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چکیده :در اين مقاله حرکت گروهي زمان محدود سيستمهاي چندعاملي در حضور عنصر غيرخطي اشباع مورد بررسي قرار ميگيرد.
با ارائه يک پروتكل کنترل جديد نشان داده ميشود که سرعت و موقعيت عاملها با ديناميک انتگرال گير دوگانه در زمان محدود به يكديگر
و به سرعت و موقعيت رهبر همگرا مي شوند .فرض شده است که گراف ارتباط بين عاملها متصل است و حداقل يک عامل از موقعيت و
سرعت رهبر مطلع است .ثابت ميشود عاملها تحت اين پروتكل کنترلي به يكديگر برخورد نميکنند و نيز گراف ارتباط متصل باقي خواهد
ماند .ضمناً شرايطي ارائه ميگردد که سطح سيگنال کنترل از دامنه محدودکننده اشباع کمتر باشد.
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Abstract: In this paper a finite-time flocking of multi-agent system with input saturation is
investigated. By introducing a new control protocol, it is show that speed and position of agents with
double-integrator dynamics converge to the speed and position of leader in finite time. It is assumed
that the graph between the agents is connected and that at least one agent is informed of the leader
speed and position. It is shown that the agents do not collide under this control protocol and the graph
remains connected. Further, conditions are provided by which the control signal level remains less
than the limiting saturation range.
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و سرعت رهبر مطلع است .الگوريتم ارائه شده در اين مقاله تضمين ميکند

 -1مقدمه
با شروع قرن  2۱توجه ويژهاي به سيستمهاي چندعاملي

(multi-agent

) systemsشد [ .]۱سيستم چندعاملي به سيستمي گفته ميشود که از چند
زيرسيستم يكسان يا غيريكسان که آن را عامل ) (agentنامند تشكيل شده
است .در اين نوع سيستمها هر عامل بخشي از اطالعات مورد نياز جهت

که سرعت عاملها در زمان محدود به سرعت رهبر همگرا ميشود و نشان
داده ميشود در حين حرکت در عين اينكه اتصال شبكه ارتباطي پابرجا
باقي ميماند ( ،)connectivity preservingعاملها به يكديگر برخورد
نميکنند.

بهدليل زياد بودن عاملها و پيچيدگي و حجم باالي محاسبات امكان کنترل

حرکت گروهي زمان محدود در مقابل حرکت گروهي مجانبي و دومي

مستقل هر عامل وجود ندارد لذا هر عامل با دريافت اطالعات از عاملهاي

در نظر گرفتن عنصر غيرخطي اشباع در ورودي که به نظر ميرسد به اين

مجاور خود سيگنال کنترل خود را ميسازد .هواپيماهاي بدون سرنشين [،]2

مسئله هم در موضوع حرکت گروهي عاملها کمتر پرداخته شده است.

وسائل نقليه خودکار [ ،]۳روباتهاي امدادگر و مينياب [ ،]4و

در ادامه در بخش  2مقدمات رياضي مورد نياز در تبيين مسئله تعريف

نوسانگرهاي تزويج شده [ ]5از جمله سيستمهاي چندعاملي است که

شده بيان ميشود .در بخش  ۳حرکت گروهي زمان محدود عاملها مورد

ميتوان به آنها اشاره کرد .با توجه به نوع گرايش محققان به سيستمهاي

بررسي قرار ميگيرد و در بخش  4با ارائه شبيهسازي صحت عملكرد

چندعاملي اهداف متفاوتي همچون اجماع ) ،]5[ (consensusشكلپذيري

الگوريتم ارائه شده نشان داده ميشود.

) ،]4[ (formationحرکت گروهي ) ]6[ (flockingو غيره تعريف شده

 -2تعریفها و مبانی ریاضی

است .ايدهي اوليه سيستمهاي چندعاملي از حرکت گروهي پرندگان،
زنبورهاي عسل ،مورچهها ،ماهيها و غيره گرفته شده است [ .]7سيستم
چندعاملي اي که در آن عاملها با رعايت سه شرط زير در کنار يكديگر
حرکت کنند را حرکت گروهي گويند [:]۸

𝑁 عامل با ديناميک زير که در فضاي اقليدسي 𝑛 بعدي حرکت
ميکنند را در نظر بگيريد
𝑖𝑣 = ̇𝑥
𝑖 {
, 𝑖 = 1, ⋯ , 𝑁,
𝑖𝑢 = 𝑖 ̇𝑣

()۱

الف) حرکت نزديک به هم

که در آن 𝑛𝑅 ∈ 𝑖𝑣  𝑥𝑖 ,موقعيت و سرعت عاملها و 𝑛𝑅 ∈ 𝑖𝑢 شتاب

ب) سرعت يكسان

حرکت و به عبارت ديگر قانون کنترلي ميباشد .در شكل برداري،

ج) عدم برخورد با يكديگر

موقعيت ،سرعت و شتاب عاملها به صورت زير نمايش داده ميشود.

