* (t

که ماتریس مثبت  Pاز حل معادله جبری ریكاتي زیر به دست ميآید.
0

AT P

PA

استراتژی تصادفي است.

 )5کنترلکنندهی تصادفی ایتو مبتنی بر رؤیت
حالت

7

()24

0

P

Di T PDi

;0

PBR 1 BT P

Q

PBR 1 BT P

هدف از این بخش ،طراحي یک رؤیتگر تصادفي برای مدل نامعین ایتو
است .ساختار رؤیتگر تصادفي به همراه کنترلکننده فیدبک بهینه تصادفي
در شكل ( )2نشان داده شده است.

Q

ميتوان نشان داد در شرایطي که  Diها در ناتساوی ماتریسي زیر صدق
کند سیستم ناپایدار تصادفي است.
(25
)

r

0

P

Di T PDi

;0

PBR 1 BT P

Q

i 1

اثبات :تابع لیاپانوف ( )21را در نظر بگیرید .با استفاده از مولد خرد داریم:
r

1
tr
2

Di XX T DiT
i 1
r

DiT Di X
i 1

با جاگذاری 0

1
2

P

Bu D

AX

XT

))L V (x(t
شكل ( )2شماتیک کنترل کننده بهینه مبتني بر رؤیت حالت

BR 1 BT P

A

XT

به منظور طراحي رؤیتگر تصادفي برای سیستم (،)7فرض ميکنیم
خروجي سیستم به صورت ( )27تعریف شود.

خواهیم داشت:

r

()27

Algebraic Riccati equation
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که در آن  viها نویزهای سفید ضربشونده مستقل و دارای توزیع یكسان
هستند .یک رؤیتگر حالت خطي به شكل زیر در نظر ميگیریم.





ˆ
ˆ

(dX = AX + BU dt + L  y − yˆ dt )28


 yˆ = FXˆ +  U
که در آن ̂ y ، Xو  Lبه ترتیب بردارحالت تخمینزده شده ،خروجي

تخمینزده شده و بهره رؤیتگر ميباشند .حال با در نظر گرفتن خطای
تخمین به شكل ˆ X = X − Xو تعریف سیستم افزوده و خطای تخمین

= ˆdX = dX − dX

()32

( A − LF ) X  dt +  D X − LG X  dw
r

i

i

( )29در ميآید .تابع لیاپانف زیر را در نظر ميگیریم:
1 T
()33
X X
2
معادله دینامیک افزوده را به صورت زیر بازنویسي ميکنیم:
=V

B 
Xdt +
A − LF 

صورت قاعده کنترلي فیدبک خواهیم داشت:
()29

r
B 
Xdt +   i Xdwi

A − LF 
i =1

 A − B
dX = 
 0

که در آن:

 X = [ Xدینامیک سیستم افزوده به شكل

با در نظر گرفتن X ]T

 X = [ Xو همچنین با در نظر گرفتن  U = −Xبه

به وسیله X ]T

i

i =1

 dw1 

 r X  

 dwr 

()34

 A − B
dX = 
 0
 1 X
g

با توجه به رابطه ( )34و ( )1مولد خرد برای تابع لیاپانوف ( )33به صورت
0
0 

زیر در خواهد آمد:

 Di
i = 
 Di − LGi

))) L(V ( x(t
B 
X+
A − LF 

با توجه به دینامیک افزوده فوق و حضور عامل   iميتوان مشاهده کرد
که در حضور نویز ضرب شونده ،خطای تخمین وارد کانال حالتهای
T

O
 
O

سیستم شده است .به همین دلیل نميتوان کنترلکننده فیدبک حالت و
رؤیتگر را به صورت جدا و مستقل از هم طراحي کرد .به عبارت دیگر،

Dr
Dr − LGr

O 

X
O 


برای مدل سیستم ایتو با نویز حالت ضربشونده ،قاعدهی تفكیکپذیری
قابل پیادهسازی نیست .در قضیه ی بعدی ،یک شرط کافي برای بهره
رؤیتگر و قانون کنترلي به دست آورده ميشود که به طور همزمان
پایداری نمایي خطای تخمین و سیستم حلقه بسته را با قطعیت باال اثبات

(35

ميکند.

)

 D1
O

D
−
LG
O
 1
1

...
...

Dr
Dr − LGr

 A − B
= X T 
 0

...
...

1 

tr  X T
2 


 D1
O

 D1 − LG1 O

  A − B
B 
= X T  
A − LF 
  0
T
1
+  1 X
 r X    1 X
2


 r X   X


قضیهی  :3مدل تصادفي ایتو ( )7و دینامک رؤیتگر در ( )28را در نظر

برای اثبات پایداری سیستم افزوده ،کافي است نشان دهیم ( )35منفي

بگیرید .اگر ماتریسهای  L ،   0و  به گونهای وجود داشته باشند

است یا

که در رابطه زیر صدق کنند:
()30

B  1 T
+    0
A − LF  2

B  1 T
+    0
A − LF  2

 A − B

 0

بنابراین تخمین دینامیک خطا پایدار نمایي با قطعیت باال است و خطا به

که در آن
(31
)

= r 
O

O

Dr
Dr − LGr

...
...

 A − B

 0

 =  1

 D1
O

 D1 − LG1 O

در این صورت دینامیک رؤیتگر تصادفي با قطعیت بسیار باال به صورت

سمت صفر همگرا ميشود.
براساس قضیه  ، 3شرط پایداری دینامیک سیستم افزوده شده را ميتوان
به عنوان مسئلهی امكانپذیری  LMIها مطرح کرد و تابع هزینه مربوطه
را به شكل زیر تعریف نمود:

نمایي پایدار است.
اثبات :با در نظر گرفتن خطای تخمین به صورت  X = X − Xو

()36

tf

min J ( X (t )) =  X T SX dt
t0

محاسبهی مشتقهایش ،دینامیک خطا به صورت زیر به دست ميآید:
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در این صورت مسئله ،به یک مسئلهی کمینهسازی با تابع هدف درجه دو
( )36و قید  )30( LMIتبدیل ميشود .بهره فیدبک  و بهره رؤیتگر L

به گونهای محاسبه ميشوند که خطای تخمین حداقل شود .یک راه دیگر
این است که بهرهی  با استفاده از روش کنترل بهینه تصادفي محاسبه و
سپس مقدار  Lبا کمینه کردن تابع هزینه ( )36به دست آورده شود.

شكل ( )3اغتشاشات تصادفي در مشخصههای سختي و میرایي

جاده نمونه اول:
در این قسمت یک پروفیل که دارای دو سرعتگیر سینوسي در طول
خود است به عنوان جاده انتخاب شده است .وجود این گونه ناهمواریها
در جادهها بسیار متداول است و خودرو باید بتواند در مواجهه با آنها،
نامعینيها را هضم کرده و سواری مطلوبي نشان دهد .تغییرات عمودی

 )6نتایج شبیهسازی
در این بخش جهت شبیهسازی عددی و مقایسه نتایج کار ،از گسسته-
سازی معادالت تصادفي به روش مایلاشتین 8که یک تخمین مرتبه دو

شكل پروفیل جاده و نیز تغییرات سرعت عمودی جاده در شكل ()4
آورده شده است.

