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چکيده :در اين مقاله يک الگوريتم کنترلی غيرخطی تطبيقی براي يک سيستم چندوظيفهاي ارائه میشود .اين الگوريتم با تعريف و
تحليل يک سيگنال فيلترشده مناسب براي خطا و براساس اولويتهاي از پيشتعيينشده براي ربات ،در حضور عدم قطعيتهاي پارامتري،
قانون کنترلی مناسب را ارائه میدهد .به منظور بسط الگوريتم در حالت وظايف شامل کنترل زاويه در فضاي وظيفه از بازخورد کواترنيون
استفاده شده است .پايداري مجانبی سيستم و همگرايی خطاي تعقيب مسير وظيفه اصلی و وظايف با اولويتهاي پايينتر با تكيه بر آناليز
لياپانوف حاصل شده است .با استفاده از آناليز انجام شده امكان استفاده از کنترلرهاي غيرفعال 1بدون جبران سازي ديناميک سيستم در قالب
سيستمهاي چنداولويتی فراهم شده است .الگوريتمهاي ارائهشده در اين مقاله در محيطهاي شبيهسازي با رباتهاي چهار و هفت درجه
آزادي تصديق شده است.
کلمات کليدي :کنترل چنداولويتی ،کنترل تطبيقی ،فضاي پوچ ،بازخورد کواترنيون

Adaptive Control of a Multi-Task Redundant Manipulator
Hamid Sadeghian, Shahram Hadian Jazi, and Mehdi Keshmiri
Abstract: A nonlinear adaptive control algorithm for a multi-task redundant manipulator is
developed in this paper. The method considers the parametric uncertainties in the system and
defines a proper filtered error signal according to the allocated priority. Based on this error analysis,
the asymptotic stability and convergence of the tracking error, both for the main task as well as the
sub-tasks are shown using Lyapunov approach. In order to extend the algorithm for the case of
orientation control in the operational task, quaternion feedback has been exploited, and the stability
is shown. The results of the paper are verified in several simulations on 4DoF planar arm as well as
7DoF KUKA lightweight robot arm.
Keywords: Multi-priority control, Nonlinear adaptive control, Null space, Quaternion feedback

Passive Controllers
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 -1مقدمه

وظايف با اولويت باالتر در انتها تحليل میشوند .به اين ترتيب از تكينگی

هنگامی که تعداد درجات آزادي ربات از تعداد درجات آزادي

الگوريتمی در سيستم جلوگيري میشود.

مورد نياز براي انجام وظيفه بيشتر باشد ،ربات از لحاظ سينماتيكی داراي

در حاليكه در حل افزونگی در سطح سرعت ،تحليل افزونگی در

افزونگی 1میباشد .بنابراين افزونگی سينماتيكی با توجه به وظيفه محوله

سطح معادالت سينماتيكی مرتبه اول صورت میگيرد ،افزونگی در سطح

به ربات مشخص میشود .در يک سيستم افزونه مساله سينماتيک معكوس

شتاب ،شتاب مرجع در فضاي مفاصل را بر حسب شتاب مرجع مطلوب

ربات داراي بینهايت جواب میباشد چراکه براي يک موقعيت مشخص

فضاي وظايف محاسبه میکند .اگرچه اين روش بهواسطه استفاده از

نقطه انتهايی 2ربات ،موقعيتهاي بيشماري در فضاي مفاصل وجود دارد.

اطالعات شتاب سيستم توانايی تعقيب مسير و کنترل نيرو و امپدانس را

در هنگام حرکت نقطه انتهايی بر روي يک مسير مشخص میتوان از

براي سيستمهاي داراي معادالت درجه دوم مانند ربات بهبود میبخشد،

درجات آزادي اضافی ربات براي بهينهکردن يک انديس و يا انجام

لكن نيازمند مالحظات بيشتري میباشد [ .]12-8افزونگی سيستم را

وظيفه ديگر استفاده کرد .يكی از روشهاي استفاده از درجات آزادي

میتوان در سطح گشتاور نيز تحليل نمود و مستقيما گشتاور الزم براي

اضافی مخصوصا در سيستمهاي با درجه افزونگی باال مانند رباتهاي

انجام وظيفه اصلی و وظايف با اولويتهاي معين را بهدست آورد

انساننما ،کنترل همزمان چند نقطه از بدنه ربات و يا چند وظيفه به

[ .]14 ,13همانطور که انتظار میرود تحليل افزونگی در سطح شتاب و

صورت سلسله مراتبی و با اولويتبندي معين میباشد.

گشتاور رابطه نزديكی با يكديگر دارند .در مرجع [ ]9اين مساله به خوبی

تاکنون مقاالت بيشماري به منظور استفاده بهينه از افزونگی سيستم با

بررسی شده است.

استفاده از روشهاي مختلف بهينهسازي منتشر شده است .از آنجا که غالبا

کنترل تطبيقی يک سيستم بازوي رباتيک افزونه در مراجع [ ]15و

وظيفه اصلی ربات به عنوان وظيفه با اولويت باال تلقی میشود و انجام

[ ]16آمده است .در اين روش از آناليز پايداري لياپانوف براي طراحی

دقيق آن مد نظر است ،اين بهينهسازي در فضاي پوچ 3وظيفه اصلی ربات

يک کنترلر بهمنظور تعقيب مسير در فضاي وظيفه اصلی به همراه يک

انجام میشود .بهمنظور تحليل سيستم با چندين وظيفه ،يک الگوريتم پايه

زيروظيفه محولشده به ربات استفاده شده است .طراحی کنترلر در دو

کنترل چنداولويتی 4ارائه شده است [ .]1اين روش بهصورت يک

بخش انجام میشود .در بخش اول ،ابتدا قانون کنترلی و قانون تطبيق براي

چهارچوب کلی براي تحليل چندين وظيفه با اولويتهاي معين بسط داده

کنترل فضاي وظيفه ربات در حضور عدم قطعيتهاي پارامتري داده

شده است [ .]2اين فرموالسيون با استفاده از معادالت سينماتيكی مرتبه
اول و با تكيه بر روش حداقل مربعات 5و شبه معكوس وزن داده شده

میشود .در مرحله بعد حرکت داخلی 9ربات در فضاي افزونه بررسی و

6

با توجه به يک زيروظيفه يا انديس داده شده ،به سمت صفر ميل داده

[ ]4 ,3به تحليل افزونگی میپردازد .به سبب استفاده از شبه معكوس

میشود .قابل ذکر است که اين روش تنها میتواند براي کنترل يک

ماتريس ژاکوبين تصويرشده – 7ماتريس ژاکوبين وظايف پايين که در

زيروظيفه مورد استفاده قرار گيرد .بهعالوه طراحی کنترلر در هر فضا بايد

فضاي پوچ وظايف باالتر تصوير شده است -اين روش نيازمند مالحظات

به صورت مجزا انجام شود.

