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 يكي از مراحل مهم در طراحي. سيستمهای هشدار نقش مهمي در حفظ ايمني و جلوگيری از وقوع حوادث در سيستمهای صنعتي بر عهده دارند:چکیده
 آميخته باشد، زماني که توزيع يک متغير هشدار. قبل و بعد از وقوع عيب ميباشد، برای متغير هشدار، تخمين مناسب تابع چگالي احتمال،سيستمهای هشدار
 در اين مقاله سيستم هشداری ارائه ميشود که قابليت.روشهای متداول طراحي سيستم هشدار مانند تايمرهای تأخيری و باندمرده با چالش روبرو خواهند بود
 در توابع، بر اساس مقادير چگالي احتمال متناظر با مقادير لحظهای متغير هشدار، هشدار، در اين روش.بكارگيری برای متغيرهای هشدار با توزيع آميخته را دارد
 روش پيشنهادی بهصورت سيستماتيک معرفي شده و برای سناريوهای. توليد ميشود،)چگالي احتمال نرمال و غيرنرمال (مدلهای مرجع نرمال و غيرنرمال
 در يكي از موارد مطالعاتي عملكرد روش پيشنهادی بر. ارزيابي و اعتبارسنجي ميشود،مختلف عيب شبيهسازی و از طريق مقايسه با يكي از روشهای معمول
. موردبررسي قرار گرفته استDAMADICS روی يكي از عملگرهای بنچمارک
 هشدار نادرست، هشدار ازدسترفته، مديريت هشدار، تابع چگالي احتمال آميخته:کلمات کلیدی

Representing an alarm system for processes with variables with mixture
probability distribution
A.Valipoori, G. Latif Shabgahi
Abstract: Alarm systems play an important role in ensuring safety, and preventing event
occurrence in industrial plants. One of the most important steps in alarm system designing is
estimation of the proper probability density function (pdf). Conventional methods in alarm system
designing like, dead-band and delay timers cannot be more effective in case of alarm variable with
mixture pdf. This paper presents a new method to design an univariate alarm system with mixture pdf
in alarm variables. In this paper three alarm performance indecis are derived for variables with gussian
pdf. In proposed method, rasing and clearing alarms are based on the probability values corresponding
to the instantaneous alarm variable values in the normal and abnormal pdfs (normal and abnormal
reference models). The effectiveness of the proposed method is shown during some simulation and
industrial case studies and its performance compared with Reset scenario in delay timers. In one of
the case studies, the performance of the proposed method in the DAMADICS benchmark actuators
has been investigated.
Keywords: Mixture probability density function, Alarm management, False alarm, Missed alarm.
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امروزه سيستمهای تشخيص عيب و مديريت هشدار از اجزای

کردن آستانه برای کاهش اثر آن ،در سناريوی تايمر تأخيری پرداخته

الينفک سيستمهای صنعتي مدرن هستند .آمارها نشان ميدهد که اتفاقات

شده است .در [ 8و  ]9هرکدام از نواحي باال و پايين آستانه ،با اضافهشدن

و خطاهای ناخواسته ،وقوع عيب در تجهيزات و خاموشيهای ناگهاني و

دو آستانهی ديگر ،به سه ناحيه تقسيم و برای هر يک از آنها تعداد

برنامهريزینشده ،ساالنه ميلياردها دالر به واحدهای صنعتي ضرر وارد

مشخصي تأخير در نظر گرفته شد .نتايج ذکرشده در اين مراجع نشان

ميکند .اين اتفاقات از عوامل گوناگوني نظير آسيبهای جزئي در

ميدهد اين کار موجب بهبود کارايي سيستم هشدار ميشود.

تجهيزات ،تنظيم نامناسب کنترلکنندهها ،انتخاب نامناسب نقاط تنظيم،

يكي ديگر از روشهای ساده و متداول در طراحي سيستمهای

خروج از کاليبراسيون تجهيزات و  ...ناشي ميشوند .برای جلوگيری از

هشدار ،طراحي بر اساس باندمرده است .در [ ]10شاخصي برای تعيين

اين مشكالت و بهبود کيفيت محصوالت ،عملكرد بخشهای مختلف

کارايي باندهای مرده برای يک سيستم و روشي برای طراحي عرض

يک واحد صنعتي پايش و کنترل ميشود .يک سيستم هشدار بهعنوان

باندمرده ارائهشده است .در [ ]11نحوهی طراحي سيستم هشدار بر اساس

قسمتي از يک سيستم پايش و نظارت ،مجموعهای از سختافزارها و

روش باندمرده و تحليل و ارزيابي آن برای سيستم تک متغيره بيان شده

نرمافزارها را شامل ميشود که بر اساس يک سری استانداردها ([ ]1و [)]2

است .همچنين برای دو گروه باندمرده مبتني بر اندازهگيری و باندمرده

در توليد و مديريت هشدار ،به تشخيص بهموقع خطاهای رخداده در

مبتني بر زمان ،شاخصهای ارزيابي  MAR ،FARو  AADاستخراج

قسمتهای مختلف يک واحد صنعتي ،کمک ميکند .در ارتباط با

شدهاند .مرجع [ ]12يک روش طراحيِ سيستمِ هشدارِ مبتني بر باندمرده،

سيستمهای هشدار چندين استاندارد از جمله ] EEMUA 191[1و ISA

برای فرايندهای مدلشده با سریهای زمانيِ غيرخطيِ تصادفي ،ارائه

] S18.02[2وجود دارد.

کرده است.

-1-1مرور کارهای گذشته

عالوه بر تايمر تأخيری و باندمرده ،فيلترها نيز در طراحي سيستمهای

در دو دههی اخير ،سه روش اصلي برای طراحي سيستمهای هشدار

هشدار بسيار کاربرد دارند .در [ ]13به بررسي نحوه طراحي سيستم هشدار

برای کاربردهای صنعتي مقياس بزرگ به کار رفته است اين روشها

با استفاده از فيلترهای ميانگين متحرک و واريانس متحرک پرداخته شده

عبارتند از :تايمرهای تأخيری ،باندهای مرده و فيلترها.

است .در [ ]14چهارچوبي برای طراحي بهينهی فيلتر ،جهت توليد هشدار

تايمر تأخيری به عنوان يكي از روشهای مؤثر و کاربردی در کاهش

ارائهشده است .در [ ]15به طراحي فيلتر بهينه برای توليد هشدار پرداخته

هشدارهای نادرست در سالهای اخير موردتوجه پژوهشگران اين حوزه

شده است .در [ ]16به چگونگي طراحي يک فيلتر با کارايي بهينه برای

قرار گرفته است .در [ ]3يک سيستم توليد هشدار مبتني بر سناريوی تايمر

حداقل کردن شاخصهای  FARو  MARپرداخته شده است .همچنين در

تأخيری پيشنهاد شده است که در آن عالوه بر آستانه اصلي ،دو آستانهی

اين مرجع مواردی را که فيلتر واريانس متحرک کارايي مناسبي دارد،

ديگر در نظر گرفته شده است .اين سيستم هشدار با توجه به مقدار متغير

مشخص شده است.