است به صورت زیر استفاده ميکنیم [.]30

12

) X (t K 1
f (t K 1 )) t

) BU (t K 1

) X (tk

12

) ( AX (t K 1

3

) ( DX (t K 1 )) w1 (t K
t ) ...

1 t
3 t

else

1
sin(12t
12
1
) sin(12t
24

xr

0

1
) D( DX (t K 1 ))( w1 (t K
2

که در آن نمو فرآیند وینر به صورت زیر تخمین زده ميشود:
wgn * t

) wi (tK

در معادله فوق  wgnیک پروسه نویز سفید گسسته با میانگین صفر
است .این تخمین مرتبه دو سرعت همگرایي باالتری نسبت به تخمین
مرتبه اول دارد .همچنین باید توجه داشت که در شبیهسازیهای مربوط به
پاسخ ها با توجه به ذات تصادفي سیستم هر بار اجرای کدها تنها یک
تحقق و یا مسیر نمونه از منحني پاسخ را ارائه ميدهد .در نتیجه همه پاسخ-
ها به صورت میانگین صد بار اجرای کد به تصویر کشیده شده است.
جهت ارزیابي روش پیشنهادی شبیهسازیها برای دو نمونه جاده مختلف
انجام مي شود .در هر دو نمونه پارامترها به یک شكل دچار عدم قطعیت
ميشوند .شكل ( ) 3یک تحقق از پارامترها درحالت آشفته را نشان مي-
دهد.

شكل ( )4تغییرات عمودی مكان و سرعت جاده (نمونه )1

شكل ( ) 5عملكرد سیستم تعلیق فعال شده با کنترل درجه دو خطي
تصادفي را نشان ميدهد .همانطور که مالحظه ميشود سیستم حلقه بسته
با وجود عدمقطعیتهای جاده و اغتشاشات تصادفي در پارامترها ،مقاوم
است .حالتهای سیستم نشان ميدهند خودرو از جانمایي تعلیق و فرمان-
پذیری مناسبي برخوردار است .طبق این شكل تغییرات نسبي جابهجایي
تعلیق در بازه 5cm
در بازه 1cm

Milstein approximation
مجله کنترل ،جلد  ،13شماره  ،3پاییز 1398
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نماینده راحتي سفر است) کنترل کننده تصادفي پایین کنترلکننده غیر-
تصادفي است.

شكل ( )5پاسخ حالتهای سیستم نامعین (جاده نمونه )1

شكل ( )6نشاندهنده عملكرد سیستم نامعین است که توسط کنترلکننده

شكل ( )7چگالي طیفي توان شتاب کابین برای فعالسازی تصادفي و

تصادفي و غیرتصادفي فعال شده است .در این شكل دو شاخصه مهم

غیرتصادفي (جاده نمونه )1

سواری یعني خوش سواری که با شتاب وارد بر بدنه سنجیده ميشود و
فرمانپذیری خودرو که با فاصله میان چرخ و جاده مورد سنجش قرار
ميگیرد به تصویر کشیده شدهاند .همانطور که مالحظه ميکنیم کنترل
کننده درجه دو خطي تصادفي توانسته سواری مطلوبي را نسبت به
کنترلکننده درجه دو خطي غیر تصادفي فراهم کند و نسبت به نوسانات
پارامترها مقاومت بیشتری نشان دهد.

شكل ( )8چگالي طیفي توان فاصله نسبي چرخ تا جاده برای فعالسازی
تصادفي و غیرتصادفي (جاده نمونه )1

جاده نمونه دوم:
در این قسمت یک جاده واقعي براساس استاندارد ایزو انتخاب شده است.
اطالعات جمعآوری شده توسط موسسه استاندارد ایزو از جادههای
مختلف به شكل جادههایي در کالسهای مختلف شكل گرفته است که
شكل ( )6عملكرد تعلیق نامعین در حالت استفاده از کنترل درجه دو خطي
تصادفي و غیر تصادفي (جاده نمونه )1

هرکدام دارای چگالي طیف توان 9مشخصي هستند [ .]31جاده استاندارد
در نظر گرفته شده برای شبیهسازی در این بخش دارای چگالي طیفي توان

اما یكي از مهمترین معیارها در تعیین عملكرد سواری خودرو ،چگالي
طیفي توان پاسخ است که در فرکانسهای مختلف رسم ميشود .این
معیار در شكل ( )7و شكل ( )8به ترتیب برای شتاب وارد به کابین و

زیر است.
4 2Gq (n 0 )n 02v,

) Gq (f

فاصله چرخ و جاده به تصویر کشیده شده است .مشخص است چه در

که در آن Gq (n 0 ) ،ضریب ناهمواری جاده n 0 ،فرکانس فضایي مرجع

فرکانسهای نزدیک ( 1که براساس مطالعات فرکانس نماینده کنترل-

و  vسرعت پیشرانه خودرو است .شكل جاده تصادفي ایزو با انتخاب

پذیری خودرو است) و چه در فرکانسهای نزدیک ( 10که فرکانس

)Power spectral density(PSD
مجله کنترل ،جلد  ،13شماره  ،3پاییز 1398
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32 10 6 m 3

)  Gq (n 0و 0.1

 n 0در شكل ( )9آورده شده

همچنین چگالي طیفي توان در فرکانسهای مختلف در شكل ( )12برای
شتاب وارد به کابین به تصویر کشیده شده است .مشخص است چه در

است.

فرکانسهای نزدیک  1و چه در فرکانسهای نزدیک  10کنترل کننده
تصادفي پایین کنترلکننده غیرتصادفي است.

شكل ( )9تغییرات عمودی مكان و سرعت جاده (جاده نمونه )2

شكل ( )10عملكرد سیستم تعلیق فعال شده با کنترل درجه دو خطي
تصادفي را نشان ميدهد .همانطور که مالحظه ميشود سیستم حلقه بسته
با وجود عدم قطعیت های نامتناسب جاده و اغتشاشات تصادفي در

شكل ( )11عملكرد تعلیق نامعین در حالت استفاده از کنترل درجه دو
خطي تصادفي و غیر تصادفي (جاده نمونه )2

پارامترها ،مقاوم است .حالتهای سیستم نشان ميدهند خودرو از جانمایي
تعلیق و کنترلپذیری مناسبي برخوردار است .طبق این شكل تغییرات
نسبي جابه جایي تعلیق و فاصله میان چرخ و جاده در بازه مشخصي حفظ
ميشوند.

