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چکیده :در بسیاری از کاربردهای عملی بررسی پایداری مجانبی نقاط تعادل یک سیستم دارای اهمیت ویژهای است .همچنین در برخی از این سیستمها
با وضعیتی مواجه میشویم که وجود پاسخ در این سیستمها محدود به بخشی از فضای حالت است .برای مثال سیستمهای مثبت که در فرایندهای شیمیایی
متداول هستند دارای متغیرهای حالت نامنفی میباشند .در این نوع سیستم ها تحلیل پایداری با استفاده از روش مستقیم لیاپانوف همیشه انتخاب مناسبی نیست؛
زیرا بررسی شرایط لیاپانوف در بخشی از فضای حالت که وجود پاسخها به آنجا محدود میشود ،کافی میباشد و همواره نیاز به تضمین وجود حداقل یک
قلمرو شامل نقطه تعادل که دارای شرایط لیاپانوف است نخواهد بود .از این رو در این مقاله به تعریف نوع دیگری از پایداری با عنوان پایداری گوشهای
میپردازیم که جایگزین مناسبی برای بررسی پایداری مجانبی نقاط تعادل در این گونه سیستمها است .شرایط تضمین این نوع پایداری توسط قضیهای مشابه
با قضیه لیاپانوف ارائه میشود و برای دو سیستم متفاوت با استفاده از این قضیه ،پایداری گوشهای نقطه تعادل واقع در مبدا را مورد بررسی قرار میدهیم.

کلمات کلیدی :سیستمهای خودگردان ،سیستمهای مثبت ،تحلیل پایداری ،پایداری لیاپانوف ،پایداری مجانبی.

Corner Stability in Nonliner Autonomous Systems
Arsalan Rahimabadi, Hamidreza Taghirad
Abstract: In many practical applications, studying the asymptotic stability of equilibrium points of a system are
of utmost importance. Furthermore, in some of such cases the response is restricted to only a sector of the state
space. For example positive systems that are really common in chemical processes, have non-negativestate
variables. For such systems stability analysis of the system using direct Lyapunov stability is not a suitable
choice everywhen, since it suffices to consider of Lypunov conditions in a part of the state space that the
existence of solutions is restricted to there and the existence guarantee of at least a domain that includes the
equilibrium point & has the Lypunov conditions, will not be required every time. In this paper a new notion of
stability which is called corner stability is defined which is more suitable for studying asymptotic stability of
equilibriumpoints in such systems. To derive the sufficient condition of corner stability a theorem is stated in
this paper, and for two different cases studies corner stability of an equilibrium point at the origin, is studied
according to this theorem.
Keywords: Autonomous systems, positive system, stability analysis, Lyapunov stability, asymptotic stability.

لیاپانوف [ ]4و پایداری مجانبی [ ]4اشاره کرد .برای حالتی که هدف تحلیل

 -1مقدمه
تعاریف فراوانی در مورد پایداری پاسخ یک سیستم دینامیكی بیان شده
است که برای مطالعه تاریخچهای از این تعاریف می توانید به [ ]9مراجعه
کنید .از تعاریف متداول برای پایداری پاسخ یک سیستم دینامیكی میتوان
به پایداری پوانكاره (یا اُربیتالی ،]2[ )9پایداری ژاکوفسكی ،]3[2پایداری

1

Orbitally stability
نویسنده عهده دار مكاتبات :حمید رضا تقی راد

پایداری یک نقطه تعادل است تعاریف مربوط به پایداری پوانكاره،
ژاکوفسكی و لیاپانوف معادل میباشند .از این رو به تبیین پایداری لیاپانوف
برای یک نقطه تعادل در ارتباط با این سه پایداری بسنده میکنیم .نقطه
تعادل یک سیستم دینامیكی را پایدار به مفهوم لیاپانوف گویند ،اگر با

2

Zhukovsky stability
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انتخاب شرط اولیه مناسب ،پاسخ به اندازه دلخواه نزدیک نقطه تعادل باقی
بماند .در بسیاری از کاربردهای عملی پایداری به مفهوم لیاپانوف کافی

رابطهای بین پاسخهای نامساوی برداری ))𝑡  𝑉̇ ≤ 𝑔(𝑉(𝑥,و سیستم

))𝑡  𝑈̇ = 𝑔(𝑈(𝑥,با  ،𝑉, 𝑈 ∈ ℝرا بدست آوردهاند ،که نشان میدهد
𝑚

𝑚

𝑚

 𝑔: ℝ → ℝدر کالس 𝑊 باشد و برای شرایط اولیه داشته

نیست و عالوه بر آن همگرا شدن پاسخ به نقطه تعادل نیز مد نظر قرار

اگر تابع

می گیرد ،که در این صورت نقطه تعادل را پایدار مجانبی گویند.

باشیم𝑉(𝑥0 , 𝑡0 ) = 𝑈(𝑡0 ) :؛ آنگاه خواهیم داشت.𝑉𝑖 (𝑥, 𝑡) ≤ 𝑈𝑖 (𝑡) :

پایهایترین کار برای تضمین پایداری مجانبی ،روش مستقیم لیاپانوف

حال اگر نقطه تعادل برای سیستم ))𝑡  𝑈̇ = 𝑔(𝑈(𝑥,پایدار مجانبی باشد،

میباشد [ .]4در این روش برای اثبات پایداری مجانبی نقطه تعادل مربوط به

آنگاه نقطه تعادل برای سیستمی که تابع برداری 𝑉 برای اثبات پایداری

یک سیستم خودگردان ،هدف بدست آوردن تابع معین مثبتی است ،که

مجانبی آن در نظر گرفته شده است ،پایدار مجانبی خواهد بود .در این

مشتق آن نسبت به زمان معین منفی باشد .در واقع در این روش مسئله
تضمین پایداری مجانبی نقطه تعادل یک سیستم ،به مسئله بدست آوردن
تابع لیاپانوف ،تبدیل میشود.

روش نیاز به معین منفی بودن توابع )𝑡  𝑉̇𝑖 (𝑥,نیست.

در مراجع [ ،]97،96،95،94،93از مشتقات باالتر یک تابع برای اثبات
پایداری مجانبی نقطه تعادل یک سیستم استفاده شده است .در مرجع []93

الزال 9در مقاله خود [ ،]5با استفاده از مفاهیم مجموعههای پایا شرایط قضیه
لیاپانوف را برای تضمین پایداری مجانبی نقطه تعادل یک سیستم
خودگردان ،ساده سازی کرد .در مرجع [ ،]6شرط معین منفی بودن مشتق

برای سیستمهای خودگردان ،شرط معین منفی بودن تابع ̇𝑉 را با شرط معین
منفی بودن تابع })𝑥( ̈𝑉 𝑚𝑖𝑛{𝑉̇(𝑥), ℎبه ازای  ℎ > 0در برخی از نواحی

مجاور مبدا (نقطه تعادل در مبدا فرض شده است) ،جایگزین شده است .در

2

مرجع [ ]94نشان داده شده است ،این شرط وقتی برآورده میشود که )𝑥(̇𝑉

با دو شرط دیگر جایگزین گشت؛  )9مشتق تابع نسبت به زمان نیمه معین

معین منفی باشد و این یعنی استفاده از این شرط بیفایده است ،همچنین

تابع نسبت به زمان در قضیه لیاپانوف برای حالت پایدار مجانبی یكنواخت

منفی باشد )2 ،یک  𝑇 > 0موجود باشد ،که برای تمام  𝑡 ≥ 𝑡0داشته
باشیم𝑉̇(𝑥(𝜏), 𝜏) 𝑑𝜏 ≤ −𝛼(‖𝑥(𝑡)‖) < 0 :

𝑇𝑡+

𝑡∫؛ که 𝛼 یک تابع

یكنوایمثبت 3روی  ℝ+است ،که شرط  𝛼(0) = 0را ارضا میکند .در
مرجع [ ]7نشان داده شد ،که تنها شرط دوم ارائه شده توسط مرجع [ ]6با در

مرجع [ ،]94شرط ⃛(𝑥) + 𝑎1 𝑉̈ (𝑥) + 𝑉̇ (𝑥) < 0
𝑉  ∀𝑥 ≠ 0, 𝑎2با

 ،𝑎1 , 𝑎2 ≥ 0را جایگزین شرط معین منفی بودن )𝑥(̇𝑉 کرد .مرجع [،]95
از نامساوی )𝑡  𝑉 (𝑚) ≤ 𝑔𝑚 (𝑉, 𝑉̇, … , 𝑉 (𝑚−1) ,و مقایسه کردن آن با

سیستم کمكی )𝑡  𝑢(𝑚) = 𝑔𝑚 (𝑢, 𝑢̇ , … , 𝑢(𝑚−1) ,استفاده کرد و نشان

نظر گرفتن تابع 𝛼 در کالس 𝐾 برای جایگزینی با شرط معین منفی بودن

داد که اگر نقطه تعادل سیستم کمكی با میدان برداری در کالس 𝑊 پایدار

مشتق تابع در قضیه لیاپانوف ،برای اثبات پایداری مجانبی یكنواخت کافی

مجانبی باشد ،آنگاه نقطه تعادل سیستم توصیف شده با حالت )𝑡(𝑥 ،پایدار

است ،همچنین در مرجع [ ]8نشان داده شد ،که اگر شرط دوم ارائه شده

مجانبی است .در مرجع [ ]97نشان داده شد ،اگر تابع برداری 𝑉 با 𝑖𝑉های

توسط مرجع [ ]6برای دنباله اکیدا صعودی 4از زمان برقرار باشد ،میتوان آن

کاهشی و  𝑉1معین مثبت ،موجود باشد تا بتواند نامساوی برداری

را جایگزین شرط معین منفی بودن مشتق تابع در قضیه لیاپانوف ،برای اثبات

𝑇])‖𝑥‖(𝜑  𝐴𝑚×𝑚 𝑉̇ ≤ [𝑉2 𝑉3 … 𝑉𝑚 −با ماتریس پایین مثلثی 𝐴،

را برقرار کند ،پایداری مجانبی سیستم تضمین میشود (تابع 𝜑 در کالس 𝐾

پایداری مجانبی یكنواخت دانست.
تابع لیاپانوف برداری که در مراجع [ ]90،1معرفی شده است ،شیوه استفاده

است).
6

از قضیه لیاپانوف را برای سیستمهای با ابعاد باال توسعه میدهد .در واقع در

در مرجع [ ]98تابع لیاپانوف دینامیک  ،معرفی شده است .تابع لیاپانوف

این روش به جای بدست آوردن یک تابع لیاپانوف برای کل سیستم سعی

دینامیک به صورت زوج مرتب )𝑉  (𝐷𝜏 ,تعریف میشود ،که 𝜏𝐷 توصیف

میشود برای هر زیرسیستم یک تابع کاهشی 5و حداقل نیمه معین مثبت به
𝑚∑ = 𝑉 برای ،𝑘𝑖 > 0
صورت )𝑡  𝑉𝑖 (𝑥,بدست آوریم تا تابع 𝑖𝑉 𝑖𝑘 𝑖=1

کننده معادله به صورت )𝜉  𝜉̇ = 𝜏(𝑥,با

𝑛ℝ

∈ 𝜉 و 𝑉 یک تابع لیاپانوف

برای سیستم توسعهیافته به صورت 𝑇])𝜉  [𝑥̇ 𝜉̇ ]𝑇 = [𝑓(𝑥) 𝜏(𝑥,است.

معین مثبت باشد ،آنگاه توابع 𝑖𝑉 به عنوان نامزد تابع لیاپانوف برای یک

اثبات پایداری سیستم با استفاده از تابع لیاپانوف دینامیک ،مرتبط با بدست

زیرسیستم و تابع 𝑉 کاندیدای تابع لیاپانوف برای کل سیستم خواهد بود .با

آوردن جواب )𝑥(𝜉 برای معادله ))𝑥(𝜉  𝜕𝑥 𝑓(𝑥) = 𝜏(𝑥,میباشد.

استفاده از لم قیاس تعمیم یافته ،تعریف شده در مرجع [ ،]99مراجع []92،99
تابع لیاپانوف برداری را به صورت دیگری مورد استفاده قرار دادهاند .آنها

𝜉𝜕

فرض کنید می خواهیم پایداری مجانبی نقطه تعادل یک سیستم مثبت

7

[ ]20،91را مورد بررسی قرار دهیم .در این صورت کافی خواهد بود که
تعریف پایداری مجانبی برای بخشی از فضای حالت که مقدار حالتها در

1

LaSalle
 2با توجه به این که مطالب این نوشته به سیستمهای خودگردان محدود میشود
خواص مربوط به پایداری یكنواخت است .بدین معنی که در سیستمهای خودگردان
پایداری مجانبی معادل با پایدای مجانبی یكنواخت میباشد.

Dynamic Lyapunov Functions
7سیستم مثبت یعنی سیستمی که همه حالتهای آن در همه زمانهای ،𝑡 ≥ 0
نامنفی هستند .این دسته از سیستمها در سیستمهای عملی نظیر کنترل سطح مایع،

3

Positive monotonic function
Strictly increasing
5
Decrescent
4

مجله کنترل ،جلد  ،7شماره  ،3پاییز 9312

6

کنترل دمای مطلق ،رکتورهای شیمیایی (غلظت مواد مقداری نامنفی است) و ...
کاربرد دارند.
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آن مثبت است برآورده گردد .همچنین ممكن است ،استفاده از قضایای

و همچنین برای مرز  𝛺1داشتهباشیم:3
∀𝑥 ∈ 𝜕𝛺1 ⇒ 𝑉1 (𝑥) = 0 ∨ ‖𝑥‖ = 𝑟1

متداول برای تضمین پایداری مجانبی ،در این گونه سیستمها مقدور نباشد
(به مثال ( )9مراجعه کنید) .از سوی دیگر اکثر کارهای انجام شده در زمینه
تحلیل پایداری سیستمهای مثبت ،مربوط به سیستمهای خطی [ ]29و همگن
[ ]25،24،23،22میباشد .همچنین در بسیاری از سیستمهای عملی مانند

()4

∅ ≠ ), 0 ∈ 𝜕𝛺1 , 𝜕𝛺1 ∩ 𝐵(𝑟1 , 0

 )2قلمرو  𝛺2 ⊂ 𝛺1به گونهای موجود باشد که:
∀𝑥 ∈ 𝛺2 ⇒ 𝑉1̇ (𝑥) < 0

سیستم های مثبت ممكن است با محدودیت فیزیكی برای وجود پاسخ در

()5

بخشی از فضای حالت روبرو باشیم .از این رو نیاز به توسعه قضیهای مشابه با

و همچنین برای مرز  𝛺2داشتهباشیم:

قضیه لیاپانوف در ارتباط با این گونه سیستمها احساس میشود.

∀𝑥 ∈ 𝜕𝛺2 ⇒ 𝑉1̇ (𝑥) = 0 ∨ ‖𝑥‖ = 𝑟1

 -2تعریف پایداری گوشهای

∅ ≠ ), 0 ∈ 𝜕𝛺2 , 𝜕𝛺2 ∩ 𝐵(𝑟1 , 0

()6

سیستم خودگردان به صورت زیر را در نظر بگیرید.

}𝐻 = {𝑥 ∈ 𝜕𝛺2 \{0}: 𝑉1̇ (𝑥) = 0

)𝑥(𝑓 = ̇𝑥

()9

[𝐻 ∪ 𝛺2 ] ⊂ 𝛺1

تابع 𝑛 𝑓: 𝐷 → ℝدر قلمرو 𝑛 𝐷 ⊂ ℝشامل مبدا ،لیپشیتز محلی است؛
همچنین مبدا نقطه تعادل این سیستم است.

 )3قلمرو  𝛺3 ⊂ 𝛺2به گونهای موجود باشد که:
()7

قضیه ( :]26[)9فرض کنید 𝐶 زیرمجموعهای فشرده ،در 𝐷 باشد و برای تمام

∀𝑥 ∈ 𝛺3 ⇒ 𝑉2 (𝑥) > 0 , 𝛺3 ⊂ 𝐵(𝑟2 , 0) , 𝑟2 > 0

و همچنین برای مرز  𝛺3داشتهباشیم:

زمانهای  ،𝑡 ≥ 𝑡0هرپاسخ سیستم ( )9با شرط اولیه 𝐶 ∈  𝑥0بطور کامل

∀𝑥 ∈ 𝜕𝛺3 ⇒ 𝑉2 (𝑥) = 0 ∨ ‖𝑥‖ = 𝑟2 , 𝑟2 < 𝑟1

درون 𝐶 قرار بگیرد .در این صورت پاسخ یكتایی که به ازای جمیع مقادیر

()8

تعریف ( :)9نقطه تعادل واقع در مبدا برای سیستم ( )9را پایدار گوشهای

 )4قلمرو  𝛺4 ⊂ 𝛺3به گونهای موجود باشد که:

 𝑡 ≥ 𝑡0تعریف میشود؛ وجود دارد.

∅ ≠ ), 0 ∈ 𝜕𝛺3 , 𝜕𝛺3 ∩ 𝐵(𝑟2 , 0
𝛺̅3 \{0} ⊂ 𝛺2

𝑜

گوییم ،اگر قلمرو 𝐷 ⊂ 𝜔 به گونهای یافت شود که مبدا یک نقطه مرزی
برای این قلمرو باشد و همچنین مجموعه } 𝛺 = 𝜔 ∪ {0تشكیل یک
مجموعه پایا مثبت بدهد ،به صورتی که برای هر پاسخ )𝑡(𝑥 در مجموعه 𝛺

داشته باشیم:9

∀𝑥 ∈ [𝛺3 \𝛺4 ] ⇒ 𝑉̇2 (𝑥) > 0

()1

و همچنین برای مرز  𝛺4داشتهباشیم:
∀𝑥 ∈ 𝜕𝛺4 ⇒ 𝑉̇2 (𝑥) = 0 ∨ ‖𝑥‖ = 𝑟3 , 𝑟3 < 𝑟2

)𝜀(𝛿 < ‖) ∀𝜀 > 0 ∃𝛿 > 0 ∶ ‖𝑥(𝑡0
‖𝑥(𝑡)‖ < 𝜀 , ∀𝑡 ≥ 𝑡0 ≥ 0
{⇒
𝑙𝑖𝑚𝑡→∞ ‖𝑥(𝑡)‖ = 0

()2

, 𝑟3 > 0

), 𝛺4 ⊂ 𝐵(𝑟3 , 0

()90

∅ ≠ ), 0 ∈ 𝜕𝛺4 , 𝜕𝛺4 ∩ 𝐵(𝑟3 , 0
[𝛺̅4 \{0}] ⊂ 𝛺3

اثبات :قلمرو 𝜀 𝛺3را به صورت زیر تعریف میکنیم:

 -3شرایط تضمین پایداری گوشهای
قضیه ( : )2سیستم خودگردان با معادله ( )9را در نظر بگیرید .حال فرض
کنید توابع 𝑉1 : 𝐷 → ℝو  𝑉2 : 𝐷 → ℝبا مشتقات جزئی مرتبه اول پیوسته
که شرایط (*) را برآورده کنند ،موجود باشند .در این صورت ناحیه

()99

,0 < 𝜀 < 𝑟3

)= 𝛺3 ∩ 𝐵(𝜀, 0

𝜀𝛺3

قلمرو 𝜌𝜋 را به صورت زیر تعریف میکنیم:
,𝜌 > 0

}𝜌 < )𝑥( 𝜋𝜌 = {𝑥 ∈ 𝛺3𝜀 ∶ 𝑉1

𝐷 ⊂ 𝛺 وجود خواهد داشت که برای آن پایداری گوشهای مبدا تضمین

()92

میگردد.

با توجه به پیوسته بودن تابع )𝑥(  𝑉1و این که هر چقدر هم که مقدار 𝜀 را
کوچک کنیم قلمرو 𝜌𝜋 ناتهی باقی خواهد ماند ،خواهیم داشت:

شرایط (*):
 )9قلمرو 𝐷 ⊂  𝛺1به گونهای موجود باشد که :
2

()3

∀𝑥 ∈ 𝛺1 ⇒ 𝑉1 (𝑥) > 0 , 𝛺1 ⊂ 𝐵(𝑟1 , 0) ⊂ 𝐷 , 𝑟1 > 0

 1نماد ‖⋅‖ متناظر هر یک از نرمهای 𝑝 میتواند باشد.
}𝑟 < ‖𝑥‖ ∶ 𝑛𝐵(𝑟, 0) = {𝑥 ∈ ℝ

2
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شكل  : 2نمایش هندسی مجموعه 𝜌𝜋

قلمرو 𝜌𝜓 را به صورت زیر تعریف میکنیم:
()91

}𝜌 < )𝑥( 𝜓𝜌 = {𝑥 ∈ 𝛺4𝜀 ∶ 𝑉1

,𝜌 > 0

با توجه به پیوسته بودن تابع )𝑥(  𝑉1و این که هر چقدر هم که مقدار 𝜀 را
کوچک کنیم قلمرو 𝜌𝜓 ناتهی باقی خواهد ماند ،خواهیم داشت:
شكل :9نمایش هندسی مجموعهها در شرایط (*)

و همچنین 𝜌 در رابطه زیر صدق میکند.
𝑚𝜌 < 𝜌 < 0

()94

که 𝑚𝜌 به صورت زیر محاسبه میشود.
)𝑥( 𝜌𝑚 = 𝑚𝑖𝑛𝑥∈𝐿 𝑉1

()95

} 𝜀 = ‖𝑥‖ ∶ 𝜀, 𝐿 = {𝑥 ∈ 𝜕𝛺3

با توجه به این که 𝐿 یک مجموعه فشرده است و تابع )𝑥(  𝑉1روی 𝐿

پیوسته است پس روی آن ،مینیمم خواهد داشت .همچنین با توجه به روابط
( )6و ( 𝐿 ⊂ 𝛺1 ،)90است پس )𝑥(  𝑉1روی 𝐿 مثبت میباشد ،درنتیجه
 𝜌𝑚 > 0خواهد بود .حال میخواهیم نشان دهیم .𝐿 ∩ 𝜕𝜋𝜌 = ∅ :برای
بستار 𝜌𝜋 خواهیم داشت:
⊂ ]}𝜌 < )𝑥( [𝛺3𝜀 ∩ {𝑥 ∈ 𝛺1 ∶ 0 < 𝑉1
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ = 𝜌̅𝜋

()96

]}𝜌 ≤ )𝑥( [𝛺̅3𝜀 ∩ {𝑥 ∈ 𝛺̅1 ∶ 0 ≤ 𝑉1

𝜌𝜓𝜕 ∈ 0

()20

همچنین با توجه به این که 𝜀 𝛺4𝜀 ⊂ 𝛺3و براساس روابط ( )92و ( )91نتیجه
میشود. 𝜓𝜌 ⊂ 𝜋𝜌 :
حال اثبات میکنیم .[𝜋𝜌 \𝜓𝜌 ] ⊂ [𝛺3 \𝛺4 ] :با توجه به روابط ( )99و
( )92داریم ، [𝜋𝜌 \𝜓𝜌 ] ⊂ 𝛺3 :پس کافی است نشان دهیم[𝜋𝜌 \𝜓𝜌 ] ∩ :

∅ =  .𝛺4فرض کنید ] 𝜌𝜓\ 𝜌𝜋[ ∈  𝑝0یعنی 𝜌𝜋 ∈  𝑝0و 𝜌𝜓 ∉  𝑝0است
با توجه به رابطه ( )91داریم . 𝑝0 ∉ 𝛺4 :درنتیجه خواهیم داشت:
] [𝜋𝜌 \𝜓𝜌 ] ⊂ [𝛺3 \𝛺4

()29
برای قلمرو 𝜌𝜋 داریم:

𝜌 = )𝑥( ∀𝑥 ∈ 𝜕𝜋𝜌 ⇒ 𝑉2 (𝑥) = 0 ∨ 𝑉1

()22

𝜌𝜋𝜕 ∈ , 0

با توجه رابطه ( )90و ( )98نتیجه میشود،𝛺̅4𝜀 \{0} ⊂ 𝛺̅4 \{0} ⊂ 𝛺3 :
پس داریم:

درنتیجه برای عبارت سمت راست رابطه ( )96خواهیم داشت:
⊂ ]}𝜌 ≤ )𝑥( [𝛺̅3𝜀 ∩ {𝑥 ∈ 𝛺̅1 ∶ 0 ≤ 𝑉1

()97

}𝜌 ≤ )𝑥( {𝑥 ∈ 𝛺̅3𝜀 ∶ 0 ≤ 𝑉1

∀𝑥 ∈ 𝜕𝜓𝜌 /{0} ⇒ 𝑉1 (𝑥) ≠ 0

()23
برای قلمرو 𝜌𝜓 داریم:

∀𝑥 ∈ 𝜕𝜓𝜌 ⇒ 𝑉1 (𝑥) = 𝜌 ∨ 𝑉̇2 (𝑥) = 0

فرض خلف .𝐿 ∩ 𝜕𝜋𝜌 ≠ ∅ :در این صورت نقطه 𝐿 ∈  𝑝0وجود دارد که

()24

خواهیم داشت 𝑉1 (𝑝0 ) ≥ 𝜌𝑚 :و همچنین برای 𝜌𝜋𝜕 ∈  𝑝0خواهیم

برای قلمرو 𝜌𝜋 میتوان نوشت:

عضو 𝜌𝜋𝜕 نیز خواهد بود .برای نقطه  𝑝0روی 𝐿 با توجه به رابطه ()95
داشت ،0 ≤ 𝑉1 (𝑝0 ) ≤ 𝜌 :که چون 𝑚𝜌 < 𝜌 است؛ پس فرض خلف
باطل و ∅ = 𝜌𝜋𝜕 ∩ 𝐿 است.
قلمرو 𝜀 𝛺4را به صورت زیر تعریف میکنیم:
()98

𝜌𝜓𝜕 ∈ , 0

] 𝜌𝜓\ 𝜌𝜋[ ∪ 𝜌𝜓 = 𝜌𝜋

()25

با توجه به روابط ( )22و ( ،)23مرز مشخص شدهی 𝜌𝜋 توسط 𝑉2 (𝑥) = 0

بخشی از مرز 𝜌𝜓\ 𝜌𝜋 است.

)𝛺4𝜀 = 𝛺4 ∩ 𝐵(𝜀, 0
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)𝜀(𝛿 < ‖) ∀𝜀 > 0 ∃𝛿 > 0 ∶ ‖𝑥(𝑡0

()39

, 𝑡 ≥ 𝑡0 ≥ 0

𝜀 < ‖)𝑡(𝑥‖ ⇒

حال کافی است اثبات کنیم:
()32

∀𝑥(𝑡0 ) ∈ 𝜋𝜌 ⇒ 𝑙𝑖𝑚𝑡→∞ ‖𝑥(𝑡)‖ = 0

باید نشان دهیم با افزایش 𝑡 به سمت بینهایت 𝑉1 (𝑥(𝑡)) ،به سمت صفر
سوق خواهد یافت زیرا ))𝑡(𝑥(  𝑉1روی 𝜌𝜋 به طور یكنوا کاهشی است و
از پایین با مقدار صفر کراندار میباشد .یعنی:
شكل  : 3نمایش هندسی مجموعه 𝜌𝜓

حال فرض کنید پاسخ )𝑡(𝑥 در بازهیزمانی )𝑇  [𝑡0 ,درون 𝜌𝜋 باشد .با
توجه به رابطه ( )92داریم:
()26

∀𝑥 ∈ 𝜋𝜌 ⇒ 𝑉1 (𝑥) > 0 , 𝑉1̇ (𝑥) < 0

()33

فرض خلف .𝜎 ≠ 0 :پس داریم ،𝑉1 (𝑥(𝑡)) → 𝜎 > 0 :که نشان میدهد،
پاسخ )𝑡(𝑥 با شرط اولیه 𝜎𝜋\ 𝜌𝜋 ∈ )  𝑥(𝑡0برای بازهیزمانی )∞ [𝑡0 ,

خارج 𝜌𝜋 ⊂ 𝜎𝜋 میماند .حال مقدار 𝛼 را به صورت زیر محاسبه میکنیم.
))𝑥( ̇𝛼 = 𝑚𝑖𝑛𝑥∈𝐿 (−𝑉1

)𝑇𝑡∈[𝑡 ,
𝜏𝑑))𝜏(𝑥( ̇+ ∫𝑡 0 𝑉1
0

)) 𝑉1 (𝑥(𝑡)) = 𝑉1 (𝑥(𝑡0

𝜌 < )) ⇒ 𝑉1 (𝑥(𝑡)) ≤ 𝑉1 (𝑥(𝑡0

از رابطه ( )27نتیجه میشود که پاسخ )𝑡(𝑥 قلمرو 𝜌𝜋 را از مرز مشخص
شده با 𝜌 = )𝑥(  𝑉1ترک نخواهد کرد .با توجه به رابطه ( ،)24همچنین اگر
پاسخ )𝑡(𝑥 بخواهد قلمرو 𝜌𝜋 را از مرز مشخص شده با  𝑉2 (𝑥) = 0ترک

()34

𝛼 > 0خواهد بود .که مقدار 𝛼وجود دارد زیرا مجموعه 𝐿 یک مجموعه

فشرده است و تابع )𝑥( ̇ 𝑉1روی آن پیوسته میباشد .حال اگر )𝑡(𝑥 برای

بازهیزمانی )∞  [𝑡0 ,در 𝜎𝜋\ 𝜌𝜋 باقی بماند .خواهیم داشت:
()35

روابط( )1و ( )29داریم:
∀𝑥 ∈ [𝜋𝜌 \𝜓𝜌 ]𝑜 ⇒ 𝑉2 (𝑥) > 0 , 𝑉̇2 (𝑥) > 0

که در این صورت برای پاسخ )𝑡(𝑥که در بازهیزمانی )  [𝑡0 , 𝑇1درون
𝜌𝜓\ 𝜌𝜋 باشد ،داریم:

()36

𝜏𝑑))𝜏(𝑥( 𝑉̇2

()21

) 𝑡∈[𝑡0 ,𝑇1
0

⇒ 𝑉2 (𝑥(𝑡)) ≥ 𝑉2 (𝑥(𝑡0 )) > 0

𝑡
𝜏𝑑))𝜏(𝑥( ̇∫𝑡 𝑉1
0

≤ 𝑉1 (𝑥(𝑡0 )) − 𝛼(𝑡 − 𝑡0 ) , 𝑡 ≥ 𝑡0

+ 𝑡0

𝛼

<𝑡

باقی بماند در تناقض است ،در نتیجه فرض خلف باطل و  𝜎 = 0است و

از رابطه ( )21نتیجه میشود که پاسخ )𝑡(𝑥 قلمرو 𝜌𝜋 را از مرز مشخص
شده با  𝑉2 (𝑥) = 0نیز نمیتواند ترک کند .پس براساس رابطه ( )28پاسخ

 -4مثالهای موردی

𝜌𝜋 باقی میماند .با توجه به قضیه ( )9و این که 𝐷 ⊂ )𝜋𝜌 ⊂ 𝐵̅(𝜀, 0

)) 𝑉1 (𝑥(𝑡0

که رابطه ( ) 36با این که پاسخ )𝑡(𝑥 برای بازهزمانی )∞  ،[𝑡0 ,در 𝜎𝜋\ 𝜌𝜋

اثبات تمام است.

