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مجله کنترل ،مجلهای علمی – پژوهشی است که دربرگیرنده تازهترین نتایج تحقیقات نظری و کاربردی در علوم مختلف مرتبط
با مهندسی کنترل و ابزار دقیق میباشد .مقاالت ارسالی به مجله کنترل میبایست به زبان فارسی و دارای چكیده انگلیسی باشند .از میان
مباحث مورد نظر این مجله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 )1مدلسازی ،شناسایی ،شبیه سازی ،پیش بینی ،بهینه سازی و پایش عملكرد سیستمها.
 )2تحلیل و طراحی سیستمهای کنترل پیشرفته از قبیل سیستمهای کنترل خطی و غیرخطی ،سیستمهای کنتررل تطبیقری ،کنتررل
مقاوم و کنترل بهینه ،سیستمهای کنترل هوشمند ،سیستمهای کنترل تصرادفی ،سیسرتمهرای کنتررل گسسرته پیشرامد و ترکیبری،
سیستمهای ابعاد وسیع ،سیستمهای کنترل چندمتغیره.
 )3مكاترونیک و رباتیک.
 )4ابزار دقیق و سیستمهای ترکیب داده و اطالعات سنسوری.
 )5اتوماسیون صنعتی از قبیل سیستمهای کنترل گسترده ،رابط انسان – ماشین ،سیسرتمهرای ایمنری و تشرخی
طراحی سیستمهای کنترل کسری ،شناسایی ،تشخی

عیرب ،تحلیرل و

و جبران عیب در سیستمها ،سیستمهای کنتررل پیییرده ،سیسرتمهرای زمران

حقیقی و سیستمهای کنترل تحت نظارت ،کنترل مدل چندگانه.
کاربردهای مورد عالقه مجله "کنترل" ،وسیع بوده و می تواند در برگیرنده موارد زیر باشد:
 )1سیستمهای هدایت و ناوبری.
 )2فرآیندهای صنعتی شامل فرآیندهای شیمیایی و بیوتكنولوژی.
 )3تولید و توزیع نیروی برق.
 )4انرژی های تجدیدپذیر.
 )5مهندسی محیط زیست و هواشناسی.
 )6سیستمهای اقتصادی و مالی.
 )7سیستمهای اطالعاتی ،مخابراتی و شبكه های صنعتی.
 )8مهندسی پزشكی ،مهندسی زیستی و سامانههای زیستی.
 )9نانو کنترل.
 )10پردازش داده.
 )11مهندسی خودرو.
 )12سیستم های حمل و نقل.
از کلیه پژوهشگران و کارشناسان فعال در زمینه های مرتبط با مهندسی کنترل و ابزار دقیق دعوت بعمل می آید تا مقراالت و نترایج
آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی خود را به این مجله ارسال نمایند .خواهشمند است مقاالت خود را به صرورت الكترونیكری از
طریق سایت مجله  www.joc-isice.irارسال فرمایید .برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت نحوه تهیه و ارسال مقاالت می توانید
به سایت مجله مراجعه نمایید.
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متن مقاالت شامل چكیده ،بدنه مقاله ،مراجع و زیرنویسها باید با فونت  B Zar 12و با فاصله  doubleمیان خطرو ،،در صرفحات A4

یک ستونی و تحت نرمافزار  Wordتهیه گردد.
آدرس نویسندگان
آدرس پستی کامل همه نویسندگان همرراه برا شرماره تلفرن و دورنگرار فكس) و نشرانی پسرت الكترونیرک  )emailنویسرنده عهردهدار
مكاتبات در برگه مستقلی چاپ و به همراه مقاله ارسال گردد.
چکیده
هر مقاله باید شامل ،عنوان فارسی و انگلیسی) ،چكیده فارسی و انگلیسی) مقاله در حداکثر  200واژه ،کلیدواژه فارسی و انگلیسری)
در حداکثر  5واژه باشد.
تصاویر و عکسها
در هنگام ارسال مقاله جهت داوری نیازی به ارسال اصل تصاویر و عكسها نمیباشد ،ولی رونوشت ارسالی بایرد واحرح باشرد .پرس از
تایید مقاله ،ارسال اصل تصاویر و عكسها جهت چاپ مقاله حروری میباشد.
مراجع
به کلیه مراجع باید در متن ارجاع داده شده باشد .مراجع باید با شماره مشخ

گردند و جزئیرات آنهرا بره شررر زیرر در پایران مقالره بره

ترتیب حروف الفبای نویسندگان ظاهر گردد:
مقاالت
[شماره مرجع] نام خانوادگی و عالمت اختصاری اول نام ،سال انتشار یا تاریخ برگزاری" ،عنوان مقاله" ،نام کامرل نشرریه یرا کنفررانس،
شماره مجله یا شماره جلد ،شماره صفحات.
کتابها
[شماره مرجع] نام خانوادگی و نام کامل همه نویسندگان ،عنوان کتاب ،نام مترجم در صورت وجود) ،نام کامل ناشر ،سال انتشار.
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واحدها
کلیه مقاالت باید از واحد استاندارد  SIمتریک) در تمام بخشهای مقاله استفاده نمایند .در کنار واحد  SIمیتوان از واحرد انگلیسری در
داخل پرانتز نیز استفاده نمود.
طول مقاالت
حداکثر تعداد صفحات مقاله  15صفحه است که معرادل حردود  7500واژه اسرت  .بررای چراپ صرفحات بیشرتر و یرا رنگری الزم اسرت
هزینهای معادل  1010000ریال  25دالر آمریكا) برای هر صفحه پرداخت گردد.
فرآیند ارسال مقاله
مقاالت قابل چاپ در مجله شامل مقاالت کامل پژوهشی ،مقاالت کوتاه و یادداشتهای پژوهشری اسرت .مقراالت ارسرالی نبایرد در هری
مجله داخلی و یا خارجی چاپ شده باشد و یا در حال داوری باشد.


برای ارسال مقاله خود به سایت مجله به آدرس  www.joc-isice.irمراجعه نموده و طبق دستورالعمل مندرج در سایت عمل
نمایید.



مقاالت جهت داوری به داوران متخص

ارسال میگردد .در پایان تایید یا رد هر مقاله توسط هیئت تحریریه مجله انجام

خواهد پذیرفت .سردبیر مجله نتیجه داوری را برای نویسنده عهده دار مكاتبات ارسال خواهد نمود.


درصورتیکه نیاز به تصحیح مقاله باشد ،تصحیحات باید تنها محدود به موارد ذکرشده باشد .در سایر موارد نویسنده الزم
است سردبیر را در جریان هرگونه تغییر و یا تصحیح دیگری قرار دهد .درهرصورت مسئولیت صحت و سقم مطالب بر عهده
نویسنده خواهد بود.