 Olfatiدر [ ]۸و  Suو همكارانش در [ ]۹با ارائه الگوريتمهايي اين سه
خاصيت را برآورده کردهاند .در تمامي روشهاي ارائه شده در مقاالت

𝑇] 𝑇𝑁𝑥 ⋯ 𝑇𝑥 = [𝑥1𝑇 𝑥2
𝑇] 𝑇𝑁𝑣 ⋯ 𝑇𝑣 = [𝑣1𝑇 𝑣2
𝑇] 𝑇𝑁𝑢 ⋯ 𝑇𝑢 = [𝑢1𝑇 𝑢2

()2

به مزاياي روشهاي کنترل زمان محدود ) (finite-time controlمانند پاسخ

فاصله بين عاملها که ميتوانند با يكديگر تبادل داده کنند شعاع همسايگي

گذراي سريعتر ،دقت باالتر ،همگرايي سريعتر و حذف اغتشاش بهتر

گويند و عاملهاي همسايه عامل 𝑖 ام به صورت زير تعريف ميشود.

[ ، ]۱2،۱0اخيراً محققان به کنترل زمان محدود گرايش بيشتري پيدا
کردهاند .اين گرايش در سيستمهاي چندعاملي هم وجود داشته به طوريكه
 Guanو همكارانش در [ ]۱۳اجماع زمان محدود سيستمهاي مرتبه  2را
ارايه دادهاند .در [ ]۱4اجماع زمان محدود سيستمهاي چندعاملي با
ديناميک غيرخطي بررسي شده است همينطور الگوريتمي براي اجماع
زمان محدود وسايط نقليه بدون سرنشين ) (AUVو حرکت بدون برخورد
آنها در [ ]۱5ارائه شده است.
حرکت گروهي عاملها در دو حالت بدون رهبر و با رهبر بررسي
ميشود .در حالت با رهبر الگوريتم ارائه شده بايستي به گونهاي باشد که
مقاله حرکت گروهي زمان محدود عاملها با ديناميک انتگرالگير دوگانه
مورد بررسي قرار ميگيرد که در حد بررسيهاي نويسندگان مقاله تاکنون
به آن پرداخته نشده است .در اين مقاله فرض شده است که شبكه ارتباطي
بين عاملها متصل ) (connectedبوده و حداقل يكي از عاملها از موقعيت
مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،۱بهار ۱۳۹۸

که در آن ‖  ‖.نرم اقليدسي مرتبه  2است.
شبكه )𝐴  𝐺 = (𝑉, 𝐸,از مجموعه گره } 𝑛𝑣  𝑉 = {𝑣1 , 𝑣2 , ⋯ ,و مجموعه لبه
𝑉 × 𝑉 ⊆ 𝐸 و ماتريس همسايگي 𝐴 تشكيل شده است .هر لبه 𝑘𝑒 با يک
زوج گره ) 𝑗𝑣  (𝑣𝑖 ,تعريف ميشود .ماتريس 𝑁×𝑁𝑅 ∈ ] 𝑗𝑖𝑎[ = 𝐴 قدرت
انتقال اطالعات بين عاملها را نشان ميدهد به طوريكه اگر

𝐸 ∈ ) 𝑖𝑣 (𝑣𝑗 ,

باشد  𝑎𝑖𝑗 ≠ 0خواهد بود .اگر شبكه بدون جهت باشد ماتريس 𝐴 متقارن
خواهد بود .ضمن ًا  𝑎𝑖𝑖 = 0است .با توجه به اينكه همسايگي را فقط بر
اساس فاصله بين عاملها تعريف کردهايم در اين مقاله ماتريس 𝐴 متقارن و
شبكه بدون جهت است .به دنبالهاي از لبهها از گره 𝑖 تا گره 𝑗 مسير گفته
ميشود .اگر بين هر دو گره دلخواه از شبكه حداقل يک مسير وجود داشته
باشد به آن متصل گويند ( 𝐿 = ∆𝐴 − 𝐴 .)connectedرا ماتريس الپالسين
ميگويند که در آن 𝐴∆ ماتريسي قطري است و 𝑖 امين المان قطري آن برابر
Journal of Control, Vol. 13, No. 1, spring 2019
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موقعيت و سرعت عامل ها به موقعيت و سرعت رهبر همگرا شوند .در اين

𝑁𝑖 (𝑡) = {𝑗: ‖𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 ‖ < 𝑟, 𝑗 = 1,2, ⋯ , 𝑁, 𝑗 ≠ 𝑖},
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مختلف حرکت گروهي ،همگرايي مجانبي به اثبات رسيده است .با توجه

قدرت انتقال اطالعات بين عاملها بستگي به فاصله عاملها دارد .به حداکثر

()۳
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ساخت سيگنال کنترل را از عاملهاي مجاور ميگيرد .در اين نوع سيستمها

تفاوت و نوآوري اين مقاله نسبت به مقاالت مشابه دو چيز است يكي
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است با 𝑗𝑖𝑎  ∑𝑛𝑗=1اگر مقادير ويژه ماتريس الپالسين را با  𝜆1تا 𝑛𝜆 به ترتيب

تعريف ميشود.