شكل ( )12چگالي طیفي توان شتاب کابین برای فعالسازی تصادفي و
غیرتصادفي (جاده نمونه )2

 )7جمعبندی
در این مقاله ،مساله کنترل بهینه سیستم تعلیق با معادالت تصادفي ایتو که
شكل ( )10پاسخ حالتهای سیستم نامعین (جاده نمونه )2

شكل ( )11نشاندهنده عملكرد سیستم نامعین است که توسط کنترل-
کننده تصادفي و غیرتصادفي فعال شده است .همانطور که مالحظه مي-
کنیم کنترل کننده درجه دو خطي تصادفي توانسته سواری مطلوبي را
نسبت به مدلغزشي غیر تصادفي فراهم کند و نسبت به نوسانات پارامترها
مقاومت بیشتری نشان دهد.

در معرض عدم قطعیتهای پارامتری قرار دارد بررسي شد .در مدل
ریاضي سیستم ،نامعینيهای پارامتری به صورت سه فرآیند تصادفي
مستقل وینر در نظر گرفته شد .براساس مدل نامعین لحاظ شده از تعلیق و
با استفاده از معادالت تصادفي همیلتون-جاکوبي-بلمن ،کنترلکننده
تصادفي درجه دو خطي به منظور مقابله با عدم قطعیتهای ضرب شونده
طراحي شد .جهت تضمین پایداری سیستم حلقه بسته ،تحلیلهای الزم
جهت اثبات پایداری تصادفي ارائه گردید .همچنین یک ساختار حلقه
بسته شامل کنترلکننده و رویتگر چنان طراحي شد که سیستم حلقه بسته
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چکيده :هدف از این مقاله ارائه ی یک روش جدید برای کنترل کالسي از سیستمهای پارامتر متغیر از طریق کنترل رؤیتگر بازهای
ميباشد .رؤیتگرهای بازهای برای سیستم های دارای نامعیني کاربرد دارند و به جای تخمین حالتها ،کرانهایي را برای آنها تعیین ميکنند.
نشان داده شده است که اگر بتوان با طراحي ورودیهای کنترلي مناسب کرانهای رؤیتگر بازهای را کنترل نمود ،با همان ورودیهای کنترلي
حالتهای سیستم نیز کنترل ميشوند .در این راستا ابتدا یک رؤیتگر بازهای مناسب برای سیستم پارامتر متغیر طراحي ميشود و شرایط الزم
برای یكنواخت بودن معادلهی دینامیكي شامل کرانهای پایین و باالی خطا ارائه ميگردد .سپس برای پایدارسازی سیستم ،کنترلکنندهی
جدیدی برای رؤیتگر بازهای طراحي ميگردد تا کرانهای روی حالتها را پایدار سازد و در نتیجه حالتهای سیستم نیز پایدار شوند.
کنترلکنندهی پیشنهادی مبتني بر روش کنترل مد لغزشي تطبیقي ميباشد که برای مقابله با تغییرات بعضي از پارامترهای رؤیتگر بازهای و
کاهش اثرات اغتشاشات موجود در سیستم استفاده ميشود .با انتخاب یک تابع لیاپانف مناسب شرایط پایداری و محدودهی پایداری رؤیتگر
تعیین ميشود .نتایج شبیهسازی این روش برای یک سیستم نمونه نشاندهنده کارایي روش پیشنهادی است.
کلمات کليدي :رؤیتگر بازهای ،سیستم پارامتر متغیر ،کنترل مبتني بر رؤیتگر ،کنترل مد لغزشي تطبیقي.

Stabilizing a class of parameter-varying systems using interval
observer-based controller
Mostafa Faramin, Behrooz Rezaie, Zahra Rahmani
Abstract: The aim of this paper is to propose a novel method for controlling a class of parametervarying systems by controlling interval observer. The interval observers, that are applicable for the
systems with uncertainty, estimate bounds on the states instead of estimating the states. It has been
shown that by designing appropriate control inputs for controlling the bounds of the interval observer,
the states of the system can be also controlled using the same control inputs. For this purpose, a
suitable interval observer is firstly designed for the parameter-varying system and the required
conditions, for which the dynamical system consisting of lower and upper bounds on error is
monotone, are presented. Then, a novel controller is designed for stabilizing the interval observer
such that the bounds on the states are stabilized and thereby the states are also stabilized. The proposed
controller is based on adaptive sliding mode control method that is utilized to tackle the effects of
variations in some parameters of the interval observers as well as the existing disturbances in the
system. By choosing an appropriate Lyapunov function, the conditions and areas for the stability of
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the observer are determined. Simulation results, obtained by applying the method to a sample system,
show the effectiveness of the proposed method.
Keywords: Interval observer, parameter-varying systems, observer-based control, adaptive
sliding mode control.