حق کپی
در صورت تایید مقاله ،نویسندگان الزم است فرم انتقال حق انتشار آن به "انجمن مهندسان کنترل و ابزاردقیق ایران" را تكمیل و به
همراه اصل مقاله ارسال نماید .نویسندگان الزم است موافقت کتبی دارندگان حق کپی بخشهایی از مقاله که از مراجع و منابع دیگر
نسخهبرداری شده است را دریافت و به دفتر مجله ارسال نمایند.
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تخمین حالت و انتخاب حسگر توزیعیافته در شبکه حسگر بیسیم در حضور
نویز وابسته به حالت
1

 حمید خالوزاده،1 عطیه کشاورز محمدیان

a_keshavarz@email.kntu.ac.ir ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، قطب علمی کنترل صنعتی، دانشكده مهندسی برق، فارغالتحصیل دکتری1
h_khaloozadeh@kntu.ac.ir ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، قطب علمی کنترل صنعتی، استاد دانشكده مهندسی برق1

)1331/4/11  تاریخ پذیرش مقاله،1335/5/11 (تاریخ دریافت مقاله
 مسأله تخمین توزیع یافته متغیرهای حالت یک سیستم دینامیكی غیرخطی توسط شبكه حسگر بیسیم غیرمتمرکز و در حضور، در این مقاله:چکیده
 خطای مشاهدات وابسته به حالت، در برخی حسگرهای فاصله یا زاویه مانند حسگرهای فراصوت.نویز مشاهدات وابسته به حالت در نظر گرفته شده است
 یک، بنابراین. خطای اندازهگیری افزایش یافته و منجر به کاهش کارایی تخمینگرها میشود، بد ین معنا که با افزایش فاصله میان حسگر و هدف.میباشد
 همچنین به.روش تخمین حالت توزیعیافته بر اساس اجماع بر روی توابع درست نمایی و در حضور نویز وابسته به حالت حسگرهای زاویه ارائه گشته است
، بر خالف شبكههای متمرکز، در شبكه غیرمتمرکز. یک الگوریتم انتخاب حسگر توزیع یافته پیشنهاد شده است،منظور جلوگیری از اتالف انرژی در شبكه
 هیچگونه دانش سراسری از توپولوژی کل یک شبكه غیرمتمرکز، همچنین.مرکز همجوشی واحدی برای پردازش دادهها به صورت سراسری وجود ندارد
رائو به صورت توزیع یافته و با در نظر گرفتن نویز وابسته به حالت حسگرهای زاویه استخراج- کران پایین کرامر، در این مقاله، بنابراین.در دسترس نمیباشد
، نتایج شبیهسازی برای یک مسأله ردیابی هدف. از کران به دست آمده برای انتخاب تطبیقی حسگرها یه صورت توزیعیافته استفاده شده است،شده و سپس
.نشانگر کارایی روشهای تخمین حالت و انتخاب حسگر پیشنهادی میباشند
. الگوریتم اجماع، انتخاب حسگر، نویز وابسته به حالت، شبكه حسگر بیسیم، تخمین حالت توزیعبافته:کلمات کلیدی

Distributed Estimation and Sensor Selection in Wireless Sensor Network
in the Presence of State-Dependent Noise
Atiyeh Keshavarz-Mohammadiyan, Hamid Khaloozadeh
Abstract: In this paper, the problem of distributed state estimation of a nonlinear dynamical
system in a decentralized Wireless Sensor Network (WSN) in the presence of state-dependent
observation noise is considered. Some bearings or ranging devices, such as ultrasonic sensors, have
distance-dependent measurement error and their measurement noise variance grows as their relative
distance to the target increases. This state-dependent measurement error leads to poor performance
of estimation algorithm. To solve this problem, a consensus-based distributed state estimation
methodology is presented in this paper by reaching a consensus on likelihood functions in the
presence of state-dependent observation noise of bearings sensors. To reduce energy consumption
in WSN, a distributed sensor selection algorithm is proposed. Unlike centralized networks, no
fusion center is deployed in decentralized networks to gather and process the collected data,
globally. Moreover, there is no global knowledge of the network topology in decentralized
networks. Therefore, the Posterior Cramér-Rao Lower Bound (PCRLB) is derived in a distributed
fashion in the presence of state-dependent noise of bearings sensors, to perform an adaptive sensor
selection algorithm. Simulation results demonstrate the effectiveness of the proposed state
estimation and sensor selection algorithms for a target tracking problem
Keywords: Distributed state estimation, wireless sensor network, state-dependent noise, sensor
selection, consensus algorithm.
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عطیه کشاورز محمدیان ،حمید خالوزاده

 -1مقدمه
مسأله تخمین متغیرهای حالت یک سیستم دینامیكی غیرخطی بر
اساس مشاهدات به دست آمده توسط شبكهای از حسگرها که از طریق
یک ساختار بیسیم با یكدیگر در ارتباط میباشند ،تبدیل به یكی از
مسائل روز در عرصه علم و فناوری گشته است [ .]1با پیشرفتهای اخیر
در زمینه ارتباطات بیسیم و فناوری حسگرها ،این شبكهها که به اختصار
شبكه حسگر بیسیم نامیده میشوند ،از محبوبیت باالیی برخوردار
شدهاند .کاربردهای این شبكهها را میتوان به دو دسته کلی ردیابی شئ
متحرک و پایش فرآیندها تقسیم نمود [ .]1در زمینه ردیابی شئ متحرک
میتوان ردیابی انسان ،جانوران و یا وسایل نقلیه را نام برد .در دسته پایش
فرآیندها نیز میتوان به کاربردهای شبكه حسگربیسیم در مسائلی مانند
پایش سالمت سازهها ،نظارت بر شرایط جسمی بیماران ،پایش بالیای
طبیعی مانند سیل یا زلزله و پایش آلودگیهای محیطی اشاره نمود [.]3-1
از این میان ،مسأله تخمین متغیرهای حالت یک سیستم دینامیكی غیرخطی
(مانند مسأله ردیابی هدف متحرک) توسط شبكه حسگر بیسیم یكی از
مسائل مورد توجه در دهههای اخیر بوده است [ .]5-4در این مسأله،
چالشهای مختلفی وجود دارد که در ادامه مورد بحث قرار گرفتهاند.
در سالهای اخیر ،روشهای تخمین حالت توزیعیافته در شبكههای
غیرمتمرکز جایگزین روشهای متمرکز گشتهاند [ .]8-1در یک شبكه
متمرکز ،یک مرکز همجوشی واحد ،وظیفه جمعآوری اطالعات به
دستآمده توسط تمامی حسگرها و همچنین پردازش مرکزی این
اطالعات را بر عهده دارد .این مرکز همجوشی ،میبایست دانشی جامع از
توپولوژی سراسری شبكه مانند موقعیت گرهها ،توپولوژی شبكه ،ظرفیت
پیوندها ،جداول مسیریابی پیچیده و مدل مشاهدات تمامی حسگرها را در
اختیار داشته باشد .انتقال اطالعات تمامی حسگرها به یک مرکز
همجوشی به معنای هزینه ارتباطی بسیار باال و همچنین خطر تضعیف
سیگنالها میباشد .در مقابل شبكه متمرکز ،شبكههای غیرمتمرکز معرفی
گشتهاند که در آنها وظیفه جمعآوری و پردازش دادهها میان گره های
مختلف توزیع میگردد .بنابراین ،فواصل ارتباطی در شبكه کاهش یافته و
شبكه از مزایایی مانند مقیاسپذیری بیشتر و قوام باالتر در برابر از کار
افتادن یک گره و یا پیوند برخوردار خواهد شد [ .]11،3تاکنون،
الگوریتمهای تخمین حالت توزیعیافته مختلفی ارائه شدهاند که از آن
میان ،روشهای اجماع مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفتهاند [-11
 .]15در روشهای اجماع ،گرههای حسگر تنها با گرههای همسایه خود
به تبادل اطالعات میپردازند و از این طریق بر روی یک کمیت مورد
نظر که از تخمینگرهای محلی به دست آمده است ،به توافق میرسند
[ .]11در میان روشهای اجماع میتوان به اجماع بر روی مشاهدات [،]11
اجماع بر روی حاالت تخمین زده شده و ماتریسهای کواریانس مربوطه
[ ]11و یا اجماع بر روی توابع درستنمایی [ ]13اشاره نمود.
یكی از مسائلی که میبایست در طراحی الگوریتم تخمین حالت
مورد توجه قرار گیرد ،مسأله مدل مشاهدات حسگرهایی است که در
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گرههای شبكه به کار گرفته میشوند .معموال در کاربردهای ردیابی
هدف ،حسگرهایی مانند حسگرهای فاصله و یا زاویه برای اندازهگیری
موقعیت هدف به کار میروند .استفاده از این حسگرها منجر به مدل
مشاهدات غیرخطی میگردد .مسأله دیگری که در این زمینه حائز اهمیت
است ،ویژگیهای نویز اندازهگیری در حسگرها مانند تابع توزیع و شدت
نویز میباشد .در برخی حسگرهای فاصله یا زاویه مانند حسگرهای
فراصوت ،خطای مشاهدات وابسته به حالت میباشد .بدین معنا که با
افزایش فاصله میان حسگر و هدف ،خطای اندازهگیری نیز افزایش
مییابد [ .]11برای مقابله با این خطای وابسته به حالت ،روشهای مختلفی
ارائه شدهاند .در یک دسته از این روشها که تخمینگرهای تطبیقی نام
دارند ،با تخمین واریانس نویز مشاهدات به صورت برخط ،به حل مسأله
نویز وابسته به حالت پرداخته شده است [ .]13،18هر چند در کاربردهایی
با ابعاد خروجی باال مانند شبكه حسگر بیسیم با تعداد حسگر زیاد ،این
روش بار محاسباتی باالیی برای تخمین واریانس نویز مشاهدات یک به
یک حسگرها در هر بازگشت در پی خواهد داشت [ .]13در مقابل،
برخی روشها نویز وابسته به حالت را به صورت نویز جمعی-ضربی در
مدل مشاهدات وارد نمودهاند .به طور مثال ،در [ ]11از یک الگوریتم
ترکیبی شامل فیلتر کالمن و تخمینگر درستنمایی بیشینه ( )MLEبرای
غلبه بر نویز جمعی-ضربی مشاهدات استفاده شده است .در [،]11
تخمینگرهای  GEKFو  GUKFبرای غلبه بر نویز جمعی-ضربی ارائه
گشتهاند .در [ ،]11تخمینگری بر اساس فیلتر ذرهای برای کاهش خطای
ناشی از نویز جمعی-ضربی حسگرهای فاصله پیشنهاد شده است که
عملكرد بهتری نسبت به  ،GEKFکه در آن از خطیسازی مدل سیستم
استفاده میشود ،از خود نشان داده است.
چالش دیگری که در تخمین حالت توسط شبكه حسگر بیسیم به
چشم میخورد ،مسأله انتخاب تطبیقی حسگرهاست .در شبكههای متراکم
که تعداد گره حسگر زیادی در آنها به کار میرود ،به منظور جلوگیری
از اتالف انرژی و همچنین برای اجتناب از ایجاد همبستگی بین
تخمینهای به دستآمده توسط تخمینگرهای محلی ،از روشهای
انتخاب حسگر استفاده میشود [ .]15-13در این روشها تعدادی از
حسگرها برای شرکت در عملیات تخمین حالت در هر مرحله انتخاب و
فعال شده و سایر حسگرها به منظور جلوگیری از اتالف انرژی در حالت
غیرفعال قرار میگیرند .یكی از روشهای انتخاب حسگر که اخیرا مورد
توجه محققان قرار گرفته است ،انتخاب حسگر براساس کران پایین
کرامر-رائو ( )PCRLBمیباشد [ .]11،14،15در [ ،]14بر خالف اکثر
روشهای پیشنهادی در این زمینه که برای شبكههای متمرکز ارائه
شدهاند ،یک روش انتخاب حسگر توزیعیافته بر اساس کران