غير نزولي نشان دهيم  𝜆1 = 0و بردار ويژه متناظر با آن ) (1,1, ⋯ ,1خواهد

()۹

بود .ضمن ًا شرط الزم و کافي براي متصل بودن شبكه آن است که 𝜆2 > 0

باشد [.]۸
است قبل از ورود به بحث اصلي دو تعريف و يک لم در مورد کنترل زمان
محدود ارائه ميشود.

با اين مزيت نسبت به نرم اقليدسي که در صفر داراي مشتق است [𝜓1 (𝑧) .]۹

()۱0

که در آن  𝑄 > 𝑉maxاست و  𝑉maxبيشترين مقدار تابع انرژي 𝑉 است که
جلوگيري ميکند.

𝑛 𝑅 ∈ ) 𝑛𝑥 𝑥̇ = 𝑓(𝑥), 𝑥 = (𝑥1 , 𝑥2 , ⋯ ,

()4

باز در اطراف  𝑥 = 0است .نقطه تعادل  𝑥 = 0از سيستم ( )4پايدار محلي

()۱۳

𝛼

𝑧

) 𝛼𝑑 𝜙𝛼 (𝑠) = 𝑎𝜌ℎ ( ) 𝜙(𝑧 −
𝛼𝑟

𝑧
√1+𝑧 2

]if 𝑧 ∈ [0, ℎ

زمان محدود خوانده ميشود اگر شرايط زير برقرار باشد.

()۱4

الف) سيستم در همسايگي  𝑈̃0پايدار مجانبي باشد که .𝑈̃0 ⊆ 𝑈0

1

]𝜌ℎ (𝑧) = { 0.5 (1 + cos (𝜋 𝑧−ℎ )) if 𝑧 ∈ [ℎ, 1
1−ℎ

otherwise

ب) زمان محدود )  𝑇(𝑥0وجود داشته باشد طوري که → ) lim 𝑥(𝑡, 𝑥0

) 𝑡→𝑇(𝑥0

= )𝑧(𝜙

0

در اين روابط  0 < 𝑑 < 𝑟 ،𝑑𝛼 = ‖𝑑‖𝜎 ،𝑎 > 0و ) ℎ ∈ (0,1پارامترهاي
قابل تنظيم ميباشند .بدين ترتيب

 0و  𝑥(𝑡, 𝑥0 ) = 0براي هر ) .𝑡 ≥ 𝑇(𝑥0
))𝑥( 𝑛𝑓 𝑓(𝑥) = (𝑓1 (𝑥), 𝑓2 (𝑥), ⋯ ,

را هموژن از مرتبه 𝑅 ∈ 𝑘 با تاخير ) 𝑛𝑟  (𝑟1 , 𝑟2 , ⋯ ,گويند اگر براي هر > 𝜀
= 𝑖 𝑓𝑖 (𝜀 𝑟1 𝑥1 , 𝜀 𝑟2 𝑥2 , ⋯ , 𝜀 𝑟𝑛 𝑥𝑛 ) = 𝜀 𝑘+𝑟𝑖 𝑓𝑖 (𝑥),

= − ∑𝑗∈𝑁𝑖 ∇𝑥𝑗 𝜓(‖𝑥𝑖𝑗 ‖𝜎 ).

()۱5

با استفاده از روشهاي عددي ميتوان نشان داد که

| 𝑎𝑖𝑓|

𝑎𝑖𝑓

داراي يک مقدار

بيشينه است که از آن مي توان براي محدود کردن سطح سيگنال کنترل
| 𝑎𝑖𝑓|

𝑛  1,2, ⋯ ,و سيستم ( )4را هموژن گويند اگر )𝑥(𝑓 هموژن باشد .عالوه بر

استفاده کرد .اين مقدار بيشينه به پارامترهاي

آن سيستم

شرايط اوليه موقعيت و سرعت عاملها ندارد .اين مقدار بيشينه را با
𝑛 𝑅 ∈ 𝑥 𝑥̇ = 𝑓(𝑥) + 𝑓̃(𝑥), 𝑓̃(0) = 0,

()5

𝑅 ∈ 𝑘 با تاخير ) 𝑛𝑟  (𝑟1 , 𝑟2 , ⋯ ,باشد و بردار پيوسته )𝑥(̃𝑓

مي شوند و به ترتيب وظيفه نزديک کردن موقعيت و سرعت عاملها به
يكديگر را برعهده دارند.