هشدار و موقعيت آن نسبت به اين آستانهها ،سيگنال هشدار را توليد
ميکند .در [ ]4تعميمي از روش تايمرهای تأخيری با  nنمونه تأخير به نام
سناريوی پنالتي ارائهشده است .در اين روش نحوهی ريست شدن
شمارنده با استفاده از پارامتری به نام پنالتي تغيير داده شده است .مرجع
[ ]5يک روش تحليلي ،برای محاسبهی شاخصهای ارزيابي برای
سناريوی تايمر تأخيری تعميميافته ( )m out of nبا استفاده از مدل
مارکوف ارائه کرده است .يكي از راههای کاهش اثر نويز در سيستمهای
هشدار استفاده از آستانههای متغير است .در [ ]6روشي برای ارزيابي
عملكرد سيستمهای هشدارِ مبتني بر تايمرتاخيری و باندمرده با استفاده از
اين نوع آستانه ارائهشده است .اين روش با استفاده از گيت Priority-

 Andو فرايند شبهمارکوف مدلسازی شده است .در [ ]7به بررسي تأثير
مجله کنترل ،جلد  ،15شماره  ،1بهار 1400

-2-1مرور تحقیقات مرتبط با تشخیص عیب با توزیع
آمیخته
در [ ]17يک روش مبتني بر مدل برای تشخيص عيب ،با استفاده از
مدل آميخته و استراتژی استنتاج بيزی ارائهشده است .در اين روش با
استفاده از دادههای تاريخچه سيستم و با استفاده از الگوريتم  F-Jتعداد
المانهای مدل آميخته و مشخصات آماری هر يک ،تعيين ميشود؛ سپس
با استفاده از مدل (توزيع آميخته گوسي محدود يا  )FGMMو با استفاده
از استراتژی استنتاج بيزی احتمال تعلق نمونههای مانيتورشده به هر يک
از المانهای مدل آميخته محاسبه و برای تشخيص عيب استفاده ميشود.
در [ ]18نيز از مدل  GMMبرای تشخيص ناهنجاریها استفادهشده است
که در آن از الگوريتم  EMبرای تخمين پارامترهای مدل آميخته استفاده
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ميشود .در اين روش ،بعد از تعيين مدل با استفاده از تستِ نرخِ شباهتِ

ميشود .بخش  ،3سيستم هشدار پيشنهادی را معرفي ميکند و بخش 4

تعميميافته ( ،)GLRTناهنجاریهای سيستم تشخيص داده ميشود .در []19

تحليل رياضي آن را بيان ميکند .شبيهسازیهايي را برای نشان دادن

يک مدل  GMMبر اساس دادههای مربوط به شرايط نرمال در تاريخچه

کارايي روش در بخش  5ارائهشده است.

سيستم و با المانهای اساسي ،توسط الگوريتم  EMو شاخص  F-Jتعميم
اين مدل و يک شاخص (به نام  NLLPيا  )MDميزان شباهت ،بهصورت

سيستمهای هشدار از روی رفتار متغيرهای هشدار ،وضعيت سيستم

آنالين برای دادهها تعيين ميشود و با قراردادن يک آستانه روی آن ،عيب

را پايش ميکنند .شكل  1فضای نمونه مربوط به يک سيگنال تصادفي

در سيستم تشخيص داده ميشود .در [ ]20نيز يک روش تشخيص عيب

()𝑡(𝑥) با دوره نمونهبرداری  ℎرا نشان ميدهد .در شكل  1در لحظه = 𝑡

مبتني بر مدل آميخته پيشنهادشده است که در آن ،مدل پيشنهادی شامل

 1000عيبي به سيستم اعمال شده است .سيستم هشداری را در نظر بگيريد

𝑘 مدل محلي است که 𝑘 و تعداد المانهای اساسي موجود در هر مدل

که با تعريف يک آستانه ( 𝑝𝑡𝑋) به اين صورت عمل ميکند که اگر 𝑛

محلي با بكارگيری الگوريتمهای  EM ،PCAو يک الگوريتم يادگيری،

نمونهی پياپي از آستانهی تعريفشده باالتر باشند ،هشدار صادر و

تعيين ميشوند .ايدهی اصلي اين مرجع اين است که الگوی دادههای

درصورتيکه 𝑛 نمونه پياپي از آن کوچکتر باشند هشدار قطع ميشود

پيچيده را ميتوان توسط چند مدل محلي نشان داد .نتايج اين مرجع نشان

(روش تايمر تأخيری با 𝑛 نمونه تأخير) .اگر در اين سيستم  𝑛 = 1باشد

ميدهد که عملكرد اين روش برای سيستمهای ديناميكي ،غيرخطي و

آن را ،سيستم هشدار پايه مينامند .در اين صورت با عبور هر نمونه از

سيستمهای با چند حالت ماندگار متفاوت ،مناسب ميباشد .در [ ]21از دو

آستانه ،هشدار صادر و با برگشت آن به زير آستانه ،هشدار قطع ميشود.

مدل  GMMو مدل مارکوف مخفي ( )HMMبرای تشخيص عيب

در شكل  1دادههای ) 𝑥(1,1000را بهعنوان دادههای نرمال و دادههای

استفادهشده است .در اين مرجع نيز قبل از بكارگيری مدل  GMMاز PCA

) 𝑥(1001,2000بهعنوان دادههای غيرنرمال در نظر گرفته شدهاند.

برای کاهش حجم محاسباتي و حذف اطالعات اضافي استفادهشده است.

توابع چگالي احتمال اين دادهها بهصورت گوسي و مطابق شكل  2فرض

نتايج نشان ميدهد هرچند حجم محاسباتي مدل  HMMبيشتر بوده اما

شدهاند .در اين شكل تابع چگالي احتمال مربوط به حالت نرمال و

کارايي بهتری نسبت به مدل  GMMداشته است .مراجع ديگری ([-22

غيرنرمال به ترتيب با )𝑥(𝑞 و )𝑥( pنشان داده شدهاند.

 )]25نيز در اين زمينه کارهايي مشابه انجام دادهاند.
تاکنون تحقيقاتي مرتبط با توزيع آميخته در روشهای معمول
طراحي سيستمهای هشدار مانند تايمرهای تأخيری ،باندمرده و فيلترها
ارائه نشده است اما مراجعي وجود دارد که در آنها به کالسبندی،
مكانيابي و يا تشخيص عيوبي ميپردازند که رفتار متغيرهای آنها با
استفاده از مدلهای آميخته توصيف ميشود .در اين مراجع توسط
معيارهای شباهت ،عيوب آشكارسازی ميشوند .در اين مقاله ،روشي
ارائه ميگردد که قادر است مستقل از نوع تابع چگالي احتمال متغير

شكل  :1فضای نمونه يک سيگنال تصادفي

هشدار ،حاالت هشدار را با دقت و سرعت مناسب تشخيص دهد .اين
روش براساس مقادير چگالي احتمال متغير هشدار ،به توليد هشدار
ميپردازد و برخالف غالب روشهای موجود به آستانه وابسته نيست.
همين ويژگي موجب ميشود برای گروههای عيب بيشتری قابليت
بكارگيری داشته باشد .تمرکز اين مقاله ،روی متغيرهای هشدار با توزيع
آميخته ميباشد.
مطالب ارائهشده در اين مقاله بهصورت زير سازماندهي ميشود .در
بخش  2به معرفي سيستم هشدار پايه و شاخصهای ارزيابي آن پرداخته
مجله کنترل ،جلد  ،15شماره  ،1بهار 1400

شكل  :2توابع چگالي احتمال مرجع نرمال و غيرنرمال
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برای ارزيابي کارايي هر سيستم ،شاخصهايي تعريف ميشود .در
اين قسمت ،سه تا از مهمترين شاخصهای ارزيابي سيستمهای هشدار
يعني  MAR ،FARو  AADمعرفي و برای سيستم هشدار پايه محاسبه
ميشوند ([ .)]26شاخص  FARنرخ هشدارهای صادرشده در حالت
عملكردی نرمال را نشان ميدهد .برای سيستم هشدار پايه ،اين شاخص

()1

𝐹𝐴𝑅 = ∫ 𝑞(𝑥)𝑑𝑥 = 𝑞1
𝑝𝑡𝑥

در رابطهی فوق 𝑝𝑡𝑥 آستانه و  𝑞1ناحيهی  3در شكل  2ميباشد که

شكل  :3توزيع آميختهی ترکيبشده از سه توزيع نرمال با ميانگينهای ،5

با رنگ زرد نشان دادهشده است .شاخص  ،MARنرخ هشدارهای گمشده

 10و 15

در حالتِ عملكردیِ غيرنرما ِل سيستم را نشان ميدهد و برای سيستم

در حالت کلي يک تابع چگالي احتمال آميخته بهصورت زير تعريف
ميشود.