PCRLB

ارائه گشته است.
در این مقاله ،به تخمین حالت یک سیستم دینامیكی غیرخطی به
روش توزیعیافته در شبكه حسگر بیسیم و در حضور نویز وابسته به
حالت مشاهدات حسگرهای زاویه پرداخته شده است .برای داشتن تخمین
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مناسب از متغیرهای حالت سیستم دینامیكی ،اجماع بر روی توابع

توسط پیوند بیسیم با گره پردازشگر 𝑗ام در ارتباط میباشند ،همسایگی

درستنمایی در حضور نویز وابسته به حالت صورت گرفته است.

گره 𝑗ام نامیده شده و با )𝑘( 𝑗𝒩 نشان داده میشوند .فرض بر این است که

همچنین برای غلبه بر نویز وابسته به حالت مشاهدات ،ماتریس کواریانس

)𝑘( 𝑗𝒩 ∈ 𝑗 میباشد.

نویز مشاهدات در هر لحظه تقریب زده میشود .عالوه بر این ،کران
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استخراج کران  PCRLBبه صورت توزیعیافته برای حسگرهای

4000

زاویه و استفاده از آن برای پیادهسازی یک روش انتخاب حسگر
شكل :1

توزیعیافته در حضور نویز وابسته به حالت حسگرهای زاویه
ساختار این مقاله به شرح زیر میباشد .در بخش  ،1به بیان مسأله
مورد نظر در این مقاله و فرمولبندی آن پرداخته شده است .بخش  3به

توزیعیافته و در حضور نویز وابسته به حالت حسگرهای زاویه استخراج
گشته و یک الگوریتم انتخاب حسگر تطبیقی بر اساس کران مطلوب
واریانس تخمینگر پیشنهاد شده است .به منظور بررسی کارایی روشهای
پیشنهادی تخمین حالت و انتخاب حسگر توزیعیافته ،نتایج شبیهسازی
برای یک مسأله ردیابی هدف در بخش  5ارائه شده است .در نهایت،
یک تحلیل و جمعبندی کلی بر روی دستاوردهای این مقاله در بخش 1
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)x Coordinate (m
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0

توپولوژی شبكه حسگر (به همراه شماره هر پردازشگر)

و مشاهدات زیر به روش توزیعیافته است

()1

)𝑋(𝑘) = 𝐹𝑋(𝑘 − 1) + 𝑤(𝑘 − 1
)𝑘(
𝑖𝑧
𝑁𝑆𝑁 = ℎ𝑖 (𝑋(𝑘)) + 𝑣𝑖 (𝑘), 𝑖 = 1, … ,

{

که در آن 𝑇])𝑘( 𝑦𝑣 )𝑘(𝑦 )𝑘( 𝑥𝑣 )𝑘(𝑥[ = )𝑘(𝑋 بردار حالت
هدف بوده و عناصر آن به ترتیب موقعیت و سرعت در راستای 𝑥 و
موقعیت و سرعت در راستای 𝑦 میباشند 𝑧𝑖 (𝑘) ∈ ℝ .نیز خروجی گره
حسگر 𝑖ام در زمان 𝑘 میباشد .فرض میکنیم حسگرهای به کار گرفته
شده در شبكه مورد نظر از نوع حسگر زاویه میباشند .بنابراین

()1

صورت گرفته است.
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5

مسأله مورد نظر ،تخمین حالت و ردیابی یک هدف با معادله فرآیند

شرح روش تخمین حالت توزیعیافته پیشنهادی در حضور نویز وابسته به
حالت حسگرهای زاویه میپردازد .در بخش  ،4کران  PCRLBبه صورت

3500

9

1
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ℎ𝑖 (𝑋(𝑘)) = 𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑦(𝑘) − 𝑦𝑖 , 𝑥(𝑘) − 𝑥𝑖 ) ,
𝑁𝑆𝑁 𝑖 = 1, … ,

 -2بیان مسأله

می باشد که در آن (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ) ،نشاندهنده موقعیت حسگر𝑖ام بوده و