بيشتري در نزديكی نقاط تكين جديد ايجاد شده که به نقاط تكينگی

در پژوهش حاضر يک کنترلر غيرخطی به منظور کنترل همزمان

الگوريتمی 8معروف هستند ،میباشد .غالبا به منظور کنترل اندازه

چندين وظيفه با اولويتهاي معين ارائه شده است .در کنترل چنداولويتی

سرعتها در نزديكی نقاط تكينگی الگوريتمی ،از ماتريس شبه معكوس

در سطح سرعت و يا شتاب ،غالبا سرعت سيستم در فضاي مفاصل

مقاوم در برابر تكينگی استفاده میشود .تكنيکهاي دمپکننده مناسبی

بهدست آمده و سپس توسط يک حلقه داخلی کنترلی دنبال میشود.

نيز در اين زمينه ارائه شده است[]6-4

کنترل مبتنی بر ديناميک معكوس يكی از روشهايی است که از آن به

در مرجع [ ]5يک روش مقاوم در برابر تكينگی بدون استفاده از

منظور محاسبه گشتاور کنترلی استفاده میشود [ .]17در مرجع [ ]9نيز از

ماتريس ژاکوبين تصويرشده ،ارائه شده است .در اين روش به بهاي

همين روش در يک سيستم چنداولويتی استفاده شده است .به عبارت

خطاي هميشگی ناچيز در فضاي وظايف با اولويت پايينتر ،مادامی که

ديگر پس از يافتن شتاب مرجع در فضاي مفاصل بر اساس شتاب فضاي

ماتريس ژاکوبين وظايف تكين نباشد ،از تكينگی الگوريتمی جلوگيري

وظيفه با اولويتهاي مشخص ،از يک کنترلر ديناميک معكوس استفاده

شده است .در مرجع [ ،]7سهم فضاي مفاصل ابتدا از وظايف با اولويت

شده است .اين روش کامال مبتنی بر ديناميک سيستم است و هرگونه عدم

پايينتر بدست آمده و سپس با استفاده از يک اپراتور تصوير مناسب،

قطعيت و يا اغتشاش بر روي آن اثرگذار است .از طرف ديگر در اين
روش ،ديناميک سيستم به طور کامل خطیسازي و جبرانسازي میشود.

1

Kinematically Redundant Robot
End-effector
3
Null space
4
Multi-priority Algorithm
5
Least Square Method
6
Weighted Pseudo-inverse
7
Projected Jacobian
8
Algorithmic Singularity
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اين مساله در عمل مناسب نيست و غالبا ترجيح داده میشود تا ديناميک
سيستم و مخصوصا ماتريس اينرسی آن تغيير نكند .نتايج عملی نيز به
خوبی اين مساله را تصديق میکند (به عنوان مثال به مقاله [ ]11ارائهشده
Internal motion
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توسط نويسندگان مقاله حاضر مراجعه شود) .اين مساله اساس روشهاي

براي سرعتهاي مرجع داده شده  x1cو  x 2cدر فضاي وظيفه،

کنترل غيرفعال 1است که در آن ديناميک خطاي سيستم يک ديناميک

حل سينماتيک معكوس  qبا در نظر گرفتن اولويت وظايف به شكل

غيرخطی میباشد .استفاده از چنين کنترلري در مرجع [ ]14نيز به منظور

زير داده میشود،

ايجاد رفتار امپدانسی در تمامی سطوح اولويتی مورد توجه قرار گرفته
است .در روش ارائه شده در مقاله حاضر ،ابتدا با توجه به آناليز خطا در
يک سيستم چنداولويتی ،يک خطاي فيلترشده مناسب شامل خطاي
تمامی وظايف ارائه میشود .سپس از اين سيگنال خطا در يک کنترلر

q c  J 1 (q )x 1c  J 2 (x 2c  J 2J 1 x 1c )  N 2 ,
†

()3

†

†

که در آن N 1  I  J 1† J 1 ،و )  N 2 = N 1 (I  J 2†J 2ماتريس
فضاي پوچ وظايف اول و دوم و  J 2  J 2 N 1ماتريس ژاکوبين تصوير
†
2

†
2

 J = N 1Jنيز

غيرفعال استفاده میشود .اين روش را میتوان با تكيه بر آناليز لياپانوف

شده وظيفه دوم میباشد .در عبارت باال از تساوي

بهصورت يک قانون تطبيقی گسترش داد .از آنجا که وظايف شامل

استفاده شده است .براي دنبال کردن مسير مطلوب )  x di (tسرعتهاي

کنترل موقعيت زاويهاي بسته به روش بيان موقعيت زاويهاي ،نيازمند

مرجع به شكل )  x ic  x id  Λi (x id  x iبا ماتريس مثبت معين

مالحظات بيشتري میباشد ،الگوريتم ارائهشده با استفاده از بازخورد

 ، Λiداده میشوند .توجه شود که ماتريسهاي فضاي پوچ  N 1و N 2

کواترنيون ]17[ 2بسط داده شده و آناليز پايداري و خطاي وظايف ارائه

3

متقارن و خودتوان میباشند.
براي سيستمی با  Lوظيفه با اولويتهاي مشخص ،فرم بازگشتی

شده است .به اين ترتيب با استفاده از روش ارائهشده امكان تحليل
همزمان فضاي وظيفه اصلی ربات و زيروظايف به هرتعداد در غالب يک
کنترل غيرفعال فراهم آورده شده است.
نسخه اوليه از اين پژوهش در مرجع [ ]18منتشر شده است .در اين
مقاله ابتدا نتايج بدست آمده در آن مقاله به تفصيل مرور میشود .سپس

زير ارائه شده است [،]2
q ( k )  q ( k 1)  J k† (x kc  J k q ( k 1) )  N k  ,

()4

k  1,..., L ,

که در آن
J k  J k N k 1 ,

تئوري جامعی در زمينه کنترل غيرخطی-تطبيقی سيستمهاي چندوظيفهاي
با در نظر گرفتن مالحظات کنترل موقعيت زاويهاي با استفاده از بازخورد

q (0)  0 ,

N k   (I  J J j ),
†
j

()5

k
1

N0  I ,

کواترنيون ارائه و اثبات میشود .در نهايت نتايج در روي دو محيط

میباشد .در اين رابطه  x kcسرعت مرجع وظيفه با اولويت  kمیباشد.