)𝑡(𝑥 با شرط اولیه 𝜌𝜋 ∈ )  𝑥(𝑡0برای تمام زمانهای  𝑡 ≥ 𝑡0درون قلمرو

𝑉1 (𝑥(𝑡)) = 𝑉1 (𝑥(𝑡0 )) +

برای سمت راست رابطه ( )35با توجه به مثبت بودن ))𝑡(𝑥(  𝑉1باید داشته
باشیم:

𝑡∫ 𝑉2 (𝑥(𝑡)) = 𝑉2 (𝑥(𝑡0 )) +

} 𝜌 ≤ )𝑥( , 𝐿 = {𝑥 ∈ 𝜋̅𝜌 ∶ 𝜎 ≤ 𝑉1

با توجه به این که  [𝜋̅𝜌 \{0}] ⊂ 𝛺1و 𝐿 ∉  ،0اگر 𝛼 وجود داشته باشد،

کند ،از ناحیه 𝜌𝜓\ 𝜌𝜋 عبور خواهد کرد .برای ناحیه 𝜌𝜓\ 𝜌𝜋 با توجه به

()28

𝜌 < 𝜎,

با استفاده از برهان خلف اثبات میکنیم؛  𝜎 = 0است.

که در این صورت خواهیم داشت:
()27

𝑡 → ∞ ⇒ 𝑉1 (𝑥(𝑡)) = 𝜎 ≥ 0

مثال ( :)9معادالت زیر را در نظر بگیرید.
̇𝑥
−𝑥 2
] [ 1] = [ 1
𝑥̇ 2
−𝑥2

یكتایی پاسخ )𝑡(𝑥 تضمین میشود .با توجه به این که برای 𝜀 دلخواه در

()37

بازه  0 < 𝜀 < 𝑟3مجموعهی 𝜌𝜋 حاصل شد و با انتخاب 𝛿 به صورت:

فرض کنید این معادالت توصیف کننده سیستمی باشد که حالت  𝑥1آن

} 𝜌 = )𝑥( , 𝐿 = {𝑥 ∈ 𝜋̅𝜌 ∶ 𝑉1

()30

‖𝑥‖ 𝐿∈𝑥𝑛𝑖𝑚 = 𝑚𝛿

𝑚𝛿 < 𝛿 ⇒

و همچنین با این عبارت که ( 𝜋𝜌 ∩ 𝐵(𝛿, 0) ≠ ∅ :چون 𝜌𝜋𝜕 ∈ )0؛
رابطه زیر اثبات میشود.

نشان دهنده غلظت یک ماده است در این صورت همواره برای ، 𝑡 ≥ 𝑡0
خواهیم داشت . 𝑥1 (𝑡) ≥ 0 :حال اگر چه با توجه به تابع ،𝑉 = 𝑥1
براساس قضیه چتایف[ ،]26میتوان ناپایداری مبدا را ثابت کرد .اما همان
طور که از شكل ( )5مشخص است رفتار ناپایداری مبدا ناشی از شرایط
اولیه مربوط به ناحیه  𝑥1 (𝑡) < 0است .حال آن که می دانیم پاسخهای
سیستم توصیف شده با این معادالت فقط دارای شرایط اولیه که
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 𝑥1 (𝑡0 ) ≥ 0باشد؛ خواهد بود .از این رو ناپایدار خواندن سیستم درست
نیست و با استفاده از مفهوم پایداری گوشهای و قضیه ارائه شده در این مقاله
به بررسی پایداری این سیستم میپردازیم.
𝑉 = 𝑥1 ⇒ 𝑉̇ = −𝑥12

()38

با استفاده از توابع  𝑉1و  ،𝑉2به ترتیب با پارامترهای 𝑎 و 𝑏 ،بیان شده در
رابطه ( )31میخواهیم پایداری گوشهای مبدا را مورد مطالعه قرار دهیم.
, 𝑉2 = −𝑥22 − 𝑏𝑥14

()31

𝑉1 = 𝑥1 + 𝑎𝑥22

برای مشتق این دو تابع نسبت به زمان داریم:
, 𝑉̇2 = 2𝑥22 + 4𝑏𝑥15

()40

شكل  : 5صفحه فاز مربوط به سیستم با رابطه ()37

حال میخواهیم با استفاده از پایداری گوشهای ،ناحیهای در برگیرنده رویه

𝑉1̇ = −𝑥12 − 2𝑎𝑥22

به ازای  𝑎 = −0.4و  𝑏 = −4دو تابع  𝑉1و  𝑉2شرایط قضیه را برآورده
میکنند .در این صورت ناحیه ) ،𝛺 ⊂ 𝐵(0.4,0که برای مرز آن داریم:
𝑥 ∈ 𝜕𝛺 ∶ 𝑉1 (𝑥) = 0.24 ∨ 𝑉2 (𝑥) = 0

()49

کُند سیستم در نزدیكی نقطه تعادل واقع در مبدا بدست آوریم که تمام
مسیرهای وارد شونده به این ناحیه جذب مبدا گردد .در واقع به جای یک
منحنی (رویه کُند سیستم) ،یک ناحیه که در برگیرنده آن منحنی است را
بدست میآوریم ،که این امر سبب میشود تا تخمینی از حوزه جذب مبدا

وجود خواهد داشت که برای آن پایداری مجانبی گوشهای مبدا تضمین
میگردد .شكل ( )4را مشاهده کنید.

نیز حاصل گردد .تابع𝑉 و مشتق آن نسبت به زمان را به صورت زیر در نظر
بگیرید.
𝑒𝑡𝑐 = 𝑏 , 𝑎 ,

()44

) 𝑉 = −(𝑥2 − 𝑎𝑥1 )(𝑥2 − 𝑏𝑥13

1
𝑉̇ = [𝑎𝑥12 − (2 + 12𝑎)𝑥1 𝑥2 + (4 + 10𝑎)𝑥22 −
10
(4 + 10𝑎)𝑥1 𝑥22 + 2𝑎𝑥12 𝑥2 + (𝑏 + 4𝑎𝑏)𝑥14 −
(32𝑏 + 40𝑎𝑏)𝑥13 𝑥2 + 30𝑏𝑥12 𝑥22 + (2𝑏 +
] 40𝑎𝑏)𝑥14 𝑥2 − 30𝑏𝑥13 𝑥22

حال توابع  𝑉1و  ،𝑉2را برای بررسی پایداری گوشهای مبدا به صورت رابطه
( )45بدست میآوریم.
𝑉1 = 𝑉|𝑎=20,𝑏=0.2

()45

شكل  : 4نمایش هندسی مرزها ،مرتبط با مجموعههای مورد نیاز برای برقراری
شرایط قضیه

مشتق تابع  𝑉1نسبت به زمان را به سادگی از رابطه ( )44میتوانید بدست
آورید و مشتق تابع  𝑉2نسبت به زمان را با جایگذاری مقادیر 𝑎 و 𝑏 در
رابطه ( )46میتوانید بدست آورید.

مثال ( : )2سیستم توصیف شده با معادالت زیر را در نظر بگیرید.
𝑥2 − (𝑥2 + 1)𝑥1
̇𝑥
[ = ][ 1
]
𝑥̇ 2
] 0.2[−𝑥2 + (𝑥2 + 0.5)𝑥1

()42

این سیستم توصیف کننده سینتیک آنزیم 9است .که رفتار آن در مراجع
[ ]28،27مورد بررسی قرار گرفته است و تخمینی از رویه کُند 2این سیستم به

()46

صورت زیر ارائه شده است.
()43

}

0.1𝑥2
(𝑥2 +1)4

+

𝑥2
𝑥2 +1

𝑉2 = −𝑉̇|𝑎=5,𝑏=0.5

= 𝑀𝑠𝑙𝑜𝑤 = {(𝑥1 , 𝑥2 ) ∈ ℝ2 : 𝑥1

−1
𝑉̇2 = [−(1 + 16𝑎)𝑥12 + (16 + 92𝑎)𝑥1 𝑥2 −
50
(18 + 80𝑎)𝑥22 + 𝑎𝑥13 − (6 + 54𝑎)𝑥12 𝑥2 +
(46 + 170𝑎)𝑥1 𝑥22 − (20 + 50𝑎)𝑥23 −
(36𝑏 + 820𝑎𝑏)𝑥14 +
(2𝑎 + 562𝑏 + 1440𝑎𝑏)𝑥13 𝑥2 − (8 + 40𝑎 +
840𝑏 + 600𝑎𝑏)𝑥12 𝑥22 + (20 + 50𝑎 +
300𝑏)𝑥1 𝑥23 + (𝑏 + 20𝑎𝑏)𝑥15 − (124𝑏 +
1680𝑎𝑏)𝑥14 𝑥2 + (1090𝑏 + 1400𝑎𝑏)𝑥13 𝑥22 −
750𝑏𝑥12 𝑥23 + (40𝑎𝑏 + 2𝑏)𝑥15 𝑥2 − (100𝑏 +
] 800𝑎𝑏)𝑥14 𝑥22

در این صورت ناحیه ) ،𝛺 ⊂ 𝐵(1,0که برای مرز آن داریم:
()47

𝑥 ∈ 𝜕𝛺 ∶ 𝑉1 (𝑥) = 6.11 ∨ 𝑉2 (𝑥) = 0

وجود خواهد داشت که برای آن پایداری گوشهای مبدا تضمین میگردد.
Enzyme kinetics
Slow manifold
مجله کنترل ،جلد  ،7شماره  ،3پاییز 9312
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شكل ( )6را مشاهده کنید.
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،سیستمهایی شود که وجود پاسخ در این سیستمها مانند سیستمهای مثبت
 همچنین قضیهای مشابه با قضیه.محدود به بخشی از فضای حالت باشد
.لیاپانوف در ارتباط با تضمین پایداری گوشهای این گونه سیستمها ارائه شد
 پایداری گوشهای،)2( در انتها برای دو سیستم متفاوت با استفاده از قضیه
.نقطه تعادل واقع در مبدا مورد بررسی قرار داده شد
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چکيده :در این مقاله تحقیقاتی یک اینورتر شش فاز سه سطحی با مدوالسیون پهنای پالس بردار فضایی  SVPWMبا بكارگیری دو
اینورتر سه فاز سه سطحی با اختالف فاز  33درجه طراحی میشود .در پیاده سازی از روش طبقه بندی (کالسه بندی) شبكه عصبی بردارهای
اینورتر  SVPWMاستفاده شده است .از این اینورتر در یک سرودرایو شش فاز استفاده شده است .روش کنترلی مورد استفاده عبارت است
از کنترل برداری در راستای شاردور استاتور و با بكارگیری یک تبدیل شناخته شده متغیرهای شش فاز به شش متغیر متعامد تبدیل میشوند.
درستی عملكرد این روش توسط شبیهسازی درایو یک موتور شش فاز نامتقارن به اثبات رسیده است.
کلمات کليدي :شش فاز نامتقارن ،شبه شش فاز ،اینورتر سه سطحی ،طبقه بندی شبكه عصبی.

Direct Torque and Flux Control of An Asymmetrical Six-phase
Induction Motor Supplied with A Three-level SVPWM Inverter
Using Neural Networks Classification
S. Mohammad Jalal Rastgar Fatemi, Jafar Soltani, Navid Reza Abjadi
Abstract: In this research paper a three-level six-phase inverter with space vector pulse width
modulation (SVPWM), using two three-level three-phase inverters with 30 degrees phase
displacement, is designed. In implementation, neural networks classification is employed for
inverter vectors. This inverter is used in a six-phase servo drive system. The using control method is
vector control in stator flux reference frame and with a well-known transformation, the six-phase
variables are converted to six orthogonal variables. The validity of the proposed method is
investigated by six-phase servo drive system simulation.
Keywords: asymmetrical six-phase, quasi six-phase, three-level inverter, neural networks
classification.
 -روشهای مدوالسیون پهنای پالس ( )PWMبرای سیستمهای چند

 -1مقدمه
در کنار ماشینهای سه فاز استفاده از ماشینهای چندفاز با توجه به

فاز ][4]-[2

بعضی ویژگیها و مزایا نسبت به حالت سه فاز اخیرا مورد توجه قرار
گرفته است .تحقیقات در زمینه ماشینها و درایوهای چند فاز را میتوان در

 تزریق هارمونیک برای رسیدن به گشتاور الكترومغناطیسی بیشتر][1

چهار حوزه عمده زیر طبقه بندی کرد
نویسنده عهده دار مكاتبات :سید محمد جالل رستگار فاطمی
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 -افزایش قابلیت اطمینان و پیاده سازی درایوهای مقاوم در برابر خطا

 -2توصيف و مدلسازي سيستم درايو

با استفاده از ماشینهای چند فاز ][1
 استفاده از ماشینهای چند فاز بصورت سری در برخی ازکاربردهای خاص ].[24]-[7
در ] [2روش مدوالسیون  SVPWMبرای اینورتر شش فاز منبع  Zبا
طبقه بندی شبكه عصبی ارائه شده است که اینورتر منبع  Zیک اینورتر
افزایشی-کاهشی می باشد که با استفاده از شبكه عصبی زمان محاسبات
مدوالسیون کاهش یافته است .در ] [1روشی ساده برای مدوالسیون

برای بررسی و استفاده از ماشین شبه شش فاز دو روش اساسی در
مراجع مطرح شده است :یكی مدلسازی ماشین بصورت دو دسته سیم پیچ
سه فاز و استفاده از تبدیلهای متداول سه محوری به دو محوری ،دیگری
مدلسازی ماشین بصورت یک شش فاز یكپارچه و استفاده از یک تبدیل
شش محوری به چهارمحوری .روش اخیر مولفه های الكترومكانیكی را
از غیر الكترومكانیكی جدا میكند که روند طراحی کنترل کننده را آسان
میسازد و در این مقاله مورد استفاده قرار میگیرد.
ماتریس تبدیل آن عبارتست از

پهنای پالس یک اینورتر منبع ولتاژ دو سطحی شش فاز متقارن مطرح
شده است .این روش برای سیستمهای شش فاز نامتقارن قابل استفاده نمی
باشد .در ] [21با بكارگیری دو اینورتر دو سطحی سه فاز ،یک اینورتر
دو سطحی شش فاز نامتقارن پیاده سازی شده است .برای کاهش حجم

()2

محاسبات و پیاده سازی آسان ،در ] [21با استفاده از روش طبقه بندی
شبكه عصبی ،یک اینورتر دو سطحی شش فاز نامتقارن پیاده سازی شده

بدست می آیند

دو اینورتر سه سطحی سه فاز طراحی میشود مضافا به اینكه با بكارگیری
()1

عصبی تیدیل میگرد ،به نحوی که با صرفه جویی قابل مالحظه در زمان

0  R r i r   r ( L r i  r  L mi  s ) 

محاسبات ،حتی با یک میكروکنترلر ارزان قیمت نیز عمل مدوالیسون
اینورتر سه سطحی شش فاز امكان پذیر میگردد.
()3

است که نسبت به یكدیگر زاویه ای فضایی دارند از بین زوایای مختلف،

و معادله گشتاور بصورت زیر نوشته میشود

زاویه 33درجه الكتریكی کمترین ریپل گشتاور را به همراه دارد .به این
ساختاری نامتقارن دارد به شكل  2مراجعه شود.

d
) ( L r i r  L mi s
dt
0  R r i  r   r ( L r i r  L mi s ) 
d
) ( L r i  r  L mi  s
dt

شش فاز میباشد .این ماشین شامل دو مجموعه سیم پیچ سه فاز در استاتور

نوع ماشین اصطالحا شش فاز نامتقارن یا شبه شش فاز میگویند که

d
( L si ks  L mi kr ) for k   , 
dt
d
v ks  R si ks  ( L lsi ks) for k  x, y
dt
v ks  R si ks 

تكنیک ارائه شده این محاسبات به ضرب و جمع های ساده در شبكه

از بین ماشینهای چندفاز یكی از ماشینهای مورد توجه ،ماشین القایی

C

با بكارگیری این تبدیل معادالت ولتاژ استاتور و روتور بصورت زیر

در این مقاله یک اینورتر سه سطحی شش فاز نامتقارن با بكارگیری
روش طبقه بندی شبكه عصبی ،حجم محاسبات کاهش داده میشود .با

cos 9 
sin 9 
cos 9 

sin 9 
0 

1 

1 cos 
0 sin 

2 x 1 cos 5

6 y 0 sin 5
0  1
0

0  0
1

که در آن .    / 6

است .با توسعه این روش برای اینورتر های سه سطحی چند فاز میتوان به
توانهای باالتری دست یافت.

cos8
sin 8
cos 4
sin 4
1
0

cos 5
sin 5
cos 
sin 
0
1

cos 4
sin 4
cos8
sin 8
1
0




()4

)T e  P L m(i ri  s  i  ri s
که در آن  Pتعداد زوج قطبهاست.
با بررسی این معادالت دیده میشود که (  ) i s, i  sمولفه های

موثر در تولید گشتاور و (  ) i xs, i ysمولفه هایی هستند که تنها تلفات را
افزایش میدهند و بایستی توسط اینورتر به حداقل ممكن کاهش یابند.

 -3کنترل برداري در راستاي شاردور استاتور
روابط حاکم بر مولفه های الكترومكانیكی یک ماشین شش فاز
شكل :2شماتیک سیم پیچهای استاتور یک ماشین شش فاز نامتقارن

مشابه روابط حاکم بر یک ماشین سه فاز میباشد بنابراین کلیه روشهای
کنترلی ماشینهای سه فاز برای ماشینهای شش فاز قابل استفاده است.
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شكل  1بلوک دیاگرام کنترل برداری در دستگاه مختصات راستای
شاردور مغناطیسی استاتور ( )FOCرا نشان میدهد .حلقه های کنترلی
شامل سه کنترل کننده تناسبی-انتگرال گیر ( )PIمیباشند .این کنترل
کننده علی رغم سادگی که پیاده سازی آنرا آسان میسازد ،رفتار مناسبی
دارد.
زاویه بردار شاردور استاتور عبارتست از

s

()1

 s

 e  arctan
شكل :3اینورتر شش فاز سه سطحی

با مشتق گیری از این عبارت ،سرعت زاویه ای بردار شاردور استاتور
بصورت زیر بدست می آید
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بردارهای نشان داده شده در شكل  ،4شش قطاع را مشخص میكنند.
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هر قطاع را میتوان به چهار ناحیه تقسیم کرد بعنوان مثال در شكل  ،1قطاع

با جایگذاری مشتقات مولفه های شاردور استاتور ،این رابطه
بصورت زیر در می آید
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 2به چهار ناحیه  C ،B ،Aو  Dتقسیم بندی شده است .در این شكل
بردار مرجع در ناحیه  Bواقع شده است و میتوان بطور متوسط آن را
توسط سه بردار کلیدزنی رئوس مثلث  Bبصورت زیر تحقق بخشید.
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 -4اينورتر شش فاز متقارن سه سطحي

در اینجا  Tدوره تناوب کلیدزنی و

شكل  3یک اینورتر شش فاز سه سطحی را نمایش میدهد .با توجه

مربوطه میباشند.

به اینكه یک مجموعه ولتاژ شش فاز نامتقارن ،معادل با دو مجموعه سه
فاز متقارن با اختالف فاز  33درجه میباشد؛ برای پیاده سازی این اینورتر
می توان از دو اینورتر سه فاز سه سطحی استفاده کرد.

با فرض  V *  V و حل معادالت ( ،)3(-)8زمانهای کلیدزنی
بصورت زیر بدست می آیند
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در روش مدوالسیون پهنای پالس با بردارهای فضایی سه فاز ،برای
هر وضعیت کلیدزنی ،برداری تعریف میشود تعدادی از این بردارها در
شكل  4آورده شده اند .وضعیت کلیدزنی را میتوان با استفاده از یک
عدد سه رقمی در مبنای  3مشخص کرد هر صفر معادل روشن بودن کلید
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 1معادل روشن بودن کلید باالیی در ساق مربوطه میباشد.
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شكل :4تعدادی از بردارهای اینورتر سه فاز سه سطحی

شكل :1بلوک دیاگرام کنترل برداری راستای شاردور استاتور
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شكل :1بردارهای کلیدزنی مربوط به قطاع یک و بردار مرجع

شكل  1بلوک دیاگرام محاسبه  n kها را بر پایه شبكه عصبی نشان
میدهد .وزنهای شبكه با استفاده از بردارهای کلیدزنی مربوطه در
چارچوب  abcبدست می آیند.
با در نظر گرفتن ( )22میتوان نوشت
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V a ref 
n 2


 n3
   W V b ref 


n 4
V c ref 
n 

 5
 n 6 

به طریق مشابه میتوان زمانهای کلیدزنی را در ناحیه های دیگر بدست
آورد .همچنین اگر بردار مرجع در قطاعی غیر از قطاع  2قرار گیرد میتوان
آنرا به نوعی در قطاع یک در نظر گرفت ،البته با بردارهای کلیدزنی

()21

مربوطه (بنابراین همواره  0    60در نظر گرفته میشود).
همانطور که از ( ) 23دیده میشود برای محاسبه زمانها نیاز به نسبتهای
مثلثاتی است که باعث افزایش زمان محاسبه در پردازشگرها میگردد.

که در آن  Wماتریس وزنهاست و عبارتست از

شبكه های عصبی میتوانند این زمان را به مراتب کاهش دهند.
حاصل ضرب داخلی بردار کلیدزنی  V kنرمالیزه شده و بردار
مرجع را میتوان بصورت زیر نوشت

n k | V * | cos  k

()22

که در آن   kزاویه بردار مرجع با بردار کلیدزنی  kام است.
اگر بردار مرجع در قطاع  iام قرار داشته باشد از میان  n kهای
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مختلف  n iو  ni  1بیشترین مقادیر را خواهند داشت بنابراین با

n1

1

استفاده از دو مقدار بزرگتر  n kمیتوان شماره قطاع را تعیین کرد بدون
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از آنها زمانهای کلیدزنی مشخص میشوند .در واقع جهت اجرای
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مدوالسیون بردار فضایی بر پایه طبقه بندی عصبی بردارها الزم است از

n6

6

اینكه از روابط مثلثاتی استفاده کرد چرا که به وسیله شبكههای عصبی
میتوان حاصل ضربهای داخلی ( )22را بدست آورد .عالوه بر شماره

قطاع ،مقادیر  cos و )  cos(60  نیز بدست می آید که با استفاده

الیه رقابتی تعمیم یافته و خروجیهای دو نورون برنده رقابت بهره گرفته
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شكل :1بلوک دیاگرام شبكه عصبی محاسبه ضربهای داخلی

شود ].[27
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*  cos  

 | V | 

cos(60   ) 
 ni  1

()21

میتوان رابطه ( )23را بجای  cos و  sinرا برحسب cos 

برای نشان دادن کارایی روش پیشنهادی در پیاده سازی و محاسبه
زمانهای کلیدزنی اینورتر مدوالسیون پهنای پالس با بردار فضایی ،نتایج
یک شبیه سازی درشكلهای  7تا  3آورده شده است .در این شبیه سازی

و)  cos(60 بازنویسی کرد برای این منظور از تبدیل زیر استفاده

کامپیوتری ،سه ولتاژ فاز سینوسی متقارن به عنوان ولتاژهای مرجع انتخاب

میشود][27

شده اند .در شكل  ،7شماره قطاع با محاسبه شماره قطاع از روی مولفه
های ولتاژها ،مشخص شده است که عددی از  2تا  1می باشد با محاسبه
شماره قطاع از روی مولفه های ولتاژها ،دیده می شود که شبكه عصبی
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به درستی ،شماره قطاع را بدست می دهد .در شكل  ،8شكل موجهای
 n1تا  n 6نشان داده شده اند که خروجیهای شبكه عصبی شكل  1می
باشند .در شكل  3اندیسها و شكل موجهای دو خروجی بیشینه شبكه
عصبی نشان داده شده است .شكل موج  iدر شكل  3و شكل موج
شماره قطاع در شكل  ، 7کامال یكسان هستند؛ بنابراین شبكه عصبی قادر
است به درستی ،شماره قطاع را بدست دهد و به جای محاسبه مستقیم و
استفاده از نسبت های مثلثاتی که زمان یا حافظه زیادی از پردازشگر را به
خود اختصاص می دهند؛ می توان با محاسبات ساده شبكه عصبی هم
شماره قطاع را بدست آورد و هم خود نسبتهای مثلثاتی را برای محاسبه

 -5نتايج شبيه سازي
در این قسمت نتایج شبیه سازی و بررسی عملكرد روش پیشنهادی
اورده شده است .موتور شش فاز مورد استفاده دارای پارامترهای جدول
 2است .برای شبیه سازی از نرم افزار  MATLABو محیط Simulink

استفاده شده است.
جدول  :2پارامترهای موتور شش فاز

Poles  2

L m  29.7 mH

زمانهای کلیدزنی ،بدست آورد.

L r  33.15 mH

L s  33.15 mH

R r  0.66 

R s  0.78 

B  0.001 N.m.s

J  0.03 kg.m2

نتایج شبیه سازی اینورتر به تنهایی در شكل  23آورده شده است.
شكل  :7شكل موجهای ولتاژهای فازها ،مولفه های مربوطه و شماره قطاع

در این شبیه سازی شش ولتاژ سینوسی با اختالف فازهای مربوطه برای
یک سیستم شش فاز نامتقارن به عنوان مرجع در نظر گرفته شده اند .در
شكل(–7ب) ولتاژهای دو فاز  aو  bو یک ولتاژ خط از طریق
فیلترسازی شكل موجهای  PWMآورده شده است این شكل بخوبی
عملكرد اینورتر سه سطحی را در تولید مولفه های اول نشان میدهد .نتایج
شبیه سازی سیستم سرودراریو شش فاز با استفاده از اینورتر پیشنهادی در
شكلهای  22تا  23آورده شده است .این شكلها به ترتیب نتایج
آزمایشهای افزایش سرعت در راه اندازی ،تغییر جهت سرعت و تغییر
شار دور مغناطیسی استاتور میباشد .در آزمایش اول ،گشتاور بار در لحظه
 3/1ثانیه به صورت پله ای اعمال شده است .نتایج شبیه سازی حكایت از

شكل  :8شكل موجهای خروجی شبكه عصبی

تعقیب مقدار سرع ت و شاردور مغناطیسی استاتور از مقادیر مرجع مربوطه
دارد .با اعمال گشتاور بار پله ای ،همانطور که در شكل (-22ب) نشان
داده شده است ،سرعت موتور اندکی کاهش یافته ولی به مقدار اولیه
خود بازگشته است با استفاده از روشهای کنترلی پیشرفته تر میتوان
دینامک پاسخ به گشتاور بار بعنوان اغتشاش را بهبود بخشید .با این حال
هدف در اینجا کاهش محاسبات و امكان پیاده سازی روش توسط
پردازشگرهای ارزان قیمت می باشد و همان گونه که محاسبات مربوط
به مدوالسیون پهنای پالس کاهش داده شد از بین روشهای کنترلی موتور
القایی نیز روش نسبتا ساده ای انتخاب شده است.
در شكل  21علی رغم تغییرات زیاد سرعت ماشین و حتی معكس
سازی آن ،شاردور مغناطیسی استاتور مقدار خود را حفظ کرده است و

شكل  :3اندیسها و شكل موجهای دو خروجی بیشینه شبكه عصبی
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برای بررسی امكان تغییر شاردور استاور ،مقدار مرجع شار تغییر
داده شده است نتایج این آزمایش در شكل  23آورده شده است .دیده
میشود علی رغم تغییر شار ،سرعت ماشین روی مقدار مرجع مربوطه،
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شكل( :22الف) سرعت و شار دور مغناطیسی استاتور برای آزمایش افزایش
سرعت در راه اندازی (ب) ولتاژهای فازهای  aو  bو ولتاژ خط مربوطه
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شكل :21سرعت و شار دور مغناطیسی استاتور برای آزمایش تغییر جهت
سرعت

شكل :23ولتاژهای فازهای  aو  bو ولتاژ خط (الف) شكل موجهای با
مدوالسیون بردار فضایی (ب) شكل موجهای فیلتر شده
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شكل :23سرعت و شار دور مغناطیسی استاتور برای آزمایش تغییر شار دور
مجله کنترل ،جلد  ،7شماره  ،3پاییز 2331

Journal of Control, Vol.7, No.3, Fall 2014

21

 با بكارگیری طبقه بندی عصبیSVPWM  تغذیه شده با اینورترهای سه سطحی،کنترل مستقیم گشتاور و شار یک موتور شش فاز القایی نامتقارن
 نوید رضا ابجدی، جعفر سلطانی،سید محمد جالل رستگار فاطمی

[7] N. R. Abjadi, J. Soltani, J. Askari, Nonlinear
Sliding-mode Control of a Multi-motors Web
Winding System Without Tension Sensor, IEEE
International
Conference
on
Industrial
Technology (ICIT 2008), pp. 1-6, 21-24 April
2008.
[8] E. Levi, S. N. Vukosavic, M. Jones, Vector Control
Schemes for Series-connected Six-phase Twomotor Drive Systems, IEE Proc.-Electr. Power
Appl., vol. 152 no. 2, pp. 226-238, March 2005.
[9] M. Jones, S. N. Vukosavic, E. Levi, A. Iqbal, A
Six-Phase Series-Connected Two-Motor Drive
With Decoupled Dynamic Control, IEEE Trans.
on Ind. Appl., vol. 41 no. 4, pp.1056-1066,
July/August 2005.
[10] K. K. Mohapatra, R. S. Kanchan, M. R. Baiju, P.
N. Tekwani, K. Gopakumar, Independent FieldOriented Control of Two Split-Phase Induction
Motors From a Single Six-Phase Inverter, IEEE
Trans.On Industrial Electr., vol. 52 no. 5, pp.
1372-1382, October 2005.
[11] M. Jones, S. N. Vukosavic, E. Levi, ParallelConnected Multiphase Multidrive Systems With
Single Inverter Supply, IEEE Trans. on Ind.
Electr., vol. 56, no. 6, pp. 2047-2057, June 2009.
[12] E. Levi, M. Jones, S. N. Vukosavic, and H. A.
Toliyat, A Five-phase Two-machine Vector
Controlled Induction Motor Drive Supplied from a
Single Inverter, EPE Journal, vol. 14, no. 3, pp.
38-48, Aug. 2004.
[13] K. K. Mohapatra, M. R. Baiju, and K.
Gopakumar, Independant Speed Control of Two
Six-phase Induction Motors Using a Single Sixphase Inverter, EPE Journal, vol. 14, no. 3, pp.4962, June/Aug. 2004.
[14] M. Jones, E. Levi, A. lqbal, A Five-Phase SeriesConnected Two-Motor Drive with Current Control
in the Rotating Reference, 2004 35th Annual
IEEE Power Electronics Specialists Conference,
Aochen, Gemany, pp. 3278-3284, 2004.
[15] K. Gopakumar, V. T. Ranganathan, and S. R.
Bhat, “An efficient PWM technique for split phase
induction motor operation using dual voltage
source inverters”, Conf. of IEEE Ind. Appl.
Society, vol. 1, Toronto, Ontario, Canada, pp. 582
-587, Oct. 1993.
[16] D. Yazdani, S. A. Khajehoddin, A. Bakhshai, and
G. Joós, “Full utilization of the inverter in splitphase drives by means of a dual three-phase space
vector classiﬁcation algorithm”, IEEE Trans. on
Ind. Electr., vol. 56, no. 1, pp. 120-129, Jan. 2009.

