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طراحی فیلتر کالمن تناسبی-انتگرالی با ورودی نامشخص
بيژن معاونی ،1مجيد بويرزمان

2

 1استاديار ،دانشكدة مهندسی راه آهن ،گروه راه آهن برقی و کنترل و عالئم  ،دانشگاه علم و صنعت ايران b_moaveni@iust.ac.ir ،
 2دانشجوی کارشناسی ارشد کنترل و عالئم ،گروه راه آهن برقی و کنترل و عالئم ،دانشگاه علم و صنعت ايرانbooyerzaman@ iust.ac.ir ،
(تاريخ دريافت مقاله  ،1393/1/10تاريخ پذيرش مقاله )1393/5/13

چکیده :اين مقاله به طراحی فيلترکالمن تناسبی-انتگرالی برای سيستمهای گسسته در زمان و با حضور ورودی نامشخص میپردازد.
هدف از ط راحی اين فيلتر تخمين متغيرهای حالت سيستم در حضور اغتشاش تصادفی و غيرتصادفی و همچنين در حضور ورودی نامشخص
است .به عبارت ديگر فيلتر طراحی شده در اين مقاله قصد دارد از نقاط قوت فيلتر کالمن در کنار مزايای رويتگرهای تناسبی -انتگرالی
استفاده نمايد .بطوريكه با ا ستفاده از حلقه تناسبی بتوان اثر اغتشاشات تصادفی از جمله نويز فرآيند و نيز اندازهگيری را رفع کرد و از سوی
ديگر با استفاده از حلقه انتگرالی بتوان بر اغتشاش غيرتصادفی مانند عدم قطعيت پارامتر ،اغتشاش بيرونی وارده بر سيستم غلبه کرد .در روند
طراحی فيلتر ،شرط بد ون باياس بودن و سازگاری فيلتر استخراج گشته و به دنبال اثبات بدون باياس بودن فيلتر ،شرايط حذف اثر ورودی
نامشخص و ضرايب فيلتر استخراج می گردد .با استفاده از يک مثال عددی ،کارايی اين فيلتر نشان داده شده است.
کلمات کلیدی :فيلتر کالمن تناسبی -انتگرالی؛ رويتگر ب ا ورودی نامشخص؛ اغتشاش تصادفی و غير تصادفی؛ تخمين بدون باياس
بودن؛ تخمين سازگار.

Design of Unknown Input Proportional-Integral Kalman Filter
Bijan Moaveni, Majid Booyerzaman
Abstract: In this paper, we introduce the proportional-integral kalman filter for discrete time
systems with unknown input. The Proportional-Integral observers (PIOs) have good performance in
deal with uncertainty in model, while those cannot handle the effect of determinstic unknown
inputs. On the other hand, the Unknown Input Kalman filter (UIKF) is sensitive to uncertianty,
while it provides unbiased minimum-variance estimation in the presence of unknown input. Here,
we introduce Unknown Input Proportional Integral Kalman filter (UIPIKF) as an unbiased
minimum-variance estimator in the presence of uncertainty and unknown input in the model. Using
a numerical example, the effectivness of the filrer is demonstrated.
Keywords: Proportional Integral Kalman Filter, Unknown Input Observer, Stochastic and
Deterministic Disturbance, Unbiased Estimation, Consistent Estimation.
سيستمهای قطعی پيشنهاد گشته است رويتگر لئونبرگر 1بوده است .اين

 -1مقدمه
همان گونه که محققين و مهندسی حوزه مهندسی کنترل میدانند و در
مراجع مختلف به آن اشاره شده است ،رويتگرها در سيستمهای قطعی (يا
فيلترها درسيستمهای تصادفی) کاربردهای فراوانی به منظور کنترل به
روش فيدبک خروجی ،پايش وضعيت سيستمها و تشخيص عيب

رويتگر اگرچه ساده و کارآمد بود ،وليكن در مواجه با سيستمهای دارای
ورودی تصادف ی (نويز) و/يا در حضور ورودی نامشخص دچار مشكل
جدی میگشت و عملكرد قابل قبولی در تخمين متغيرهای حالت نداشت.
اين در حالی بود که فيلتر کالمن به عنوان يک فيلتر خطی با کمينه

دارد[ . ]1روش کالسيكی که برای حل مساله تخمين متغيرهای حالت در
- Luenberger
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ميانگين مربعات خطا 1مساله تخمين را درسيستمهای خطی اتفاقی حل

انتگرالی بيان کردند که عالوه بر کاهش اثر خطای مدل به حذف اثر نويز

کرده است .در استفاده از فيلتر کالمن فرض بر اين است که پارامترهای

اندازهگيری در سيستم منجر میشود.

سيستم ،کوواريانس نويزهای فرايند و اندازهگيری و همچنين ورودیهای

در سالهای اخير محققان سعی بر آن داشته تا با ارائه روشهای طراحی

سيستم معلوم و مشخص است .اين در حالی است که ،در عمل با مسائل

متفاوت اين رويتگر بتوانند با استفاده از مزايای هرکدام از اين روشها به

مختلفی مواجه میگرديم که فرضيات باال برقرار نمیباشند و در اين

طراحی بهتر و جامعتری دست يابند .از آن جمله میتوان به روشهای

حالت ها نيز فيلتر کالمن عملكرد مطلوبی در تخمين حالتها نخواهد

طراحی زير اشاره کرد .طراحی بر اساس ،روش ساختار ويژه [ ،]16روش

داشت[ .]2از اين رو ،محققين و مهندسين کنترل تحقيقات فراوانی در

طراحی بر اساس جايابی قطب[ ،]17همچنين مقاالتی با استفاده از کمينه

خصوص حل اين نقايص داشته و در اين خصوص تحقيقات مختلفی

کردن نرم  H سعی در طراحی اين رويتگر داشتهاند [ ،]4 ,3روش ديگر

صورت گرفته که نتايج آن تحت عنوان رويتگرهای با ورودی نامشخص

کمينه کردن واريانس خطای تخمين میباشد [ .]20-18به عنوان مثال ،در

به منظور مواجه با اثر ورودی نامشخص ارائه شده است[ .]4 ,3همچنين به

[ ،]16روش طراحی ساختار ويژه پارامتريكی ارائه شد که درجه آزادی

منظور ارتقای مقاومت رويتگرها در مقابل نامشخص پارامترهای مدل،

کاملی از طراحی  PIOرا در اختيار طراح میگذارد که اين روش منجر

رويتگرهای تناسبی-انتگرالی پيشنهاد گشتهاند [ ]5الی[.]4 ,3

به کاهش حساسيت مقادير ويژه میشود .مارک در [ ،]4 ,3با اتخاذ روش

برخالف رويتگرهای تناسبی  PO  2مانند رويتگر لئونبرگر [ ]6و
فيلتر کالمن [ ، ]7که فقط از يک حلقه تناسبی از خطای تخمين استفاده

کمينه کردن نرم  H تابع تبديل اغتشاش به خطای تخمين يا به عبارتی
حساسيت تخمين حالت را نسبت به اغتشاش کم کرد .در [ ]19 ,18فيلتر

میکنند ،رويتگر تناسبی-انتگرالی  PIO  3از حلقه فيدبک انتگرالی
اضافهای نيز بهره می گيرد .اضافه کردن اين جمله انتگرالی سبب می شود

نيز استفاده می شود که از حل معادالت ريكاتی با کمينه کردن واريانس

که درجه آزادی بيشتری برای طراحی يک تخمينگر حالت حاصل شود.

خطا حاصل میشود .با استفاده از اين تخمينگر عملكرد حالت گذرا و

همچنين از مزايای استفاده از اين تخمينگر حالت میتوان به افزايش دقت

همچنين حاشيه پايداری سيستم خطای تخمين را بهبود بخشيد .با استفاده

کالمنی ارائه شده است که عالوه بر بهره تناسبی کالمن ،از بهره انتگرالی

6

تخمين در حالت ماندگار ،ارتقای مقاومت تخمين در برابر اغتشاش،

از ضريب محوشوندگی و اثر ضريب انتگرالی پارامترهای طراحی اضافی

ورودی نامشخص و خطای مدل سازی اشاره کرد .با معرفی جمله

را نيز بوجود آورد.

انتگرالی در طراحی رويتگر ،اولين بار وسيچفسكی 4پيشنهاد استفاده از

در سيستمهای خطی با داشتن اطالعات دقيق از سيستم و با علم بر

رويتگر تناسبی-انتگرالی  PIOبرای سيستمهای پيوسته نامتغير با زمان تک

اينكه نويزهای وارده بر سيستم نويزهای سفيدگوسی با ميانگين صفر

ورودی تک خروجی را ارئه داد[ .]5اين ايده بعدها در[ ]8و [ ]9برای

هستند ،فيلتر کالمن تخمينی با کمينه واريانس ارائه مینمايد [ .]18وليكن

سيستم های چند متغيره توسعه داده شد تا مقاومت در برابر تغييرات پارامتر

مشكل جدی که اين تخمينگر با آن مواجه است ،عدم دقت کافی

و اغتشاش پله را بهبود ببخشد .تا به امروز اين نوع تخمينگرها مورد توجه

مدلهای مورد استفاده در اين تخمينگرها است که امروز با پيچدهتر

بسياری از محققان و پژوهشگران قرار گرفته است .از آن جمله میتوان به

شدن سيستم ها قابل صرف نظر نيستند .اين در حاليست که همراه با عدم

بيل و شافی [ ]10اشاره داشت که با استفاده از رويتگر تناسبی-

قطعيت ،اغتشاش و وجود ورودیهای نامشخص نيز جزئی از ديناميک

انتگرالی  PIOسعی بر رفع مشكل بهبود انتقال بهره  LTR  5داشتند و
نشان دادند که اين امر در حالت ماندگار قابل حصول میباشد .بعدها اين

سيستم می باشند و وجود آنها موجب وجود خطا در تخمين میگردد.
برای کاهش اثر باياس روشهايی در[ ]18ارئه شده است .از جمله اين

دو محقق در زمينه رفع اين مشكل مقاالتی مفيد نيز در [ ]12 ,11ارئه

روشها میتوان به روش کمينه بيشينه ،روش دکوپله کردن اغتشاش

کردند .شافير و مولردر [ ]13طی مقالهای نشان دادند که میتوان با

نامشخص و روش جذب اغتشاش نامشخص ،اشاره کرد .در روش سوم

استفاده از رويتگر تناسبی-انتگرالی  PIOبه تخمينی از حالتهای سيستم

راه حل استفاده از متغير اضافی است .اين متغير اضافی اثر اغتشاش

در حضور هر نوع ورودی خارجی دلخواه ،مانند ورودی نامشخص ،غير

نامشخص را در خود جذب میکند .با استفاده از متغير اضافی سيستم

خطیگریها و ديناميک مدل نشده ،دست يافت .دراواخر دهه  90از

افزوده ای که هم متغير حالت سيستم اصلی و هم متغير حالت اضافی را در

انتقال

بر دارد تشكيل میشود .در [ ]21نيز با استفاده از فيلترکالمن توسعه يافته با

بهره  LTRطراحی شده بود برای عيبيابی سيستم استفاده شد [.]14

ورودی نامشخص ،تخمينی از سرعت طولی وسيله نقليه ارائه گرديد.

کابوره و بوسوان در [ ]15روشی جديد در طراحی رويتگر تناسبی-

همچنين در ادامه با بيان فيلتر تطبيقی غير خطی نتايج بدست آمده از اين

رويتگر

که

تناسبی-انتگرالی PIO

بر

اساس

بهبود

دو مقايسه شده است .در اين مقاله سعی بر آن بوده است که بتوانند با
- Minimum Mean Square Error
- Proportional Observer

1
2

- Proportional Integral Observer

3

- Wojciechowski
- Loop Transfer Recovery

4
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استفاده از ايده فيلترکالمن توسعه يافته و ترکيب آن با فيلتر کالمن با
ورودی نامشخص بر مشكل ورودی نامشخص (گشتاور ترمزی) فائق آيند
- Fading Coefficient
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و تخمينی از سرعت طولی وسيله نقليه در حضور ورودی نامشخص

همچنين  O T s2 معرف جمالت مرتبه باال در بسط تيلور میباشد [.]22

داشته باشند.

دامنه  d  n از مرتبه  O T s میباشد ،اگر اغتشاش محدود و نرم باشد.

ما در اين مقاله سعی داريم تا با اضافه کردن يک جمله انتگرالی به

يكی از شروط مهم برای طراحی تخمينگر به شرح زير میباشد.

فيلتر کالمن با ورودی نامشخص بتوانيم مشكل فيلتر کالمن تناسبی

فرض  :3ثابت زمانی نمونه برداری  T sبايد به قدری کوچک انتخاب

انتگرالی را در حضور ورودیهای نامشخص از نوع ناايستا به مفهوم

شود که اغتشاش نتواند بين دو نمونه برداشته شده تغييرات زيادی انجام

وسيع  NON WSS  1بر طرف کرده و نيز از مزايای فيلتر کالمن
تناسبی انتگرالی نظير مقاومت در برابر عدم قطعيت پارامتری و اغتشاش
غيرتصادفی نيز بهرهمند شويم .لذا در اين مقاله ،به معرفی فيلتر کالمن

دهد .به عبارتی داريم.

()3

 

d  n  1  d  n  O T s2

برای سيستم با معادله ( ،)1ديناميک تخمينگر  UIPIKFپيشنهادی دارای

تناسبی -انتگرالی با ورودی نامشخص UIPIKF  2برای سيستمهای
گسسته زمان خواهيم پرداخت .اين تخمينگر در حضور نويز اندازهگيری،

فرمی به صورت زير است:

نويز فرايند ،اغتشاش و ورودی نامشخص به خوبی تخمينی از حالتها را

()4

در اختيار میگذارد .به دنبال اثبات شرط بدون باياس بودن اين تخمينگر
در حضور ورودی نا مشخص با ميانگين متغير ،شرط حذف اثر ورودی
نامشخص را در اين مرحله بدست آورده و در ادامه با اثبات کمينه

()5

واريانس بودن اين تخمينگر ضرايب تناسبی و انتگرالی فيلتر کالمن را
طوری بدست آورده که نشان میدهيم که اين ضرايب ،شرط بدون باياس

xˆ  n   xˆ   n   k y  n  z  n   Cxˆ   n  





 I  k y  n C K i   n  1

  n    I  k   n CK i   n  1
 k   n   z  n   Cxˆ   n 

که در آن  xˆ nبردار حالت تخمين زده شده  m ،متغير حالت
nq

بودن تخمينگر که در باال ذکر شد را نيز برآورده میسازند .در انتها با

کمكی و يا به عبارتی متغير حالت انتگرالی و ، K 

ارائه مثالی ،عملكرد مطلوب تخمينگر پيشنهادی  UIPIKFنشان داده

 K i nq ، K  qqبهرههای رويتگر میباشند K .ضريب تناسبی

میشود.

و  K ضريب انتگرالی ناميده میشوند .تفاوت عمده معادالت فيلتر

y

y

پيشنهادی ،اضافه شدن يک جمله انتگرالگير در معادله ( )4نسبت به

 -2مدلسازی مساله

معادله مشابه در فيلتر کالمن با ورودی نامشخص ارائه شده در []23

بر اساس مدل ارائه شده در [ ،]22معادالت فضای حالت يک سيستم

میباشد.

خطی گسسته در زمان در حضور اغتشاش به فرم معادالت ()2(-)1

در [ ]20برای طراحی  ، PIKFهمچنان محاسبه بهره فيلتر کالمن ،به دو

میباشد.
()1

()2

x  n  1  Ax  n   Bu  n 

اين رو محاسبات در هر مرحله در دو سطح به روز می شود ،يكی در

 

 Ed  n     n   O T s2

سطح اندازهگيریها و ديگری در سطح زمان .از طرفی در [ ]20روش
طراحی و معادالت فيلتر کالمن تناسبی -انتگرالی را ارائه داده شده است.

z  n   Cx  n  v  n 

ورودیهای سيستم را می توان به دو بخش ورودیهای مشخص و

که در آن  u  p ، x nو  z qبه ترتيب عبارتند از بردارهای
متغير حالت سيستم ،ورودی سيستم و خروجی سيستم ،که همراه با نويز
اندازهگيری  vو نويز فرايند  میباشند .همچنين اغتشاش ورودی
با  d lمعرفی میشود .ماتريس ضرايب  C ، B ، Aو  Eماتريسهای
حقيقی با مقادير معلوم میباشند که در فرضيات زير صدق میکنند.
ماتريس  ، Eماتريس بيشينه دامنه ضرايب اغتشاش نيز ناميده میشود.

نامشخص تقسيم بندی نمود[ . ]22با در نظر گرفتن اثر ورودیهای
مشخص در تخمين متغيرهای حالت مشكلی برای تخمين اين متغيرها
وجود نخواهد داشت .در حاليكه وجود ورودی نامشخص که ايستا به
مفهوم وسيع )  (WSSنباشد ،در ديناميک سيستم و اثر آن در خروجی،
رويتگر  PIKFبا خطا در تخمين مواجه میشود .از اين رو با الهام گرفتن
از روش طراحی فيلتر کالمن ورودی نامشخص  ،UIKFبه دنبال طراحی
فيلتر کالمن تناسبی-انتگرالی با ورودی نامشخص  UIPIKFمیباشيم که

فرض  :1ماتريس  Cمرتبه کامل سطری میباشد.

بتواند ويژگی های هر دو فيلتر را داشته باشد و درحضور اين ورودی،

فرض  :2زوج   A ,C رويت پذير میباشد.

تخمين صحيحی از متغيرهای حالت را در اختيار قرار دهد.

- Wide Sense Stationary

1

- Unknown Input Proportional Integral Kalman Filter

2
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تخمين حالت ها حذف گردد .برای سيستمی با معادالت حالت ( )1فيلتر

 -3طراحی فیلتر
1-3

کالمن با ورودی نامشخص به فرم زير میباشد.

فيلتر کالمن تناسبی-انتگرالی

در [ ]20روش طراحی و معادالت فيلتر کالمن تناسبی -انتگرالی به فرم
معادالت( )6الی ( )11ارائه شده است .در شكل  1نيز دياگرام بلوکی از
اين فيلتر  PIKFمشاهده میشود .در اين شكل  y nخروجی سيستمv n ،
y
 K KFضريب تناسبی
نويز اندازهگيری z n ،خروجی اندازهگيری شده،

فيلترکالمن ،
 K KFضريب انتگرالی فيلتر کالمن و  xˆ nمتغير حالت تخمين
زده شده میباشد .در ادامه  xˆ را با ˆ xنشان میدهيم .اين فيلتر هنگامی

میتواند اثر ورودی نامشخص را در تخمين حذف کند که اين
ورودی  WSSباشد .در زمانی که با ورودیهای NON WSS

سروکار داشته باشيم تخمين با باياس همراه شده و خطای تخمين به صفر
همگرا نخواهد شد .برای سيستمی با معادالت حالت ( )1فيلتر کالمن

شكل  :1دياگرام بلوکی از فيلتر کالمن تناسبی-انتگرالی PIKF

تناسبی-انتگرالی به فرم زير میباشد.



()6

1

1

()7




  R  CP  n C 

y
K KF
 n   AP  n C T  K i PxTC T
T




K KF
 n   PxT  n C T R  CP  n C T

Measurement Update

()13

F  CP  n C  R

()14

K  P   n C T F 1

T

L  K   I  KC  B

xˆ  n  1  Axˆ  n   Bu  n 

()8

y
 K KF
 n   y  n   yˆ  n    K i   n 

()15

B T C T F 1


  n  1    n   K KF
 n   y  n   yˆ  n  

()9
()10
()11

yˆ  n   Cxˆ  n 

()16

P  n  1  AP  n  A T  Q  AP  n C T

()17

CP  n  A T

1



px  
p 

()12

2-3

C  C

0
0 

Q
Q 
0

Ki

I 

A
A 
0

فيلتر کالمن با ورودی نامشخص

در [ ]23معادالت فيلتر کالمن با ورودی نامشخص به فرم معادالت
( )13الی ( ) 19ارائه شده است .در اين فيلتر با معلوم بودن ماتريس بهره
ورودی نامشخص  ، Eبهره فيلتر کالمن را با استفاده از تكنيک مجزا
سازی اثر ورودی نامشخص بر خطای تخمين و شروط بدون باياس بودن
و سازگار بودن به نحوی محاسبه میکنند که اثر ورودی نامشخص در
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1





 B T C T F 1CB



ˆ n   L y  n   Cx



ˆxˆ  n   x

P  n    I  LC  P   n  I  LC   LRLT
T



 p
P n    T
 p x

0



n 



 R  CP  n C T

که در معادالت ( )6الی ( )11پارامترها به فرم معادله ( )12تعريف شدهاند.



Time Update :

()18

xˆ   n  1  Axˆ  n 

()19

P  n  1  AP  n  A  Q

3-3



طراحی فيلتر کالمن تناسبی-انتگرالی با ورودی نامشخص

همانگونه که در بخشهای پيشين گفته شد ،فيلتر کالمن تناسبی-
انتگرالی قابليت ارائه تخمين بدون باياس و کاملی را در حضور نامعينی
پارمترهای مدل سيستم دارد ،وليكن اين فيلتر امكان حذف اثر ورودی
های نامشخص از نوع  NON WSSرا ندارد .از سوی ديگر فيلترکالمن
ارائه شده در بخش  ،2-3نسبت به ورودی نامشخص حساس نبوده و
امكان حذف اثر ورودی نامشخص  NON WSSرا دارا است وليكن
نسبت به تغييرات پارامترهای مدل حساس است .بر اين اساس همانگونه
که در مقدمه مقاله نيز اشاره شد ،هدف تصحيح و ارائه معادالت فيلتر
کالمن به نحوی است که در ضمن اينكه امكان حذف اثر ورودی
نامشخص  NON WSSرا دارا است ،نسبت به وجود نامعينی در
پارامترهای مدل نيز مقاوم باشد.
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برای رفع مشكالت باال و دست يافتن به نقاط قوت هر دو فيلتر ،در اينجا
فيلتر کالمن تناسبی -انتگرالی با ورودی نامشخص پيشنهاد میگردد.
معادالت حالت فيلتر کالمن پيشنهادی  UIPIKFبه شرح زير میباشد.
Measurement Update

()20

F  n   CP   n C T  R

()21

K  n   P   n C T F 1



()22

1



1

()31

E  x 2  n   0

1-4



 n   k  n  z  n   Cxˆ   n 
  I  k y  n C  K i   n  1
  n    I  k   n CK i   n  1
 k   n   z  n   Cxˆ   n 


ˆxˆ  n   x

با جايگذاری از معادالت ( )1و ( )4در معادله ( )32خواهيم داشت
x  n  1  Ax  n   Bu  n   Ed  n 

()33

T

Time Update :

()26

xˆ   n   Axˆ  n  1

()27

P   n  1  AP  n  A T  Q

x  n  1  x  n  1  xˆ  n  1

()32

P  n    I  LC  P   n  I  LC   LRLT

()25

تحليل ميانگين خطای تخمين

برای محاسبه ميانگين خطای تخمينگر پيشنهادی از رابطه ( )29داريم:

 B B C F CB
T

T

y

()24

()30

E x  n   0

L  n   K  n    I  K  n C

B T C T F 1

()23

()29

x  n   x  n   xˆ  n 

   n   xˆ   n  1

 n  1  y  n  1  cxˆ   n  1
 k y  n  1C  K i   n 

k

y



 I

با مرتب نمودن و ساده سازی اين معادله ،ديناميک خطای تخمين را
میتوان با معادالت حالتی به صورت ( )34توصيف نمود.



  B  k  n  1CB u  n 
  I  k  n  1C  Ed  n 
  I  k  n  1C    n 

x  n  1  A  k y  n  1CA x  n 
y

که در معادالت ( 20الی  )27از متغيرهای معادالت ( )12و ( )28استفاده
شده است.

k y  n 
L n    

k  n 

Ki

I 

0
که

q  n  m 

ماتريسهای

()34

y

 n  1v  n  1
  I  k y  n  1C  K i   n 
y

B 
B  
0

()28

y

حال با فرض معلوم بودن ماتريس بهره ورودی نامشخص  ، Eمی توان
طراحی را به گونهای انجام داد که  K i  Eباشد .به دليل اينكه ماتريس

A
A 
0

خطای تخمين حالت پايدار مجانبی باشد و تخمين بدون باياسی از
متغيرهای حالت سيستم داشته باشيم الزم است تعداد انتگرالگيرهای

C  C

افزوده ، A  n m  n m 

k

تخمينگر برابر با بعد اغتشاش وارده بر سيستم باشد .با فاکتور گرفتن از
، B  n m  p

عامل مشترک خواهيم داشت:



  B  k  n  1CB u  n 
  I  k  n  1C    n 

 n  1CA x  n 

 C دارای ابعاد مناسب میباشند و با فرض اينكه بعد متغير

 -4تحلیل عملکرد فیلتر
برای داشتن تخمين کامل از حالتهای يک سيستم الزم است
تخمينگر دو شرط بدون باياس بودن ( )30و سازگاری ( )31را برآورده

x  n  1  A  k

y

انتگرالی و يا به عبارتی تعداد انتگرالگيرهای الزم ،با بعد اغتشاش وارده
بر سيستم   , D mبرابر میباشد.

y

y

()35

 k y  n  1v  n  1





 I  k y  n  1C K i d  n     n  

حال برای متغير انتگرالی از جاگذاری معادله ( )2در معادله ( )5و ساده
سازی آن داريم:

کند .از اين رو در ادامه نشان داده می شود که اين فيلتر شرايط دست
يافتن به يک تخمين کامل را دارا خواهد بود .در اين روابط همانگونه
که در رابطه ( )29ديده می شود  x  n معرف خطای تخمين است.
همچنين  E .معرف اميد رياضی است.
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 مجيد بويرزمان،بيژن معاونی



  n  1   I  k   n  1CK i   n 



 x  n  1   I  k y  n  1C 
 Bu  n 



  n  1   K  n  1C 
 I  k y  n  1C A I  k y  n  1C K i   x  n  



 K   n  1CA
I  K   n  1CK i    n  





 K   n  1CAx  n 

 



 k  n  1 
 n  1C 
 n  
v  n  1

 I k y


 K  n  1C 

 K   n  1CBu  n 

)36(

 K   n  1CED  n 

)42(

 K   n  1C   n 

y

 

 K  n  1 

 K   n  1v  n  1

 به،)42(  از طرفين معادله،به منظور بررسی و تحليل باياس اين تخمينگر

به منظور شناسايی اغتشاش با معرفی متغير جديدی به

.) اميد رياضی گرفته شده است43( صورت

: و با در نظر گرفتن ديناميک آن داريم  n   d  n     n  صورت

 نويز سفيدv  n   و نويز اندازهگيری  n  بافرض اينكه نويز فرآيند
) برابر صفر خواهد43( گوسی با ميانگين صفر باشند دو جمله آخر معادله

  n  1  d  n  1    n  1

:) خواهيم داشت37(  به معادله  n  با کم و زياد کردن

، اگر هدف دست يافتن به تخمين بدون باياس باشد، از سوی ديگر.بود

  n  1    n     n 

 اين شرط،الزم است اثر ورودی بر ديناميک خطای تخمين صفر گردد

  n  1    n   d  n     n 

) الزم است برقرار44(  رابطه، لذا.تا به هدف مدنظر بتوان دست يافت

  n  1    n     n  1    n  

)44(

:) و ساده سازی آن داريم40( ) در معادله36( حال با جايگذاری معادله

  n  1   I  K   n  1CK i   n 

 ديناميک خطای تخمين در معادالت ديناميكی زير صدق،در نتيجه

 K   n  1CAx  n   K   n  1CBu  n 

.خواهند نمود



 I  k  n  1C  K 
 I  K  n  1CK  
y



 d  n  1  d  n 

i

)45(

 و با استفاده ازX n   x  n   با در نظر گرفتن بردار حالت افزوده
  

  n  

) را به45(  میتوان معادلهX  n  با در نظر گرفتن بردار حالت افزوده
.اينگونه بازنويسی کرد
E X  n  1   I  LC  AE X  n 

) میتوان42(  سيستم افزوده را به فرم معادله،) 41( ) و35( معادالت

  n  1   I  K

 n  1CK   n 
 K   n  1CAx  n   K   n  1CBu  n 
 K   n  1C   n   K   n  1v  n  1
 d  n  1  d  n 

)46(

پر واضح است که فيلتر پايدار و بودن باياس خواهد بود اگر
 تخمين به صورت مجانبی،پايدار مجانبی باشد



)41(

 K   n  1C   n   K   n  1v  n  1

i

 E  x  n   


 E   n   

limn  E  X  n   0

)40(

 d  n  1  d  n 

 I  LC  B  0



)39(

 d  n  1    n  1

.باشد

 I  k y  n  1C   B 

   0

 K  n  1C   0 

 E  x  n  1    I  k y  n  1C A


 E   n  1    K   n  1CA


)38(

 d  n  1    n  1

 ضرايب آن صفر باشند،الزم می نمايد که بدون توجه به مقدار ورودی

 B  k k  n  1CB 

0

 K  n  1CB 

)37(

 I  LC  A ماتريس

.بدون باياس خواهد بود



.تشكيل داد

i

)41(

)47(

  I  k  n  1C  K  E x  n  
 I  K  n  1CK    E   n  

 E  x  n  1   I  k y  n  1C A


 E   n  1   K   n  1CA


y

i



i

 I  k  n  1C 
I  k  n  1C 
 k  n  1 

 BE u  n   
 E   n    
 E v  n  1


 K  n  1C 
 K  n  1C 
 K  n  1
y
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-2-4

لذا دو شرط موجود در معادالت (-55الف) و (-55ب) که همان معادله

محاسبه شرط کمينه واريانس

ماتريس خطای تخمين برای تخمينگر معادله( )4به فرم زير میباشد.
T
p  n  1  E  X  n  1   X  n  1  



()48

متغير  p  n  1به معادله ( )49خواهيم رسيد.

p  n  1  L  n  1 R  n  LT  n  1

  I  L  n  1C  AP  n  A T  Q  n   I  L  n  1C 

T

حال با تعريف متغيرهای جديد به فرم زير خواهيم داشت:

()51

 L  n  1 CP   n  1C T  R  n  1 LT  n  1

()52

F  n  1  CP   n  1C T  R  n  1

 L  n  1CP   n  1  P   n  1C T LT  n  1

()56

پر واضح معادله ماتريسی ( )56زمانی دارای جواب منحضر به فرد خواهد
بود که ماتريس ضرايب ناويژه باشد .با محاسبه معكوس ماتريس بر اساس

است از:
()57

1

F

 n  1

()53

T
 CB  F 1  n  1 CB  



 n  1
  B  P   n  1C T F 1  n  1 CB 

p  n  1  L  n  1 F  n  1 L

T

باتوج ه به اينكه هدف دست يافتن به يک تخمين می نيمم واريانس در
حضور قيد تساوی ( )44است ،لذا راهكار پيشنهادی استفاده از روش
الگرانژ است .به اين منظور ،مقدار واريانس خطای تخمين از عناصر
ماتريس

کوواريانس

خطا،

، p  n  1

به

صورت

 trace  p  n  1 قابل محاسبه است .حال با توجه به روش الگرانژ،
رابطه ( )54را برای الگرانژی میتوان ارائه نمود.