هشدار پايه ،بهصورت زير تعريف ميشود:

𝐾

𝑝𝑡𝑥

()2

𝑀𝐴𝑅 = ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥 = 𝑝2
∞−

که در رابطهی فوق  ،𝑝2ناحيهی  2در شكل  2ميباشد .شاخص
 ،AADميانگين تأخير سيستم در تشخيص عيب را نشان ميدهد .اين
شاخص نيز برای سيستم هشدار پايه بهصورت زير تعريف ميشود [:]26
()3

𝑝2
𝑝1

𝐴𝐴𝐷 = ℎ

که  𝑝1سطح زير نمودار نواحي  3و  4در شكل ( 2که با رنگ آبي و
زرد مشخص شدهاند) ميباشد.

()4

𝑓(𝑥) = ∑ 𝜆𝑘 𝑓𝑘 , 0 ≤ 𝜆𝑘 ≤ 1 , ∑ 𝜆𝑘 = 1
𝑘=1

𝑘=1

که در آن 𝑘𝑓 تابع چگالي احتمال مربوط به مجموعه دادهی 𝑘-ام و 𝑘𝜆
احتمال قرار گرفتن دادهها در مجموعه -kام ،ميباشد .در شكل 𝑘 = ،3
1

3و  𝜆1,2,3 = 3است .در موردهای مطالعاتي ذکرشده در اين مقاله توابع
چگالي احتمال تشكيلدهندهی توزيع آميخته ،گوسي فرض شدهاند.
 -2-3معرفی روش تولید هشدار
روش پيشنهادی ،يک روش مبتني بر مدل است که در آن با استفاده از
دادههای تاريخي دو تابع چگالي احتمال برای شرايط نرمال و غيرنرمال
سيستم ،استخراج ميشود که آنها را به ترتيب مدلهای مرجع نرمال و

 -3معرفی سیستم هشدار پیشنهادی
قبل از معرفي روش پيشنهادی ،توزيع آميخته بهصورت اجمالي بيان
ميشود.

غيرنرمال ميناميم .با استفاده از اين مدلها ،برای هر نمونه از متغير هشدار
( 𝑖𝑥) ،چگالي احتمال نرمالبودن ( 𝑖𝑞) و غيرنرمال بودن ( 𝑖𝑝) محاسبه
ميشود و با توجه به آنها ،سيستم هشدار در يكي از حالتهای عملكردی

 -1-3توزیع آمیخته
توزيع آميخته ،ترکيبي از دو يا چند توزيع احتمال است .درواقع متغيرهای
تصادفي تشكيلدهندهی اين توزيع از چند مجموعه داده ،تشكيل ميشوند
که هر مجموعه ،توزيع مختص به خود را دارد .هر يک از اين توزيعهای
تشكيلدهنده ،ميتوانند تکمتغيره يا چندمتغيره باشند .عالوه براين
توزيعهای تشكيلدهنده توزيع آميخته همگي بايد دارای توزيع پيوسته يا
گسسته باشند .هر يک از اين توزيعها ميتواند دارای يک نوع دلخواه
باشد .شكل  3يک توزيع آميخته را نشان ميدهد که از سه توزيع گوسي
تشكيلشده است.

زير قرار ميگيرد.
.1

حالت عملكردی "بدونهشدار" ()NA1

در اين حالت ،سيستم هشدار ،هشداری صادر نميکند .اگر سيستم هشدار
در اين حالت قرار داشته و برای نمونههای دريافتي شرط 𝑖𝑞 𝑝𝑖 ≤ 𝑘1
برقرار باشد ،سيستم در اين حالت باقي ميماند اما اگر شرط 𝑖𝑞 𝑝𝑖 ≥ 𝑘2

برقرار باشد ،سيستم وارد حالت "هشدار" ميشود .همچنين درصورتيکه
هيچکدام از شروط فوق برقرار نشود (يعني 𝑖𝑞 )𝑘1 𝑞𝑖 < 𝑝𝑖 < 𝑘2
سيستم وارد حالت "آماده برای صدور هشدار" ميشود .الزم به ذکر است
که  𝑘1و  𝑘2پارامترهای طراحي ميباشند ( .)0 < 𝑘1 < 𝑘2
.2

No Alarm
مجله کنترل ،جلد  ،15شماره  ،1بهار 1400
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حالت عملكردی "هشدار" ()A2

Alarm

2

Journal of Control, Vol. 15, No. 1, Spring 2021

Downloaded from joc.kntu.ac.ir at 18:31 +0330 on Sunday December 5th 2021

بهصورت زير تعريف ميشود:
∞
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ارائهی يک سيستم هشدار برای فرايندهای با متغير هشدار با توزيع احتمال آميخته
ايوب وليپوری  ،غالمرضا لطيف شبگاهي
•

در اين حالت ،سيستم در وضعيت صدور هشدار قرار دارد .در اين
وضعيت ،اگر برای نمونههای دريافتي از متغير هشدار شرط 𝑖𝑝 𝑞𝑖 ≤ 𝑘4
برقرار باشد ،سيستم در حالت هشدار باقي خواهد ماند و اگر شرط ≥ 𝑖𝑞

𝑖𝑝  𝑘5برقرار شود ،سيستم به حالت "بدونهشدار" خواهد رفت.
درصورتيکه هيچکدام از شروط فوق برقرار نشود (يعني < 𝑖𝑞 < 𝑖𝑝 𝑘4

است که  𝑘4و  𝑘5پارامترهای طراحي ميباشند ( .)0 < 𝑘4 < 𝑘5
.3

توزيع يكسان ميباشند ()iid
تأثير عيب در رفتار متغير هشدار مستقل از زمان ميباشد.

 -4محاسبهی شاخصهای عملکردی
در اين بخش سيستم هشدار پيشنهادی ،با استفاده از روش مارکوف
مدلسازی و تحليل ميشود .برای سادگي فرض کنيد مدلهای مرجع،
گوسي و بهصورت زير انتخاب شوند ( 𝛿 = .)𝜇2 > 𝜇1 , 𝛿2 = 𝛿1

مد عملكردی "آماده برای صدور هشدار" ()RTRA3

2

فرض کنيد که سيستم در حالت بدونهشدار قرار داشته و برای نمونهی
دريافتي شرط 𝑖𝑞 𝑘1 𝑞𝑖 < 𝑝𝑖 < 𝑘2برقرار شود در اين وضعيت سيستم
هشدار برای کسب اطمينان از اينكه آيا وضعيت سيستم واقعي ،غيرنرمال
شده است يا خير ،به حالتي به نام " آماده برای صدور هشدار" ميرود.
مادامي که سيستم در اين حالت قرار دارد برای نمونهای که باعث ورود
به اين حالت شده و نمونههای دريافتي بعدی شروط ≥ 𝑖𝑝 ∏𝑛𝑖=1

𝑖𝑞  𝑘2 ∏𝑛𝑖=1و 𝑖𝑞  ∏𝑛𝑖=1 𝑝𝑖 ≤ 𝑘3 ∏𝑛𝑖=1را چک ميکند .اگر شرط

) (𝑥−𝜇1
−
𝑒 2𝛿2

(𝑥−𝜇2 )2
−
𝑒 2𝛿2

()5

1
𝜋𝛿√2
1
𝜋𝛿√2

= )𝑥(𝑞
= )𝑥(𝑝

 -4-1محاسبهی شاخص FAR
شاخص  FARدر شرايط نرمال محاسبه ميشود لذا از مدل مرجع نرمال
()𝑥(𝑞) استفاده ميشود .با توجه به توضيحات ارائهشده در بخش قبل
مدل مارکوف سيستم پيشنهادی بهصورت زير ميباشد.