 کنترل اینورترهای منبع ولتاژ چند،2373 ،[ حمید رضا سلیقه راد27]
سطحی سه فاز با استفاده از مدوالسیون بردار فضایی به کمک
 دانشگاه صنعتی، پایان نامه کارشناسی ارشد،کالسه بندی بردارها
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 نتيجه گيري-6
، درجه33 با استفاده از دو اینورتر سه فاز سه سطحی با اختالف فاز
.به راحتی میتوان یک اینورتر شش فاز سه سطحی را پیاده سازی کرد
برای کاهش حجم محاسبات از روش طبقه بندی عصبی استفاده شده
 اینورتر سه سطحی پیشنهادی در یک موتور درایو شش فاز.است
نامتقارن با استفاده از روش موثر کنترل برداری در شاردور استاتور بكار
 نتایج شبیه سازی کامپیوتری نشان دهنده کارآیی روش.گرفته شده است
.پیشنهادی میباشد
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چکیده :توانبخشی حرکتی از مباحث مورد توجه محققان است .در این تحقیق ،یک راهكار کنترلی بهمنظور کنترل حرکت مدلی از بازوی دست با سه
مفصل ارائه شده است .در مدل مورد استفاده ،اثر فعالسازی همزمان عضالت آگونیست و آنتاگونیست مفصل مچ دست با استفاده از مكانیزم فریزسازی
لح اظ شده است .با الهام از عملكرد سیستم اعصاب مرکزی در کسب مهارتهای حرکتی ،راهكار کنترلی ارئه شده مبتنی بر یكی از الگوریتمهای یادگیری
تقویتی توسعه داده شده است .ابتدا کارایی کنترل کننده کالسیک مبتنی بر یادگیری تقویتی به منظور کنترل حرکت دست به سمت یک هدف مشخص،
مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان دادند که چنین کنترلکنندهای نمی تواند حتی بازای پس چندین اپیزود پایداری سیستم را حفظ نماید .در مرحله بعد به
منظور بهبود وضعیت پایداری و همچنین کارایی کنترلکننده ،ترکیبی از کنترلکننده تناسبی-انتگرالی-مشتقی ( )PIDو کنترلکننده مبتنی بر یادگیری
تقویتی ارائه و مورد ارزیابی قرار گرفت .کنترلکننده  PIDدر کنار یادگیری تقویت ی کارایی خوبی داشته است ،اما به لحاظ تئوری تضمینی برای اثبات
پایداری وجود ندارد .لذا به منظور بهبود شرایط پایداری سیستم کنترل ،از ترکیب کنترلکننده  HTCو کنترلکننده  PIDهمراه با کنترلکننده مبتنی بر
راهكار یادگیری تقویتی استفاده شده است .به این ترتیب پایداری سیستم کنترل حلقه بسته مبتنی تئوری لیاپانوف تضمین شده است .نتایج نشان دادند که
کنترلکننده ترکیبی با استفاده از  HTCدر برابر اغتشاش خارجی و تغییرات تصادفی پارامترهای سیستم ،کارایی بسیار خوبی داشته است .پس از شبیهسازی-
های کامپیوتری ،به منظور ارزیابی کاملتر راهكار کنترلی پیشنهادی ،آزمایشهای انسانی طراحی و انجام شدند .در آزمایشهای انسانی الگوی فعالیت
عضالت مفاصل دست ،طی عملكرد حرکت دست با استفاده از سیگنالهای الكترومایوگرام عضالت ،استخراج شدند .نتایج نشان میدهند که همزمانی قابل
مالحظه ای بین بازه زمانی مربوط به فعالیت و عدم فعالیت تغییرات سیگنال خروجی کنترلکننده در مطالعات شبیهسازی با الگوی فعالیت عضالت دست فرد
سالم وجود دارد.
کلید واژه:کنترلکننده تناسبی-انتگرالی -مشتقی ،کنترلکننده مقاوم ( ،)HTCمدل بازوی سه مفصل ،مكانیزم فریزسازی ،یادگیری تقویتی

A Robust Control Strategy Based on Reinforcement Learning Approach to
Rehabilitat the Arm Movement
Z. Hasanzadeh Binabidi, Hamid Reza Kobravi, Saeed Toosizadeh, Reza Boostani
In this research, a control strategy has been presented to movement control of a three link model of human’s
arm. The freezing mechanism has been used to consider the role of antagonistic coactivation of wrist muscles in
the used three link model. Inspired by motor learning process of central nervous system, the presented control
strategy has been designed based on the reinforcement learning algorithm. At first, the performance of a control
methodology based on reinforcement learning was evaluated. The results show the instability of control system
)even after numbers of leaning episode. Then, a combination of a proportional derivative integral (PID
controller and a reinforcement learning based controller were utilized to improve the stability conditions and
performance of controller. Despite the good performance, there is no guarantee for stability of control system.
So, to satisfy the stability conditions, a robust controller called HTC was added to the combination of a PID
controller and a reinforcement learning based controller. According to the simulation results, the combinational
controller accompany by HTC had good performance even in presence of external disturbance, measurement
noise and random changes of model parameters. For more assessments, the muscle activation profile of involved
muscles during the arm movement of an intact subject was compared with control signals obtained through the
simulation studies. The results show an interesting timing synchronization between the activation and
deactivation timing of control signals and muscle activation profiles.
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مدل دو سطحی ،شامل مدل دینامیكی سطح باال و مدل دینامیكی سطح پایین

مقدمه
2

آسیب نخاعی سطح باال (سطح گردنی ،)C1-C4میتواند موجب از دست
دادن اکثر یا همه عملكردهای عضالنی ارادی در زیرگردن میباشد .تحریک
الكتریكی عملكردی1میتواند به منظور ایجاد عملكردهای حرکتی در این افراد
موثر باشد .در این راهكار با تحریک الكتریكی اعصاب حرکتی عضالت فلج و
تنظیم شدت انقباض آنها ،گشتاورهای مكانیكی حول مفاصل ،کنترل و به طبع
آن حرکت ایجاد میشود .بدلیل دینامیک متغیر ،اغتشاشات ،رفتار متغیر با زمان و
عدم قطعیتهای موجود در سیستمهای اسكلتی -عضالنی ،توسعه سیستمهای
مبتنی بر  FESنیازمند استفاده از روشهای کنترلی هستند .یكی از زمینههای
کاربردی تحریک الكتریكی عملكردی در ایجاد و کنترل حرکت بازو دست
است .حرکت بازو یكی از رایجترین فعالیتها در زندگی روزمره ما است و
چگونگی حرکات هماهنگ موضوع تحقیقهای گستردهای بوده است [.]2[-]6
از رویكردهای کنترل حرکت بازوی انسان میتوان به استفاده از مدلهای
توصیفی ،مدلهای کامل (شامل مدلهای دینامیكی و مدلهای تصادفی) ،مدلهای
اجرایی حرکت و مدلهای دینامیک مفاصل انسان اشاره کرد [ .]2هدف مدل-
های توصیفی ،توصیف رفتار ظاهری حرکت انسان است .از جمله روابط تجربی
این مدلها که در شناسایی حرکات بازوی انسان مورد استفاده قرار میگیرد می-
توان به قانون فیت ،پروفایل سرعت زنگولهوار در حرکات مستقیم و قانون 1/3
توان اشاده کرد .به رغم سادگی مدلهای توصیفی ،این مدلها به علت در نظر
نگرفتن جنبههای دینامیكی حرکت مورد انتقاد قرار میگیرند .از سوی دیگر
مدلهای دینامیكی قادر به پیشبینی برخی آزمایشات نبوده و در نتیجه رضایت-
بخش نیستند .نشان داده شده است هنگامیكه فردی دست خود را بین موقعیت
اولیه و نهایی حرکت می دهد ،ممكن است مسیر دست خود را به منظور اصالح
خطسیر ،با استفاده از فیدبكهای بصری تغییر دهد [ .]2مدلهای کینماتیک این
تطبیقپذیری 3را پیشبینی می کنند در حالی که مدلهای دینامیكی قادر به انجام
چنین کاری نیستند زیرا محدوده کاری مدلهای دینامیكی در خطسیر تنها به
موقعیت ابتدا و انتهای حرکت بستگی دارد و موقعیت میانی درنظر گرفته نمی-
شود [ .] 2هاریس و ولپرت مفهوم متفاوتی از طراحی حرکت را بیان میکنند که
ادغامی از مفاهیم دینامیک و کینماتیک میباشد [ .]2سجنوسكی و همكاران،
[ ،]2به برخی از جنبههای مهم نظریه هاریس و ولپرت تحت عنوان حداکثر دقت
اشاره میکنند و بیان میدارند که مدلهای مبتنی بر حداکثر بهرهوری و حرکت
بدون نوسان ،نمیتوانند توصیف خوبی از خود تطبیقپذیری سیستم عصبی
دربرداشته باشند .لی و همكارانش یک روش کلی برای کنترل پیشخوردی
سلسلهمراتبی ارائه دادند که میتواند برای مشكالت کنترل حرکت دست مورد
استفاده قرار گیرد[ .]7مدل د ینامیكی ارائه شده توسط لی و همكارانش ،یک

هستند که با یكدیگر هماهنگی دارند .در تحقیق دیگری جیانگیو و
همكارانش ،تئوری کنترل ثابت بهینه پیوسته در زمان را برای مدلسازی سیستم-
های کنترل حرکتی انسان در حضور نویز وابسته به سیگنال ،ارائه دادهاند [.]1
مدل کنترلی آنها با برخی از مشاهدات مهم مانند عدم تقارن پروفایل سرعت
سازگار است .جاجودنیک و همكاران سه کنترلر پسخوردی تناسبی-
مشتقی) (PDبرای تحریک شش عضله بازو ،با استفاده از دو سنسور زاویه مفصل
ارائه دادهاند [ .]2استفاده از راهكارهای کنترل ترکیبی مانندترکیب کنترل پس-
خوری و جلوسوی ،یادگیری تقویتی و شبكههای عصبی مصنوعی نیز مورد
ارزیابی قرار گرفتهاند[ .] 3اما با توجه به اینكه در فرآیند حرکت دست به سمت
هدف ،اوال خطسیر مطلوبی برای تغییرات موقعیت دست قابل طراحی نیست و
ثانیا موقعیت نقاط ابتدا و انتها نیز ثابت نیستند ،لذا استفاده از روشهای کنترل
مبتنی بر یادگیری تقویتی میتواند موثرتر باشد[ .]23[-]27یادگیری تقویتی به
معنای تصحیح عملكرد یک سیستم بر اساس پاداش و تنبیههایی است که با توجه
به شناخت از محیط و نتایج تعامل با محیط ،طراحی شدهاند .پژوهشگران دریافته
اند که نرخ ارسال الكتریكی نورون های پخش کننده دوپامین در ناحیه تگمنتوم
شكمی را می توان به تابع خطای الگوریتم تفاوت زمانی نسبت داد  ،]23[،که در
فرایند حرکت دست به سمت هدف ،این تابع در حقیقت وابسته به فاصله بین
موقعیت فعلی و نهایی است .این امر موجب افزایش فعالیت مغزی در ناحیه
گانگلیون بازال 4می گردد ،که این بخش از ساختار مغز در کنترل حرکات عضله
و یادگیری فرد دخالت دارد [ .]23با الهام از عملكرد سیستم اعصاب مرکزی در
کسب مهارتهای حرکتی ،راهكار کنترلی مبتنی بر یكی از الگوریتمهای
یادگیری تقویتی توسعه داده شده است .به دلیل وجود عدم قطعیت ،دینامیک-
های مدل نشده و عدم وجود مدل ریاضی مناسب در سیستمهای اسكلتی-
عضالنی ،بكارگیری روشهای یادگیری تقویتی در کنار کنترلکنندههایی مقاوم
می تواند ،راهكاری موثر باشد .بر این اساس هدف اصلی این تحقیق ،ارائه
راهكار کنترلی جدیدی بر مبنای ترکیب یک کنترلگر با الگوریتمهای یادگیری
تقویتی میباشد .به منظور بهبود وضعیت پایداری و همچنین کارایی کنترل-
کننده ،ترکیبی از یک کنترلکننده پسخوردی و کنترلکننده مبتنی بر یادگیری
تقویتی ( ) RLPIDمورد استفاده قرار گرفته است .سپس به منظور تضمین کاملتر
پایداری ،ساختار کنترلی شامل ترکیب کنترلکننده مقاوم و کنترلکننده پس-
خوردی همراه با کنترلکننده مبتنی بر راهكار یادگیری تقویتی ()RLPIDHTC
استفاده شده است .به این ترتیب پایداری سیستم کنترل حلقه بسته با استفاده از
تئوری لیاپانوف تضمین میشود .نتایج مطالعات مبتنی بر شبیهسازیهای
کامپیوتری نشان میدهند که راهكار کنترلی  ،RLPIDHTCدارای بهترین کاریی
بوده است .پس از ارزیابی بوسیله شبیهسازی کامپیوتری ،به منظور ارزیابی کاملتر
راهكار کنترلی پیشنهادی ،آزمایشهای انسانی طراحی و انجام شدهاند .بطوریكه
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راهكار کنترل مقاوم مبتنی بر یادگیری تقویتی به منظور توانبخشی حرکتی بازو دست
زهرا حسنزاده بنابیدی ،حمیدرضا کبروی ،سعید طوسیزاده ،رضا بوستانی

الگوی فعالیت عضالنی فرد سالم با سیگنال خروجی کنترلکننده توسعه یافته،
مقایسه شد.

-2

 -1-1-2عملگر
عملگر یک کنترل کننده با عملكرد ردیابی باال است ،که دارای ساختار

ارائه راهکار کنترل
حرکت دست به سمت هدف ،بوسیله ایجاد گشتاور حول سه مفصل مچ،

آرنج و شانه ایجاد میشود .لذا برای کنترل چنین حرکتی دو راهحل وجود دارد.
راهحل اول این است که ،به از یک کنترلکننده چند ورودی-چند خروجی

شبكه عصبی-فازی میباشد[ .]22سیگنال یادگیری تقویتی بصورت معادله ()2
بیان میشود ،که از روش  Ɛ-greedyبه عنوان خطمشی عملگر به منظور تصمیم-
گیری رفتار استفاده شده است .

𝑅

استفاده شود .اما طراحی این کنترلکننده مشكل بوده و به لحاظ پیادهسازی بار

𝜀 ∑ 𝑤𝑗𝑎𝑐𝑡 𝑏𝑗𝑎𝑐𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 1 −

محاس باتی باالیی دارد ،از طرفی تضمین پایداری چنین ساختاری بسیار مشكل

()2

است .راه حل دوم این است که یک استراتژی کنترل غیرمتمرکز توسعه داده شود
بطوریكه برای کنترل حرکت هر مفصل از یک کنترلکننده مجزا استفاده شود،
که ساختار کلی آن در شكل ( )2نشان داده شده است .در ساختار کنترلی غیر-
متمرکز ،کوپلینگهای بین زیر سیستمها ،به عنوان دینامیكهای مدل نشده یا
اغتشاش برای هر زیر سیستم در نظر گرفته میشود.

𝑗=1
𝑅

 Rتعداد نرونهای الیه میانی

= 𝑟𝑢

𝜀𝑦𝑡𝑖𝑙𝑖𝑏𝑎𝑏𝑜𝑟𝑝 𝑛 ∑ 𝑤𝑗𝑎𝑐𝑡 𝑏𝑗𝑎𝑐𝑡 +
{ 𝑗=1
عملگر wjact ،وزن از نرون الیه میانی jام

به

 bactسازگاری نرون و Ɛنرخ
خروجی عملگر n ،نویز برای یافتن سیگنال بهینهj ،
جستجو که در معادله ( )1آمده است.

| 𝑡𝑒| 𝜀𝛼

()1

)1 + exp(𝑡 − 10

=ε

که 𝑡𝑒 خطای خروجی سیستم و 𝜀𝛼 ضریب ثابت است.
سازگاری گره از حاصلضرب تابع عضویت گوسین بدست میآید ،که
بصورت معادله ( )3بیان میشود.
شكل  : 2سیستم کنترل غیرمتمرکز به منظور کنترل حرکت بازوی دست
2

ابتدا کنترلکننده مبتنی بر یادگیری تقویتی ( )RLشامل دو قسمت عملگر5
به منظور بهبود کارایی ،کنترلکننده  PIDبه ساختار کنترلی اضافه شد .سپس
کنترلکننده  HTCدر جهت تضمین پایداری سیستم و رسیدن به نتیجه مطلوبتر به
ساختار کنترلی اضافه گردید.

)− c
(e
}
(σ)2 + ω
̅

()3

و ارزیاب 6در جایگاه کنترل کننده قرار گرفت .پس از بررسی نتایج بدست آمده

)(i−1

I

bact
= ∏ exp {−
j
i=1

که  cو  σمرکز و عرض تابع پایه الیه ورودی iام برای نرون jام الیه میانی،
 𝑒 iخطای خروجی سیستم مربوط به الیه ورودی iام میباشند و ̅ ωثابت مثبتی
است که از صفر شدن عرض تابع پایه جلوگیری میکند.
ساختار عملگر خودسازمانده است ،به این صورت که تعداد نرونهای الیه

 -1-2کنترلکننده عملگر-ارزیاب

میانی شبكه عصبی بصورت خودکار اضافه و کم میشود تا ساختار ما بصورت

ساختار کالسیک کنترلکننده یادگیری تقویتی شامل دو بخش است)2 :
عملگر ؛  )1ارزیاب .عملگر سیگنال مطلوب را تولیدکرده و ارزیاب وظیفه

موثر عمل نماید .مكانیزم خودسازمانده مشابه کار چنگ [ ]23میباشد .افزودن
نرون به این صورت انجام میگیرد که:
 bactداریم ،بزرگترین خروجی
با فرض اینكه مجموعه سازگار از نرون
j

ارزیابی عملكردشبكه عملگر را برعهده دارد ،به عبارتی عملگر بر اساس
خروجیهای ارزیاب تطبیق مییابد[ .]22شكل ( )1ساختار کلی کنترلکننده

نرونها برابر است با:

مبتنی بر یادگیری تقویتی را نشان میدهد.

()4

j

max(bact
) j

= Γmax
)= 1,2, … , R(t

که ) R(tتعداد نرونها در زمان  tاست .شرایط اضافه شدن نرون جدید در الیه
میانی به اینصورت است که:

Γmax (t) ≤ Γth

()5

) Γth ∈ (0,1آستانه افزودن به منظور اضافه کردن نرون است .اگر معادله ()5
برآورده شود ،نرون جدید به الیه میانی اضافه میشود .هر نرون دارای یک
شاخص اهمیت  Ijاست [ ]23که نرون با استفاده از آن حذف میشود .به-
روزرسانی به اینصورت انجام میشود که:

شكل  :1ساختار کنترلکننده مبتنی بر یادگیری تقویتی

()6

≥ Pth
< Pth

bact
j
bact
j

if

)Ij (t

{ = )Ij (t + 1
Ij (t). exp(−β) if

5

Actor
Critic

6
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راهكار کنترل مقاوم مبتنی بر یادگیری تقویتی به منظور توانبخشی حرکتی بازو دست

13

زهرا حسنزاده بنابیدی ،حمیدرضا کبروی ،سعید طوسیزاده ،رضا بوستانی

 βشاخص طراحی و  Pthآستانه تغییر است .اگر شاخص اهمیت نرون از آستانه
تغییر کمتر باشد ،در نتیجه این مقدار کاهش مییابد .مقدار اولیه شاخص اهمیت،
 ،Ijبرابر یک انتخاب شده است.
Ij ≤ Ith

()7

-2-2

کنترلکننده مبتنی بر یادگیری تقویتی و PID

در ساختار نشان داده شده در شكل ( ،)2از ترکیب کنترلکننده مبتنی بر
یادگیری تقویتی و کنترل کننده پسخوردی به منظور کنترل حرکت دست و
بهبود کارایی سیستم استفاده شده است .کنترلکننده تناسبی -انتگرالی -مشتقی

که  𝐼𝑡ℎآستانه حذف است .اگر معادله ( )7برای نرون برآورده شود ،یک نرون

کنترلکنندهای مبتنی بر فیدبک از خروجی میباشد .این کنترلکننده یكی از

نامناسب تشخیص داده شده و حذف میشود.

استراتژیهای متداول در کنترل سیستمها است .در ساختار پیشنهادی ،از یک
کنترلکننده  ، PIDدر کنار عملگر و ارزیاب استفاده شده است .با توجه به اینكه

 -2-1-2ارزیاب
شبكه عصبی مصنوعی قسمت ارزیاب را شكل داده است[ .]22ارزیاب
پاداش  pرا محاسبه کرده تا خطای اختالف زمانی 7را به حداقل برساند .پاداش
مورد نظر برابر است با:

مدل بازو دارای سه مفصل بوده است ،برای کنترل هر مفصل از یک کنترلکننده
 PIDبا ساختار تشریح شده در شكل ( )3استفاده میشود .تابع تبدیل کنترل-
کننده PIDعبارتست از:
𝐾𝐼⁄
𝑠 𝐷𝐾 𝑠 +

()24

𝐽

𝐺𝑐 (𝑠) = 𝐾𝑝 +

𝑖𝑟𝑐𝑗𝑏 𝑖𝑟𝑐𝑗𝑤 ∑ = )P(t

که در آن𝑝𝐾 گین تناسبی 𝐾𝐼 ،گین انتگرالی و 𝐷𝐾 گین مشتقی است .تحقق

که در آن  Jتعداد نرون الیه میانی ارزیاب و 𝑖𝑟𝑐𝑗𝑤 وزن نرون jام الیه میانی

فیزیكی این کنترل کننده توسط یک مدار الكتریكی امكانپذیر است .به منظور

()2

𝑗=1

به خروجی است و 𝑖𝑟𝑐𝑗𝑏 با استفاده از تابع هذلولی مماسی ( )tanhتحقق مییابد.
ایده ی مرکزی و بدیع یادگیری تقویتی بدون شک یادگیری تفاضل زمانی

کنترل سیستم ،از  PIDبه عنوان جبرانساز در کنار راهكار کنترلی مبتنی بر روش
یادگیری تقویتی ( )RLPIDاستفاده میشود.

خواهد بود[ .] 13در اینجا یادگیری عملگر و ارزیاب با استفاده از خطای تفاضل
زمانی انجام میگیرد ،که بصورت معادله ( )3بیان میشود:
)r̂(t) = r(t) + γmaxP(t + 1) − P(t

()3

که  rپاداش و  γنرخ نزول ( )0 < γ < 1میباشد.
𝑡̇𝑒 ̇𝜃𝛼 𝑟 = 𝛼𝜃 𝑒𝑡 +

()23

-3-2

𝜃𝛼 و ̇𝜃𝛼 مقادیر ثابت و 𝑡𝑒 خطای خروجی سیستم هستند.
ویژگی خروجی برای دریافت بیشترین پاداش ،گین عملگر است .به
عبارتی یادگیری عملگر به منظور افزایش پاداش و یادگیری ارزیاب به منظور
کاهش خطای  TDانجام میگیرد .در نتیجه در این مقاله الگوریتم خطای پس
انتشار خطا به منظور یادگیری شبكه عصبی استفاده میشود .در واقع یادگیری
عملگر براساس معادله ( )22و یادگیری ارزیاب برطبق معادله ( )21خواهد بود.
𝑢𝜕

()22
1

) ( 𝑟̂ 2

()21

̂𝑟
𝑡𝑐𝑎𝑤𝜕
𝑗
𝜕 𝑃𝜕
𝑖𝑟𝑐

𝑖𝑟𝑐𝑤𝜕
𝑗 𝜕𝑃 2

𝑡𝑐𝑎𝑤∆
𝑡𝑐𝑎= Ƞ
𝑗
𝑤

𝑖𝑟𝑐𝑤∆
𝑤𝑗 = −Ƞ

𝑡𝑐𝑎 Ƞبترتیب نرخ یادگیری ارزیاب و عملگر و ̂𝑟 سیگنال خطا می-
𝑖𝑟𝑐 Ƞو
𝑤
𝑤
باشند.
2

از روش پروجكشن برای محدودکردن

𝑡𝑐𝑎𝑗𝑤

استفاده میکنیم ،به این معنا

کنترلکننده مبتنی بر یادگیری تقویتی و  PIDو HTC

به منظور بهبود پایداری سیستم کنترل عالوه بر کنترلکننده  PIDیک
کنترل کننده مقاوم به ترکیب افزوده شده است .این کنترلکننده مقاوم که از
نوع ∞𝐻 است( 3HTC ،جبرانساز با دقت دنبالکنندگی باال) نامیده میشود.
ساختار این کنترلکننده در شكل ( )4آمده است .رابطه ( )25سیگنال کنترلی
خروجی  HTCرا نشان میدهد .هدف عملگر توسط کنترلکننده مقاوم مشاهده
و خروجی  𝑢hمربوط به  HTCبگونهای طراحی میشود که عملكرد ردیابی
را تضمین نماید.
()25

𝑇 1
𝑇]𝑒 𝑃𝐵, 𝐵 = [0 0 … 0 1
8𝜏 2

𝜏 ثابت است.

𝑔

𝑔√
𝛿 ثابت میرایی است.از آنجا که  gناشناخته است ،فرض میکنیم:

𝐷 < | 𝑡𝑐𝑎𝑗𝑤∆ 𝑤𝑗𝑎𝑐𝑡 + ∆𝑤𝑗𝑎𝑐𝑡 𝑖𝑓|𝑤𝑗𝑎𝑐𝑡 +
{ = 𝑡𝑐𝑎𝑗𝑤
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑤𝑗𝑎𝑐𝑡 𝑜𝑡ℎ

که  Dمحدوده موثر وزن میباشد .در واقع اگر قدرمطلق وزن پس از یادگیری از
 Dکمتر باشد ،بهروز رسانی 𝑡𝑐𝑎𝑗𝑤 انجام میگیرد.

= 𝑢ℎ

𝜏𝛿 = 2

در نتیجه داریم:

𝑔

𝜏≥ 2

𝑝𝑢𝑔

𝜏𝛿 = 2

𝑔√
𝑤𝑜𝑙𝑔√
تا زمانیكه یادگیری به شكل مطلوبی اتفاق نیافتاده است HTC ،نقش

موثرتری در کنترل سیستم برعهده دارد ،اما پس از اینكه یادگیری به سطح

7

)Temporal Difference error (TD
projection

8
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∞𝐻

𝑝𝑢𝑔 < 𝑔 < 𝑤𝑜𝑙𝑔

که یک قانون بهروزرسانی برای 𝑡𝑐𝑎𝑗𝑤 بصورت زیر تعریف میکنیم:
()23

شكل  :3کنترلکننده مبتنی بر یادگیری تقویتی و کنترلکننده PID

𝐻∞ Tracking Compensator

9
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راهكار کنترل مقاوم مبتنی بر یادگیری تقویتی به منظور توانبخشی حرکتی بازو دست
زهرا حسنزاده بنابیدی ،حمیدرضا کبروی ،سعید طوسیزاده ،رضا بوستانی

مطلوبی رسید ،هر دو کنترلکننده مبتنی بر یادگیری تقویتی و  HTCدر کنترل

جایگزینی معادله ( )11در معادله ( )12داریم:

عملكرد حرکتی موثر خواهند بود .خروجی ∞𝐻 با استفاده از حل  Pدر معادله

()13

لیاپانوف ایجاد میشود.