()58

] 2P   n  1C T LT  n  1  P   n  1
 2trace  L  n  1CB  B    n  1

1

T
T
 CB  F 1  n  1 CB  CB  F 1  n  1



K  n  1  P   n  1C T F 1  n  1

()59

مشاهده میگردد که رابطه ( )60همان رابطه ضريب فيلتر
پيشنهادی  UIPIKFارائه شده در بخش  3-3میباشد.

L  n  1  K  n  1

1

()60

 n  1CB 

1

  B  K  n  1CB  CB  F


الگرانژی شناخته می با شد .به منظور استخراج شرط کمينه واريانس ،بر
اساس روش الگرانژ ،الزم است مشتق الگرانژی نسبت به دو متغير
 L  n  1و    n  1برابر صفر باشد .که نتيجه آن عبارت خواهد بود

(-55الف)


 0  2F  n  1 LT  n  1
L  n  1

 n  1  2CB   n  1  0
T

(-55ب)

 2CP


 0   44 
  n  1
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T

 CB  F 1  n  1

T

که در آن    n  1يک ماتريس  n  lاست که با عنوان ضريب

L  n  1  P  n  1C F
T



حال با تعريف  ، K  n  1به صورت ( ،)59رابطه ( )58را میتوان به
صورت ( )60بازنويسی نمود.

  trace [L  n  1 F  n  1 LT  n  1



  n  1   B  P

معادله ( )57در اين رابطه ماتريس  L  n  1متناظر با حل بهينه عبارت
است از (.)58

 L  n  1CP   n  1  P   n  1

از:

 n  1C

1

 P   n  1C T LT  n  1

()54

 n  1 CB 

1

T



با استفاده از معادله ( )55و جايگذاری ضريب الگرانژی    n  1در

حال با استفاده از معادالت ( )50و ( )52و جايگزينی در معادله ()51

قطری

 F  n  1 CB   L  n  1  CP  n  1


 T T

0   T  n  1  B T
 B C


ماتريس  Fمیتوان نشان داد که حل رابطه فوق برای    n  1عبارت

p  n  1  P   n  1

خواهيم داشت

بازنويسی میگردند.



T

روابطه معكوسگيری ماتريسهای بلوکی [ ]24و توجه به متقارن بودن

p   n  1  AP  n  A T  Q  n 

()50

برآورده نمودن همزمان اين دو شرط و محاسبه مجهوالت مساله بهينه
سازی مقيد ،رابطههای ( )44و (-55الف) به صورت ماتريسی ()56

با جايگزينی از معادله ( )46در معادله ( )48و با کمی ساده سازی برای

()49

حاصله از ( )44میباشد و شرايط بهينگی ارائه مینمايند .به منظور

T

لذا بر اساس نتايج بخش  1-4و  2-4نشان داده شد برای تعداد کافی
مشاهدات فيلتر ارائه شد درمعادالت ( )21الی ( )27يک فيلتر بدون باياس
و کمينه واريانس میباشد.

 -5نتایج شبیهسازی
در اين بخش با ارائه مثالهايی ،عملكرد فيلتر پيشنهادی UIPIKF

بررسی شده و نتايج آن بافيلترهای  PIKFو  UIKFمقايسه میگردد.
در مقاله[ ]21معادالت غير خطی حرکت وسيله نقليه دو چرخ ارائه شده
است .ورودیهای اين سيستم برابر است با   f Tb که به ترتيب
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بيژن معاونی ،مجيد بويرزمان

زاويه چرخ جلو با محور افق و گشتاور ترمزی میباشند .حالتهای اين

 

سيستم  vx vy r  f r به ترتيب برابر سرعت طولی ،سرعت


عرضی ،نرخ انحراف از مسير افقی ،سرعت دورانی چرخ جلو و سرعت

برابر با صفر میباشند.

 T  1400 Nو مقدار زاويه چرخ جلو با محور افق
b
m
  f  0.05  rad فرض شده و همچنين در بازه  t  1.8هر دو ورودی

دورانی چرخ عقب خودرو میباشند .خروجیهای اين سيستم نيز برابر

1500

است با سرعت دورانی چرخ جلو و عقب خودرو  .  f r در اين


سيستم مقدار دقيق گشتاور ترمزی در تمامی لحظات قابل اندازهگيری

braking torque

نبوده ،از اين رو اين ورودی به عنوان ورودی نامشخص در تخمين حالت
در نظر گرفته شده است .حال با طراحی دو رويتگر  PIKFو UIPIKF

500

به تخمين حالت های سيستم پرداخته و پاسخ اين دو رويتگر را با هم
مقايسه خواهيم کرد .مقدار عددی ماتريسهای ضرايب به فرم زير
میباشد:
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R 
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 11  0 و با حضور ورودی نامشخص
همانطور که در شكل 3مشاهده میگردد مقدار خطای تخمين

x 0   25


سرعت طولی و جانبی با استفاده از تخمينگر  UIPIKFبه صفر همگرا

0

s

m

 ، 11در ] [25نشان داده شده است که:

0.0001  11  0.0005
همانطور که مشاهده میکنيد اين سيستم شرايط موجود در فرضيات

بخش  2را ارضا میکند .در ماتريسهای باال مقدار سرعت طولی وسيله
نقليه در ابتدای لحظه ترمز برابر است با سرعت دورانی چرخها ضرب در
شعاع چرخ  ، Rاز اين رو داريم:

x 01  R x 04
در شكل  2مقدار عددی ورودیهای سيستم نشان داده شده است.

در اين شكل مقدارگشتاور ترمزی در بازه  0  t  1.8ثانيه برابر با
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سناریوی  :1مقایسه  UIPIKFو  PIKFبرای سیستم نامی

T

()61

4

2

1

0

 0.005
 0 


E  0 


 0.02 
 0.02 

xˆ 0   25 0 0 93 93

در خصوص نامعينی،

)delta-f (rad

-6.3930  108 

-3.7997  109 
-1.8345  109 

-0.0001 
-9.5160  105 

)Tb (N.m

1000

)Time (s

(ب)
شكل( :2الف) گشتاور ترمزی( ،ب) زاويه چرخ جلو با محور افق

شده در صورتی که با استفاده از تخمينگر  PIKFخطای تخمين نسبت به
مقدار واقعی ديده میشود .در تخمينگر  PIKFبدليل اينكه ورودی
نامشخص از نوع ايستا به مفهوم وسيع  WSSنمیباشد اين فيلتر دارای
خطای تخمين مخالف صفر شده است .در حالی که با استفاده از روش
طراحی پيشنهادی  ، UIPIKFاثر ورودی نامشخص در تخمين حذف
شده است.
سناریوی  :2مقایسه  UIPIKFو  UIKFسیستم در حضور
بیشینه مقدار نامعینی و بدون حضور ورودی نامشخص
در اين سناريو بيشينه مقدار نامعينی پارامتريک که ناشی از اثر
تغييرات اصطكاک در سطح تماس چرخ و جاده است ] [25به سيستم
مورد بحث اضافه گرديده و با استفاده از تخمينگرهای UIPIKF

و  UIKFبه تخمين حالتهای سيستم میپردازيم.
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طراحی فيلتر کالمن تناسبی-انتگرالی با ورودی نامشخص
بيژن معاونی ،مجيد بويرزمان
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شكل :4مقادير واقعی و تخمين زده شده برای سرعت طولی و عرضی بر اساس
شكل :3مقادير واقعی و تخمين زده شده برای سرعت طولی و جانبی بر اساس

اندازه گيری سرعت چرخ های جلو و عقب (خط توپر :مقدار صحيح ،نقطه چين:

اندازهگيری سرعت چرخ های جلو و عقب (خط توپر :مقدار صحيح ،نقطه چين:

تخمين حالتها با استفاده از  ، UIPIKFخط چين :تخمين حالت با استفاده

تخمين حالتها با استفاده از  ، UIPIKFخط چين :تخمين حالت با استفاده

از ) PIKF

از ) PIKF

 -6نتیجهگیری
از اين رو با لحاظ نمودن نامعينی در اين درايه و با استفاده از
تخمينگر  UIPIKFو  U I K Fبه تخمين متغيرهای حالت اين سيستم
پرداخته شده و نتايج در شكل 4نشان داده شده است.همانطور که در
شكل 4مشاهده میکنيم و از قبل نيز انتظار میرفت ،فيلتر کالمن با
ورودی نامشخص  UIKFدر برابر نامعينیهای پارامتری مقاومتی نداشته و
تخمين را به درستی انجام نمیدهد .اين در حالی است که رويتگر
پيشنهادی  UIPIKFتخمين خوبی از حالتهای سيستم در حضور
نامعينیهای پارامتر در اختيار میگذارد .در جدول  ،1به عنوان جمع بندی
مطالب بخش شبيه سازی ،توانمندی ها و نقاط ضعف سه روش
تخمين  UIKF ، UIPIKFو  PIKFمقايسه گشتهاند.

ورودی نامشخص
(اغتشاش)

عملکرد

عملکرد

عملکرد

UIPIKF

UIKF

PIKF

مطلوب و
مناسب
مطلوب و
مناسب

ضعیف

مطلوب و
مناسب
ضعیف
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مطلوب و
مناسب

نامشخص )  (UIPIKFارائه گرديد تا بتواند خواص تخمينگرهای ورودی
نامشخص (در مواجه با ورودی نامشخص) و همچين قابليت رويتگرهای
تناسبی -انتگرالی (در مواجه با نامعينیهای پارامتريک) را داشته باشد.
پس از ارائه معادالت فيلتر پيشنهادی ،بدون باياس بودن و کمينه وارايانس
بودن تخمينگر بررسی شده و نشان داده شد که فيلتر پيشنهادی شرايط
الزم برای يک فيلتر بدون باياس و کمينه واريانس را دارا می باشد .با
استفاده از مثالی نيز عملكرد موفق فيلتر پيشنهادی در مقايسه با فيلترهای
تناسبی-انتگرالی و فيلتر با ورودی نامشخص نشان داده شد.
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چکیده  :سيستم کنترل خودفرمان بينايی ،به سيستمی اتالق می شود که از اطالعات بازخوردی دوربين برای کنترل ربات استفاده
می کند؛ تا ربات ،از نقاط شروع دلخواه به نقطه هدف برسد .راه های متنوعی از جمله کنترل با استفاده از مدل ربات ،طراحی کنترلگر
بصورت مستقيم ،و استفاده از ماتريس ژاکوبين در اين زمينه مطرح شده است .اما ،از آنجا که در بسياری از مواقع ،مدلی از ربات دردسترس
نيست و يا بدست آوردن آن کاری دشوار و زمانبر خواهد بود ،فرمان کنترل با استفاده از ماتريس ژاکوبين توليد میشود .در اينجا ،با
استفاده از شبكههای عصبی مصنوعی معكوس ماتريس ژاکوبين تقريب زده میشود؛ تا مستقيماً در قانون کنترل موردنظر استفاده شود .به
ازای هر کدام از درجات آزادی بازوی ربات ،يک شبكه عصبی دو اليه با ساختار پيشرو درنظر گرفته شده است .فاصله مجرینهايی با
هدف و مختصات مفصل شانه (در دو بعد  xو  ،)yورودیهای اين شبكهها ،و خروجی آنها ،بيان کننده ميزان تغييرات ويژگیها به تغيير در
مقادير متغيرهای مفصل ربات (المانهای معكوس ماتريس ژاکوبين) میباشد .روش ارائه شده بر روی بازوی ربات واقعی پيادهسازی شده
است .نتايج آزمايشات حاکی از موفقيت روش پيشنهادی در رساندن مجری نهايی به نقاط هدف مختلف در محيط کاری با دقت مناسب
است.
کلمات کلیدی :کنترل خودفرمان بينايی ،ماتريس ژاکوبين ،بازوی ربات ،شبكههای عصبی مصنوعی.

Vision Based Robot Manipulator Control with Neural Modeling of
Jacobian Matrix
Farzane Nadi, Vali Derhami, Mehdi Rezaeian
Abstract: Visual servoing system is a system to control a robot by visual feedback so that robot
drives from any arbitrary start position to target positions. Various ways, including control by using
model of the robot, designing controller directly, and using Jacobian matrix have been studied.
Since there is not access to model of robot and obtaining a model of robot would be difficult and
time consuming, in many cases, the control law is obtained using Jacobian matrix. In this paper,
inverse of Jacobian matrix is approximated by artificial neural networks. The approximated neural
models are used in control law directly. For each degree of freedom of the robot manipulator, a twolayer feedforward neural network is considered. The distance between end-effector and target, and
the shoulder joint coordinates (along the x-axis and y-axis) are the inputs of each of the networks
and the outputs are the fraction of the related robot joint changes to the image features changes (the
elements of the inverse of Jacobian matrix). The proposed method has been implemented on a real
robot manipulator .The experimental results show that the proposed control system can move the
end-effector to different target positions in workspace with good accuracy.
Keywords: Visual servoing, Jacobian matrix, robot manipulator, artificial neural network.
نويسنده عهده دار مكاتبات :ولی درهمی
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فرزانه نادی ،ولی درهمی ،مهدی رضاييان

 -1مقدمه

کاليبراسيون کاری زمانبر و خستهکننده میباشد؛ پس استفاده از
1

کنترل خودفرمان بينايی تكنيكی است که از دادههای بازخوردی
استخراج شده توسط حسگرهای بصری استفاده میکند تا حرکت ربات
را کنترل کند [ .]1اين روش ،راهحلی برای کنترل ربات در محيطهای
ساخت يافته میباشد و شامل تكنيکهای مختلفی از جمله پردازش
تصوير ،بينايی ماشين و تئوری کنترل میباشد [ .]4[–]2از اجزای مهم
سيستمهای رباتيكی جمعآوری ،پردازش و تفسير دادههای حسگرها
میباشد [ ]4که حسگر مورد استفاده در اين روش دوربين میباشد؛ چرا
که دوربين ،اطالعاتی با دقت مناسب ،منعطف ،و در عينحال کم هزينه
را دردسترس قرار میدهد و میتواند در يک مكان بصورت ثابت نصب
شود 2و يا روی بازوی ربات قرار بگيرد .]5[ ,]1[ 3پردازش اصلی در
کنترل خودفرمان بينايی ،همانطور که در شكل  1مشخص میباشد ،به
گونهای است که واحد تخمين حالت با استفاده از بردار حالت سيستم
( ،)Xبردار اندازه ( )Yکه همان مقادير ويژگیها میباشد ،را محاسبه
می کند .سپس واحد کنترل با استفاده از بردار اندازه و بردار اندازه
مطلوب (* )Yحرکت نسبی اقليدسی ربات را به عنوان ورودی ( )uبه
ربات میدهد و درن هايت حرکت ربات در فضای سه بعدی اتفاق میافتد
[.]6

سيگنالهای تصويری تنظيم نشده 6مطلوبتر خواهد بود [.]1
با تقسيمبندیِ کنترل خودفرمان بينايی از ديدگاه ديگر ،به دو گروه
"سيستمهای حرکت و بينايی ديناميک "7و "سيستمهای خودفرمان
مستقيم "8می رسيم .در گروه اول ،سيستم بينايی ،با انجام پردازش الزم بر
روی تصاوير ورودی را برای کنترلگر ربات فراهم میکند .بسياری از
سيستمهای موجود از اين دسته میباشند .تمرکز ما در اين مقاله هم بر
روی اين گروه با نصب يک دوربين ثابت میباشد .اما در گروه دوم،
کنترلگر ربات حذف شده وکنترلگر بصری بهطور مستقيم ،ورودی را
برای مفاصل ربات محاسبه میکند که بدليل پيچيده شدن عمليات
کنترلگر و سرعت کمتر نسبت به دسته اول ،کاربرد کمتری دارد [.]8[ ,]7
با مطالعه برروی کارهای انجام شده ،روشهای متنوعی در حوزه
"سيستمهای حرکت و بينايی دنياميک" ارائه شده؛ که میتوان آنها را به
چهار گروه کلی تقسيم کرد:
 )1استفاده از مدل ربات (محيط)
 )2طراحی کنترلگر بصورت مستقيم
 )3استفاده از ماتريس ژاکوبين
 )4روش ترکيبی
در گروه اول ،کنترل بر اساس مدل ربات انجام میشود و از جمله
کارهای انجام شده ،میتوان به کنترل پيشبينی -مدل 9اشاره کرد؛ که در
[ ]9بيان شده است .در بسياری از موارد ،بدست آوردن مدل از ربات،
کاری دشوار و زمانبر خواهد بود و روشهای اين گروه استفاده کمی
خواهند داشت.
در گروه دوم هدف اين است که طراحی کنترلگر ربات بصورت
مستقيم و با استفاده از ورودیها و خروجیهای متناظر ،صورت گيرد .از

شكل  :1پردازش اصلی در کنترل خودفرمان بينايی []6

کنترل خودفرمان بينايی از ديدگاههای مختلف دستهبندی میشود
[ .]6[ ,]1در اين مقاله تمرکز ما بر روی زير گروه "کنترل خودفرمان
بينايی برمبنای تصوير" میباشد؛ که در آن تصاوير دو بعدی مستقيماً برای
تخمين جابجايی مطلوب ربات استفاده میشوند [ ]7و بدليل پيادهسازی
سادهتر ،کارآمدتر میباشد [ .]1مبنای عملكرد اين روش ،کاهش خطای
فاصلهای تصويری بين مجموعهای از ويژگیهای تصويری فعلی و

جمله پژوهشهای انجام شده در اين گروه میتوان به [ ]12[–]10اشاره
کرد؛ که در آنها به ترتيب از شبكه فازی-عصبی ،سيستم فازی و
يادگيری تقويتی 10در بلوک کنترلگر استفاده شده است.
در مورد گروه سوم می توان گفت که در اين گروه ،فرمان کنترلی
اعمالی به ربات ،با توجه به قانون کنترل و با استفاده از ماتريس ژاکوبين
توليد میشود (شكل.)2

مطلوب میباشد [ .]5اما معموالً از الگوريتمهايی استفاده میشود که به
عواملی همچون پارامترهای ذاتی دوربين ،4پارامترهای بيرونی دوربين 5و
پارامترهای فيزيكی ربات وابسته هستند .دقت کاليبراسيون اين پارامترها
بصورت قابل توجهی بر خطای کنترل تأثيرگذار خواهد بود .همچنين
شكل :2دياگرام "استفاده از ماتريس ژاکوبين"

1

6

2

7

Visual Servoing
Fixed Camera
3
Eye-in-hand
4
Intrinsic Parameter of Camera
5
Extrinsic Parameter of Camera
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Uncalibrated Visual Signal
Dynamic Look-and-Move Systems
8
Direct Visual Servo Systems
9
Model-prediction Control
10
Reinforcement Learning
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ماتريس ژاکوبين ماتريسی است که مؤلفههای آن نشان دهنده ميزان
تغييرات ويژگیها به تغيير در مقادير متغيرهای مفصل ربات ،میباشد [,]6

سيستم ،غيرخطی میباشد و لذا در عمل مشاهده میشود که دقت مطلوب
به دست نمیآيد.

[ ]13[ ,]7و به روشهای متفاوتی محاسبه میشود .سادهترين راه در اين

در مورد گروه چهارم ،که مقاالت آن از ترکيب کنترل خودفرمان

گروه اين است که ماتريس ژاکوبين را با استفاده از روابط ،بدست آورده

سنتی و روشی هوشمند استفاده میکنند ،میتوان به [ ]3اشاره کرد؛ اما از

و در هر تكرار از قوانين کنترلی ،متغيرهای  zو  fدر ماتريس ژاکوبين،

مشكالت روش ارائه شده در اين مقاله ،میتوان به محاسبات زياد و

که به ترتيب بيان کننده عمق فعلی دوربين و مقدار ويژگیهای فعلی

گسستهسازی انجام شده ،اشاره کرد.

میباشند ،ثابت و تقريبی از اين مقادير در محل مطلوب دوربين

در اين مقاله هدف ،طراحی يک سيستم برای کنترل مجرینهايی

درنظرگرفته میشوند [ .]14اين روش ،ساده میباشد ،سرعت همگرايی

يک بازوی ربات واقعی مدل  ]19[ RoboTEK II ST240جهت رسيدن از

پايين و خطای بااليی دارد .در [ ]15از فيلتر کالمن-بوسی 1برای تخمين

يک نقطه شروع به نقطه هدف با استفاده از تنها يک دوربين ساده (وبكم)

ماتريس ژاکوبين استفاده شده است .ضعف اساسی اين کار در گسسته

نصب شده در محل میباشد .طبق مطالب بيان شده ،بدليل دردسترس

سازیِ انجام شده ،میباشد.

نبودن مدل ربات و گريز از مشكالت پيشرو برای تقريب آن ،همچنين

در مقاله [ ]16از دو شبكه عصبی يكی برای استخراج ويژگی و

گريز از محاسبات و ساختار پيچيده ،در اينجا از گروه سوم (استفاده از

ديگری برای تخمين ماتريس ژاکوبين استفاده شده است؛ اما توضيحی در

ماتريس ژ اکوبين) استفاده خواهيم کرد .با توجه به ساختار کنترلگر

مورد قانون کنترلی استفاده شده و خروجیهای هر کدام از شبكهها بيان

انتخابی (که از معكوس ماتريس ژاکوبين استفاده میکند) و ماهيت

نشده است .در مقاله [ ]17ورودیهای شبكه عصبی تقريب زننده معكوس

غيرخطی ماتريس ژاکوبين ،از شبكه عصبی برای تقريب معكوس

ژاکوبين ،تنها وضعيت مجری نهايی است؛ که در عمل ديده میشود که

ماتريس ژاکوبين استفاده میشود.

با اين وضعيت ،شبكه عصبی نمیتواند تقريب مناسبی را ارائه دهد.

از جمله مهمترين چالش هايی که در عمل با آن مواجه هستيم،

همچنين در مقاله [ ]18با استفاده از بحث پايداری لياپانف ،روابطی برای

می توان به اختصار موارد زير را بيان کرد؛ که در اين مقاله راهكارهای

تازه سازی ماتريس ژاکوبين محاسبه شده است .شايان ذکر است مقاالت

مناسب برای هرکدام از آنها ارائه خواهد شد:

[ ]18[–]16در يک محيط ساده شبيه سازی شده اند و در آنها مواردی

 )1تعيين ويژگیهای مناسب قابل استخراج از تصاوير

چون نحوه پيدا کردن مفاصل در تصاوير ،حذف نويز ،لحاظ کردن تأخير

 )2تعيين ساختار کنترلگر

و ديناميكهای موتورهای محرکها لحاظ نشده است.

 )3نحوه محاسبه ماتريس ژاکوبين و ارائه ساختار هوشمند برای

در مقاله [ ،]13ماتريس ژاکوبين با استفاده از پروسه يادگيری و با
طی مراحل زير بدست میآيد:

 )4تشخيص محل مفاصل بازوی ربات (حالت سيستم) با استفاده از

 )1بردن مجرینهايی به محل مطلوب ( ) x d

تصاوير

 )2فعالشدن حسگرها و بدست آوردن ويژگیهای محل مطلوب (
fd

تقريب آن

)

ساختار مقاله به اين شرح میباشد :در بخش دوم مفاهيم پايه بيان
میشود .روش ارائه شده در بخش سوم میآيد .بخش چهارم حاوی نتايج

 )3در مرحله آخر برای بدست آوردن ماتريس ژاکوبين،
مجرینهايی در  kموقعيت مكانی پشتسرهمِ از پيش تعريف

حاصل از آزمايشات انجام شده بر روی يک بازوی ربات واقعی است و
بخش پنجم بيان کننده نتيجهگيری میباشد.

شده اطراف محل مطلوب قرار میگيرد (اين محلها فاصلههای
يكسانی دارند و فقط با تغيير در  rاُمين درجه آزادی 2رخ

 -2مفاهیم پایه

میدهد) و در هر محل ،بردار )( f s (r iبردار ويژگیها در
محل) مقداردهی میشود.

همانگونه که قبالً هم بيان شد ،ماتريس ژاکوبين ماتريسی است که

ضرايب ستون مربوطه از ماتريس ژاکوبين (با توجه به اينكه کدام درجه
آزادی يا متغير مفصل ربات تغيير کرده است) را ثابت درنظرمیگيرد و
در هر محل آموزش (  ،) r iتمام ضرايب ستون مربوطه محاسبه میشوند.

مؤلفههای آن نشان دهنده ميزان تغييرات ويژگیها به تغيير در مقادير
متغيرهای مفصل ربات میباشد؛ پس میتوان آن را بصورت زير نمايش
داد [:]13[ ,]7[ ,]6

درنهايت برای بدست آوردن ضرايب ماتريس ژاکوبين از روش تخمين
خطی استفاده میشود .توجه شود در مقاله مذکور از ساختار خطی برای
بدست آوردن ماتريس ژاکوبين استفاده شده است؛ درحاليكه طبيعت
Kalman-Bucy filter
)Degree of Freedom (DOF
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در رابطه فوق J ،ماتريس ژاکوبين m ،نشان دهنده درجات آزادی ربات،
 qنشان دهنده متغيرهای مفصل ربات k ،تعداد ويژگیهای تصويری و f

برداری از ويژگیهای تصويری میباشد.

zx  xz
z2
zy  yz
v  
z2

u  

()10
()11

 1-2روابط ماتريس ژاکوبين

با جاگذاری روابط ( )10و ( )11در روابط فوق خواهيم داشت:

با توجه به آنچه در [ ]20[ ,]7[ ,]3[ ,]2بيان شده و با فرض اينكه

 vx 
 
2
2

 v y 
 u  uv   u
 v  
u   z 0 z
v


 z 
v   
2
2
w


v



v
uv
 x
 0
u  
 z z


 w y 
w 
 z

سرعت زاويهای (  ) c  eو سرعت خطی (  ) cT eمجرینهايی با توجه
به قاب دوربين به ترتيب





c   w x, w y, w z T
e





cT  v x , v y , v z T
e

و

()12

باشند ( y ،xو  zمحورهای مختصات و  w xو  v xبه ترتيب سرعت
زاويهای و سرعت خطی مجرینهايی در راستای محور  xمیباشد ).و نقطه
 Pنقطهای باشد که به مجرینهايی متصل است؛ سرعت نقطه  Pبا توجه به
قاب دوربين طبق رابطه ( )2میباشد:

c c
e P T

()2

میتوان بصورت مختصر در رابطه ( )13نشان داد:

c P c

در اين رابطه f ،نشان دهنده تغييرات ويژگیهای تصويری

()3

x  z w y  y w z  v x

()4

y  x wz  z wx  v y

()5

z  y w x  x w y  v z
از آنجا که  uو  vمختصههای تصوير نقطه  Pدر تصوير دوربين

میباشند ،با توجه به شكل  3و روابط در دو مثلث مشابه ،روابط زير را
داريم:
vz

()6



,y 



f  Jq

()13

که میتوان بصورت سيستم سه معادلهای زير نوشت:

uz

که ماتريس  2×6فوق ماتريس ژاکوبين ناميده میشود و رابطه ( )12را

x

میباشد .درنهايت با استفاده از رابطه ( ،)13میتوان تخمينی از سرعت

ربات (  ) q  v x , v y , v z , w x , w y , w z Tبدست آورد؛ تا ويژگیها در

صفحه تصوير فعلی به ويژگیهای مطلوب برسند .به بيان ديگر با اين
رابطه ،حرکت الزم ربات بدست میآيد؛ تا ربات از محل شروع به محل
مطلوب (هدف) برسد .ويژگیهای مطلوب با روش آموزش با نشان
دادن ،1به ربات نشان داده میشوند و اين ويژگیها ذخيره میشوند.

 2-2فرمان کنترل
با استفاده از روابط و توضيحات ارائه شده در [,]6[ ,]5[ ,]3[ ,]2

[ ،]13رابطه بين تغييرات ويژگیهای تصويری (  ) fو تغييرات مختصات
مفاصل ربات (  ) qرا میتوان با رابطه ( )13بيان کرد .اگر محل تصويری

نقاط ويژگی به عنوان معيار سنجش استفاده شود ،آنگاه تابع خطا بصورت
رابطه ( )14تعريف میشود:
*fc f

()14
در رابطه

فوق میباشد و با اين هدف به رابطه زير خواهيم رسيد:

با جاگذاری روابط ( )6در روابط ( )3تا ( )5داريم:
()7

 vx

()8

 z wx  v y

wz



x  z w y 
wz



(v w x  u w y )  v z

()9

()15

uz

نشان دهنده بردار ويژگی در موقعيت فعلی

وf 

نشان

دهنده بردار ويژگی مطلوب میباشد .هدف کنترل ،صفر شدن تابع خطای

شكل :3دستگاه مختصات دوربين []3

vz

فوق f c

e( f ) 

) u  q  K J # e( f

که در آن  uنشان دهنده فرمان کنترلی J # ،نشان دهنده معكوس کلی
ماتريس ژاکوبين و  Kماتريسی با مقادير ثابت است که ماتريس بهره

y 

z



ناميده می شود .بدست آوردن معكوس کلی ماتريس ژاکوبين براساس
بعد فضای ويژگی ( )pو بعد فضای کاری ( ،)mبصورت زير انجام

z 

میشود:

با استفاده از قاعده مشتقگيری از رابطه کسری و روابط ( )6خواهيم
داشت:
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()16

 T.
T 1
J ( J .J ) , m  p

1
J #  ( J T .J ) . J T , m  p

J 1, m  p



چالش اصلی موجود ،تعيين ويژگیهای مرتبط و بدست آوردن
ماتريس ژاکوبين میباشد؛ تا با استفاده از رابطه ( )15فرمان کنترلی
مناسب توليد شود.