=0

()6

)𝑛𝑥 𝑛𝑟𝜀𝑓̃𝑖 (𝜀𝑟1 𝑥1 ,𝜀𝑟2 𝑥2 ,⋯,
𝑖𝑟𝜀 𝑘+

lim
𝜀→0

𝑛 ∀𝑥 ≠ 0 𝑖 = 1,2, ⋯ ,

لم  .]۱۳[ 1فرض کنيد سيستم ( )4هموژن از مرتبه 𝑅 ∈ 𝑘 با تاخير
) 𝑛𝑟  ،(𝑟1, 𝑟2, ⋯ ,تابع )𝑥(𝑓 پيوسته و در  𝑥 = 0پايدار مجانبي است .اگر
مرتبه هموژنيتي  𝑘 < 0باشد نقطه تعادل سيستم ( )4پايدار زمان محدود
است و اگر رابطه ( )6برقرار باشد سيستم ( )5پايدار محلي زمان محدود
خواهد بود.
سيگنال کنترل ارائه شده در اين مقاله از  5بخش تشكيل شده است.
) 𝑒𝑖𝑓 𝑢𝑖 = 𝐾(𝑓𝑖𝑎 + 𝑓𝑖𝑏 + 𝑓𝑖𝑐 + 𝑓𝑖𝑑 +

وظيفه بخش ،𝑓𝑖𝑎 ،جلوگيري از برخورد عاملها و همچنين مقاومت در
پتانسيل که از مراجع [ ]۹،۱6گرفته شده و به شكل ( )۸تعريف ميشود
انجام ميگيرد.
()۸

) 𝜎‖ 𝑗𝑖𝑥‖( ψ(‖𝑥𝑖𝑗 ‖𝜎 ) = ψ1 (‖𝑥𝑖𝑗 ‖𝜎 ) + ψ2

در اين رابطه 𝑗𝑥  𝑥𝑖𝑗 = 𝑥𝑖 −است .همچنين نرم 𝜎 با پارامتر 𝜀 به شكل زير
مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،۱بهار ۱۳۹۸

()۱7

𝛼2

)) 𝑗𝑣 = − ∑𝑗∈𝑁𝑖 𝑎𝑖𝑗 tanh(sig (𝑣𝑖 −

𝑐𝑖𝑓

تابع  sigبه صورت زير تعريف ميشود.
𝛼|𝑥|)𝑥(sig 𝛼 (𝑥) = sign

()۱۸

ضمناً  0 < 𝛼1 < 1قابل تنظيم و  𝛼2 = 𝛼2𝛼+11است.
1

المانهاي ماتريس همسايگي ] 𝑗𝑖𝑎[ = 𝐴 به شكل زير تعريف ميشوند.
𝑗=𝑖

()۱۹

0

‖ 𝑗𝑖𝑥‖
{ = 𝑗𝑖𝑎
𝜎
( 𝜌ℎ
𝑗≠𝑖 )
𝛼𝑟

در آخر ،بخش چهارم و پنجم معادله ( )7وظيفه نزديک کردن موقعيت و
سرعت عاملها به موقعيت و سرعت رهبر را دارا ميباشند .به طوريكه
عاملها بتوانند موقعيت و سرعت رهبر را رديابي ( )trackکنند.
()20

)) 𝑓𝑖𝑑 = −𝑐1 ℎ𝑖 tanh(sig 𝛼1 (𝑥𝑖 − 𝑥0

()2۱

)) 𝑓𝑖𝑒 = −𝑐2 ℎ𝑖 tanh(sig 𝛼2 (𝑣𝑖 − 𝑣0

در روابط ( )20و ( ℎ𝑖 = 1 )2۱است اگر عامل 𝑖ام مستقيم ًا به موقعيت و
Journal of Control, Vol. 13, No. 1, spring 2019

] [ DOI: 10.29252/joc.13.1.1

مقابل از دست رفتن اتصال شبكه است .اين کار توسط گراديان دو تابع

()۱6

)) 𝑗𝑥 = − ∑𝑗∈𝑁𝑖 𝑎𝑖𝑗 tanh(sig𝛼1 (𝑥𝑖 −

𝑏𝑖𝑓

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1398.13.1.3.4

)𝑥(𝑓

در رابطه زير صدق کند.