 -1مقدمه

کنترل سیستمهای دینامیكي بر اساس رؤیتگر موضوعي است که در

طراحي رؤیتگر یكي از مسائل پرکاربرد و چالش برانگیز در علم
مهندسي کنترل ميباشد که تاثیر زیادی در بهبود عملكرد سیستم و کاهش
هزینههای طراحي دارد .رؤیتگرها ابزارهایي هستند که برای تخمین
متغیرهای حالت سیستم ،زماني که به دالیلي از جمله هزینهی زیاد،
محدودیتهای فناوری و معایب حسگرها امكان اندازهگیری آنها وجود
نداشته باشد ،استفاده ميشوند .مطابق با مرجع [ ]1رؤیتگرها را ميتوان به
کالسهای مختلفي شامل رؤیتگرهای لیونبرگر [ ،]2رؤیتگرهای
سیستمهای ابعاد مشخص [ ،]3تخمینگرهای بیزین [ ،]4رؤیتگرهای
اغتشاش و تشخیص خطا [ ،]5رؤیتگرهای هوش مصنوعي [ ]6دستهبندی
ال با توجه به اطالعات موجود و ویژگيهای دینامیكي سیستم
نمود .معمو ا
و همچنین مزیتها و محدودیتهای رؤیتگرهای معرفي شده ،ميتوان
رؤیتگرهای ترکیبي به صورت ترکیبي از چند رؤیتگر [ ]7را برای رسیدن
به هدف مورد نظر انتخاب نمود .در این میان رؤیتگرهای بازهای 1که
اولین بار در [ ]8معرفي شدند ،نوع جدیدی از رؤیتگرها هستند که ميتوان
آنها را به عنوان ترکیبي از رؤیتگرهای لیونبرگر و رؤیتگرهای سیستمهای
ابعاد مشخص در نظر گرفت .این رؤیتگرها زماني کاربرد دارند که
توصیف دقیقي از مدل سیستم در دسترس نیست و سیستم شامل بخشهای
نامشخص زیادی است .ساختار این رؤیتگرها به گونهای است که به جای
تخمین حالتهای سیستم ،کرانهایي برای آنها تعیین ميشوند به نحوی
که حالتهای اصلي سیستم همواره بین این کرانها قرار گیرند [ .]8مدت
زمان زیادی نیست که مطالعه بر روی رؤیتگرهای بازهای آغاز شده است،
لذا مسئلهی طراحي این نوع رؤیتگر و کاربردهای آن به عنوان یک
مسئلهی باز برای تحقیق شناخته ميشود .در [ ]9مسئلهی تعیین کرانهای
حالت با استفاده از رؤیتگر بازهای در یک سیستم زیستي وقتي که مدل
سینماتیكي مشخص ميباشد ،ولي پارامترها و غلظت ورودیهای فرآیند
دارای عدم قطعیت است ،در نظر گرفته شد .در مقالهی [ ]10برای اولین
بار یک رؤیتگر بازهای مقاوم برای تخمین و همزمانسازی متغیرهای
نامشخص سیستم آشوبي چوآ که دارای عدم قطعیت است ،طراحي شد.
در [ ]13-11طراحي رؤیتگر بازهای برای سیستم خطي پارامتر متغیر مورد
مطالعه قرار گرفت و روشهایي برای بهینهسازی فاصلهی بین کرانهای
باال و پایین در این رؤیتگر ارائه گردید .در [ ]15 ,14ساختاری برای تعیین
رؤیتگرهای بازهای برای سیستمهای خطي ارائه شد و سپس برای شرایطي
که سیستم دینامیكي خطا شرایط یكنواخت بودن را نداشته باشد ،نوعي
روش برمبنای تغییر مختصات برای حل مشكل پیشنهاد گردید.
Interval Observer
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بسیاری از مقاالت ،مورد بررسي قرار گرفته است .با این وجود تضمین
پایداری حالتها توسط کنترلکننده و همگرایي تخمین آنها توسط
رؤیتگر در سیستم حلقه بسته ،خصوصاا زماني که سیستم دارای بخشهای
غیرخطي و نامعیني زیاد باشد ،از منظر تئوری بسیار دشوار است [ .]16از
طرفي طراحي کنترلکننده براساس رؤیتگر بازهای ،این مزیت را دارد که
تنها با کنترل کرانهای باال و پایین حالتهای مستخرج از رؤیتگر بازهای ،به
صورت همزمان و طي یک فرآیند غیرمستقیم حالتهای سیستم اصلي نیز
کنترل شود .چنین مزیتي برای این روش باعث ميشود تا برخالف
روشهای کنترل مبتني بر رؤیتگرهای معمول ،کمتر درگیر مشكالت
تئوری شود .با این وجود ،به دلیل جدید بودن مسئله ،تا به امروز مطالعات
چنداني در این زمینه صورت نگرفته است و تمرکز اصلي مقاالت تنها بر
روی طراحي رؤیتگر برای سیستمهای دینامیكي بوده است .در []18 ,17
ابتدا نوعي رؤیتگر بازهای برای یک نوع سیستم پارامتر متغیر غیرخطي
طراحي شد .در این مقاله ثابت شد که برای برقراری شرایط رؤیتگر
بازهای ،ماتریسهای خطا باید متزلر باشند .پس از آن از طریق روش
فیدبک حالت ،کنترلکنندهای مشترک برای سیستم ارائه شد که سیستم
را در تمام نواحي کاری پایدار نماید .در [ ]19روشي برای پایدارسازی
یک سیستم بیولوژیكي با استفاده از حالتهای استخراج شده از رؤیتگر
بازهای ارائه گردید .برای سیستمهایي که امكان متزلر کردن ماتریس
حالت در سیستم دینامیكي خطا برای آنها وجود ندارد از دو ماتریس
کمكي استفاده شد .در [ ]20الگوریتمي مبتني بر نامساویهای ماتریسي
خطي 2برای برآورده سازی شرط متزلر بودن ماتریس خطای رؤیتگر
بازهای برای یک سیستم سوییچینگ ارائه شد و یک کنترلکنندهی
فیدبک حالت معرفي شد تا بتواند با کنترل حالتهای رؤیتگر بازهای ،به
صورت همزمان ،حالتهای سیستم اصلي را نیز کنترل نماید .اثبات
پایداری مجانبي روش کنترلي پیشنهادی منجر به دستهای از نامساویهای
ماتریسي خطي گردید .با این حال ،روش نامساویهای ماتریس خطي
ارائه شده در این مقاالت چنان محافظهکارانه است که در بسیاری از موارد
امكان دست یافتن به پاسخ را غیرممكن ميسازد .لذا ارائهی روشي جدید،
که بتواند بر این مشكالت غلبه کند ،الزم و حائز اهمیت است.
در این مقاله یک روش مقاوم بر اساس کنترل رؤیتگرهای بازهای
برای کالسي از سیستمهای پارامتر متغیر ارائه ميشود .در این راستا
رؤیتگر بازهای مناسب به همراه شرایط الزم برای سیستم مورد نظر
توصیف ميشود تا حالتهای اصلي سیستم به ازای هر ورودی کنترلي
)Linear Matrix Inequality (LMI
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به طوری که رابطهی  x i  y iبرای , n

بین کرانهای باال و پایین قرار گیرد .سپس با انتخاب یک تابع لیاپانف

 aij  bijبرای , n

مناسب و با توجه به ساختار رؤیتگر بازهای ،یک کنترلکنندهی مد لغزشي
تطبیقي برای مقابله با عوامل غیرخطي و اغتشاش موجود در رؤیتگر

تعريف :ماتریس

بازهای پیشنهاد ميشود .مزیت روش ارائه شده این است که به جای

آن نامنفي باشند.

صورت غیرمستقیم حالتهای سیستم اصلي نیز کنترل ميشود .روش

لم  :]21[ 1برای سیستم )  e (t ) = Me (t ) + r (tکه

پیشنهادی در مقایسه با روشهای پیشین مطرح شده در این زمینه

e (t ), r (t ) n
 r (t )  0باشد ،آنگاه سیستم یكنواخت 3نامیده ميشود و برای
 ، e (0)  0پاسخهای نامنفي دارد .به بیان دیگر ،برای ، t  0
 e (t )  0است.
لم  :]22[ 2برای هر اسكالر   و عدد مثبت  نامساوی زیر
است ،اگر ماتریس

برتریهای زیر را دارد:
• برای اولین بار یک روش کنترل غیرخطي برای کنترل
سیستمهای پارامتر متغیر ،از طریق کنترل رؤیتگر بازهای
ارائه شده است.
• روش ارائه شده به علت ماهیت تطبیقي ،قابلیت تطبیق با
• نیازی به حل یک مسئلهی بهینهسازی بر اساس نابرابری
ماتریسي خطي نميباشد.

()1

سیستم معرفي ميشود و شرایط مورد نیاز برای طراحي این رؤیتگر بیان

کالسي از سیستمهای پارامتر متغیر به فرم زیر را در نظر بگیرید:

) x (t ) = Ax (t ) + B ( )u (t ) + f (x , y , 

)  y (t ) = Cx (t

()2

ميگردد .در بخش چهارم با انتخاب یک تابع لیاپانف مناسب ،یک
کنترلکنندهی مد لغزشي تطبیقي برای رؤیتگر بازهای طراحي ميشود تا
با استفاده از کنترل حالتهای رؤیتگر ،به صورت غیرمستقیم حالتهای
سیستم اصلي کنترل شوند .در بخش پنجم نتایج شبیهسازی ارائه ميشوند
که این نتایج برتری روش پیشنهادی را در مقایسه با روشهای کنترلي
دیگر نشان ميدهد .در بخش آخر نیز نتیجهگیری مقاله آورده ميشود.