انتخاب ويژگیها بايد با دقت صورت گيرد؛ تا حرکت شی را
بصورت يكتا نشان دهد ،مقدار آنها در محل مطلوب مشخص باشد [ ]7و
باعث ايجاد ابهام نشود .در اولين شبكههای طراحی شده ،از فاصله
اقليدسی مجری نهايی با محل مطلوب ،به عنوان ويژگی استفاده شد،؛ اما به
جواب قابل قبولی نرسيديم .بنابراين فاصله مجرینهايی در بعد  xو  yبا
هدف به عنوان ويژگیها در اين مسئله ،انتخاب شدند .ورودی ديگر
شبكه عصبی ،بايد نشان دهنده حالت سيستم باشد؛ که با موقعيت سه
مفصل بازوی ربات بيان میشود .اما بخاطر محل قرارگيری دوربين (که
تقريباً در راستای خط تقارن پايه ربات قرار گرفته) ،موقعيت مفصل پايه

 -3روش ارائه شده

ربات بصورت ضمنی تأثيرگذار خواهد بود و از آنجا که ديگر
طبق رابطه ( ،)1هريک از المانهای ماتريس ژاکوبين بيان کننده ميزان

ورودیهای شبكه ،فاصله مجرینهايی تا هدف (که همان ويژگی انتخاب

تغييرات ويژگیها به تغيير در مقادير متغيرهای مفصل ربات میباشد .در

شده میباشد) را نشان میدهد؛ پس موقعيت مجرینهايی نيز در شبكه

اين مقاله ،ابتدا دادههای مناسب جمعآوری میشود .سپس با توجه به

وارد میشود .پس برای بيان منحصربه فرد حالت سيستم ،الزم است

ماهيت غيرخطی ماتريس ژاکوبين ،از شبكههای عصبی برای تقريب

موقعيت مفصل شانه ربات ،به عنوان ورودی به شبكه داده شود .با توجه به

معكوس ماترس ژاکوبين استفاده میشود .از اين مدل تقريب زده شده

توضيحات ذکر شده ،برای تأمين ورودیهای شبكهها ،بايد محل مفصل

توسط شبكه عصبی ،برای بدست آوردن فرمان کنترلی طبق رابطه ()15

شانه و مجرینهايی با استفاده از تصاوير دوربين ،مشخص شود .برای اين

استفاده میگردد .دادهها برای تقريب معكوس ماتريس ژاکوبين ،بايد

منظور روشهای متفاوتی بررسی شد و يكی از آنها ايجاد الگوی

نشان دهنده ميزان تغييرات ويژگیها به تغيير در مقادير متغيرهای مفصل

متمايزی همچون سه مثلث با آرايش خاص ،برای يافتن محل اين دو

ربات باشند .پس ابتدا بازوی ربات در  lموقعيت ابتدايی متمايز قرار داده

مفصل میباشد .اما از آنجا که در اين کار ،تنها از يک دوربين استفاده

میشود ،در بعدهای مختلف حرکت داده میشود و دادههای الزم

میشود؛ در برخی از نقاط همچون گوشههای فضای کاری ،آرايش

جمعآوری میشود .به بيانی ديگر هر بار ،با تغيير يک درجهای در مقادير

خاص مورد نظر در تصوير ديده نمیشود و تشخيص الگو امكانپذير

يكی از متغيرهای مفاصل ،ميزان تغييرات ويژگیها (که المانهای يک

نخواهد بود .روش ديگری که بررسی شد ،استفاده از نشانگری مانند

ستون مشخص در ماتريس ژاکوبين محسوب میشوند) جمعآوری

مستطيل با رنگی خاص و يافتن آن در تصاوير گرفته شده ،بود .در اينجا با

می شود .پس از آن ،به ازای هرکدام از درجات آزادی بازوی ربات ،يک

توجه به امكانات در دسترس آزمايشگاه ،از خميرهای رنگی برای توليد

شبكه عصبی دو اليه با ساختار پيشرو طراحی میشود .ورودیهای هر

مستطيل رنگی بعنوان نشانگر استفاده شد .اين نشانگرها روی مفاصل قرار

کدام از شبكهها (بردار  Aدر رابطه ( ،))17مقادير ويژگیها ( )Fو حالت

داده شده و برای مشخص کردن محل مفاصل ،کافی است محل اين

سيستم ( )Sمیباشند و خروجیها بيان کننده ميزان تغيير در مقادير

نشانگرها مشخص شود .اما بدليل اينكه محيط کار شامل رنگهای

ويژگیها برحسب ميزان تغيير در متغير مفصل موردنظر میباشند.

متنوعی میباشد؛ يافتن رنگ موردنظر دشوار خواهد بود .برای مشخص

درنهايت شبكهها با دادههای جمعآوری شده و بصورت برونخط،

کردن محل مفصل شانه ،میتوان فضای جستجو را محدودتر کرد و از

آموزش داده میشوند .ماتريس  Bدر رابطه ( ،)18معكوس ماتريس
ژاکوبين تقريب زده شده ،میباشد؛ که ابعاد آن ( nتعداد درجات آزادی
بازوی ربات) در ( mتعداد ويژگیهای انتخاب شده) میباشد و هر سطر
آن ،توسط يكی از شبكههای عصبی تقريب زده میشود.

] A  [S , F

()17

()18

a 
 a

 f
f m 
 1

B 

 
 z  z 
 f
f m 
 1


1

الگوريتم رشد ناحيه استفاده کرد .بدين ترتيب که در شروع کار فقط
يک نقطه از خمير مفصل شانه ،الزم است و با اعمال شرط رنگی
سختگيرانهای ،اين نقطه درست تشخيص داده میشود .سپس با استفاده
از الگوريتم رشد ناحيه ،کل خمير ،بدست آمده و نقطه مرکز آن به عنوان
محل مفصل درنظرگرفته خواهد شد .پس از توليد فرمان کنترلی و
حرکت بازو ،مجدداً بايد اين خمير مشخص شود .اين بار در پنجرهای با
ابعاد  10 ×10به دنبال نقطهای هستيم؛ که به رنگ مرکز خمير مربوط به
مفصل شانه ،شبيه باشد (يعنی اختالفی حداکثر  40واحدی در سه ماتريس
رنگی آنها وجود داشته باشد) .سپس با استفاده از الگوريتم رشد ناحيه،
کل خمير درنظر گرفته شده برای مفصل شانه پيدا خواهد شد .الزم به
ذکر است ،الگوريتم رشد ناحيه بدين ترتيب عمل میکند که همسايگی
Region Growing Algorithm
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 8تايی اطراف نقطه مرجع را بررسی میکند و هرکدام از همسايهها که از

يک دوربين (وبكم ساده با قدرت تفكيک 96 1پيكسل در هر اينچ) که

نظر رنگی به اندازه کافی به نقطه مرجع شبيه باشد (ميزان شباهت با

بصورت ثابت نصب شده ،استفاده شده است .نمای کلی سيستم در شكل

استفاده از يک ضريب بيان میشود) ،به نقاط اضافه میشود و اينكار ادامه

 5نشان داده شده است و فيلمهايی از آزمايشات انجام شده در سايت

میيابد تا ناحيه پيوسته رنگیای در اطراف نقطه مرجع بدست آيد.

آزمايشگاه هوش ماشين و رباتيک دانشگاه يزد [ ]21قرار دارد.

مرحله بعد ،محاسبه خروجی قانون کنترل میباشد .ابتدا با پردازش
تصويرِ حاصل از دوربين ،دادههای الزم (مقادير ويژگیها و حالت
سيستم (بازوی ربات) در محل فعلی) بدست میآيند؛ که هر دو
ورودیهای شبكهها هستند .با استفاده از مقادير ويژگیها در محل
مطلوب ،خطای اين ويژگیها در محل فعلی محاسبه میشود .سپس با
اعمال ورودیها به شبكهها ،خروجیهای شبكهها (همان المانهای
معكوس ماتريس ژاکوبين در محل فعلی) محاسبه میشوند .درنهايت با
استفاده از رابطه ( )19فرمان کنترلی مناسب يعنی ميزان تغيير در متغيرهای
مفاصل بازوی ربات توليد و به ربات اعمال میشود.
()19

u i  qi  k i  NN i ( A)  e( F ), i  1...n

شكل :5نمايی کلی از سيستم

به منظور بدست آوردن المانهای معكوس ماتريس ژاکوبين از سه

در رابطه فوق  iنشان دهنده شماره متغير مفصل بازوی ربات و  nنشان

شبكه عصبی ،هرکدام برای يكی از متغيرهای مفصل بازوی ربات،

دهنده تعداد درجات آزادی (موتورهای مفاصل) ربات میباشد .طبق

استفاده شده است .هر شبكه ،چهار ورودی (فاصله مجرینهايی در بعد x

رابطه ( )19با ضرب خروجیهای هر شبكه ،که نشان دهنده سطری از

و  yبا هدف و موقعيت مفصل شانه بازوی ربات) و دو خروجی (سطر

معكوس ماتريس ژاکوبين در محل فعلی است که مربوط به متغير مفصل
موردنظر میباشد ،در سطر مربوطه از ماتريس با مقادير ثابت  Kو خطای
ويژگیهای درنظرگرفته شده ) ،e(Fفرمان کنترلی مناسب حاصل
میشود؛ که اين فرمان نشان دهنده ميزان تغيير در مقدار متغير مفصل
موردنظر بازوی ربات(  ) q iمیباشد .قابل ذکر است که ماتريس ،K
ماتريس قطری با مقادير ثابت بين  0تا  1میباشد .نتيجه اعمال اين فرمان
به بازوی ربات ،حرکت آن در جهت رسيدن به هدف میباشد و همين
عمليات در موقعيت جديد انجام میشود؛ تا مجرینهايی به هدف از پيش
تعيين شده برسد .کليات روش ارائه شده را میتوان در شكل زير
(شكل )4مشاهده کرد.

متناظر با مفصل مربوطه در معكوس ماتريس ژاکوبين

a
f 1

و

a
f 2

)

خواهد داشت .برای تأمين ورودیهای شبكهها ،بايد محل مفصل شانه و
مجرینهايی بازوی ربات با استفاده از تصاوير وبكم ،مشخص شود.
ابتدايیترين چالش در اين راستا ،تار بودن تصوير دوربين در ابتدای
فراخوانی و خواندن تصوير آن بود و به اين دليل رخ میداد که بايد مدتی
صبر می کرديم؛ تا ارتباط بين کامپيوتر و دوربين پايدار شود .پس با اضافه
کردن تأخير  10ثانيهای در ابتدای عمليات ،اين چالش حل شد .چالش
ديگر تأثير نور موجود در محيط ،بر ميزان روشنايی تصاوير حاصل بود؛
که در ابتدا با استفاده از روش متعادل کردن هيستوگرام تصوير ،نتيجه
قابل قبول حاصل نشد و با تقسيم کردن تمام پيكسلها بر ماکزيمم مقادير
پيكسلها به نتيجه قابلقبولی رسيديم و تاثير نور کمرنگتر شد.
برای جمعآوری دادههای آموزشی شبكهها ،بازوی ربات در 7
موقعيت ابتدايی متمايز قرار داده شد و هر بار با تغيير  5درجهای در مقادير
يكی از سه مفصل ،ورودیها و خروجیهای شبكه متناظر ذخيره شد.
قابل ذکر است که بدليل پايين بودن قدرت تفكيک دوربين استفاده شده،
گاهی تغيير کمتر از  5درجه در مفصلها ،در تصاوير حاصل ،قابل
مشاهده نبود .با  287داده بدست آمده ،شبكههای عصبی آموزش داده

شكل :4کليات روش ارائه شده

 -4آزمایشات

2

شد .در جدول  1مجذور ميانگين مربعات خطای آموزش شبكههای
مذکور آمده است.

در اين مقاله از بازوی ربات واقعی ]19[ RoboTEK II ST240
اس تفاده شده است؛ که ربات مذکور با سه درجه آزادی دورانی از گروه
رباتهای آرنجی میباشد و نرمافزار الزم برای کنترل آن نوشته شد .به
منظور گرفتن تصاوير ،که ورودیهای واحد پردازش تصوير میباشند ،از
مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،2تابستان 1393
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جدول  :1مجذور ميانگين مربعات خطای آموزش هر شبكه

فرمان کنترلی باعث تغيير  5پيكسلی در تصوير میشود .در نتيجه حداقل
خطای مورد انتظار  5پيكسل میتواند باشد و کمتر از آن قابل وصول
نمیباشد .به عنوان مثال اگر خطا  -1پيكسل باشد ،با يک واحد تغيير در
مفصل ،تغيير  5پيكسلی در تصوير ايجاد و خطا  4پيكسل میشود .البته
اين در بهترين وضعيت و بدون لحاظ کردن نويز تصوير و نايقينیهای
قسمت کنترل است .توجه شود که در اينجا از يک دوربين ساده (وبكم)
استفاده شده و لذا قدرت تفكيک هم باال نيست .ضمن آنكه استفاده از
تنها يک دوربين (بجای استريو) میتواند خود باعث قرار گرفتن دو نقطه
متفاوت روی هم در تصوير گرفته شده ،بشود.

شكل  6تغييرات تابع هزينه (ميانگين مربعات خطا) در حين آموزش

مقادير مفاصل ربات در اولين آزمايش و در ابتدای حرکت 50،50

را برای شبكه اول (مربوط به مفصل پايه ربات) نشان میدهد .اين شبكه

و 60میباشد (يا مختصات مجرینهايی در قاب دوربين ( )80،93میباشد)

عصبی در طی  15تكرار توانسته است خروجی را با خطای قابل قبولی

و هدف در نقطه با مختصات ( )80،30قرار دارد .در شكل ( 7الف) ،محل

تقريب بزند .همچنانكه در شكل ديده میشود ،خطا برای داده تست نيز

قرارگيری بازوی ربات در ابتدای عمليات و هدف تعيين شده ،مشخص

بسيار پايين ( )RMSE= 2/4میباشد که حاکی از قابليت تعميم شبكه

است و با گذشت  30/3ثانيه ،مجرینهايی با دقت خوبی به نقطه نهايی

عصبی تنظيم شده میباشد.

رسيده است (شكل ( 7ب)) .در اين مثال درنهايت فاصله مجرینهايی تا
هدف در بعد  4 ،xپيكسل و در بعد  ،yصفر پيكسل میباشد .قابل ذکر
است که زمان اعالم شده با احتساب  10ثانيه برای پايداری ارتباط دوربين
و کامپيوتر میباشد و به ازای هر فرمان ارسالی به ربات ،الزم است  2ثانيه
تأخير اعمال شود؛ تا ربات فرمان را بصورت کامل انجام دهد و به
موقعيت جديد برسد .همچنين اندازه ماتريس تصوير  160×120پيكسل
میباشد.

شكل :6تغييرات تابع هزينه در حين آموزش برای شبكه اول

در ادامه از شبكههای عصبی آموزش ديده ،برای بدست آوردن
مقدار فرمان موتورها طبق رابطه ( )19استفاده میشود.
برای تعيين مقادير ماتريس  Kدر رابطه ( )19بايد توجه کرد که نبايد
خيلی کوچک درنظر گرفته شود؛ چون سرعت رسيدن به هدف (صفر
شدن بردار خطا) کم خواهد شد .همچنين نبايد خيلی هم بزرگ انتخاب
شود؛ چون بازه حرکت ربات در هر چرخه کنترلی زياد خواهد شد و اگر
خطای اندکی در فرمان اعمالی وجود داشته باشد ،تبديل به جابجايی
بزرگی میشود .پس امكان دارد تعداد گامها در رسيدن به هدف زياد
شود و يا ربات از هدف عبور کند .با انجام چند آزمايش و مقايسه نتايج،
ماتريس  Kبصورت زير درنظر گرفته شد:

()20

0
0.5 0


K   0 0.3 0 
 0
0 0.3

 1-4بيان جزئیتر آزمايشات

(الف)

(ب)

شكل 7الف :موقعيت ابتدايی

شكل 7ب :موقعيت نهايی

همانطور که در شكل  8مشخص است ،در ابتدای حرکت ،خطای
بين مختصات مجرینهايی با هدف در بعد  xو  yبه ترتيب  13و 50
میباشد .با اعمال اولين فرمان کنترلی به بازوی ربات و حرکت آن به
سمت هدف (در اولين گام از پروسه کنترل بازو) ،خطای مجرینهايی با
هدف ( )49،16میشود .حرکت ربات با توجه به فرمان کنترلی اعمالی
ادامه میيابد و خطای بين مجرینهايی و هدف ،به کمتر از  5پيكسل
کاهش میيابد؛ تا مجرینهايی به نقطه ( )30،84میرسد.

در سيستم رباتی که در اختيار است ،مقدار مجازی که میتوان به
عنوان فرمان به محرک هر مفصل ربات وارد کرد؛ عددی صحيح بين
 -127تا  127میباشد .همچنين آزمايشات نشان میدهد هر يک واحد
مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،2تابستان 1393
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زمان
شكل :11سيگنال کنترلی

شكل :8خطای ويژگیهای تصويری برحسب پيكسل

شكل  9تصويری با ابعاد  160×120پيكسل (هم سايز با تصوير
دوربين) به رنگ سفيد را نشان میدهد؛ که در آن ،پيكسل مربوط به نقطه
هدف و پيكسل مربوط به نقطه مجرینهايی بترتيب با رنگ قرمز و سبز
مشخص شده است .همچنانكه ديده می شود فاصله اين دو پيكسل کمتر

در شكل  12مقادير متغيرهای مفصل ربات از نقطه ابتدايی تا هدف
نشان داده شده است .همانگونه که مشخص میباشد ،در ابتدای حرکت
مقادير مفاصل  50 ،50و  60میباشد و اعمال سيگنال کنترلی باعث تغيير
در اين مقادير میشود؛ تا مجرینهايی از نقطه شروع به هدف برسد.
150

از  5واحد در هر بعد می باشد.

شكل :9خطای محل مجرینهايی با هدف در موقعيت نهايی با ديد پيكسلی

در شكل  10مسير حرکت مجرینهايی از نقطه شروع ( )93،80نشان
داده شده است .با استفاده از روش ارائه شده ،مجرینهايی به نقطه با
مختصات ( )84,30میرسد؛ که در فاصله  4و صفر پيكسلی به ترتيب در
بعد  xو  yبا هدف (با مختصات ( ))80,30میباشد.
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شكل  :12مقادير مفاصل ربات

در عمل و برای جلوگيری از نوسانات حول هدف ،شرطی گذاشتيم
که وقتی خطا به  5پيكسل رسيد؛ ربات متوقف شود و فرمانی به آن اعمال
نشود .ليكن از آنجا که در تصاوير گرفته شده پيكسل هدف و مجری
نهايی دقيقاً منطبق نيستند (طبق شكل )9؛ خروجی ماتريس ژاکوبين و در
نتيجه فرمان کنترلی صفر نخواهد شد (طبق شكل  .)11برای بهبود ،تنها
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20

شكل :10مسير حرکت مجری نهايی ربات

شكل 11در مورد سيگنال کنترلی اعمالی به هر يک از موتورهای

راه استفاده از رباتی است که دقت حرکت باالتری داشته باشد بدين معنی
که با يک واحد فرمان تغييرات کوچكتری را در بعد مربوطه داشته باشد.
تصاوير ابتدايی و انتهايی سيستم در آزمايش ديگری ،به ترتيب در
شكل ( 13الف) و ( 13ب) نشان داده شده است .در اين آزمايش ،مقادير
مفاصل ربات در ابتدای حرکت 80،100 ،و 100میباشد؛ به بيان ديگر
مختصات مجری نهايی در قاب دوربين و در شروع )54,43( ،میباشد و
هدف در نقطه با مختصات ( ) 80،80قرار دارد .در اين مثال با گذشت
 29/8ثانيه ،فاصله مجرینهايی تا هدف در بعد  -3 ،xپيكسل و در بعد ،y
 4پيكسل میشود.

بازوی ربات میباشد و طبق نمودار ،در ابتدای حرکت که فاصله
مجرینهايی با هدف زياد است ،تغييرات زياد میباشد اما درنهايت
سيگنالهای کنترلی کوچک میشود تا تغييرات اندک در محل
مجرینهايی رخ دهد و خطا کم شود.
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 موقعيت نهايی: ب13شكل

 موقعيت ابتدايی: الف13شكل

 نتیجهگیری-5
 برای رسيدن از،در اين مقاله راهكاری جهت کنترل ربات با تصوير
 قانون کنترل.هر نقطه شروع دلخواه به هدف تعيين شده پيشنهاد شد
 مبتنی بر ماتريس ژاکوبين میباشد و از،درنظر گرفته شده برای اين منظور
 از.معكوس ماتريس ژاکوبين برای محاسبه فرمان کنترلی استفاده میکند
آنجا که اطالعاتی از ربات و پارامترهای دوربين دردسترس نبود؛ با
استفاده از شبكه عصبی و آموزش برونخط آن با دادههای جمعآوری
 به ازای هرکدام از. معكوس ماتريس ژاکوبين تقريب زده شد،شده
 اولين انتخاب. يک شبكه عصبی درنظر گرفته شد،درجات آزادی ربات
 فاصله اقليدسی،)برای ويژگیها (ورودیهای ديگر شبكههای عصبی
 لذا در تالش.مجرینهايی با هدف بود؛ اما نتايج قابل قبولی حاصل نشد
 و مختصات مفصل شانه، با هدفy  وx بعدی فاصله مجرینهايی در بعد
 نتايج نشان داد که. به عنوان ورودی درنظر گرفته شدندy  وx در دو بعد
شبكه عصبی با ورودی های مذکور ميتواند تقريب خوبی از معكوس
 برای حل چالش مشخص کردن مختصات مفصل.ماتريس ژاکوبين بزند
 اين ايده داده شد که از يک پنجره متحرک و الگوريتم رشد ناحيه،شانه
 از بازوی ربات واقعی، جهت بررسی عملكرد روش مذکور.استفاده شود
، در راستای پيادهسازی.] استفاده شد19[ RoboTEK II ST240 مدل
چالشهای متعددی از جمله چگونگی پيدا کردن محل مفاصل با استفاده
 و تأثير، تار بودن تصوير دوربين در ابتدای فراخوانی،از تصوير دوربين
 در.نور محيط وجود داشت؛ اما برای هر کدام راهكار مناسب ارائه شد
نهايت آزمايشات نشان داد که روش ارائه شده ميتواند مجری نهايی را از
.هر مكان در فضای مورد بررسی به نقطه دلخواه با دقت قابل قبول برساند
 میتواند نشان،قابل ذکر است که ساده بودن تجهيزات استفاده شده
 بديهی است افزايش دقت.دهنده کارآيی روش ارائه شده باشد
موتورهای بازوهای ربات و کيفيت تصوير می تواند باعث بهبود کارآيی
.گردد
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چکیده :عملكر د مطلوب سيستم ترمز ضد قفل برای هر نوع جاده با کيفيتهای خاص خود در مقدار مشخصی لغزش اتفاق میافتد،
بنابراين تنظيم لغزش مطلوب چرخ ها منجر به عملكرد بهتر سيستم ترمز ضد قفل شده و خودرو بدون قفل شدن چرخها در زمان کوتاهتری
پس از ترمزگيری متوقف میشود .سيستم ترمز ضدقفل ،سيستمی غيرخطی همراه با عدم قطعيتهای فراوان بر اساس کيفيت جاده میباشد
که بحث کنترل لغزش چرخ را مشكل میسازد .در اين مقاله هدف ،طراحی کنترلکنندهی مد لغزشی برای کنترل مستقل لغزش چهار چرخ
خودرو و يا به عبارت بهتر تنظيم لغزش به مقدار مرجع است .در اين تحقيق مدلی از يک خودرو چهارچرخ ارائه و هدف کنترل مستقل
لغزش هر چرخ میباشد .در فاز ارزيابی کنترلکنندههایِ طراحی شده از شبيهساز کارسيم استفاده شده است ،که اين شبيهساز يكی از
معتبرترين شبيهسازهای تست میباشد و از مدل واقعی خودرو استفاده میکند .نتايج شبيهسازی عملكرد بهتر کنترلکنندهی طراحی شده به
روش کنترل مد لغزشی در مقايسه با روشهای معتبر ارائه شده را نشان میدهد.
کلمات کلیدی :سيستم ترمز ضدقفل ،کنترل مد لغزشی ،لغزش چرخ و اصطكاک جاده.

Wheel slip Control Using Sliding Mode Control in an Accurate
Simulator
Saeed Khan Kalantari Roknabadi, Vahid Pashazadeh,
Mohammad Teshnehlab
Abstract: Desirable performance of Anti-lock braking system for any kind of road with its
specific qualities in a certain amount of slip occurs, Thus regulation of the optimum wheel slip
leading to better performance and the car without locking the wheels stopped in a short time after
braking. Anti-lock braking system is a nonlinear system with uncertainties, based on the quality of
the road which makes it difficult to control wheel slip. The purpose of this paper is designing the
sliding mode controller for independent control of vehicle wheels slip or in other words regulate the
wheel slip to the reference slip. In this paper, we have presented a model of car with four wheels
and the purpose is independent control of each wheel slip. In the evaluation phase of designed
controllers, CARSIM simulator has been used which is one of the most prestigious simulators and
used the real model of the car. The simulation results show better performance of the controller
designed with the method of sliding mode control compared to the conventional methods.
Keywords: Anti-lock braking system, sliding mode control, wheel slip, road friction.
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چرخها نامساوی  Vx  i  rبرقرار میباشد .در اين رابطه i

 -1مقدمه
هدف از سيستمهای ترمز ضدقفل در دو چيز مطرح میشود يكی
اينكه از قفل کردن چرخها جلوگيری میکند که منجر به توليد نيروی
افقی مورد نياز الستيک میشود .از طرف ديگر ،لغزش چرخ را در
همسايگی نقطهای که نيروی ترمز را حداکثر میکند نگه میدارد که در
نتيجه زمان الزم برای توقف و فاصلهی ترمز را کمينه میکند] .[10به
دليل حساسيت بسيار باالی سيستم ترمز ،تحقيقات فراوانی در راستای
بهينه سازی آن صورت گرفته است .سيستم ترمز ضدقفل 1يكی از انواع

سرعت زاويهای چرخ  iام و r

شعاع چرخ میباشد .نسبت لغزش 4هر

چرخ از رابطهی ( )2و به صورت زير محاسبه میشود:

V  i r
i  x
i  1, 2,3, 4
Vx

()2

ضريب اصطكاک جاده و تاير ،اثرگذارترين عامل در کيفيت ترمز-
گيری میباشد .شكل  1نمودار نيروی کشش بر حسب نسبت لغزش را
برای جادههای مختلف نشان میدهد.

سيستم های ترمز پيشرفته است که با هدف کاهش مدت زمان الزم برای
توقف و افزايش کنترلپذيری خودرو مورد استفاده قرار میگيرد.

7000
Dry Asfalt
Wet Asfalt

کنترل ديناميکهای لغزش چرخ به خاطر غيرخطیگری بسيار زياد و

6000

پيچيدگی خودرو و تاير به يک مسئلهی چالشی تبديل میشود .اين
قطعيت نيروی عمودی هر چرخ و عدم قطعيت در وزن مسافرين و بار ،

4000

بسيار بيشتر میشود .بنابراين استفاده از کنترلکنندهی مقاوم ،يک انتخاب

3000

مناسب برای غلبه بر عدمقطعيتهای موجود خواهد بود .کنترلکنندهی

2000

مد لغزشی 2يک روش مقاوم در مقابل عدم قطعيت است که توانايی

1000

پوشش دادن عدم قطعيتها را دارد .در ادبيات موضوع کنترل ترمز
1

ضدقفل ،کنترل مد لغزشی به وفور مورد استفاده قرار گرفته است].[3،8

0.8

0.4
0.6
Slip Ratio

0.2

0

Tractive Force

چالش با وجود عدمقطعيتهای مختلف نظير عدم قطعيت جاده ،عدم

5000

0

روشهای کنترل فازی نيز به وفور برای کنترل اين سيستم مورد
استفاده قرار گرفتهاند که ] [4،5نمونهای از اين مقاالت میباشند .مقالهی
] [6از نامعادلهی ماتريس خطی 3برای طراحی صفحهی لغزش مورد
استفاده در کنترل مد لغزشی سيستم ترمز ضد قفل استفاده کرده است .در
اين مقاله در بخش دوم به بيان مسئله پرداخته و دليل ارائهی مدل چهار
چرخ را متذکر میشويم در نهايت استراتژی کنترل ترکيبی پنج فاز ][10
و ] [11ارائه میدهيم .در بخش سوم به شبيهسازی و مقايسهی روشهای
مورد بحث خواهيم پرداخت و نهايتاً در بخش پنجم نتيجهگيری پژوهش
ارائه می شود .بايد اين نكته را متذکر شوم که در مقاالت قبلی از مدلهای
ساده استفاده شده و مدلهای ارائه شده به صورت چرخهای جلو يكسان
و چرخهای عقب يكسان هستند .در اين مقاله ما مدلی کامل با چهار چرخ
مستقل از لحاظ کنترلی را ارائه میدهيم.

حسب نسبت لغزش دارای يک ماکزيمم است که ناحيهی اطراف اين
ماکزيمم ،محدودهی کنترل ترمز ضد قفل ناميده میشود در اين محدوده
نيروی ترمز تاير در حالت ماکزيمم میباشد.
هدف از کنترل لغزش چرخها ،جلوگيری از قفل شدگی چرخها و
رساندن  iها به مقدار بهينه که در آن ضريب اصطكاک بيشترين مقدار
ممكن را دارد ،میباشد] .[1،2همانطور که در شكل  1ديده میشود،
 یِ بهينهی متمايزی برای هر نوع جاده وجود دارد.
شكل  2مكانيزم حرکتی چرخ را نشان میدهد در اين شكل جهت
هر چرخ داريم:

در اين مقاله فرض بر اين است که ترمزگيری در مسير مستقيم انجام
میشود .بنابراين رابطهی ( )1بين سرعتها برقرار است.

در اين رابطهvxi ،

همانطور که در شكل  1مشخص است نمودار نيروی ترمز تاير بر

نيروهای موثر در حرکت نشان داده شده است .براساس اين شكل برای

 -2بیان مسئله

()1

شكل :1نمودار  Force  برای جادهی آسفالت خشک و مرطوب

vx1  vx2  vx3  vx4  Vx

سرعت خطی چرخ  iام و  Vxسرعت خطی

وسيلهی نقليه میباشد .در حين ترمزگيری ،همواره برای هريک از
)Antilock Brake System (ABS
)Sliding Mode Control (SMC
)Linear Matrix Inequality (LMI
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J wi i  Tti  Tbi

()3

Tti  r Fxi i  1, 2,3, 4

()4

که  Tbiهمان گشتاور ترمز (سيگنال کنترلی) چرخ  iام Fxi ،
نيروی طولی تاير  iام r ،

 iام و J wi

شعاع موثر تاير،

i

نيز

شتاب زاويهای چرخ

ممان اينرسی چرخ  iام میباشد.