یک شبكه حسگر بیسیم غیرمتمرکز شامل تعداد  𝑁𝑆𝑁 = 350گره

)  𝑎𝑡𝑎𝑛2(. , .تابع معكوس تانژانت با خروجی بین 𝜋 −و 𝜋 میباشد .در

حسگر و  𝑁𝑃𝑁 = 16گره پردازشگر که در فضایی دوبعدی مطابق شكل

این روابط 𝑤(𝑘) ،نویز فرآیند و )𝑘( 𝑖𝑛  𝑣𝑖 (𝑘) = 𝛾𝑖 (𝑘)𝑟𝑖 (𝑘) +نویز

 1توزیع یافته اند ،در نظر گرفته شده است .فرض بر این است که هر گره

وابسته به حالت مشاهدات حسگر 𝑖ام است که در آن

= )𝑘( 𝑖𝑟

پردازشگر قادر به جمعآوری و پردازش اطالعات به دست آمده از

 √(𝑥(𝑘) − 𝑥𝑖 )2 + (𝑦(𝑘) − 𝑦𝑖 )2فاصله اقلیدسی بین هدف و حسگر𝑖ام

گرههای حسگر مجاور خود میباشد .منظور از گرههای حسگر مجاور،

میباشد [ . ]11فرض بر این است که نویز فرآیند دارای توزیع گوسی با

حسگرهایی است که فاصله آنها در هر دو راستای 𝑥 و 𝑦 تا گره

میانگین صفر و ماتریس کواریانس )𝑘(𝑄 میباشد .همچنین )𝑘( 𝑖𝑛 و

پردازشگر مورد نظر کمتر از 𝑚 500میباشد .توپولوژی شبكه مورد نظر

)𝑘( 𝑖𝛾 دارای توزیع گوسی با میانگین صفر بوده و به ترتیب دارای

به همراه موقعیت گرهها و همچنین پیوندهای ارتباطی بین گرههای

واریانس )𝑘( 𝑖 𝑅𝑛,و)𝑘( 𝑖 𝑅𝛾,هستند .عالوه بر این ،فرض بر این است که

پردازشگر با یكدیگر در شكل  1قابل مشاهده است .در این شكل،

این نویزها نسبت به یكدیگر دو به دو غیرهمبسته میباشند .به عبارت

گرههای حسگر ،گرههای پردازشگر ،شماره گرههای پردازشگر و

دیگر
𝔼{𝑤(𝑘)𝑛𝑖𝑇 (𝑘)} = 𝔼{𝑤(𝑘)𝛾𝑖𝑇 (𝑘)} = 0,
𝑁𝑆𝑁 𝑖 = 1, … ,

پیوندهای بین گرههای پردازشگر به تصویر کشیده شدهاند .ارتباط بین
گرههای پردازشگر توسط مجموعه پیوندهای بین گرههای پردازشگر
توصیف شده و با  ℰنمایش داده میشود .به عبارت دیگر پیوند

)(𝑗, 𝑗′

عضومجموعه  ℰمیباشد اگر و تنها اگر گرههای پردازشگر 𝑗 و  𝑗′قادر به
ارسال اطالعات به یكدیگر باشند .مجموعه گرههای پردازشگری که
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()3

})𝑘( 𝑇𝑗𝛾)𝑘( 𝑖𝛾{𝔼

= 0,
𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑁𝑆𝑁 ,
𝑗≠𝑖

=

})𝑘( 𝑇𝑗𝑛)𝑘( 𝑖𝑛{𝔼

𝔼{𝑛𝑖 (𝑘)𝛾𝑗𝑇 (𝑘)} = 0, 𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑁𝑆𝑁 .
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)y Coordinate (m

در هر مرحله استفاده شده است .نوآوریهای این مقاله در موارد زیر
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4

عطیه کشاورز محمدیان ،حمید خالوزاده

ماتریس انتقال حالت و ماتریس کواریانس نویز فرآیند نیز به صورت
زیر در نظر گرفته میشوند

پردازشگرها اجرا میشود .به منظور استفاده از مشاهدات تمامی
0
0
],
𝑇
1

()4

ذرهای محلی در موازات با فیلترهای ذرهای در حال اجرا در سایر

0
0
1
0

0
0
0
0
𝑞
𝑇 3 /3 𝑇 2 /2
𝑇 2 /2
] 𝑇

𝑇 1
0 1
[=𝐹
0 0
0 0
𝑇 3 /3 𝑇 2 /2
𝑇 2 /2
𝑇
= )𝑘(𝑄
0
0
[ 0
0

حسگرهای انتخاب شده در شبكه ،از روش اجماع بر روی توابع
درستنمایی [ ]13استفاده می شود .همچنین ،نویز وابسته به حالت در
الگوریتم اجماع بر روی توابع درستنمایی گنجانده میشود .بدین
ترتیب ،تابع درستنمایی سراسری شبكه توسط اجماع در هر یک از
گرههای پردازشگر تقریب زده شده و از آن برای وزندهی ذرات
تخمین گرهای محلی با در نظر گرفتن نویز وابسته به حالت استفاده

که درآنها 𝑇 ،بازه نمونهبرداری و 𝑞 نشاندهنده شدت نویز فرآیند است.

میشود .مراحل اجرای تخمینگر پیشنهادی در ادامه تشریح گشته است.

اگر مجموعه حسگرهای انتخابی توسط گره پردازشگر 𝑗ام در لحظه

مرحله راهاندازی :در لحظه  ،𝑘 = 0ذرات اولیه در فیلترهای

𝑘 که از طریق الگوریتم ارائه شده در بخش  4به دست میآید با

ذرهای محلی به صورت )) 𝑋𝑗(𝑖) (0)~𝑝(𝑋(0تولید گشته و وزن یكسان به

)𝑘( 𝑗 𝒩𝑠𝑠,نمایش داده شود ،میتوان مدل مشاهدات جمعآوری شده از

صورت 𝐹𝑃𝑁 𝜔𝑗(𝑖) (0) = 1/به آنها اختصاص مییابد 𝑁𝑃𝐹 .تعداد ذرات

این مجموعه در گره پردازشگر 𝑗ام را به صورت زیر نمایش داد

به کار گرفته شده توسط هر یک از فیلترهای محلی 𝑋𝑗(𝑖) (0) ،نشاندهنده

𝑗 𝑍𝑗 (𝑘) = 𝐻𝑗 (𝑋(𝑘)) + 𝑉𝑗 (𝑘),
𝑁𝑃𝑁 = 1, … ,

()5

ذره 𝑖ام در تخمینگر محلی 𝑗ام،

جمعآوری

شده

در

گره

پردازشگر

= ))𝑘(𝑋( 𝑗𝐻

})𝑘( 𝑗 𝑐𝑜𝑙{ℎ𝑙 (𝑋(𝑘)), 𝑙 ∈ 𝒩𝑠𝑠,تابع برداری مشاهدات،

وزن متناظر با آن

و ))𝑝(𝑋(0

یک توزیع اولیه دلخواه میباشد.

که در آن 𝑍𝑗 (𝑘) = 𝑐𝑜𝑙{𝑧𝑙 (𝑘), 𝑙 ∈ 𝒩𝑠𝑠,𝑗 (𝑘)} ،بردار مشاهدات
𝑗ام،

)𝑖(
)𝜔𝑗 (0

برای زمانهای بعدی یعنی …  𝑘 = 1,2,3,مراحل زیر اجرا
میشوند.