()7

| 𝑎𝑖𝑓| maxنشان ميدهيم.
بخش دوم و سوم از ( 𝑓𝑖𝑏 )7و 𝑐𝑖𝑓 ،با روابط ( )۱6و ( )۱7تعريف

هموژن محلي از مرتبه 𝑅 ∈ 𝑘 با تاخير ) 𝑛𝑟  (𝑟1, 𝑟2, ⋯ ,گويند اگر
هموژن از مرتبه

بستگي دارد و ارتباطي با

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-08-19

که در آن 𝑛𝑅 →  𝑓: 𝑈0تابعي برداري پيوسته ميباشد و  𝑈0يک همسايگي

باشيم

𝑧

𝑠𝑑)𝑠( 𝛼𝜙 𝑑∫ = )𝑧( 𝜓2

()۱۱
()۱2

تعریف  .]۱۳[ 2تابع برداري پيوسته

𝑧2
𝑟𝛼 −𝑧+𝑟𝛼 𝑄−1

𝑗𝑖𝑎 = )𝑧( 𝜓1

بعداً تعريف ميشود .ضمن ًا 𝜎‖𝑟‖ = 𝛼𝑟 .همچنين )𝑧(  𝜓2از برخورد عاملها

تعریف  .]۱0[ 1سيستم مرتبه 𝑛 زير را در نظر بگيريد

0

𝜀

وظيفه مقاومت در مقابل از دست رفتن اتصال را برعهده دارد.

با توجه به اينكه هدف ارائه الگوريتمي جهت حرکت گروهي زمان محدود

داشته

1

)‖𝑧‖𝜎 = (√1 + 𝜀‖𝑧‖2 − 1

4
کنترل زمان محدود حرکت گروهي عامل هاي جمعي با وجود عنصر غير خطي اشباع
سيد اسماعيل ميرعبدالهي شمس و محمد حائري
lim (𝑣𝑖 − 𝑣0 ) → 0, 𝑣𝑖 − 𝑣0 = 0, ∀𝑡 ≥ 𝑇0

سرعت رهبر دسترسي داشته باشد که اصطالحاً به آن عامل آگاه گويند

()۳0

( )informed agentو براي بقيه عاملها اين مقدار صفر است .همچنين > 𝑐1

ب) حداکثر فاصله عاملهاي آگاه با رهبر از مقدار √𝑉0 (𝛼1 + 1)𝑐1−1

 0و  𝑐2 > 0پارامترهاي کنترلي جهت وزن دادن به رديابي است.

کمتر خواهد بود

پارامتر 𝐾 جهت تنظيم سطح بيشينه سيگنال کنترل تعريف شده تا بتوان اين

ج) اتصال شبكه در حين حرکت برقرار ميماند.

سطح را کمتر از حد اشباع  𝑙satقرار داد .با توجه به مطالب گفته شده اگر
مقدار 𝐾 از رابطه زير محاسبه شود سطح سيگنال کنترل هيچگاه به حد
اشباع نخواهد رسيد.
𝑙

sat
𝑐𝐾 ≤ (max|𝑓𝑎|+2𝑛+

()22

) 1 +𝑐2

𝑖

𝑡→𝑇0

)(𝛼1 +1

د) در صورتي که ) 𝑉0 < 𝜓2 (0باشد عاملها با يكديگر برخورد نخواهند
کرد.
اثبات .الف) تابع انرژي 𝑉 را به عنوان تابع لياپانوف کانديدا ميکنيم.
مشتق اجزاء اين تابع در مسير سيستم ( )2۹اينگونه است.

𝑥̇ 0 = 𝑣0
𝑣̇ 0 = 0

()2۳

{

فرض  .1با توجه به شرط متصل بودن عاملها و اينكه حداقل يک عامل
مستقيماً از موقعيت و سرعت رهبر اطالع دارد ،کليه عاملها مستقيم يا
غيرمستقيم نسبت به رهبر مطلع هستند.

 -3حرکت گروهی زمان محدود عاملهای
جمعی

)) 𝑗̃𝑥 − ∑𝑛𝑖=1 𝑣̃𝑖 𝐾 (∑𝑗∈𝑁𝑖 ∇𝑥𝑗 𝜓(‖𝑥𝑖𝑗 ‖𝜎 ) + ∑𝑗∈𝑁𝑖 𝑎𝑖𝑗 tanh (sig 𝛼1 (𝑥̃𝑖 −
+ ∑𝑗∈𝑁𝑖 𝑎𝑖𝑗 tanh (sig 𝛼2 (𝑣̃𝑖 − 𝑣̃𝑗 )) + 𝑐1ℎ𝑖 tanh(sig 𝛼1 (𝑥̃𝑖 )) +
))) 𝑖̃𝑣( 𝑐2ℎ𝑖 tanh(sig 𝛼2

()۳۱
()۳2

𝐾
𝑉̇2 = ∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑗=1 𝑎𝑖𝑗 (𝑣̃𝑖 − 𝑣̃𝑗 )tanh(sig 𝛼1 (𝑥̃𝑖 − 𝑥̃𝑗 )),