1
2
3

Slip ratio
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دهد .در واقع کنترل کننده سطح باال ،کنترل کنندهای است که بر اساس
مشاهدات شتاب هر کدام از چرخها،

ref

ای برای آن چرخ تخمين

زده و در اختيار کنترل کننده لغزش قرار میدهد بدين جهت به اين
کنترل کننده ،کنترل کننده سطح باال میگوييم.
شكل :2مكانيزم حرکتی چرخ و نيروهای موجو د در هر چرخ ][7

 -1-3کنترلکنندهی مد لغزشی
هدف ،رديابی

با مشتقگيری از ( )2داريم:

هر چرخ را به صورت ( )8تعريف میکنيم.

 r
1
] [i r  i Vx
Vx
Vx

()5

i

 refتوسط i

میباشد .بنابراين صفحهی لغزش

1

Si  i  refi

()8

i 
Si  i  refi

()9

معادلهی ( )5با استفاده از رابطه ( )3و ( )4به صورت ( )6تبديل می-
شود.

1 r
] [ ( Fxi r  Tbi )  (1  i ) Vx
Vx Ji

()6

i 

بنابراين معادالت ديناميكی سيستم ترمز به صورت ( )7حاصل می-
شود.

 x  Vx

4

Fxi


i 1
Vx   M

]    1 [ r ( F r  T )  (1   ) V
x1
b1
1
x
 1 Vx
J 1


1
r
] ( Fx2 r  Tb2 )  (1  2 ) Vx
 2  [
Vx
J 2


]  3  1 [ r ( Fx r  Tb )  (1  3 ) Vx
3
3

Vx
J 3

]    1 [ r ( F r  T )  (1   ) V
x4
b4
4
x
 4 Vx
J 4


()7

استفاده از مدلی چهار چرخ برای طراحی کنترلکنندهی ترمز يک
نياز اساسی برای اين سيستم میباشد چراکه چرخها تاثيرات متقابلی بر
ديناميک يكديگر داشته و استفاده از مدل دو محوره مانند مقاله ] [3و يا
کنترل يک چرخ نمیتواند ارزيابی درستی از کنترلکنندهی طراحی شده
انجام دهد .در بخش شبيهسازی ،اين مشكل مورد بحث قرار خواهد
گرفت.

يكی از فرضهای اين بخش اين است که

ثابت باشد .بنابراين ref  0
i

i

ref

برای هر جاده

میباشد .بنابراين رابطهی ( )9به صورت

( )10با استفاده از رابطهی( )6قابل بازنويسی است.

1
r
Si  i 
[
] ) ( Fxi r  Tbi
Vx
J i

()10

1
] [ (1  i ) Vx
Vx

در رابطه ( ،)10تمام متغيرها به جز  Fxiو Vx
و  Fxiو Vx



معين میباشند

دارای عدم قطعيت میباشند Fxi .با استفاده از رابطهی

( )11به دست میآيد.
()11
در رابطه (،)11

i

Fxi  i (i )  FNi

 FNنيروی عمودی وارد بر چرخ iام و ) i (i

نيز ضريب اصطكاک چرخ  iام در نقطه کار  iمیباشد .هم FNi

هم ) i (i

دارای عدم قطعيت میباشند و داريم:

()12
()13

0  i (i )  1

FNi   FNi  FNi 

پس داريم:

()14
) ( M  di
0  Fx i  FNi  
g
4
در رابطه ( M ،)14وزن خودرو و  d iهمان عدم قطعيت وزن روی
هر کدام از چرخها میباشد و شامل بار ،مسافر و انتقال وزن خودرو به
سمت جلو در حين ترمزگيری است.

 -3طراحی کنترلکننده
کنترلکنندهی سطح باال ،براساس شرايط جاده ،ضريب لغزش بهينه

برای  Vxنيز عدم قطعيت به صورت ( )15در نظر گرفته میشود:

را تعيين میکند حال هدف طراحی کنترلکنندهای است که عمل
رگوالسيون نسبت لغزش (  ) iبه نسبت لغزش بهينه (  ) refرا انجام
i

Sliding Surface
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4

  ( ) F
i

i

4

F

()15

Ni

در اين رابطهM ،

و زن کل خودرو و هرآنچه که بر آن سوار است

i 1

M

xi

Ji



i 1

M

Vx  

((1  i ) Vx  Vˆx ] )20
r

 [r Fxi  Fˆxi 

0

Vx Ji
r

i

میباشد و  FNiها i (i ) ،ها و همينطور M

دارای عدم قطعيت

استفاده میکنيم:

میباشند.
()16
()17

J

S
ˆ
) (i  1) Vx  Fˆx r ]  sat ( i
r


()21

[ Tb 

i

} 0

i

Vx J 

ˆ
x

(1  i ) V  V ] 

r
با انتخاب اين سيگنال کنترلی داريم:
i

حال که عدم قطعيتها و ساختار آنها مشخص شد ،به طراحی



به منظور کاهش پديدهی وزوز از سيگنال کنترلی پيوسته رابطه ()21

i

M  M  M
FNi   FNi  FNi 

Tb ,si

i

J

x

r

i

{[ r Fx  Fˆx 
i

i

Si Si   0i Si

سيگنال کنترلی (گشتاور ترمز هر يک از چرخها) میپردازيم .در اين

()22

طراحی از ديناميکهای رابطه ( )7استفاده میکنيم .سيگنال کنترلی را به

اين کنترلکننده رسيدن به صفحهی فاز را تضمين کرده و رديابی

شكل رابطه ( )18در نظر گرفته و پارامترهای آن را در حالت مقيد به
پايداری به دست میآوريم.

) Tbi  Tˆbi  Tb,si sgn(Si

()18

در رابطهی (Tˆbi )18

بخشی از سيگنال کنترلی است که براساس

سيستم نامی حاصل میشود .اين بخش برای سيستم نامی به روش زير به
دست میآيد.

1
r
[
] ( Fxi r  Tbi )  (1  i ) Vx
Vx J i
r
] ( Fxi r  Tbi )  (1  i ) Vx
J i

SiVx

در حوزهی ادبيات کنترل ترمز ضد قفل ،از استراتژی کنترل ترکيبی پنج
فاز که توسط بوش ارائه شده است استفاده میکنيم .در ادامه اين روش
توضيح داده شده است.

(1  i )Vx  rFxi 

و از آنجا که میخواهيم به Si  0

Si  i 

در اين قسمت استراتژی کنترل ترکيبی پنج فاز را ذکر میکنيم که
توضيحات اجمالی در مرجع] [10به طور کامل آورده شده است.

 Si Vx  [

r
r2
Tbi 
] Fx  (1  i ) Vx
J i
J i i
r

به منظور مقايسه روش ارائه شده در مقاله با روشهای معيار موجود

 -2-3استراتژی کنترل ترکيبی پنج فاز

از رابطهی  10داريم:

J i

لغزش مرجع هر چرخ به خوبی انجام میشود.

[  Si Vx 

J i
r

 Tbi 

برسيم رابطهی فوق به صورت

رابطه ( )19حاصل میشود.
()19

(i  1) Vˆx  Fˆxi r

Ji

Tˆbi 

r
1 T
حال با استفاده از تابع لياپانوف  V  S Sکه
2
T
]  S  [ S1 , S2 , S3 , S4و استفاده از روابط ( )18و ()19
ترم  Tb , siرا چنان میيابيم که V  0

شود .اثبات اين بخش در

پيوست ارائه شده است.

در نهايت Tb , si

به صورت رابطهی ( )20حاصل میشود.
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شكل :3استراتژی کنترل ترکيبی پنج فاز][10

همانطور که در شكل  3مشخص است در اين الگوريتم برای سوئيچ
کردن بين نواحی مختلف از شتاب استفاده میکنيم .در ابتدای ترمز گيری

فشار افزايش میيابد تا شرايط  x1  0و x2  0

برقرار شوند با

برقراری اين شرايط وارد فاز کاهش فشار میشويم و در اين فاز باقی می-

مانيم تا شرط x2  1

برقرار شود با برقراری اين شرط وارد فاز تثبيت

فشار می شويم در اين فاز دو مسير پيش روی ماست اگر شرط
Journal of Control, Vol. 8, No. 2, Summer 2014
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x2   2

برقرار شود وارد فاز افزايش فشار دوم میشويم و در اين

r

0/298

m

برقرار شود با برقراری اين شرط دوباره

g

9/8

m / s2

فاز میمانيم تا شرط x2  1

به فاز تثبيت فشار بر میگرديم اما اگر شرط x2   3

برقرار شود وارد

فاز افزايش فشار سوم میشويم و در اين فاز میمانيم تا شرط

x2   4

برقرار شود با برقراری اين شرط وارد فاز افزايش فشار

چهارم میشويم در اين فاز با برقراری شرط x2   5

وارد فاز

کاهش فشار میشويم و همين روند فوق دوباره تكرار میشود.

 x1و x2
()22
()23

x2  r  a*x

در اين بخش به شبيهسازی کنترلکنندهی مد لغزشی طراحی شده
برای سيستم با چهار محور مستقل و مشكالت استفاده از مدل ارائه شده
در ] [3میپردازيم.

به صورت زير تعريف میشوند.

* x1    

 -2-4شبيهسازی کنترلکنندهی مد لغزشی

البته ذکر اين نكته ضروری است که در اين مقاله برای هر يک از
چرخها ،کنترل کنندهی جدايی در نظر گرفته ايم اما لغزش مرجع هر

فازهای موجود در اين الگوريتم  5فاز ،منجر به تثبيت ضريب لغزش
در حوالی مقدار بهينه میشود.

چهار چرخ به تستهايی که میگيريم وابسته است و در حالت کلی
میتواند متفاوت و مستقل باشد .مثال برای تست اول که جادهی آسفالت
خشک میباشد ،لغزش مرجع هر چرخ  ،0/175برای تست دوم که جاده
آسفالت خيس میباشد ،لغزش مرجع هر چرخ  0/125اما برای جادهی

 -4شبیه سازی

اسپليت که سمت چپ خودرو جادهی آسفالت خشک و سمت راست
خودرو جادهی آسفالت خيس میباشد ،لغزش مرجع چرخهای سمت

در اين بخش ،به شبيه سازی دو الگوريتم کنترلی ارائه شده در
بخش قبل میپردازيم .همانطور که اشاره شد ،طراحی کنترلکنندهی ارائه

راست خودرو برابر  0/175و لغزش مرجع چرخهای سمت چپ خودرو
برابر  0/125میباشد.

شده در اين مقاله بر اساس معادالت ديناميكی رابطه ( )7صورت گرفت.
حال در فاز ارزيابیِ کنترلکنندههای طراحی شده از شبيهساز کارسيم1

 -1-2-4شبيه سازی برای جادهیِ آسفالت خشک

استفاده میکنيم .شبيهساز کارسيم يكی از معتبرترين شبيهسازهای تست
مورد استفاده توسط برندهای معتبر خودروسازی دنيا میباشد .مرجع ][9

درابتدا جاده را آسفالت فرض کرده و ضريب اصطكاک را برابر 1

اطالعات کاملی از اين شبيهساز را در اختيار خواننده قرار میدهد .اين

در نظر میگيريم.جدول  2پارامترهای مورد استفاده در اين شبيهسازی و

نرم افزار قابليت برقراری ارتباط با سيمولينک متلب را دارد .در اين شبيه-

مقدار آنها را نشان میدهد.

سازی از مدل واقعی خودرو که از شبيهساز کارسيم فراخوانی شده است،

برای به دست آوردن مقادير نامی نيروی طولی به اين صورت عمل

استفاده می شود .مدل مورد استفاده شامل تمام جزئيات خودرو بوده و

کردهايم که تست بدون ترمز ضد قفل گرفتهايم(ترمز گيری معمولی) و
2

سيستم ترمز ضدقفل را نيز شامل میشود.

مقدار حالت دائمی را به عنوان نقطهی کار در نظر گرفتهايم.

 -1-4پارامترهای مشترک در شبيه سازیها
جدول  : 2پارامترهای شبيهسازی در جاده آسفالت خشک

پارامترهای زيادی در شبيهسازی مورد استفاده قرار گرفتهاند .جدول

پارامتر

مقدار

واحد

01  02

5966

--

03  04

3868

--

-4966

N

-3868

N

-10/25

m / s2

0/8

--

 1پارامترهای مشترک در تمام شبيه سازیها و مقدار آنها در شبيهسازی را
نشان میدهد.
جدول  :1پارامترهای مشترک در تمام شبيهسازی

پارامتر

مقدار

واحد

M

1000

Kg

Fˆx1  Fˆx 2
ˆFˆ  F

V0

27/78

m/ s

J i

0/02

Kg. m2

Vˆx
i

x4

CarSim Simulator
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1

x3

Steady state
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40

30

شده بر اساس مدل چهار محوره برای جادهیِ آسفالت خشک را نشان
میدهد.

10

شكل  4مربوط به لغزش حاصل از هر يک از چرخها میباشد
همانطور که از شكل  4پيداست ،هر يک از چرخها به مقدار

ref

0

خود

ميل کردهاند و بيشترين انرژی ترمز نيز ايجاد میشود .البته ذکر اين نكته
ضروری است که در لحظات آخر چون خودرو متوقف شده است

)Distance (m

شكلهای  4تا  7نتايج حاصل از تست برای کنترلکنندهی طراحی

Front Left
Rear Left
Front Right
Rear Right

20

2500

2000

1000

1500

0

500

-10

)Time (ms

رديابی مفهومی ندارد.
شكل  :6نمودار مسافت طی شده توسط هر يک از چرخها در جاده آسفالت

0.3

Front Left

خشک

Rear Left
Front Right

در اينجا معيار ديگری را هم ذکر میکنيم که مقاالت ديگر کمتر در

0.25

Rear Right

مورد آن صحبت کردهاند و اين معيار ميزان انحراف خودرو از مسير

Refrence
0.2

Slip
0.15

مستقيم می باشد و اين ميزان با کنترل پذيری خودرو رابطه معكوس دارد
و هر چه ميزان انحراف خودرو از مسير مستقيم 1کمتر باشد کنترل پذيری
بيشتر است.

0.1

2500

2000

1500

1000

500

0

ميزان انحراف خودرو از مسير مستقيم در جادهی آسفالت خشک در

0.05

شكل  7نشان داده شده است.

)Time (ms

Yaw

شكل : 4لغزش چرخها برای کنترل کننده چهار محوره در جاده آسفالت خشک

-15

6

سرعت وسيله و سرعت هر يک از چرخها در شكل  5نشان داده

4
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شكل  :7نمودار ميزان انحراف خودرو از مسير مستقيم در جاده آسفالت
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0
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شكل  : 5نمودار سرعت وسيله و سرعت هر يک از چرخها در جاده آسفالت
خشک

مسافت طی شده توسط هر يک از چرخها در شكل  6نشان داده
شده است که مربوط به جادهی آسفالت خشک است.

)Angle(deg

شده است که مربوط به جادهی آسفالت خشک است

1000

x 10

8

 -2-2-4شبيه سازی برای جادهیِ آسفالت خيس
دراين حالت جاده را خيس فرض کرده و ضريب اصطكاک را برابر
 0/7در نظر میگيريم.جدول  3پارامترهای مورد استفاده در اين شبيه-
سازی و مقدار آنها را نشان میدهد.

yaw
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سعيد خان کالنتری رکنآبادی ،وحيد پاشازاده ،محمد تشنه لب
جدول  :3پارامترهای شبيهسازی در جاده خيس
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شكل  :9نمودار سرعت هر يک چرخها در جاده خيس

نتايج حاصل از تست برای کنترلکنندهی طراحی شده بر اساس مدل
چهار محوره برای جادهیِ خيس در شكلهای  8تا  11نشان داده شده

مسافت طی شده توسط هر يک از چرخها در جادهی آسفالت خيس
در شكل  10نشان داده شده است.

است .لغزش هر يک از چرخها در جاده خيس در شكل  8نشان داده شده

60

است .همانطور که در شكل  8ديده میشود ،هر يک از چرخها به مقدار

50

خود ميل کردهاند و بيشترين انرژی ترمز نيز ايجاد میشود.

40

Front Left
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30
20
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شكل  :10نمودار مسافت طی شده توسط هر يک از چرخها در جاده خيس

0.05

شكل  11ميزان انحراف خودرو از مسير مستقيم در جادهی خيس را
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0
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سرعت وسيله و سرعت هر يک از چرخها در جادهی آسفالت خيس
در شكل  9نشان داده شده است.

نشان میدهد .همانطور که از شكل  11مشخص است ،میبينيم که با اين
شكل  : 8نمودار لغزش هر يک از چرخها در جاده خيس

کنترل کننده ميزان انحراف خودرو از مسير مستقيم در جادهی خيس نيز

خيلی کم میباشد.
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Yaw
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جدول  :5پارامترهای شبيهسازی در جاده اسپليت
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شكل  :11ميزان انحراف خودرو از مسير مستقيم در جاده خيس

 -3-2-4شبيه سازی برای جادهیِ اسپليت
يكی از تستهايی که ترمز ضد قفل میبايست آن را پاس کند،

2

m/ s
--

جاده ای با سمت راست آسفالت خشک و سمت چپ برفی يک نوع
جادهی اسپليت میباشد .حال شرايط تست را مطابق جدول  4فرض کنيد.
جدول  5پارامترهای مورد استفاده در اين شبيهسازی و مقدار آنها را نشان
میدهد.

چرخ

چرخ جلو راست

چرخ جلو چپ

چرخ عقب راست

چرخ عقب چپ

آسفالت
خشک
خيس
آسفالت
خشک
خيس
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چهار محوره برای جادهیِ اسپليت در شكلهای  12تا  15نشان داده شده
است.

جدول :4شرايط تست در جاده اسپليت
نوع جاده

نتايج حاصل از تست برای کنترلکنندهی طراحی شده بر اساس مدل

لغزش هر يک از چرخها در جاده اسپليت در شكل  12نشان داده



ref

i

1

0/175

2

0/7

0/125

1

1

0/175

4

0/7

0/125

3

شده است همانطور که از شكل  12پيداست ،هر يک از چرخها به مقدار

ref

خود ميل کردهاند و بيشترين انرژی ترمز نيز ايجاد میشود.

مقادير مرجع لغزش چرخها همانطور که در جدول  4به آن اشاره
شده است به اين صورت است که چرخهای سمت راست که در جادهی
آسفالت خشک میباشتد لغزش مرجع آنها  0/175و چرخهای سمت
چپ که در جادهی آسفالت خيس میباشند لغزش مرجع آنها 0/125
میباشد.
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شكل  14مسافت طی شده توسط هر يک از چرخها را نشان میدهد

که مربوط به جادهی اسپليت میباشد.
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شكل  :12نمودار لغزش هر يک از چرخها در جاده اسپليت
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شايد اين سوال مطرح شود که آيا رديابی صورت گرفته است يا نه،
جواب اين است که هدف نهايی اين است که مقدار لغزش در محدودهی

1500
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0

شكل  :14نمودار مسافت طی شده توسط هر چرخ در جاده اسپليت

مجاز و مناسبی قرار بگيرد و نزديک به مقدار لغزش مرجع باشد و تمام
روشهای ارائه شده در ادبيات موضوع فراتر از اين هم نرفتهاند و برای

شكل  15ميزان انحراف خودرو از مسير مستقيم در جادهی اسپليت را

اينكه رديابی اتفاق بيفتد بايد يک مدل سادهای داشته بشيم در حاليكه از

نشان میدهد .همانطور که از شكل  11مشخص است ،میبينيم که با اين

يک طرف محيط شبيه سازی ما پيچيدگی بسيار زيادی دارد و از طرف

کنترل کننده ميزان انحراف خودرو از مسير مستقيم در جادهی اسپليت نيز

ديگر مدل ما هم پيچيدگی بااليی دارد و هيچ وقت نمیتوان گفت که

کم میباشد و اين به معنی کنترل پذيری خودرو میباشد.

دقيقا برود و به مقدار مرجع بچسبد پس محيط شبيه ساز ايجاب میکند
که رديابی به اين شكل انجام شود و منظور ما از رديابی به معنای واقعی

Yaw

کلمه رديابی نيست که دقيقا برود و به مقدار مرجع بچسبد بلكه هدف ما

0.06

اين است که کمترين خطا را از مقدار مرجع( کمترين ميزان انحراف را از

0.05

مقدار مرجع) داشته باشيم که روش ما خيلی بهتر از روشهای ديگر عمل

0.04

سرعت وسيله و سرعت هر يک از چرخها در جاده اسپليت درشكل

0.02

 13نشان داده شده است.
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شكل  :15نمودار ميزان انحراف خودرو از مسير مستقيم در جاده اسپليت

 -3-4شبيهسازی استراتژی کنترل ترکيبی پنج فاز
در اين شبيهسازی پارامترها و مقادير به صورتی که در جدول  6آمده
است انتخاب میشوند.

شكل  :13نمودار سرعت وسيله و سرعت هر يک از چرخها در جاده اسپليت
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جدول  :6پارامترهای شبيهسازی در استراتژی کنترل ترکيبی پنج فاز
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شكل  :16نمودار لغزش هر يک از چرخها در جاده آسفالت خشک

در شكل  17نشان داده شده است.
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شكل  :17نمودار سرعت وسيله و سرعت هر يک از چرخها در جاده
آسفالت خشک

عقب
چرخهای
عقب

مسافت طی شده توسط هر يک از چرخها در شكل  18نشان داده
شده است که مربوط به جادهی آسفالت خشک میباشد.

نتايج حاصل از تست در کنترلکنندهی پتج فاز بر اساس مدل چهار
محوره برای جادهیِ آسفالت خشک در شكلهای  16تا  19نشان داده
شده است.
لغزش هر يک از چرخها در جادهی آسفالت خشک در شكل 16
نشان داده شده است .همانطور که از شكل  16پيداست ،هر يک از چرخ-
ها به مقدار

ref

خود ميل نكردهاند در حاليكه اگر به شكل  4دقت

کنيم با کنترل کنندهی طراحی شده در اين مقاله هر يک از چرخها به
مقدار

ref

خود ميل کردهاند(کمترين مقدار انحراف را از مقدار مرجع

دارند).
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جدول  :7مقايسه نتايج شبيهسازیها
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شكل  :18نمودار مسافت طی شده توسط هر چرخ در جاده آسفالت خشک

ميزان انحراف خودرو از مسير مستقيم در جادهی آسفالت خشک در
شكل  19نشان داده شده است .اگر به شكل  7نگاه کنيم متوجه میشويم
که ميزان انحراف خودرو از مسير مستقيم درکنترل کنندهیِ طراحی شده
توسط ما در اين مقاله ،نسبت به روش استراتژی کنترل ترکيبی پنج فاز،
که ما اين روش را پياده سازی کردهايم کمتر میباشد.

 -5نتیجهگیری
در اين مقاله مدل کاملی از خودرو ارائه و کنترل کنندهای برمبنای
آن طراحی گرديد .به دليل تداخل بين چرخها ،استفاده از مدل چهار
محوره امری ضروری مینمود که نتايج حاصل نيز اين موضوع را تائيد
کردند .به منظور رسيدن به بهترين عملكرد سيستم ترمز ضد قفل ،کنترل-

Yaw

-14

x 10

کننده طراحی شده میبايست در محيط آلوده به عدم قطعيت  ،در

4

کمترين زمان و کمترين مسافت خودرو را متوقف کند .براساس نتايج
بخش شبيهسازی ،کنترلکنندهی مد لغزشی طراحی شده اين عمل را با

2

)Angle (deg

0

انحراف عرضی(ميزان انحراف خودرو از مسير مستقيم) کمتری نسبت به
استراتژی کنترل ترکيبی پنج فاز انجام میدهد.
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شكل  :19نمودار ميزان انحراف خودرو از مسير مستقيم در جاده آسفالت خشک

اگر بخواهيم يک مقايسه از کنترل کنندهی ارائه شده در اين مقاله و
مرجع] [10داشته باشيم متوجه میشويم که اين کنترل کننده هم از
لحاظ زمان توقف و هم از لحاظ مسافت طی شده بهتر عمل میکند که
نتايج را در جدول  7با هم مقايسه میکنيم .البته ذکر اين نكته الزم است
که به دليل استفاده از محيط شبيهساز واقعی و وجود تاخير در اين مدل
واقعی ،رسيدن به صفحهی لغزش بدون خطا با هيچ روشی امكانپذير
نخواهد بود.
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پیوست:
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شكل  20نحوهی پياده سازی کنرل کنندهی طراحی شده در محيط
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r

Tb , si  [r Fxi  Fˆxi 
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متلب با استفاده از شبيه ساز کارسيم را نشان می دهد.
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شكل  : 20پيادهسازی کنترلکنندههای طراحی شده در محط سيمولينک با
استفاده از شبيهساز کارسيم
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1 r2
r
[
Fxi  Fˆxi Si 
) Tb , s Si sign( Si
Vx J i
J i i

Si Si 

]  (1  i ) Vx  Vˆx Si

با توجه به اينكه Si sign(Si )  Si

1 r2
r
[
Fxi  Fˆxi 
Tb , si
Vx J i
J i

میباشد ،داريم:

Si Si 

 (1  i ) Vx  Vˆx ] Si
پس با انتخاب Tb , si

به صورت زير:
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چکیده :اين مقاله به طراحی يک کنترل کننده بهينه غيرخطی برای مدل غيرخطی شش درجه آزادی يک زيردريايی میپردازد.
اهداف طراحی پايدارسازی ،رسيدن به عمق مطلوب در پايان مانور و انتخاب مسير بهينه مانور است که با حل بهينه تابع هزينه تعريفشده
قابل دستيابی است .نوآوری اين مقاله انتخاب روشمند گام در حل مسئله بهينه سازی تابع هدف به کمک الگوريتم گراديان نزولی است که
سرعت همگرايی روش را تا حدود دو برابر نسبت به انتخاب گامهای يكسان افزايش يافته است .در پايان بهکمک شبيهسازی با نرم افزار
متلب رفتار مقاوم کنترلکننده درحضور عدم قطعيت پارامتری مدل برای مانور در عمقهای مختلف بررسی شده که نتايج نشاندهنده
دستيابی به اهداف طراحی و عملكرد مقاوم کنترلکننده طراحی شده است.
کلمات کلیدی :حرکتزيردريايی در کانالعمق ،کنترلکننده بهينه غيرخطی ،گرادياننزولی ،انتخاب روشمندگام ،عدم قطعيت
پارامتری.

Design of Nonlinear Optimal Controller for Moving of Underwater
Vehicle in Depth Channel by Using Gradient Descent Method
With Systematic Step Selection
Marzieh Ahmadi, Alireza Faraji, Abolfazl Halvaei Niasar
Abstract: This paper proposes the design of a nonlinear optimal controller for a submarine with
nonlinear model with six degrees of freedom (6-DOF). The control aims includes achieving system
stability, reaching the submarine to a desirable point at the end of the maneuver, and choosing the
optimal path that are accessible by solution of optimal cost function. The novelty of this paper is the
systematic step selection in the gradient descent algorithm that has increased the rate of
convergence beyond two times rather than fixed step algorithm. Finally, via some simulations, the
robust performance of the designed controller for moving in different depths with considering of
parametric uncertainty has been confirmed.
Keywords: Submarine maneuver in depth channel, Nonlinear optimal control, Gradient descent,
Systematic step selection, Parametric uncertainty.
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 -1مقدمه
در حااال حاضاار زيردريااايیهااا نشاااندهنااده توانمناادی قاباالتوجااه
کشورها در عرصههای مختلف علمی و نظامی هستند .در سالهای اخيار
توجه به پژوهش در مورد زيردريايیها به طور چشمگيری افازايش يافتاه
است ]1و2و .[3اين نوع پژوهشها عموماا طبقاهبنادی شاده و غيرقابال-
دسترسی هستند .تالشاهای زياادی در جهات کنتارل وساايل زيردرياايی
انجام گرفته است تا بتوان اين وسيله را در عمق آب هدايت کارد .لايكن
مانور مطلوب باا وجاود وضاعيت تعاادل ناپايادار زيردرياايی در عماق و
شرايط ناشناخته عمق آب درحضاور جريانهاای زيار آبای اماری مهام و
دشااوار ماایباشااد .لااذا هاادايت زيردريااايی از مهمتاارين مساااول فناااوری
محسوب می شود .از اينرو مدلسازی و تعيين معادالت حرکت و انتخاب
روش کنترلی مناسب برای زيردريايی ،بسيار حاوز اهميت است.
در زمينهی مدلسازی زيردريايی تاکنون مطالعات مختلفای صاورت
گرفته است .در سال  ،1991طی تحقيقاتی ،باتوجه باه نيروهاايی کاه بار
حرکاات يااک زيردريااايی تااا ير ماایگذارنااد ،معااادالت حاااکم باار آن
استخراج شد ] .[4مدل ديناميكی اراوه شده بارای زيردرياايی تورپادوی
ساخت هلند يكی ديگر از تالشها در زميناهی مدلساازی زيردرياايی باه-
شمار میآيد ] .[5در همين زمينه مطالعاتی با توجه به تحليال نياروهاا در

گراديان نزولی استفاده خواهد شد.
نوآوری اين مقاله انتخاب روشمند گام در حال الگاوريتم گرادياان
نزولی برای افزايش سرعت همگرايی نسبت به حالتی است کاه گامهاای
ابت و يكسان درنظر گرفته شود .بعالوه در اين مقاله تالش شده تا رفتار
مقاوم کنترلکننده در برابار عادم قطعيات پارامترهاای مادل در عمقهاای
مختلف بررسی گردد.
افزايش سرعت همگرايی روش گراديان نزولی با انتخااب روشامند
گام الگوريتم ،بهينه بودن رفتار کنترلکننده و مقااوم باودن عملكارد آن
در برابر عادم قطعيات پاارامتری مادل غيرخطای بادون سااده ساازی ،از
مزايای اين طراحی میباشد .البته اين کاار پينيادگی ،زماانبر باودن و در
نتيجه افزايش هزينه پياده سازی در طراحی کنترلکننده را به همراه دارد
که از معايب آن محسوب می شود.
در ادامهی اين مقاله ،در ابتدا در بخش  2مدل زيردريايی منتخب از
مراجع تشاري مایشاود .در بخاش  ، 3کنتارلکنناده بهيناه غيرخطای باا
استفاده از روش گراديان نزولی با انتخاب روشمند گام تحليل و طراحای
گرديده و همننين رفتار کنترلکننده طراحی شده در برابر عادم قطعيات
و تست صعود برای عمق های مختلاف بررسای مایگاردد .ساپن نتاايج
شبيهسازی کليه مراحل طراحی در بخش  4نشان داده میشود.