شبيهسازي مختلف تاييد میشود.

 -2کنترل چنداولويتي

در به دست آوردن اين رابطه از تساوي † N k 1J k†  J kنيز استفاده

کنترل چنداولويتی يک چهارچوب کلی براي انجام چندين وظيفه

شده است.

محولشده به ربات در يک سيستم افزونه میباشد .اين وظايف میتواند

با فرض يک حلقه کنترل داخلی دقيق براي ربات و بنابراين انطباق

شامل انجام وظايف با اولويتهاي معين توسط نقطه نهايی ربات يا هر

 qو  q cو نيز با جايگذاري ( )3در ( )2براي وظيفه اول رابطه زير

نقطه ديگر ربات ،بهينهسازي يک انديس عملكرد ،و يا مثال دوري از يک

بهدست میآيد،
x1  J1q

مانع باشد .در نظر بگيريد که ماموريت ربات مشتمل بر دو وظيفه با
اولويتهاي معين باشد .وظيفه با اولويت اول (وظيفه اصلی) با
متغير  x 1  R m1و وظيفه با اولويت دوم با متغير  x 2  R m 2نمايش
داده میشود .رابطه سينماتيكی بين متغير فضاي مفاصل  q  R nو
متغير هاي  x 1و  x 2به صورت زير در نظر گرفته میشود
با مشتقگيري از رابطه باال میتوان رابطه ميان فضاي وظايف و فضاي
مفاصل را در فرم سرعت ،به شكل زير نوشت
x k  J k (q )q , k  1, 2,

()2
که در آن

با فرض مرتبه 4کامل براي  J 1و انتخاب سرعت مرجع به صورت
 x1c  x1d  Λ1 x1که  Λ1ماتريس قطري مثبت بوده و
زير بهدست میآيد،
()7
x1 + Λ1x1 = 0.
به همين ترتيب با جايگذاري رابطه کلی ( )4در ( )2و ضرب طرفين در
† J k J kو استفاده از خودتوانی آن ،ديناميک خطا براي وظيفه  kام

 ،ماتريس ژاکوبين تحليلی

متناظر با متغير فضاي کار  x kمیباشد.

بهصورت زير بهدست میآيد،
()8

Passivity-based Control
Quaternion Feedback
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 J J x1c
†
1 1

 ، x1  x1d  x1ديناميک حلقه بسته خطاي وظيفه اصلی به صورت

x k  f k (q ), k  1, 2.

()1

()6

)  J1 ( J x1c  J ( x2 c  J 2 J x1c )  N 2
†
1

†
2

†
1

1
2

J k J k† ( x k + Λk xk )  0 ,
xk (t )  xkd  xi , k  2,..., n.

Idempotent
Rank
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که در آن سرعت مرجع وظيفه  x kcبه صورت xkc  xkd  Λk xk

براي حل مشكل تكينگی اولين راه حل استفاده از شبه معكوس
3

دمپشده در معادله ( )3يا ( )4میباشد .ايده کلی در اين روش،

در نظر گرفته شده است.
واضح است که در شرايطی که  J kمرتبه کامل داشته باشد،

مينيممسازي اندازه خطا به همراه ضريبی از اندازه سرعت مفاصل

 J k J k†  Iبوده و وظيفه  kام به طور کامل انجام میشود .در غير

میباشد .شبه معكوس دمپشده براي ماتريس ژاکوبين  J kبه صورت

اينصورت معادله ( )8بيانگر مينيممسازي ||  ، || x k  Λk x kتحت قيد
انجام وظيفههاي با اولويتهاي باالتر میباشد.
همانطور که گفته شد در الگوريتم چنداولويتی وظيفه با
اولويت   kام ممكن است به طور کامل قابل انجام نباشد .اين موضوع
در دو حالت ممكن است اتفاق بيفتد .اول آنكه  J kتكين باشد
(تكينگی وظيفه )1که در اين حالت هيچگونه سرعت مرجعی در فضاي
مفاصل براي ايجاد چنين وظيفهاي نمیتوان يافت و بنابراين وظيفههاي
ديگر هرچه باشد ،وظيفه   kام قابل انجام نمیباشد .در حالت دوم
وظيفه با اولويت   kام به دليل تعارض با وظايف ديگر قابل انجام
نيست .اين حالت وقتی اتفاق میافتد که  J kتكين باشد (تكينگی
الگوريتمی) ،و بنابراين در حضور  k  1وظيفه  k ،امين وظيفه قابل
انجام نمیباشد .تكينگی الگوريتمی هنگامی رخ میدهد که وظايف به
هم وابسته باشند .واضح است که تكينگی الگوريتمی به ذات وظايف و
همچنين ترتيب اولويت آنها بستگی دارد .اطالعات بيشتر در اين زمينه در
مرجع [ ]6و مراجع ذکر شده در آن يافت میشود.
بدون از دست دادن کليت ،حالت کنترل دو اولويتی را در نظر
بگيريد .دو وظيفه با ماتريسهاي ژاکوبين  J 1و  J 2به هم وابسته
هستند ،اگر

()10

 I ) .

 J (J k J

J

 ضريب مناسب دمپينگ بوده و میتوان آن را بهصورت تابعی هموار

از کوچكترين مقدار تكين 4ماتريس ژاکوبين تصويرشده ،انتخاب کرد.
روش ديگر برخورد با تكينگی استفاده از الگوريتم چنداولويتی
مقاوم در برابر تكينگی است که در [ ]5ارائه شده است .در اين روش،
معادله زير به جاي ( )3براي کنترل دو اولويتی استفاده میشود،
()11

q  J 1† (q ) x 1c  N 1J 2† x 2c .