()۳۳

𝑉̇3 = 𝐾 ∑𝑛𝑖=1 𝑐1 ℎ𝑖 𝑣̃𝑖 tanh(sig 𝛼1 (𝑥̃𝑖 )),

()۳4

𝑉4̇ = 𝐾 ∑𝑛𝑖=1 𝑣̃𝑖 ∑𝑗∈𝑁𝑖 ∇𝑥𝑗 𝜓(‖𝑥𝑖𝑗 ‖𝜎 ),

2

𝑉̇ = 𝑉1̇ + 𝑉2̇ + 𝑉3̇ + 𝑉4̇ = − ∑𝑛𝑖=1 𝑣̃𝑖 𝐾 (∑𝑗∈𝑁𝑖 𝑎𝑖𝑗 tanh (sig 𝛼2 (𝑣̃𝑖 − 𝑣̃𝑗 )) +
))) 𝑖̃𝑣( 𝑐2ℎ𝑖 tanh(sig 𝛼2

در اين بخش نشان خواهيم داد موقعيت و سرعت عاملها با ديناميک

𝐾

)) 𝑖̃𝑣 = ∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑗=1 𝑎𝑖𝑗 (𝑣̃𝑖 − 𝑣̃𝑗 ) tanh (sig 𝛼2 (𝑣̃𝑗 −
2
)) 𝑖̃𝑣( −𝐾 ∑𝑛𝑖=1 𝑣̃𝑖 𝑐2 ℎ𝑖 tanh(sig 𝛼2
𝐾
≤ ∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑗=1 𝑎𝑖𝑗 (𝑣̃𝑖 − 𝑣̃𝑗 ) tanh (sig 𝛼2 (𝑣̃𝑗 − 𝑣̃𝑖 )) ≤ 0.

سيستم ( )۱تحت سيگنال کنترل ( )7به موقعيت و سرعت يكديگر و
موقعيت و سرعت رهبر با ديناميک ( )2۳همگرا ميشوند و در اين حرکت
عالوه بر اينكه اتصال شبكه را حفظ ميکنند با يكديگر برخورد نميکنند.
قبل از بيان قضيه و اثبات آن يک تابع انرژي به شكل زير معرفي

()۳5

2

۱

با توجه به داشتن مساوي صفر در رابطه ( )۳5از قضيه السال استفاده
ميکنيم .در نظر بگيريد  𝑉̇ = 0که نتيجه ميشود.
− 𝑣̃𝑖 )) −

ميکنيم.
()24

و با در نظر گرفتن  𝑥̃𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝑥0و  𝑣̃𝑖 = 𝑣𝑖 − 𝑣0اجزاء تابع انرژي اينگونه
تعريف ميشوند.
1

𝑉1 = ∑𝑛𝑖=1 𝑣̃𝑖2

()25
()26

2

𝑠𝑑))𝑠( 𝑎𝑖𝑗 tanh(sig𝛼1

𝑗̃𝑥𝑥̃ −

𝐾

𝑖 𝑉2 = ∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑗=1 ∫0
2

̃𝑥

𝑠𝑑))𝑠( 𝑉3 = 𝑐1 𝐾 ∑𝑛𝑖=1 ∫0 𝑖 ℎ𝑖 tanh(sig𝛼1

()27

𝐾

) 𝜎‖ 𝑗𝑖𝑥‖(𝜓 𝑖𝑁∈𝑗∑ 𝑉4 = ∑𝑛𝑖=1

()2۸

𝑗̃𝑣( 𝑣̃𝑗 ) tanh(sig 𝛼2

−

𝐾

𝑖̃𝑣( 𝑎 𝑛∑ 𝑛∑
𝑗𝑖 2 𝑖=1 𝑗=1

𝐾 ∑𝑛𝑖=1 𝑣̃𝑖 𝑐2 ℎ𝑖 tanh(sig 𝛼2 (𝑣̃𝑖 )) = 0

()۳6

با توجه به ( )۳6و فرض  ۱نتيجه ميشود 𝑛 .𝑣̃𝑖 = 𝑣̃𝑗 = 0 𝑖, 𝑗 = 1,2, ⋯ ,
ضمن ًا اگر  𝑣̃𝑖 = 𝑣̃𝑗 = 0واضح است که نتيجه ميشود  𝑉̇ = 0لذا شرط
الزم و کافي براي  𝑉̇ = 0آن است که  𝑣̃𝑖 = 𝑣̃𝑗 = 0باشد که نتيجه ميدهد
 𝑣̃̇𝑖 = 0پس
)) 𝑗̃𝑥 𝑣̃̇𝑖 = −𝐾 (∑𝑗∈𝑁𝑖 ∇𝑥𝑗 𝜓(‖𝑥𝑖𝑗 ‖𝜎 ) + ∑𝑗∈𝑁𝑖 𝑎𝑖𝑗 tanh(sig𝛼1 (𝑥̃𝑖 −
+ ∑𝑗∈𝑁𝑖 𝑎𝑖𝑗 tanh(sig𝛼2 (𝑣̃𝑖 − 𝑣̃𝑗 )) + 𝑐1 ℎ𝑖 tanh(sig𝛼1 (𝑥̃𝑖 )) +
= 0.