سال  2013صورت پذيرفته است ].[6

 -2مدل زیردریایی

اما در زمينهی طراحای کنتارلکنناده زيردرياايی باه علال نظاامی و
امنيتی ،مقاالت زيادی منتشر نشده است .از موارد منتشر شده میتوان باه
تحقيقات مقايسهای کنترلکننده های مقاوم و مود لغزشی در ساال 1994
اشاره کرد ] .[7در اين مقاله کنترلکننده مقاوم و مود لغزشی روی مادل
خطی طراحی شده است .در زمينهی مطالعات کنترل فازی ،مایتاوان باه
طراحی کنترلکننده فاازی بارای زيردرياايی در ساال  2005اشااره کارد

معادالت حاکم بر مانور زيردريايی معموال در دو دستگاه مختصات
استاندارد بدنه -ابت 1و زمين -ابت 2توصايف مایشاوند .بارای تحليال
مانور زيردريايی با شش درجاهی آزادی ،معماوال از دساتگاه مختصاات
بدنه ابت 𝑜𝑍 𝑜𝑌 𝑜𝑋 استفاده میشود و اغلب مباد مختصاات بدناه ابات
تقريبا بر مرکز گرانش منطبق میباشد.

] . [8فرض اين مطالعاات ،اساتفاده از مادل زيردرياايی باا پانج درجاهی

 1-2موقعیتتتج تهتتتگیتتری و بردارهتتای ستترعت

آزادی بوده اسات .همنناين طراحای کنتارلکنناده تاک ورودی فاازی

زیردریایی

تطبيقی از ديگر تالشها در زمينه طراحی مایباشاد ] .[9در زميناه کنتارل
زيردريايی در کانال عمق بر مبنای شبكهی عصبی و منطاق فاازی نياز در

موقعيت و جهاتگياری زيردرياايی توساط کمياتهاای مطاابق باا
 ،SNAME3از مرجع ] [12توسط رابطهی ( )1تعريف میگردد.

𝑇)𝜓 𝜂1 = (𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑇 , 𝜂2 = (𝜙, 𝜃,

سالهای  2007و  2013تحقيقاتی باا سااده ساازیهاای فرضای مانناد در

()1

است ]10و.[11

که در آن  𝜂1مشخصکنندهی موقعيت زيردريايی و  𝜂2معرف جهات-

نظرگرفتن چهار متغيار حالات و ياک ورودی کنترلای صاورت پذيرفتاه

𝑇) 𝑇𝜂 = (𝜂1𝑇 , 𝜂2

اغلب مقاالت اراوه شده بر مبنای مدل خطی با درجاهی آزادی کام

گيری زيردريايی میباشد .به عبارتی ديگر 𝑥 y ،و  zباه ترتياب معارف

يا مدل سادهسازی شده میباشد .در اين مقاله تالش شده است تا طراحی

موقعيت زيردريايی نسبت به محورهای مرجع شمال ،شارق و عماق مای-

کنترلکننده برای مدل غيرخطی و بدون سادهسازی صورت پذيرد تاا باه

باشند و 𝜙 𝜃 ،و 𝜓 به ترتيب نمايانگر زاويههای چرخش ،عماق و جهات

عملكاارد سيسااتم بااه شاارايط واقعاای نزديكتاار باشااد .باتوجااه بااه اينكااه

نسبت به محورهاای مرجاع مایباشاند .شاكل  1شاماتيكی از موقعيات و

زيردريااايی در کانااال عمااق در شاارايط تعااادل ناپاياادار و دارای رفتاااری

جهتگيری زيردريايی را برای تفهيم بهتر نشان میدهد.

غيرخطی میباشد ،لذا کنترلکننده غيرخطای بارای پايدارساازی سيساتم
مدنظر قرار گرفته و چون انتخاب مساير بهيناه ماانور و رسايدن باه عماق
مطلوب در پايان مانور از اهداف طراحی میباشد ،يک تابع هزيناه بارای
نيل به اهداف مذکور تعريف میشاود و بارای بهيناهساازی آن از روش-
مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،2تابستان 1393
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شكل :3شماتيک ورودیهای کنترلی

شكل :1شماتيک موقعيت و جهتگيری زيردريايی

بردارهای سرعت زيردريايی نياز در مختصاات بدناه -ابات باه صاورت
رابطه ( )2تعريف میشوند:
()2

𝑇)𝑟 ,

𝑞 , 𝑣2 = (𝑝 ,

𝑇)𝑤 ,

𝑣 𝑣1 = (𝑢 ,

𝑇) 𝑇(𝑣1𝑇 , 𝑣2

=𝒗

در سيستم مرجع بدنه ابت  𝑣1بردار سرعت خطای و  𝑣2باردار سارعت

 3-2مدل دینامیکی زیردریایی
در حالاات کلاای شااكل اسااتاندارد ماادل ديناااميكی حالاات ،بااردار
متغيرهای حالت و ورودیهای کنترلی به صورت رابطهی  4میباشد:
()4

))𝑡(𝑈 𝑋̇(𝑡) = 𝑓(𝑋(𝑡),
𝑇)𝑟 𝑋 = (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝜙, 𝜃, ᴪ, 𝑢, 𝑣, 𝑤, 𝑝, 𝑞,

زاويهای ناميده میشود .به عبارتی  v ،uو  wمعرف سارعتهای خطای در

𝑇

راستای محاور 𝑥 y ،و  zاسات و 𝑝 q ،و  rنماياانگر سارعتهای زاوياهای
حول محور 𝑥 y ،و zمیباشند .شكل  2بردارهاای سارعت زيردرياايی را

))𝑡( 𝑟𝛿 𝑈(𝑡) = (𝛿𝑏 (𝑡), 𝛿𝑠 (𝑡),

باتوجه به نيروها و گشاتاورهای اعماالی بار وسايلهی زيردرياايی در
مرجع ] ،[4مدل ديناميكی زير برای زيردريايی ماورد مطالعاه اخاذ مای-

نمايش میدهد.

گردد ]13و14و.[15
()5

𝑣)𝜙𝑛𝑖𝑠𝜃𝑛𝑖𝑠𝜓𝑠𝑜𝑐 𝑓1 = 𝑐𝑜𝑠𝜓𝑐𝑜𝑠𝜃. 𝑢 + (−𝑠𝑖𝑛𝜓𝑐𝑜𝑠𝜙 +
𝜙𝑠𝑜𝑐𝜓𝑛𝑖𝑠+ (−
𝑤)𝜙𝑛𝑖𝑠𝜃𝑛𝑖𝑠𝜓𝑠𝑜𝑐 +

()6

𝑣)𝜙𝑛𝑖𝑠𝜃𝑛𝑖𝑠𝜓𝑛𝑖𝑠 𝑓2 = 𝑠𝑖𝑛𝜓𝑐𝑜𝑠𝜃. 𝑢 + (𝑐𝑜𝑠𝜓𝑐𝑜𝑠𝜙 +
𝜙𝑛𝑖𝑠𝜓𝑠𝑜𝑐+ (−
𝑤)𝜙𝑠𝑜𝑐𝜃𝑛𝑖𝑠𝜓𝑛𝑖𝑠 +

()7

شكل :2بردارهای سرعت زيردريايی

()8

 2-2عملگرهای کنترلی
1

سيسااتم عملگاار کنترلاای در زيردريااايی شااامل بالكهااا ،سااكان و
سروموتورها میباشد .کارايی بالکهای جلو 2و عقب 3در انجام غاو
و صعود ديناميكی و يا بهعبارتی تغييارارتفااع و همنناين تنظايم زاوياهی
شيب و وظيفهی سكان ،تغيير جهت زيردرياايی در صافحهی افقای مای-
باشد .به همين منظور ورودیهای کنترلای)𝑡(𝑈 باهصاورت رابطاهی ()3
تعريف میشود:
()3

𝑇

))𝑡( 𝑟𝛿 𝑈(𝑡) = (𝛿𝑏 (𝑡), 𝛿𝑠 (𝑡),

𝑏𝛿  𝛿𝑠 ،و 𝑟𝛿 به ترتيب نشاانگر انحاراف زاوياهی بالكهاای جلاو و
عقب و انحراف زاويهی سكان در شكل  3میباشند.

𝑤)𝜙𝑠𝑜𝑐𝜃𝑠𝑜𝑐( 𝑓3 = −𝑠𝑖𝑛𝜃. 𝑢 + (𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑖𝑛𝜙)𝑣 +
𝑟 𝑓4 = 𝑝 + 𝑠𝑖𝑛𝜙𝑡𝑎𝑛𝜃. 𝑞 + 𝑐𝑜𝑠𝜙𝑡𝑎𝑛𝜃.
𝑟 𝑓5 = 𝑐𝑜𝑠𝜙. 𝑞 − 𝑠𝑖𝑛𝜙.

()9
()10
()11

𝜙𝑛𝑖𝑠
𝜙𝑠𝑜𝑐
( = 𝑓6
( )𝑞 +
𝑟)
𝜃𝑠𝑜𝑐
𝜃𝑠𝑜𝑐
(𝑞2

])𝑟𝑝( 𝐺𝑧+ 𝑟 2 )−𝑦𝐺 (𝑝)−
ρ 4
́ q2 + X́rr r 2
𝑙 [Xqq

𝐺𝑥 𝑓7 = 𝑚[𝑣𝑟 − 𝑤𝑞 +

+

2
]|+ X́rp rp+X́q|q| q|q
ρ
]́ wq
+ 𝑙3 [X́vr vr + Xwq
2
ρ 2
́ u2 + Xvv
́ v2
+ 𝑙 [Xuu
2
2
]|+ X́ww w +X́w|w| w|w
ρ
+ 𝑙2 [X́δrδr u2 δr 2 + X́δsδs u2 δs 2
2
𝜃𝑛𝑖𝑠)𝐵 + X́δb δb u2 δb 2 ] − (𝑊 −
)𝑡 + 𝜌𝑇(1 −

1

Rudder
Bow planes
3
Stern planes
2
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()12

()13

])𝑝𝑞( 𝐺𝑥𝑓8 = 𝑚[𝑤𝑝 − 𝑢𝑟 + 𝑦𝐺 (𝑟 2 + 𝑝2 )−𝑧𝐺 (𝑞𝑟)−
𝜌
]𝑞𝑝 𝑞𝑝́𝑌+ 𝑙4 [𝑌́𝑟|𝑟| 𝑟|𝑟|+
2
𝜌
]𝑝𝑤 ́
𝑝𝑤𝑌 + 𝑙3 [𝑌́𝑟 𝑢𝑟 + 𝑌́𝑝 𝑢𝑝 +
2
𝜌 2
𝑣𝑢 𝑣́𝑌 + 𝑙 [𝑌́∗ 𝑢2 +
2
1
]| + 𝑌́𝑣|𝑣|𝑁 𝑣 |(𝑣 2 + 𝑤 2 )2
𝜌
𝑟𝛿 + 𝑙2 [𝑌́𝛿𝑟 𝑢2
2
1
]𝐶 ) + 𝑌́𝛿𝑟 𝜂 𝑢2 𝛿𝑟 (𝜂 −
𝐶
𝜌
𝑤𝑣 𝑁𝑤𝑣́𝑌 + 𝑙2
2
𝜙𝑛𝑖𝑠𝜃𝑠𝑜𝑐)𝐵 + (𝑊 −
])𝑞𝑟( 𝐺𝑦𝑓9 = 𝑚[𝑢𝑞 − 𝑣𝑝 + 𝑧𝐺 (𝑝2 + 𝑞2 )−𝑥𝐺 (𝑟𝑝)−
𝜌
] + 𝑙4 [𝑍́𝑞|𝑞| 𝑞|𝑞|+𝑍́𝑟𝑟 𝑟 2
2
𝜌
𝑟𝑣𝑍 ́ 𝑣𝑝 +
]𝑟𝑣 ́
𝑝𝑣𝑍 + 𝑙3 [𝑍́𝑞 𝑢𝑞 +
2
𝜌 2
́ 𝑣2
𝑣𝑣𝑍 + 𝑙 [𝑍́∗ 𝑢2 + 𝑍́𝑤 𝑢𝑤 +
2
|𝑤|𝑢 ́
|𝑤|𝑍 +
1

()14

()15

]| + 𝑍́𝑤|𝑤|𝑁 |𝑤(𝑣 2 + 𝑤 2 )2
𝜌
𝑏𝛿 + 𝑙2 [𝑍𝛿́ 𝑆 𝑢2 𝛿𝑆 + 𝑍𝛿́ 𝑏 𝑢2
2
1
]𝐶 ) + 𝑍́𝛿𝑆 𝜂 𝑢2 𝛿𝑠 (𝜂 −
𝐶
𝜙𝑠𝑜𝑐𝜃𝑠𝑜𝑐)𝐵 + (𝑊 −
𝑧𝑦𝐼) 𝑓10 = −(𝐼𝑧 − 𝐼𝑦 )𝑞𝑟 + (𝑝𝑞)𝐼𝑥𝑧 − (𝑟 2 − 𝑞2
𝑦𝑥𝐼)𝑟𝑝( −
)𝑝𝑣 − 𝑚[𝑦𝐺 (−𝑢𝑞 +
])𝑟𝑢 − 𝑧𝐺 (−𝑤𝑝 +
𝜌
|𝑝|𝑝 |𝑝|𝑝́𝐾+ 𝑙5 [𝐾́𝑞𝑟 𝑞𝑟+
2
]|𝑟|𝑟 |𝑟|𝑟́𝐾 +
𝜌
̇𝑣 ̇𝑣́𝐾 + 𝑙4 [𝐾́𝑝 𝑢𝑝 + 𝐾́𝑟 𝑢𝑟 +
2
]𝑝𝑤 ́
𝑝𝑤𝐾 +
ρ 3
+ 𝑙 [Ḱ ∗ u2 + Ḱv uv
2
] + Ḱ v|v| v|v|+Ḱδr u2 δr
𝜙𝑠𝑜𝑐𝜃𝑠𝑜𝑐)𝐵 𝐵𝑦 + (𝑦𝐺 𝑊 −
𝑄𝜌 − (𝑧𝐺 𝑊 − 𝑧𝐵 𝐵)𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑖𝑛𝜙 −
𝑥𝑧𝐼) 𝑓11 = −(𝐼𝑥 − 𝐼𝑧 )𝑟𝑝 + (𝑞𝑟)𝐼𝑥𝑦 − (𝑝2 − 𝑟 2
𝑧𝑦𝐼)𝑝𝑞( −
)𝑞𝑤 − 𝑚[𝑧𝐺 (−𝑣𝑟 +
])𝑝𝑣 − 𝑥𝐺 (−𝑢𝑞 +
𝜌
+ 𝑙5 [𝑀́ 𝑞̇ 𝑞̇ + 𝑀́𝑟𝑝 𝑟𝑝+ 𝑀́𝑟𝑟 𝑟 2
2
]|𝑞|𝑞 |𝑞|𝑞́𝑀 +
𝜌
] ̇𝑤 ̇𝑤́𝑀 + 𝑙4 [𝑀́ 𝑞 𝑢𝑞 + 𝑀́𝑣𝑟 𝑣𝑟 +
2
𝜌
𝑤𝑢 𝑤́𝑀 + 𝑙3 [𝑀́ ∗ 𝑢2 +
2
+ 𝑀́𝑣𝑣 𝑣 2 +𝑀́𝑤|𝑤|𝑁 𝑤|(𝑣 2
1

]| + 𝑤 2 )2
𝜌
𝑤𝑣 𝑤𝑣́𝑀[ + 𝑙3
2
́ 𝑢|𝑤|+𝑀́𝑤𝑤 |𝑤(𝑣 2
|𝑤|𝑀 +
1

]| + 𝑤 2 )2
ρ
+ 𝑙3 [ḾδS u2 δS + Ḿδb u2 δb
2
1
]́ δ η u2 δs (η − )C
+M
S
C
− (xG W − xB B)cosθcosϕ
− (zG W − zB B)sinθ

𝑦𝑥𝐼) 𝑓12 = −(𝐼𝑦 − 𝐼𝑥 )𝑝𝑞 + (𝑟𝑝)𝐼𝑦𝑧 − (𝑞2 − 𝑝2
𝑥𝑧𝐼)𝑞𝑟( −
)𝑟𝑢 − 𝑚[𝑥𝐺 (−𝑤𝑝 +
])𝑞𝑤 − 𝑦𝐺 (−𝑣𝑟 +
𝜌
]|𝑟|𝑟 |𝑟|𝑟́𝑁+ 𝑙5 [ 𝑁́𝑝𝑞 𝑝𝑞+
2
𝜌
] ̇𝑣 ̇𝑣́𝑁 + 𝑙4 [𝑁́𝑝 𝑢𝑝 + 𝑁́𝑟 𝑢𝑟 +
2
𝜌
+ 𝑙3 [𝑁́∗ 𝑢2
2
1
]| + 𝑁́𝑣 𝑢𝑣+𝑁́𝑣|𝑣|𝑁 𝑣|(𝑣 2 + 𝑤 2 )2
ρ
+ 𝑙3 [Ńδr u2 δr + Ńδr η u2 δr (η
2
1
𝜌
]𝑤𝑣 𝑁𝑤𝑣́𝑁[ − )C] + 𝑙3
C
2
+ (xG W − xB B)cosθsinϕ
+ (yG W − yB B)sinθ

()16

ضرايب هيدروديناميكی که در اين معادالت ظاهر مایشاود ،بساتگی باه
نوع زيردريايی دارد .ضرايب ماوردنيااز معاادالت ايان مقالاه مرباو باه
زيردريايی  P-6501نشان داده شده در شكل  4میباشد کاه در پيوسات
آمده است ].[14

شكل :4شماتيک زيردريايیP-650

 -3طراحی کنترلکنندهی بهینه
تابع هزينه کنترلکننده بهينه در رابطاه ( )17در ذيال تعرياف شاده
است:

𝑇

()17

𝑡𝑑))𝑡(𝑈 𝐽 = Ф (𝑋(𝑇), 𝑋 𝑇 ) + ∫ 𝐹(𝑋(𝑡),
0

12

2

) 𝑇𝑗𝑋 Ф (𝑋(𝑇), 𝑋 𝑇 ) = ∑ 𝛼𝑗 (𝑋𝑗 (𝑇) −

12
2

2

𝑗=1
3

))𝑡( 𝑖𝑋( 𝑖𝛿 ∑ 𝐹(𝑋(𝑡), 𝑈(𝑡)) = ∑ 𝛽𝑗 (𝑈𝑗 (𝑡)) +
𝑗=1

𝑖=1

{

در رابطاااااااه (، 𝑋 = (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝜙, 𝜃, ᴪ, 𝑢, 𝑣, 𝑤, 𝑝, 𝑞, 𝑟)𝑇 )17
معرف بردار متغيرهای حالت و

𝑇𝑋

نهايی  Tاست .بخش اول تابع هزينه

نمايانگر متغيرهاای حالات در لحظاه
) 𝑇 𝑋 (𝑋(𝑇),

 ، Фبا هدف رسايدن

هر يک از متغيرهای حالت به مقادير مطلاوب در زماان نهاايی باا
ضريب متفاوت ارزشدهی 𝛼 و بخش دوم ))𝑡(𝑈  ،𝐹(𝑋(𝑡),با هادف
بهينهسازی ورودیهای کنترلی و متغيرهای حالت در تمامی طول مسير با
ضرايب ارزشدهی متفاوت 𝛽 و 𝛿 میباشد .همنناين فضاای حالات باه
صورت تابعی غيرخطی از متغيرهای حالات و ورودیهاای کنترلای بياان
میشود.
P-650 Submarine
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).𝑋 𝑘+1 (t

 1-3هدف طراحی کنترل کننده بهینه غیرخطی
در اين مرحله کنترل کنناده بهيناه غيرخطای باا هادف ماانور صاعود

))𝑋̇(𝑡) = 𝑓 (X(t), U 𝑘 (t

()20

)𝑋(0) = 𝑋 𝑘 (0

زيردريايی در کانال عمق ،از عمق  100متری به سط دريا (عمق صافر)
طراحی می گردد .در اين قسمت بايد پن از رسيدن زيردريايی باه عماق

.2

)) (U𝑘 (t), 𝑋 𝑘+1 (tو به دست آوردن ).𝑃𝑘+1 (t

دلخواه ،وسيله برای ادامه ماانور ،در ساط بااقی بماناد .در واقاع ،هادف
اصلی به دست آوردن بردار کنترلی )𝑡(𝑈 به گونه ای است کاه سيساتم

حل معادلهی بازگشتی ( )21بارای حالات )𝑡(𝑃 باا داشاتن

()21

)𝑃̇ (t

بتواند از حالت اوليهی  𝑋 0به سمت حالت نهايی مطلوب 𝑇 𝑋 در لحظاه-

))= −∇𝑋 F (𝑋 𝑘+1 (t), 𝑈 𝑘 (t

ی  Tحرکت کناد .بناابراين ،فرضايات مشاخص شاده در رابطاهی ()18

T

)− [∇𝑋 f (𝑋 𝑘+1 (t), 𝑈 𝑘 (t))] P(t

برای تابع هزينهی تعريف شده در رابطهی ( )17درنظر گرفته میشود:
𝛼3 = 1 ,
𝛼𝑗 = 0 𝑓𝑜𝑟 𝑗 ≠ 3
𝛽𝑗 = 0 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1,2,3.
𝛿3 = 0.1 ,
𝛿𝑗 = 0 𝑓𝑜𝑟 𝑗 ≠ 3
)𝑋(0) = (0,0,100,0,0,0,0,0,0,0,0,0
){ 𝑋 𝑇 = (0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

()18

برای حل مسئلهی بهينهی فوق چندين روش بهينهسازی وجاود دارد

) 𝑇 𝑋 𝑃(𝑇) = Ф̇ (𝑋 𝑘+1 (𝑇),

در رابطهی ( ∇𝑋 ،)21گراديان نسبت به متغير حالت  Xمیباشد.
.3

) 𝑘 𝑈(𝐽𝛻

()22
))𝑡( 𝑘

] .[16اما باتوجه به پينيدگی معادالت حرکت و نيز تعداد زيااد متغيرهاا

𝑋( 𝐹 𝑈𝛻 =

𝑇

در رابطهی ( 𝛻𝑈 ،)22گراديان نسبت به سايگنال کنترلای  Uمای-

رسيدن به پاسخ مطلوب را فراهم کرد .زيرا روش گرادياان نزولای ياک
و پينياده مایباشاد

].[17

𝑈

𝑘+1 (𝑡),

)𝑡( + [𝛻𝑈 𝑓 (𝑋 𝑘+1 (𝑡), 𝑈 𝑘 (𝑡))] 𝑃 𝑘+1

در اين مسئله ،مایتاوان باا اساتفاده از روش گرادياان نزولای ،توانمنادی
روش بسيار مفيد و کاربردی بارای مادلهای بازر

بهدست آوردن ) 𝑘𝑈(𝐽𝛻 با استفاده از رابطهی (.)22

باشد.
در روشگراديان نزولی ،انتخاب گام الگوريتم يک مسئله حااوز اهميات
میباشد .انتخاب يک گام بازر

 2-3روش گرادیان نزولی
روشگرادياننزولی ،يک الگوريتم بهينهسازی مرتبه اول مایباشاد.
در اين روش برای پيدا کاردن مينايمم ياک تاابع باا اساتفاده از گرادياان
نزولی ،جستجو از يک نقطهی اوليه آغاز میگردد و الگاوريتم باا ياک-
گام مناسب در جهت شيب منفی برای رسيدن به راهحال مناساب ،اداماه
میيابد .نهايتا بارسيدن به راهحل مناسب نهايی و باتوجاه باه مقادار دقات
 ،εروند الگوريتم خاتمه میيابد ]  .[18اين روش مراحل اصلی زيار را
شامل می شود:

0

باعان ناکارآماد شادن روش و عادم

رسيدن به پاساخ مناساب مایگاردد .همنناين انتخااب ياک گاام بسايار
کوچک باعن میگردد سرعت همگرايای بسايار کام گاردد .باه هماين
جهت انتخاب مناسب گام الگوريتم در اين روش اهميت وياژهای دارد ]
.[19
 3-3انتخاب روشمند گام
در اين مرحله ،اندازه گام به صورت روشمند انتخاب مایگاردد .باه ايان
منظور الگوريتم به صاورتی طراحای مایگاردد کاه ابتادا بارای افازايش



مقداردهی اوليهی سيگنال کنترلی U



محاساابهی ساايگنال کنترلاای مشااخصشااده بااا رابطااهی

خطای تابع هزينه يک دهم مقدار خطای اولياه مایباشاد اداماه مایياباد،

(:)19

سپن با نزديک شدن به هدف نهايی ،اندازه گام برای رسايدن باه نتيجاه
𝑈 𝑘+1 = 𝑈 𝑘 − λ ∇𝐽(𝑈 𝑘 ), for k ≥ 0

()19

اياان مرحلااه بااا توجااه بااه شاار |) 𝜀|𝐽(𝑈 0 )| ≤ |𝐽(𝑈 𝑘+1 ) − J(U k

تكرار میگردد.
در رابطااهی ( λ > 0 ،)19پااارامتر گااام ناميااده

ماایشااود و ) 𝑘 𝑈(𝐽𝛻

گراديان تابع هزينه است.

سرعت همگرايی ،گام بزر

انتخاب میگردد ،اين روند تاا زماانی کاه

مطلوب ،به ميزان  ./1اندازه گام قبلی کوچک میشود .انتخاب روشامند
گام در مقايسه با استفاده از گام ابات در حال الگاوريتم باعان افازايش
سرعت همگرايی و کاهش زمان در رسيدن باه پاساخ بهيناه نهاايی مای-
گردد.
 4-3بررسی رفتار کنترلکننده در برابر عتدم قطعیتت

اکنون مرحلهی مهم ،محاسبهی گراديان ) 𝑘𝑈(𝐽𝛻 میباشد .برای باه-

پارامتری

دست آوردن اين گراديان از روش زير استفاده میشود:

اگرچه در روند مدلسازی و طراحی کنترلکننده پارامترهاای مادل ابات

.1

حل معادلهی زير در نرم افزار متلب با اساتفاده از روش گاام

درنظر گرفته میشاوند ولای درحقيقات برخای ازايان پارامترهاا درطاول

بااه گااام و دسااتورات  ODEو بااهدساات آوردن حالاات

فرآيند تغيير میکنند .اينامر میتواند باعن ايجاد خطاها و ناامعينیهاايی
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در تعيين اين مقادير گردد .اکنون با درنظرگرفتن عدم قطعيات باا مقادار
حقي قی برای پارامترهای زيردريايی و اعمال آن از ابتادا در تاابع هادف،
رفتار کنترلکننده طراحی شده برای زيردريايی بررسی میگردد.
يكی از مهمترين پارامترهاای زيردرياايی کاه تاا ير بسازايی بار عملكارد
زيردريايی دارد ،جرمزيردريايی است ] [20که نتايج شبيهسازی در باازه
تغيياارات آن نساابت بااه جاارم سيسااتم در ادامااه آمااده اساات .تا ير ساااير
پارامترها بر عملكرد سيستم نيز قابل بررسی است.
شكل  :6نمايش صعود موقعيت زيردريايی از عمق  100متر به سط در کانال

 -4شبیهسازی

عمق

نتايج شبيه سازی قسمتهای مختلاف طراحای کنتارلکنناده بهيناه
غيرخطی و مقايسههای صاورت گرفتاه باه منظاور نماايش برتاری
کنترلکننده طراحی شده در ادامه اراوه میگردد:
 1-4رفتار حلقه باز سیستم
در ابتدا رفتار حلقه باز زيردرياايی بادون اساتفاده از کنتارلکنناده
شبيهسازی مایگاردد .موقعيات زيردرياايی در محاور  zباا اعماال
شكل  :7زاويهی عمق )𝑡(𝜃

اغتشاش در شكل  5نشان داده شده است:
شكل  :5رفتار حلقه باز موقعيت زيردريايی در محور z

شكل  :8زاويهی بالکهای جلو )𝑡( 𝑏𝛿

باتوجه به شكل  5مشاهده میشود که با اعمال اغتشاش ،زيردرياايی
با حرکت به سمت باال يا پايين ،از نقطه تعادل اوليه  ،ناپايدار مایگاردد،
به همين دليال نيااز باه کنتارلکنناده جهات پايدارساازی و ساپن تاامين
اهداف کنترلی امری ضروری میباشد.
 2-4طراحی کنترلکننده با استفاده از روش گرادیتان
نزولی با گام ثابت
ابتدا مسئلهی کنترل بهينه با استفاده از روشگراديااننزولای باا گاام
ابت ،حل و کنترلکنندهی مناسب با هادف صاعود زيردرياايی از عماق
 100متری به سط دريا (صفر متر) طراحی میگردد .در اين قسمت بايد

شكل  :9زاويهی بالکهای عقب )𝑡( 𝑠𝛿

پن از رسيدن زيردريايی به عمق صفر ،در اداماه ماانور ،در ساط بااقی
بماند .به اين ترتيب نتايج شبيهسازی بهصورت نشان داده شاده در شاكل
های  6تا  10حاصل میگردد:
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شكل  :13زاويهی بالکهای جلو )𝑡( 𝑏𝛿

شكل  :10زاويهی سكان )𝑡( 𝑟𝛿

همانطور که در شكل  6مشاهده میشود ،تغييارات عماق باه خاوبی
صورت گرفته است و زيردريايی از عمق  100متری به سط آب رسيده
است .بنابراين میتوان گفت مانور زيردريايی با تنظيم و کنتارل حرکات
زيردريايی توسط بالکهای جلو و عقب باه خاوبی انجاام گرفتاه اسات.
همننين باتوجه به شكل  7مشخص میباشد که پن از رسايدن باه عماق
مطلوب زاويهی عمق به نزديک صفر رسيده تا زيردريايی به حالت افقای
در سط آب قرار گيرد.