اول برقرار بود سيستم به حالت  Aو اگر شرط دوم برقرار بود سيستم به
حالت  NAميرود .در غير اين صورت نمونهی جديد ميگيرد و مجدداً
شروط را چک ميکند .الزم به ذکر است مقادير 𝑖𝑞  ∏𝑛𝑖=1و 𝑖𝑝 ∏𝑛𝑖=1

 ،حاصلضرب چگالي احتمالها هستند که اگر نسبت به هم مقايسه شوند
همان نسبت احتماالت را نشان ميدهند .همچنين با توجه به فرض iid4

بودن نمونهها ،حاصلضرب احتماالت نرمال/غيرنرمالبودن اعضای يک
مجموعه ،احتمال نرمال/غيرنرمالبودن کل مجموعه را نشان ميدهد.
.4

شكل  :4مدل مارکوف روش پيشنهادی

حالت عملكردی "آماده برای قطع هشدار" ()RTCA5

اين حالت شبيه به حالت  RTRAميباشد با اين تفاوت که در مسير قطع
هشدار قرار دارد .بدين معني که اگر در حالت  Aشرط< 𝑖𝑞 < 𝑖𝑝 𝑘4

𝑖𝑝  𝑘5برقرار گردد سيستم هشدار وارد حالت  RTCAميشود .در اين
𝑚∏
حالت بر اساس  𝑚 − 1نمونهی دريافتي بعدی ،اگر شرط ≥ 𝑖𝑞 𝑖=1

حاالت نشان داده شده با رنگ سبز ( NAو  )RTRAحاالتي هستند که
هشدار ،قطع است و حاالت ديگر ( Aو  )RTCAحاالت هشدار هستند.
مدل مرجع نرمال مورداستفاده برای محاسبهی احتماالت گذارها برای
محاسبهی  FARدر شكل  5نشان داده شدهاند.

𝑚
𝑚∏
𝑖𝑝  𝑘5 ∏𝑖=1برقرار باشد به حالت " "NAرفته و اگر شرط≤ 𝑖𝑞 𝑖=1

𝑚∏  𝑘6باشد به حالت  Aبرخواهيم گشت .درصورتيکه هيچکدام
𝑖𝑝 𝑖=1
از شروط باال محقق نشود همچنان در حالت  RTCAباقي خواهيم ماند.
فرضیات
•

دادههای تاريخي نرمال و غيرنرمال سيستم مشخص
است.

Ready To Raise Alarm
Independent and Identically Distributed
مجله کنترل ،جلد  ،15شماره  ،1بهار 1400
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𝑖𝑝  )𝑘5سيستم وارد حالت "آماده برای قطع هشدار" ميشود .الزم به ذکر

نمونههای دريافتي از متغير هشدار ،مستقل و دارای
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ايوب وليپوری  ،غالمرضا لطيف شبگاهي
) 𝑛(𝜇12 − 𝜇22 ) − 2𝛿 2 𝐿𝑛(𝑘2
)
) 2𝑛(𝜇1 − 𝜇2

شكل  :5مدل مرجع مورداستفاده برای محاسبه ( FARمدل مرجع نرمال
)Normal(2,1و مدل غيرنرمال) ، Normal(3,1پارامترهای
طراحي 𝑘1 = 𝑘4 = 2, 𝑘2 = 𝑘5 = 5, 𝑘3 = 𝑘6 = 1ميباشند).
جهت محاسبه  FARابتدا بايد احتماالت گذارها را بدست آوريم.
گذارهای 𝑎 ℎ ،𝑔 ،𝑐 ،𝑏 ،و 𝑜 نشان داده شده در شكل  4با استفاده از

̅̅̅ را با يک توزيع نرمال با
مطابق قضيه  ،Central Limitميتوان توزيع 𝑥1
ميانگين  𝜇1و واريانس

∫ = 𝑐 = 𝑄4

𝑞(𝑥)𝑑𝑥,

= 𝑏 = 𝑄3

)) − 𝜇1

گذار  fنيز مشابه گذار  eبدست ميآيد.

∫= 𝑏𝑎 =1−𝑐−
∞−

𝑛

∫ = 𝑜 = 𝑄1

𝑖=1
) 𝑛(𝜇12 − 𝜇22

) − 2𝛿 2 𝐿𝑛(𝑘3
)) − 𝜇1
) 2𝑛(𝜇1 − 𝜇2

∞−
𝑥𝑡𝑝2

𝑞(𝑥)𝑑𝑥,

∫ = ℎ = 𝑄2
𝑥𝑡𝑝1

()6

∫=𝑔 =1−𝑜−ℎ
𝑥𝑡𝑝2

در روابط باال  𝑥𝑡𝑝3 ،𝑥𝑡𝑝2 ،𝑥𝑡𝑝1و  𝑥𝑡𝑝4آستانههايي هستند که با توجه
به روابط زير محاسبه شدهاند.
𝑥𝑡𝑝1
𝑥𝑡𝑝2
𝑥𝑡𝑝3
𝑥𝑡𝑝4

()7

= 𝑥 → )𝑥(𝑝 𝑞(𝑥) = 𝑘5 .
= 𝑥 → )𝑥(𝑝 𝑞(𝑥) = 𝑘4 .
= 𝑥 → )𝑥(𝑞 𝑝(𝑥) = 𝑘1 .
= 𝑥 → )𝑥(𝑞 𝑝(𝑥) = 𝑘2 .

مقادير احتماالت مربوط به ساير گذارها (گذارهای خروجي از حاالت
 RTRAو  )RTCAبه صورت تقريبي محاسبه ميشوند .گذار 𝑒 احتمال
انتقال سيستم از حالت "  "RTRAبه حالت " "Aرا نشان ميدهد و
بهصورت زير محاسبه ميشود.
𝑛

𝑖=1
2

∗ ≥ 𝑘2

𝑖=1

=)

𝑒𝑛

𝑛∑
) 𝑖=1(𝑥𝑖−𝜇1
2𝛿2

2

2

1

(𝑃 =

𝑒−

𝑛

)𝜋(𝛿√2

سيستم ،آنقدر نمونهی جديد ميگيرد که يكي از شروط خروج از آن،
برقرار ميشود؛ بنابراين ميتوان گفت 𝑛 ،حداقل تعداد نمونهای است که
به ازای آن ،احتمال خروج از حالت 𝐴𝑅𝑇𝑅 بزرگتر از احتمال ماندن
در آن باشد .بهعبارتديگر،
)𝑛(𝑑 ≥ )𝑛(𝑓 min 𝑛 : 𝑒(𝑛) +

با توجه به اينكه اين سه ترم هيچگونه اشتراکي ندارند و مجموع آنها
برابر يک ميباشد لذا داريم،

𝑒( 𝑃

2
2
𝜇(̅̅̅
𝑥𝑛2
) 1 1 −𝜇2 )+𝑛(𝜇2 −𝜇1
2𝛿 2
𝑒( 𝑃

()𝑥(𝑞) ميباشد .حال اگر از عبارت داخل پرانتز  Lnبگيريم ،عبارت
بهصورت زير ساده ميشود (فرض .)𝑛 > 1
2
2
𝑥𝑛𝑒 = 𝑃 ( 2
𝜇(̅̅̅
) 1 1 − 𝜇2 ) + 𝑛(𝜇2 − 𝜇1