 -2توصيف سيستم و مقدمات رياضي

0   −  tanh( )   ,

 -2-2توصیف سیستم

بعضي از تعاریف و پیشزمینههایي که برای معرفي رؤیتگر بازهای الزم
است ،بیان ميشوند .سپس در بخش سوم یک رؤیتگر بازهای مناسب برای




 = 0.2785

ابتدا در بخش دوم این مقاله ،با معرفي سیستم پارامتر متغیر مورد نظر،

در این رابطه y (t )  p ، u (t ) m ، x (t ) n

به

ترتیب متغیرهای حالت سیستم ،ورودیهای کنترلي و خروجیهای قابل
اندازهگیری سیستم محسوب ميشوند .همچنین

 q

بردار

پارامترهای متغیر سیستم B ( ) n m ،ماتریس ورودی پارامتر
متغیر،

n n

 A و

f (x , y , ) n

p n

 C نیز ماتریسهای ثابت هستند.

نیز بردار توابع غیرخطي ميباشد که ميتواند

شامل اغتشاشات و بخشهای نامشخص سیستم باشد.

 -2-1تعاریف و مقدمات ریاضي

 -2-3فرضیات
قبل از معرفي رؤیتگر بازهای برای سیستم ( ،)2الزم است تعدادی از

و دو ماتریس

 ، A , Bروابط  x  yو  A  Bبه صورت زیر

تعریف ميشوند:

Hurwitz
Metzler

فرضیاتي که برای بیان مسئله ضروری ميباشد ،بیان گردند.

فرض  :1تابع )  f (x , y ,شرایط لیپشیتز را برآورده ميکند و

سیستم ( )2حداقل به صورت محلي دارای پاسخ یكتایي است .همچنین

x1 
 y1 


x =    y =  
 x n 
 y n 
a1n 
 a11
b11



A =
B =
ann 
an 1
b n 1
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n n

 M متزلر و

برقرار ميباشد:

ساختار متغیر سیستم رؤیتگر بازهای را دارا ميباشد.

b1n 


b nn 

n n

 A هرویتز 1گفته ميشود ،اگر همهی

این ماتریس متزلر 2نامیده ميشود ،اگر همهی درایههای خارج قطر اصلي

رؤیتگر بازهای مربوط به آن ،که دینامیک کامال مشخصي دارد ،به

n n

 i , j = 1,به صورت متناظر برقرار است.

مقادیر ویژهی آن سمت چپ محور موهومي قرار گرفته باشند .همچنین

کنترل یک سیستم پارامتر متغیر شامل بخشهای نامشخص ،با کنترل

تعريف :برای دو بردار x , y n

 i = 1,و

بدون از دست دادن کلیت مسئله فرض شده است که برای همهی
 f (0,0, ) = 0 ،  است.

q

فرض  :2تابع غیرخطي )  f (x , y ,و ماتریس )  B (از

باال و پایین کراندارند و برای هر  ،  qبردارهای f , f n
و  B , B وجود دارند ،به طوری که داریم:
n

1

Monotone

2
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) f (x , x , y ,  )  f (x , y ,  )  f (x , x , y , 

()3

B  B ( )  B

e = Me + Bu + f

()7

که هر کدام از ماتریسهای  B ، Mو  fبه صورت ()8

در این صورت ميتوان با ورودی محدود تمام حالتهای سیستم

تعریف ميشوند.

برای هر  t  0در محدودهی )  x (t )  x (t )  x (tقرار داد

F1
 A − LC + F1

M =
,
F2
A − LC + F2 

 B ( ) − B 1 
B =
,
 B 2 − B ( ) 

[.]17

فرض  :3ثابتهای  ai  0 ، ai  0برای , 4

وجود دارند به طوری که برای هر
p

n

i = 1,

 x (t ), x (t ) و

()8

 y (t ) نامساویهای زیر برقرار است:

 f ( x , y , ) − f ( x , x , y ,  ) 
f =

f ( x , x , y , ) − f ( x , y ,  ) 

f (x , x , y , )  a1 x + a2 x + a3 y + a4

()4

مطابق با لم  ،1برای آنكه به ازای همهی  t  0رابطهی

f (x , x , y , )  a1 x + a2 x + a3 y + a4

)  x (t )  x (t )  x (tیا  e (t ), e (t )  0برقرار باشد ،الزم

که در رابطه فوق  .نرم القایي بردار ميباشد.

است تا سیستم رابطهی ( )7یک سیستم یكنواخت باشد .با توجه به فرض
 f  0 ،2ميباشد ،لذا برای یكنواخت بودن رابطهی ( )7پارامترهای

 -3رؤيتگر بازهاي

طراحي به صورت زیر انتخاب ميشوند:

همانطور که گفته شد رؤیتگر بازهای نوعي رؤیتگر است که به جای

•

برای

 ( B 2 − B ( ) )u  0باشد ،ماتریسهای B 1

تخمین حالتهای سیستم ،کرانهایي را برای آنها تعیین مينماید و
تضمین ميکند که حالتهای اصلي همواره در بین این کرانها قرار

B2

ميگیرند .با توجه به فرضیات  1الي  3رؤیتگر بازهای برای سیستم ( )2به
شكل زیر خواهد بود:
()5

) x = Ax + B 1u + f (x , x , y , ) + L .( y − Cx ) − F1.(x − x

) x = Ax + B 2u + f (x , x , y , ) + L .( y − Cx ) + F2 .(x − x
در رابطه ( x (t ), x (t )  ،)5کرانهای باال و پایین رؤیتگر،
n

 L n  pماتریس بهرهی رؤیتگر،
n n

n m

 B 1 , B 2 و

 F1 , F2 ماتریسهای طراحي ميباشند که برای برقراری

شرایط عملیاتي مناسب برای این نوع رؤیتگر انتخاب ميشوند.

اگر  e = x − xو  e = x − xبه ترتیب خطای کران پایین

و باال باشند ،با مشتقگیری از آنها و جایگذاری رابطههای ( )2و ( )5و
پس از انجام سادهسازی داریم:

()6

e = x − x = (A − LC + F1 )e + F1e +
) (B ( ) − B )u + f (x , y , ) − f (x , x , y ,
1


e
=
x
−
x
= (A − LC + F2 )e + F2e +

) (B − B ( ))u + f (x , x , y , ) − f ( x , y ,
 2

با تعریف e 
T

 e = eبه عنوان بردار خطا ،رابطهی ( )6به

آنكه

 ( B ( ) − B 1 )u  0و

()9

ui  0
ui  0

به صورت زیر تعیین ميشوند:
B i

, B 2i =  i
ui  0
B

ui  0

B i

B 1i =  i
B


که اندیس باالی  iبرای ماتریس به معنای  iامین ستون ماتریس
ميباشد و  u iبیانکنندهی  iامین ورودی ميباشد [.]17
•

یكي دیگر از الزامات یكنواخت بودن سیستم ( )7متزلر
بودن ماتریس  Mميباشد .برای دستیابي به این هدف،
ماتریسهای

n n

 F1 , F2 با درایههای غیرمنفي و

ماتریس  L n  pباید به گونهای انتخاب شوند
که  A − LC + F1و  A − LC + F2متزلر باشند.
برای حالت خاصي که بتوان یک ماتریس  Lپیدا
کرد که  A − LCمتزلر باشد ،آنگاه ميتوان

 F1 = F2 = 0nدرنظر گرفت که 0n
 n  nبا درایههای صفر ميباشد (در

یک ماتریس
][20

الگوریتمي برای انتخاب پارامترهای طراحي جهت
متزلر بودن ماتریس 𝑀 ارائه شده است).