()۳7

))) 𝑖̃𝑣( 𝑐2 ℎ𝑖 tanh(sig 𝛼2

2

باتوجه به  𝑣̃𝑖 = 𝑣̃𝑗 = 0نتيجه ميشود

همچنين سيستم ( )۱به فرم زير تبديل ميشود.
𝑖̃𝑣 = ̇̃𝑥
𝑖 {
𝑁 𝑖 = 1,2, ⋯ ,
𝑖𝑢 = 𝑖̇̃𝑣

()2۹

قضیه  𝑁 .1عامل با ديناميک ( )۱تحت سيگنال کنترل ( )7و ديناميک
رهبر ( )2۳و با انرژي اوليه )) 𝑉0 = 𝑉(𝑥(0), 𝑣(0در زمان محدود حرکت

−𝐾 (∑𝑗∈𝑁𝑖 ∇𝑥𝑗 𝜓(‖𝑥𝑖𝑗 ‖𝜎 ) + ∑𝑗∈𝑁𝑖 𝑎𝑖𝑗 tanh(sig 𝛼1 (𝑥̃𝑖 − 𝑥̃𝑗 )) +
𝑐1 ℎ𝑖 tanh(sig 𝛼1 (𝑥̃𝑖 ))) = 0.

()۳۸

در ادامه با ضرب 𝑖̃𝑥 و گرقتن جمع از رابطه باال ميتوان گفت
∑𝑛𝑖=1 𝑥̃𝑖 (−𝐾 ∑𝑗∈𝑁𝑖 ∇𝑥𝑗 𝜓(‖𝑥𝑖𝑗 ‖𝜎 ) − 𝐾 ∑𝑗∈𝑁𝑖 𝑎𝑖𝑗 tanh(sig 𝛼1 (𝑥̃𝑖 −

گروهي خواهند داشت .يعني

𝐾

LaSalle
مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،۱بهار ۱۳۹۸

()۳۹

𝑖̃𝑥 𝐾 ∑𝑛𝑖=1

∑𝑗∈𝑁𝑖 ∇𝑥𝑗 𝜓(‖𝑥𝑖𝑗 ‖𝜎 ) − ∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑗=1 𝑎𝑖𝑗 (𝑥̃𝑗 −
2
)) 𝑖̃𝑥( 𝑥̃𝑖 )tanh(sig𝛼1 (𝑥̃𝑗 − 𝑥̃𝑖 )) − 𝐾 ∑𝑛𝑖=1 𝑥̃𝑖 𝑐1 ℎ𝑖 tanh(sig 𝛼1

.

1

Journal of Control, Vol. 13, No. 1, spring 2019

] [ DOI: 10.29252/joc.13.1.1

𝑥̃𝑗 )) − 𝐾𝑐1 ℎ𝑖 tanh(sig𝛼1 (𝑥̃𝑖 ))) = −

الف) سرعت عاملها در زمان محدود به سرعت رهبر همگرا ميشود.

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1398.13.1.3.4

𝑉 = 𝑉1 + 𝑉2 + 𝑉3 + 𝑉4

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-08-19

ديناميک حرکتي رهبر به شكل زير تعريف ميشود.

= 𝑖𝑢 𝑖̃𝑣 𝑉1̇ = ∑𝑛𝑖=1 𝑣̃𝑖 𝑣̃̇𝑖 = ∑𝑛𝑖=1

5
کنترل زمان محدود حرکت گروهي عامل هاي جمعي با وجود عنصر غير خطي اشباع
سيد اسماعيل ميرعبدالهي شمس و محمد حائري
700

که نتيجه ميدهد  𝑥̃𝑖 = 𝑥̃𝑗 = 0پس با توجه به قضيه السال سيستم پايدار
مجانبي است.
سيستم ( )2۹با متغيرهاي ) 𝑛̃𝑣  (𝑥̃1, 𝑥̃2 , ⋯ , 𝑥̃𝑛 , 𝑣̃1 , 𝑣̃2 , ⋯ ,هموژن از
درجه  𝑘 = 𝛼1 − 1 < 0با تاخير

(2,2, ⋯ ,2,1 + 𝛼1 , 1 + 𝛼1 , ⋯ ,1 +

)  𝛼1است.
با توجه به مباحث باال سيستم ( )2۹پايدار مجانبي سراسري و هموژن با

سرعت رهبر همگرا ميشود و اثبات قسمت الف تكميل ميشود.