خطای تقریب سیگنال یادگیری تقویتی ،کنترلکننده  PIDو ورودی بهینه

) 𝑒̇ = ʌ𝑒 + 𝐵𝑙 (𝑢∗ − ur − uh − up

به صورت زیر میباشد:
ε u = u∗ − ur − up

()14
با جایگذاری معادله ( )14در ( )13داریم:

) 𝑒̇ = ʌ𝑒 + 𝐵𝑙 (εu − uh

()15

برطبق معادله لیاپانوف ،تطبیق به این صورت است:
𝑒𝑃 𝑇 𝑒 = 𝑉

()16
با مشتق گیری از دو طرف معادله ( )16نسبت به زمان ،داریم:

̇𝑒𝑃 𝑇 𝑒 𝑉̇ = 𝑒̇ 𝑇 𝑃𝑒 +

()17
شكل  :4کنترلکننده مبتنی بر یادگیری تقویتی و کنترلکننده  PIDو ∞𝐻

با استفاده از معادالت ( )27و (:)13
𝑢𝜀 𝑙𝐵𝑃 𝑒𝑉̇ = −𝑒 𝑄𝑒 − 2𝑒 𝑃𝐵𝑙 𝑢ℎ + 2
𝑇

()12

در روش  RLPIDاثبات تئوری برای تضمین پایداری سیستم کنترل وجود

با قراردادن معادله ( )25در ( )12داریم:

ندارد .اما در حضور کنترلکننده  HTCمیتوان با تعریف تابع لیاپانوف پایداری

𝑔
𝑔√
} 𝑢𝜀 ) ( 𝜏𝑉̇ = −𝑒 𝑇 𝑄𝑒 − {( ) 𝑒 𝑇 𝑃𝐵 − 2
𝜏2
𝑔√
2
𝑇 𝑔
𝑔
𝜏+ (2
𝜏)𝜀𝑢 (2
𝑢𝜀)
𝑔√
𝑔√

سیستم کنترل حلقه بسته را اثبات کرد .در زیر بخش بعد پایداری سیستم اثبات
()13

میشود.

 -1-3-2آنالیز پایداری سیستم کنترل

در نتیجه:

سیستم غیرخطی مرتبه اول را بصورت زیر در نظر میگیریم:

𝑢𝜀)

()33

𝑢)𝑥(𝐵 𝑥̇ = 𝐴(𝑥) +

()26

𝑇

𝑇

𝑔
𝑔√

𝜏)𝜀𝑢𝑇 (2

از دو طرف معادله ( )33انتگرال میگیریم:

که  xبردار حالت سیستم f ،تابع پیوسته محدود ناشناخته g ،تابع پیوسته

𝑓𝑡

()32

مثبت محدود ناشناخته و  uورودی کنترل به سیستم میباشد.

𝑡𝑑 𝑢𝜀 𝑇𝑢𝜀 ∫ )2
0

از آنجا که  𝑣(𝑡𝑓 ) ≥ 0و

تابع لیاپانوف را با در نظر گرفتن ماتریس قطری  ʌکه قطر اصلی آن شامل

𝑔

𝑔√

𝑔√
𝑓𝑡

𝜏𝑣(𝑡𝑓 ) − 𝑣(0) ≤ − ∫ 𝑒 𝑇 𝑄𝑒𝑑𝑡 +(2
0

)𝑇 (0)𝑃𝑒(0
𝑓𝑡

𝑔

𝜏𝑉̇ ≤= −𝑒 𝑇 𝑄𝑒 + (2

𝑔

𝑒 = ) ،𝑣(0داریم:

𝑓𝑡

بهره پسخور  kمیباشد (𝑒 𝑇 𝑘 =  ،ʌکه  eخطای دنبالکنندگی) ،ماتریس مثبت

()31

معین  Pو ماتریس مثبت معین متعامد  ،Qکه بصورت قراردادی تعیین شده ،حل

که 𝑓𝑡 زمان کنترل نهایی میباشد .همانطور که از معادله ( )31قابل مشاهده

مینماییم با این شرط که پایداری هرویتز را برآورده نماید [.]22
𝑄ʌ𝑇 𝑃 + 𝑃ʌ = −

()27

اگر  Aو  Bشناخته شده باشند ،ورودی بهینه سیستم برابر است با:

1
)(−A + ṙ + k T e
B
ردیابی ( )e=r-xاست که

= ∗𝑢

()22
که ̇ rمشتق اول سیگنال مرجع و  eخطای

باید

تقریب  εuو ثابت میرایی  δمحدود شده است .به عبارتی اگر خطای تقریب و
ثابت میرایی هردو محدود باشد ،خطای ردیابی نیز محدود است ،در نتیجه
پایداری سیستم کنترل اثبات میشود.
در نتیجه  HTCبصورت معادله ( )33بیان میشود:

∗𝑢𝐵 𝑥̇ = 𝐴 + 𝐵𝑢 + 𝐵𝑢∗ −

مشتق خطای ردیابی برابر است با:

)ė = ṙ − ẋ = (A + gu∗ − k T e
) ∗𝑢𝐵 − (𝐴 + 𝐵𝑢 + 𝐵𝑢∗ −
)= −k T e + B(𝑢∗ − u

معادله فضای حالت مشتق خطای ردیابی بصورت زیر میباشد:
)𝑒̇ = ʌ𝑒 + 𝐵𝑙 (𝑢∗ − u

()12

ورودی کنترلی سیستم مبتنی بر  RLPIDHTCبصورت معادله ( )11بیان
میشود:
 uhو  upو  ،urبترتیب ،سیگنال خروجی  HTCو  PIDو  RLهستند .با
مجله کنترل ،جلد  ،7شماره  ،3پاییز 2331

𝑓𝑡

0

0

که 𝑓𝑡 زمان کنترل نهایی 𝜀𝑡 ،مجموع عدم قطعیت خطای تقریب و
اغتشاشات در زمان  tو 𝛿 ثابت مثبت غیر صفر میباشد [.]22

-3

مدل بازوی مجازی
مطالعات شبیه سازی مربوط به این تحقیق روی مدلی از بازوی دست انسان

شامل سه مفصل انجام شدهاند .شكل ( )5ساختار کلی این مدل را نشان میدهد
[ .] 6معادله دینامیكی بازوی سه مفصلی انسان که در صفحه افقی حرکت می-
کند ،توسط معادله ( )34بیان میشود.

u = u r + uh + up

()11

𝑓𝑡

𝑡𝑑 𝑡𝜀 𝑇𝑡𝜀 ∫ ∫ 𝑒 𝑇 𝑄𝑒 ≤ 𝑒 𝑇 (0)𝑃𝑒(0) + 𝛿 2

()33

اگر سیستم ( )26را بصورت زیر در نظر میگیریم:

()13

0

𝑔√

0

است ،انتگرال خطای ردیابی  eتوسط مقادیر بدست آمده توسط ضریب خطای

صفر شود.
()23

𝑡𝑑 𝑢𝜀 𝑇𝑢𝜀 ∫ )2

𝜏∫ 𝑒 𝑇 𝑄𝑒𝑑𝑡 ≤ 𝑒 𝑇 (0)𝑃𝑒(0)+(2

()34

0 𝜃̇1
] 0 ] [𝜃̇2
̇𝜃 𝐷3
3

0
𝐷2
0

ℎ1
𝑀13 𝜃̈1
𝐷1
𝑀23 ] [𝜃̈2 ] + [ℎ2 ] + [ 0
̈𝜃 𝑀33
0
ℎ3
3
̇𝜃𝐷 = 𝑀𝜃̈ + ℎ +

𝑀12
𝑀22
𝑀32

𝜏1
𝑀11
[𝜏2 ] = [𝑀21
𝜏3
𝑀31
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11

زهرا حسنزاده بنابیدی ،حمیدرضا کبروی ،سعید طوسیزاده ،رضا بوستانی

که  Mماتریس اینرسی h ،بردار نیروی گریز از مرکز و جانب مرکز و

 Iبردار  3×3واحد است .جدول ( )2خالصهای از پارامترهای فیزیكی بازو

D

را نشان میدهد.

بردار نیروی وسیكوزیته میباشد.

جدول  :2پارامترهای دینامیكی بازو سه مفصل []6

شكل  :5مدل بازوی -3مفصل انسان[]6
لینکهای  1 ،2و  3به ترتیب متناظر با باالی بازو ،ساعد و مچ دست هستند
و مفاصل  1 ،2و  3به ترتیب مربوط به مفاصل شانه ،آرنج و ساعد میباشند mi .و
 mLبه ترتیب جرم لینک  iو جرم ( )= 1.2kgجسم گرفته شده23؛  Lci ،Liو  Iiبه
ترتیب طول ،فاصله مرکز جرم22تا مفصل iام ( )i=1,2,3است .مزیت این روش
این است که مسیر بازتولید شده با حالت تجربی ،بدون توجه به موقعیت هدف،
همخوانی دارد [.]6

-1-3

)Li(m

37176

37175

37233

)Lci(m

37242

37326

37343

)mi(kg

27742

37352

37422

)Ii(kg.m2

373217

373342

373335

)Di(Nm.s/rad

37373

37133

37233

-4

مطالعات شبیهسازی
مطالعات شبیهسازی مربوطه در محیط سیمولینک متلب با زمان نمونه-

برداری  3/34ثانیه انجام شدند .در مطالعات شبیهسازی ،قابلیت راهكارهای
کنترلی مورد مطالعه ،در رساندن موقعیت مفاصل بازوی دست از موقعیتهای
مختلف به موقعیت تعادلی [ ، ]0,0,0مورد ارزیابی قرار گرفته است .همچنین
کنترلکننده ها در حضور اغتشاش ،تغییر پارامترهای سیستم و نویز اندازهگیری
مورد ارزیابی قرار گرفتهاند .در ادامه نتایج مطالعات شبیهسازی به تفصیل ارائه
خواهند شد.

مکانیزم فریزسازی

در مدل بازوی مجازی به منظور لحاظ کردن اثر فعالیت عضالت
آنتاگونیستی از مكانیزم فریزسازی استفاده شده است .سفتی مفاصل دست در اثر
پدیده فریزسازی ،که در آن عضالت آگونیست و آنتاگونیست همزمان منقبض
میشوند ،افزایش مییابد [ .] 6در این مكانیزم یک مولفه گشتاور مطابق رابطه
( )35به گشتاور مچ دست افزوده شده است ،چراکه در اثر گرفتن جسم ،بیشترین
گشتاور حاصل از فعالیت عضالت آنتاگونیستی به مچ اعمال میشود .گشتاور
پسخوردی حاصل از مكانیزم فریزسازی  τ∗3در مفصل مچ دست بصورت زیر
بیان میشود [:]6
𝜏3∗ = −k a θ̈3 − k v θ̇3 − k p θ3

()35

 k v ،k aو  k pگینهای فیدبک هستند .با لحاظ مكانیزم فریزسازی معادله
دینامیكی بازو به صورت معادله ( )36تغییر مییابد.

()36

پارامترها

شانه

آرنج

مچ

ℎ1
𝑀13 𝜃̈1
] 𝑀23 ] [𝜃̈2 ] + [ℎ2
̈𝜃 𝑀33
ℎ3
3
𝐷1 0
0 𝜃̇1
] + [ 0 𝐷2 0 ] [𝜃̇2
̇𝜃 0 0 𝐷3
3

𝑀12
𝑀22
𝑀32

𝜏1
𝑀11
[ 𝜏2 ] = [𝑀21
∗
𝜏3 + 𝜏3
𝑀31

 Mماترسی اینرسی h ،بردار نیروی جانب مرکز و گریز از مرکز و  Dبردار
نیروی ویسكوزیته میباشد .با این فرض که حرکت بازو در صفحه افقی و در

-1-4

کنترلکننده RL

همانطور که پیشتر عنوان شد ،به منظور کنترل حرکت بازو از سه کنترل-
کننده مجزا برای هر مفصل استفاده میشود .در این قسمت سه کنترلکننده مبتنی
بر یادگیری تقویتی ( ) RLبه منظور کنترل حرکت مفاصل مورد استفاده قرار
گرفته است .پارامترهای استفاده شده به منظور شبیهسازی کنترلکننده RLدر
جدول ( )1آمده است .کنترلکننده  RLدر چند اپیزود مختلف بر سیستم اعمال
شد .اما نتایج بدست آمده در تمام اپیزودها مشابه بودند .لذا در شكلهای ( )6تا
( ) 2تغییرات زوایای مفاصل و سیگنال خروجی کنترلی هر سه مفصل به ترتیب
برای شرایط اولیه [ ]5,5,5[ ،]1,1,1و [ ]-5,-5,-5در اپیزود اول نشان داده شدهاند.
جدول  :1پارامترهای استفاده شده در شبیهسازی سیستم کنترلکنندهRL
0.95
5
1
0.1
0.01
1
500
)Random(-10̴ 10
0.001

𝛾
𝜃𝛼
̇𝜃𝛼
𝛼Ɛ
𝑖𝑟𝑐
𝑤𝜂
𝑡𝑐𝑎
𝑤𝜂
𝐷
𝑛
𝜔
̅

}{1,5
}diag{10,10
0.3
0.6
1.5
2
5
0.3
0.2
0.01

k
Q

δ
glow
gup
I
J
𝛤th
σc
Ith

ارتفاع شانه انجام میشود ،معادالت حالت زیر بدست میآید:
()37

0
̇𝜃
𝐷 ̅ −1 (ℎ̅ +
𝑀 ̅ 𝜃̇ ) +
𝑢𝐵 ̅ −1 𝜏] + [0] 𝑢 = 𝐴(𝑥) +
𝑀𝑥̇ = [−
𝐼
0
𝑇] ̇𝜃 = [𝜃1 , 𝜃2 , 𝜃3 ]𝑇 , 𝜏 = [𝜏1 , 𝜏2 , 𝜏3 ]𝑇 , 𝑢 = [𝜏̇1 , 𝜏̇ 2 , 𝜏3
𝑇
] 𝑥 = [𝜃1 , 𝜃2 , 𝜃3 , 𝜃̇1 , 𝜃̇2 , 𝜃3̇ , 𝜏1 , 𝜏2 , 𝜏3

10

handle
Center of mass

11
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5
0
-5
-10
400
300
200
100
0
50

60

30

40

10

20

0

)Time(Sec

)Controller Output(N.m) Joint Angle (Rad

Sholder
Elbow
Wrist

10

شكل  :6زوایای مفاصل و خروجی کنترلکننده  RLبرای سه مفصل شانه،

 𝑘𝑖1 ،𝑘𝑝1و  𝑘𝑑1گینهای مربوط به کنترلکننده  PIDمفصل شانه،𝑘𝑝2 ،
 𝑘𝑖2و  𝑘𝑑2گینهای مربوط به کنترلکننده  PIDمفصل آرنج و  𝑘𝑖3 ،𝑘𝑝3و

گینهای مربوط به کنترلکننده  PIDمفصل مچ دست میباشند ،که ساختار کلی
آن در شكل ( ) 2نشان داده شده است .میانگین مربعات خطا و همچنین خطای
حالت ماندگار زوایای مفاصل دست با شرایط اولیه متفاوت  ،به ترتیب ،در
جدولهای ( )3و ( )4آمده است .در جدول ( )5حداکثر فراجهش برای شرایط
اولیه [ ]-5,-5,-5و حداقل فروجهش برای شرایط اولیه [ ]1,1,1و [ ]5,5,5آمده
است .زمان صعود برای شرایط اولیه [ ]-5,-5,-5و زمان نزول برای شرایط اولیه
[ ]1,1,1و [ ]5,5,5در جدول ( )6محاسبه شده است.

-25
-50
50
0
-50

8

10

6

2

4

0

-100

)Time(Sec

)Controller Output(N.m) Joint Angle (Rad

0

آرنج و دست با شرایط اولیه ].θ0 = [5,5,5

0
-20
-40
50
25
0
-25
10

2

4

)Time(Sec

0

-50

)Controller Output(N.m) Joint Angle (Rad

Sholder
Elbow
Wrist

8

-5
5
2.5
0
-2.5
80

100

40

60

0

20

-5

)Time(Sec

شكل  :3زوایای مفاصل و خروجی کنترلکننده RLPIDبرای سه مفصل
شانه ،آرنج و دست با شرایط اولیه ].θ0 = [1,1,1
5

Sholder
Elbow
Wrist

2.5
0

20

6

0
-2.5

آرنج و دست با شرایط اولیه ].θ0 = [−5, −5, −5

-5
5
2.5
0
-2.5
80

100

40

60

0

20

)Time(Sec

-5

شكل  :23زوایای مفاصل و خروجی کنترلکننده  RLPIDبرای سه مفصل
شانه ،آرنج و دست با شرایط اولیه ].θ0 = [5,5,5

5

Sholder
Elbow
Wrist

2.5
0

-2-4

کنترلکننده RLPID

-2.5
-5

همانطور که از نتایج کنترلکننده  RLقابل مشاهده است ،این کنترلکننده

5

ناپایدار است .به منظور بهبود کارایی و پایداری سیستم از کنترلکننده  PIDدر

2.5

کنار کنترلکننده  RLاستفاده خواهد شد .به منظور بررسی عملكرد کنترلکننده

0
-2.5

یادگیری تقویتی در کنار کنترل کنترلکننده ،PIDاز ساختار شكل ( )3استفاده
میشود .نتایج حاصل از اعمال همزمان کنترلکنندههای یادگیری تقویتی و PID

به مفاصل دست و همچنین خروجیهای کنترلی با شرایط اولیه[ ]5,5,5[ ،]1,1,1و
[ ]-5,-5,-5به ترتیب در شكلهای ( )3تا ( ) 22آمده است .پارامترهای کنترل-
کنندههای  PIDبصورت زیر تنظیم شدهاند:
()32
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100

80

60

40

)Time(Sec

20

0

-5

)Controller Output(N.m) Joint Angle (Rad

شكل  :2زوایای مفاصل و خروجی کنترلکننده  RLبرای سه مفصل شانه،

-2.5

)Controller Output(N.m) Joint Angle (Rad

شكل  :7زوایای مفاصل و خروجی کنترلکننده  RLبرای سه مفصل شانه،

2.5

)Controller Output(N.m) Joint Angle (Rad

آرنج و دست با شرایط اولیه ].θ0 = [1,1,1

5

Sholder
Elbow
Wrist

Sholder
Elbow
Wrist

𝑘𝑑3

شكل  :22زوایای مفاصل و خروجی کنترلکننده  RLPIDبرای سه مفصل
شانه ،آرنج و دست با شرایط اولیه ].θ0 = [−5, −5, −5

𝐾𝑝1 = 2, 𝐾𝑖1 = 0.5, 𝐾𝑑1 = 1
𝐾𝑝2 = 5, 𝐾𝑖2 = 0.5, 𝐾𝑑2 = 1
𝐾𝑝3 = 2, 𝐾𝑖3 = 1, 𝐾𝑑3 = 1
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زهرا حسنزاده بنابیدی ،حمیدرضا کبروی ،سعید طوسیزاده ،رضا بوستانی

جدول  :3میانگین مربعات خطا زوایای مفاصل دست مربوط به کنترلکننده
RLPID
][1,1,1

][5,5,5

][-5,-5,-5

شانه

˚374236

˚273446

˚376742

آرنج

˚273517

˚272112

˚272256

مچ

˚373615

˚373331

˚376533

1
0
-1
-2
20
10
0

جدول  : 4خطای حالت ماندگار زوایای مفاصل دست مربوط به کنترل-

-10

کننده RLPID

100

شانه

˚374155

˚372523

˚376351

آرنج

˚373325

˚273153

˚273564

مچ

˚372562

˚375213

˚377223

80

40

60

0

20

-20

)Time(Sec

شكل  :21زوایای مفاصل و خروجی کنترلکننده  RLPIDHTCبرای سه
مفصل شانه ،آرنج و دست با شرایط اولیه ].θ0 = [1,1,1

2

Sholder
Elbow
Wrist

1
0

جدول  : 5حداکثر فراجهش ( فروجهش) زوایای مفاصل دست مربوط به

-1

کنترلکننده RLPID

-2

][1,1,1

][5,5,5

][-5,-5,-5

شانه

˚-177264
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جدول  : 6زمان صعود (نزول) زوایای مفاصل دست مربوط به کنترلکننده
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شكل  :23زوایای مفاصل و خروجی کنترلکننده  RLPIDHTCبرای سه
مفصل شانه ،آرنج و دست با شرایط اولیه ].θ0 = [5,5,5
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ادامه از کنترلکننده  RLPIDبه منظور کنترل سیستم استفاده شد .با وجود کارایی
قابل قبول ،به منظور بهبود شرایط پایداری سیستم کنترل ،یک کنترل کننده
مقاوم  HTCبه سیستم کنترل مبتنی بر  RLPIDافزوده شد که با عنوان کنترل-
کننده  RLPIDHTCمعرفی شد .نتایج حاصل از اعمال همزمان کنترلکنندههای
یادگیری تقویتی HTC ،و  PIDبه منظور رساندن موقعیت مفاصل دست به
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شكل  :24زوایای مفاصل و خروجی کنترلکننده  RLPIDHTCبرای سه
مفصل شانه ،آرنج و دست با شرایط اولیه ].θ0 = [−5, −5, −5
جدول  :7میانگین مربعات خطا زوایای مفاصل دست مربوط به کنترلکننده
RLPIDHTC
][1,1,1

موقعیت تعادلی [ ، ]0,0,0از شرایط اولیه [ ]5,5,5[ ،]1,1,1و [ ]-5,-5,-5برای هر

][5,5,5

][-5,-5,-5

سه مفصل در شكلهای ( )21تا ( )24آمده است .در جدولهای ( )7و ( )2نتایج

شانه

˚371433

˚375235

˚373761

مربوط به میانگین مربعات خطا و خطای حالت ماندگار حاصل از اعمال ساختار

آرنج

˚371167

˚371233

˚373262

کنترلی  RLPIDHTCآورده شدهاند .در جدول ( )3حداکثر فراجهش برای

مچ

˚373431

˚371634

˚371554

شرایط اولیه [ ]-5,-5,-5و حداقل فروجهش برای شرایط اولیه [ ]1,1,1و []5,5,5
آمده است .زمان صعود برای شرایط اولیه [ ]-5,-5,-5و زمان نزول برای شرایط
اولیه [ ]1,1,1و [ ]5,5,5در جدول ( )23محاسبه شده است.
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آرنج

˚-372375
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جدول  :23زمان صعود (نزول) زوایای مفاصل دست مربوط به کنترلکننده
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جدول  : 2خطای حالت ماندگار زوایای مفاصل دست مربوط به کنترل-

Insert Disturbance
5

شكل  :25زوایای مفاصل و خروجی کنترلکننده  RLPIDبرای سه مفصل
شانه ،آرنج و دست با شرایط اولیه ] θ0 = [5,5,5در حضور اغتشاش
(.)td=30s,50s
جدول  : 22میانگین مربعات خطا زوایای مفاصل دست مربوط به کنترل-
کننده  RLPIDدر حضور اغتشاش خارجی
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ارزیابی درحضور اغتشاش خارجی

پس از ارزیابیهای اولیه مالحظه شد که کنترل کنندههای غیرمتمرکز
مبتنی بر  RLPIDو  RLPIDHTCدر کنترل موقعیت دست ،کارایی قابل قبولی
داشتهاند .در ادامه بهمنظور مقایسه دقیقتر کاریی دو کنترل کننده ،قابلیتآنهادر
مقابله با اعمال اغتشاش مكانیكی خارجی مورد بررسی قرارگرفت .به این منظور،

جدول  : 21خطای حالت ماندگار زوایای مفاصل دست مربوط به کنترل-
کننده  RLPIDدر حضور اغتشاش خارجی
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در ثانیه  33پالسی با دامنه  3 Nmو در ثانیه  53پالسی با دامنه  -3 Nmدر مدت 2
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ثانیه به مفاصل دست اعمال شدند .عملكرد کنترلکننده  RLPIDبازای در نظر

2.5
0

گرفتن موقعیت اولیه [ ]5,5,5برای مفاصل ،در شكل ( )25نشان داده شده است.

-2.5

میانگین مربعات خطا و خطای حالت ماندگار مربوط به زوایای مفاصل با شرایط

-5

Remove Disturbance

اولیه مختلف در جدولهای ( )22و ( )21آمده است .عملكرد کنترلکننده

50

 RLPIDHTCنیز بازای در نظر گرفتن موقعیت اولیه [ ]5,5,5برای مفاصل ،در

25
0

شكل ( ) 26نشان داده شده است .میانگین مربعات خطا و خطای حالت ماندگار
مربوط به زوایای مفاصل با شرایط اولیه مختلف در جدولهای ( )23و ( )24آمده
است.
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شكل  :26زوایای مفاصل و خروجی کنترلکننده  RLPIDHTCبرای سه
مفصل شانه ،آرنج و دست با شرایط اولیه ] θ0 = [5,5,5در حضور
اغتشاش(.)td=30s,50s
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زهرا حسنزاده بنابیدی ،حمیدرضا کبروی ،سعید طوسیزاده ،رضا بوستانی

جدول  :23میانگین مربعات خطا زوایای مفاصل دست مربوط به کنترل-
کننده  RLPIDHTCدر حضور اغتشاش خارجی
][1,1,1

جدول  :25میانگین مربعات خطا زوایای مفاصل دست مربوط به کنترل-
کننده  RLPIDدر اثر تغییر پارامتر
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جدول  :24خطای حالت ماندگار زوایای مفاصل دست مربوط به کنترل-
جدول  :26خطای حالت ماندگار زوایای مفاصل دست مربوط به کنترل-

کننده  RLPIDHTCدر حضور اغتشاش خارجی
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ارزیابی در حضور تغییر پارامترهای سیستم

در این مرحله ،کارایی کنترلکنندههای  RLPIDو  RLPIDHTCدر
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مربعات خطا و خطای حالت ماندگار زوایای مفاصل در شرایط اولیه مختلف نیز
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تغییر پارامتر ،در شكل ( ) 22نشان داده شده است .میانگین مربعات خطا و خطای

شكل  :22زوایای مفاصل و خروجی کنترلکننده  RLPIDHTCبرای سه

حالت ماندگار مربوط به زوایای مفاصل با شرایط اولیه مختلف در جدولهای

مفصل شانه ،آرنج و دست با شرایط اولیه ] θ0 = [5,5,5در اثر تغییر پارامترهای

( )27و ( )22آمده است.
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شكل  :27زوایای مفاصل و خروجی کنترلکننده  RLPIDبرای سه مفصل
شانه ،آرنج و دست با شرایط اولیه ] θ0 = [5,5,5در اثر تغییر پارامترهای سیستم.
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جدول  : 27میانگین مربعات خطا زوایای مفاصل دست مربوط به کنترلکننده
 RLPIDHTCدر اثر تغییر پارامتر
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جدول  :22خطای حالت ماندگار زوایای مفاصل دست مربوط به کنترلکننده
 RLPIDHTCدر اثر تغییر پارامتر
][1,1,1
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( ) 13نشان داده شده است .میانگین مربعات خطا و خطای حالت ماندگار زوایای
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ارزیابی درحضور نویز اندازهگیری
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شكل  :13زوایای مفاصل و خروجی کنترلکننده  RLPIDHTCبرای سه مفصل
شانه ،آرنج و دست با شرایط اولیه ] θ0 = [5,5,5در حضور نویز اندازهگیری.
جدول  :12میانگین مربعات خطا زوایای مفاصل دست مربوط به کنترل-

مفاصل نیز محاسبه شده و به ترتیب در جداول ( )12و ( )11آمده است.

کننده RLPIDHTCدر حضور نویز اندازهگیری
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جدول  :11خطای حالت ماندگار زوایای مفاصل دست مربوط به کنترلکننده
 RLPIDHTCدر حضور نویز اندازهگیری
][1,1,1

شانه ،آرنج و دست با شرایط اولیه ] θ0 = [5,5,5در حضور نویز اندازهگیری.

RLPIDدر حضور نویز اندازهگیری

˚373236

˚374325

˚373335

شانه

شكل  :23زوایای مفاصل و خروجی کنترلکننده  RLPIDبرای سه مفصل

جدول  : 23میانگین مربعات خطا زوایای مفاصل دست مربوط به کنترلکننده

][5,5,5

][-5,-5,-5
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][-5,-5,-5

شانه
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˚374747

˚374124
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ارزیابی مبتنی بر دادههای انسانی
پس از شبیهسازیهای کامپیوتری مالحظه شد که کارایی کنترلکننده

 RLPIDHTCنسبت به  RLPIDبهتر است .لذا به منظور نوعی ارزیابی کاملتر و
واقعگرایانهتر کنترلکننده  ،RLPIDHTCآزمایشهای انسانی طراحی و انجام

شانه

˚375222

˚273336

˚377333

شدند .در آزمایشهای انسانی الگوی فعالیت عضالت مفاصل دست ،طی

آرنج

˚273667

˚272551

˚271322

عملكرد حرکت دست با استفاده از سیگنالهای الكترومایوگرام عضالت،

مچ

˚373353

˚373343

˚374221

استخراج میشوند .چهار داوطلب سالم ( 16-23ساله) راست دست در آزمایش-
ها شرکت داشتند ،هیچ یک از افراد شرکتکننده دارای مشكالت حرکتی

جدول  :13خطای حالت ماندگار زوایای مفاصل دست مربوط به کنترلکننده

نبودند .به منظور ثبت سیگنالهای عضالنی از یک دستگاه پاورلب  4کاناله و دو

 RLPIDدر حضور نویز اندازهگیری

دستگاه بایوامپ استفاده شد .نرم افزار استفاده شده به منظور ثبت لبچارت می-

][1,1,1

][5,5,5

][-5,-5,-5

باشد که قابلیت استفاده در محیط متلب را دارد .به منظورثبت سیگنالهای

شانه

˚374633

˚372436

˚376332

الكترومایوگرام سطحی ،تنظیمات زیر در سیستم قبل از شروع ثبت انجام شد.