شكل :14زاويهی بالکهای عقب )𝑡( 𝑠𝛿

 3-4طراحی کنترلکننده با استفاده از روش گرادیتان
نزولی با انتخاب روشمند گام
اکنون به منظور افزايش سرعت طراحی ،مسئله طراحی بار ديگار باا
استفاده از انتخاب گام به صورت روشمند تكرار میگاردد .نتاايج شابيه-
سازی در شكل های  11تا  15نشان داده شده است.

شكل  :15زاويهی سكان )𝑡( 𝑟𝛿

باتوجه به شكلهای  11تا  15مشخص است که زيردريايی با
استفاده از کنترلکننده طراح شده توانستهاست از عمق 100متری به
شكل  :11نمايش صعود موقعيت زيردريايی از عمق  100متر به سط در
محور  zبا انتخاب روشمند گام

سط آب برسد و درانتهای زمان شبيهسازی در سط برای ادامه مانور
قرار گيرد و مسئلهی بهينهسازی محقق شده است.
 4-4مقایسه نتایج طراحی بر مبنای روش گرادیان
نزولی با گام ثابت و انتخاب روشمند گام
برای اين منظور ،تابع هزيناهی مسائله بارای هار دو حالات باا تعاداد
تكرار مورد نياز برای رسيدن به پاساخ نهاايی ،در شاكل  16نماايش داده
میشود:

شكل  :12زاويهی عمق )𝑡(𝜃
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باشد .زمان طراحی کنترل کنناده در حادود چناد انياه باوده و نسابت باه
زمان انجام عمليات مانور تغيير عمق که چند دقيقه اسات بسايار کوتااه و
قاباال صاارفنظر اساات .لااذا حاال معااادالت فااوق در هاار بااار تغيياار عمااق
زيردريايی قابل انجام میباشد.
 6-4تحلیل رفتارکنترلکننده در برابتر عتدم قطعیتت
پارامتری
با توجه به شارايط واقعای سيساتم ،مایتاوان فارض کارد کاه جارم
سوخت حداکثر ده درصد جرم زيردريايی اسات لاذا در هنگاام پار و ياا
خالی بودن مخزن ساوخت ،جارم کال آن حاداکثر ده درصادکاهش ياا
افزايش دارد .با ايان فارض ،رفتاار کنتارلکنناده بهيناه غيرخطای ،بارای
تضمين پايداری و عملكرد مطلوب سيستم در شرايط فوق ،باا اساتفاده از
دستور ( )urealدر متلب شبيهسازی و بررسی میشود ]21و:[22

شكل  :16تابع هزينه مسئله .الف -با گام ابت ،ب -با انتخاب روشمند گام

همانطور که از شكل  -16الف مشخص است ،سرعت همگرايی در
روش گراديان نزولی با گام ابت پايين میباشد ،در واقع برای رسيدن به
نتيجه نهايی تعداد تكرار زيادی الزم میباشد .در حالی که از تابع هزينه-
ی رسم شده در شكل  -16ب مشخص است که کنترلکنندهی بهينه

شكل  :18نمايش صعود موقعيت زيردريايی از عمق  100متر به سط در
محور  zدر برابر عدم قطعيت در جرم زيردريايی

غيرخطی طراحیشده بااستفاده از روشگرادياننزولی با انتخاب روشمند
گام توانسته است با تعداد حدود نصف تعداد گامهای همگرايی در
روش قبل همگرا شود و زمان طراحی برای رسيدن به پاسخ بهينه بسيار
کمتر گرديده است.
 5-4تست صعود زیردریایی برای عمقهای مختلف
اکنون بهمنظور بررسی مقاوم بودن دينااميكی کنتارلکننادهی بهيناه
غيرخطاای طراحاای شااده بااا اسااتفاده از روشگرادياااننزولاای بااا انتخاااب
روشمند گام ،شبيهسازیهاا بارای صاعود دينااميكی دلخاواه ديگاری در

شكل :19زاويهی عمق )𝑡(𝜃

عمق متفاوت از200متر به 120متر تكرار میگردد:

شكل :17نمايش صعودزيردريايی از عمق  200متر به 120متر

شكل  :20زاويهی بالکهای جلو )𝑡( 𝑏𝛿

بااسااتفاده از اياان کنتاارلکننااده امكااان کنتاارل زيردريااايی بااا اسااتفاده از
عملگرهای کنترلی برای صعود در هر عمق دلخاواهی امكاانپاذير مای-
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مطلوب ،به ميزان  ./1اندازه گام قبلی کوچک گرديد .باا حال الگاوريتم
گراديان نزولی باا انتخااب گاام باه صاورت روشامند زماان حال مسائله
طراحی کنترل کننده بطور قابل مالحظهای کاهش يافت .در نتيجاه زماان
طراحی کنترلکننده نسبت به زمان انجام عمليات ماانور تغييار عماق کاه
چند دقيقه است ،قابل صرفنظر بوده و در نتيجه قبل از انجام هار ماانور در
کانال عمق می توان با سرعت قابل قبولی محاسابات الزم بارای طراحای
کنترلکننده بهينه را انجام داد.
شكل  :21زاويهی بالکهای عقب )𝑡( 𝑠𝛿

با درنظرگرفتن عدم قطعيت بارای پاارامتر مادل ،رفتاار کنتارلکنناده در
حضور عدم قطعيت بررسی شد و نتايج برای تغيير جرم زيردريايی شابيه-
سازی گرديد و نشان داده شاد کاه کنتارلکنناده توانساته اسات اهاداف
کنترلی را در حضور عدم قطعيت پارامتری تاامين نماياد و باا اساتفاده از
اين کنترلکننده ،عمليات مانور حرکت در کانالعمق باهخاوبی صاورت
گرفت .همننين پايداری و عملكرد اين کنترلکنناده بهيناه غيرخطای در
برابر عدم قطعيته پارامتری در مدل ،برای مانور زيردريايی در کانالعمق،
مطلوب بود .از نقا ضعف روش می توان به پينيادگی و حجايم باودن
محاسبات و در نتيجه هزينه بر بودن آن در پياده سازی روش اشااره کارد

شكل  :22زاويهی سكان )𝑡( 𝑟𝛿

همانطور که در شكلهای  18تا  22ديده میشود ،با وجود عادم قطعيات
حقيقی در جرم زيردرياايی ،کنتارل ماانور صاعود زيردرياايی در کاناال
عمق ،با احتساب محدوده جرم متغير در عمليات صعود ،با دقت مطلاوب
انجام گرفته است .با تكارار شابيه ساازی در حضاور عادم قطعيات سااير
پارامترها و مشاهده شدن رفتار آنها میتاوان نتيجاه گرفات کنتارلکنناده
بهينه غيرخطی طراحی شده در برابار عادم قطعيات در پارامترهاای مادل

که البته بايد با ساير روشهايی که در آينده طراحی خواهاد شاد ،مقايساه
گردد .بعالوه در مرحله پياده سازی مایتاوان از تخمينگار بارای تخماين
متغيرهای حالت مورد نياز جهت طراحی کنترلکننده استفاده کرد که باه
عنوان موضوعات تحقيقاتی آينده مایتواناد ماورد توجاه قارار گيارد .از
ديگر چالشهای آينده ،میتوان به بررسی رفتار کنترلکننده های طراحای
شده در حضور انواع اغتشاشات دريايی جهت نزديکتر شدن به شارايط
واقعی در عمق آب اشاره کرد.

نتايج مطلوبی دارد کاه بارای تلخايص از آوردن نتاايج آن صارفنظر مای
شود.

 -5نتیجهگیری
در اياان مقالااه باتوجااه بااه ماهياات بساايار پينياادهی زيردريااايی ،ماادل
زيردريايی با شش درجهی آزادی باهصاورت غيرخطای از مقااالت در-
دسترس انتخااب گردياد .در اکثار مقااالت ،طراحایهاا بار مبناای مادل
خطیسازی شده ،درجهی آزادی کم ياا مادل ساادهساازی شاده ،انجاام
گرفته است .استفاده از اين مدل بدون سادهسازی ،عملكرد سيساتم را باه
واقعيت نزديكتر میکند.
سپن کنترلکننادهی بهيناه غيرخطای بارای ماانور صاعودزيردرياايی باا
استفاده از روشگراديان نزولی باا انتخااب گاام باه صاورت روشامند باا
اهداف پايدارسازی سيستم ،رسيدن به موقعيات مطلاوب در پاياان زماان
مانور و نيز انتخاب بهينه مسير زيردريايی جهات حرکات زيردرياايی در
کانال عمق طراحی شد .مسئله بهيناه ساازی مربوطاه ،باا انتخااب مناساب
گامها در روش گراديان نزولی حل گرديد ،بهطاوری کاه در ابتادا بارای
افزايش سرعت همگرايی طراحی ،گام بزر

انتخااب گردياد و ساپن

با نزدياک شادن باه هادف نهاايی ،انادازه گاام بارای رسايدن باه نتيجاه
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پیوست :2ضرایب هیدرودینامیکی زیردریایی

پیوست :1فهرست عالئم
عالمت

تعريف

عالمت

تعريف

مقدار

ضريب

مقدار

ضريب

مقدار

ضريب

B

نيروی بويانسی

𝑣1

بردار سرعت خطی

-0.0003

̇𝑝́𝑌

0.00142

́
Xqq

2352

𝑚

𝐷

قطر پروانه

𝑣2

بردار سرعت زاويهای

-0.06136

̇𝑣́𝑌

0.00208

𝑟𝑟́𝑋

67

𝑙

𝑔

شتاب گرانش

𝑢

0.00007
سرعت خطی در راستای محور x

́
𝑞𝑝𝑌

0.0006

́
𝑝𝑟𝑋

0

𝐺𝑥

0.0144

́
𝑝𝑤𝑌

0

|X́q|q

0

𝐺𝑦

𝐽

تابع هزينه

𝑣

سرعت خطی در راستای محور y

-0.00305

𝑝́𝑌

-0.00046

̇X́u

-0.356

𝐺𝑧

𝐽1

ماترين تبديل سرعت

𝑤

سرعت خطی در راستای محور z

0.0007

𝑟́𝑌

0.0224

𝑟𝑣́𝑋

1.09431

𝜂

-0.06137

𝑣́𝑌
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چکیده :در اين مقاله الگوريتم هدايت پرنده بدون سرنشين در صفحه افق ،بر مبنای نقطهراههای مسير و پايههای واصل آنها طراحی
شده است .طراحی در دو مرحله عملكردی مجزا صورت پذيرفته است .جهت پيمودن پايههای مستقيم ،يک الگوريتم تعقيب خط و جهت
قرارگيری از روی يک پايه بر روی پايه بعدی ،يک الگوريتم هدايت چرخش ،با در نظر گرفتن ديناميک خودخلبان ،سامان داده شده است.
در چرخش ،ابتدا مسير مطلوبی برای چرخش انتخاب گرديده ،سپس الگوريتمی برای شكلدهی مسير متناسب با اين مسير مطلوب طراحی
شده است .با توجه به بيشينه شتاب جانبی قابل اعمال به پرنده و همچ نين جهش نداشتن فرمان شتاب جانبی در آغاز چرخش ،نقاط آغاز و
پايان چرخش ،بر روی پايه فعلی و پايه بعدی ،به گونهای که فاصله مسير پرواز از پايهها کمينه گردد ،تعيين شده است .در انتها نتايج
شبيهسازی برای يک سناريوی پروازی ،شامل چندين پايه ،ارائه گرديده است.
کلمات کلیدی :الگوريتم هدايت افقی ،پايهی مسير ،تعقيب خط ،چرخش ،شكلدهی مسير.

Design of a Horizontal Guidance Algorithm for Optimal Crossing
of Trajectory Legs
Seyyed Javad Talebian, Jafar Heirani Nobari
Abstract: In this article a horizontal guidance algorithm for an unmanned air vehicle is
proposed, based on trajectory waypoints and legs between them. Design is done in two phases. For
straight legs, a line following algorithm is designed, with consideration of autopilot dynamics, and
for turn from active leg to next one, a turn guidance algorithm is proposed. Turn guidance algorithm
is designed in two steps. At the first step, a desired trajectory is selected and then an algorithm is
proposed to shape the trajectory according to the desired trajectory. Also with consideration of
maximum lateral acceleration of the UAV and no jumping in lateral acceleration command at the
beginning of turning phase, start and end point of the turn is determined to minimize the turn
trajectory from legs.
Keywords: Horizontal guidance algorithm, Trajectory legs, Line following, Turn, Trajectory
shaping.
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R

فاصله از نقطهراه بعدی

ضريب سهمی مطلوب لحظهای

 -1مقدمه
الگوريتم هدايت ،ساخت فرامين سينماتيكی مناسب برای پرنده در
طول پرواز می باشد .به طور معمول اين فرامين در مرحله ميانی تالش
دارند تا پرنده را بر مسير مطلوبی نگاه دارند و در مرحله نهايی به گونهای
طرحريزی میشوند که نقطهزنی هدف را تحقق بخشند .به طور معمول
فرامين سينماتيكی از جنس شتاب و يا مولفههای سرعت زاويهای بردار
سرعت میباشند .از حدود سال  ،1320الگوريتمهای هدايت متعددی در
مرحله نهايی پرواز به منظور نقطهزنی طراحی گرديده است ،اما
الگوريتمهای هدايت طراحی شده در مرحله ميانی پرواز ،در مقايسه رشد
چندانی نداشتهاند.
الگوريتم هدايت به منظور تغيير جهت حرکت پرنده در فضای سه
بعدی ،فرامين شتاب جانبی را در دو کانال عمود بر يكديگر ايجاد
مینمايد .در پرندههای بدون سرنشين فرامين هدايتی در صفحه افق و
عمود محلی ساخته میشوند ،در حالی که در يک موشک زمين به هوا
اين فرامين در صفحات دستگاه بدنی ايجاد میگردد .در يک پرنده بدون
سرنشين ،بيشينه شتاب جانبی در حدود دو تا سه برابر شتاب گرانش
می باشد؛ در حالی که در موشک زمين به هوا اين شتاب به حدود  10يا
 20برابر شتاب گرانش میرسد .به اين ترتيب شتاب گرانش در پرنده
بدون سرنشين اغتشاش به مراتب جدیتری در مقايسه با موشک زمين به
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Rswitch

فاصله ايمن تا نقطه پايان چرخش ،جهت حفظ پايداری

هوا میباشد .يک راهكار مقابله با اين اغتشاش در پرندههای بدون
سرنشين ،تعريف دو کانال با الگوريتمهای هدايت مختلف میباشد که در
يک کانال مأموريت اصلی مقابله با گرانش میباشد .علت ديگری که
طراح هدايت در پرنده بدون سرنشين را به تعريف دو کانال در صفحه
افق و عمود محلی سوق می دهد ،تفاوت مأموريت پرنده در اين دو
صفحه می باشد .به عنوان مثال مأموريت پرنده بدون سرنشينی در صفحه
افق ،گذر از نقطهراههايی با دقت حدود  100متر میباشد و در صفحه
عمود ،تعقيب عوارض زمينی با دقت  20متر میباشد .در حالی که
مأموريت در يک موشک زمين به هوا ،مورد اصابت قرار دادن هدف
میباشد و صفحات افق و عمود در اين مأموريت تفاوتی نمیکند.
روشهای متعددی برای طراحی الگوريتم هدايت در يک صفحه،
در مرحله ميانی پرواز وجود دارد .در يک روش بر مبنای گذر از نقطه،
تعدادی نقطهراه به عنوان اهداف مجازی به صورت مجزا و يا بر روی
يک مسير مطلوب تعريف میشوند .سپس از الگوريتمهای هدايت
نقطهزنی نظير هدايت ناوبری تناسبی و يا هدايت تعقيب سرعتی استفاده
میشود [ 1و  .]2در برخی مقاالت ،عالوه بر اصابت نقطهراههای تعريف
شده ،مسير پروازی از يک نقطهراه به ديگری نيز شكلدهی میشود .اين
شكلدهی به دو صورت انجام میپذيرد .در يک روش برخی
محدوديتها و قيود در نزديک شدن به نقطه هدف ،نظير زاويه اصابت در
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[ ،]3در الگوريتم هدايت ديده میشود و در روش ديگر کل مسير

هستند ،زيرا مانور مورد نياز و انحراف از پايهها در اين نوع از نقطهراهها

پروازی شكلدهی میشود .در [ ]4الگوريتم هدايت ،پرنده را بر روی

کمتر از نقطهراههای "پرواز از ميان" میباشد[ .]8تنها در مرحله نشست

يک مسير دايروی به سمت هدف فرماندهی میکند .در هواپيماها ،مسير

هواپيماها ،برخی نقطهراهها الزاماً به صورت "پرواز از ميان" تعريف

گذر مطلوب از ميان نقطهراهها ،پايه ناميده میشود[ .]5انواع متعددی از

میشوند.

پايهها وجود دارند که ويژگیهای مختلفی را بر مسير گذر از نقطهراهها

در [ ]8يک الگوريتم هدايت جهت تعقيب خط پيشنهاد شده است

تحميل میکنند .يكی از سادهترين و پرکاربردترين پايهها در هواپيماها و

و يک نقطه بهينه بر روی پايه فعلی جهت تغيير پايه و انتخاب پايه بعدی به

پرندههای بدون سرنشين ،پايهی مستقيم به نقطه ثابت 1يا مسير مستقيم

عنوان مسير مطلوب ،بر مبنای کمينهسازی انتگرال مجذور شتاب جانبی

واصل بين نقطهراهها میباشد که کاربرد گستردهای در هدايت پرنده در

پرنده تعيين شده است .يكی از نقاط قوت روش ارائه شده ،پرش نداشتن

مرحله ميانی دارد .در مقاله حاضر ،با انتخاب پايههای مستقيم به عنوان

فرمان شتاب جانبی در نقطه تغيير پايه میباشد .در اين مقاله در مورد نقطه

مسير مطلوب ،الگوريتم هدايت جهت پيمودن آنها طراحی گرديده

قرارگيری بر روی پايه بعدی قضاوتی صورت نگرفته و اين نقطه متأثر از

است.

2

اغتشاشات مسير میتواند تغيير نمايد.

با در نظر گرفتن پايهها به عنوان مسير مطلوب ،دو مسئله هدايتی رخ
WP2

می نمايد .مسئله اول چگونگی فرمان به پرنده ،در صورت انحراف از پايه،

WP1

جهت بازگشت و استقرار بر روی پايه و ديگری چگونگی فرمان به پرنده
برای چرخش از روی يک پايه به ديگری .مسئله اول ،طراحی الگوريتم
تعقيب مسير يا به عبارت درستتر ،الگوريتم تعقيب خط میباشد .به اين
مسئله پاسخهای متعددی در روباتها [ ]6و يا وسايل نقليه دريايی []7
داده شده است .برای وسيله پرنده نيز الگوريتمهايی در [ ]8و [ ]9آمده
است .اين روشها با دو ظاهر متفاوت ارائه گرديده است .در [ ]6و []8
فرمان هدايتی بر مبنای خطای عمود بر مسير و انتگرال يا مشتقات آن



WP1 & WP2 :



WP1 & WP2 :

WP0

شكل  - 1نقطهراههای "پرواز از ميان" و "پرواز از بيرون"

ساخته میشود ،در حالی که در [ ]7و [ ،]9با جایگذاری نقطهای

مقاله حاضر الگوريتم هدايتی را برای يک پرنده بدون سرنشين در

متحرک بر روی مسير ،از الگوريتمهايی جهت حرکت به سمت اين

صفحه افق ارائه کرده است .در اين مقاله روش جديدی برای الگوريتم

هدف متحرک بهره گرفته شده است .البته در [ ]9نشان داده شده که در

تعقيب خط ارائه نمیشود؛ بلكه فرايند دستيابی به اين الگوريتم در قالب

حاالتی ،اين دو روش به يكديگر ميل میکنند .به رغم راهکارهای متنوع

يک مدلسازی دقيق و نشان دادن قابليت روش تناسبی مشتقی برای

ارائه شده ،عدم حضور يک مدل مناسب ،به همراه اثبات کارآمدی

جاگذاری قطبهای حلقه هدايت در نقطه مطلوب در اين مقاله منحصر به

راه کار اشاره شده مطابق مدل ،در اين مراجع مشهود میباشد .در مقاله

فرد است(بخش دوم) .سپس با در نظر گرفتن چرخش از يک پايه بر

حاضر با ارائه يک مدل خطی عملياتی از سينماتيک پرنده ،بهينگی

روی ديگری به عنوان يک فاز پروازی مجزا ،بر خالف نگاههای پيشين،

کنترلکننده انتخاب شده در ايجاد قابليت جاگذاری قطبهای حلقهبسته در

در گام اول يک مسير مطلوب برای چرخش ،از ميان تعدادی از

محل مطلوب نشان داده شده است.

گزينههای ممكن انتخاب میگردد .اين مسير مطلوب دارای يک معادله

در پاسخ مسئله چگونگی چرخش از يک پايه بر روی پايه ديگر نيز

ساده و شفاف میباشد .به اين ترتيب محاسبات مربوط به فاصلهی

دو روش و نظير آن دو نوع نقطهراه تعريف میشود[ .]10در روش اول،

طی شده توسط پرنده در طول چرخش و فرامين شتاب جانبی مورد نياز را

گذر از نقطهراه با طول و عرض جغرافيايی معين صورت گرفته و سپس

سهل مینمايد .در گام بعدی يک الگوريتم هدايت جهت پيمودن مسير

پرنده به سمت پايه بعدی چرخش را آغاز میکند و در روش دوم آغاز

مطلوب در فاز چرخش پيشنهاد میگردد .پايداری اين الگوريتم نيز مورد

چرخش به منظور استقرار بر روی پايه بعدی قبل از گذار از نقطهراه آغاز

بررسی قرار میگيرد .گامهای انتخاب مسير مطلوب و الگوريتم هدايت

میشود ،به گونهای که در فاصله و زمان کمتر ،اين استقرار ،صورت

جهت ماندن پرنده بر روی آن در بخش سوم آمده است .همچنين نقطه

گيرد .در [ ]10نقطهراه نظير روش اول" ،پرواز از ميان" 3و نقطهراه نظير

آغاز و پايان چرخش به گونهای که هيچ پرشی در فرمان شتاب جانبی

روش دوم" ،پرواز از بيرون" 4ناميده میشود .به طور معمول در هواپيماها

ايجاد نگردد و فاصله مسير پروازی از پايهها کمينه گردد ،بهدست میآيد.

و يا پرندههای بدون سرنشين ،نقطهراههای مرحله ميانی "پرواز از بيرون"

در اين بهينه سازی ،بيشينه شتاب جانبی قابل اعمال پرنده بدون سرنشين نيز
مد نظر خواهد بود .انتخاب نقاط بهينه آغاز و پايان چرخش در بخش

)Track to Fix (TF

1

2در ادامه منظور از "پايه" ،همان "پايه مستقيم به نقطه ثابت" میباشد.
Fly-over
Non-fly-over
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3

چهارم آمده است .در بخش پنجم نيز نتايج شبيهسازی برای مقادير نامی
آورده شده است.
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 -2الگوریتم تعقیب خط تناسبی-مشتقی بر روی

صرف نظرکردن میباشد .به اين ترتيب به مدل ساده و کارآمد زير برای
ارتباط خطای عمودی مسير و شتاب جانبی پرنده میتوان دست پيدا کرد.

خطای عمود بر مسیر

()4

الگوريتم تعقيب خط تناسبی-مشتقی ،الگوريتمی متداول در
تعقيب خط در روباتهای زمينپايه به شمار میرود[ .]6همچنين کاربری
اين الگوريتم در وسايل نقليه دريايی ،در [ ]7نشان داده شده است.
مشتقاتی از اين روش نيز در [ ]8و [ ]9جهت تعقيب مسير توسط پرنده
معرفی گرديده است .با توجه به سادگی اين روش ،در کارهايی نظير []9
که الگوريتم برای مسيرهای مستقيم و منحنی معرفی شده ،تالش شده تا
نشان داده شود ،الگوريتم در تعقيب مسير مستقيم ،به الگوريتم تناسبی-
مشتقی ميل مینمايد .در ادامه تالش شده ،با توجه به مدلسازی صورت

با توجه به حضور دو انتگرالگير در معادالت سينماتيک از شتاب
جانبی تا خطای هدايت ،استفاده از مولفه خطا به تنهايی و انتخاب يک
کنترلکننده تناسبی ،حلقه هدايت را نوسانی خواهد کرد .يک انتخاب
مناسب برای کنترل سيستمی با اين مدل ،میتواند کنترلکننده تناسبی-
مشتقی ( )PDباشد که امكان جايابی قطبهای حلقه هدايت را به خوبی
ميسر ساخته و درجه آزادی مناسبی را برای طراحی حلقه هدايت در
اختيار میگذارد.

هدف اين الگوريتم ،آوردن پرنده بر روی پايه مطلوب ،از هر
موقعيت و وضعيت نامنطبق با پايه میباشد .يک پارامتر عدم انطباق با پايه،
خطای عمود بر مسير (  )𝑒ℎاست .اين پارامتر فاصله عمودی پرنده در هر
لحظه از پايه پروازی میباشد .ديگر پارامتر ،خطای زاويه مسير ( )𝛼ℎ
است که معرف ميزان ناهمراستايی جهت حرکت با پايه میباشد .اين
پارامترها در شكل  2آورده شدهاند .همچنين  𝑎ℎدر شكل  ،2نشانگر
شتاب جانبی يا فرمان هدايتی اعمال شده بر روی پرنده میباشد.

ah

v
h

ahc  K D eh  K P eh

()5

گرفته ،کارآمدی اين شيوه هدايتی برای تعقيب خط نيز به خوبی نشان
داده شود.

eh  v h  ah

𝑐 𝑎ℎدر اين رابطه فرمان شتاب جانبی است .با توجه به اين معادله،
هر دو خطای عمود بر مسير و خطای زاويه مسير به منظور حذف
اغتشاشاتی که پرنده را از پايه پروازی منحرف میسازند ،مورد استفاده
قرار می گيرد .توجه داريد که خطای زاويه مسير متناسب با تغييرات
خطای عمود بر مسير میباشد.
برای پياده سازی فرامين شتاب جانبی اين سامانه يک خودخلبان در
نظر گرفته شده که شتاب جانبی را با يک ديناميک مرتبه اول ،با ثابت
زمانی  τاعمال میکند .در شكل  3دياگرام بلوکی حلقه هدايت آمده
است .در اين شكل مقادير اوليه  𝑒ℎ0و  𝑒̇ℎ0معرف ميزان عدم انطباق
پرنده با پايه هستند ،که سامانه هدايت سعی در حذف اثر آنها و استقرار
پرنده بر روی پايه دارد.
eh 0

eh 0

Autopilot



eh

1
s

eh

eh

1
s

ah

1
s  1

ehd  0 +

ahc

-

-

KD

شكل  -2مولفههای حرکت در الگوريتم تعقيب خط
شتاب جانبی (  )𝑎ℎحاصلضرب اندازه سرعت ( )vو تغييرات
خطای زاويه مسير (  )𝛼̇ ℎمیباشد .تغييرات خطای عمود بر مسير برابر
است با:

eh  v sin  h 

()1

KP

شكل  -3سينماتيک پرواز و الگوريتم هدايت در هدايت تعقيب خط
با توجه به نقش مقادير اوليه هر يک از انتگرالگيرها به صورت
يک ورودی پله در خروجی آنها ،میتوان نحوه تغييرات خطای عمودی
مسير با توجه به هر يک از اين مقادير اوليه را اينگونه بهدست آورد.

برای مشتق دوم خطای عمود بر مسير نيز خواهيم داشت:
()2

eh  v sin  h   v h cos  h 

نظر به اينكه اندازه زاويه انحراف از مسير در لحظه ورود به پايه و
در حين قرارگيری بر روی آن ،از مقدار معين  15درجه بيشتر نمیگردد و
در اين محدوده با خطای بيشينه  sin(αh) = αh ،1.1%و با خطای بيشينه
 ،cos(αh) = 1 ،3.4%میتوان رابطهی فوق را به اين صورت ساده نمود.
()3

eh  v h  v h

همچنين نظر به تغييرات اندک سرعت در هواپيماها و پرندههای
بدون سرنشين در حين پرواز در فاز ميانی ،بخش اول اين رابطه نيز قابل
مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،2تابستان 1393

e
 s3  s 2  K D s
 h0
 s  s2  KD s  KP s
3

()6

eh ( s) 

e
s  s
 h0
2
 s  s  KDs  KP s
به منظور تعيين پارامترهای  KPو  ،KDدو معيار در نظر گرفته
2

3



می شود .اولين معيار توجه به پهنای باند خودخلبان و تعيين پهنای باند
حلقه هدايت به گونهای است که خودخلبان قادر به اجرای فرامين هدايتی
باشد .دومين معيار نيز دستيابی به يک پاسخ سريع در حذف اغتشاشات،
بدون فراجهش میباشد .به منظور برآوردن معيار اول ،فرکانس طبيعی
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حلقه هدايت به اندازه يکپنجم پهنای باند حلقه خودخلبان در نظر گرفته

سه پارامتر آزاد میباشد ،ممكن است به صورت همزمان قادر به برآوردن

میشود(𝜏 .)𝜔𝑛 ≈ √𝐾𝑃 = 0.2/جهت برآورده شدن معيار دوم نيز

قيود رابطه ( )1()8نباشد.

نسبت ميرايی ( 𝜉) در مقدار  0/8قرار داده میشود .با توجه به پهنای باندِ به

به اين ترتيب برای استفاده از اين رابطه برای مسير چرخش

اندازه کافی سريعتر خودخلبان در مقابل حلقه هدايت ،نسبت ميرايی

مطلوب ،يكی از قيود میبايست حذف گردد .در صورتی که بخواهيم

بدون در نظر گرفتن ديناميک خودخلبان معادل 𝑃𝐾√ 0.5𝐾𝐷 /خواهد

مسير مطلوب به صورت مماس از پايه فعلی آغاز و به صورت مماس به

بود .به اين ترتيب پارامترهای  KPو  KDاينگونه بهدست خواهند آمد.

نقطه ای معين بر روی پايه بعدی وارد شود ،يا به عبارتی نقطه آغاز

0.32

()7



, KD 

0.04

2

KP 

چرخش را از قيود حذف کنيم ،معادله کمان دايره به عنوان مسير چرخش
مطلوب به اين صورت بهدست خواهد آمد (در حالتی که .)𝛼𝐵𝐿 ≤ 𝜋/2
yt  c  c 2   xt  xte  ,
2

 -3الگوریتم هدایت چرخش
الگوريتم هدايت چرخش ،طی دو مرحله عملياتی ارائه گرديده
است .ابتدا يک مسير مطلوب با نقطه آغاز و پايان معين بر روی دو پايه
فعلی و بعدی در نظر گرفته میشود .سپس الگوريتمی برای پيمودن اين
مسير معرفی میگردد.