= )𝑘( 𝑗𝑉

مرحله نمونهبرداری (پیشبینی) ذرات :در این مرحله ،ذرات

})𝑘( 𝑗 𝑐𝑜𝑙{𝛾𝑙 (𝑘)𝑟𝑙 (𝑘) + 𝑛𝑙 (𝑘), 𝑙 ∈ 𝒩𝑠𝑠,بردار نویز وابسته به حالت

)𝑖(
)𝑘( 𝑗𝑋

مربوط به مشاهدات جمعآوری شده در گره پردازشگر 𝑗ام و

} 𝑐𝑜𝑙{.

فیلترهای محلی با استفاده از تابع انتقال حالت به صورت

∼

)) 𝑝(𝑋(𝑘)|𝑋(𝑘 − 1تولید میشوند.

بردار ستونی تشكیل شده از عناصر داخل آکوالد میباشد .نویز برداری

مرحله وزندهی ذرات :در این مرحله میبایست ذرات توسط

)𝑘( 𝑗𝑉 دارای توزیع گوسی چند متغیره با میانگین صفر و ماتریس

تابع درستنمایی سراسری شبكه وزندهی گردند .تابع درستنمایی

کواریانس زیر میباشد

سراسری ))𝑘(𝑋|)𝑘(𝑍(𝑝 را میتوان به صورت زیر نوشت []13

()1

})𝑘( 𝑗𝑅𝑗 (𝑘) = 𝑑𝑖𝑎𝑔{𝜎𝑙2 (𝑘), 𝑙 ∈ 𝒩𝑠𝑠,

𝑁

()1

که در آن 𝜎𝑙2 (𝑘) = 𝑅𝛾,𝑙 (𝑘)𝑟𝑙2(𝑘) + 𝑅𝑛,𝑙 (𝑘) ،واریانس نویز وابسته به

𝑁𝑃
𝑝(𝑍(𝑘)|𝑋(𝑘)) = ∏𝑗=1
))𝑘(𝑋|)𝑘( 𝑗𝑍( 𝑝

که در آن 𝑝 (𝑍𝑗 (𝑘)|𝑋(𝑘)) ،تابع درستنمایی محلی در گره پردازشگر

حالت گره حسگر 𝑙ام بوده و }  𝑑𝑖𝑎𝑔{.ماتریس قطری تشكیلشده از

𝑗ام میباشد .با توجه به نمایی بودن توابع درستنمایی محلی که نتیجه

عناصر داخل آکوالد میباشد.

گوسی بودن نویز وابسته به حالت )𝑘( 𝑗𝑉 میباشد ،میتوان تابع
درستنمایی سراسری را به صورت زیر نوشت

 -3تخمین حالت توزیعیافته

1

𝑁𝑃𝑁
𝑝(𝑍(𝑘)|𝑋(𝑘)) ∝ 𝑒𝑥𝑝 (− ∑𝑗=1
(𝑍𝑗 (𝑘) −
2

چنانچه میدانیم ،فیلتر ذرهای یكی از روشهای موفق برای حل
مسأله تخمین متغیرهای حالت یک سیستم غیرخطی میباشد که در اکثر

()8

موارد عملكرد بهتری نسبت به فیلتر کالمن توسعه یافته  ،(EKF)1که در
آن از خطیسازی مدل سیستم استفاده میشود ،از خود نشان میدهد .در
این مقاله ،تخمینگر توزیعیافتهای بر اساس فیلتر ذرهای و الگوریتم
اجماع برای حل مسأله نویز وابسته به حالت در یک شبكه غیرمتمرکز
ارائه خواهد شد .در الگوریتم پیشنهادی این مقاله ،در هر مرحله تعدادی
از حسگرهای مجاور پردازشگرها توسط الگوریتم انتخاب حسگر

Extended Kalman Filter
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1

)))𝑘(𝑋( 𝑗𝐻

𝐻𝑗 (𝑋(𝑘)))) .

بنابراین ،تابع درستنمایی سراسری از مجموع توابع درستنمایی
محلی به دست آمده و برای تقریب آن میتوان از روش اجماع بهره
جست [ .]13برای استفاده از الگوریتم اجماع بر روی توابع درستنمایی
میبایست رابطه ( )8را به فرم زیر تبدیل نمود
∝ ))𝑘(𝑋|)𝑘(𝑍(𝑝

پیشنهادی در بخش  4انتخاب شده و مشاهدات آنها در پردازشگرهای
مربوطه جمعآوری می گردند .سپس در هر گره پردازشگر ،یک فیلتر

−

)𝑘( 𝑗𝑍( )𝑘( 𝑅𝑗−1

𝑇

𝑁

()3

𝑇 𝑁𝑃
𝑒𝑥𝑝 (∑𝑗=1
𝑎𝑗 (𝑋(𝑘)) 𝑏𝑗 (𝑍𝑗 (𝑘)) −

𝑑𝑗 (𝑋(𝑘))) .

با تطبیق روابط ( )8و ( )3خواهیم داشت
Journal of Control, Vol. 11, No. 3, Fall 2017

5
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))𝑘(𝑋( 𝑗𝐻 = ))𝑘(𝑋( 𝑗𝑎

()11

} 𝑑𝑅  (𝑟1, 𝑟2) ∈ {1, … , 𝑅𝑎 } × {1, … , 𝑅𝑎 } ↔ 𝑟 ∈ {1, … ,استفاده شده
است .همچنین در (،𝛽𝑗,𝑟 (𝑘) ∈ ℝ ،𝑅𝑑 = 𝑅𝑎2 ،)11

)𝑘( 𝑗𝑍)𝑘( 𝑏𝑗 (𝑍𝑗 (𝑘)) = 𝑅𝑗−1

()11
()11

که در این تقریب ،از یک نگاشت مناسب بر روی اندیسها به صورت

1

1
))𝑘(𝑋( 𝑗𝐻)𝑘( 𝑑𝑗 (𝑋(𝑘)) = 𝐻𝑗𝑇 (𝑋(𝑘))𝑅𝑗−1
2

()13

میباشد .با جایگزینی تقریبهای به دستآمده در رابطه ( )3خواهیم
∝ ))𝑘(𝑋|)𝑘(𝑍(̃𝑝 ≈ ))𝑘(𝑋|)𝑘(𝑍(𝑝

𝑇 𝑁𝑃𝑁
𝑒𝑥𝑝 (∑𝑗=1
)𝑘( 𝑗𝑍( )𝑘( 𝐻𝑗 (𝑋(𝑘))𝑅𝑗−1

𝐻𝑗 (𝑋(𝑘)))) .

𝑁

𝑇 𝑁𝑃
𝑒𝑥𝑝 (∑𝑗=1
𝑎̃𝑗 (𝑋(𝑘)) 𝑏̃𝑗 (𝑍𝑗 (𝑘)) −

1

= )))𝑘(𝑋( 𝑗̃𝑑

2

چنانچه مشاهده میشود ،توابع ))𝑘(𝑋( 𝑗𝑎 𝑏𝑗 (𝑍𝑗 (𝑘)) ،و
))𝑘(𝑋( 𝑗𝑑 همگی تابعی از بردار حالت ناشناخته )𝑘(𝑋 میباشند .در

𝑅

()18

𝑑𝑅
𝑏̃𝑗 (𝑍𝑗 (𝑘)) − ∑𝑟=1
)))𝑘(𝑋( 𝑟𝜓)𝑘( 𝑟𝛽𝑗,
𝑅

𝑎
= 𝑒𝑥𝑝(∑𝑟=1
𝐴𝑟 (𝑍(𝑘)) 𝜑𝑟 (𝑋(𝑘)) −
𝑑𝑅
)))𝑘(𝑋( 𝑟𝜓)𝑘( 𝑟𝛤 ∑𝑟=1

تقریب زده میشود []13
≜ ))𝑘(𝑋( 𝑗̃
𝐻 = ))𝑘(𝑋( 𝑗̃𝑎 ≈ ))𝑘(𝑋( 𝑗𝑎
𝑎𝑅
∑𝑟=1 𝛼𝑗,𝑟 (𝑘)𝜑𝑟 (𝑋(𝑘)) .