در مقايسه با قبل بهدليل عدم استفاده از ماتريس ژاکوبين تصويرشده،
تكينگی الگوريتمی وجود ندارد .لكن در مقايسه با رابطه دقيق (،)3
استفاده از اين روش همواره داراي خطا براي وظيفه دوم میباشد.
جزئيات بيشتر در مورد اين روش در [ ]19آمده است.
با توجه روابط باال واضح است که تكينگی الگوريتمی همواره از
وظايف با اولويتهاي پايين سرچشمه میگيرد و بنابراين تابع ترتيب
اولويتبندي در وظايف میباشد .بنابراين درحالتیکه اولويتبندي
وظايف اختياري باشد میتوان از يک الگوريتم تخصيص ديناميكی
اولويتها 5بهره برد [.]20

 -3کنترل تطبيقي در يک سيستم چند

J 1 
 ),
J 2 

 (J 1 )   (J 2 )   ( 

()9

زير داده میشود[،]4
1

2

T
k

T
k

†
k

وظيفهاي

که )  (.بيانگر مرتبه ماتريس است .میتوان نشان داد که در اين حالت،

کنترل تطبيقی در فضاي وظيفه همانند کنترل در فضاي مفاصل بوده

مرتبه  J 2کامل نبوده و بنابراين براي محاسبه شبه معكوس بايد از روش

و اولين بار در [ ]21ارائه شده است .ايده کلی در اين روش معرفی خطاي

تجزيه بر اساس مقادير تكين )SVD( 2استفاده کرد .نكته قابل ذکر در

فيلتر شده  sبر اساس مولفههاي فضاي وظيفه و يافتن گشتاور کنترلی و

اينجا اين است که در کنترل چنداولويتی بهواسطه استفاده از شبه معكوس

قانون تطبيق به منظور مينيممسازي خطا با استفاده از روش لياپانوف و

ماتريس ژاکوبين تصويرشده ،تكينگی الگوريتمی هنگام ورود و خروج

استفاده از خواص معادله ديناميک میباشد .در اين زمينه تاکنون روشهاي

از نقطه تكينگی باعث ايجاد سرعتهاي باال و در نتيجه ناپايداري سيستم

متعددي ارائه شده است.

میشود .بنابراين هنگامی که وظيفه دوم بهگونهاي انتخاب شود که

در اين بخش يک الگوريتم کنترل غيرخطی تطبيقی بهمنظور انجام

ماتريس ژاکوبين تصويرشده همواره تكين باشد ،الگوريتم چنداولويتی به

چند وظيفه با اولويتهاي از پيش تعيينشده ارائه میشود .بهعالوه ،نشان

خوبی عمل میکند .در اين حالت براي محاسبه شبه معكوس بايد از

داده میشود که چگونه الگوريتم معرفیشده توانايی کنترل سيستم در

روش  SVDاستفاده شود.

حضور نامعينیهاي پارامتري در ديناميک سيستم را دارا میباشد .بهمنظور

نكته ديگر اين است که در روش کنترل چنداولويتی و با استفاده از
ماتريس ژاکوبين تصويرشده وظيفه اول که غالبا وظيفه اصلی ربات است
تا هنگامی که ماتريس ژاکوبين آن به تنهايی مرتبه کامل داشته باشد،
بهخوبی انجام میشود و خطا تنها در وظيفه با اولويت پايينتر ايجاد

لحاظ کردن مالحظات زاويهاي ،روش ارائهشده با استفاده از فرم
کواترنيون و روش لياپانوف بازنويسی و پايداري آن بررسی میشود.
معادله ديناميكی يک ربات  nلينكی در فرم فشرده و با
استانداردهاي نوشتاري مرسوم به شكل زير نوشته میشود،

میشود.
3

Task Singularity
Singular Value Decomposition
مجله کنترل ،جلد  ،10شماره  ،2تابستان 1395

1
2

Damped Pseudo inverse
Singular Value
5
Dynamic task priority allocation
4
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M (q )q  C (q , q )q  g (q )  Ff q  

()12

بر اساس آناليز خطاي باال ،کنترلرهاي زير ارائه میشود.

در اين رابطه )  M (qماتريس اينرسی )  C (q , q )q ، (n  nبردار
) (n  1ناشی از گشتاورهاي کريوليس و جانب مرکز g (q ) ،بردار
) (n  1گشتاورهاي گرانشی و  Ff qبردار گشتاورهاي اصطكاکی

است .بردار )  (n 1نيز بيانگر گشتاور کنترلی مفاصل است.

-1-3

سيگنال خطاي  sبه شكل زير تعريف میشود،
s  q r q ,

دست دادن کليت ،به شكل زير داده میشود،

()22

با بهره مثبت  k 1و ماتريس مثبت معين و متقارن  Kو نيز عبارت Ya

توجه شود که بر اساس تعريف داده شده در باال ،رابطه ميان خطاي وظيفه
اصلی و خطاي  ، sبه شكل زير بيان میشود،

 g (q )  F f q ,

تضمين میکند.
کنترلر ارائهشده در اين تئوري يک کنترلر غيرفعال میباشد و
بنابراين نسبت به کنترلر مبتنی بر ديناميک معكوس از مقاومت بيشتري
نسبت به عدم قطعيتها و اغتشاشات برخوردار است [ .]11اين مساله را
بهراحتی میتوان با توجه به معادله حلقه بسته سيستم به فرم

J 1s  x1c  J 1q .

با انتخاب سرعت مرجع در فضاي وظيفه به شكل
)  x1c  x1d  Λ1 (x1d  x1رابطه فوق به شكل،

M (q )s  (C (q , q )  K )s  k 1J T x 1  0,

()24

بررسی نمود .بهعالوه میتوان با استفاده از تئوري زير از آن به شكل يک
کنترلر تطبيقی استفاده کرد.

J 1s  x1 + Λ1x1.

()16

Y (q, q, qr , qr )a  M (q)qr  C (q, q)qr

همگرايی خطاي وظيفه اصلی به همراه تمامی زيروظايف به سمت صفر را

q r  J 1† x 1c  N 1J 2† ( x 2c  J 2 J 1† (q )x 1c ).

()15

τ  Y a  K s  k 1J T x 1 ,

()23

که در آن مسير مرجع  q rبراي يک سيستم با دو اولويت و بدون از
()14

گشتاورهاي خارجی اصطكاکی  ،  ext  Ff qقانون کنترلی

داده شده توسط رابطه

فرموالسيون خطا در سيستم چندوظيفه

()13

تئوري  : 1براي سيستم با ديناميک دادهشده توسط ( )12و با فرض

بازنويسی میشود .با ضرب طرفين رابطه ( )13در  J 2 J 2† J 2ديناميک
خطاي وظيفه دوم به شكل زير داده میشود،
()17
J 2J J 2s  J 2J (x 2  Λ2 x 2 ).
به طور کلی براي  kوظيفه فرعی q r ،داده شده توسط ( )14را میتوان
†
2

†
2

با  q rاز رابطه ( )4جايگزين کرد .به اين ترتيب ديناميک خطا براي
وظيفه -kام به شكل زير بدست میآيد،

تئوري  : 2در حضور نامعينیهاي پارامتري قانون کنترلی
τ  Y a  K s  k 1J 1T x 1 ,

()25
به همراه قانون تطبيق

()26
a  ΓY T s ,
با ماتريسهاي مثبت متقارن  Kو  Γو ماتريس رگرسيون  Yداده
شده توسط رابطه

(J k J J k s  J k J (x k  Λk x k ), k  2,..., L . )18

()27
Ya  M (q )q r  C (q , q )q r  g (q )  Ff q ,
همگرايی خطاي وظيفه اصلی به همراه تمامی زيروظايف بهسمت صفر را

با توجه به رابطههاي ( )17و ( )18رابطه مورد نظر ميان سيگنال خطاي s

از نقطه نظر رابطه ( )8تضمين میکند.