()9
 
c  xte cot  BL 
 2 
همچنين مختصات نقطه آغاز نيز برابر خواهد بود با:

xts   xte cos  BL 

()10

از آنجا که اين مسير مقرر است به وسيلهی خودخلبان شتاب جانبی
پيادهسازی گردد ،دستيابی به روند تغييرات شتاب جانبی در صورت

 -1-3تعيين مسير مطلوب چرخش

حرکت بر روی مسير مطلوب از اهميت برخوردار میباشد .شتاب جانبی

در ابتدا دستگاه چرخش ( )tبه منظور بررسی معادالت مسير
مطلوب و هدايت در صفحه افق تعريف میگردد .محور اول اين دستگاه

پرنده بر روی مسير مطلوب بهدست آمده در معادله ( )9ثابت بوده و برابر
است با:

در راستای پايه بعدی و در جهت حرکت بر روی آن در نظر گرفته

v2 v2
 
()11
 tan  BL 
c xte
 2 
انتخاب ديگر میتواند يک سهمی با معادله 𝑦𝑡 = 𝑎𝑥𝑡 2 +

تشكيل گردد .نقطه مرجع برای تعيين مكان پرنده نيز نقطه تالقی دو پايه

𝑐  𝑏𝑥𝑡 +باشد .اين رابطه نيز به مانند کمان دايره دارای سه پارامتر آزاد

در نظر گرفته میشود(شكل .)4

می باشد .به اين ترتيب در صورتی که به صورت مشابه با کمان دايره،

میشود .محور سوم نيز به سمت بيرون صفحه میباشد و در نهايت محور
دوم به گونهای تعيين می شود که با دو محور ديگر يک دستگاه راستگرد

 xte 
0
 

yt

:

 BL
xt





xts


 tan( ) x 
BL
ts 


atd 

نقطه آغازين چرخش از قيد مسئله چرخش برداشته شود ،معادله سهمی



به عنوان مسير چرخش مطلوب اين گونه بهدست خواهد آمد (در حالتی
که .)𝛼𝐵𝐿 ≤ 𝜋/2

0 
0 
 

:

()12

 td




:

tan  BL 
4 xte

yt  a  xt  xte  , a  
2

و برای نقطه آغازين چرخش نيز خواهيم داشت:
xts   xte

()13

به منظور دستيابی به روند تغييرات شتاب جانبی پرنده بر روی

شكل  -4مسير چرخش از پايه فعلی به پايه بعدی

سهمی اشاره شده ،ابتدا تغييرات زاويه حرکت بر روی مسير مطلوب
( 𝑑𝑡𝛼) نسبت به زمان ،محاسبه میگردد.

d td
d
 v td
dt
dS

با توجه به نقاط ابتدا و انتهای چرخش و همچنين شيب پايهها در
محل اين نقاط ،مسير چرخش مطلوب با معادله ) 𝑡𝑥(𝑓 = 𝑡𝑦 میبايست
قيود زير را برآورده نمايد.

()8

 f  xts   tan  BL  xts

 f  xte   0

 f   xts   tan  BL 
f x 0
  te 

يكی از سادهترين انتخابها میتواند کمانی از يک دايره با معادله

()14

d td
dxt

1
2

1  4a 2  xt  xte 
2a

2

3

1  4a  x  x  
2

v
v

2

te

t

بدين ترتيب روند تغييرات شتاب جانبی پرنده در حال حرکت بر
روی مسير مطلوب سهمی بهدست میآيد.

 𝑦𝑡 = 𝑏 + √𝑐 2 − (𝑥𝑡 − 𝑎)2باشد .با توجه به اينكه اين رابطه دارای
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d td
dt

()15

2a
2

3

1  4a  x  x  
2

هر چند که از نظر عملياتی در اختيار داشتن همزمان نقطه آغاز و

atd  v

نقطه پايان چرخش ،مطلوب به نظر می آيد ،اما انتخاب نامناسب نقطه

 v 2

آغازين (نظير  )SP3میتواند شتابهای جانبی باال به پرنده تحميل نمايد.

2

te

همچنين با ايجاد امكان وجود نقطه عطف در مسير مطلوب ،ممكن است

t

شتاب فرمان از آغاز تا پايان چرخش ،يک روند افزايشی را دنبال

برای حرکت بر روی مسير مطلوب ،فرمان شتاب به طرفين صادر گردد

می کند .مقدار اين شتاب فرمان در لحظه آغاز و پايان چرخش برابر است

که نظير فشار اضافی به پرنده برای چرخش میباشد .نظر به حجم باالی

با :

روابط و خارج شدن آن از سادگی سهمی و دايره که به همين ترتيب

v 2 tan  BL  3
cos  BL  ,
xte
2

atd

امكان پيادهسازی و تعيين خطای مسير را نيز پيچيده مینمايد و اين نكته

()16
v 2 tan  BL 
atd xte 
xte
2
مسير مطلوب کمان دايره و سهمی بهدست آمده ،به همراه روند

که درجه آزادی بهدست آمده مزيت شاخصی برای چرخش ايجاد



xts

نمینمايد ،اين انتخاب حذف میگردد.
بين سهمی و دايره نيز سهمی قابليت پيادهسازی دقيقتری دارد .با
توجه به شكل  ،5پرنده در مسير دايروی از همان ابتدا پلهای را در فرمان

تغييرات شتاب جانبی هر کدام به ازای مقادير نمونهای ، 𝑥𝑡𝑒 =4000m

شتاب جانبی مطلوب میبيند؛ در حالی که در مسير سهمی ،پله فرمان

 𝑣 =200m/sو  𝛼𝐵𝐿 =45°در شكل  5نمايش داده شده است.
Lateral Acceleration Profile

شتاب جانبی ابتدايی کمتر بوده و با توجه به روند افزايشی آرام فرمان
شتاب جانبی ،قابليت پيادهسازی و قرارگيری بر روی مسير مطلوب بيشتر

Desired Trajectory in Turn
5
0

میباشد .به اين ترتيب مسير سهمی به عنوان مسير مطلوب از ميان

-1000

مسيرهای معرفی شده انتخاب میگردد.

4

m/sec 2

circle
parabola

circle

2

-3000

parabola
-4000

60

0

20
40
)time (sec

1

4000

2000

0
)x (m

-4000 -2000

در مقاله حاضر ،هدايت پرنده در چرخش از روی يک پايه به پايه
رديابی مسير اوليه ،انجام می پذيرد .در رديابی مسير اوليه ،در هر لحظه

دايروی و سهمی

فاصله از مسير مطلوب محاسبه و فرمان مناسب برای کاهش اين فاصله
صادر میگردد .روش دنبالهروی خط ارائه شده در بند قبل و يا روش

البته انتخابهای ديگری نيز وجود دارند .از جمله چندجملهایهای

کلی ارائه شده در [ ]9از اين دست میباشد .در شكلدهی مسير بر مبنای

مرتبه باالتر نظير مرتبه سوم میباشد .در اين انتخاب با توجه به اينكه تعداد

مسير مطلوب ،مسير مطلوب در حين حرکت با توجه به موقعيت لحظهای

پارامترهای رابطه با تعداد قيود برابری میکند ،امكان انتخاب نقطه

پرنده میتواند تغيير نمايد .هر چند اين تغيير مسير مطلوب ،شائبه انحراف

آغازين و نقطه پايانی در هر کجای پايه فعلی و بعدی وجود دارد .نظر به

از مسير مطلوب اوليه و غيرقابل پيشبينی کردن مسير واقعی که پرنده طی

حجم محاسبات و روابط ،فرمولهای مربوط به محاسبه معادله مسير و

خواهد کرد را ايجاد مینمايد ،اما از تالطم پرنده جهت بازگشت به مسير

روند تغييرات شتاب جانبی در داخل متن نمیآيد .شكل  6مسير حرکت

مطلوب اوليه ،در صورت انحراف حاصل از اغتشاشاتی نظير باد میکاهد.

و تغييرات شتاب جانبی پرنده را با انتخاب چند نقطه آغاز مختلف و

در الگوريتم هدايت پرنده بدون سرنشين به منظور شكلدهی مسير،

چندجملهای مرتبه سوم به عنوان مسير مطلوب نشان میدهد.

مسير مطلوب در هر لحظه يک سهمی گذرنده از مكان حاضر و نقطه

Desired Trajectory in Different Start Points
Lateral Acceleration Profile
1000
15
SP1
0
SP2
10
SP3
-1000
SP3

m/sec 2

0

-2000
SP2

-3000
-4000

-5

-5000

0

-10

5000

0
)x (m

SP1
-5000

شكل  -6مسير مطلوب و روند تغييرات شتاب جانبی در مسير با
معادلهی چندجملهای مرتبه سوم به ازای نقاط آغاز مختلف
مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،2تابستان 1393

)y (m

5

60

 -2-3شكلدهی مسير بر مبنای مسير مطلوب چرخش
ديگر به صورت شكلدهی مسير بر مبنای مسير مطلوب سهمی و نه

شكل  -5مسير مطلوب و روند تغييرات شتاب جانبی در مسير

20
40
)time (sec

)y (m

3

-2000

پايانی چرخش و مماس بر پايه بعدی در نقطه پايانی چرخش تعريف
میشود که معادله آن به صورت  𝑦𝑡 = 𝑎𝑐 (𝑥𝑡 − 𝑥𝑡𝑒 )2خواهد بود و
 acدر اين رابطه متفاوت از پارامتر  aيعنی ضريب سهمی مطلوب اوليه
خواهد بود(شكل  .)7به اين ترتيب خطای هدايتی ،زاويهی بين بردار
سرعت پرنده و مسير سهمی مطلوب معرفی شده در هر لحظه ،خواهد بود.
در هندسه سينماتيک هدايت ،مطابق شكل  ψ ،7زاويه بردار سرعت
لحظهای αtdc ،زاويه مسير سهمی مطلوب در مكان لحظهای و  λزاويه
خط واصل از مكان لحظهای به نقطه انتهايی چرخش ،همگی نسبت به
راستای مرجع يعنی راستای پايه بعدی خواهند بود.
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 αtdcو  λبه صورت زير قابل دستيابی میباشند.

Guidance error
0.6

 dy 
 tdc  tan 1  t c 
 dxt 
 tan 1  2ac  xc  xte   ,

()17

0.4
0.2
0

 yc 
  tan 

 xc  xte 

 = 10o

1

 = 20o
 = 30o

 tan 1  ac  xc  xte  


0.2







-0.2

0.15

-0.4
-0.1 -0.05
0
0.05 0.1
)Track Angle Error (rad

-0.15

-0.2

شكل  -8ارتباط خطای مبنا در الگوريتم هدايت و زاويه خطای مسير
()TAE

v



 tdc



 xc 
y 
 c

شكل  -7مسير مطلوب و خطای هدايتی در چرخش بر روی پايه
بعدی

الگوريتم هدايت جهت پيمودن مسير مطلوب اينگونه معرفی
میگردد.
()21
ahc  KG ve
در اين رابطه  KGمضرب هدايتی ناميده میشود .بدون در نظر

گرفتن ديناميک خودخلبان پرنده ،معادالت مربوط به تغييرات زوايای λ
و  ψاينگونه بهدست خواهد آمد.
e
 s3  s 2  K D s
 h0
3
2
 s  s  KDs  KP s

به اين ترتيب رابطه  αtdcو  λاينگونه خواهد بود.

tan tdc   2 tan   

()18
1

زاويه خطای مسير يعنی زاويه بين بردار سرعت و مسير سهمی
مطلوب نيز اينگونه بهدست خواهد آمد:

eh ( s) 

()22
eh 0
 s2  s
 3 2

 s  s  KDs  KP s
در صورتی که مقادير  λو  ψبه گونهای باشند که توابع مثلثاتی

 h  tdc   tan 1  2 tan     

آمده را بتوان سادهسازی نمود ،رابطه را میتوان به صورت خطی شده زير

خطای هدايتی که مبنای ساخت الگوريتم هدايت میباشد به اين

بازنويسی کرد(البته با اين فرض ،خطای قرارگيری بر روی سهمی به

()19
صورت معرفی میگردد.
()20

صورت خطای قرارگيری بر روی کمان دايره ديده خواهد شد).

e  2 tan     tan  

اين خطا دارای صفر مشترک با  αhمیباشد؛ يعنی صفر شدن آن به
معنی قرار داشتن بر روی مسير سهمی مطلوب میباشد .اما رابطه آن با αh

خطی نمیباشد .رابطه خطای هدايتی معرفی شده و  αhدر λهای مختلف
در شكل  8نشان داده شده است.

  K 2 KG 
   G
 
()23
v   
    v
  
 
R 
 R
با توجه به فرض ثابت بودن سرعت و اندک بودن تغييرات مولفه
 v/Rبه واسطه بزرگ بودن مقدار  ،Rمیتوان سيستم را منقبض نموده و
معادله مشخصه آن را به صورت زير معرفی نمود.

v
v

()24
  s 2   KG   s  KG
R
R

به اين ترتيب حلقه هدايت در صورتی پايدار خواهد بود که KG
بزرگتر از  v/Rباشد يا به تعبير ديگر با انتخاب پارامتر  ،KGالگوريتم
هدايت تا فاصله  v/KGمانده به نقطه پايان چرخش ،پايدار خواهد بود .به
اين ترتيب با يک حاشيه اطمينان در فاصله ذيل مانده به نقطه پايان
چرخش ،پرنده میبايست به سمت پايه بعدی بگردد.

1.2v
()25
KG
همچنين در صورتی که سامانه هدايت از شرايط اوليه  λ0و ψ0
Rswitch 

آغاز به کار نمايد ،مقدار اين زوايا به صورت زير تغيير خواهد کرد.
)Track Angle Error (TAE
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 s  v R   2K  ,
s  K  v s  K v
R
R
0

G 0

2

G

Nonlinear Equations

Linear Equations

0.4

0.4

 s 

))tan( (t

))tan( (t

))2*tan((t

))2*tan( (t

0.35

0.35

G

()26
 v  0   s  KG  0
R
 s 
2
s  KG  v s  KG v
R
R
به منظور ارزيابی خطیسازی صورت گرفته ،پاسخ حلقه هدايت





10

4
6
)time (sec

8

0

2

0.3

0.3

0.25

0.25

0.2

10

8

Simplified Solve

4
6
)time (sec
0.4

برای زوايای  ψو  λدر هر دو مدل خطی و غيرخطی تا زمان کليدزنی بر

))tan( (t
))2*tan((t

0.35

روی پايه بعدی ،در شكل  9آورده شده است .در شبيهسازی صورت
گرفته ،مقادير  v ،λ0 ،ψ0 ،R0و  KGبه ترتيب برابر ،10° ،15° ،5000m

0.3

 200m/sو  1میباشند .تغييرات فاصله از نقطهراه بعدی ( )Rنيز برابر است

0.25

با:

10

()27
) R  v cos(  
با توجه به نتيجه آورده شده ،خطیسازی صورت پذيرفته ،با دقت

نحوه قرارگيری پرنده بر مسير سهمی

مقدار  R >> v/KGباشد ،معادله مشخصه سيستم را به اين صورت نيز

به رغم مغايرت حل بسته ارائه شده با پاسخ معادالت کامل در

میتوان سادهسازی نمود.

نشان دادن قرارگيری کامل پرنده بر روی مسير سهمی و صفر شدن

) (t

خطای هدايت ،اين رابطه ،در نشان دادن ديناميک اوليهی قرارگيری بر

) (t

10
Nonlinear
Linear

روی مسير مطلوب و همچنين روند کلی تغييرات زوايای بردار سرعت و

20
Nonlinear
Linear

8

ديد از نقطه راه بعدی ،انطباق مناسبی با معادالت کامل هدايت دارد .با

15

6

degree

10

2
5
0
0

-2

degree

4

30

8

4
6
)time (sec

2

0

0.2

شكل  -10عملكرد معادالت غيرخطی و خطی و فرمول بسته در

مناسبی رفتار پارامترهای حلقه هدايت را نشان میدهد .در صورتی که

10
20
)time (sec

2

0

0.2

توجه به اين حل و با در نظر گرفتن رابطه فاصله تا نقطهراه پايان چرخش،
به صورت  ،R0 - vtنحوه تغييرات زاويه ديد از نقطهراه پايان چرخش به
صورت

𝑡𝑣
𝑡𝑣𝑅0 −

−

𝑒  𝜆0بهدست خواهد آمد .در صورت ناهمراستايی با مسير

مطلوب نيز اين ناهمراستايی با ثابت زمانی  ،1/KGتقليل يافته و پرنده بر
30

10
20
)time (sec

0

0

شكل  -9عملكرد معادالت خطی و غيرخطی در مقايسه با يكديگر

 v
()28
   s  KG   s  
 R
همچنين زوايای بردار سرعت و خط ديد پس از سادهسازی در
حوزه زمان به صورت زير بهدست خواهند آمد.
  t     2  e KGt  2 evt R
0
0
0

()29

vt
R
  t   0e
به منظور ارزيابی عملكرد سامانه هدايت در نحوه قرارگيری بر روی

روی مسير مطلوب قرار خواهد گرفت .از آنجا که روابط
خطیسازیشده ،با سادهسازی روابط مثلثاتی ،مسير دايروی را به عنوان
مطلوب در نظر میگيرند؛ اعتبار آنها در نشان دادن عملكرد سامانه
غيرخطی در حالتی است که زوايای  λو  ψبزرگ نباشند ،به گونهای که
تقريبات مثلثاتی اعمال شده صحيح باشند(دقت تقريب ) tan(xبا  xتا
 x < 30°کمتر از  10درصد میباشد) .در شكل  ،11عملكرد معادالت
غيرخطی و خطی در نحوه قرارگيری پرنده بر مسير سهمی ،به ازای مقادير
مختلف  λ0و  ψ0آورده شده است.

مسير سهمی ،پارامترهای ) tan(ψو ) 2tan(λکه تفاضل آنها نشانگر
خطای قرارگيری بر روی سهمی میباشد ،بر اساس مدل کامل رابطه
( ،)22مدل خطیسازی شده رابطه ( )26و رابطه بسته بهدست آمده در
( )29و شرايط شبيهسازی پيشتر آمده ،در شكل  10آورده شده است.
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سيد جواد طالبيان ،جعفر حيرانی نوبری
Nonlinear Equations

Linear Equations
1.6
))tan((t

1.4

( )21فرمان شتاب جانبی نيز جهشی نخواهد داشت.

))tan((t
1.4

))2*tan((t
0 = 30 , 0 = 45o

))2*tan((t

o

0 = 30 , 0 = 45

o

1.2
1

0 = 20o, 0 = 30o

o

1.2
1

0 = 20o, 0 = 30o

0.8

0 = 10o, 0 = 15o

10
20
)time (sec

0

0.8

0 = 10o, 0 = 15o

همچنين بر مبنای اين رابطه ،کمينه نمودن مجموع  D1و  D2نيز

0.4

0.4

بيشينه قابل اعمال توسط پرنده با  asatنشان داده شود ،با توجه به رابطه

0.2

0.2

تحليلی بهدست آمدهی ( )16برای شتاب جانبی پرنده در نقطهی پايان

0

10
20
)time (sec

30

0

0

 ψ0مختلف
در مورد نحوه تعيين مقدار ضريب هدايتی  ، KGهر چه اين مقدار
بزرگتر باشد ،پرنده سريعتر بر روی سهمی مطلوب قرار میگيرد .اما اين
انتخاب با توجه به ديناميک خودخلبان پرنده محدود میگردد .يک
انتخاب مناسب ،تعيين  KGبه گونهای است که بزرگترين قطب حلقه
هدايت ،يک پنجم پهنای باند حلقه خودخلبان باشد(.)KG = 0.2/τ

چرخش که معادل شتاب جانبی بيشينه آن نيز خواهد بود ،برای  D2به
گونهای که شتاب فرمان به اشباع نرود خواهيم داشت.

v tan  BL 
D2 
()31
kasat
2
 kمقداری کوچكتر از يک میباشد .از آن جهت که به واسطهی
2

نوع الگوريتم هدايت در نظر گرفته شده و همچنين ديناميک خودخلبان،
پرنده بدون سرنشين از مسير سهمی اوليه انحرافی خواهد داشت و مقدار
شتاب فرمان در انتهای سناريو بيش از مقدار معرفی شده در رابطه ()16
میگردد ،پارامتر  kبه عنوان يک درجه آزادی جهت تنظيم  D2به
گونهای که شتاب فرمان اشباع نگردد ،در نظر گرفته میشود .روند
تغييرات شتاب فرمان در يک سناريو ،در مقايسه با روند تغييرات آن در

 -4تعیین بهینه نقاط آغاز و پایان چرخش
معيار بهينگی در اين انتخاب میتواند حداقل نمودن انتگرال مجذور
شتاب جانبی پرنده در حين چرخش باشد که معرف توان مانور پرنده
است[ .]8اما شايد معيار مناسبتر از نظر عملياتی آن است که پرنده از
بيشينه توان خود استفاده کند تا در نزديکترين فاصله نسبت به پايههای
مسير تعبيه شده حرکت نمايد .به اين ترتيب هر چه طول پايههای چرخش
( D1و  D2در شكل  )12کوچكتر باشد ،پرنده در فاصله کمتری از پايهها
چرخش خود را سامان خواهد داد.

سهمی مطلوب اوليه ،در شكلهای  15تا  ،17در نتايج ارائه شده در بخش
بعد ،قابل مشاهده است.

 -5نتایج شبیهسازی
پرنده بدون سرنشينی را در حال حرکت در صفحه افق با سرعت
ثابت  200متر بر ثانيه در نظر بگيريد .ثابت زمانی خودخلبان شتاب جانبی
اين پرنده برابر  0/3ثانيه بوده و همچنين بيشينه شتاب جانبی فرمان برابر
 6/8متر بر مجذور ثانيه میباشد .به اين ترتيب مقدار  KPو  KDدر

با توجه به انتخاب سهمی به عنوان مسير مطلوب پرنده و معيار قرار
دادن آن در الگوريتم هدايت در حين چرخش ،با توجه به رابطه ( )13که
ارتباط مختصات نقطه آغاز و پايان چرخش را نشان میدهد ،در صورتی
که رابطه زير بين  D1و  D2برقرار باشد ،پرنده از ابتدای مسير بر روی



()30

0.6

شكل  -11عملكرد معادالت غيرخطی و خطی به ازای مقادير  λ0و

الگوريتم هدايت تعقيب خط ،به ترتيب  0/44و  1/07بهدست خواهد
آمد .قطبهای حلقه هدايت نيز در  -0/75±j0/5و  -1/84قرار خواهند
گرفت .با توجه به اين مقادير ،در صورتی که پرنده دارای انحراف  20متر
از مسير باشد ،نحوه بازگشت و قرارگيری بر خط به همراه روند تغييرات
شتاب جانبی آن در شكل  13آمده است .همچنين نتايج مربوطه به ازای
انحراف زاويهای پرنده به اندازه انحراف  2درجه از خط مطلوب در شكل

 BL D  x
2
te



D2  D1 cos  BL 

معادل کمينه کردن يكی از آن دو است .در صورتی که شتاب جانبی

0.6

30

1.6

سهمی مطلوب قرار خواهد داشت و مطابق قانون هدايت آمده در رابطه

 14آورده شده است.



xts

cos  BL 



D1 



شكل  -12پايههای چرخش  D1و D2
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سيد جواد طالبيان ،جعفر حيرانی نوبری
Line Following Response to e h0
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شكل  -15پاسخ الگوريتم هدايت چرخش به ازای زاويه αBL = 15°

شكل  -13پاسخ الگوريتم هدايت تعقيب خط به خطای فاصله از

)Trajectory (  BL = 30o
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0
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0
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0
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)D1 (m

)αBL (°
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15

2497

2884

30

4325

6117

45

به ازای هر يک از مقادير  αBLاشاره شده تا فاصله  Rswitchبه نقطه
پايان چرخش ،نيز مسير چرخش در مقايسه با سهمی مطلوب به همراه
روند تغيير شتاب جانبی پرنده نشان داده شده است .همانگونه که در نتايج
قابل مشاهده میباشد ،هر چه  αBLکوچكتر باشد ،اندازه پله فرمان شتاب
جانبی بزرگتر شده و با توجه به محدودتر شدن زمان اجرای چرخش،
ديناميک خودخلبان و همچنين خود الگوريتم هدايت ،سبب اختالف
بزرگتری ميان سهمی مطلوب اوليه و مسير پيادهسازی شده میگردد.
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-4

20
40
)time (sec

)Trajectory (  BL = 45o

-6
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جدول  -1مقادير پايههای چرخش در ازای زوايای مختلف αBL

-2000
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5000

0
)X (m

-4000
-5000
-5000

شكل  -17پاسخ الگوريتم هدايت چرخش به ازای زاويه αBL =45°

در حالتی که آغاز چرخش با يک خطای زاويهای نسبت به مقدار از
پيش برنامه ريزی شده صورت پذيرد نيز نتيجه حاصل برای مسير پرواز و
شتاب جانبی در شكل  18آورده شده است .مطابق شكل ،الگوريتم
هدايت سعی می نمايد تا پرنده را به سرعت و با توجه به ديناميک حلقه
هدايت چرخانده و بر روی سهمیای قرار دهد که البته اين سهمی الزاماً
همان سهمی مطلوب اوليه نخواهد بود.
شكل  19نيز مسير پرواز پرنده را در حالتی که از الگوريتم تعقيب
خط و چرخش معرفی شده برای گذشت از چند پايه پشت سر هم استفاده
مینمايد ،نشان میدهد .در شكل  20هم تغييرات شتاب جانبی پرنده در
طول مسير آورده شده است.

 -6نتیجهگیری
در مقاله حاضر الگوريتم هدايتی برای پرنده بدون سرنشين در صفحه
افق ارائه گرديد .در الگوريتم هدايت تعقيب خط ،ابتدا با يکک مدلسکازی
مناسکب ،نشککان داده شککد کککه در شکرايط عملكککردی مککورد بررسککی ،مککدل
سککينماتيک پرنککده از فرمککان شککتاب جککانبی تککا خطککای هککدايتی ،تنهککا دو
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چکیده :در اين مقاله يک سيستم هدايت غيرخطی و مقاوم در مقابل مانورهای هدف طراحی شده است .برای اين منظور ابتدا يک
الگوريتم نوين مد لغزشی مرتبه باال ارائه گرديده است .قانون هدايت طراحی شده توسط اين الگوريتم دستور شتاب جانبی همواری را صادر
کرده که برخورد با اهداف مانوردار را تضمين میکند .در اين الگوريتم بر خالف تئوریهای مد لغزشی مرتبه باالی ارائه شده در مراجع
برای طراحی قانون هدايت ،پايداری سيستم حلقه بسته در حضور نامعينی تضمين میگردد و بنابراين نيازی به رويتگر برای تخمين مانورهای
هدف نخواهد بود .برا ی طراحی قانون هدايت دو بعدی با استفاده از اين الگوريتم ،متغير لغزشی بر اساس سرعت نسبی جانبی بين رهگير و
هدف تعريف شده است .قانون هدايت طراحی شده دستور شتابی را صادر میکند که تضمين کنندهی همگرايی اين متغير لغزش و برخورد
با هدف میباشد .نتايج شبيهسازی برتری قانون هدايت پيشنهادی را در مقايسه با قوانين هدايت ديگر نشان میدهد.
کلمات کلیدی :سيستم هدايت ،اهداف مانوردار ،مد لغزشی مرتبه باال ،نامعينی ،وزوز.