آرنج

˚373331

˚273431

˚272332

برای پوشش محدوده فرکانسی سیگنال  EMGو نیز حذف انحراف از خط پایه

مچ

˚371373

˚375413

˚376735

و آرتیفكتهای حرکتی و تداخالت مغناطیسی احتمالی ،از یک فیلتر باالگذر و
یک فیلتر پایینگذر استفاده شد ،همچنین برای حذف نویز برق شهر ،فیلتر
 Notchاعمال گردید (فیلتر سیستم ثبت داده پاورلب) .فرکانس نمونهبرداری با
در نظر گرفتن حداکثر فرکانس موجود در محتوای فرکانسی سیگنال EMGو
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12

زهرا حسنزاده بنابیدی ،حمیدرضا کبروی ،سعید طوسیزاده ،رضا بوستانی

اعمال نرخ نایكوئیست برای اطمینان از عدم تداخل برابر  2کیلوهرتز و محدوده

مقایسه خواهند بود.
0.0983

منظور انجام پردازش پوش سیگنال گرفته شده است.
در این آزمایش الكترودهای ثبت بر روی عضالت دلتوئید

21

0.0983

شانه،

0.0983

ترایسپس براچی 23ساعد و اکستنسور کارپی ردیالیس برویس 24قرار داده شده

0.0982

است .شكل ( ) 12سیستم آزمایش را نشان میدهد.از فرد خواسته شد در حالیكه

0.5

نشسته است حرکات مسطح را برطبق الگو رسم شده انجام دهد .در این

0

آزمایشات سه حالت بررسی می شود ،که بر طبق آن هر سه مفصل دست در
زوایای  63درجه 43 ،درجه و  13درجه قرار میگیرند .به منظور هماهنگی ثبت-

1

0.8

0.6

0.4

0

0.2

-0.5

Time percent

ها از سوژه می خواهیم ابتدا دست خود را در موقعیت موردنظر قرار دهد و منتظر

)Controller Output(N.m) Muscle Activation(v

اندازهگیری دامنه سیگنال1 ،EMGمیلیولت در نظر گرفته شد .در پایان نیز به

0.0983

شكل  :11خروجی کنترلکننده و الگوی فعالسازی عضله دلتوئید

سه مفصل به سمت زاویه صفر درجه ،حرکت میدهد .در پایان از سوژه

0.0178

درخواست شد تا زمانیكه عالمت دوم را بشنود ،دست خود را در موقعیت هدف

0.0178
0.0178

نگه دارد.

1

0.8

0.6

0.4

0

0.2

انجام حرکات به سه در جه آزادی محدود شده و مفصل شانه مبدا

0.0178
0.5

مختصات میباشد .هر آزمایش  6بار برای هر فرد تكرار و در کل برای هر فرد

0

در مجموع سه حالت آزمایش 22 ،ثبت انجام گرفت .در بین هر حرکت به فرد
فرصت کوتاهی برای استراحت داده میشود تا از ایجاد خستگی عضالنی

1

0.8

0.6

0.4

0

0.2

-0.5

Time percent

جلوگیری شود.

)Controller Output(N.m) Muscle Activation(v

عالمت اول باشد ،با شنیدن عالمت اول سوژه دست خود را به سمت هدف ،هر

0.0178

شكل  :13خروجی کنترلکننده و الگوی فعالسازی عضله ترایسپس براچی
-3.55
-3.6
-3.65
0.5

شكل  :12نحوه انجام آزمایشهای انسانی .
0

پس از ثبت دادههای انسانی ،زمانبندی تغییرات خروجی کنترلکننده در
مطالعات شبیه سازی که همان گشتاور ایجاد شده در مفاصل هستند ،با زمانبندی

1

Time percent

الگوی فعالیت عضالت که از دادههای انسانی ثبت شده استخراج شدهاند ،مقایسه
شده است .شایان ذکر است در مقایسه انجام شده تنها زمانبندی الگوی فعالیت
عضالت و خروجی کنترلکننده مدنظر بوده است و هیچگونه مقایسهای به لحاظ
دامنه و فاز فعالیت عضالت و خروجی کنترلکننده انجام نشده است .در حقیقت

0.8

0.6

0.4

0.2

0

-0.5

)Controller Output(N.m) Muscle Activation(v

-3

x 10

-3.5

شكل  :14خروجی کنترلکننده و الگوی فعالسازی عضله اکستنسور کارپی
ردیالیس برویس

-6

جمعبندی

تنها نوعی ارزیابی ابتدایی بر اساس دادههای انسانی انجام گرفته است .شكل

در این پژوهش ،یک راهكار کنترلی بهمنظور کنترل حرکت مدلی از

( )11خروجی کنترلکننده پیشنهادی و الگوی فعالسازی عضله دلتوئید شانه را

بازوی دست با سه مفصل ارائه شد .در مدل مورد استفاده ،اثر فعالسازی همزمان

نشان میدهد .خروجی کنترلکننده پیشنهادی و الگوی فعالسازی عضله ترایسپس

عضالت آگونیست و آنتاگونیست مفصل مچ دست با استفاده از مكانیزم

براچی در شكل ( )13نشان داده شده است .در شكل ( )14خروجی کنترلکننده

فریزسازی لحاظ گردید .با الهام از عملكرد سیستم اعصاب مرکزی در کسب

پیشنهادی و الگوی فعالسازی عضله بازکننده مچ دست ( کارپی ردیالیس

مهارتهای حرکتی ،راهكار کنترلی ارئه شده مبتنی بر یكی از الگوریتم-

برویس) آورده شده است .در واقع بوسیله نتایج ارائه شده در شكلهای ( )11تا

هاییادگیری تقویتی توسعه یافت .مطابق نتایج به دست آمده ،سیستم کنترل

( ،) 14نحوه زمانبندی فعالیت عضالت با زمانبندی فعالیت سیگنالهای کنترلی قابل

حرکت بازوی دست مبتنی بر کنترلکننده  RLناپایدار است .به منظور بهبود
عملكرد سیستم از یک کنترلکننده پسخوردی ،که این کنترلکننده  PIDبوده
است ،در کنار ساختار کنترلی  RLاستفاده شد .با توجه به نتایج مربوط به راهكار

12

Deltoideus
Triceps brachii
14
Extensor carpi radialisbrevis
13
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زهرا حسنزاده بنابیدی ،حمیدرضا کبروی ،سعید طوسیزاده ،رضا بوستانی

مطلوب است .میانگین مربعات خطا و خطای حالت ماندگار روش  RLPIDدر

میتوان به منظور انجام فعالیتهایروزانه زندگی برای افراد دچار فلج در باال تنه و

مقایسه با محدوده تغییرات حرکت زوایای مفاصل کمتر است .نتایج نشان می-

پایین تنه استفاده کرد [ .]12[ - ]13افراد دچار آسیبهای نخاعی اغلب برای

دهد که کنترلکننده  RLPIDبه ازای سه شرط اولیه مختلف برای مفاصل دست

حرکت دادن اندامهای شان ناتوانند ،اگرچه بیشتر اعصاب و عضالت آنها سالم

توانسته همگرایی با دقت قابل قبولی داشته باشد ،البته نوساناتی دیده میشود که

هستند .تحریک ال كتریكی عملكردی ،این عضالت را برای انجام مجدد حرکات

به دلیل دینامیک متغیر سیستم میباشد .با این حال به لحاظ تئوری اثباتی برای

فعال می کند .کنترل حلقه بسته با استفاده از تحریک الكتریكی عملكردی،

تضمین پایداری نداریم .به منظور تقویت این روش و تضمین پایداری سیستم از

عملكرد عضله را بهبود میبخشد .در واقع آنچه در این مقاله ارائه شد ،معرفی

یک کنترلکننده  HTCدر کنار  RLPIDاستفاده شد .از مقایسه روشهای ارائه

یک راهكار کنترلی حلقه بسته خودسازمانده مبتنی بر یادگیری تقویتی است که

شده در قسمت نتایج روشن میشود که بكارگیری هر دو کنترلکننده  PIDو

ضمن تضمین پایدای سیستم حلقه بسته و مقاوم بودن در برابر تغییر پارامترهای

 HTCدر کنار کنترلکننده  RLبمنظور کنترل مدل سه مفصل دست با در نظر

سیستم ،اغتشاشهای خارجی و نویز اندازهگیری ،قادر بوده است عملكرد کنترل

گرفتن مكانیزم فریزسازی قابل قبول است است .همانطور که از جداول ( )3تا

حرکت مدلی از بازوی دست را با کارایی قابل قبولی انجام دهد .چنین راهكار

( ) 11قابل مشاهده است ،میزان میانگین مربعات خطا و خطای حالت ماندگار

کنترلی میتواند در راستای توسعه پروتزهای عصبی مربوط به کنترل حرکت

روش  RLPIDHTCدر مقایسه با محدوده تغییرات حرکت دست و هچنین روش

دست ،مثمر ثمر واقع شود.

 RLPIDبه میزان قابل توجهی کمتر است .در مجموع کنترلکننده

RLPIDHTC

عملكرد بهتری را به نسبت کنترلکننده  RLPIDبه لحاظ حداکثر فراجهش و
طمان صعود داشته است .از طرفی این کنترلکننده در سه تست شبیهسازی
طراحی شده به منظور ارزیابی ساختار کنترلی شامل اثر اغتشاش خارجی ،تغییر
پارامترهای سیستم و اثر نویز اندازهگیری نیز موفق عمل کرده است .میزان خطای
محاسبه شده در سه تست شبیهسازی برای روش  RLPIDHTCاز روش
به میزان قابل مالحظهای کمتر است .لذا ساختار کنترلی مبتنی بر

RLPID

RLPIDHTC

روش پیشنهادی ما است.
در قسمت ارزیابی انسانی ،الگوی فعالیت عضالت مفاصل دست ،طی
عملكرد حرکت دست با استفاده از سیگنالهای الكترومایوگرام عضالت،
استخراج شدند .همانطور که در شكلهای ( )11تا ( )14نیز قابل مشاهده است
شباهت قابل مالحظهای ،به لحاظ زمانبندی تغییرات ،بین خروجی کنترلکننده
روش پیشنهادی و میزان فعالیت عضالت وجود دارد دارد .گشتاور ایجاد شده
باعث تغییر فعالیت عضالنی میشود که کنترلکننده پیشنهادی به خوبی توانسته
این تطابق با حالت طبیعی را ایجاد نماید .مجددا تاکید میشود که در مقایسه
الگوی فعالیت عضالت و خروجی کنترلکننده ،تنها زمانبندی فعالیت و عدم
فعالیت مدنظر بوده است و هیچگونه مقایسهای به لحاظ دامنه و فاز فعالیت
عضالت و خروجی کنترلکننده انجام نشده است .در واقع پس از اینكه دست به
هدف رسیده و میزان تغییر فعالیت عضالت کاهش مییابد ،خروجی کنترلکننده
نیز نوسانات کمی دارد ،به عبارتی گشتاور تولید شده کاهش یافته است .نتایج
نشان میدهند که همزمانی قابل مالحظهای بین زمان تغییرات سیگنال خروجی
کنترلکننده با تغییرات الگو فعالیت عضالت دست فرد سالم وجود دارد .به
عبارت دیگر نتایج نشان داده شده که به لحاظ بازه زمانی مربوط به فعالیت و
عدم فعالیت عضالت و سیگنال خروجی کنترلکننده همخوانی وجود دارد .البته
به لحاظ دامنه تفاوت وجود دارد که دلیل آن عدم وجود عضله در مدل بیمار
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چکیده :فیوز یكی از مهمترین عوامل مؤثر بر احتمال کشندگی سامانهی سالح محسوب میشود .نقش اصلی فیوز مشاهدهی هدف در
نزدیكی موشک و انفجار سرجنگی با تأخیر مناسب میباشد ،به گونهای که حداکثر خسارت به هدف وارد شود .در این مقاله ،مسألهی تأخیر
زمانی موردنیاز از لحظهی آشكارسازی هدف توسط سنسور فیوز تا لحظه ی انفجار سرجنگی در دستگاه اینرسی دوبعدی حل شده است .با
در نظر گرفتن مرکز سنسور فیوز به عنوان نقطهی اینرسی ،رابطهی سادهای برای تأخیر زمانی حاصل شده که نحوهی اثرگذاری پارامترهای
دخیل در آن به خوبی مشاهده میشود .بدلیل ناتوانی در اندازهگیری تمامی پارامترهای مؤثر سعی شده است تا با استفاده از پارامترهای
محدود تخمینی بهینه از تأخیر زمانی ارائه شود .بدین منظور در ابتدا با توجه به معیار  ، t d  0مقداری مناسب برای زاویهی مایل فیوز
انتخاب میشود .سپس مقدار ثابتی برای تأخیر زمانی ارائه خواهد شد .از آن جا که این مقدار ثابت به ازای تمام سناریوهای ممكن به برخورد
ترکشها به هدف منجر نخواهد شد ،در ادامه تأخیر زمانی به صورت تابعی از سرعت نسبی طراحی میشود.
کلمات کلیدی :زاویهی مایل فیوز ،سرعت نسبی ،تأخیر زمانی.

Analysis and Design of Optimum Time Delay in Warhead
Detonation
Zahra Parsanezhad, Jafar Heyrani Nobari, Saeed Ebadollahi

Abstract: Fuse is one of the most important factors on killing probability of weapon system. The
function performed by the proximity fuse is to sense the presence of a target and detonate the
warhead at a suitable point to maximize the probability of destroying the target. In this paper, time
delay problem is solved since detection time to detonation time in tow-dimensional inertial system.
Considering the fuse sensor center as inertial point, simple equation is derived for time delay which
the way of influence the factors can be seen well. Due to the inability on measure all influential
factors, this present research is going to offer optimal estimation of time delay with less factors.
Primarily, according to the criterion td > 0, suitable value for lean angle fuse is selected. Next,
constant value is offered for time delay. By this constant value, fragments won't strike to target at all
possible engagement scenarios. So, time delay would be designed as function of missile and target
relative velocity.
Keywords: Fuse lean angle, Relative velocity, Time delay.
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فهرست عالئم:
 : V0بردار سرعت اولیهی ترکش

 : زاویهی عبور موشک و هدف

 :V 0اندازهی سرعت اولیهی ترکش

 : Ltطول هدف

 : VMبردار سرعت موشک
 :V mاندازه سرعت موشک
 : VTبردار سرعت هدف
 :V tاندازه سرعت هدف
 : VMTبردار سرعت نسبی موشک و هدف
 :V mtاندازهی سرعت نسبی موشک و هدف

 -1مقدمه
دو بخش فیوز و سرجنگی در کنار یكدیگر حساسترین قسممت از

 :  iزاویهی مایل سنسور فیوز

 : R dبردار مكان هدف نسبت به موشک در لحظهی آشكارسازی
 : R dفاصلهی موشک و هدف در لحظهی آشكارسازی
 : t goمدت زمان حرکت هدف از لحظهی آشكارسازی تا لحظهی
برخورد
 : t fمدت زمان پرواز ترکشها از لحظهی انفجار تا برخورد به هدف
 : t dتأخیر زمانی از لحظهی آشكارسازی تا لحظهی انفجار سرجنگی
یک سناریوی درگیمری خماب بما فمر

زاویمه ی مایمل فیموز برابمر 64

درجه ،بازهای از مقادیر ثابت مجاز برای تأخیر زمانی ارائه شده است.

مأموریت سامانه در مقابله با مهاجم را به عهمده دارنمد .نحموهی آغماز بمه

در ادامه بعد از توضیح عملكرد فیوز ،انواع فیوز شرح داده میشود.

کار فیوز و برنامهریزی تأخیر زمانی مربوطه جهت فعال کردن سمرجنگی

سپس سینماتیک درگیری بین موشک و هدف ترسیم شده و فر

همای

از مؤلفمههممای اساسممی اسمت کممه بممه طمور مسممتقیم در میممزان اثرگممذاری

موردنیاز برای محاسبهی تأخیر زمانی عنوان میشود .در بخمش پمنجم بما

سرجنگی و نهایتاً احتمال کشندگی لحاظ ممیشمود .نقمش اصملی فیموز،

تغییر نقطه ی اینرسی به مرکز سنسور فیوز ،مسألهی تأخیر زمانی موردنیاز

مشاهدهی هدف در نزدیكی موشک و انفجار سرجنگی با تاخیر مناسمب

از لحظهی آشكارسازی همدف توسمط سنسمور فیموز تما لحظمهی انفجمار

میباشد [.]2

سرجنگی در دستگاه اینرسی دوبعدی حل شده و معادلهای بمرای تمأخیر

در این مقاله سعی شده اسمت تما بما نگماه سیسمتمی بمه فیموز ،تمأخیر

زمانی بهینه ارائه میشود .قسمت ششم به طراحی تأخیر زمانی اختصماب

زمممانی موردنیمماز از لحظممهی آشكارسممازی هممدف ت ما لحظممهی انفجممار

دارد .در این قسممت در ابتمدا مقمدار بهینمهای بمرای زاویمهی مایمل فیموز

سرجنگی محاسبه شود .هندسهی درگیری موشمک و همدف بمرای حمل

انتخماب مممیشممود .سممپس مقممدار ثمابتی بممرای تممأخیر زمممانی تخمممین زده

مسألهی تأخیر زمانی ،دوبعدی در نظر گرفته میشود.

می شود .این مقدار ثابمت بمه ازای تممام سمناریوهای ممكمن بمه برخمورد

در [ ]1و [ ]3مسألهی تمأخیر زممانی در سیسمتم اینرسمی کمه نقطمهی
مرجع آن ،نقطهای چسبیده به زمین میباشد ،حمل شمده اسمت .از آنجما
که معادله ی تأخیر زمانی حاصمل شمده ،تمابع عواممل متعمددی بموده کمه
ممكن است در دسترس نباشند ،در این مقاله سعی بر این است تا با تغییمر
نقطهی اینرسی رابطهی سادهتری برای تأخیر زمانی بدست آورده شود.
الزم به ذکر است که سیستم اینرسی از یک دستگاه و یک نقطمهی
مرجع اینرسی تشكیل شده است .دسمتگاه اینرسمی دوبعمدی بمه صمورت
یک دستگاه چسبیده به زمین تقریب زده میشود .محور اول این دستگاه
در راستای افق و محور دوم آن در راستای شتاب گرانش اسمت .نقطمهی
مرجع اینرسی نیز که موقعیت دیگر نقاط در دستگاه اینرسی نسبت به آن
سنجیده میشود ،در این مقاله نقطهای چسبیده به موشک در نظمر گرفتمه
میشود.

ترکشها به هدف منجر نخواهد شد .بنمابراین در اداممه تمأخیر زممانی بمه
صورت تابعی از سرعت نسبی بین موشک و هدف طراحی میگردد.

 -2عملکرد فیوز
فیوز یكی از مهمتمرین عواممل ممؤثر بمر احتممال کشمندگی سمامانه
سالح محسوب میشود که وظیفهی آن ارسال بهموقمع فرممان انفجمار بمه
سرجنگی است ،به گونهای که حداکثر خسارت به هدف وارد شود.
فیمموز شممامل تجهیزاتممی بممرای آشكارسممازی نزدیكممی بممه هممدف و
آمادهسازی زنجیرهی انفجمار اسمت کمه  2TDDنمام دارد .همچنمین فیموز
شامل یک یا تعداد بیشمتری مكمانیزم ایمنمی بمرای جلموگیری از انفجمار
سهوی خرج اصلی است و از انفجار سرجنگی به هنگام پمرواز تما فاصمله
مطمئن و ایمنی از سایت جلوگیری میکند.

از دیگممر دسممتاوردهای ایممن مقالممه ،بدسممت آوردن معیمماری بممرای
انتخاب زاویه ی مایل فیوز و همچنین طراحمی تمأخیر زممانی بمه صمورت
تابعی از سرعت نسبی بین موشک و هدف میباشد .در [ ]1تنهما بمه ازای
Target Detection and Detonation
مجله کنترل ،جلد  ،7شماره  ،3پاییز 2331
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چاشنی هم جزئی از مكانیزم فیوز است و بمرای ایممن مانمدن فیموز،





تا زمانی که مورد نیاز نباشد ،در داخل آن قمرار نممیگیمرد .اغلمب فیموز
بهگونهای شكل داده میشود که چاشنی برای اتصال به خمرج اصملی در
مسیر انفجار بایستی از مجرای فیزیكی کوچكی عبور کند .این مجمرا تما
 

زمانیکه سرجنگی ،مورد نیاز نباشد ،مسدود میشمود .بمرای مثمال ،فیموز
ممكن است شامل دو صفحهی دوار بما حفمرههمای خمارج مرکمز باشمد.
وقتی صفحهها تنظیم شده باشند ،حفمرههما در امتمداد همم قمرار گرفتمه و
اجازه عملكرد داده میشود .بمه ایمن مكمانیزم ،مسملحسمازی فیموز گفتمه
می شود .در غیر این صورت حفرهها تنظمیم نبموده و فیموز ایممن خواهمد
ماند .مكانیزم فوق همراه با صفحهها ،وسیلهی ایمنسازی و مسلحسمازی





2

شكل  :2فیوز ضربهای قبل و بعد از برخورد با هدف

نامیده میشود [.]0

 -1-3فیوز تأخیر زمانی
-3

انواع فیوز

این فیوز طوری طراحی شده تا سرجنگی را پمس از طمی زممانی از

انواع مختلفی از فیوز در دسترس است .نوع فیوز برای یک کماربرد
داده شده به مشخصات هدف ،موشمک و سمرجنگی بسمتگی دارد .فیموز
در سه نوع ضربهای ،1تأخیر زمانی 3و مجاورتی 0وجود دارد که در اداممه

پیش تعیین شده بعد از پرتاب موشک ،منفجر کند .این بمازه زممانی غیمر
قابل تغییر است ،بنابراین این نوع فیوزها در سرجنگیهمای موشمکهمای
هدایتشونده به ندرت به کار برده میشوند [.]6

 -3-3فیوز مجاورتی

توضیح داده میشوند.

 -2-3فیوز ضربهای

فیوز مجماورتی کمه اغلمب فیموز زممان متغیمر همم نامیمده ممیشمود،

این نوع فیوز با نیروی اینرسی کمه بواسمطه ی برخمورد موشمک بمه
هدف ایجاد میشود ،فعال میشود .نمایش فیزیكی آن به صورت شمكل
 2است .همان طور کمه در شمكل سممت چما نشمان داده شمده ،چاشمنی
ضربتی در قسمت باالی فیوز قرار گرفته است .یک پیستون متحرک همم
در انتهمای دیگممر آن نصممب شممده کممه بوسمیلهی فنممر یمما قطعممهی مناسممب

بوسیلهی بعضی از مشخصات هدف یا ناحیهی هدف فعمال ممیشمود .دو
مؤلفه باید تقریباً در همهی فیوزهای مجاورتی وجود داشته باشد [،]1
 حساسهای با پهنای دید قطبی که هدف را در جلوی موشک
آشكار کند.
 مكانیسم ایجاد ثابت زمانی که سرجنگی را مدت زمانی پس

دیگری نگاه داشته شده است .در طول پرواز موشک ،پیستون در انتهمای

از آشكارسازی هدف منفجر نماید تا ترکشها به طور مناسبی

فیوز باقی می ماند .با برخورد موشک به همدف شمتاب موشمک بمه طمور

جهتگیری کنند.

ناگهممانی کمماهش یافتممه و اینرسممی پیسممتون آن را بممه سمممت جلممو منتقممل
میکند .سپس پیسمتون بمه ممادهی منفجمره ضمربهای وارد کمرده و آن را

نمایش ورودی و خروجی این فیوز در شكل  1مشاهده میشود.

منفجر می کند که در شكل سمت راست نشان داده شده است .با انفجمار
چاشنی ،خرج اصلی همم منفجمر ممیشمود .اغلمب الممان تمأخیرداری در
اتصال فیوز ضربه ای مورد اسمتفاده قمرار ممیگیمرد تما سمرجنگی قبمل از
انفجار در هدف نفوذ کنمد کمه نتیجمهی آن ایجماد خسمارت بیشمتری در
هدف توسط ترکش و یا موج انفجار میباشد [.]5


(



)



(

)

شكل  :1نمودار بلوکی فیوز به همراه ورودیها و خروجی

با شناسایی هدف توسط سنسور فیوز ،در صمورتی کمه فیموز مسملح
باشممد ،بعممد از گذشممت تمماخیر زمممانی محاسممبه شممده ،فرمممان انفجممار بممه
سممرجنگی ارسممال مممیشممود ایممن تممأخیر زمممانی تممابعی از مشخصممات
سینماتیكی موشک و هدف از جمله سرعت نزدیکشوندگی موشمک و
هدف (در هدایت تناسمبی) ،زاویمهی بمردار سمرعت همدف و خمط دیمد
1

safing and arming device
Impact fuse
3
Time-Delay fuse
4
Proximity fuse
2
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موشک و هدف (در هدایت فرمان به خط دیمد) و  ...ممیباشمد .معمموالً
هم زمانی که فاصلهی موشک وهدف از حدی کمتر شود و یا پنج ثانیمه
از شلیک موشک گذشته باشد و یا  ...فیوز مسلح میشود [.]2
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چندین نموع فیموز مجماروتی وجمود دارد؛ فوتوالكتریمک ،صموتی،

در شكل فوق  R Fشمعاع آشكارسمازی فیموز اسمت .هنگمامی کمه

رادیویی و الكترواستاتیكی .همر کمدام از ایمن فیوزهما ممیتواننمد از قبمل

هدف وارد محدودهی دید فیوز شمود ،بمه شمرط وجمود سمیگنال کمافی،

تنظیم شوند تا زمانی که شدت مشخصههای همدف بمه مقمدار آسمتانهای

توسط سنسور فیوز آشكار میشود.

که فیوز به آن حساس است ،دست یافت ،عمل کنند .این فیوزها طموری
طراحی میشموند کمه سمرجنگی در ممؤثرترین زممان و مكمان نسمبت بمه
هدف منفجر شود.

 VMو  VTبه ترتیب بردار سرعت موشک و بردار سرعت هدف
از دید دستگاه اینرسی هستند .فر

میشود که همدف در راسمتای افمق

در حال حرکت است .بنابراین سرعت هدف در راستای محور دوم برابر

اگر چمه انمواع فیوزهمای مجماورتی بمه طمور آزمایشمگاهی اسمتفاده

با صفر است .همچنمین انمدازهی سمرعتهمای موشمک و همدف در ایمن

شده اند ،امما فیموز مجماورتی رادیمویی ممؤثرتر از انمواع دیگمر اسمت .بما

سینماتیک درگیری ثابت در نظر گرفته شده که با توجه بمه کوتماه بمودن

نزدیک شدن موشک به هدف ،انعكاس امواج رادیویی فرکمانس بماالی

زمان درگیری ،فرضی قابل پذیرش است .زاویهی  نیمز برابمر زاویمهی

برخوردی به همدف  ،توسمط گیرنمده فیموز دریافمت ممیشمود .در فیموز

بین بردار سرعت موشک و محور اول دستگاه اینرسی است.

رادیویی فعال ،فیوز عالوه بر گیرنده دارای فرستنده نیز ممیباشمد .امما در
حالت نیمهفعال ،منبع انتشار امواج رادیویی در سایت زمینمی قمرار گرفتمه

-5

است .سیگنال منعكس شده وقتی که توسط موشک دریافت میشود ،بمه
علت حرکت نسمبی موشمک و همدف ،در فرکمانس بماالتری نسمبت بمه
سیگنال ارسالی قرار دارد .این دو سیگنال وقتی با هم ترکیب ممیشموند،
با توجه به پدیدهی داپلر میتوانند اختالف فازی ایجاد کنند کمه دامنمهی
آن تابعی از فاصلهی موشک تا هدف است .وقتی این دامنمه بمه سمطح از

با آشكارسازی هدف توسط سنسور فیوز ،پس از طی تمأخیر زممانی
مناسب ،فرمان انفجار به سرجنگی ارسال میشود .اسمتفاده از ایمن تمأخیر
زمانی به منظور جهت گیری مناسب ترکشها به سمت هدف در راستای
حداکثر تخریب آن میباشد.

پیش تعیین شدهای برسد ،فیوز فعال میشود .در ادامه فیوز مجاورتی مبنما
قرار داده میشود.

محاسبه تأخیر زمانی بهینه

برای محاسبهی تأخیر زمانی ،زاویهی حملهی موشک برابر بما صمفر
درنظر گرفته می شود .همچنمین فمر

شمده کمه سنسمور فیموز و بدنمهی

موشک هممحورند .ترکشها هم با سمرعت ثابمت  V 0و زاویمهی ثابمت

-4

سینماتیک درگیری موشک و هدف در لحظهی

  sاز سممرجنگی خممارج شممده و بممه طممور همممزمممان بممه هممدف برخممورد

میکنند.

آشکارسازی هدف
همانطور که گفته شد ،در همهی فیوزهای مجماورتی سنسموری بما

با توجه بمه ایمنکمه مرکمز سنسمور فیموز نسمبت بمه نقطمهی اینرسمی

پهنای دید قطبمی وجمود دارد کمه همدف را در جلموی موشمک آشمكار

چسبیده به زمین ،با سرعت ثابت  V mاز دید دسمتگاه اینرسمی ،حرکمت

میکند .مشخصهی این پهنای دیمد ،زاویمهی  اسمت کمه بمه زاویمهی

میکند ،میتوان این نقطه را به عنوان نقطهی اینرسی در نظر گرفمت [.]7

مایل 2مشهور میباشد .در شكل  ،3سینماتیک درگیری موشک و هدف

در ادامه تحلیلهای انجام شده در سیستم اینرسی جدید که در آن مرکمز

در لحظهی آشكارسازی هدف توسط فیموز مجماورتی بما زاویمهی مایمل

سنسور فیوز نقطهی مرجع است ،ارائه میشود.

ثابت در دستگاه اینرسی نشان داده شده است.
z

سینماتیک درگیری موشک و هدف در سیسمتم اینرسمی جدیمد در
شكل  0نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود R d ،بردار
مكان هدف نسبت بمه نقطمهی اینرسمی جدیمد در لحظمهی آشكارسمازی

VT


VM

هدف میباشد.
α

پس با تغییر نقطهی اینرسمی ،بمردار سمرعت همدف از دیمد دسمتگاه
اینرسی به صورت زیر قابل بیان خواهد بود،

VMT  VT  VM

()2

x

شكل  :3آشكارسازی هدف توسط فیوز با زاویه مایل ثابت

همچنین در این سیستم اینرسی ،سرعت موشک صفر بوده ،بنمابراین
انفجار سرجنگی در حالت استاتیک صورت می گیرد .به عبارت دیگر با
انفجار سرجنگی ترکشها در راسمتای بمردار سمرعت  V0از سمرجنگی
خارج میشوند.

Lean angle
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VT

قسمت آسیب پذیر هدف که ممكمن اسمت بمه فاصملهی  Lعقمبتمر از
-VM



نوک هدف باشد ،مورد اصابت ترکشها قرار بگیمرد ،بایسمتی معادلمهی

VMT t go

 t dرا اصالح کرد .بدین منظور شكل  5در نظر گرفته میشود.