صورت ( )7بازنویسي ميشود:

مجله کنترل ،جلد  ،13شماره  ،3پاییز 1398
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قانون کنترل

رؤيتگر بازهاي

شكل  :1بلوک دیاگرام سیستم کنترل بر اساس رؤیتگر بازهای برای یک سیستم پارامتر متغیر

با برقراری دو شرط باال ماتریس  Mمتزلر و عبارت Bu + f

•

اعمال رؤیتگر بازهای برای تعیین کرانهای حالتهای
سیستم.

نیز مثبت ميباشد و یكنواخت بودن سیستم رابطهی ( )7ثابت ميشود .لذا
•

تضمین ميشود که حالتهای اصلي سیستم )  x (tهمواره و به ازای هر
ورودی کنترلي ،بین کرانهای پایین )  x (tو باال )  x (tقرار

طراحي شده .الزم است که این قانون کنترل پایداری

ميگیرند .مطابق با شرایط بیان شده ،با وجود قرار گرفتن )  x (tبین

حالتهای رؤیتگر بازهای و فرآیند اصلي را به صورت

)  x (tو )  ، x (tنميتوان کراندار بودن )  x (tرا تضمین کرد ،مگر

همزمان تضمین نماید.
به منظور طراحي کنترلکننده ،رابطهی ( )5به صورت زیر نوشته

اینكه خود )  x (tو )  x (tکراندار باشند .لذا اگر بتوان کنترلکنندهای
طراحي نمود که همزمان بتواند کرانهای باال و پایین رؤیتگر بازهای (

ميشود:

)  x (tو )  ) x (tرا کنترل نماید x (t ) ،نیز کنترل ميشود .هدف از
این مقاله ارائهی یک کنترلکنندهی مناسب برای پایدارسازی سیستم ()5
ميباشد که با کنترل این سیستم به طور همزمان سیستم ( )2را نیز کنترل

()11

نماید.

 -4طراحي کنترلکننده
در این قسمت قانون کنترلي طراحي ميشود که بتواند با استفاده از
کرانهای مستخرج از رؤیتگر بازهای ،حالتهای سیستم اصلي را کنترل
نماید .در واقع از آنجا که در بخش قبل تضمین شد که با انتخاب مناسب

− F1
 x   A − LC + F1
 x 
 =
  +
−
F
A
−
LC
+
F
2
2  x 
x  
f 
B1 
L 
B u + L  y +  
 
 2
f 
که در این رابطه )  f (x , x , y ,و )  f (x , x , y ,کرانهای
T

z =  x T

قسسمت غیرخطي سیستم ( )2است .با فرض x T 
معادلهی دینامیكي رابطهی ( )11به شكل زیر نوشته ميشود:

z = Az z + B z u + Lz y + f z

()12

y

و fz

پارامترهای طراحي ،حالتهای اصلي سیستم همواره و به ازای هر ورودی

که

بین کرانهای باال و پایین رؤیتگر بازهای قرار ميگیرند ،اگر بتوان

2 n 2 n

کنترلکنندهای طراحي نمود که مطابق رابطهی ( )10این کرانها را به

معادل قرار دادن طرف راست رابطههای ( )11و ( )12قابل استخراج

سمت یک مقدار مطلوب هدایت نماید ،آنگاه حالت اصلي متناظر با این
کرانها نیز قطعاا به سمت آن مقدار مطلوب میل ميکند [.]18
()10

طراحي یک قانون کنترلي بر اساس مدل رؤیتگر بازهای

، Az

توابع

2n m

مشخصي هستند

، B z 

2n  p

و

ماتریسهای

 L z و

 f z با

2n

ميباشند .از این معادله در فرآیند طراحي کنترلکننده استفاده ميشود.

وجود جمله غیرخطي L z y + f z

که ميتواند به صورت یک ترم

x (t ) → x d
x (t )  x (t )  x (t )  
 x (t ) → x d
x (t ) → x d

کنترل کننده مقاوم قابل توجیه باشد .کنترلکننده پیشنهادی مبتني بر روش

عدم نیاز به متغیرهای اصلي سیستم و همچنین مشخص بودن کامل

کنترل مد لغزشي تطبیقي است که از عملكرد مناسبي در مواجهه با

مدل رؤیتگر سبب ميشود که استفاده از این رؤیتگر برای کنترل سیستم
اصلي یک مزیت قابل توجه محسوب شود.
در شكل  1بلوک دیاگرام مربوط به روش پیشنهادی برای مدل
دینامیكي رابطهی ( )2نشان داده شده است .همانطور که از این شكل

اغتشاش کراندار در نظر گرفته شود ،سبب ميشود تا استفاده از یک قانون

اغتشاشات و نامعینيهای موجود در سیستم برخوردار است.

 -4-1کنترل مد لغزشي تطبیقي
در روش کنترل مد لغزشي ،ابتدا یک سطح لغزش را به صورت زیر
تعریف ميکنیم:

مشخص است طراحي کنترل کننده شامل دو مرحله ميباشد:
مجله کنترل ،جلد  ،13شماره  ،3پاییز 1398
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شكل  .2بلوک دیاگرام روش کنترلي پیشنهادی

چپ ماتریس  A zمتناظر با مقدار ویژهی صفر باشد و طوری انتخاب

S = hT z

()13

که در این رابطه  S و

T

h 2n

شود که  h B zیک بردار غیر صفر باشد .آنگاه ورودی کنترلي ()15
بردار ضرایب لغزشي

ميباشد .با مشتقگیری از رابطهی  Sو جایگذاری ( )12در آن خواهیم

سیستم ( )12را پایدار ميکند که به معني پایداری حالتهای سیستم ()2
ميباشد.