Design of Robust Guidance System Using High Order Sliding
Mode Algorithm for Producing Smooth Acceleration Command
and Intercepting Maneuvering Targets
Vahid Behnamgol, Ahmad Reza Vali, Ali Mohammadi
Abstract: In this paper, a nonlinear and robust guidance system against target maneuvers has
been designed. For this purpose, first a new high order sliding mode algorithm is proposed. The
designed guidance law with this algorithm generates a smooth acceleration command that
guarantees collision with target. In this algorithm, unlike previous high order sliding mode theories,
the stability of close loop system in the presence of uncertainty is guaranteed, therefore the observer
is not required for estimation of target maneuvers in the proposed guidance law. For designing two
point guidance law using this algorithm, a sliding variable has been introduced using relative lateral
velocity. Designed guidance law generates acceleration commands that guarantee convergence of
sliding variable. Simulation results show the better performance of proposed guidance law in
comparison with other guidance laws.
Keywords: guidance system, maneuvering targets, high order sliding mode, uncertainty,
chattering.
نويسنده عهده دار مكاتبات :وحيد بهنامگل
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 -1مقدمه
وظيفهی قانون هدايت در رهگيرهای آشيانهياب ،تعيين دستور شتاب
جانبی مناسب برای برخورد با هدف متحرک است .اين دستور شتاب
جانبی را میتوان با ابزارهای مختلفی از جمله با تغيير در زاويه بالکهای
رهگير اعمال نمود .يكی از اصول مورد استفاده برای طراحی قانون
هدايت ،ايدهی ناوبری موازی میباشد .طبق اين ايده اگر خط ديد بين
رهگير و هدف در فضا نچرخد و فاصله بين رهگير و هدف در حال کم
شدن باشد ،برخورد با هدف تضمين میگردد .قوانين هدايتی که بر اساس
اين اصل طراحی میشوند دستور شتابی صادر میکنند که اعمال آن مانع
از چرخيدن خط ديد بين رهگير و هدف در فضا میشود .به اين دسته از
قوانين ،قوانين هدايت تناسبی گفته میشود .برای اين منظور قوانين
هدايت تناسبی حقيقی و محض بر پايه اصول رياضی طراحی گرديدهاند
که برای برخورد با اهداف بدون مانور مناسب میباشند .برای رهگيری
اهداف دارای مانور ،ناوبری تناسبی افزوده پيشنهاد شده است که برای
تعيين دستور شتاب جانبی رهگير ،نيازمند اندازه شتاب جانبی هدف
میباشد [.]2[ ،]1
اندازهگيری و يا تخمين شتاب جانبی هدف منجر به افزايش
پيچيدگی و هزينه در سيستم هدايت میشود .از اين رو قوانين هدايت
مقاوم در مقابل مانورهای هدف طراحی گرديدهاند .يكی از روشهای
مورد استفاده برای طراحی قانون هدايت تناسبی مقاوم در سالهای اخير،
تئوری کنترل مد لغزشی میباشد .با استفاده از اين تئوری میتوان قانون
هدايت غيرخطی و مقاومی را برای برخورد با اهداف مانوردار طراحی
نمود .در صورت استفاده از اين روش کنترلی میتوان مانورهای هدف را
به عنوان نامعينی در نظر گرفت و قانون هدايت را طراحی نمود که در
اينصورت نيازی به اندازهگيری و يا تخمين دقيق مانورهای هدف
نمیباشد [ .]3بزرگترين نقص کاربردی اين روش کنترلی ،پديدهی
چترينگ (لرزش يا نوسانات ناخواسته) میباشد که به دليل وجود تابع
عالمت در کنترلکننده رخ میدهد .اثرات اين پديده بسيار نامطلوب
بوده ،چون باعث فعاليت نوسانی شديد در سيگنال کنترل شده و از آنجا
که دارای يک رفتار فرکانس باال میباشد ،ممكن است ديناميکهای
مدل نشدهی فرکانس باال را نيز تحريک کند .اين معايب کارايی سيستم
را کاهش داده و ممكن است به ناپايداری منجر شود .پس الزم است
وزوز هموار و يا حذف گردد [.]5[ ،]4
يكی از روشهای پرکاربرد برای کاهش نوسانات ناخواسته ،هموار
کردن ناپيوستگی کنترل در يک اليهی مرزی باريک در همسايگی سطح
لغزش ،بوسيلهی تقريب پيوسته از کنترل مد لغزشی ناپيوسته میباشد [.]4
استفاده از روش تقريب پيوسته اگرچه باعث توليد سيگنال کنترلی
همواری شده اما منجر به کاهش دقت کنترلی میشود .در مراجع ]6] ،[3
[ [9] -از کنترل مد لغزشی مرتبه اول و البته تقريب پيوسته اين روش
برای طراحی قانون هدايت استفاده شده است .در مرجع ] [3دستور شتاب
در راستای عمود بر بردار سرعت رهگير با استفاده از تئوری مد لغزشی
مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،2تابستان 1393

مرتبه اول تقريب زده شده طراحی شده است .در ] [6به روشی مشابه،
دستور شتاب در راستای عمود بر خط ديد طراحی شده است .اعمال
دستور شتاب در اين راستا در عمل بسيار مشكل است .در اين مرجع
همچنين ديناميک مرتبه اول حلقه کنترل در حين طراحی قانون هدايت
در نظر گرفته شده است .در مرجع ] [7از مد لغزشی تطبيقی برای
طراحی قانون هدايت استفاده نموده و در مراجع ] [8و ] [9قانون هدايت
برای برخورد با زاويه معين طراحی شده است.
در مراجع فوق به دليل تقريب صورت گرفته در قوانين هدايت ،دقت
کاهش میيابد .از ديگر روشهای پرکاربرد برای حذف نوسانات
ناخواسته بدون کاهش دقت ،استفاده از تئوری مد لغزشی مرتبه باال
می باشد .با استفاده از اين روش ،بدون کاهش دقت از رخ دادن نوسان در
ورودی کنترل جلوگيری میشود .در کل برای طراحی مد لغزشی مرتبه r
به  r-1امين مشتق متغير لغزش نياز است [ .]11[ ،]10بنابراين برای
پياده سازی مد لغزشی مرتبه دوم مشتق اول متغير لغزش نيز مورد استفاده
قرار می گيرد .اصول طراحی مد لغزشی مرتبه دوم در مراجع [ ]13[ ،]12و
[ ]14ارائه شده است.
برای طراحی و پياده سازی مد لغزشی مرتبه باال نياز به مشتقات متغير
لغزش بوده که افزايش تقاضای اطالعات را به همراه خواهد داشت .تنها
استثنای موجود الگوريتم فراپيچش است که از تئوریهای مهم و
کاربردی مد لغزشی مرتبه دوم میباشد .اين الگوريتم تنها به خود متغير
لغزش برای توليد سيگنال کنترل نياز دارد .اصول طراحی اين
روشکنترلی و انواع اصالح شدهی آن در مراجع [ ]16[ ،]15و [ ]17ارائه
شده است .در مراجع [ ]18و [ ]19نيز از انواع اصالح شدهی اين الگوريتم
برای طراحی قانون هدايت استفاده گرديده است .يكی از معايب اين
تئوری و اکثر الگوريتمهای مد لغزشی مرتبه باال اثبات پايداری بدون در
نظر گرفتن نامعينی میباشد .در مرجع [ ]18برای در نظر گرفتن نامعينی از
رويتگر استفاده نموده و پايداری الگوريتم ارائه شده در آن با استفاده از
تئوری سيستمهای همگن به اثبات رسيده است .در مرجع [ ]19الگوريتم
ارائه شده در مقابل نامعينیهای کوچک پايداری را تضمين میکند.
پايداری اين الگوريتم نيز با استفاده از روش لياپانوف اثبات شده است .در
قوانين هدايت طراحی شده در اين مراجع رابطهای بين کران باالی نامعينی
و بهره های کنترلی وجود نداشته و برای هر نوع مانور هدف بايد بهرههای
کنترلی تنظيم گردند.
در اين مقاله ابتدا الگوريتم نوينی از مد لغزشی مرتبه باال برای
کنترل سيستمهای غيرخطی نامعين ارائه میگردد .اين الگوريتم تنها به
متغير لغزش نياز داشته و به مشتقات باالتر آن وابسته نيست .پايداری روش
پيشنهادی در حضور نامعينی با استفاده از تئوری لياپانوف اثبات گرديده و
سپس از اين الگوريتم برای طراحی قانون هدايت دو بعدی استفاده
میشود .در نهايت کارايی قانون هدايت طراحی شده در شبيهسازی
غيرخطی حلقه هدايت مورد ارزيابی قرار میگيرد .در قانون هدايت
طراحی شده در اين مقاله پديده وزوز رخ نداده و بنابراين بر خالف قانون
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هدايت طراحی شده در مرجع ] [3از تقريب پيوسته استفاده نشده و دقت

 Rبيانگر اختالف سرعتهای رهگير و هدف در راستای خط ديد

کاهش نخواهد يافت .همچنين روش پيشنهادی در مقابل انواع مانورهای

میباشد که از تفريق مولفههای بردار سرعت آنها در راستای خط ديد

هدف مقاوم بوده و در آن بر خالف روش پيشنهاد شده در مرجع ][19

بصورت رابطه ( )1بدست میآيد:

نيازی به تنظيم مجدد بهرههای کنترلی با تغيير مانور هدف نيست.

R  Vt cos  t     Vm cos  m   

()1

همچنين سرعت نسبی جانبی بين رهگير و هدف (  ) Rکه بيانگر

 -2فرمولبندی مسئله

اختالف سرعت رهگير و هدف در راستای عمود بر خط ديد میباشد ،از
تفريق مولفههای سرعت آنها در راستای عمود بر خط ديد بصورت رابطه

 1-2سينماتيک نسبی بين رهگير و هدف
در اين مقاله حلقه هدايت آشيانهياب در فاز نهايی به صورت شكل 1
در نظر گرفته میشود .با توجه در اين دياگرام بلوکی ،جستجوگری
راداری اطالعات نسبی سينماتيک درگيری از قبيل نرخ چرخش خط ديد
و سرعت نزديک شوندگی رهگير به هدف را اندازهگيری کرده و در
اختيار سيستم هدايت قرار میدهد .سيستم هدايت نيز که بر اساس اصل
ناوبری موازی عمل میکند ،با استفاده از نرخ چرخش خط ديد و سرعت
نزديک شوندگی ،دستور شتاب جانبی مناسب برای برخورد با هدف را
صادر می کند .اگر اين دستور شتاب توسط سيستم کنترل به رهگير اعمال
شود ،خط ديد نچرخيده و برخورد حتمی خواهد بود.
شتاب جانبی

سینماتیک نسبی

رهگیر

دستور
شتاب

سیستم کنترل

سیستم
هدایت

( )2بدست میآيد.
R  Vt sin  t     Vm sin  m   

()2

که در آن  ،نرخ چرخش خط ديد میباشد.
روابط بين بردار سرعت ،سرعت زاويهای بردار سرعت و شتاب
جانبی رهگير و هدف بصورت روابط ( )3و ( )4میباشد:
Am  Vm m

()3

At  Vt  t

()4

در اين روابط   mو   tبه ترتيب سرعت زاويهای بردار سرعت
رهگير و هدف و  Amو  Atشتابهای جانبی رهگير و هدف میباشند
] .[3-1معادالت ( )1تا ( )4بيانگر سينماتيک نسبی دوبعدی بوده که
ارتباط بين زاويه خط ديد و برد نسبی را با شتابهای جانبی رهگير و

نرخ چرخش خط دید

جستجوگر

هدف نشان میدهد .با توجه به رابطه ( )3تغيير در شتاب جانبی رهگير

سرعت نزدیک شوندگی

منجر به تغيير در سرعت زاويهای بردار سرعت شده که اين متغير در

شكل  :1دياگرام بلوکی حلقه هدايت در فاز نهايی

هندسهی درگيری دو بعدی را میتوان همانند شكل  2در نظر

گرفت .در اين شكل R ،برد نسبی بين رهگير و هدف و  زاويهی بين

تغييرات برد نسبی و زاويه خط ديد موثر است .به همين ترتيب شتاب
جانبی هدف بر متغيرهای سينماتيک نسبی تاثير میگذارد.

خط ديد و خط مرجع بوده که بيانگر مختصات نسبی رهگير و هدف در

شتاب جانب ی رهگير به عنوان ورودی کنترل فرض شده و سيستم

دستگاه قطبی میباشند .همچنين   mزاويهی بردار سرعت رهگير با خط
مرجع  t ،زاويهی بردار سرعت هدف با خط مرجع Am ،بردار شتاب

کنترل نيز به عنوان يک محرک برای اعمال اين ورودی میباشد .سيستم
کنترل خود دارای اجزای مختلف و پيچيدهای بوده و در اين مقاله تنها

جانبی رهگير و  Atبردار شتاب جانبی هدف میباشد.

ديناميک تقريبی مرتبه اول و پايدار شده آن در نظر گرفته میشود.
بنابراين فرض میشود دستورات سيستم هدايت با يک ثابت زمانی

Vt

t

مشخص اعمال شود.
در صورتی که در بخش سيستم هدايت در شكل  1از قانون هدايت

At

ناوبری تناسبی حقيقی استفاده گردد ،دستور شتاب جانبی رهگير به

هدف

R
خط دید
خط مرجع

Vm

صورت زير محاسبه میشود:

m
Am


رهگیر

شكل  :2سينماتيک نسبی رهگير و هدف در مختصات دو بعدی

()5

Vc   R

 NVc   ,
) 

1
cos( m

Ac 

اگر سيستم کنترل قادر به اعمال اين دستور شتاب باشد ،نرخ
چرخش خط ديد صفر شده و برخورد با اهداف بدون مانور تضمين
می گردد .برای رهگيری اهداف مانوردار ،از ناوبری تناسبی افزوده
استفاده میشود که دستور شتاب جانبی آن به صورت زير است.
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()6



1
NVc  Aˆt ,
) cos( m  

)S (0

Ac 

()12



tr 

که در آن  Aˆt ,شتاب جانبی هدف در راستای عمود بر خط ديد است.
همانطور که در رابطه ( )6مشاهده میگردد برای پيادهسازی اين قانون

مشاهده می شود ،مدت زمان صفر شدن متغير لغزش با تغيير مقدار پارامتر

هدايت نياز به تخمين شتاب جانبی هدف میباشد .در اين مقاله دستور

 قابل تنظيم است .حال برای برقراری شرط ( )11داريم:

شتاب به عنوان ورودی کنترل فرض شده و با استفاده از تئوری مد لغزشی
طوری تعيين می شود که سرعت نسبی جانبی و نرخ چرخش خط ديد در
حضور مانورهای هدف صفر شود .در اين روند مانور هدف به صورت
نامعينی فرض میشود و نيازی به تخمين و يا اندازهگيری آن نمیباشد.

()13

برای برقراری ( ،)13کنترلکننده مد لغزشی بهصورت:

u  ueq  ur

تعريف میگردد که در آن  ueqکنترل معادل بوده برای حذف جمالت
معين در رابطه ( )13به صورت زير تعيين میشود:

سيستم ديناميكی تک ورودی  -تک خروجی زير را در نظر بگيريد:
x ( n )  f ( x)  u

 xخروجی مورد نظر و  uورودی کنترل میباشند .همچنين
 f ( x)  fun  f nomتابع غيرخطی بوده که در آن  f nomبخش معين
و  funبخش نامعين تابع است .هدف کنترلی رساندن  xبه مقدار
مطلوب بوده و برای اين منظور طبق تئوری کنترل مد لغزشی ،متغير

()15

)ueq   f nom  f1( x

با جايگذاری روابط ( )14و ( )15در ( )13داريم:
()16

) S (t
) S (t
 ur
  0
) S (t
) S (t

fun

برای برقراری ( ،)16بخش رسانندهی کنترل مد لغزشی به صورت:
()17

لغزش  Sبر اساس خطای رديابی سيستم بصورت زير تعريف میشود:
()8

V  S  fun  f nom  u  f1( x)   S

()14

 2-2تئوری کنترل مد لغزشی

()7

 trمدت زمان همگرايی متغير لغزش است .همانطور که در اين رابطه

) ur  (   )Sgn(S

تعريف میشود که در آن  بيشينه اندازه بخش نامعين ) f ( xمیباشد.

d

S    c  x(n1)  x( n1)  ...  c n1x
 dt


با اعمال کنترلکننده رابطه ( )17به سيستم ( )7تضمين میشود که
x

متغير لغزش در مدت زمان محدودی که از رابطه ( )12تعيين میشود ،به

از مقدار مطلوب بهصورت  x  x  xdتعريف میشود .بنابراين مسئلهی

صفر رسيده و بعد از آن متغيرهای حالت به صورت نمايی همگرا شوند.

رديابی معادل  S  0میباشد .با مشتقگيری از متغير لغزش داريم:

ورودی کنترل طراحی شده در رابطه ( )17شامل تابع عالمت بوده و

 cضريب وزندهی خطای متغيرهای حالت و  xاختالف متغير حالت

S  x( n)  ...  c n x 
x( n)  xd ( n)  ...  c n ( x  xd ) 

()9

f ( x)  u  xd ( n)  ...  c n ( x  xd ) 
)fun  f nom  u  f1( x

وجود اين تابع منجر به نوسان در ورودی کنترل میشود.
يكی از روشهای هموار کردن چترينگ ،روش تقريب پيوسته
میباشد که کاربرد بيشتری نسبت به روشهای ديگر دارد .در اين روش
تابع ناپيوستهی عالمت با تابع اشباع جايگزين میشود .بنابراين بخش
رساننده ورودی کنترل در عمل به صورت رابطه زير به کار برده میشود:

که در آن )  f1( x)   xd (n)  ...  cn ( x  xdمیباشد .برای تضمين

S
ur  (   ) Sat  
 

پايداری متغير لغزش با استفاده از تئوری پايداری لياپانوف ،ابتدا تابع

()18

کانديد لياپانوف به صورت زير در نظر گرفته میشود:

که در آن  تعيين کنندهی پهنای اليهی مرزی است .روش تقريب

()10

1 2
S
2

V

که يک تابع مثبت معين است .طبق تئوری پايداری لياپانوف اگر مشتق

پيوسته اگرچه باعث هموار شدن سيگنال کنترلی میشود اما منجر به
کاهش دقت در رساندن متغير لغزش به صفر خواهد شد ].[5] ،[4
استفاده از مد لغزشی مرتبه باال يكی ديگر از روشهای حذف وزوز

اين تابع منفی معين باشد S  0 ،پايدار مجانبی خواهد بود .اما در تئوری

در کنترل مد لغزشی میباشد .اين روش با حفظ مزيت اصلی روش

کنترل مد لغزشی برای تضمين همگرايی زمان محدود متغير لغزش ،شرط

استاندارد (مقاوم بودن) ،اثر وزوز را نيز حذف میکند .ايدهی اصلی در

لغزش زير بايد برقرار شود:

کنترل مد لغزشی مرتبه دوم رساندن  Sو  Sبه صفر میباشد .مسيرهای

()11

V  SS   S

 يک ثابت مثبت میباشد .با انتگرالگيری از طرفين شرط لغزش داريم:
مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،2تابستان 1393

سيستم در صفحهی  S  Sدر کنترل مد لغزشی مرتبه اول در شكل ()3
رسم گرديده است.
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V  k2 Sgn( S ) S   
k1k2 S  k2 Sgn  S    k2 Sgn  S   


()23
S-dot

0



k1k2 S

بنابراين مشتق اين تابع لياپانوف به ازای  k1k2  0نيمه منفی معين
بوده و سيستم ( ) 21پايدار است و البته پايداری مجانبی اين سيستم نيز با
استفاده از قضيه السال به سادگی اثبات میگردد .بنابراين همگرايی  Sو
   k2 Sgn  S  dtتضمين خواهد شد ].[18] ،[10


0
S

شكل  :3مسير سيستم در صفحهی  S  Sدر کنترل مد لغزشی مرتبه اول

در مد لغزشی مرتبه دوم بايد عالوه بر صفر شدن متغير لغزش ،مشتق
متغير لغزش نيز صفر شود .به عبارت ديگر مسيرهای سيستم در صفحهی
 S  Sبه نقطهی تعادل  S  S  0همگرا شوند(شكل .)4

ورودی کنترل طراحی شده توسط الگوريتم فراپيچش کامال هموار
نمیباشد .نوع اصالح شدهی اين الگوريتم برای توليد سيگنال کنترلی
هموارتر به صورت زير است ]:[19] ،[18
, 0  1 , 2  1

()24

1

ur  k1 S

2

u1  k2 S

Sgn( S )  u1
) Sgn( S

در مراجع ] [19] ،[18پايداری اين روش بدون در نظر گرفتن نامعينی
با استفاده از تئوریهای سيستمهای همگن و لياپانوف اثبات شده است.

0
S-dot

 -3الگوریتم نوین مد لغزشی مرتبه باال
در اين بخش نوع جديدی از الگوريتم مد لغزشی مرتبه باال برای
تضمين پايداری سيستم غيرخطی در حضور نامعينی ارائه میگردد .اين

0

الگوريتم به صورت قضيه زير بيان میشود:
قضیه  -1پايداری سيستم غيرخطی و نامعين ( )6با استفاده از

S

شكل  :4مسير سيستم در صفحهی  S  Sدر کنترل مد لغزشی مرتبه دوم

بخش رساننده در الگوريتم فراپيچش که برای کنترل سيستمهايی با
درجهی نسبی يک و بهمنظور جلوگيری از رخ دادن وزوز در ورودی

ورودی کنترل ( )25تضمين خواهد شد که در آن k1, k2 , k3

ثابتهايی مثبت بوده و  کران باالی نامعينی میباشد.
Sgn( S ) - k21 - k3 2

کنترل توسعه داده شده است ،به صورت زير میباشد:
Sgn( S )  u1 , 0    1

()19



ur  k1 S

) Sgn( S

()25
1

) u1  k2 Sgn(S

با قرار دادن رابطهی ( )19و ( )14در ( )9داريم:
()20

Sgn(S )  k2  Sgn(S )d



S  fun  k1 S

بدون در نظر گرفتن نامعينی ،رابطه ( )20را میتوان به فرم فضای

()26

2  2 S

Sgn(S )  k21  k22  fun

1

S  k1 S

روابط ( )26و ( )25را میتوان به فرم فضای حالت زير در نظر

S  k1 S Sgn  S   

  k2 Sgn  S 

Sgn( S )  k21  k2 2  f un

رابطه ( )22در نظر گرفته میشود.
S
1
V  k2  Sgn( ) d    2
0
2

مشتق اين تابع لياپانوف به صورت زير است:

1

S  k1 S

) Sgn( S

()27
k31

برای بررسی پايداری سيستم ( )21تابع کانديدای لياپانوف به صورت

مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،2تابستان 1393

Sgn( S )   Sgn( 2 ) S

1  S

گرفت:

حالت مرتبه دوم زير در نظر گرفت:

()22

k3

2

2

2

اثبات -با قرار دادن رابطهی ( )25در ( )9داريم:



()21

1

u  ueq - k1 S

2

Sgn( S )   Sgn( 2 ) S

2

2

1  S

2  2 S

برای بررسی پايداری رابطه ( )27تابع کانديدای لياپانوف به صورت
رابطه ( )28در نظر گرفته میشود.
()28

2
k
Sgn(1 )d1  2 12  k3  Sgn( 2 )d 2
0
2

2

S

V   1
0
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اين تابع لياپانوف به ازای  k2 , k3  0مثبت معين میباشد .مشتق
اين تابع لياپانوف به صورت زير است:



رابطه ( )28در نظر گرفته میشود .مشتق اين تابع لياپانوف به صورت

Sgn( S )  k21  k 2 2  f un 

1



()29





2

Sgn( S )   Sgn( 2 ) S
2


1  2

Sgn( S )   S

  k1 S

2

2

 S

VS

Sgn( S ) k1 S

Sgn( S ) 
k31 

2

Sgn( S ) S  k211  k3 Sgn( 2 ) 2 

2

برای بررسی پايداری سيستم ( )34تابع کانديد لياپانوف به صورت

S



k21 S



V

()35

 S

1  2

k1 S

1  2

k1 S

مشتق اين تابع لياپانوف به ازای  k1  0نيمه منفی معين بوده و ()27
پايدار است .پايداری مجانبی اين سيستم را نيز میتوان با استفاده از قضيه
السال اثبات نمود .بنابراين )  ( S , 1 , 2به صفر همگرا خواهند شد.

کردن سرعت نسبی جانبی بصورت زير تعريف میشود:

های رهگير و هدف در راستای عمود بر خط ديد صفر بوده و خط ديد
نخواهد چرخيد .در اينصورت طبق ايدهی ناوبری موازی برخورد حتمی
خواهد بود ] .[19ديناميک اين متغير لغزش به صورت زير است:
S   R  Am cos  m     At cos  t   

طبق تئوری پيشنهادی در قضيه ( )1قانون هدايت برای تضمين



1

 R  k1 S 1 Sgn(S )  k21  k32
) cos( m  
) Sgn( S
k31

2

مجانبی اين سيستم نيز با استفاده از قضيه السال قابل اثبات است .بنابراين
سيستم پايدار مجانبی بوده و سرعت نسبی جانبی به صفر همگرا خواهد
شد .در نهايت قانون هدايت بصورت زير بدست میآيد:
1


  R  k1 R Sgn( R )  k21  k32 
cos( m   ) 


1

Sgn( S )   Sgn( 2 ) S

2

2

1  S

2  2 S

( )32در ( )31داريم:
Sgn(S )  k21  k22  At cos  t   

Sgn( S )  k21  k2 2  At cos   t   

1

S  k1 S

1

S  k1 S

) Sgn( S

()34
1

k3

Sgn( S )   Sgn( 2 ) S
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2

Sgn( R )   Sgn( 2 ) R

2

2

Ac 

1  R

 2   2 R

جملهی اول قانون هدايت ( )36مشابه با ناوبری تناسبی حقيقی بوده و

2

هدف قادر به صفر کردن سرعت نسبی جانبی و نرخ چرخش خط ديد
بوده و مقاومت خوبی در برابر اهداف مانوردار خواهد داشت .برای پياده
سازی اين ق انون هدايت اطالعاتی از قبيل زاويه و نرخ چرخش خط ديد،
برد نسبی و سرعت نزديک شوندگی مورد نياز است که اين اطالعات
میتواند توسط يک جستجوگر راداری طوقه دار فراهم گردند .همچنين
زاويه بردار سرعت نيز مورد نياز بوده که میتواند توسط حسگرهای
ناوبری رهگير فراهم شود.

 -5نتایج شبیهسازی
در اين بخش عملكرد قانون هدايت طراحیشده بررسی میشود .در
تمامی شبيهسازیها ،فاصلهی نسبی اوليه  40کيلومتر ،سرعتهای رهگير
و هدف به ترتيب  800و  700متر بر ثانيه ،زاويه خط ديد اوليه صفر
درجه ،زوايای اوليه بردارهای سرعت رهگير و هدف به ترتيب  30و 150
درجه ،مكان اوليهی رهگير  Rm  0 0T mو مكان اوليهی هدف
0
 Rt   40000 0 mدر نظر گرفته میشوند .همچنين ثابت زمانی
0
T

رابطه ( )33را میتوان به فرم فضای حالت زير در نظر گرفت:

2

) Sgn( R
k31

Am 

که در آن  کران باالی شتاب هدف میباشد .با قرار دادن رابطهی

()33

 S

 S

k1 S

ناوبری تناسبی افزوده و البته بدون نياز به اندازهگيری و يا تخمين مانور

با طراحی ورودی کنترل اگر  S  0برقرار شود ،اختالف سرعت-

()32

 k1 S

2

2

1  2

جمالت ديگر نقش تخمين مانور هدف را دارند .اين قانون هدايت همانند

S  R



 At cos   t    S

k1 S

 k1  0نيمه منفی معين بوده و سيستم ( )67-3پايدار است .پايداری

پيشنهادی ،ابتدا متغير لغزش با توجه به ايده ناوبری موازی برای صفر

پايداری متغير لغزش به صورت زير خواهد بود:

1  2

2

1  2

همانطور که مشاهده میگردد ،مشتق اين تابع لياپانوف به ازای

برای طراحی قانون هدايت با استفاده از الگوريتم مد لغزشی

()31

Sgn( S )   S

()36

 -4طراحی قانون هدایت

()30



2

k3 Sgn( 2 )  2 S

 f un S

2

2

2

رابطه ( )35است:

2

1  S

2  2 S

ديناميک مرتبه اول سيستم کنترل  0.2ثانيه فرض میشود.
قانون هدايت پيشنهادی با قوانين هدايت ناوبری تناسبی افزوده و
هدايت مد لغزشی تقريب زده شده مقايسه میگردد .دستور شتاب در
ناوبری تناسبی افزوده به صورت رابطه ( ) 6بوده که عالوه بر نرخ چرخش
خط ديد و سرعت نزديک شوندگی ،به تخمين شتاب جانبی هدف در
راستای عمود بر خط ديد نيز نياز دارد .فرض میشود اين متغير نيز قابل

Journal of Control, Vol. 8, No. 2, Summer 2014

65

ارائه يک الگوريتم مد لغزشی مرتبه باالی جديد برای طراحی سيستم هدايت مقاوم و غيرخطی
وحيد بهنامگل ،احمدرضا ولی ،علی محمدی

اندازهگي ری بوده و فراهم است .دستور شتاب در قانون هدايت مد لغزشی

پيشنهادی بر خالف ناوبری تناسبی افزوده به به اندازهگير و يا محاسبات

تقريب زده شده به صورت زير است:

پيچيده تخمين مانور هدف نيازی نبوده بنابراين منجر به کاهش هزنه در





1
)  R      Tanh(

) cos( m  

()37

پياده سازی قانون هدايت میشود .نمودار مسير برخورد رهگير با هدف

Ac 

نيز نشان میدهد که در اين سناريو هر سه قانون هدايت رهگير را قادر به

عملكرد قوانين هدايت در دو سناريوی درگيری بررسی میشود.

برخورد با هدف میسازند .اگرچه هر سه قانون هدايت برخورد با هدف

تفاوت اين سناريوها در نوع مانور هدف میباشد .در سناريوی اول هدف

را تضمين میکنند اما کاهش دقت میتواند در عمل با وارد شدن خطا و

با شتاب جانبی ثابت  30متر بر مجذور ثانيه و در سناريوی دوم با شتاب

نويزهای ديگر منجر به کاهش کارايی قانون هدايت شود .اطالعات ثبت

جانبی سينوسی با دامنه  30متر بر مجذور ثانيه پرواز میکند.

شده در اين سناريو در جدول ( )2مشاهده میشود .در اين سناريو
روش پيشنهادی نسبت به دو روشديگر انرژی کمتری نياز داشته و پيک
شتاب در آن کوچكتر از پيک شتاب جانبی رهگير در هدايت مد لغزشی

 1-5سناريوی درگيری اول
در اين سناريو هدف با شتاب جانبی  30متر بر مجذور ثانيه پرواز
میکند .نمودار شتاب جانبی هدف و همچنين مولفه شتاب هدف در

تقريب زده شده میباشد .همچنين روشپيشنهادی منجر به کاهش مدت
زمان برخورد با هدف میگردد.
0

راستای عمود بر خط ديد در شكل ( )5رسم گرديده است.

New SOSMG

-5

35

-10

Target Acceleration

-15
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)Target Acceleration (m/s2
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شكل  :6منحنی تغييرات شتاب جانبی رهگير در سناريوی درگيری اول

شكل  :5شتاب جانبی هدف در سناريوی اول

0.02
0

مقادير بهرههای موجود در قوانين هدايت نيز در اين سناريو در
جدول ( )1درج گرديده است.
جدول  :1مقادير بهرههای موجود در قوانين هدايت در سناريوی اول

-0.04

قانون هدايت

k1

k2

k3







N

New SOSMG
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2
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-

-
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-
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-
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شكل  : 7منحنی تغييرات نرخ چرخش خط ديد در سناريوی درگيری اول

منحنیهای شتاب جانبی رهگير در سناريوی درگيری اول در شكل
( )8و مسير برخورد رهگير با هدف در شكل ( )9رسم گرديده است.
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 نتیجهگیری-6
در اين مقاله الگوريتم نوينی در حوزه مد لغزشی مرتبه باال ارائه
گرديد که پايداری دستهای از سيستمهای غيرخطی و نامعين را تضمين
 اثبات پايداری در اين الگوريتم در حضور نامعينی به صورت.می کند
تحليلی و به روش لياپانوف صورت گرفت که در الگوريتمهای قبلی
 الگوريتم پيشنهادی برای طراحی قانون هدايت.چنين اثباتی وجود نداشت
 نتايج شبيهسازی افزايش دقت قانون.دو بعدی مورد استفاده قرار گرفت
هدايت طراحی شده را نسبت به قانون هدايت مقاوم مد لغزشی تقريب
 عملگرد قانون هدايت پيشنهادی که در مقابل.زده شده نشان می دهد
 در مقايسه با ناوبری تناسبی افزوده که به،اهداف مانوردار مقاوم است
. قابل قبول میباشد،اندازهگيری و يا تخمين مانورهای هدف نياز دارد
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