V0 t f

Rd

s α


x

V0

V MTt go
d 4 VM T



d3

L

Rd
شكل  :0سینماتیک درگیری مفرو

s α


با لحاظ کردن زاویهی خروج ترکش در
x

سناریوی دوم

V0

متغیر  t goمدت زمان حرکت هدف از لحظمه ی آشكارسمازی آن
توسمط فیمموز تمما لحظمهی برخممورد تممرکشهما بممه آن و  t fزمممان پممرواز

شكل  :5سینماتیک درگیری در حالتی که نقطه برخورد به فاصلهی  Lاز

ترکشها میباشد  .زاویمه ی بمین بردارهمای سمرعت نسمبی و سمرعت
Vm sin 
هدف بوده و برابر است بما )
Vm cos   Vt

(  .   tan 1بما معلموم

نوک هدف قرار دارد.

همممانطممور کممه در شممكل  5مشمماهده مممیشممود ،هممدف از لحظممهی
آشكارسازی تا لحظهی برخورد ،فاصلهی  V mt t goرا در راستای بمردار

شدن زاویهی  ، زاویهی  را نیز بمه صمورت زیمر ممیتموان محاسمبه

سرعت نسبی طی کرده است .نقطهی برخورد ترکشها به همدف نیمز بمه

کرد،

فاصلهی  Lعقب تر از نوک هدف قرار دارد .در دو مثلز ترسیم شمده

    

()1

در شكل فوق میتوان روابط زیر را نوشت،

در شمممكل  0مثلثمممی کمممه اضمممالع آن بردارهمممای  t f V0 ، R dو

Rd
t V d4
 f 0
) sin(   s  
sin 

()7

 t go VMTهستند ،در نظر گرفتمه ممیشمود .در ایمن مثلمز زاویمهی بمین



V mt t go  d 3
) sin(s  

d3
d
L
 4 
) sin(   s   ) sin  sin(   s    

بردارهای  R dو  s   ، V0است .بنابراین زاویهی بمین بردارهمای

()8

از قانون سینوسها در مثلز فوق میتوان رابطهی زیر را نوشت،

برای نوشتن رابطهی ( ،)8از بزرگنمایی انجام شده در شمكل  6اسمتفاده

 V0و  ، VMTبرابر میشود با  .   (s   )  حال بما اسمتفاده

()3

t goV mt
Rd
tV

 f 0
sin(   s   ) sin(s   ) sin 

شده است.

  s  

با برابر قرار دادن تساوی اول و سوم (از سمت چا) ،مدت زممان پمرواز

d4

ترکشها به صورت زیر حاصل میشود،
()0

Rd
sin 
) V 0 sin(   s  

()5

tf 

شكل  :6بزرگنمایی مثلز کوچکتر در شكل 5

با محاسبهی  t goو  t fاز معادلههای بماال ،تمأخیر زممانی برحسمب
تأخیر زمانی محاسمبه شمده در رابطمهی ( ،)6بمه صمورت زیمر قابمل بیمان

t go 

خواهد بود [،]2

بنابراین تأخیر زمانی موردنیاز به کمک رابطهی زیر قابل محاسبه است،
t d  t go  t f

()6

 sin(s   ) sin  
Rd



sin(   s   )  V mt
V0 



با اعمال تأخیر زمانی محاسبه شده ،تمرکشهما بمه اولمین نقطمهای از
هدف که توسط فیوز آشكار میشود ،برخورد ممیکننمد .بمرای ایمنکمه

مجله کنترل ،جلد  ،7شماره  ،3پاییز 2331



L

حال تساوی اول و دوم رابطهی ( )3را برابر هم قرار میدهیم،
) R d sin(s  
) V mt sin(   s  

d3

()3

 sin(  s ) sin  
L



sin(   s   )  V mt
V0 

-6

t d new  t d 

طراحی تأخیر زمانی بهینه

با توجه به رابطهی بدست آمده برای تمأخیر زممانی در بخمش قبمل،
مالحظه ممیشمود کمه  t dتمابعی از فاصملهی بمین موشمک و همدف در
لحظه ی آشكارسازی ،سمرعت نسمبی بمین موشمک و همدف ،سمرعت و
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زاویهی خروج ترکش و زاویهی مایل فیوز میباشد .به دلیل در دسمترس
نبممودن تمممامی پارامترهممای ذکممر شممده ،بایسممتی بتمموان بمما اسممتفاده از

sin(s   ) sin 

V mt
V0

()24

ورودیهای محدود ،تخمینی بهینمه از  t dارائمه نممود .بمدین منظمور در

با فر

این کمه بمردار سمرعت موشمک در راسمتای بمردار سمرعت

ابتدا مقدار مناسبی برای زاویمهی مایمل فیموز در جهمت افمزایش احتممال

هممدف قممرار داشممته و زاویممهی خممروج تممرکش از سممرجنگی در حالممت

آشكارسازی هدف انتخاب می گردد .در ادامه مقدار ثمابتی بمرای تمأخیر

استاتیكی  34درجه باشد ،رابطهی ( )24به صورت زیر ساده میشود،

زمانی در راستای افزایش احتمال برخورد ترکشها به هدف تخمین زده
میشود .سپس تأخیر زمانی به صورت تابعی از بعضمی پارامترهمای قابمل
اندازهگیری مانند سرعت نزدیکشوندگی طراحی میگردد.

 -2-6انتخاب زاویه مایل مناسب

cos  sin 

V mt
V0

()22

پس زاویهی مایل فیوز طبق رابطهی زیر محدود خواهد شد،
V0
)
V mt

()21

(   tan 1

اولین نكتهای که در طراحی زاویه مایل فیوز باید ممورد توجمه قمرار

داد ،مقدار زاویمه ی دینمامیكی خمروج تمرکش (  ) dاسمت .در انفجمار

چنانچممه سممرعت اسممتاتیک تممرکشهمما  3000 m / sو بممازهی

دینامیكی سرجنگی بمردار سمرعت نسمبی بمه صمورت بمرداری بمه بمردار

تغییرات سرعت نسمبی  500 m / sتما  1500 m / sدر نظمر گرفتمه

سمرعت اسممتاتیک تممرکشهما اضممافه شممده و زاویمهی دینممامیكی خممروج
ترکش نسبت به هدف حاصل میشود .اگمر زاویمهی دینمامیكی خمروج

ترکش کمتر از زاویهی مایل باشد (  ،) 1ترکشها مطمابق شمكل  ،7بمه
فاصلهی  d 1عقب تر از نوک هدف به آن برخورد خواهنمد کمرد .حمال
اگر زاویه ی مایل فیوز به زیر زاویمهی  dکماهش یابمد (  ،)  2آنگماه

ترکشها مسمافتی (  ) d 2جلموتر از همدف ،از امتمداد بمردار سمرعت آن

o

شود ،آنگاه کران باالی زاویهی مایل  63.43میشود.
اکنون حالتی بررسی میشمود کمه در آن  برابمر صمفر نیسمت .در

ایممن حالممت زاویممهی  برابممر زاویممهی  نبمموده و بایسممتی sin 

برحسب دیگر پارامترها محاسبه شود .با تعریف زاویهی  بمه صمورت
     داریم،

عبور میکنند .فاصلهی  d 2را نیمز ممیتموان بما افمزودن تمأخیر زممانی از
()23

زمان آشكارسازی تا زمان انفجار ،کاهش داد.

V m sin 
tan  
V
tan   tan 
m cos  V t
tan 

V m sin 
1  tan  tan 
1  tan 
V m cos  V t

Z

الزم بممه ذکممر اسممت کممه زاویممهی  زاویممهی نزدیممکشمموندگی

VT

موشک و هدف بوده که برابر با زاویهی بین بردار سرعت نسبی و محمور
طولی موشک میباشد .با استفاده از روابط مثلثماتی ،رابطمهی فموق را بمه

x

VM

شكل  :7مقایسهی زوایای مایل مختلف فیوز

بنابراین میتوان زاویمه ی خمروج اسمتاتیكی تمرکش را بمه گونمهای
طراحممی کممرد کممه زاویممهی خممروج دینممامیكی از زاویممهی مایممل فیمموز
بزرگتر شود و با افزودن تمأخیر زممانی مناسمب ،تمرکشهما بمه قسممت
آسیبپذیر هدف برخورد کنند.
انتخاب زاویه ی مایل فیوز بمه گونمهای کمه کوچمکتمر از زاویمهی
خروج ترکش ها باشد ،موجب میشود تا زمان الزم برای تصممیمگیمری
جهت انفجار بهموقع سرجنگی وجود داشته باشد .به عبمارت دقیمقتمر در

صورت مناسبتری میتوان بیان نمود،
()20

sin 
tan 
cos   V m V t

 sin را نیز به صورت زیر میتوان نوشت،
()25

sin   sin(  )  sin  cos  cos  sin

با جایگذاری رابطهی ( )25در رابطهی ( )24و کممی مرتمبسمازی ،ایمن
نامساوی به صورت زیر حاصل میشود [،]2
()26

V V  sin
  tan ( 0 mt
)
cos
1

این حالت می تموان تمأخیر زممانی بمین لحظمهی آشكارسمازی همدف تما
لحظهی انفجار سرجنگی تعریف کرد .بنابراین یک معیار بمرای انتخماب
مقداری مناسب برای این زاویه آن است که تأخیر زممانی محاسمبه شمده
در رابطهی ( )6بزرگتر از صمفر باشمد .بمرای ایمنکمه  t d  0باشمد،

در شممكل  8نحمموهی تغییممرات کممران بمماالی زاویممهی مایممل فیمموز

برحسب زاویهی  مشاهده میشود .مالحظه ممیشمود کمه بمه ازای 
o
های مختلف کوچکترین کران باالی  ، برابر با  61.58است.

کافی است رابطهی زیر برقرار باشد،
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V 0 V mt  sin
)
cos

( tan 1

 -1-6طراحی تأخیر زمانی ثابت

75

در این قسمت به ازای سناریوی پروازی با مسیر موازی ( ،)   0
70

تأخیر زمانی ثابتی طراحی میشود .فر

ممیشمود کمه زاویمهی خمروج

ترکش ها در حالت استاتیكی برابر  34درجه است .پمس مطمابق رابطمهی
( )3تأخیر زمانی مورد نیاز بمه ازای    0و  ، s  90oاز رابطمهی

65

زیر محاسبه میشود،
()27

90

80

70

60

50

40

30

10

20

0

R d cos  R d sin 
L


V mt
V0
V mt

td 

60

اگر متغیر  Lصفر در نظر گرفته شمود ،اولمین نقطمهی آشكارشمده

) (deg

شكل  :8نحوهی تغییرات کران باالی زاویه مایل برحسب زاویه 

بنابراین برای اینکه تأخیر زمانی از لحظهی آشكارسازی همدف تما
لحظه ی انفجار قابل تعریف باشد (  ،) t d  0زاویهی مایل فیوز بایسمتی

توسممط فی موز مممورد اصممابت تممرکشهمما قممرار م میگیمرد .در ایممن حالممت
کوچک ترین تأخیر زممانی قابمل اعممال توسمط فیموز حاصمل ممیشمود.
همچنین با برابر قرار دادن متغیر  Lبا طول همدف (  ،) Ltبمزرگتمرین

کوچک تر از مقدار ثمابتی انتخماب شمود کمه ایمن مقمدار ثابمت بمه ازای

تأخیر زمانی مجاز بدست میآید .پس داریم،

تغییممرات سممرعت نسممبی در بممازهی  500 m / sتمما  1500 m / sو

()28

R cos  R d sin 
 d

V mt
V0

()23

R cos  R d sin  Lt
 d


V mt
V0
V mt

o

سممرعت اسممتاتیک تممرکش برابممر بمما  61.58 ، 3000 m / sبدسممت
آمد .اما نكته ی دیگری که در انتخاب این زاویه بایمد ممورد توجمه قمرار
داد این است که هر چه مقدار این زاویه بزرگتر باشد ،مطابق شمكل ،3
سنسور فیوز قادر به آشكارسازی سناریوهای بیشتری خواهد بود.

t d min
t d max

در شممكل  24بممازهی مجمماز تممأخیر زمممانی کممه منجممر بممه برخممورد
ترکشهما بمه همدف ممیشمود ،برحسمب فاصملهی موشمک و همدف در
لحظهی آشكارسازی نشان شده است .در ترسیم این شكل سرعت نسبی

VMT

بین موشک و هدف برابر با  900 m / sدر نظر گرفتمه شمده اسمت .بما
توجه به این منحنیها میتموان انتظمار داشمت کمه بما اعممال یمک تمأخیر
زمانی  8تما  20میلمیثانیمه ،پرتمو تمرکش بمه همدف اصمابت کنمد .چنمین
2
1

منحنیهایی را میتوان برای سرعت نسبیهای مختلمف ترسمیم کمرد .در
شكل  22منحنیهای کوچکترین و بزرگترین تأخیر زممانی برحسمب
 R dبه ازای سرعتهای نسبی مختلف ترسیم شده است.
time delay interval
25

شكل  :3تأثیر مقدار زاویهی مایل فیور بر سناریوهای آشكارشده توسط فیوز

Vm =600 m/s
Vt = 300 m/s
V0 =3000 m/s

tdmax

دسته خطوط ترسیم شده در شكل  ،3مسیرهای درگیری نسمبی بمین

=0
 = 60o

20

موشک و هدف می باشند که از لحاظ کمترین فاصملهی بمین موشمک و
هدف در طول پرواز متفاوت هستند .مشاهده میشود کمه برخمی از ایمن

15

)t (msec

d

سناریوها در محدودهی دیمد فیموز بما زاویمهی مایمل  1قمرار نگرفتمه و
10

توسط این فیوز آشكار نخواهند شمد .ایمن سمناریوهای آشمكار نشمده بما
tdmin

خطچین ترسیم شدهاند.

5

با توجه به توضیحات ارائمه شمده ،مقمدار  60oبمه عنموان مقمداری
مناسب برای زاویهی مایل فیوز انتخاب میشود.

30

25

15

20

10

5

)Rd (m

شكل  :24نحوه تغییرات بازهی تأخیر زمانی مجاز برحسب R d
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به صورت رابطهی ( ،)12همواره ترکشهما بمه همدف برخمورد خواهنمد

time delay interval
35
Vt = 100 m/s

کرد.

Vt = 200 m/s
30

Vt = 300 m/s

Lethal Burst Interval

Vt = 380 m/s

40

Vt = 400 m/s

25

Rd = 5 m

Vt = 500 m/s

35

Rd = 10 m
)t (msec

20

Rd = 15 m
Rd = 20 m

d

15

30
25

Rd = 30 m

20

10

d

tdmax

tdmax

15

5 tdmin

td
35

25

30

15

20

10

5

0

10

0

)Rd (m

شكل  :22بازهی تأخیر زمانی مجاز برحسب فاصله موشک و هدف در زمان
 t detو به ازای سرعتهای نسبی مختلف

همانطور که در شكل  22قابل مشاهده اسمت ،اگمر سمرعت همدف
بزرگتر از  380 m / sشود ،نمیتوان تمأخیر زممانی ثمابتی تخممین زد.
پس چنانچمه تمأخیر زممانی ثمابتی در نظمر گرفتمه شمود ،امكمان برخمورد
ترکشها به هدف در تمام سناریوهای ممكن وجود نخواهمد داشمت .در
ادامه تأخیر زمانی به صورت تابعی از سرعت نسبی بین موشک و همدف
تخمین زده میشود.

 -3-6طراحی تأخیر زمانی به صورت تابعی از سرعت
نسبی

5

tdmin
1500

1400

1300

1200

1000 1100
)Vmt (m/s

900

800

700

0
600

شكل  :21بازه تأخیر زمانی برحسب سرعت نسبی و به ازای  R dهای مختلف

در طراحی تأخیر زمانی بهینه فمر

شمد کمه بما انفجمار سمرجنگی،

هممهی تمرکشهما در یمک راسممتا (عممود بمر محمور طمولی موشممک) از
سرجنگی خارج میشوند .در ادامه با حذف این فمر

(در نظمر گمرفتن

الگوی پخش ترکشها) ،تأخیر زمانی ارائه شده در رابطمهی ( )12ممورد
ارزیابی قرار میگیرد.

ترکشها بمه صمورت شمكل  23در قطماع زاویمهای s 2  s 1 

توزیع میشموند کمه   s 1و  s 2بمه ترتیمب زاویمهی خمروج اسمتاتیكی
اولین و آخرین ردیف ترکش میباشمند .بما فمر

اینكمه تمرکشهما در

با توجه به معادلهی تأخیر زمانی در رابطهی ( )27مالحظمه ممیشمود

الگوی نشان داده شده به صورت یكنواخت توزیع شده باشمند ،ممیتموان

که تأخیر زمانی بما سمرعت نسمبی رابطمهی عكمس دارد .بنمابراین  t dرا

تابع احتمال برخورد ترکشها به هدف (  ) Phرا تعریف نممود .چنانچمه

میتوان به صورت زیر به صورت تابعی از سرعت نسبی طراحی کرد،

همهی ترکشها به هدف برخورد کنند ،مقدار این تابع برابر یمک شمده،

k
tˆd  1  k 2
V mt

()14

پارامترهای  k 1و  k 2را بایستی طوری تخمین زد که تأخیر زممانی
بمممه ازای تممممام سمممناریوهای ممكمممن ،بهینمممه باشمممد .نحممموهی تغییمممرات
کوچکترین و بزرگترین تأخیر زمانی برحسب سرعت نسبی در شكل
 21نمممایش داده شممده اسممت .بمما انتخمماب پارامترهممای  k 1و  k 2بممه
صممورت  k 2  0.0045 , k 1  16رابطممهی ( )14بممه صممورت زیممر
خواهد شد،
16
tˆd 
 0.0045
V mt

()12

در رابطهی فوق  V mtبرحسب  m / sو  tˆdبرحسب ثانیه اسمت.
منحنی تأخیر زمانی تخمین زده شده درشكل  21با خطچین ترسیم شمده
اسمت .مشماهده ممیشمود کممه بمه ازای مقمادیر مختلمف سمرعت نسممبی و
فاصلهی موشک و هدف در لحظهی آشكارسازی ،با اعمال تأخیر زمانی

مجله کنترل ،جلد  ،7شماره  ،3پاییز 2331

)t (msec

Rd = 25 m

در غیممر ایممن صممورت  Phاز نسممبت تممرکشهممای برخمموردی بممه کممل
ترکشها محاسبه میشود .بما اعممال تمأخیر زممانیهمای مختلمف ،تعمداد
ترکشهای برخوردکننده به هدف نیز متفاوت خواهد شد .در شمكل 20
تابع احتمال برخورد برحسب تأخیر زمانی بمه ازای مقمادیر متفماوت بمرد
آشكارسازی ترسیم شده اسمت .سمرعت نسمبی برابمر بما  900 m / sو
طول هدف  12 mفر

شده است .زوایای خمروج تمرکشهما نیمز بمه

صممورت  s 1  80oو  s 2  100oدر نظممر گرفتممه شممده اسممت.
همانطور که مشاهده میشمود بما افمزایش بمرد آشكارسمازی ،بمازهای از
تأخیر زمانی که منجر به برخمورد هممهی تمرکشهما بمه همدف ممیشمود
(  ،) Ph  1کاهش یافته اسمت .همچنمین در شمكل  20مقمدار احتممال
برخورد به ازای تأخیر زمانی تخمین زده شده در رابطهی ( )12مشمخ
شده است .مالحظه میشود که تأخیر زمانی طراحی شده به ازای هممهی
مقممادیر در نظممر گرفتممه شممدهی  ، R dاحتمممال برخممورد یممک را نتیجممه
میدهد.
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زاویهی  به صورت یک متغیر تصادفی با توزیع یكنواخمت در بمازهی
)  (0o ,50oدر نظر گرفته شود ،میتوان به کمک روش مونمتکمارلو،
صحت تأخیر زمانی طراحی شده را بررسی نمود .در این شمبیهسمازی بمه
ازای هر  ،V mtمعادالت مربوطه  2444بمار حمل شمده اسمت .سمپس بمه
ازای هر مقدار از سرعت نسبی 2444 ،داده برای احتمال برخمورد وجمود
دارد که با میانگینگیری از این دادهها تابع احتمال برخورد متناظر بما همر

شكل  :23الگوی پخش ترکشها در لحظهی برخورد

 V mtحاصل میشود .نتیجهی شبیهسازی مونمتکمارلو بمه ازای مقمادیر

Hit Probability

متفاوت برد آشكارسازی در شكل  26دیمده ممیشمود .بما توجمه بمه ایمن

t^d

Rd = 5 m

1

شكل میتوان نتیجه گرفت که تأخیر زمانی طراحمی شمده در ایمن مقالمه

Rd = 10 m
Rd = 15 m

در سناریوهای درگیری مختلف با احتمال بیشتر از 4.3منجر بمه برخمورد

0.8

Rd = 20 m
Rd = 25 m
Rd = 30 m

ترکشها به هدف خواهد شد.

0.6
h

P

Expected Value of Hit Probability
1.05

0.4

0.2

1

0

0.95
30

20

25

10

5

h

15
)td (msec

0

P

شكل  :20نحوه ی تغییرات تابع احتمال برخورد برحسب تأخیر زمانی به ازای

0.9
Rd = 10 m

 R dهای مختلف

Rd = 15 m
Rd = 20 m

0.85

Rd = 25 m

در شكل  25نحوه تغییرات تابع احتممال برخمورد برحسمب سمرعت

Rd = 30 m

نسبی و به ازای چند  R dمختلف نشمان داده شمده اسمت .تمأخیر زممانی

1500

متناظر با همر سمرعت نسمبی نیمز از رابطمه ( )12تخممین زده شمده اسمت.

1400

1300

1200

1100
)Vmt (m/s

1000

900

800

0.8
700

شكل  :26مقدار میانگین تابع احتمال برخورد به ازای توزیع یكنواخت زاویه 

مشاهده میشود که ترکشها به ازای  R dهای  5متر تا  15متمر هممواره

-7

بمما احتمممال  244درصممد بممه هممدف برخممورد مممیکننممد .تنهمما بممه ازای
 ، Rd  30 mتابع  Phبا کاهش سرعت نسبی تا حمدود  7درصمد از

نتیجهگیری
در این مقالمه ،عملكمرد فیموز بمه عنموان یكمی از مهممتمرین عواممل

مقدار یک کمتر شده است.

تأثیرگذار بمر احتممال کشمندگی سمامانهی سمالح بررسمی شمد .بما تغییمر
نقطهی اینرسی به مرکز سنسور فیوز ،مسمألهی تمأخیر زممانی موردنیماز از

Hit Probability with Estimated Time Delay
1.05

لحظممهی آشكارسممازی هممدف توسممط سنسممور فیمموز تمما لحظممهی انفجممار

Rd = 5 - 25 m

سرجنگی در دستگاه اینرسی دوبعدی حل شده و رابطهی سمادهای بمرای

1

تأخیر زمانی بدست آمد که نحوهی اثرگمذاری همر یمک از پارامترهمای
0.95
h

Rd = 30 m

P
0.9

0.85

دخیل در آن از جمله سرعت نسبی بین موشک و هدف به خموبی دیمده
میشود .سپس معیار  t d  0برای انتخاب بهینمهی زاویمهی مایمل فیموز
معرفی شد .مشاهده شد کمه بما توجمه بمه ایمن معیمار ،زاویمهی  نبایمد

بزرگتر از یک مقدار مشخصی انتخاب شود .کران باالی زاویهی مایمل
فیمموز تممابعی از سممرعت نسممبی ،سممرعت اسممتاتیک تممرکش و زاویممهی

1500

1400

1300

1200

1100
)Vmt (m/s

1000

900

800

0.8
700

نزدیک شوندگی موشک و هدف اسمت .در اداممه بمه دلیمل در دسمترس

شكل  :25نحوه ی تغییرات تابع احتمال برخورد به ازای تأخیر زمانی تخمینی

نبودن تمامی پارامترهای مؤثر بر تأخیر زمانی ،بازهای ثابمت بمرای تمأخیر

برحسب سرعت نسبی

زمانی ارائه شد .از آن جا که این مقادیر ثابمت بمه ازای تممام سمناریوهای

اما موضوع دیگری که در طراحی تمأخیر زممانی فمر

شمده بمود،

ممموازی بممودن مسممیر موشممک و هممدف اسممت (  .)   0حممال چنانچممه
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درگیری ممكن به برخورد ترکشها به هدف منجر نمیشموند ،در اداممه
تأخیر زمانی به صورت تابعی از سرعت نزدیکشوندگی بمین موشمک و
هدف طراحی شد .در پایان نیز با حذف گام به گمام فمر همای در نظمر
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گرفته شمده ،دیمده شمد کمه تمأخیر زممانی طراحمی شمده در سمناریوهای
درگیممری مختلممف ،منجممر بممه برخممورد تممرکشهمما بممه هممدف بمما احتمممال
بزرگتر از  4.3میشود.

[3] Richard M. Lloyd, "Conventional Warhead
Systems Physics and Engineering Design",
American Institute of Aeronautics and
Astronautics, Inc. 1998

-8

مراجع

[4] CDR, Joseph Hall, "Principles of Naval Weapons
Systems", USN.

[]2

پارسانژاد .ز" ،.تحلیل توزیع احتمال در ناحیه انهدام یک سامانه"،

[5] "Principles of Guided Missile and Nuclear
Weapons", U. S. Navy Training Publications
Center, under direction of the Bureau of Naval
Personnel, 1959.

[2] Macfadzean, Robert H.M, “Surface based air
defense system analysis”, Artech House,
Norwood, MA, 1992.

][6

پایاننامه کارشناسمی ارشمد ،دانشمگاه صمنعتی خواجمه نصمیرالدین
طوسی ،دانشكده مهندسی برق ،دی ماه .2332

"Fuzes", Engineering Design Handbook,
Ammunition Series, AMCP 706-210, 1969.

[ ]7حیرانی نوبری ،ج" ،.جزوه درس ناوبری" ،دانشگاه صنعتی خواجه
نصیرالدین طوسی ،دانشكده مهندسی برق ،بهار .2334

مجله کنترل ،جلد  ،7شماره  ،3پاییز 2331

Journal of Control, Vol.7, No.3, Fall 2014

مجله کنترل

I
S
I
C
E

ISSN 2008-8345

جلد  ،7شماره  ،3پاییز  ،2331صفحه 12-51

آشکارسازی و جایابی عیب مقاوم به عدم قطعیت برای سیستمهای تراکمپذیر
بهروش باندگراف
احمد صانعی ،2علیرضا باصحبت نوین زاده

1

 2دانشجوی دکترای مهندسی هوافضا ،گروه دینامیک پرواز ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیasanei@mail.kntu.ac.ir ،
 1استادیار ،دانشكدة مهندسی هوافضا ،گروه دینامیک پرواز ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیnovinzadeh@kntu.ac.ir ،
(تاریخ دریافت مقاله  ،2331/6/21تاریخ پذیرش مقاله )2331/8/15

چکیده :بهدلیل غیرخطی بودن سیستمهای تراکمپذیر ،شناسایی عیب مقاوم به عدم قطعیت برای این نوع سیستمها کمتر مورد
توجه قرارگرفته است .در این مقاله مدل باند گراف به فرم  ،LFTبرای دستگاههای تراکمپذیر توسعه دادهمیشود .نتایج این مقاله نشان
میدهد که خواص علی باندگراف میتواند برای به دست آوردن روابط افزونگی تحلیلی ،در حضور عدم قطعیتها مورد استفاده قرار
گیرد .مزیت استفاده از باندگراف بهفرم  ،LFTجدا کردن روابط افزونگی تحلیلی معین از روابط افزونگی نامعین است .روابط افزونگی
تحلیلی معین برای محاسبه باقیماندهها ،و روابط افزونگی تحلیلی نامعین برای محاسبه آستانه تطبیقی و آنالیز حساسیت باقیماندهها مورد
استفاده قرار میگیرد .در پایان ،مدلهای توسعه دادهشده ،از طریق یک مثال آموزشی اعتبار سنجی میشوند.
کلمات کلیدی :باندگراف ،آشكارسازی و جایابی عیب ،روابط افزونگی تحلیلی ،عدم قطعیت ،سیال تراکم پذیر.

Robust Fault Detection and Isolation to Compressible Systems
Using Bond Graph Approach
Ahmad Sanei, Alireza Basohbat Novinzadeh
Abstract: In the papers published on Fault Detection and Isolation(FDI) using Bond Graph
approach, robust FDI in the compressible flow systems has less been developed in the literature,
due to the strong nonlinearities in this systems. In this paper, Bond Graph model in LFT form is
developed for compressible systems. The results of this research are shown the causal properties of
bond graph can be used to obtain the Analytical Redundancy Relations (ARRs) in presence of
parameter uncertainties. The advantage of the bond graph model in LFT form is generation of
ARRs and decoupling of the nominal part from the uncertain part. The nominal part can be used to
calculate of the residual and the uncertain part can be used to obtain of adaptive thresholds and
sensitivity analysis. In the following, the developed model is validated by pedagogical example.
Keywords: Bond Graph, Fault Detection and Isolation (FDI), Analytically Redundancy
Relations (ARRs), Uncertainties, Compressible fluid.