همانطور که مشاهده میشود ،ضرایب برداری )𝑘( 𝑟 𝛼𝑗,وابسته به
حالت نبوده و توابع ))𝑘(𝑋( 𝑟𝜑 نیز وابسته به پردازشگرها نمیباشند .در

𝑁

𝜑)𝑘( 𝑇
𝑁𝑃
𝑎
𝑒𝑥𝑝(∑𝑗=1
(∑𝑟=1
𝑟𝛼𝑗,
)))𝑘(𝑋( 𝑟

نتیجه ،تابع ))𝑘(𝑋( 𝑗𝑎 در قالب توابع پایه ))𝑘(𝑋( 𝑟𝜑 به صورت زیر

()14

))𝑘(𝑋( 𝜓𝑟 (𝑋(𝑘)) = 𝜑𝑟1 (𝑋(𝑘))𝜑𝑟2

داشت

∝ ))𝑘(𝑋|)𝑘(𝑍(𝑝
−

)𝑘( 𝛼 𝑇 (𝑘)𝑅̃𝑗−1 (𝑘)𝛼𝑗,𝑟2
2 𝑗,𝑟1

و

= )𝑘( 𝑟𝛽𝑗,

که در آن،
𝑁

()13

𝑇 𝑁𝑃
𝐴𝑟 (𝑍(𝑘)) ≜ ∑𝑗=1
≜ )𝑘( 𝑟𝛤 𝛼𝑗,𝑟 (𝑘)𝑏̃𝑗 (𝑍𝑗 (𝑘)) ,
𝑁𝑃
𝑁∑
(𝑘) .
𝑟𝑗=1 𝛽𝑗,

نتیجه ،میتوان گفت که پردازشگر 𝑗ام از توابع ))𝑘(𝑋( 𝑟𝜑 و ضرایب

برای به دست آوردن تقریبی از تابع درستنمایی سراسری در تمامی

)𝑘( 𝑟 𝛼𝑗,مطلع بوده ولی از ضرایب برداری سایر حسگرها یعنی

گرههای پردازشگر ،میبایست تقریبی از ))𝑘(𝑍( 𝑟𝐴 و )𝑘( 𝑟𝛤 در همه

𝑗 ≠  𝛼𝑗′,𝑟 (𝑘), 𝑗′مطلع نمیباشد.

پردازشگرها به دست آورد .از آنجا که هر پردازشگر تنها از ضرایب و

تابع ))𝑘( 𝑗𝑍( 𝑗𝑏 در ( )11از آن جهت وابسته به حالت میباشد که

)𝑘( 𝑇
𝑟 𝛽𝑗,𝑟 (𝑘) ،𝛼𝑗,و ))𝑘( 𝑗𝑍( 𝑗̃𝑏 که مربوط به خود میباشد مطلع
توابع

ماتریس کواریانس نویز )𝑘( 𝑗𝑉 ،یعنی )𝑘( 𝑗𝑅 ،وابسته به بردار حالت

است ،برای به دست آوردن ))𝑘(𝑍( 𝑟𝐴 و )𝑘( 𝑟𝛤 که به صورت مجموعی

ناشناخته )𝑘(𝑋 میباشد .برای حل این مسأله 𝑅𝑗 (𝑘) ،به صورت زیر در هر

از این ضرایب و توابع میباشند ،میتوان از روش اجماع استفاده نمود.

گره پردازشگر تقریب زده میشود

()15

بدین منظور پس از محاسبه

)𝑘( 𝑙𝑅𝑗 (𝑘) ≈ 𝑅̃𝑗 (𝑘) = 𝑑𝑖𝑎𝑔{ 𝑟̂𝑙2 (𝑘)𝑅𝛾,
𝑙 + 𝑅𝑛,𝑙 (𝑘),
})𝑘( 𝑗∈ 𝒩𝑠𝑠,

میشود که 𝐿 تعداد گامهای اجماع در هر بازه نمونهبرداری میباشد.
=

که در آن 𝑟̂𝑙2 (𝑘) ،فاصله اقلیدسی بین ) 𝐹𝑋̂𝑗 (𝑘 − 1و حسگر 𝑙ام بوده و
 𝑘 − 1میباشد .در نتیجه ،میتوان تقریبی از ))𝑘( 𝑗𝑍( 𝑗𝑏 به صورت زیر

()11

به دست آورد

()11

𝑏𝑗 (𝑍𝑗 (𝑘)) ≈ 𝑏̃𝑗 (𝑍𝑗 (𝑘)) = 𝑅̃𝑗−1 (𝑘)𝑍𝑗 (𝑘) .

حال از آنجا که ))𝑘(𝑋( 𝑗𝑑 تابعی از ))𝑘(𝑋( 𝑗𝑎 و )𝑘( 𝑗𝑅 میباشد،
میتوان آن را به صورت زیر تقریب زد
= ))𝑘(𝑋( 𝑗̃𝑑 ≈ ))𝑘(𝑋( 𝑗𝑑
𝐻)𝑘( ̃𝑗𝑇 (𝑋(𝑘))𝑅̃𝑗−1
= ))𝑘(𝑋( 𝑗̃
𝐻

()11

2

𝑅)𝑘( 𝑇
)𝑘( 𝑟̃𝑗−1 (𝑘)𝛼𝑗,
𝑟∑𝑅𝑟1𝑎=1 ∑𝑅𝑟2𝑎=1 𝛼𝑗,
2
1

= ))𝑘(𝑋( 𝜑𝑟1 (𝑋(𝑘))𝜑𝑟2
𝑑
∑𝑅𝑟=1
𝛽𝑗,𝑟 (𝑘)𝜓𝑟 (𝑋(𝑘)) .

1
2

))𝑘( 𝑗𝑍(
= 𝛽𝑗,𝑟 (𝑘) .

𝜂𝑗0

=

𝑏)𝑘( 𝑇
𝑗̃
𝑟𝛼𝑗,

𝑙−1
∑𝑗′∈𝒩𝑗 (𝑘) 𝜋𝑗,𝑗′ 𝜂𝑗′
,

=

𝑙𝑗𝜂

 ∑𝑗′∈𝒩𝑗(𝑘) 𝜋𝑗,𝑗′ = 1را برقرار میکنند .پس از اجرای 𝐿 گام اجماع،
تقریبی از ))𝑘(𝑍( 𝑟𝐴 و )𝑘( 𝑟𝛤 در هر پردازشگر به صورت زیر به دست
آمده
𝐿𝑗𝜂 𝑁𝑃𝑁