)) 𝑘≤ 2𝛿 2 𝐿𝑛 (1⁄
2

حال با توجه به اينكه ترم 𝜇1 − 𝜇2 < 0ميباشد لذا داريم

لذا 𝑛 حداقل مقداری است که رابطه فوق را برقرار ميکند .ساير

ميشوند.
𝑚

𝑚

)𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑑𝑛𝑜𝑐 𝑙𝑎𝑚𝑟𝑜𝑁| 𝑖𝑝 ∏ ∗ 𝑗 = 𝑃 (∏ 𝑞𝑖 ≥ 𝑘5
𝑖=1

̅̅̅ ميانگين 𝑛 نمونهی توليدشده توسط مدل مرجع نرمال
که در آن 𝑥1
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𝑛 ميباشند .اين گذارها مربوط به حالت 𝐴𝑅𝑇𝑅 ميباشند در اين حالت

1

𝑛
2
2
𝑛∑
) 𝑖=1(𝑥𝑖 −𝜇2 ) −∑𝑖=1(𝑥𝑖 −𝜇1
2𝛿 2

) 𝑘≤ 1⁄

همانطور که مشاهده ميشود مقادير گذارهای 𝑒 𝑓 ،و 𝑑 وابسته به مقدار

گذارهای موجود در مدل مارکوف در شكل  4بهصورت زير محاسبه

)𝜋(𝛿√2

2

= ) 𝑘≤ 1⁄

𝑓𝑑 = 1−𝑒−

𝑛

𝑛∑
) 𝑖=1(𝑥𝑖−𝜇2
2𝛿2

𝑛√
≤ 𝑧(𝑃 =
(
𝛿

min 𝑛: 𝑒(𝑛) + 𝑓(𝑛) ≥ 0.5

)𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑑𝑛𝑜𝑐 𝑙𝑎𝑚𝑟𝑜𝑁| 𝑖𝑞 ∏ ∗ 𝑒 = 𝑃 (∏ 𝑝𝑖 ≥ 𝑘2
−

𝑖=1

با محاسبهی گذارهای  eو  fگذار  dبهصورت زير محاسبه ميشود.

∞

𝑥𝑑)𝑥(𝑞

𝑛

)𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑑𝑛𝑜𝑐 𝑙𝑎𝑚𝑟𝑜𝑁| 𝑖𝑞 ∏ ∗ 𝑓 = 𝑃 (∏ 𝑝𝑖 ≤ 𝑘3

𝑥𝑡𝑝1

𝑞(𝑥)𝑑𝑥 ,

) √𝑛 𝑛(𝜇12 −𝜇22 )−2𝛿 2 𝐿𝑛(𝑘2
(
𝛿
) 2𝑛(𝜇1 −𝜇2

≥ 𝑧(𝑃

𝑖=1

) √𝑚 𝑚(𝜇12 − 𝜇22 ) + 2𝛿 2 𝐿𝑛(𝑘5
≤ 𝑧(𝑃 =
(
)) − 𝜇1
𝛿
) 2𝑚(𝜇1 − 𝜇2
𝑚

𝑚

) 𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑑𝑛𝑜𝑐 𝑙𝑎𝑚𝑟𝑜𝑁| 𝑖𝑝 ∏ ∗ 𝑘 = 𝑃 (∏ 𝑞𝑖 ≤ 𝑘6
𝑖=1

𝑖=1

) √𝑚 𝑚(𝜇12 − 𝜇22 ) + 2𝛿 2 𝐿𝑛(𝑘6
≥ 𝑧(𝑃 =
(
)) − 𝜇1
𝛿
) 2𝑚(𝜇1 − 𝜇2
𝑘𝑙 = 1−𝑗−

مقادير 𝑗 𝑘 ،و 𝑙 به 𝑚 وابسته ميباشند 𝑚 .نيز مشابه 𝑛 بهصورت زير
محاسبه ميشود.
)𝑚(𝑙 ≥ )𝑚(𝑘 min 𝑚 : 𝑗(𝑚) +
min 𝑚: 𝑒(𝑚) + 𝑓(𝑚) ≥ 0.5

Journal of Control, Vol. 15, No. 1, Spring 2021

Downloaded from joc.kntu.ac.ir at 18:31 +0330 on Sunday December 5th 2021

) 𝑛(𝜇12 − 𝜇22 ) − 2𝛿 2 𝐿𝑛(𝑘2
− 𝜇1
) 2𝑛(𝜇1 − 𝜇2
≥ 𝑧(𝑃 = 𝑒
=)
𝛿
𝑛√

روابط زير بدست ميآيند.
𝑞(𝑥)𝑑𝑥 ,

𝛿
𝑛√

تقريب زد .با استفاده از اين تقريب و تبديل z

 scoreداريم:

∞
𝑥𝑡𝑝4
𝑥𝑡𝑝4
∫𝑥 𝑞(𝑥)𝑑𝑥 ,
𝑡𝑝3
𝑥𝑡𝑝3

𝑥( 𝑃 = 𝑒
≥ ̅̅̅1
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𝑥𝑡𝑝3

لذا 𝑚 حداقل مقداری است که رابطه فوق را برقرار ميکند .با محاسبهی

∫= 𝑏𝑎 =1−𝑐−

𝑝(𝑥)𝑑𝑥,

∞−

مقادير گذارها ،ميتوان ماتريس گذار را تشكيل داد که با توجه به شكل

𝑥𝑡𝑝1

𝑝(𝑥)𝑑𝑥 ,

 ،4برابراست با:

∫ = 𝑜 = 𝑄1

∞−
𝑥𝑡𝑝2

()8

𝑐
𝑒
ℎ
𝑘

𝑥𝑡𝑝1
∞

∫= 𝑔 =1−𝑜−ℎ

𝑥𝑑)𝑥(𝑝

𝑥𝑡𝑝2

مقدار شاخص  ،FARبرابر است با مجموع احتمال ماندن سيستم هشدار در

∗ 𝑒 = 𝑃(∏𝑛𝑖=1 𝑝𝑖 ≥ 𝑘2
)𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑑𝑛𝑜𝑐 𝑙𝑎𝑚𝑟𝑜𝑛𝑏𝐴| 𝑖𝑞 ∏𝑛𝑖=1

حالتهای " "Aو " "RTCAدر حالت ماندگار .فرض کنيد)𝑡( 𝑖𝜋 احتمال

−

قرارگيری سيستم در حالت -iام در لحظهی  tرا نشان دهد در اين صورت

) √𝑛 𝑛(𝜇12 −𝜇22 )−2𝛿 2 𝐿𝑛(𝑘2
(
𝛿
) 2𝑛(𝜇1 −𝜇2

≥ 𝑧(𝑃 =

)) 𝜇2

داريم:
})𝑡( 𝜋(𝑡) = {𝜋1 (𝑡), … , 𝜋4
)𝜋(𝑡) = 𝑄 𝑇 𝜋(𝑡 − 1

()9

لذا حالت سيستم در حالت ماندگار برابر است با:

∗ 𝑓 = 𝑃(∏𝑛𝑖=1 𝑝𝑖 ≤ 𝑘3
= )𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑑𝑛𝑜𝑐 𝑙𝑎𝑚𝑟𝑜𝑛𝑏𝐴| 𝑖𝑞 ∏𝑛𝑖=1

)∞(𝜋 𝑇 𝑄 = )∞(𝜋

()10

)) − 𝜇2

از طرفي ميدانيم
با استفاده از روابط  10و  11بردار 𝜋 در حالت ماندگار محاسبه ميشود

≤ 𝑧(𝑃

) √𝑚 𝑚(𝜇12 −𝜇22 )+2𝛿 2 𝐿𝑛(𝑘5
≤ 𝑧(𝑃
(
)) − 𝜇2
𝛿
) 2𝑚(𝜇1 −𝜇2
𝑚
∗ 𝑘 = 𝑃(∏𝑖=1 𝑞𝑖 ≤ 𝑘6
𝑚∏
= ) 𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑑𝑛𝑜𝑐 𝑙𝑎𝑚𝑟𝑜𝑛𝑏𝐴| 𝑖𝑝 𝑖=1
) √𝑚 𝑚(𝜇12 −𝜇22 )+2𝛿 2 𝐿𝑛(𝑘6
≥ 𝑧(𝑃
(
)) − 𝜇2
𝛿
) 𝜇2𝑚(𝜇 −