 -1مقدمه
2

امروزه روشهای آشکارسازی و جایابی عیب) (FDIبهطور
گستردهای در سیستم کنترل مورد استفاده قرار میگیرند .روشهای

)1. Fault Detection & Isolation (FDI

نویسنده عهده دار مكاتبات :احمد صانعی

مختلفی برای آشکارسازی و جایابی عیب پیشنهاد شدهاست که می-
توان آنها را به دو دسته بر مبنای مدل 2و بدون مبنای مدل 3تقسیم-
بندی نمود ]. [3-1

2. Model based
3. Non-Model based
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هر یک از دو روش فوق ،به دو روش کیفی 1و کمی 2تقسیمبندی
میشوند .اگر ساختار کلی مدل معلوم اما پارامترهای مدل نامعلوم و یا
دارای عدم قطعیت زیادی باشد روش کیفی ،و درغیراینصورت روش
کمی پیشنهاد میگردد.
از طرف دیگر در سیستمهای واقعی ،به دلیل وجود نویزهای اندازه-
گیری ،اغتشاشات سیستم ،تلرانسهای ساختی و یا اشتباه در تخمین
پارامترها ،عدم قطعیت صفر وجود ندارد .بنابراین برای در نظر گرفتن
عدم قطعیت پارامترها ،ابتدا الزم است مدل دقیقی از سیستم را با
درنظرگرفتن عدم قطعیت به دست آورد .بر این اساس ،حدود باال و پایین
ناشی از عدم قطعیتهای پارامتری در حدود آستانه اعالن عیب
منتشرشده و آستانهها شكل میگیرند .در این شرایط ،زمانی که باقیمانده-
ها خارج از آستانه قرار گیرند ،سیستمهای هشداردهنده اعالن عیب ،فعال
میشوند.
گام اول در طراحی سیستم پایش بر مبنای مدل ،به دست آوردن مدل
ریاضی سیستم ،عدم قطعیتها است .روشهای زیادی برای مدلسازی
سیستمهای دینامیكی پیشنهاد شدهاند ،اما در این میان روش باندگراف که
بر اساس توازن انرژی کار میکند ،یكی از کارآمدترین روشها به شمار
میرود .اگرچه این روش اولین بار در سال 2366توسط پاینتر ] [1و به-
منظور مدلسازی و استخراج معادالت حالت سیستمهای دینامیكی معرفی
شد ،اما بعداً توسط شاگردانش (کارنو) برای سیستمهایی که با حوزههای
مختلف انرژی (مكانیكی ،الكتریكی ،شیمیایی ،ترمودینامیكی و )...سر و
کار دارند ،توسعه داده شد] .[5در سال  2333آقای دلفین -تانگوی از این
روش برای تعیین کنترلپذیر و مشاهدهپذیر بودن یک سیستم استفاده
نمود[ .]6بعد از آن در سال 1002روش باندگراف برای تشخیص و

باقیماندهها و از قسمت نامعین جهت به دست آوردن آسهتانهههای تطبیقهی
استفاده میشود.
از طههرف دیگههر از آنجههایی کههه روش بانههدگراف یههک روش
گرافیكی است که معادالت حالهت را بههصهورت سیسهتماتیک اسهتخراج
مهههیکنهههد و نهههرمافزارههههای زیهههادی در ایهههن خصهههوص ارائهههه شهههده-
اند( ،[21] 20-Sim،[22] Symbols2000و  ،)[23] Ms1مدل توسعه داده
شده در این مقاله قابل اجرا در نرم افزارهای فوق نیز خواههدبود .در پایهان
نیز مدل توسعه داده شده در قالهب یهک مثهال سهاده و توسهط نهرم افهزار
 20Simاعتبار سنجی میشود.

 -2روابط افزونگی تحلیلی )(ARRs
در شناسایی و جایابی عیب) ، (FDIدو دیدگاه وجود دارد .در
دیدگاه اول در هر بار نمونهبرداری ،ورودی به مدل داده و خروجی مدل
محاسبه میگردد .اختالف خروجی مدل و سیستم واقعی ،بهعنوان
باقیمانده بهدست میآید (شكل( 2الف)) .زمان این محاسبه بسته به ابعاد
سیستم ،غیرخطی بودن و پیچیدگی مدل ممكن است بهقدری زیاد باشد
که امكان محاسبه به هنگام 5وجود نداشتهباشد .اینجاست که از دیدگاه
دوم یا استفاده از روابط افزونگی تحلیلی موسوم به  ARRsاستفاده می
شود .در این روش قیدهای سیستمی بهگونهای نوشته میشوند که فقط
شامل متغیرهای معلوم باشند .بهعبارت دیگر  ARRsقیدهای استاتیكی و
دینامیكی هستند که مقادیر معلوم (شامل پارامترها ،ورودیهای و
خروجیهای اندازهگیری شده) را بههمدیگر مرتبط میکند(شكل 2
(ب)).

جایابی عیب توسعه یافت [ .]8 ,7اخیرا دجزری و همكارانش روشی را
برای تشخیص و جایابی عیب در حضور عدمقطعیتها ارائه نمودهاند ،که
بهعنوان فرم  3LFTشناخته شدهاست] . [3،20مزیت باندگراف به فرم
 LFTاین است که روابط افزونگی تحلیلی ) ) 1ARRsمعین و نامعین به-
طور سیستماتیک از مدل باندگراف استخراج میشود .قسمت معین ،همان
 ARRsبدون درنظرگرفتن عدم قطعیت است ،که برای محاسبه باقیماندهها

شکل :1دو دیدگاه مختلف برای تولید باقیمانده

مورد استفاده قرار میگیرند .قسمت نامعین نیز که شامل عدم قطعیتها
است ،برای محاسبه آستانهها مورد استفاده قرار میگیرد.
در مقاالتی که تاکنون در خصوص  FDIبههروش بانهدگراف منتشهر
شده ،به عدم قطعیت در سیستمهای تراکم پذیر پرداخته نشده است .بهمن
دلیههل در ایههن مقالههه ،مههدل عههدم قطعیهت بههه فههرم  LFTبههرای میههدان نههازل
آیزنتروپیک و میدان ظرفیتی سیاالت تراکم پذیر توسعه و نشهان دادهمهی-
شود که خواص علی باندگراف میتواند روابط افزونگهی تحلیلهی ARRs

را بهگونهای از فرم  LFTاستخراج کند که روابط افزونگی تحلیلهی شهامل
قسمت معین و قسمت نامعین باشند .از قسمت معین جهت به دست آوردن

1. Qualitative
2. Quantitative
3. Linear fractional transformation
)4. Analytically Redundancy Relations(ARRs
مجله کنترل ،جلد  ،7شماره  ،3پاییز 2331

در این مقاله برای شناسایی عیب از دیدگاه دوم استفاده شدهاست ،که
الزمه آن داشتن روابط افزونگی تحلیلی ) (ARRsاست .همچنین برای
استخراج  ARRsبادرنظرگرفتن عدمقطعیت ،از روش باندگراف استفاده

میشود.
در روش باندگراف متغیرهای شناخته شده به چند دسته تقسیم می-
شوند .منابع (  S eو  ،) S fمنابع تعدیل

شده( MS e

و  ،) MS fمقادیر

اندازهگیری شده از سنسورها (  Deو  ) D fو پارامترها و ورودیهای
سیستم (  و .) uبنابراین:

5. On-line
Journal of Control, Vol.7, No.3, Fall 2014
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()2

ماتریس فوق یک ماتریس باینری ) n×(m+2بوده که اعضا آن

ARR : f ( De , D f , Se , S f , MSe , MS f , u, )  0

همانطور که در باندگراف رفتاری استفاده از خواص شاخص علیت

' '0و''1

هستند .در پرکردن درایه ijام ماتریس  )i=1,...n; j=1,…,m( FSMدر
2

نقش مهمی در بهدست آوردن معادالت حالت داشتند ،در استخراج
 ARRsها نیز از این خواص استفاده خواهدشد .اما بایستی توجه داشت
هنگامی که از باندگراف رفتاری جهت استخراج معادالت حالت استفاده
میشود ،مقادیر اندازهگیری شده توسط سنسورها ،بهعنوان خروجی
سیستم عمل میکنند .بنابراین در این حالت ،شاخصهای علیت برای
سنسورهای اندازهگیری سعی ،بهصورت شکل( 2الف) نشان دادهمی-
شود[ .]15 ،11درحالیکه وقتی از باندگراف برای جایابی عیب استفاده
میشود ،مقادیر اندازهگیری شده توسط سنسورها ،بهعنوان ورودی
سیستم عمل کرده و متناسب با آن ،مکان شاخصهای علیت نیز تغییر
خواهدیافت (شکل( 2ب)) .از طرفی چون در سنسورها مصرف انرژی
وجود ندارد ،بنابراین در شکل( 2ب) مقدار پیشروی در باند  1صفر
است یعنی. f  0  3 f  0 :
 i
4
i 1

صورت وابستگی  ARRjبه (  iیعنی اگر در رابطه  ARRsپارامتر  i

ظاهر شدهباشد ) عدد ' '1و در غیر این صورت عدد ' '0درج میگردد.
تعریف :1گفتهمیشود عیب در پارامتر   iقابلیت آشکار شدن
دارد ،اگر و تنها اگر حداقل یکی از اعضائ سطر iام مخالف صفر باشد.
توانایی آشکارسازی عیب در پارامتر  ،  iدر سطر iام و ستون m+1ام،
با  ،Mb=1و عدم توانایی آشکارسازی عیب با  Mb=0نشان داده می-
شود.
)(3

1, if ith ARRs is sensitive to faults in j th component
S ji  
0, otherwisw

تعریف :2گفتهمیشود عیب در پارامتر   iقابلیت تفکیکپذیری
دارد اگر و تنها اگر عالمت عیب در سطر مربوط به   iمنحصر به فرد
باشد .توانایی تفکیک پذیری عیب در پارامتر  ،  iدر سطر iام و ستون
m+2ام ،با  ، Ib=1و عدم توانایی جایابی عیب با  Ib=0نمایش داده می-
شود.
جدول :1ماتریس تفكیک خطا )(FSM
Ib

Mb

…

ARRm

ARRj

…

ARR1
θ1

θi

ij

θn

شکل ( :2الف) سنسور سعی (ب) سنسور سعی در حالت معكوس شده (ج)
سنسور مجازی برای تعیین باقیمانده

از این مفهوم برای تعریف سنسور مجازی که مقدار باقیمانده را محاسبه
میکند استفاده میشود .سنسورهای مجازی ،سنسورهایی هستند که
ماهیت محاسباتی داشته و آنها را با عالمت ’*‘ نشان میدهند(شکل2
(ج)) .در حالت ایدهآل که سیستم در شرایط اسمی کار میکند ،مقدار
اندازهگیری شده توسط سنسور مجازی ،برابر صفر است .ولی درحالتی-
که سیستم در حالت معیوب کار میکند ،خروجی آنها یک باقیمانده
خواهدداشت .بنابراین در شکل( 2ج) روابط افزونگی از رابطه زیر قابل
محاسبه خواهدبود:
3

()1

ARR  f 5  f 4  0  ARR   f i  0
i 1

بعد از بهدست آوردن ماتریس عالمت عیب ،الزم است بردار عالمت
عیب تعریف شود .بردار عالمت عیب یک بردار باینری است که به-


صورت )  C  (c1, c2 ,..., cmتعریف میشود که در آن هر جز از بردار C
از قانون زیر تبعیت میکند:
()1

| ci |  i
otherwisw

1 ,
ci  
0 ,

که در آن   iآستانه تطبیقی مربوط به  ARRiاست .بنابراین اگر سیستم
بدون عیب باشد ،چون مقدار عددی باقیماندهها کمتر از آستانههای

مربوطه هستند بردار باینری  Cبرابر صفر خواهدبود درغیر اینصورت،

بردار  Cیک بردار باینری غیرصفر است که از مقایسه این بردار با
سطرهای ماتریس  FSMخطا جایابی میشود.

 -3کنترل مقاوم

همین استدالل در مورد سنسوری که شاخص علیت آن معکوس شده،
ولی مقدار پیشروی را اندازهگیری میکند صادق است.
در طراحی سیستم پایش و جایابی عیب ،بعد از بهدست آوردن روابط
افزونگی تحلیلی ،برای مطالعه توانایی آشکارسازی و جایابی عیب نیاز
به تشکیل ماتریس عالمت عیب  1 FSMاست .یک نمونه از ماتریس

شناخته شدهاست .در این فرم ،معادالت حالت برای سیستمی که دارای

 ،FSMبرای حالتی که  mسنسور و  nپارامتر احتمالی معیوب در

عدمقطعیت است ،بهصورت روابط ( )1نشان دادهمیشود:

مطالعه و آنالیز کنترل مقاوم به عدمقطعیت ،موضوع بسیاری از
تحقیقات امروزی بودهاست .دو مدل برای مطالعه کنترل مقاوم در سیستم-
های خطی مورد استفاده قرار میگیرد .اولین مدل به نام فرم کانونیک

3

سیستم وجود دارد ،در جدول  1نشان داده شدهاست:

1. Causal stroke
)2. Fault Signature Matrix(FSM
مجله کنترل ،جلد  ،7شماره  ،3پاییز 2331

3. Cononical form
Journal of Control, Vol.7, No.3, Fall 2014

شناسایی عیب مقاوم به عدمقطعیت برای سیستم تراکمپذیر بهروش باندگراف

11

احمد صانعی ،علیرضا باصحبت نوینزاده
 x  [ An  A]x  [ Bn  B]u

 y  [Cn  C ]x  [ Dn  D]u

)(5

 -4سیال تراکمپذیر
حجم کنترلی را درنظر بگیرید که سیال تراکمپذیر میتواند از

که در آن  y, u, xبهترتیب حالت ،ورودی و خروجی سیستم و

مرزهای حجم کنترل عبور کند .در این حجم کنترل ،انرژی منتقل شده

ماتریسهای فضای حالت هستند که درایههای آن

به واسطه انتقال جرم ،تابعی از نرخ جریان جرمی است .اما بایستی توجه

از مقادیر اسمی پارامترها بهدست میآید A, B, C, D .نیز
ماتریسهای انحراف هستند که بهعلت وجود عدمقطعیت در پارامترهای

داشت که از یک طرف ،نرخ جریان جرمی منتقلشده از طریق مرزهای
حجم کنترل ،تابعی از نسبت فشار و خواص ترمودینامیكی جریان

سیستم بوجود آمدهاند.

باالدست است .از طرف دیگر ،خود خواص ترمودینامیكی نیز تابعی از

An , Bn , Cn , Dn

نرخ خالص انرژی منتقلشده به حجم کنترل است .بنابراین در سیاالت
تراکم پذیر ،جریان جرمی و نرخ تغییرات انرژی درون حجم کنترل ،به
همدیگر وابستهاند .کارنوپ و همكارانش بافرض جریان آیزنتروپیک ،و
بهمنظور محاسبه نرخ جریان جرمی که به حجم کنترل وارد (یا خارج)

شکل :3فرم LFT

میشود ،میدان نازل آیزنتروپیک  Rرا در باندگراف معرفی نمودند.
1

همچنین به منظور ارضائ قوانین بقائ جرم و انرژی درون حجم کنترل،

دومین مدل با نام مدل داخلی استاندارد 2یا مدل حلقه پسخور داخلی

شناخته شدهاست .در این فرم ،عدمقطعیت از پارامترهای اسمی مدل جدا

میدان ظرفیتی  Cرا در باندگراف معرفی نمودند .میدانهای معرفی شده

شده و اثر عدمقطعیت بهصورت یک پسخور وارد مدل میشود(شكل .)3

شامل پارمترهای اسمی هستند و بدیهی است که در مدلهای معرفی شده

معادالت حالت در این فرم بهصورت زیر خواهندبود.

عدم قطعیت پارامتری منظور نشدهاست .در بخشهای پنجم و ششم این

()6

 x  An x  Bn w  B2 n
z  C x  D w  D u

n
11
12

z

C
x

D
w

D
2n
21
22n u

w  .z

که در آن  ، B2n  Bn , C2n  Cn , D22n  Dnو

 wو  zبهترتیب

این مقاله ،و بهمنظور درنظرگرفتن عدمقطعیتها ،مدل باندگراف بهفرم
 LFTبرای میدان های  Rو Cتوسعه دادهمیشود و سپس نحوه کاربرد
مدلهای توسعهیافته جهت آشكارسازی و جایابی عیب ،از طریق یک
مثال آموزشی توضیحدادهمیشود.

ورودی و خروجی کمكی سیستم و  نیز ماتریس قطری است که شامل

 -5فرم  LFTبرای نازل آیزنتروپیک

عدمقطعیتهای نسبی پارامترها است.

اگر چه بهدست آوردن معادالت حالت بهفرم کانونیک و استاندارد از
روی باندگراف مدل رفتاری و استفاده آن جهت مطالعه کنترل مقاوم،
موضوع تحقیقات اخیر بودهاست [ ،.]27 ،26اما این گزارش روی جنبه-
هایی از باندگراف متمرکز میشود که از روی آن بتوان  ARRsرا
بادرنظرگرفتن عدمقطعیتها استخراج نمود .یعنی فقط فرم  LFTمورد

قبل از توسعه فرم  LFTبرای سیستم تراکمپذیر یادآوری میگردد،
عدمقطعیت روی پارامتر θرا میتوان بهصورت  θ = θn+∆θنشان داد.
درصورتیکه هدف نمایش عدمقطعیت بهفرم  LFTباشد ،بهتر است
پارامتر را بهصورت حاصلضرب پارامتر اسمی در عبارت عدمقطعیت نشان
داد .یعنی:


 

where

) )   n (1  



   n     n (1 

بررسی قرار خواهدگرفت .مدل باندگراف بهفرم  LFTامكان ایجاد

()7

خودکار باقیماندهها و آستانههای تطبیقی را میدهد که آستانههای تطبیقی

در رابطه باال  δθ, ∆θبهترتیب انحراف مطلق و نسبی پارامتر از مقادیر

مقاوم بودن روش  FDIرا به عدمقطعیتها تضمین میکند.
اگرچه باندگراف بهفرم  LFTبرای المانهای ذخیره ،مقاومتی ،انتقال
دهندهها و چرخندهها در مرجع] [28آمدهاست اما فرم  LFTبرای سیاالت
تراکمپذیر توسعه داده نشدهاست .لذا در این مقاله فرم  LFTبرای نازل
آیزنتروپیک و میدان ظرفیتی سیال تراکمپذیر توسعه دادهشده و در ادامه
چگونگی بهدست آوردن روابط افزونگی تحلیلی و آستانههای تطبیقی در
قالب یک مثال توضیح داده خواهدشد.

n

n

اسمی پارامتر میباشد.
درحالتیکه پارامتر بهصورت  1/θظاهر شود ،عدمقطعیت بهفرم  LFTرا
نیز میتوان بهشكل زیر نشان داد:
()8

n
(   )  
1

 n
)  n    n ( n  
)  n ( n  






1


(1 
)
(1   1 ) where 1  
n
 n    n
 n  


1

با این توضیحات ،میدان نازل آیزنتروپیک نشان دادهشده در شكل-1
(الف) را درنظر میگیریم .جریان جرم m n

و جریان انرژی  E nکه از نازل

آیزنتروپیک عبور میکند برابر است با]: [5
1. Standard interconnection model
2. Internal feedback loop
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احمد صانعی ،علیرضا باصحبت نوینزاده

 1 
 2
An Pu  2  

 



m

C
P

P
dn
r

   1  r
 n
RT




u





 1 

 2
 E  m C T  C A P Tu  2  P   P  
n pn u
Pn en u
r
r

 n
R    1 






()3

در رابطه باال Aen

سطح مقطع معادل نازل بوده و برابر حاصلضرب ضریب

تخلیه  Cdnدر سطح مقطع اسمی  Anاست .همچنین پارامترهای
  , C p , R, T , Pبهترتیب نشاندهنده فشار ،دما ،ثابت گاز ،ضریب
گرمای ویژه فشار ثابت و نسبت گرمای ویژه سیال ،و زیرنویسهای  uو

در رابطه باال  C P , Aeعدمقطعیت مطلق و   C ,  Aعدمقطعیت
P
e
نسبی مربوط به سطح مقطع گلوگاه نازل و ضریب گرمای ویژه فشار ثابت
است.

-6

فرم  LFTبرای میدان C

در میدان ظرفیتی ،Cدر حالت انتگرالی مقادیر  E , m , Vبهعنوان
ورودی میدان درنظرگرفته میشوند و دما و فشار در هر لحظه از رابطه
زیر محاسبه میشوند (شکل( 5الف)).

 dt
ZR  m
1  Edt
T
,P 
Cv  m
 dt
Cv  Vdt

()21

dبهترتیب به جریان باالدست و پاییندست اشاره دارد Pr .نیز نسبت فشار
دوطرف نازل است و بهصورت زیر تعریف میشود:
Pd
 Pcrit
Pu

()20

Pd
 Pcrit
Pu

Pd

 Pr  p if
u
Pr  
P  P
r
crit if


شکل :5میدان ظرفیتی (الف) در حالت انتگرالی (ب) در حالت مشتقیDBG

شکل( : 4الف) -نازل آیزنتروپیک (ب) -فرم  LFTنازل آیزنتروپیک

بادرنظرگرفتن عدمقطعیت روی پارامترهای سطح مقطع معادل  Aeو
ضریب گرمای ویژه  ، Cpروابط حاکم بر میدان نازل آیزنتروپیک ،به-
صورتروابط ( )22خواهندبود:

()22


2
 1 
( Aen  Ae ) Pu  2  



 Pr  Pr  
m 
  1 
RT


u




 1 

 2
 E  (C  C )( A  A ) P Tu (t )  2  P   P  
pn
P
en
e u
r
r





R    1 





چنانچه بخواهیم روابط باال را بهفرم  LFTنمایش دهیم ،باتوجه به
روابط (:)7

()21

Ae
C P
,  CP 
Ae
CP

که در روابط باال مقادیر

,  Ae 

 n , E n
m


m  (1   Ae )m n



E  (1   CP )(1   Ae ) E n

دبی جرمی اسمی و جریان انرژی ناشی

از انتالپی سیال در حالت اسمی است و مقادیر آنها از رابطه ( )3قابل-
محاسبه است .بنابراین باتوجه به رابطه ( ،)21فرم  LFTنازل آیزنتروپیک
بهصورت نشان دادهشده درشكل( 1ب) خواهدبود .در شكل مذکور:

()23


;    .Z ; Z  m
Ae m
m
n
 m

 E   E .Z E ; Z E  E n ;  E   CP   Ae   CP

Ae
C P

. Ae ;  Ae 
;  CP 

Ae
CP

اما درحالتی که از مدل مذکور برای تشخیص عیب استفادهشود ،دما و
فشاری اندازهگیری شده توسط سنسورها ،بهعنوان مقادیر معلوم وارد
میدان شده و با فرض ثابت بودن ضریب گرمای ویژه حجم ثابت،
مقادیر  m , Eدرحالت معین از رابطه ( )15محاسبه میشوند (شکل
(6الف)).
d PVn

) m n  dt ( Z RT

n

PV
d
)  E  ( n Cv
 n dt Z n R


()25

در رابطه باال  Zضریب تراکمپذیری بوده و مقدار و مشتق آن در هر
لحظه بهصورت تابعی از دما و فشار سیال قابل محاسبه است Cv ,V .نیز
بهترتیب حجم و گرمای ویژه گاز در حجم ثابت است  .مالحظه میشود
در این حالت روابط حاکم بر میدان  Cبهصورت مشتقی ظاهر شدهاند .به
باندگرافهایی که علیت آنها به فرم مشتقی باشد ،اصطالحا باندگراف
2

مدل تشخیص DBGگفتهمیشود(شكل( 5ب)).
بافرض وجود عدمقطعیت روی حجم سیستم )  ، (Vضریب تراکم-
پذیری )  (Zو ضریب گرمای ویژه )  ، (C Pروابط حاکم بر میدان ظرفیتی C

تغییر خواهندکرد .بهمنظور درنظرگرفتن عدمقطعیتها ،کافی است در
رابطه باال بهجای مقایر اسمی
Z  Z n  Z , C P  C Pn  C P

Vn , Z n , C Pn

بهترتیب مقادیر

 V  Vn  V ,را قرار داد:

)1.Diagnosis Bond Graph (DBG
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احمد صانعی ،علیرضا باصحبت نوینزاده
) d P(Vn  V

) m  dt ( ( Z  Z ) RT

n

) )  E  d ( P(Vn  V )(Cvn  Cv

dt
( Z n  Z ) R


()26

چنانچه روابط فوق بهفرم  LFTنمایش دادهشود ،باتوجه به روابط( )7و
( ،)8معادالت حاکم بر میدان ظرفیتی  Cدرحالت مشتقی بهصورت زیر
خواهدبود:
m  (1   V )(1   1 )m n

Z


 E  (1   V )(1   1 )(1   C v ) En
Z


()27
در روابط باال ،مقادیر

شکل :7مخزن هوای فشرده همراه انتقال حرارت

باندگراف تشخیص عیب ) (DBGسیستم مذکور بهفرم  ،LFTدرشكل8

دبی جرمی اسمی و جریان انرژی ناشی از

نشان داده شدهاست .میدان  KEنیز جهت در نظر گرفتن اثرات مومنتوم

انتالپی سیال در حالت اسمی هستند که مقادیر آنها از رابطه ( )15قابل
محاسبهاست .بنابراین باتوجه به رابطه ( ، )17فرم  LFTبرای میدان
ظرفیتی  Cبهصورت نشان دادهشده درشکل( 6ب) خواهدبود.

سیال در نظر گرفته شده که روابط حاکم بر آن در شكل 8آمدهاست.

m n , E n

m   m .Z m ; Z m  m n ;  m  V   1  V . 1
Z
Z

 E   E .Z E ; Z E  E n ;  E   m   Cv   m . Cv

()28

در روابط باال  V , Z , Cvبهترتیب عدمقطعیت مطلق و
  ,  , عدمقطعیتهای نسبی مربوط به ضریب گرمای ویژه
V
1
Cv

بااستفاده از مدل مذکور و متناسب با پنچ سنسور مورد استفاده در سیستم
اصلی ،از روی باندهای  31 ،35 ،38 ،13و  11پنچ بافیمانده به همراه
آستانههای تطبیقی قابل استخراج خواهدبود .در شكل مذکور
مقادیر   mR ,  ER ,  mC ,  ECطبق آنچه در بخشهای ( )1و ( )5گفته

شد ،از روابط محاسبه میشوند:
* mR   A

* ER   C P   A*   C P . A

 mC  V   1 Z  V . 1 Z

 EC   mC   Cv   mC . Cv

Z

حجم ثابت ،ضریب تراکمپذیری و حجم مخزن است.

()23

که در آن *   ,  ,  ,  , بهترتیب نشاندهنده عدمقطعیت
Cp Cv V
1
A
Z

شکل( : 6الف)مدل معین میدان ( Cب) مدل نامعین میدان Cبه فرم LFT

 -7مثال آموزشی
سیستم هوای فشرده نشاندادهشده درشكل 7را درنظر بگیرید.
سیستم مذکور شامل کمپرسور ،شیر قطع و وصل ،مخزن ،نازل همگرا-
واگرا و تعدادی سنسور است .در سیستم مذکور یک کمپرسور با دبی
جرمی ثابت ،فشار هوای مخزن را توسط یک شیر روشن-خاموش در
محدوده   15بار نگه می دارد .هوای متراکم ذخیره شده در مخزن ،از
طریق یک نازل همگرا-واگرا به محیط بیرون تخلیه میشود .انتقال

نسبی روی سطح مقطع گلوگاه نازل ،ضریب تراکمپذیری سیال ،حجم
مخزن ،ضریب گرمای ویژه در حجم ثابت و ضریب گرمای ویژه در فشار
  , ,بهترتیب نشان-
ثابت هستند .در شکل8
, ,
Ae

دهنده عدمقطعیت نسبی روی سطح مقطع خروجی نازل ،ضریب
مقاومت حرارتی مخزن ،دبی کمپرسور و سنسورهای اندازهگیری نیرو و
دبی جرمی هستند.
برای بهدست آوردن باقیماندهها از روی باندگراف بهفرم  ،LFTاولین
باقیمانده از سنسور مجازی * Df1بهصورت زیر بهدست میآید:
()10

شدهاست.
تراستر) (Fو سیگنال کنترلی ) (uتوسط پنج سنسور اندازهگیری میشود.

ARR1 : f 35  f 34  f3  f13  f 2  2  0

که در آن:

حرارت نیز از طریق دیوارههای مخزن با محیط اطراف نیز درنظرگرفته
فشار مخزن ) ، (Pدمای مخزن) ، (Tدبی عبوری از کمپرسور(  ،) mنیروی

R

1

comp

F

m

()12


 1 
 2
Ae P  2

 
 
)  f 3  f 4  6  RT    1 Pr  Pr  (1   mR






d  PVreservoir 


 f13  
dt  ZRT 

)  f 2  f1  f 43  10  (1   comp ). compressore (u


d  PVreservoir 
 2   mC . dt  ZRT 




با جایگذاری رابطه( )21در(:)22
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 علیرضا باصحبت نوینزاده،احمد صانعی


 1 
 2

 P   P  
r2  C P T (t ) Ae P  2
r
r




1


RT 




  T  T  d  PV
.C v 
atm
reservoir
 
 

R
ZR
 
 dt 


   compressor(u )C P Tatm

ARR 2  a 2   5   4   3  1

 1 
 2

A P  2
 
 
    ER .C P T  e
   1 Pr  Pr 


RT 





T

T
PV


d


atm
reservoir
  1 

   EC . 