≜ )𝑘( 𝑗𝛤̃𝑟,

𝑁𝑃𝑁 𝜉𝑗𝐿 ,

≜ ))𝑘(𝑍( 𝑗𝐴̃𝑟,

و تقریبی از تابع درستنمایی سراسری در پردازشگر 𝑗ام به صورت زیر
به دست میآید

()13
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𝜉𝑗0

𝑙−1
∑𝑗′∈𝒩𝑗 (𝑘) 𝜋𝑗,𝑗′ 𝜉𝑗′
,

𝑙𝑗𝜉

در این رابطه 𝜋𝑗,𝑗′ ،نشانگر وزنهای اجماع است که شرط

()11

1

 𝛽𝑗,𝑟 (𝑘) ،و

در هر

پردازشگر ،الگوریتم اجماع برای 𝐿  𝑙 = 1, … ,به صورت زیر اجرا

()11

) 𝑋̂𝑗 (𝑘 − 1تخمین حالت به دست آمده توسط پردازشگر 𝑗ام در زمان

)𝑘( 𝑇
𝑟𝛼𝑗,

))𝑘( 𝑗𝑍( 𝑗̃𝑏

∝ ))𝑘(𝑋|)𝑘(𝑍( 𝑗̃𝑝
̃ 𝑎𝑅
𝑒𝑥𝑝(∑𝑟=1
𝐴𝑟,𝑗 (𝑍(𝑘)) 𝜑𝑟 (𝑋(𝑘)) −
̃ 𝑑𝑅
∑𝑟=1 𝛤𝑟,𝑗 (𝑘)𝜓𝑟 (𝑋(𝑘))) .
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تخمین حالت و انتخاب حسگر توزیعیافته در شبكه حسگر بیسیم در حضور نویز وابسته به حالت

1

عطیه کشاورز محمدیان ،حمید خالوزاده

حال می توان وزن ذرات را در هر فیلتر محلی به صورت زیر توسط

که در این رابطه،
)𝑘(𝑋

تابع درستنمایی سراسری تقریبزده شده به دست آورده

}))𝑘(𝑋|)𝐷11 (𝑘) = 𝐸 {−∆𝑋(𝑘) 𝑙𝑜𝑔 𝑝(𝑋(𝑘 + 1

)𝑖(
)𝑖(
))𝑘( 𝑗𝑋|)𝑘(𝑍( 𝑗̃𝑝 = )𝑘( 𝑗𝜔

()14

()18

و آنها را نرمالیزه نمود

()15

)𝑘( 𝐷22
)𝑋(𝑘+1
}))𝑘(𝑋|)= 𝐸 {−∆𝑋(𝑘+1) 𝑙𝑜𝑔 𝑝(𝑋(𝑘 + 1

)𝑖(
)𝑖(
)𝑖( 𝐹𝑃𝑁
𝜔𝑗 (𝑘) = 𝜔𝑗 (𝑘)/ ∑𝑖=1
𝜔𝑗 (𝑘) .

مرحله تخمین حالت :در این مرحله بردار حالت ناشناخته به

و ) 𝐽𝑧𝑙 (𝑘 + 1نشاندهنده اطالعات به دست آمده از حسگر 𝑙ام میباشد
که توسط رابطه زیر محاسبه میشود

صورت زیر در هر پردازشگر تخمین زده میشود

()11

𝑇])𝑘( 𝐷12 (𝑘) = [𝐷21
)𝑋(𝑘+1
}))𝑘(𝑋|)= 𝐸 {−∆𝑋(𝑘) 𝑙𝑜𝑔 𝑝(𝑋(𝑘 + 1

𝑘( 𝑙𝑧 𝐽

)𝑖(
)𝑖( 𝐹𝑃𝑁
𝑋̂𝑗 (𝑘) = ∑𝑖=1
𝜔𝑗 (𝑘)𝑋𝑗 (𝑘) .

()13

مرحله بازنمونهبرداری :از آنجا که در مرحله پیشبینی ذرات از
تابع انتقال حالت استفاده میشود و مشاهدات نادیده گرفته میشوند،
امكان انحطاط الگوریتم وجود دارد [ .]11انحطاط الگوریتم به حالتی
گفته میشود که در آن پس از چند بازه نمونهبرداری ،وزن اکثر ذرات
برابر با صفر شده و تنها تعداد کمی ذره با وزن قابل توجه باقی میمانند.
در این حالت ،عملكرد تخمین به شدت تضعیف خواهد گشت .به منظور

= )+ 1
)𝑋(𝑘+1
𝐸 {−∆𝑋(𝑘+1) 𝑙𝑜𝑔 𝑝(𝑧𝑙 (𝑘 + 1)|𝑋(𝑘 + 1))} .

در این روابط ∆𝑦𝑥 ،عملگر مشتق جزئی مرتبه دوم نسبت به
نشاندهنده عملگر امید ریاضی میباشد.

با در نظر گرفتن مدل حرکت  NCVبرای یک مسأله ردیابی هدف
به صورت رابطه ( ،)1تابع چگالی احتمال ) 4(PDFانتقال حالت به صورت
زیر نوشته میشود
𝑝(𝑋(𝑘 + 1)|𝑋(𝑘)) = 𝑝𝑤(𝑘) (𝑋(𝑘 + 1) −

جلوگیری از انحطاط الگوریتم تخمین در این مقاله ،از روش
بازنمونهبرداری سیستماتیک ]11[ 1استفاده میشود.

×

()31

 -4انتخاب حسگر توزیعیافته

𝑇

}

2

تخمینگرهای متمرکز ارائه شدهاند .در این بخش ،ابتدا کران

محاسبه شده و سپس یک الگوریتم انتخاب حسگر بر اساس کران پایین
مطلوب کواریانس تخمینگرها به دست میآید .کران  PCRLBدر واقع
معكوس ماتریس اطالعات فیشر  (FIM)1بوده و کران پایین واریانس یک
تخمینگر بدون بایاس 3را تعیین میکند.

= )𝑘( 𝐷11 (𝑘) = 𝐹 𝑇 𝑄 −1 (𝑘)𝐹, 𝐷12
= )𝑘( [𝐷21 (𝑘)]𝑇 = −𝐹 𝑇 𝑄 −1 (𝑘), 𝐷22
𝑄 −1 (𝑘).

در نتیجه ،میتوان توسط لم معكوسسازی ماتریس ،رابطه ( )11را به
صورت زیر بازنویسی نمود
+

()31

−1
) 𝑇𝐹

−1

)+ 1

))𝑘( 𝑗 𝐽( 𝐹

+ 1) = (𝑄(𝑘) +

𝑘( 𝑗 𝐽

𝑁𝑃
𝑙𝑧
𝑁∑
∑
𝑘( 𝐽 )𝑗=1 𝑙∈𝒩𝑠𝑠,𝑗 (𝑘+1

−1

از آنجایی که در تخمینی که گره پردازشگر 𝑗ام به دست میآورد،
اطالعات تمامی حسگرهای انتخابی در شبكه توسط الگوریتم اجماع به
کار گرفته میشوند ،می توان رابطه بازگشتی ماتریس اطالعات فیشر
مربوط به گره پردازشگر 𝑗ام یعنی )𝑘( 𝑗𝐽 را به صورت زیر نوشت

پردازشگرها ،تخمینی از کران  PCRLBآن یعنی ))𝑘(  (𝐽jداشته باشیم،
میبایست رابطه بازگشتی ( ) 31را در هر پردازشگر و بر اساس بردار
حالت تخمین زده شده پیادهسازی نماییم .با نمایش ماتریس اطالعات
فیشر تخمین زده شده مربوط به هر پردازشگر با )𝑘(  ،𝐽̂jمیتوان نوشت
+

𝐽 𝑗 (𝑘 + 1) = 𝐷22 (𝑘) − 𝐷21 (𝑘) (𝐽 𝑗 (𝑘) +

()11

()31

در صورتی که بخواهیم برای ارزیابی عملكرد هر یک از

محاسبه کران  PCRLBتخمینگرهای محلی

)+ 1

.