سپس با استفاده از رابطهی زير  FARمحاسبه ميشود.
)∞ = 𝑡( 𝐹𝐴𝑅 = 𝜋3 (𝑡 = ∞) + 𝜋4

()12

) 2𝑛(𝜇1 −𝜇2

𝑛√
(
𝛿

𝑓𝑑 = 1−𝑒−
𝑚∏(𝑃 = 𝑗
∗ 𝑖=1 𝑞𝑖 ≥ 𝑘5
𝑚
= )𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑑𝑛𝑜𝑐 𝑙𝑎𝑚𝑟𝑜𝑛𝑏𝐴| 𝑖𝑝 ∏𝑖=1

𝜋1 (∞) + 𝜋2 (∞) + 𝜋3 (∞) + 𝜋4 (∞) = 1

()11

) 𝑛(𝜇12 −𝜇22 )−2𝛿 2 𝐿𝑛(𝑘3

2

 -4-2محاسبهی شاخص MAR

1

𝑘𝑙 = 1−𝑗−

 MARدر شرايط غيرنرمال محاسبه ميشود لذا از مدل مرجع
غيرنرمال ()𝑥(𝑝) نشان داده شده در شكل  6استفاده ميشود.

الزم به ذکر است مقادير 𝑛 و 𝑚 مشابه آنچه در محاسبهی  FARبيان
شد ،محاسبه ميشوند .ماتريس گذار حالت برای شاخص  MARنيز
توسط رابطهی  8محاسبه ميشود ،MAR .احتمال قطعشدن هشدار در
شرايط غيرنرمال يا بهعبارتديگر احتمال قرار گرفتن سيستم در
حالتهای " "NAو " "RTRAرا در حالت ماندگار نشان ميدهد .لذا
 MARبهصورت زير محاسبه ميشود.
()14

شكل  :6مدل مرجع مورداستفاده برای محاسبه ( MARمدل مرجع
نرمال ) 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙(2,1و مدل غيرنرمال) ، 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙(3,1پارامترهای
طراحي 𝑘1 = 𝑘4 = 2, 𝑘2 = 𝑘5 = 5, 𝑘3 = 𝑘6 = 1ميباشند).
جهت محاسبهی  MARنيز ابتدا بايد احتماالت گذارهای مدل
مارکوف محاسبه شود که به روشي مشابه محاسبهی گذارها در شاخص

 -5نتایج شبیهسازی
در اين بخش کارايي روش پيشنهادی با ارائهی چند مورد مطالعاتي
بررسي ميشود .در مورد اول ،عملكرد سيستم هشدار پيشنهادی با نتايج
تحليلي مقايسه شده و صحت نتايج بدست آمده با استفاده از روش
مونتکارلو نشان داده ميشود .در مورد دوم ،از دادههای با مدلهای
مرجع آميخته برای شبيهسازی حاالت نرمال و غيرنرمال استفاده شده

 FARبهصورت زير محاسبه ميگردند.
𝑝(𝑥)𝑑𝑥 ,

()13

)∞ = 𝑡( 𝑀𝐴𝑅 = 𝑆1 (𝑡 = ∞) + 𝑆2

∞
𝑡𝑝4

𝑥∫ = 𝑐 = 𝑄4

𝑥𝑡𝑝4
∫𝑥 𝑝(𝑥)𝑑𝑥 ,
𝑡𝑝3

= 𝑏 = 𝑄3

است .هرکدام از اين مدلهای آميخته از دو توزيع گوسي تشكيل شدهاند
در اين بخش تأثير افزايش تعداد زيرمدلها در مرحلهی تخمين مدلهای
مرجع ،روی کارايي سيستم هشدار نيز نشان داده شده است .در مورد سوم
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0
0
]
𝑔
𝑙

𝑏
𝑑
0
0

𝑝(𝑥)𝑑𝑥,

𝑎
𝑓
[=𝑄
𝑜
𝑗

∫ = ℎ = 𝑄2
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ايوب وليپوری  ،غالمرضا لطيف شبگاهي

يک نمونهی واقعي از يک سيستم با توزيع آميخته ارائهشده است .در اين
مثال سيگنال خروجي کنترلر در يكي از عملگرهای بنچمارک
 DAMADICSموردبررسي قرار گرفته است .در مورد مطالعاتي چهارم
عملكرد مؤثر روش پيشنهادی در مقايسه با يكي از سناريوهای تايمرهای

فرض کنيد سيگنال متغير هشدار فرايند بهصورت زير باشد.
= )𝑡(𝑥
𝑔𝑚𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛([2,4], [0.2 0; 0 0.2]) ,
0 ≤ 𝑡 ≤ 1000ℎ
{
𝑔𝑚𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛([3,5], [0.2 0; 0 0.2]),1000ℎ < 𝑡 ≤ 2000ℎ

که در آن )𝜎  𝑔𝑚𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛(𝜇,بيانگر يک تابع چگالي احتمال
آميختهی گوسي است از ترکيب چند تابع (در اينجا دو تابع) توزيع

تأخيری (ريست) نشان داده شده است.
فرض کنيد سيگنال متغير هشدار فرايند بهصورت زير باشد.

شده است .شبيهسازی با استفاده از مونتکارلو با تكرار  10000انجام شده
و نتايج آن در

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙(2, 0.22 ), 0 ≤ 𝑡 ≤ 1000ℎ
{ = )𝑡(𝑥
𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙(3, 0.22 ), 1000ℎ < 𝑡 ≤ 2000ℎ

جدول  2نشان دادهشده است .پارامترهای طراحي سيستم هشدار پيشنهادی
بهصورت زير انتخاب شدهاند.
𝑘1 = 𝑘4 = 2, 𝑘2 = 𝑘5 = 1000, 𝑘3 = 𝑘6 = 1

که در آن )  𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙(𝜇1 , 𝜎1 2بيانگر يک تابع چگالي احتمال
گوسي با ميانگين  𝜇1و واريانس  𝜎1است .برای حذف اثر تصادفي بودن،

جدول  :2شاخصهای ارزيابي سيستم هشدار پيشنهادی ،با استفاده از
مونتکارلو با تكرار  ،100000برای مورد مطالعاتي دوم

شبيهسازی با استفاده از مونتکارلو با تكرار  100000انجام شده و نتايج
آن در جدول  1نشان دادهشده است .پارامترهای طراحي سيستم هشدار

MTTA

MAR

FAR

پيشنهادی بهصورت زير انتخاب شدهاند.