†
k

†
k

و خطاي تعقيب مسير وظيفه -kام مشخص میشود .بهعبارت ديگر،
همگرايی سيگنال خطاي  sبهسمت صفر ،همگرايی خطاي وظيفه اصلی
به صفر و مينيممسازي خطاي وظايف با اولويتهاي بعدي را بر اساس
اولويت تخصيص داده شده تضمين میکند .اين يكی از ويژگیهاي
برجسته در تعريف ( )13میباشد.
 ، sحالتی که زيروظيفهاي تعريف نشده است در نظر گرفته میشود .با
توجه به مسير مرجع
q r  J x 1c  N 1 .
†
1

محولشده به ربات صحبت نشده است .در حالت کلی کنترل موقعيت
مكانی و موقعيت زاويهاي نيازمند رويكرد متفاوتی میباشد .اگرچه کنترل

استفاده شده است که میتوان آن را با توجه به ماتريس دوران  R deبين

با انتخاب سرعتهاي فضاي پوچ برابر با صفر ،يعنی   0 ،و در
صورت ميل  sبه سمت صفر  ،در اين صورت
N 1q  0.

رابطه فوق بيانگر همگرايی حرکت داخلی ربات میباشد.
مجله کنترل ،جلد  ،10شماره  ،2تابستان 1395

زاويه با استفاده از بازخورد کواترنيون

مالحظات بيشتري است .در اين مقاله از فرم کواترنيون } {de ,  dee

N 1s  N 1 (  q ).

()21

-2-3

کنترل تطبيقی به همراه مالحظات مربوط به کنترل

موقعيت مكانی سر راست است ،کنترل موقعيت زاويهاي نيازمند

و با استفاده از رابطه ( ،)13رابطه زير به دست میآيد،
()20

توسط نويسندگان اين مقاله آمده است.

در الگوريتمهاي ارائهشده در باال ،تاکنون در مورد ماهيت وظيفه

براي نشاندادن رابطه ميان حرکت داخلی ربات و سيگنال خطاي

()19

اثبات تئوريهاي باال بر اساس آناليز لياپانوف بوده و در مرجع []18

موقعيت زاويهاي مطلوب و واقعی فضاي وظيفه مورد نظر بهدست آورد.
به اين منظور بايد از ماتريس ژاکوبين هندسی )  J G (qکه بيانگر رابطه
ميان سرعت خطی و زاويهاي در فضاي وظيفه و سرعت مفاصل است
بهنحو مناسبی در رابطه ( )14استفاده شود،
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p 
()28
   J G (q )q .
 
بدون از دست دادن کليت و با در نظر گرفت سرعت مرجع در فضاي

وظيفه اول (سرعت مرجع نقطه انتهايی ربات) به فرم
 p c   p d  k p p 
()29
x 1c     
,
c  d  k o  de 
با بهره هاي مثبت  k pو  k oو تساوي هاي  p  p d  pو

1
2

de    deeT dee ,
()34
1
2
است .در اين رابطه )  E (de ,  dee )  de I  S ( deeو )S (.

 dee  E (de ,  dee ) dee .

عملگر پادمتقارن است .با مشتقگيري زمانی از رابطه ( )32و در نظر
گرفتن روابط ( ،)34مشتق تابع لياپانوف بهصورت زير بهدست میآيد،
) V  pT p  2(( de  1) de   deeT  dee

  de  R e  deeتئوري زير ارائه میشود.

1 T
s Ms  a T Γ 1a
2
 pT p   deeT ( ( de  1) I  E ( de ,  dee ))dee
 sT Ms 

تئوري  : 3در يک سيستم چندوظيفهاي قانون کنترلی
 p 
()30
τ  Y a  K s  J G 1T A T   ,
 de 
0
I

()31
A =  3 3
e
T 
0
R
(
I

S
(

))
R
e
de
e 

به همراه قانون تطبيق ( )26همگرايی خطاي تعقيب مسير مكانی و زاويهاي

()35

1
 s (Ya  Cs  τ )  sT Ms  a T Γ 1a.
2
T

با مرتب کردن رابطه باال و در نظر گرفتن پادتقارنی ماتريس
)  ، (M  2Cرابطه زير حاصل میشود،
T
V  pT p   de
Re ( I  S ( dee )) ReT de

نقطه انتهايی ربات به سمت صفر را تضمين میکند .بهعالوه مينيممسازي
خطاي کليه وظايف با اولويتهاي پايينتر را از نقطه نظر رابطه ( )8تامين

 sT (Ya  τ )  a T Γ 1a
  p 


Re ( I  S ( )) R   de 

()36

0

T
e

مینمايد.

e
de

1

T

 p   I
    3 3
 de   0

 s (Ya  τ )  a Γ a.

قبل از اثبات تئوري ،ابتدا لم زير از مرجع [ ]22مرور میشود.
لم ( 4لم بارباالت :)1اگر تابع مشتقپذير و دلخواه )  V (tدر
 t  داراي حد معين باشد و  Vبه صورت يكنواخت پيوسته باشد،
آنگاه،
t  , V  0

دقت شود که شرط کافی براي پيوستگی يكنواخت تابع ،محدود
بودن مشتق آن تابع است [.]22

T

T

حال با تعريف
0
I

()37
A =  3 3
,
e
T 
R e (I  S ( de ))R e 
 0
و سپس جايگذاري قانون کنترلی و قانون تطبيق ارائه شده در ( )30و

( )26و در نظر گرفتن پارامترهاي سيستم در بردار ثابت  aروابط زير به
ترتيب حاصل میشود،
 k p p 
 p 
V    A( J1 s  
)
 de 
 ko de 
T

اثبات :تابع شبه لياپانوف به شكل
1 T
T
p p + (( de  1) 2   de
)  de
2
1
1
 sT Ms  a T Γ 1a
2
2
()32
1 T
2
eT e
)  p p + (( de  1)   de  de
2
1
1
 sT Ms  a T Γ 1a
2
2
انتخاب میشود .اين تابع شرايط مورد نياز آناليز لياپانوف را دارا است .با
V 

J G1 s  x1c  J G1q

 p   k p p  T
V    A
  s Ks
 de   ko de 
)   k p pT p  ( ReT  de )T ( I  S ( dee ))( ReT  de
T

()39

 sT Ks  0.