400
300
200
100

درجه  𝑘 < 0ميباشد .با استفاده از لم  ۱نتيجه ميگيريم سيستم ( )2۹پايدار
زمان محدود سراسري ميباشد .لذا سرعت عاملها در زمان محدود به

500

x

agent 1
agent 2
agent 3
agent 4
agent 5
agent 6
agent 7
agent 8
agent 9
agent 10
leader

600

200

150

100

50

0
0

t

شكل  .۱همگرايي موقعيت عاملها به موقعيت يكديگر و موقعيت رهبر.

 𝑉(𝑡) < 𝑉0است در نتيجه < 𝑠𝑑 ))𝑠( 𝑉3 = 𝑐1 𝐾 ∑𝑛𝑖=1 ∫0 𝑖 ℎ𝑖 tanh(sig 𝛼1

6

̃𝑥

 𝑉0خواهد بود که نتيجه ميشود
گفت

< 𝑉0

)(𝛼1 +1

√𝑉0 (𝛼1 + 1)(𝐾𝑐1 )−1

|𝑥̃𝑖 |𝛼1 +1
𝛼1 +1

𝑖 .𝑐1 𝐾 ∑𝑛𝑖=1 ℎلذا ميتوان
4

< | 𝑖̃𝑥| يعني فاصله بين رهبر و

عاملهاي آگاه همواره از اين مقدار کمتر خواهد بود.
ج) فرض کنيد )𝑡(𝐺 در فاصله زماني ) …  𝑡𝑘 (𝑘 = 1,2,تغيير کند .با توجه
به نزولي بودن 𝑉 براي تمام زمانها  𝑉(𝑡) < 𝑉0 < 𝑉maxصادق است از
تعريف ) 𝜎‖ 𝑗𝑖𝑥‖(  𝜓1نتيجه ميگيريم .𝜓1 (𝑟𝛼 ) = 𝑄 > 𝑉max > 𝑉0

2

v

agent 1
agent 2
agent 3
agent 4
agent 5
agent 6
agent 7
agent 8
agent 9
agent 10
leader

0
-2
-4
0

بنابراين فاصله بين هيچ دو عاملي به 𝛼𝑟 نميرسد يعني هيچ ارتباطي قطع

200

نمي گردد .با توجه به اينكه شبكه در ابتدا متصل بوده است پس متصل هم

شكل  .2همگرايي سرعت عاملها به سرعت يكديگر و سرعت رهبر.

150

100

50

t

استفاده ميکنيم .اگر در زمان  𝑡 ∗ > 0برخوردي بين دو عامل اتفاق بيافتد

4

مقدار تابع پتانسيل حداقل مقدار ) 𝜓2 (0را پيدا ميکند پس ≥ ) ∗ 𝑡(𝑉 ≥ 𝑉0

2

) 𝜓2 (0که اين خالف فرض ) 𝑉0 < 𝜓2 (0ميباشد .پس برخوردي بين دو
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شكل  .۳سيگنال کنترل.

شكل  2همگرا شدن سرعت عاملها را به سرعت يكديگر و سرعت
رهبر در زمان محدود نشان ميدهد .در شكل  ۳سيگنال کنترل ديده
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ميشود تا سطح سيگنال کنترل کمتر از  ۱0شود .همانطور که در شكل ۱
مشخص است موقعيت عاملها پس از زمان محدودي به يكديگر همگرا
ميشوند.
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گرفتن اشباع در ورودي )۳ ،حرکت گروهي زمان محدود بدون در نظر
گرفتن اشباع در ورودي و  )4حرکت گروهي زمان محدود با در نظر
گرفتن اشباع در ورودي ارائه ميشود.
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براي حالت اول سرعت و موقعيت عاملها به سرعت و موقعيت
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 نتیجهگیری و پیشنهاد-8
در اين مقاله حرکت گروهي عاملها در زمان محدود مورد بررسي
 سيگنال کنترل ارائه شده در اين مقاله به گونهاي است که هر.قرار گرفت
عامل تحت تاثير اين سيگنال در حرکت خود در عين اينكه موقعيت و
سرعت خود را به عاملهاي مجاور و رهبر نزديک ميکند برخوردي با
 ضمن ًا تحت تاثير اين قانون کنترلي اتصال شبكه حفظ.هيچ عاملي ندارد
 سيگنال کنترل به.ميشود و در هيچ زماني اتصال شبكه از بين نميرود
گونهاي تعريف شده است که با تنظيم پارامترهاي مورد نظر ميتوان سطح
آن را محدود به حد اشباع ورودي کرد تا عنصر اشباع نتواند روي عملكرد
.سيستم تاثير بگذارد
با توجه به اينكه براي اثبات همگرايي زمان محدود از روش هموژنيتي
استفاده کردهايم امكان ارائه زماني مشخص براي زمان همگرايي وجود
ندارد پيشنهاد مي شود روشي ارائه شود تا بتواند زمان محدود همگرايي را
.مشخص کند
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