5.1443

0.0011

0.0011

Monte Carlo

𝑘1 = 𝑘4 = 2, 𝑘2 = 𝑘5 = 5, 𝑘3 = 𝑘6 = 1
جدول  :1شاخصهای ارزيابي سيستم هشدار پيشنهادی ،با استفاده از
مونتکارلو با تكرار  ،100000برای مورد مطالعاتي اول
MTTA
1.0149

*

MAR

FAR

همانطور که در
جدول  2مشاهده ميشود باوجوداينكه مقادير پارامترهای طراحي
بهصورت دلخواه انتخاب شدند اما سيستم هشدار برای متغيرهای هشدار

0.002401

0.00239

Monte Carlo

آميخته هم عملكرد قابل قبولي داشته است .در بازهی عملكردی نرما ِل

0.0024

0.0024

Mathematical
Analysis

شامل  1000داده ،بهطور ميانگين  1.1هشدار غلط داشته است (= 𝑅𝐴𝐹

همانطور که در جدول  1مشاهده ميشود سيستم هشدار در بازهی
عملكردی نرما ِل شامل  1000داده ،به طور ميانگين  2.4هشدار غلط داشته
است ( .)𝐹𝐴𝑅 = 0.00239همچنين بعد از صدور اولين هشدار در
بازهی عملكردی غيرنرمال ،نيز به طور ميانگين  2.4هشدار گمشده است
( .)𝑀𝐴𝑅 = 0.0024بهعالوه سيستم با سرعت کافي (تقريباً يک نمونه
تأخير) حالت غيرنرمال را تشخيص داده و هشدار صادر کرده است.
همچنين مقادير بدست آمده از تحليل رياضي با نتايج بدست آمده از
مونتکارلو دارای اختالف ناچيزی هستند .عالوهبراين مقادير 𝑛 و 𝑚 به
ترتيب  2.0046و  2.0058ميباشند يعني برای متغير هشدار فوق با
پارامترهای طراحي مشخصشده ،بعد از اينكه سيستم وارد حالتهای
آمادهباش شد ،تقريباً به دو نمونه نياز دارد که با قطعيت هشدار را صادر
يا قطع کند.
-2-5مورد مطالعاتی دوم

 .) 0.0011همچنين بعد از صدور اولين هشدار در بازهی عملكردی
غيرنرمال ،نيز بهطور ميانگين  1.1هشدار گمشده است (= 𝑅𝐴𝑀

 .)0.0011بهعالوه سيستم با سرعت مناسبي (تقريباً با  5نمونه تأخير)
حالت غيرنرمال را تشخيص و هشدار صادر کرده است .عالوهبراين مقادير
𝑛 و 𝑚 به ترتيب  3.2043و  3.0144ميباشند.
در اينجا ممكن است اين سؤال مطرح شود که هر نوع دادهای را
ميتوان توسط تابع آميخته مدل کرد يا خير؟ جواب اين سؤال اين است
که از لحاظ تئوری ،اگر تعداد زيرمدلها بهاندازهی کافي بزرگ باشد،
تابع توزيع آميخته ميتواند هر نوع تابع توزيعي را تخمين بزند؛ اما افزايش
تعداد المانها منجر به افزايش تعداد پارامترهايي ميگردد که بايد تخمين
زده شوند که اين کار حجم محاسبات و تعداد دادهی موردنياز برای
تخمين را افزايش ميدهد [ .]27جهت نشاندادن اثر افزايش تعداد
زيرمدلها )در مرحلهی تخمين مدلهای مرجع) ،روی کارايي سيستم
هشدار ،نمونه سيگنال نشان داده شده در رابطهی ( 15که دارای توزيع
آميختهای با  5زيرمدل ميباشد) توسط مدلهايي با تعداد زيرمدلهای
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 -5-1مورد مطالعاتی اول

گوسي با ميانگين 𝜇 و ماتريس کواريانس 𝜎 با ضرايب ( 𝑘𝜆) برابر ،ساخته
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متفاوت تخمين زده شده و شاخصهای عملكردی برای سيستم هشدار

مدلهای با بيش از  5زيرمدل ،تقريباً ناچيز است؛ بنابراين ميتوان گفت

محاسبه شده است و نتايج در جدول  3آمدهاند.

درصورتيکه محدوديتي برای حجم محاسبات وجود نداشته باشد و داده-

جدول  :3تأثير افزايش زيرمدلهای آميخته (در مرحلهی تخمين مدل
مرجع) روی شاخصهای ارزيابي سيستم هشدار (مونت کارلو با تكرار )1000

ی تاريخي کافي در دسترس باشد ،بهتر است برای تخمين مدل ،از
زيرمدلهای بيشتری استفاده شود

MTTA

MAR

FAR

Number of
Sub_models

912

0.879

0

1

36.8

0.0119

0.0142

2

15.6

0.0000265

0.000081

3

7.65

0.00018

0.000083

4

حمايت کميسيون اروپا 6توسعه داده شد و بهصورت خاص برای سه نمونه

4.349

0.000252

0.000303

5

عملگر در کارخانه قند لوبلين لهستان ،طراحي شده است .اين سيستم

4.4466

0.000338

0.000352

6

دارای  19نوع عيب مختلف ميباشد .يكي از اين عيبها" ،بازشدن بخشي

4.5213

0.000336

0.000398

8

از شير  "Bypassدر روز  30اکتبر سال  2001در بازهی زماني 58800-

4.4645

0.000314

0.000272

10

 59800به سيستم اعمال و نتايج آن اندازهگيری شده است (زمان

 -3-5مورد مطالعاتی سوم
روشهای مختلف تشخيص و ايزوالسيون عيب ( )FDIدر عملگرهای
صنعتي و مقايسهی آنها با هم بكار ميرود .اين بنچمارک توسط شبكهی
 ،DAMADICS Research Trainingدر سالهای  2004-2001با

نمونهبرداری يک ثانيه ميباشد) .اين عيب ،به عملگری که برای کنترل
همانطور که در جدول  3مشاهده ميشود ،افزايش تعداد زيرمدلها
باعث بهبود کارايي سيستم هشدار شده است .اين بهبود کارايي برای

()15

جريان ورودیِ مايع با غلظت پايين به محفظهی تبخير استفاده ميشود،
اعمال شده است .فرايند مربوط به اين عملگر در شكل  7نشان داده شده
است [.]28

))𝑔𝑚𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛([1,3,5,7,9], 𝑑𝑖𝑎𝑔(0.2,0.2,0.2,0.2,0.2
, 0 ≤ 𝑡 ≤ 1000ℎ
{ = )𝑡(𝑥
𝑔𝑚𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛([2,4,6,8,10], 𝑑𝑖𝑎𝑔(0.2,0.2,0.2,0.2,0.2)) , 1000ℎ < 𝑡 ≤ 2000ℎ
𝑘1 = 𝑘4 = 2, 𝑘2 = 𝑘5 = 1000, 𝑘3 = 𝑘6 = 1

شكل  :7فرايند مربوط به عملگر تحت بررسي [.]28
European Commission
مجله کنترل ،جلد  ،15شماره  ،1بهار 1400

6

Journal of Control, Vol. 15, No. 1, Spring 2021

Downloaded from joc.kntu.ac.ir at 18:31 +0330 on Sunday December 5th 2021

 ،DAMADICSيک بنچمارک عملگر است که برای بررسي توانايي

ارائهی يک سيستم هشدار برای فرايندهای با متغير هشدار با توزيع احتمال آميخته

136

ايوب وليپوری  ،غالمرضا لطيف شبگاهي

اين خطا منجر به ايجاد تغييراتي در سيگنال خروجي کنترلر
( )Control Value LC51_03CVشده است .مدلهای مرجع نرمال و
غيرنرمال با استفاده از تابع چگالي آميخته بهصورت شكل  8تخمين زده
شدهاند .الزم به ذکر است هر کدام از مدلهای آميختهی مرجع از سه مدل
گوسي تشكيل شدهاند.
با استفاده از مدلهای مرجع فوق و پارامترهای طراحي زير
شاخصهای ارزيابي برای سيستم هشدار محاسبه و در
جدول  4نشان داده شدهاند.
𝑘1 = 2, 𝑘2 = 50, 𝑘3 = 1, 𝑘4 = 2, 𝑘5 = 50, 𝑘6 = 1

برای مقايسه از شاخص عملكردی زير استفاده ميشود (مرجع [.)]29
= ) 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑗(𝑘1 , 𝑘2 , … , 𝑘6

()16

𝐷𝐴𝐴
𝐷𝐴𝐴𝑅

+ 𝑤3

𝑅𝐴𝑀
𝑅𝐴𝑀𝑅

+ 𝑤2

𝑅𝐴𝐹
𝑅𝐴𝐹𝑅

𝑤1

در رابطهی باال ضرايب 𝑅𝐴𝐹𝑅 𝑅𝑀𝐴𝑅 ،و 𝐷𝐴𝐴𝑅 جهت يكسان
کردن شاخصها و ضرايب  𝑤2 ،𝑤1و  𝑤3وزنهايي برای تعيين اهميت
شاخصهای عملكردی سيستم هشدار ميباشند .در مرجع [ ]29اين ضرايب
بهصورت زير انتخاب شدهاند.
= 𝑅𝐴𝑀𝑅 𝑤1 = 1, 𝑤2 = 1, 𝑤3 = 1, 𝑅𝐹𝐴𝑅 = 0.01,
0.01, 𝑅𝐴𝐴𝐷 = 10ℎ

شاخصهای ارزيابي برای روش پيشنهادی و روش ريست در
جدول  5آمده است.