توجه شود که ماتريس ))  (I  S ( deeبه سبب پادمتقارن
بودن )  S ( deeيک ماتريس مثبت معين است .با توجه به روش استاندارد
هستند .بهعالوه با در نظر گرفتن رابطه ( )20و با توجه به اين نكته که در

 pd  k p p   p 

 
()33
 d  ko  de   
 p   k p p 

.

  de   ko  de 
رابطه ميان   deeو خطاي سرعت زاويه اي ، de ،به صورت []17
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 sT (Ya  τ )  a T Γ 1a,

تحليل لياپانوف میتوان نتيجه گرفت که متغيرهاي  p ,  de , sمحدود

جايگذاري رابطه ( )29در رابطه ( ،)15رابطه زير حاصل میشود،

Barbalat’s Lemma

()38

رابطه ( )14افزونگی سيستم در سطح سرعت تحليلشده و در نتيجه
حرکت داخلی 2ربات محدود است (رابطه ( ،))21مشتقات اين سيگنالها
نيز محدود است .اين به معناي آن است که مشتق  Vمحدود است و
بنابراين شرايط لم  4در باال برقرار است .با گذشت زمان  V  0و
بنابراين  p ,  de , s  0و  de  1حاصل میشود.

1

Internal Motion
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کنترلر

 p 
J G1T AT  
 de 

سرعت مطلوب وظيفه اصلي

تخصيص وظايف و

q, q

ربات

qr

+

اولويت ها ()14

سرعت مطلوب زيروظيفه 1

Ks
سرعت مطلوب زيروظيفه k

Ya

a  ΓY T s

شكل -1دياگرام بلوکی کنترلکننده تطبيقی چندوظيفهاي

دياگرام بلوکی کنترلکننده تطبيقی ارائهشده در شكل 1آمده است.
توجه شود که در تحليل باال ،هموار و محدود بودن مسير مطلوب
براي وظايف ربات بهطور ضمنی لحاظ شده است .بهعالوه ذکر اين نكته
ضروري است که آناليز باال با فرض عدم وقوع تكينگی الگوريتمی انجام
شده است .با توجه به آنكه تحليل افزونگی در سطح سرعت انجام گرفته
است ،در صورتی که وظايف محوله به ربات به گونهاي باشند که
مسيرآنها در تقابل با يكديگر قرار گيرد ،بهراحتی میتوان از ماتريس
شبهمعكوس دمپشده ،رابطه ( ،)10در رابطه ( )14استفاده کرد.

 -4شبيه سازي
شكل -2بازوي چهار درجه آزادي به همراه مسير مطلوب پنجه و مسير

به منظور تصديق و بررسی عددي الگوريتمهاي ارائه شده در باال از

مفاصل

دو محيط شبيهسازي صفحهاي و فضايی استفاده شده است.

-1-4

شبيهسازي توسط ربات چهار درجه آزادي
صفحهاي

به منظور بررسی عملكرد کنترلکننده ارائه شده در تئوري  ،2يک
بازوي صفحهاي با  4درجه آزادي با پارامترهاي داده شده به صورت
l1  0.5, l2  0.4, l3  0.35, l4  0.2 ( m),
m1  1.4, m2  1.3, m3  1.2, m4  1.1 ( kg ),

()40

I1  0.5, I 2  0.45, I 3  0.4, I 4  0.3 ( kg.m 2 ),
c1  1.7, c2  1.6, c3  1.5, c4  1.4 ( Nm.sec),

در نظر گرفته میشود (شكل m i ، l i .)2و  I iبهترتيب طول ،جرم و
ممان اينرسی هر بازو و  c iضريب اصطكاک ويسكوز در هر مفصل
میباشند .فاصله مفصل هر بازو تا مرکز جرم آن با  riنشان داده شده
است .در شبيهسازيهاي انجام گرفته در اين قسمت  ri  l i / 2است.
مسير مطلوب براي کنترل موقعيت مكانی پنجه ربات نيز به صورت زير
است،
()41

x d (t )  [sin(0.25t )  0.2, cos(0.25t )  0.15] .
T

پيكربندي ابتدايی سيستم

q0  [0.8727,1.7,  1.6,0.85]T

 radفرض میشود .به اين ترتيب سيستم داراي دو درجه آزادي اضافی
است .موقعيت زاويهاي بازوي چهارم و موقعيت زاويهاي بازوي اول
بهترتيب بهعنوان وظايف با اولويتهاي دوم و سوم کنترل میشوند.
مقدار مطلوب براي وظيفه با اولويت دوم بهصورت عمود بر مسير پنجه
ربات و مقدار مطلوب براي وظيفه با اولويت سوم بهصورت ثابت با مقدار
عددي  x 3d  35 degداده میشود .در ابتدا کنترلکننده ( )22به
سيستم اعمال میشود .نتيجه اين شبيهسازي در شكل 3آمده است .مسير
مطلوب به همراه مسير واقعی طی شده نيز در شكل 2آمده است .همان-
طور که انتظار میرود ،کنترلکننده غيرخطی ( )22به خوبی وظيفه اصلی
و زيروظايف مطلوب را دنبال میکند .در ادامه عملكرد سيستم با در نظر
گرفتن عدم قطعيت در پارامترهاي جرمی ربات و ضرايب اصطكاک
مطالعه میشود .بردار پارامترهاي  aشامل  18پارامتر و به صورت
a  [ m1r12 , I1 , I 2 , I 3 , I 4 , m2 , m2 r2 , m2 r2 2 ,

()42

m3 , m3r3 , m3r3 2 , m4 , m4 r4 , m4 r4 2 , c1 , c2 , c3 , c4 ]T

است.
مجله کنترل ،جلد  ،10شماره  ،2تابستان 1395
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قطعيت ،مسير مطلوب براي وظايف محول شده به ربات را تقريبا دنبال
میکند.
حال کنترلکننده ( )25با شرايط و پارامترهاي کنترلی قبلی به همراه
قانون تطبيق ( )26به سيستم اعمال میشود .خطاي تعقيب مسير وظيفه
اصلی به همراه خطاي تعقيب مسير وظايف با اولويتهاي دوم و سوم به
ترتيب در شكل 5و شكل 6گزارش شدهاند .مشاهده میشود که خطاي
وظايف همگی به صفر همگرا شده و بردار تخمين پارامترهاي سيستم نيز
محدود باقی مانده است .دقت شود که پارامترهاي تخمين زدهشده لزوما
به پارامترهاي واقعی سيستم ميل نمیکند و کنترلکننده تطبيقی تنها
همگرايی خطاي سيستم به صفر و محدود بودن پارامترهاي تخمينی را
تضمين میکند.