R
dt  ZRT (t ) 
R


  ( Cp   comp   Cp . comp ). compressor(u )C P Tatm


)11(

 باقیماندههای مربوط به سایر سنسورها با مقایسه مستقیم، 8در شكل
:خروجیهای سنسور و خروجیهای مورد انتظار بهدست خواهندآمد
ARR 3 : f 32  f 43  10  f 33  9
  compressore (u )   com . compressore (u )  m   m .m
r3   compressore (u )  m (t )
ARR 3  
a3  10  9   comp. compressor(u )   m .m

)15(



 1 

 2
d  PV

 
r  Ae P  2
 
   1 Pr  Pr    reservoir 
1

RT 
 dt  ZRT 






(
u
)
compressor
e


 ARR1 : a1 |  6 |  |  2 |  10

 1 
 2

 P   P  
   mR . Ae P  2
r
 r


RT    1





PV
d



  mC .  reservoir    comp. compressor(u )

dt  ZRT 


)11(

 در باند شمارهDf2  سنسور مجازی،برای بهدستآوردن دومین باقیمانده
: را درنظرمیگیریم38
ARR 2 : f 38  f 37  f 9  f16  3  f14  f 8  0

)13(

 باقیمانده دوم بههمراه آستانههای،که با جایگذاری مقادیر مربوطه
:تطبیقی بهصورت زیر بهدست خواهدآمد

 برای باندگراف مدل تشخیصLFT  فرم:8 شکل
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احمد صانعی ،علیرضا باصحبت نوینزاده
برای بهدست آوردن باقیمانده چهارم که مربوط بهسنسور اندازهگیری سیگنال

عالوه براین مالحظه میشود ،ماتریس تفكیک خطای بهدستآمده یک

کنترلی  Dsاست ،نیز بهصورت زیر عمل میشود:

ماتریس هیبریدی است .یعنی آشكارسازی و تفكیک خطا در کمپرسور

ARR 4  s42  s40  s41
) r4   On  Off ( p)  u (t
ARR 4 : 
a4  0

()16

و باالخره پنجمین باقیمانده نیز باتوجه به باند  22بهصورت زیر
استخراج میشود:

که با جایگذاری مقادیر مربوطه ،باقیمانده پنجم بههمراه آستانههای
تطبیقی بهصورت روابط ( )28بهدست خواهدآمد:

 1 
 2
1
Ae P  2
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Me  Me
   1 Pr  Pr  . RT3 1 
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2
RT









 

  P1    1 M 2 ( A e A* )   1  P  A  F
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e
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   mR
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  1 2 
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  RT3 1  2 M e  M e










   Ae . P1    1 M e2   1  Patm  Ae   F .F
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()18

که در آن  OnOff , compressorبهترتیب توابع مشخصه کمپرسور
و سوئیچ کنترلی روشن -خاموش با حلقه هیسترزیس 2هستند و بهصورت
روابط ( )13تعریف میشوند:
if u  1
Q
 compressor(u )   max
0 if u  0

()13
p min  p p max

u  0 if p pmax

 OnOff ( p)  u  1 if p p min
 previous state if


بنابراین باتوجه به روابط ( )16( ، )15( ، )11( ، )11و ( )18خواهیم-
داشت:

u=0

درکمپرسور قابلآشكارسازی و قابلتفكیک است و در حالتی که
باشد ،خطا در کمپرسور غیرقابلآشكار شدن است.

شبیهسازی با استفاده از نرمافزار  20Simانجام شدهاست .برای انجام
شبیهسازی از مقادیر نشان دادهشده در جدول 3استفاده شدهاست.

ARR5 : e29  e28  e30  8  e26  e25  7  e30  8

()17

()30

به سیگنال کنترلی  uبستگی دارد .بهعبارت دیگر وقتی  u=1باشد ،خطا

جدول :2ماتریس عالمت عیبی تئوری
Ib

Mb

r4

r5

r2

r3

r1

1

1

0

0

0

1

1

مخزن

1

1

1

0

0

1

1

نازل

u

u

0

0

u

u

u

کمپرسور

1

1

0

1

0

0

0

سوئچ

1

1

1

0

0

0

0

لودسل

1

1

0

0

1

0

0

فلومتر

1

1

0

0

0

1

0

عایق

جدول :3پارامترهای استفاده شده برای شبیهسازی
مقدار

واحد

نماد

پارامتر
دبی کمپرسور

Qmax

0/15

Kg/sec

حجم مخزن

V

0/06

*

A

سطح مقطع گلوگاه نازل
*

1/23

3

m

2

mm

نسبت مقطع خروجی به گلوگاه

Ae/A

2/ 3

--

فشار تنظیم شیر روشن-خاموش

P±ΔP

100±15

Bar

ضریب مقاومت حرارتی مخزن

R

0/01

K/w

پاسخ مدل رفتاری سیستم در شكل  3نشاندادهشدهاست .مالحظه میشود

شیر کنترلی روشن -خاموش فشار مخزن را محدوده  100  15بار نگه
میدارد.
برای اعتبارسنجی مدل ارائه شده ،ابتدا نشان دادهمیشود درحالت کارکرد
عادی ،باقیماندهها در محدوده مجاز قرار دارند .سپس چند عیب به سیستم
معرفی میشود و نشان دادهمیشود که مدل مذکور قابلیت شناسایی
عیوب را دارد.

)  ARR1 : f (Compressore, Re servior, Nozzle, De1 , De2
 ARR : f (Compressore, Re servior, Nozzle, De , De
2
1
2

)  , Insolation
ARRs : 
)  ARR 3 : f (Compressore, Df
) ARR 4 : f ( OnOff , Ds

)  ARR 5 : f ( Nozzle, De1 , De2 , De3

با توجه به آنچه در بخش  1گفتهشد ،ماتریس عالمت خطای تئوری ،به-
صورت نشان دادهشده در جدول 1بهدست خواهدآمد .در تشكیل
ماتریس تفكیک خطای تئوری ،فرض شده سنسورهای اندازهگیری
دما) ،(De1فشار) (De2و سیگنال  (Ds) uبدون عیب باشند .بنابراین
پارامترهای مربوط به این المانها از ماتریس عالمت عیب حذف شدهاند.

شکل  :9تغییرات فشار مخزن

1. Hysteresis
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 -8اعتبارسنجی
شكلهای  20و  22بهترتیب باقیماندهها و آستانههای تطبیقی را

ساختاری و طبق رابطه ( )3بهدست میآید ،درحالیکه ماتریس خطای
3

برای حالت کارکرد عادی سیستم نشان میدهند .برای محاسبه آستانهها،

عملی که در تستهای با زمان واقعی مورد استفاده قرار میگیرد،

 ) برابر  0/05و سایر عدم-

برمبنای آنالیز حساسیت باقیماندهها تشكیل میشود .بهعبارت دیگر

عدمقطعیت مربوط به عایقكاری مخزن(

R

1

قطعیتها برابر  0/01فرض شدهاند .مالحظهمیشود کلیه باقیماندهها در
محدوده مجاز قرار دارند .بنابراین در این حالت بردار خطایی شكل


نمیگیرد) C  (0,0,0,0,0) ( .

اگرچه ممكن است یک  ARRsبه چندین عیب حساس باشد ،اما درجه
این حساسیتها ممكن است آنقدر متفاوت باشد که در رابطه

ARRs

بتوان از آن چشمپوشی نمود .اینجاست که بحث آنالیز حساسیت
موضوعیت پیدا میکند .یعنی الزم است ماتریس تفكیک خطایی که از

 -8-1خطای انسداد جزئی در نازل

راه تئوری بهدست آمدهاست ،با آنالیز حساسیت باقیماندهها ،به ماتریس

برای معرفی عیب در نازل ،در فاصله زمانی  200-100ثانیه ،با

تفكیک خطای عملی اصالح شود.

کاهش سطح مقطع نازل انسداد جزئی به نازل اعمال میشود .نتاِج

در قسمت بعدی چگونگی آنالیز حساسیت و استفاده از آن جهت

حاصل از شبیهسازی برای حالتی که انسداد  30درصدی در نازل اتفاق

اصالح ماتریس خطای تئوری به خطای ماتریس عملی توضیح داده

افتادهباشد ،در شكل  21ترسیم شدهاست .مالحظه میشود ،در این

خواهدشد.

حالت فقط باقیماندههای اول ،دوم و پنجم از آستانههای خود تجاز


نمودهاند .بنابراین بردار خطا بهصورت )C  (1,1,0,0,1

 -9آنالیز حساسیت

ظاهر

مالحظهشد  ARRsها در حالت معین ،از دو قسمت تشكیل شده-

خواهدشد که این بردار خطا در جدول ، 1نشاندهنده وجود عیب در
نازل است.

بودند .قسمت معین (  ) rnبرای محاسبه مقدار عددی باقیماندهها و

 -8-2خطای سنسور اندازهگیری نیرو

قسمت نامعین یا عدمقطعیت (  ) aبرای محاسبه آستانههای تطبیقی

در حالت بعد ،در فاصله زمانی  200-100ثانیه ،خطای  20درصدی
به سنسور اندازهگیری نیرو اعمال میشود .نتاِج حاصل از شبیهسازی در
شكل 23ترسیم شدهاست .مالحظه میشود بردار خطا به-


صورت )C  (0,0,0,0,1

ظاهر خواهدشد که این بردار خطا در جدول

مورد استفاده قرارمیگرفتند:
()32

ARRi  ri  ai

اما در کاربردهای عملی ،برای آنالیز حساسیت ،نیاز به شاخصی داریم
که حساسیت باقیماندهها به عدمقطعیتها را بهصورت نسبی بیان کند.

 ،1نشاندهنده وجود عیب در سنسور اندازهگیری است.

1

بهاین منظور شاخص حساسیت بهصورت نسبت سعی (پیشروی) اعمال

 -8-3خطای عایق حرارتی مخزن
در این قسمت فرض شدهاست در فاصله زمانی  200-100ثانیه،
قسمتی از عایق حرارتی مخزن برداشتهشده ،بهطوری که ضریب مقاومت
حرارتی از اندازه اسمی خود خارج و از عدد اسمی  0/01 K / wبه
 0/02 K / wکاهش یابد .نتایج حاصل از شبیهسازی در شكل  21ترسیم
شدهاست .مالحظه میشود ،اگرچه باقیمانده دوم مقدارغیرصفری بهخود

شده به مدل توسط عدمقطعیت  ،  iبه کل سعی (پیشروی) اعمالشده
توسط همه عدم قطعیتهای ظاهر شده در قسمت نامعین ( ،)aتعریف
میشود:
()31

| | i
a

SI  i 

اختصاص داده و درحالت معین ( بدون وجود عدمقطعِتها) باعث ایجاد

بدیهی است که در یک  ،ARRجمع جبری شاخصهای حساسیت برابر

بردار خطا بهصورت ) C  (0,1,0,0,0شده و این نشاندهنده وجود

یک خواهدشد.



عیب در عایق حرارتی است (جدول ،) 1اما همانطور که در شكل
مالحظه میشود ،درحالتی که عدمقطعیتها نیز درنظر گرفتهشود ،به-
دلیل اینكه باقیمانده دوم از مقدار آستانه مربوطهاش تجاوز نكردهاست،


بردار خطایی شكل نمیگیرد ) . C  (0,0,0,0,0یعنی عیب قابلیت
آشكار شدن ندارد .بنابراین الزم است ماتریس عالمت عیب تئوری
اطالح شود.

()33

| | i | | i

1
a
a



i

 SI

بهعنوان مثال آستانه مربوط به باقیمانده دوم طبق رابطه( )11بهصورت
زیر است:
()31

a2  5  4  3  1

2

در کاربرهای عملی ،تشخیص بین ماتریس عالمت عیب تئوری و
عملی 1اهمیت خیلی زیادی دارد .ماتریس خطای تئوری از آنالیز

1. Theorical fault signature matrix
2. Practicall fault signature matrix
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رابطه درایه های ماتریس تابع

تبدیل 3 3

با درایه های  RGAآن و کاربردآن در

طراحی کنترل کننده های غیرمتمرکز
عارف شاه منصوریان
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چکیده :در این مقاله مقادیر ممكن برای  RGAسیستم های خطی تغییرناپذیر با زمان بررسی می شود .نشان میی دهییم کیه بیرخیف سیسیتم هیای دو
ورودی دو خروجی  RGAهر مقداری را در فرکانس صفر نمی تواند اختیار کند ،در حالیكه در سایر فرکانس هیا میتوانید مقیادیر دلهیواهی را اختییار کنید.
روابط درایه های ماتریس تابع تبدیل  3 3را برحسب مقادیر درایه های  RGAبیان کردیم .در مواردی مثل روش حلقیه بسیتن ترتیبیی کیه مطلیود باشید
سیستم کنترل شده دارای  RGAمشهصی باشد این روابط می توانند مقاد یر مطلود درایه های سیستم حلقه بسته را در هر فرکانسی ارایه دهند و ایین مقیادیر
در طراحی کنترل کننده ویا پیش جبران ساز مورد استفاده قرار گیرند.
کلمات کلیدی – RGA :جفت کردن ورودی و خروجی-حلقه بستن ترتیبی.
Relation between 3 3 Transfer Function Entries and the RGA Entries and Its Application in
Decentralized Controllers Design

Aref Shahmansoorian
Abstract: Relative gain array (RGA) possible values are investigated. It is shown that in 3 3 plants RGA
in zero frequency can not be equal to any value; nevertheless it can be equal to arbitrary values in nonzero
frequencies. The relation between the entries of transfer function and that of RGA is presented. Transfer
function entries are parameterized with respect to entries of RGA. This parameterization can be used for
designing compensators such that RGA of compensated system has desirable form.
Keywords: RGA- Input-output pairing-Sequential loop closing.

پایداری کل سیستم در صیورت بیاز شیدن بعحیی حلقیه هیا (تمامییت )2و
عملكرد قابل حصول از کنترل کننده مورد توجه است].[1

 -1مقدمه
یكی از موضوعات مهم در کنترل غیرمتمرکز سیستم های چندمتغیره
انتهاد متغیرهای قابل کنترل (خروجیی هیا) و متغیرهیای قابیل دسیتكاری
(ورودی ها) است .بعد از انجام این مرحله الزم است که جفتهای مناسیب
ورودی و خروجییی انتهییاد گردنیید .بییدین معنییی کییه ی ی
مجموعه ای از ورودی ها برای کنتیرل یی

ورودی یییا

خروجیی ییا مجموعیه ای از

خروجی ها جایابی شیوند کیه بیه نن "جفیت کیردن ورودی/خروجیی"
گویند] .[2در نحوه انتهاد جفتهای ورودی و خروجیی موضیوت تیداخل
بین حلقه ها و همچنین قابلیت پایدار سازی همه حلقه ها و همچنیین حفی

برای حل مسئله و همچنین اندازه گییری تیداخل ابزارهیای متعیددی
پیشنهاد شده است که از نن جمله می توان به نرایه بهره نسبی)RGA( 1
] [3و شیییاخی نیدرلینسیییكی 3و مقیییدار اسیییتثنایی سیییاختاری میییاتریس
تداخل] [1اشاره کرد .امیا پرکیاربردترین ننهیا  RGAاسیت کیه توسیط
بریستول در سال  2366ارایه گردید و بیه طیور گسیترده ای در صینعت بیه
کار گرفته شده است RGA .برای تابع تبیدیل مربعیی ) G(sبیه صیورت
زیر تعریف می شود:
1

Integrity
Relative Gain Array
3
Niderlinski Index
2

نویسنده عهده دار مكاتبات :عارف شاه منصوریان
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اما موضوت جالب تر این که سیستم های بی شماری وجود دارند کیه

در فرکانس غیر صفر مفرون  RGA ، 0ننها بیه صیورت ( )1اسیت!

(G)  G  (G1 )T

()2

که   نمایشگر ضرد عنصر به عنصر اسیت .ایین میاتریس عمیدتا در
فرکانس صفر استفاده می شود اما در بعحی موارد در فرکانس های غیر صفر
نیز مورد توجه بوده است] .[5خواص  RGAدر ] [5]، [5] ، [1] ، [2نمیده
است RGA .بلوکی نیز در ] [7] ، [6تعریف شده است .در] [8بیا اسیتفاده
از مفهوم معكوس تعمیم یافته ماتریس ها RGA ،برای سیستم های های غییر
مربعی تعمیم داده شده است .مهمترین خاصیت  RGAنن است که مجموت
عناصر هر سطر و ستون نن ی

کافیست داشته باشیم:



( 1  j 3  )5

2

1  j 3 

2
1


1

G ( j 0 )  1


1

1
1  j 3
2
1  j 3
2

است .از نظر جبیری بیه هیاهر هییت ارتبیاطی

بین درایه های  RGAوجود ندارد و تصور می شیود دراییه هیای  RGAدر

که توابع تبدیل زییادی در ایین شیرط صیدق میی کنند(.مقیدار تیابع

فرکانس صفر هر مقداری را -به شرط این که مجموت عناصر هر ردیف و هر

تبدیل حقیقی در فرکانس صفر حقیقی است اما در فرکانس غیر صفر هیر

مثیال عیددی

مقیدار مهتلطیی را میی توانید اختییار کنید و عییوه بیراین  RGAنیییز در

ستون ی

باشد -اختیار کنند .در قسمت دوم مقاله با ذکر ی

نشان می دهیم که  RGAدر فرکانس صفر هر مقیدار دلهیواهی نمیی توانید

فرکانس غیر صفر می تواند مقادیر مهتلط اختیار کند).

داشته باشد و جالب تر این که در فرکانس غیر صفر هر مقداری را میی توانید

مثال باال نشان می دهد که  RGAدر فرکانس صیفر هیر مقیداری را

اختیار کند! در قسمت سوم مقاله رابطه درایه های ماتریس تابع تبیدیل 3 3

نمی تواند اختیار کند در حالیكه در فرکانس غیرصفر هیر مقیداری را میی

را برحسب درایه های  RGAنن بدست می نوریم و بیه ایین ترتییب دراییه

تواند اختیار کند .شیاید یی

علیت ایین کیه  RGAعمیدتا در فرکیانس

های تابع تبدیل را برحسب درایه های  RGAپارامتریزه می کنییم .ایین کیار

صفر مورد توجه بوده ،همین نكته است.

در طراحی پیش جبران ساز جهت حصول فرم بیه خصوصیی از  RGAحیازز
اهمیت است که ی

نمونه طراحیی نییز در قسیمت سیوم مقالیه انجیام شیده

است.

 -3رابطه بین درایه های ماتریس تابع تبدیل و
 RGAآن

 -2یک مثال عددی
در این قسمت با ذکر ی

در این قسمت رابطه درایه های ماتریس تابع تبدیل  3 3را برحسب

مثال عیددی نشیان میی دهییم کیه  RGAدر

فرکانس صفر هر مقدار دلهواهی نمی تواند داشته باشد.
مثیییال  :2فیییرن کنیییید کیییه بهیییواهیم ییی

تیییابع تبیییدیل مربعیییی

حقیقی ) G(sرا بیابیم که  RGAنن در فرکیانس صیفر بیه صیورت زییر
باشد،

درایه های  RGAنن بدسیت میی نورییم .ایین روابیط در میواردی کیه
مطلود باشید سیسیتم کنتیرل شیده  RGAمشهصیی داشیته باشید (میثی
روش حلقه بسیتن ترتیبیی) سیودمند اسیت و مقیادیر مطلیود دراییه هیای
ماتریس تابع تبدیل حلقه بسته را ارایه می دهد ،که این مقیادیر میی تواننید
در طراحی کنترل کننده مورد استفاده قرار گیرند.
فرن کنید تابع تبدیل سیستم  3 3به صورت زیر باشد،

()1

1 / 3 1 / 3 1 / 3
(G (0))  1 / 3 1 / 3 1 / 3
1 / 3 1 / 3 1 / 3

در نگاه اول شاید تصور شود که مسیئله جیواد دارد .امیا در قسیمت
سوم مقاله نشان می دهیم چنین سیستمی وجود ندارد! در حالی که سیسیتم
های دو ورودی -دو خروجی بیشماری وجود دارنید کیه  RGAننهیا در
فرکانس صفر به صورت زیر باشد،
()3

مجله کنترل ،جلد  ،7شماره  ،3پاییز 2331

()5

g 13 ( s) 
g 23 ( s)
g 33 ( s) 

)g 12 ( s
)g 22 ( s
)g 32 ( s

) g 11 ( s
)G ( s)   g 21 ( s
) g 31 ( s

با فرن صفر نبودن درایه های ردیف اول و ستون اول تیابع تبیدیل و
با توجه به این که  RGAمستقل از مقیاس کیردن ورودی هیا و خروجیی
ها می باشد ،به راحتی دیده می شود که  RGAتابع تبدیل( )5بیا RGA
تابع تبدیل زیر برابر است،

1 / 2 1 / 2
(G (0))  

1 / 2 1 / 2
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G1 ( s ) 


1

g 23 ( s ) g11( s) 

g12 ( s ) g 21( s) 
g33 ( s ) g11( s) 

g31( s ) g13 ( s) 

()6



1

1


1


1
) g11( s ) g 22 ( s
) g12 ( s ) g 21( s
) g32 ( s) g11( s
) g31( s) g12 ( s

مالحظااات  :1اگییر بعحییی عناصییر ردیییف اول یییا سییتون اول

ماتریس )G(s

()23

11 G1  a22 a33  a23 a32

()22

12 G1  a23  a33

()21

21 G1  a32  a33

()23

)22 G1  a22 (a33  1

که ( )22و ( )21و ( )23نتیجه می دهند،

صفر باشند دراییه هیایی در سیطرها ییا سیتونهای دوم و

سوم ماتریس تابع تبدیل )G1 ( s

بی کران بیه دسیت میی نینید .امیا ایین

مطلب در اثبات روابطی که در زیر می نید خللی وارد نمی کند.

()25

a23  12 G1  a33

()25

a32  21 G1  a33

که با تعریف،

()7

)g ( s) g11 (s
)g11 (s) g 22 (s
, a23 ( s)  23
,
)g12 ( s) g 21 ( s
)g12 ( s) g 21 ( s

a22 ( s) 

)g32 ( s) g11 ( s
)g ( s) g11 ( s
, a33 ( s)  33
)g31 ( s) g12 ( s
)g31 ( s) g13 ( s

a32 ( s) 

ماتریس )G1 ( s

()8

1 
a23 ( s) 
a33 ( s) 

)a32 ( s

()26

a33  1

a 22 

که با جایگزین کردن ( )25و ( )25و ( )26در ( )23می دهد،
()27

22 G1
) a33  (12 G1  a33 )(21 G1  a33
a33  1

به صورت زیر در می نید،

1
)a22 ( s

22 G1

1
G1 ( s)  1
1

بنابراین درایه های ماتریس )G1 ( s
خودش (که همان  RGAتابع تبدیل )  G (sاست) بدست میی نورییم.

را برحسب دراییه هیای RGA

البته واضح اسیت کیه متقیارن بیودن میاتریس )G1 ( s
بودن ) G (sنیست و عیوه براین توابع تبدیل بی شیماری وجیود دارنید
که  RGAننها به فرم داده شده  باشد .یعنی مسئله در صورت جیواد
بیه معنیی متقیارن

11 G1 

از طرفی داریم،

(G1  a22 a33  a32 a23  a22  a33  a23  a32 )28

و اگیییر بیییه جیییای a22a33  a32a23
جای  a 22از رابطه ( )23و بیه جیای a32 , a23

از رابطیییه ( )23و بیییه
از روابیط ( )25و ()25

استفاده کنیم رابطه ( )28به صورت زیر در می نید،

22 G1
 a33
a33  1

()23

G1  (11  12  21 ) G1 

با ضرد کردن طرفین رابطه ( )23در a33

و جمع کردن نن با رابطه

( )27بدست می نید،

داشتن،بی شمار جواد خواهد داشت.
در واقع  RGAبرای ی
و ننها را

سیستم  3 3دارای  5درایه مستقل است

22 , 21 , 12 , 11

می نامیم و با توجه به اینكه مجمیوت

درایه های هر سطر و ستون  RGAبرابر ی

است ،فرن می کنیم،

2

()13

با فرن G1  0

()3

1  11  12




11  12  22  21  1 
1  21  22

12
 11

(G)   21
22
1  11  21 1  12  22

()12

که درایه های ) (Gو ) G1 ( sتابع فرکانس s
راحتی اندیس  sرا حذف کرده ایم.

داریم،

a33  11  11 a33  12 21 G1

که از این رابطه G1
()11

هستند و برای

(a33  11 ) G1  11a33 G1  12 21 G1

بدست می نید،

a33 (11  1)  11

G1 

12 21
بییا تقسیییم کییردن رابطییه ( )23بییر  G1و بییا اسییتفاده از رابطییه ()11
داریم،

روابط زیر را داریم،
مجله کنترل ،جلد  ،7شماره  ،3پاییز 2331
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()13

a33  1

1221

a33 (11  1)  11



22
a33  1

(11  12  21) 

معادلییییه ( )13ارتبییییاط بییییین درایییییه هییییای مییییاتریس )G1 ( s

بیییه 22 , 21 , 12 , 11
داشتن  22 , 21 , 12 , 11از این رابطه a33

را

نشیییان میییی دهییید .بیییه طیییوری کیییه بیییا

رابطییییه ( )11مقییییدار G1
مقادیر a32 , a23 , a22

به دست میی نیید و از

و برای حصول11  22  33  1

تمام کمیت ها در این معادله باید اعداد حقیقی شوند .اما واضح اسیت کیه

22 , 21 , 12 , 11

معادله ( )13بیرای

جواد حقیقیی نیدارد .بنیابراین ثابیت کیردیم  RGAدر فرکیانس

صفر هر مقداری را نمی تواند اختییار کنید و عییوه بیراین روش محاسیبه

تابع تبدیل ) G (sبه دست نوریم.
مثال  :3برای سیستم با تابع تبدیل،

درایه های ماتریس برحسب درایه های  RGAنن را بییان کیردیم .حیاال

 25.96 
 25.96 

1
ی خواهیم ی

 4.19
1
1

شده به فرم زیر باشد،

بیییه مثیییال قسیییمت دوم مقالیییه برمیییی گیییردیم ،مطیییابق رابطیییه ()21

معادله ( )13معادله زیر حاصل می شود.

که در نن اندازه x

دارییییم11  22  21  12  1 / 3 ،
a33
)3(2a33  1

که بیرای a33



و بیییا جایگیییذاری در

1
)3(a33  1

0

ریشیه حقیقیی نیدارد .لیذا تیابع تبیدیلی حقیقیی کیه

 RGAنن در فرکانس صفر بیه صیورت ( )1باشید وجیود نیدارد .امیا در

فرکانس غیر صفر چون a33

1
 G ( s )  1  s 6.19م
(5s  1)2 
1

جبران ساز طراحی کنیم که  RGAسیستم جبران سازی

 x
(x  )13
1 

()15

روابط را بر حسب درایه های

و سییییزس از روابییییط ( )25و ( )25و ()26

حال اگر معادله ( )13را در فرکانس صفر ، s  0 ،در نظر بگیریم،

a33

) a22 (s), a23 (s), a32 (s), a33 (sمعادلشان را از رابطه ( )7قیرار دهییم

()18

به دست می نیند.

به ازای هر  5مقدار اختیاری

کیییه حیییاال در ایییین دو رابطیییه اخییییر میییی تیییوانیم بیییه جیییای

1
(G (0) K (0))    x
 x

x
1
x

هرچیه کیوچكتر باشید بیه معنیی تیداخل کمتیر

است .با فرن،

()33

a13 

a23 
a33 

 a11

G (0) K (0)   a21
 a31

a12
a22
a32

می تواند مهتلط باشد لذا سیسیتمی حقیقیی

وجود دارد که در فرکیانس غییر صیفر مفیرون  RGAنن بیه صیورت

با استفاده از رابطه ( )13داریم،

رابطه ( )1باشد .کافیست در رابطه ( )5صدق کند.
مثال  :1میی خیواهیم کلییه توابیع تبیدیل  3 3کیه  RGAننهیا در

فرکیییانس صیییفر در شیییرط 11(0)  22 (0)  33(0)  1
صدق می کنند را پارامتریزه کنیم( .ی

سیییییییزس در روابیییییییط بیییییییه دسیییییییت نمیییییییده بیییییییه جیییییییای
) a22 (s), a23 (s), a32 (s), a33 (sمعادلشان بیر حسیب دراییه هیای تیابع
تبدیل ( )5قرار می دهیم .از روابط ( )23و( )23و ( )28و،

)33 G1  a33 (a22  1

روابط زیر را به دست می نوریم،

1
کیییییییه بیییییییا فیییییییرن

x 

بیییییییه دسیییییییت میییییییی

3
نیی ید a33  0.5(1  37 ) ،کیییه هیییر دو جیییواد قابیییل قبیییول

اسییییت و بییییا جییییواد )  0.5(1  37

G(0)k (0)  9

 a33از ( )11داریییییم

واز روابط ( )25و ( )25و ( )26داریم،

a22  0.5( 37  1), a32  0.5( 37  5),

()16

a22  a33  a23 a32

()17

1
1

2
a 23 a32
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2

نمونیه از چنیین سیسیتمی در ][8

نمده است) ابتدا مسئله را برای سیستم های به صورت ( )8حل می کنیم و

()15

()32

x 2a33  x 2a33  1  0

)g 23 ( s) g11 ( s
) , a23 ( s)  0.5(7  37
)g12 ( s) g 21 ( s
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()31



0.5( 37  7) 

0.5( 37  1) 
1

وی

مراجع

1
)0.5( 37  1
)0.5( 37  5

1
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1
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() 33

13.4278 
 12.3601
2.4737 

0.8467
 0.3570
0.0517

نکته  :1همانطور که اشاره شد این ی

 5.1946
K (0)   5.1946
1
) K (0قابل قبول است .با

مقیاس کردن سطری این ) K (0جواد های دیگر قابل حصول است .با

انتهاد جواد دیگر a 33

[2] S. Skogestad, I. Postlethwaite, “Multivariable
feedback control analysis and design,” Wiley,
Second
edition, 2005.

سری دیگر جوابها به دست می نیند.

نکته  :2در روش حلقه بستن ترتیبی قبل از بستن هر حلقه جدید می
توان چنین جبران سازی را جهت کاهش تداخل انجام داد.
نکته  :3سیستم جبران نشده عدد حالت  175/86دارد که بسیار
بزرگ است درحالیكه سیستم جبران سازی شده عدد حالت  3/58دارد
که مقدار مناسبی است.
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مقدار دلهواهی نمی تواند داشته باشید .در حالیكیه در فرکیانس غیرصیفر
محدودیتی وجود ندارد .روش محاسیبه دراییه هیای میاتریس تیابع تبیدیل
برحسب درایه ها  RGAنن را ارایه دادیم و بدین ترتیب درایه های تیابع
تبدیل را برحسب درایه های  RGAنن پارامتریزه نمودیم .این پیارامتریزه
کردن ،وقتی که فرم خاصیی از  RGAبیرای سیسیتم قبیل از بسیتن حلقیه
کنترل مطلود باشد ،میی توانید مقیادیر مطلیود دراییه هیای تیابع تبیدیل
جبران شده را ارایه می دهد ،که این مقادیر می تواننید در طراحیی کنتیرل
کننده مورد استفاده قرار گیرند .مثی در روش حلقه بستن ترتیبی در بسیتن
هر حلقه می توان طوری کنترل کننده را طراحی کرد که بعد از بسیتن هیر
حلقه RGA ،فرم مطلوبی داشته باشد که مناسب برای بسیتن حلقیه بعیدی
باشد .عیوه بر این می توان درایه های سیسیتم حلقیه بسیته را بیر حسیب
 RGAپارامتریزه کرد.
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