داشت:
()14

اثبات .ابتدا تابع زیر را به عنوان تابع لیاپانف به صورت زیردر نظر
ميگیریم:

S = hT z = hT Az z + hT B z u + hT Lz y + hT f z

()16

در نتیجه ورودی کنترلي به صورت زیر خواهد بود:
()15

) ) L z y + h T f z +  sign (S

T

(h

(h T B z )T
2

T

که در آن ˆ  =  − خطای تنظیم پارامتر و

u =−

که  پارامتر تنظیم است که برای تضمین پایداری مورد استقاده

قرار ميگیرد .روشهای متفاوتي برای تعیین پارامتر  وجود دارد که
در این مقاله از یک قانون تطبیقي برای تخمین آن استفاده ميشود .در

مينماید .مشتق این تابع لیاپانف به صورت زیر بدست ميآید:

قضيه  .1فرض کنید برای سیستم ( ،)2فرضهای  1الي  3برقرار
باشند و پارامترهای رؤیتگر بازهای به گونهای انتخاب شوند که مدل
دینامیكي شامل خطای کران باال و پایین سیستم ( )7یكنواخت باشد.
به

گونهای باشد که یكي از مقادیر ویژهاش در نقطهی صفر قرار داشته باشد
(یا بتوان با کنترل فیدبک در نقطه صفر قرار داد) و  hبردار ویژهی سمت

V = SS + 



با جایگذاری ( )14در ( )17داریم:
()18

 -4-2تحلیل پایداری

1

()17

را تضمین ميکند .بلوک دیاگرام شكل  2ساختار روش کنترلي پیشنهادی
را نشان ميدهد.

 نیز یک

پارامتر ثابت مثبت ميباشد که سرعت همگرایي پارامتر تطبیقي را تعیین

بخش بعد نشان داده ميشود که قانون کنترلي ( )15پایداری سیستم ()12

مجله کنترل ،جلد  ،13شماره  ،3پاییز 1398

̂

مقدار نامي

پارامتر تطبیقي است که مقداری ثابت و مثبت دارد .همجنین

h Bz

همچنین فرض کنید سیستم ( )12کنترلپذیر باشد و ماتریس A z

1
1
V = S 2 + 2
2
2

1
V = Sh T A z z + Sh T B z u + Sh T L z y + Sh T f z + 


از آنجا که  hبردار ویژهی سمت چپ متناظر با مقدار ویژهی صفر

ماتریس A z

ميباشد ،لذا  h A z = 0ميباشد .با جایگذاری قانون
T

کنترل ( )15در ( )18و استفاده از رابطهی ˆ  =  − داریم:

()19


1  1
ˆ
V = −  Ssign (S ) −   − 
  

قانون کنترل تطبیقي به صورت زیر تعیین ميگردد:
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)  =  Ssign (S

()20

 -5نتايج شبيهسازي

با جایگذاری قوانین تطبیق بدست آمده در مشتق تابع لیاپانف)19( ،

در این بخش روش پیشنهادی را بر روی یک مدل دینامیكي برگرفته

به صورت زیر در خواهد آمد:
()21

از [ ]17اعمال ميکنیم تا عملكرد روش پیشنهادی بررسي گردد.

V = −S (ˆsign (S ) ) = −ˆ S  0

شبیهسازیها با استفاده از نرمافزار  MATLABو با زماننمونهبردای 0/01

مشتق تابع لیاپانف نسبت به زمان منفي نیمهمعین است که نشان

انجام شده است .برایاین منظور سیستم پارامتر متغیر یک پاندول را در
نظر ميگیریم که با استفاده از رابطهی زیر توصیف ميشود:

دهندهی پایداری لیاپانف سیستم ميباشد .بنابراین مطابق با تئوری لیاپانف

) x 1 (t ) = x 2 (t

2
) x 2 (t ) = − (t )sin( x 1 (t )) −  (t ) x 2 (t ) + b (t )u (t
)  y (t ) = x (t
1


حالتهای  xو  xو در نتیجه حالت  xپایدار محلي خواهد بود و
پارامتر تخمین نیز کراندار خواهد بود .در واقع از آنجا که حالتهای

()24

اصلي سیستم بین کرانهای باال و پایین رؤیتگر بازهای قرار دارند ،لذا از

در این رابطه ) x 1 (t

آنجاکه با گذشت زمان این کرانها پایدار ميشوند ،حالتهای اصلي
سیستم نیز پایدار خواهند شد.

) x 2 (t

نکته  :1همانطور که در بخش  3بیان شد ،اگر یک ماتریس L

سرعت زاویهای پاندول ميباشد .پارامترهای این سیستم با رابطهی

زیر تعریف ميشوند:

وجود نداشته باشد که ماتریس  Mدر رابطهی ( )7را متزلر نماید ،ميتوان

 (t ) = 0.5 (M + m + (M − m )cos(t ) ) ,

از ماتریسهای  F1و  F2استفاده نمود .با این وجود حتي اگر ماتریس

 (t ) =  a +  k sin(t ),

 Lبه تنهایي بتواند متزلر بودن ماتریس  Mرا تضمین نماید ،در بعضي
از موارد ميتوان از ماتریسهای  F1و  F2به عنوان ماتریسهای کمكي

b (t ) = 0.5 (b M + b m + (b M − b m )cos(2t ) ) ,

()25

m = 0.1, M = 1.2, 0  m    M
 m = 0.4,  M = 1.5,  m     M ,

جهت کنترلپذیری جفت )  (A z , B zاستفاده کرد.
نکته  :2برای کاهش میزان چترینگ در روش مد لغزشي از

b m = 0.5, b M = 2.5, b m  b (t )  b M

روشهای متفاوتي استفاده ميشود که استفاده از تابع )  tanh(S / به

بردارها و ماتریسهای زیر مدل ( )24را به صورت رابطهی ()2

جای تابع )  sign (Sیكي از این روشها است که  میزان تندی شیب

درميآورند.

تابع  tanhرا تنظیم مينماید [ .]23بنابراین قانون ورودی کنترلي به
صورت زیر در خواهد آمد:
()22

(h T B z )T  T
S 
h L z y + h T f z +  tanh( ) 
2 
T
 
h Bz 

u =−

()26

0 1 
0 
A =
, B (t ) = 

 , C = 1 0 ,
b (t ) 
0 − a 
0

f (t , x ) = 

 − (t )sin(x 1 ) −  k sin(t )x 2 
 (t ) =  (t ) −  a ,

قضيه فرعي  :1تحت شرایط تئوری  ،1کنترلکنندهی پیشنهادی

کرانهای باال و پایین بردارهای )  B (tو )  f (t , xکه در

ميباشد ،تضمین ميکند.