شكل -3خطاي تعقيب مسير وظايف با اطالع کامل از پارامترهاي سيستم

شكل -5خطاي تعقيب مسير وظايف با استفاده از کنترلکننده تطبيقی و  %50عدم
قطعيت در پارامترهاي سيستم

شكل -4خطاي تعقيب مسير وظايف با استفاده از ( )22و  %50عدم قطعيت در
پارامترهاي سيستم

پارامترهاي کنترلکننده نيز به صورت زير انتخاب میشوند،

Γ  diag (0.1,0.2,0.2,0.2,0.2,0.2,0.2,0.1,

()43

0.2,0.2,0.1,0.2,0.2,0.1,30,30,20,10) ,
K  8 I , Λ1  5 I , Λ2  4 I , Λ3  4 I .

کنترلکننده ( )22با  %50عدم قطعيت در بردار پارامترها
(  ،) a (0)  0.5aبه سيستم اعمال میشود .خطاي تعقيب مسير براي
وظيفه با اولويت اول و وظايف با اولويت دوم و سوم در شكل 4گزارش
شده است .همانطور که در اين شكل میبينيم اين کنترلکننده رفتار نسبتا
مقاومی نسبت به عدم قطعيتها نشان میدهد و در حضور  %50عدم
مجله کنترل ،جلد  ،10شماره  ،2تابستان 1395

شكل -6تخمين پارامترها

از آنجا که در اين روش از کنترل چنداولويتی در سطح سرعت
استفاده می شود در نزديكی نقاط تكين میتوان از  J i† به جاي †J i

در  q rاستفاده نمود .به منظور بررسی رفتار سيستم در نزديكی نقاط
تكين ،شبيهسازي قبل براي مدت زمان بيشتر و با استفاده از ضريب

دمپينگ    0.1براي وظيفه با اولويت سوم ادامه پيدا میکند .نتيجه
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اين بررسی در شكل 7آمده است .مشاهده میشود که وظيفه با اولويت

به منظور کنترل موقعيت زاويهاي از بازخورد کواترنيون استفاده شده

پايين از لحظه  t  8.2sقربانی وظايف با اولويت باال میشود .به

است .موقعيت مطلوب براي وظيفه سوم نيز بهصورت يک مقدار ثابت

عبارت ديگر امكان دنبال کردن اين وظيفه ديگر وجود ندارد و به همين

 q1des  0 degداده میشود .اصطكاک در مفاصل بهصورت

دليل خطاي اين وظيفه نيز از اين لحظه به بعد افزايش میيابد .از طرف

اصطكاک ويسكوز مدل شده و ضرايب آن بهعنوان پارامترهاي ناشناس

ديگر به دليل استفاده از اين کنترلکننده غيرخطی و عدم قطعيتهاي

در سيستم در بردار  aقرار داده میشود .براي مدل ديناميكی سيستم از

پارامتري ،خطا در وظايف با اولويتهاي باال نيز بوجود میآيد.

ضرايب اصطكاکی  Ff =[8,12,8,8,8,12,8] Nm.s/radاستفاده
شده است .بدون استفاده از کنترلکننده تطبيقی و در حضور گشتاورهاي
اصطكاکی استفاده از يک کنترلکننده مدلمبنا سبب ايجاد خطا در انجام
کليه وظايف سيستم میشود .اين مساله را میتوان با اعمال يک
کنترلکننده ديناميک معكوس به سيستم بهراحتی نشان داد .البته افزايش
بهرههاي کنترلکننده میتواند خطاي ايجاد شده ناشی از چنين عدم
قطعيتهايی در سيستم را کاهش دهد .لكن آنچه که کنترلکنندههاي
غيرفعال نظير کنترلکنندههاي تطبيقی را جذاب میکند ،عدم خطیسازي
سيستم و بنابراين حفظ ديناميک ذاتی سيستم است .اين مساله را میتوان
با توجه به معادله حلقه بسته سيستم ،مشاهده کرد .از لحاظ عملی نيز
کنترلکنندههايی که ماتريس اينرسی ديناميک سيستم را تغيير نمیدهند
بسيار مقاومتر عمل میکنند .آزمايشهاي عملی انجام شده توسط
نويسندگان اين مقاله در مرجع [ ]11نيز گوياي اين امر می باشد.
کنترلکننده ارائهشده در تئوري  3به همراه قانون تطبيق مناسب به
سيستم وارد میشود .بهعنوان تخمين اوليه از مقدار صفر استفاده شده

شكل -7خطاي تعقيب مسير وظايف با استفاده از کنترلکننده تطبيقی و استفاده از

است .ديگر مقادير کنترلکننده در ادامه آمده است،
k p  10, ko  10,   1, K  8,

شبه معكوس دمپشده

-2-4

شبيهسازي توسط ربات هفت درجه آزادي

بهمنظور شبيهسازي قانون کنترلی ارائهشده توسط تئوري  3از فضاي
شبيهسازي مدل هفت درجه آزادي ربات  KUKA LWRاستفاده شده
است .اين مدل در نرم افزار  MATLABو  SIMULINKايجاد شده است.

 1 1 1
()45


  0.5  0
1,


0 0 1
خطاي مربوط به موقعيت مكانی و زاويهاي ربات در شكل 8و شكل9

آمده است.