جدول  :4شاخصهای ارزيابي سيستم هشدار پيشنهادی ،با استفاده از
مونتکارلو با تكرار  ،100000برای مورد مطالعاتي سوم

جدول  :5مقايسه کارايي روشهای ريست با روش پيشنهادی

MTTA

MAR

FAR

MTTA

MAR

FAR

Methods

0.1421

0.00047

0.000019

80.3826

0.0098

0.0507

Reset method

14.49

0.0034

0.0036

Proposed method

همانطور که در جدول  5مشاهده ميشود سيستم هشدار توانسته با
دقت و سرعت مناسبي عيب اعمالي به سيستم را تشخيص دهد .همچنين
مقادير 𝑛 و 𝑚 به ترتيب  2.001و  2.002ميباشند.
 -5-4مورد مطالعاتی چهارم
در اين بخش کارايي روش پيشنهادی با سناريوی ريست در تايمرهای

مقادير پارامترهای طراحي ،در نقاط بهينه بهصورت زير ميباشند.
= 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑒𝑑: 𝑘1 = 1.5, 𝑘2 = 170, 𝑘3 = 1.2, 𝑘4 = 2, 𝑘5
140, 𝑘6 = 1.2
𝑅𝑒𝑠𝑒𝑡: 𝑛 = 8

تأخيری ،مقايسه ميشود اما ازآنجاييکه روش ريست قابليت بكارگيری

همانطور که در

برای متغيرِ هشدار با چگالي احتما ِل آميخته را ندارد لذا در اين مثال از متغير

جدول  5مشاهده ميشود عملكرد روش پيشنهادی برای مثال فوق ،از

هشداری با چگالي احتمال غيرآميخته استفادهشده است .در اين مورد

منظر شاخصهای  FARو  MARبه ترتيب حدود  14و  3برابر و از منظر

مطالعاتي از مثال ذکرشده در [ ]9استفاده شده است .سيگنال متغير هشدار

شاخص  MTTAبيش از  5برابر بهتر از روش ريست عمل کرده است( .الزم

فرايند را بهصورت زير ميباشد.

به ذکر است مقادير 𝑛 و 𝑚 برای روش پيشنهادی به ترتيب  6.6174و

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙(0.5, 1.52 ),
0 ≤ 𝑡 ≤ 1000ℎ
{ = )𝑡(𝑥
𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙(1.5, 1.52 ), 1000ℎ < 𝑡 ≤ 2000ℎ
مجله کنترل ،جلد  ،15شماره  ،1بهار 1400

 6.2227ميباشند) نتيجهی ارزيابيهای فوق نشان ميدهد که روش
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 "آناليز حساسيت و، مهدی علياری شورهدلي،] وحيد محمدزاده ايوقي7[

پيشنهادی عالوه بر اينكه قادر به صدور هشدار در زمان مناسب برای

طراحي سيستم هشدار تکمتغيره بر مبنای تايمر تأخير با لحاظکردن

متغيرهای با توزيع آميخته است ميتواند برای متغيرهای هشدار غيرآميخته

 شماره،19  جلد، مجله مهندسي مكانيک مدرس،" خطای اندازهگيری

Downloaded from joc.kntu.ac.ir at 18:31 +0330 on Sunday December 5th 2021

.1398 ،1165-1155  صفحات،5
[8] Kaced, R., Kouadri, A. and Baiche, K., "Designing
alarm system using modified generalized delaytimer", Journal of Loss Prevention in the Process
Industries, vol.61, pp. 40-48, 2019.

.نيز عملكرد خوبي داشته باشد
 نتیجهگیری-6
طراحي سيستمهای هشدار بهواسطهی نقشي که در ايمني و عملكرد
. از اهميت بااليي برخوردار است،مناسب سيستمهای صنعتي دارد

، مهدی علياری شورهدلي، غالمرضا لطيف شبگاهي،] جعفر طاهری کالني9[

درصورتيکه متغيرهای سيستم "قبل" يا "بعد" و يا "هم قبل و هم بعد" از

 " طراحي يک سيستم، مهدی علياری شورهدلي،وحيد محمدزاده ايوقي

وقوع عيب دارای توزيع آميخته باشد و توسط يک توزيع غيرآميخته مدل

هشدار تک متغيره با رويكرد تايمرهای تأخيری مبتني بر سناريوی آستانه

 غالب روشهای پيشين.شوند موجب افت کارايي سيستم هشدار ميشوند

 صفحات،3  شماره،49  جلد، مجله مهندسي برق تبريز،"چندگانه
.1398 ،1165-1153
[10] Wang, Z., et al., "Indexing and designing
deadbands for industrial alarm signals", IEEE
Transactions on Industrial Electronics, vol.66,
no.10, pp. 8093-8103, 2019.

قابليت توليدهشدار با دقت و سرعت مناسب را برای متغيرهای با توزيع
آميخته را ندارند ازاينرو در اين مقاله روشي برای طراحي سيستم هشدار
 تحليل رياضي اين روش با.برای متغيرهای هشدار آميخته ارائهشده است
 عملكرد.استفاده از مدل مارکوف برای يک حالت خاص انجام شده است

[11] Afzal, M.S., Chen, A. and Izadi, I., "Analysis and
design of time-deadbands for univariate alarm
systems ", Control Engineering Practice, vol.71,
pp. 96-107, 2018.

روش پيشنهادی با ارائهی چند مثال شبيهسازی و واقعي نشان داده شده

[12] Tulsyan, A and Gopaluni, R.B., "Univariate
model-based deadband alarm design for nonlinear
processes ", Industrial & Engineering Chemistry
Research, vol.58, No. 26, pp. 11295-11302, 2019.

DAMADICS همچنين اين روش بر روی يكي از عملگرهای بنچمارک

[13] Montgomery, D.C., " Introduction to Statistical
Quality”, (5th Edition), Aug 2004, [Online]
Available: https://www. wiley.com.
[14] Izadi, I., Shah, S.L., Shook, D.S., Kondaveeti, S.R.
and Chen, T., "A framework for optimal design of
alarm systems ", Journal of Process Control, vol.42,
No. 8, pp. 651-656, 2011.
[15] Chen, J. and Ron, J.P., “Robust model-based fault
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[16] Cheng, Y., Izadi, I. and Chen, T., " Optimal alarm
signal processing: filter design and performance
analysis ", IEEE Transactions on Automation
Science and Engineering, vol.10, No. 2, pp. 446451, 2013.
[17] Yu. j. and Joe Qin. S., "Multimode process
monitoring with bayesian inference-based finite
gaussian mixture models", American Institute of
Chemical Engineers, vol.54, no.7, pp. 1811-1829,
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[18] Veracini, T., et al, "Fully unsupervised learning of
gaussian mixtures for anomaly detection in
hyperspectral
imagery"ninth
International
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 در يكي از موردهای مطالعاتي عملكرد مؤثر روش پيشنهادی در.است
مقايسه با سناريوی ريست در تايمرهای تأخيری نشان داده شده است
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