طراحي رؤیتگر بازهای مورد استفاده قرار ميگیرد به صورت زیر ميباشد:

اثبات :با جایگذاری رابطهی ( )22در مشتق تابع لیاپانف رابطهی
( )18و پس از انجام محاسبات ،با استفاده از لم  2داریم:
()23

S
ˆ
V = −S ˆ tanh( )  −ˆ S + 

اگر  ، S  آنگاه  V  0ميباشد .بنابراین پایداری سیستم

( )12با برقراری شرط  h T z  تضمین ميشود.
روش کنترلي پیشنهادی از اطالعات خروجيهای اندازهگیری شده
و کرانهای تعیین شده برای پایدارسازی همهی حالتهای سیستم استفاده
ميکند و در مقایسه با روشهای موجود در مقابل اغتشاشات و عدم
قطعیتها مقاومتر ميباشد.

 a = 0.5( m +  M ),

)  (t )   k = 0.5( M −  m

رابطهی ( )22پایداری حالتهای سیستم ( )12را تحت شرایط

 h T z  که  = 0.2785

زاویهی پاندول نسبت به محور عمودی و

()27

0

) f =  −M2 sin( y
)  − 2 sin( y
  m
0

2
f =  −
)  M sin( y

)  − 2 sin( y
  m



sin( y )  0
−  k max  x 2 , x 2 
sin( y )  0



sin( y )  0
+  k max  x 2 , x 2 
sin( y )  0

0 
0 
B =  , B =  
b m 
b M 

شرایط اولیهی سیستم اصلي  x (0) = 0.5 0.5و شرایط
T

اولیهی رؤیتگر بازهای  x (0) = −  2 2و  x (0) =  2 2در
T

T

نظر گرفته شده است .برای آنكه ماتریس  Mدر رابطهی ( )7متزلر
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باشد ،پارامترهای طراحي رؤیتگر بازهای به صورت ، L =  2 0
T

 0 0
 F2 = انتخاب ميشوند .در این صورت
 ، F1 = 02
0.1 0 
ماتریس نهایي  Mبرای سیستم دینامیكي خطای رؤیتگر بیان شده به

1
0
0 
 −2
 0 −0.95 0
0 
 M = ميباشد که نشان
صورت
0
0
−2
1 


0
0 −0.95
0.1
دهندهی یک ماتریس متزلر ميباشد .همچنین در قانون تطبیق (،)20
  = 0.001در نظر گرفته شده است .عملكرد روش پیشنهادی در این

مقاله با روش طراحي کنترلکنندهی فیدبک حالت بر اساس رؤیتگر
بازهای براساس  LMIکه در مقالهی [ ]18 ,17ارائه شده است ،مقایسه

ميشوند .شكل  3و شكل  4نتایج حالتهای )  x 1 (tو ) x 2 (t

شكل  :4پایدارسازی حالت )  x 2 (tبا استفاده از روش پیشنهادی (خط پر)
در مقایسه با روش ارائه شده در [( ]17خطچین)

را در

صورتي که ورودی پیشنهادی به سیستم اعمال شود ،در مقایسه با روش
ارائه شده در [ ،]17نشان ميدهند .این شكلها نشان ميدهد که همزمان
با پایداری کرانهای رؤیتگر بازهای ،حالتهای اصلي سیستم نیز با سرعت
و به صورت هموار به سمت صفر همگرا ميشوند .شكل  5و شكل 6
مثبت بودن خطاهای کران پایین و باال را نشان ميدهد که توصیفکنندهی
این واقعیت است که حالتهای اصلي سیستم همواره بین کرانهای
طراحي شده قرار دارند .شكل  7نیز ورودی کنترلي اعمال شده به سیستم
جهت پایدارسازی رؤیتگر بازهای را نشان ميدهد که با سرعت بهتری
نسبت به روش ارائه شده در [ ]17به صفر همگرا ميشود و دارای دامنهی

کمي است .همچنین شكل  8همگرایي پارامتر تطبیقي  ، به ازای چند

مقدار  ، را نشان ميدهد .مالحظه ميگردد که با تغییر  مقادیر

شكل  :5کرانهای پایین خطای تخمین )  e1 (tو )  e2 (tبا استفاده از روش
پیشنهادی (خط پر) در مقایسه با روش ارائه شده در [( ]17خطچین)

همگرایي و سرعت همگرایي تغییر ميکند و درحالت کلي تضمیني برای
همگرایي پارامتر تطبیق به یک مقدار ثابت وجود ندارد و پارامترهای
تخمین صرفا کراندار ميباشند .بر اساس تئوریهای کنترل تطبیقي برای
همگرایي پارامترهای تخمین به مقدار واقعي ،الزم است تا ورودی سیستم
به اندازهی کافي غني باشد.

شكل  :6کرانهای باالی خطای تخمین )  e1 (tو )  e 2 (tبا استفاده از روش
پیشنهادی (خط پر) در مقایسه با روش ارائه شده در [( ]17خطچین)

شكل  :3پایدارسازی حالت )  x 1 (tبا استفاده از روش پیشنهادی (خط پر)
در مقایسه با روش ارائه شده در [( ]17خطچین)
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فاصلهای وجود داشته باشد ،با این وجود پایداری سیستم دچار مشكل
نشده است و حالتهای سیستم به خوبي پایدار شدهاند.

شكل  :7ورودی کنترلي اعمال شده به سیستم با استفاده از روش پیشنهادی
(خط پر) در مقایسه با روش ارائه شده در [( ]17خطچین)
0.2
 = 0.001
 = 0.01
 = 0.02

شكل  :9پایدارسازی حالت )  x 1 (tدر حضور اغتشاش.

0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04

50

45

40

30

35

25
Time

20

شكل  :8همگرایي پارامترهای تطبیقي



15

5

10

در روش پیشنهادی.

0.02
0

شكل  :10پایدارسازی حالت )  x 2 (tدر حضور اغتشاش.

عالوه بر شكلهای باال جدول  1نیز به خوبي نشان ميدهد که روش
پیشنهادی در مقایسه با روش ارائه شدهی قبل عملكرد بهتری دارد .نتایج
این جدول بر اساس معیار میانگین ریشهی دوم خطا ميباشد که خطای
مورد نظر در واقع اختالف بین کرانهای باال و پایین حالتها نسبت به
حالتهای اصلي سیستم ميباشد.
جدول  .1مقایسهی عملكرد روش پیشنهادی با روش ارائه شده در [ ]17با
در نظر گرفتن معیار میانگین ریشهی دوم ( (RMSبرای کرانها باال و پایین خطا

e1
روش ارائه شده
در []17
روش پیشنهادی

e1

e2

e2

0/4526

0/7514

0/3600

0/6486

0/3618

0/5630

0/3003

0/5298

شكل های  9الي  11تاثیر روش پیشنهادی زماني که به سیستم

شكل  :11ورودی کنترلي اعمال شده به سیستم در حضور اغتشاش.

 -6نتيجهگيري

اغتشاشي به صورت )  d (t ) = 0.2sin(5tاعمال شود را نشان

در این مقاله روشي جدید برای کنترل سیستمهای پارامتر متغیر از

ميدهد .بدیهي است که ترم اغتشاش باید به تابع غیرخطي

طریق کنترل رؤیتگر بازهای مربوط به آن ارائه گردید .ابتدا جهت تأمین

)  f (x , y , در رابطهی ( )2اضافه شود .این شكلها نشان ميدهد

شرایط الزم برای طراحي رؤیتگر بازهای و با تعیین رابطهای برای

که اثر اغتشاش سبب شده است تا بین حالتهای اصلي و کرانهای آن

کرانهای باال و پایین ،شرایط الزم برای یكنواخت بودن سیستم بیان شد.
در مرحلهی طراحي کنترلکننده ،سیستم رؤیتگر به عنوان یک مدل با
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