مدل مذکور شامل کليه پارامترهاي ديناميكی سيستم و سينماتيک ربات
است .مدل سينماتيكی ربات کامال منطبق بر ربات واقعی میباشد .لكن
پارامترهاي ديناميكی بهصورت تقريبی مدل شدهاند .بهمنظور نمايش
انيميشن مدل نيز از نرم افزار  MATLAB Virtual Realityبهصورت
برخط استفاده شده است .موقعيت مكانی پنجه ربات بهعنوان وظيفه اصلی
و موقعيت زاويهاي آن در سطح دوم اولويت کنترل میشود .در سطح
سوم اولويت نيز موقعيت زاويهاي مفصل اول کنترل میشود .مسير
مطلوب براي وظيفه اصلی بهصورت يک مسير خطی از  x iبه  x fدر
نظر گرفته میشود .مسير مطلوب موقعيت زاويهاي ،ثابت برابر با موقعيت

زاويهاي }  {des ,  desداده میشود.

x i  [0, 0.39, 0.61]T m ,
x f  [0.085, 0.085, 0.597]T m ,

()44

]des  0.2588,  des  [0, 0, 0.9659

T

شكل( -8باال) مسير مطلوب و واقعی موقعيت مكانی و (پايين) خطاي تعقيب مسير
آن (وظيفه با اولويت اول)

مجله کنترل ،جلد  ،10شماره  ،2تابستان 1395
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شكل -9خطاي تعقيب مسير موقعيت زاويهاي در فرم کواترنيون (وظيفه با اولويت
شكل -12مسير مفاصل و گشتاورها

دوم )

خطاي مربوط به موقعيت زاويهاي بر حسب پارامترهاي
کواترنيون }  ، {de ,  deاستخراج شده از ماتريس دوران  R deبين

شكل 13تصويري از محيط شبيهسازي سيستم در لحظات مختلف را
نشان میدهد.

موقعيت زاويهاي مطلوب و موقعيت زاويهاي واقعی فضاي وظيفه ،رسم
شده است .همانطور که مشاهده میشود به دليل وجود پارامترهاي نامعين
سيستم دستخوش خطا در دنبالهروي در وظيفه اصلی خود میشود که با
گذشت زمان با توجه به حضور قانون تطبيق اين خطا به شكل مجانبی به
سمت صفر ميل میکند .خطاي وظيفه با اولويت سوم در شكل 10آمده
است .مشاهده میشود که خطاي وظايف همگی به صفر همگرا شده و
بردار تخمين پارامترهاي سيستم ،شكل ،11نيز محدود باقی مانده است.
دقت شود که پارامترهاي تخمين زدهشده لزوما به پارامترهاي واقعی
سيستم ميل نمیکند .مسير مفاصل و گشتاورها نيز هموار بوده و در
شكل 12آمده است.

شكل -13تصوير لحظهاي از محيط شبيهسازي در لحظات مختلف -نقطه انتهايی
ربات با نقطه صورتی رنگ نشان داده شده است .مسير مطلوب ربات با يک خط
نشان داده شده است .موقعيت مكانی نقطه نهايی ربات و موقعيت زاويهاي اين
نقطه ،به عنوان وظايف با اولويتهاي اول و دوم و موقعيت زاويهاي لينک اول به
شكل -10خطاي تعقيب مسير لينک اول (وظيفه با اولويت سوم)

عنوان وظيفه با اولويت سوم کنترل میشوند.

از آنجا که الگوريتم تطبيقی ارائه شده نيازمند اندازهگيري سرعت
مفاصل است ،عملكرد کنترلکننده در حضور نويز در آخرين شبيهسازي
اين بخش بررسی میشود .ذکر اين نكته ضروري به نظر میرسد که
ربات  KUKA LWRمجهز به يک انكودر با دقت بسيار باال میباشد و در
عمل سرعت مفاصل با مشتقگيري از موقعيت زاويهاي و اعمال فيلتر
مناسب بدست میآيد [ .]11در شبيهسازيهاي انجام شده تاکنون نيز
شكل -11تخمين پارامترها
مجله کنترل ،جلد  ،10شماره  ،2تابستان 1395
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سرعت مفاصل به همين ترتيب بدست آمده و در کنترلکننده استفاده
شده است.

به منظور لحاظ کردن نويز در سيگنال سرعت از يک توليدکننده

نويز گوسی با مقدار واريانس    0.004و ميانگين صفر استفاده شده
است .شكل 14دياگرام سرعت مفاصل را به همراه اين نويز نشان میدهد.
شبيهسازي باال در حضور اين نويز مجددا انجام شده و نتايج مربوط به
خطاي وظايف با اولويتهاي اول تا سوم به ترتيب در شكل ،15شكل 16و
شكل 17ارائه شده است .همانطور که مشاهده میشود عملكرد سيستم
همچنان قابل قبول بوده و خطاي وظيفه اصلی و زيروظايف با تقريب قابل
قبولی به صفر همگرا شده است.

شكل -14سيگنال سرعت به همراه يک نويز گوسی

 -5نتيجهگيري
در اين مقاله يک الگوريتم غيرخطی (تطبيقی) بهمنظور کنترل
همزمان چندين وظيفه با اولويتهاي معين در قالب يک کنترلکننده
غيرفعال ارائه شده است .به اين منظور ،ابتدا تحليل دقيقی از ديناميک
خطا در يک سيستم چنداولويتی ارائه شده و يک سيگنال خطاي
فيلترشده شامل خطاي تمامی وظايف معرفی شده است .سپس با استفاده
از اين سيگنال و آناليز پايداري لياپانوف ،قانون کنترلی مناسب بهمنظور
مينيممسازي خطاي وظايف ارائه شده است .بهمنظور لحاظ کردن

شكل -15خطاي تعقيب مسير وظيفه با اولويت اول در حضور نويز در سيگنال

وظايف شامل کنترل موقعيت زاويهاي ،از بازخورد کواترنيون استفاده

سرعت

شده و نشان داده شده که چگونه میتوان در حضور نامعينیهاي پارامتري
از قانون تطبيق مناسب بهره برد .براساس تحليل ياد شده ،خطاي وظيفه با
اولويت اول به سمت صفر همگرا شده و خطاي وظايف با اولويت پايينتر
تحت قيد وظايف با اولويت باالتر مينيمم میشود .بنابراين خطاي وظايف
با اولويت پايين که در تقابل با وظايف با اولويت باال نيستند نيز به صفر
همگرا میشود .از آنجا که روشهاي ارائهشده مبتنی بر تحليل افزونگی
در سطح سرعت است با بهکارگيري ماتريس شبهمعكوس دمپشده
میتوان از تكينگی الگوريتمی جلوگيري کرد .شبيهسازيهاي انجام
گرفته بهخوبی صحت تئوريهاي ارائهشده را تصديق میکند.

 -6تشکر و قدرداني
اين مقاله تحت حمايت دفتر معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
شكل -16خطاي تعقيب مسير موقعيت زاويهاي در فرم کواترنيون (وظيفه با
اولويت دوم ) در حضور نويز سيگنال سرعت

اصفهان در قالب طرح پژوهشی به شماره  930402انجام پذيرفته است.
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