PCRLB

در حضور نویز وابسته به حالت حسگرهای زاویه و به صورت توزیعیافته

𝐷12 (𝑘) +

𝑒𝑥𝑝 {−

بنابراین،

حسگر براساس کران  ،PCRLBبه صورت متمرکز بوده و برای

−1

1

))𝑘(𝑄(𝑡𝑒𝑑 𝑛)𝜋√(2

= ))𝑘(𝑋𝐹

))𝑘(𝑋𝐹(𝑋(𝑘+1)−𝐹𝑋(𝑘)) 𝑄−1 (𝑘)(𝑋(𝑘+1)−

همانطور که گفته شد ،اکثر روشهای پیشنهادی در زمینه انتخاب

1-4

𝑥 و 𝑦 بوده و 𝐸

()33

))𝑘( 𝐷11

𝑁𝑃
𝑙𝑧
𝑁∑
∑
𝑘( 𝐽 )𝑗=1 𝑙∈𝒩𝑠𝑠,𝑗 (𝑘+1

−1
) 𝑇𝐹

−1

)+ 1

))𝑘( 𝑗̂𝐽( 𝐹

+ 1) = (𝑄(𝑘) +

𝑘( 𝑗̂𝐽

𝑁𝑃
𝑙𝑧̂
𝑁∑
∑
𝑘( 𝐽 )𝑗=1 𝑙∈𝒩𝑠𝑠,𝑗 (𝑘+1

𝑙𝑧̂

که ) 𝐽 (𝑘 + 1تقریبی از اطالعات به دست آمده از حسگر 𝑙ام میباشد
که از روی بردار حالت تخمین زده شده قابل محاسبه است .با توجه به
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Systematic resampling

1

Fisher Information Matrix

1

Unbiased

3

رابطه ( )33میتوان دریافت که برای محاسبه )𝑘( 𝑗̂𝐽 در پردازشگر 𝑗ام،
Probability Density Function
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1

تخمین حالت و انتخاب حسگر توزیعیافته در شبكه حسگر بیسیم در حضور نویز وابسته به حالت
عطیه کشاورز محمدیان ،حمید خالوزاده

عالوه بر اطالعات مدل سیستم یعنی ماتریسهای 𝐹 و )𝑘(𝑄 ،اطالعات

+

مربوط به تخمین حالت سایر پردازشگرها نیز در پردازشگر 𝑗ام مورد نیاز
میباشد .بدین منظور برای محاسبه )𝑘( 𝑗̂𝐽 به صورت توزیعیافته ،از

−1

) 𝑇𝐹

−1

))𝑘( 𝑗̂𝐽( 𝐹 𝐽̂𝑗 (𝑘 + 1) ≈ (𝑄(𝑘) +

0
0 .
0
]0

()31

الگوریتم اجماع مشابه الگوریتم به کار رفته در بخش تخمین حالت
توزیعیافته استفاده میشود .بدین منظور ،میبایست ابتدا )𝑘( 𝑙𝑧𝐽 در حضور

𝐿𝑗𝜃
0
𝐿𝑗𝛿
0

𝐿𝑗𝜌
𝐿𝑁𝑃𝑁 0
𝑗𝜃
[0

0
0
0
0
−1

))𝑘( 𝑗̂

𝐽( میتوان برای ارزیابی

نویز وابسته به حالت و مدل مشاهدات حسگرهای زاویه ارائه شده در

از کران  PCRLBبه دست آمده یعنی

بخش  1محاسبه شود .از آنجا که مشاهدات حسگرها دارای توزیع

عملكرد هر کدام از تخمینگرهای محلی استفاده نمود.

گوسی با میانگین غیرصفر میباشند ،میتوان درایههای این ماتریس را

الگوریتم انتخاب حسگر

1-4

توسط روش ارائه شده در [ ]18به دست آورد .بنابراین ،درایههای
غیرصفر این ماتریس به صورت زیربه دست میآیند.
+

(𝑦(𝑘)−𝑦𝑙 )2

هر حسگر توسط پردازشگر مربوطه به صورت زیر محاسبه میشود
−1

𝑧

)𝑘( (𝑟𝑙2 (𝑘)𝑅𝛾,𝑙 (𝑘)+𝑅𝑛,𝑙 (𝑘))𝑟𝑙4
2

= )𝑘( 𝑙𝐽11

2 (𝑘)(𝑥(𝑘)−𝑥 )2
𝑙2𝑅𝛾,
𝑙

(𝑥(𝑘)−𝑥𝑙 )2

()34

2

= )𝑘( 𝑙𝐽33

𝑙ام قابل محاسبه میباشد .حال معیار انتخاب حسگر را برابر یک کران
پایین مطلوب برای کواریانس تخمینگر یعنی  𝐺0در نظر میگیریم .در

))𝑘( 𝑙(𝑟𝑙2 (𝑘)𝑅𝛾,𝑙 (𝑘)+𝑅𝑛,

+

) 𝑙𝑦(𝑥(𝑘)−𝑥𝑙 )(𝑦(𝑘)−

𝑧

𝑧

𝐽13𝑙 (𝑘) = 𝐽31𝑙 (𝑘) = −

) 𝑦2 (𝑘)(𝑥(𝑘)−𝑥 )(𝑦(𝑘)−
𝑙2𝑅𝛾,
𝑙
𝑙
2
))𝑘( 𝑙(𝑟𝑙2 (𝑘)𝑅𝛾,𝑙 (𝑘)+𝑅𝑛,

که در آن 𝐽𝑖𝑗𝑧𝑙 (𝑘) ،نشاندهنده درایه مربوط به سطر 𝑖ام و ستون 𝑗ام است.
بنابراین ،در هر پردازشگر ،الگوریتم اجماع برای 𝐿  𝑙 = 1, … ,به منظور

واقعا  𝐺0−1برابر با حد باالی مطلوب اطالعات است .در نتیجه ،میتوان
نوشت

()33

𝑙−1
𝜌𝑗𝑙 = ∑𝑗′∈𝒩𝑗 (𝑘) 𝜋𝑗,𝑗′ 𝜌𝑗′
= , 𝜌𝑗0
𝑧
)∑𝑙∈𝒩𝑠𝑠,𝑗 (𝑘+1) 𝐽̂11𝑙 (𝑘 + 1

= 𝛿𝑗𝑙 = ∑𝑗′∈𝒩𝑗 (𝑘) 𝜋𝑗,𝑗′ 𝛿𝑗′𝑙−1 , 𝛿𝑗0
𝑙𝑧
∑𝑙∈𝒩𝑠𝑠,𝑗 (𝑘+1) 𝐽̂33
)(𝑘 + 1
= 𝜃𝑗𝑙 = ∑𝑗′∈𝒩𝑗 (𝑘) 𝜋𝑗,𝑗′ 𝜃𝑗′𝑙−1 , 𝜃𝑗0
𝑙𝑧
∑𝑙∈𝒩𝑠𝑠,𝑗 (𝑘+1) 𝐽̂13
)(𝑘 + 1

𝑙𝑧
𝑧
𝑧
 𝐽̂13همانند رابطه ( )34محاسبه میشوند.
که در آن 𝐽̂33𝑙 (𝑘) ،𝐽̂11𝑙 (𝑘) ،و )𝑘(

()41
که در آن،

𝑁𝑃
𝑙𝑧̂
𝑁∑
∑
≈ )𝑗=1 𝑙∈𝒩𝑠𝑠,𝑗 (𝑘+1) 𝐽 (𝑘 + 1

()31

0
0 .
0
]0

𝐿𝑗𝜃
0
𝐿𝑗𝛿
0

0
0
0
0

𝐿𝑗𝜌
𝐿𝑁𝑃𝑁 0
𝑗𝜃
[0

پس از اجرای 𝐿 گام اجماع ،تقریبی از )𝑘( 𝑗̂𝐽 در هر حسگر توسط رابطه
زیر قابل محاسبه است

))𝑡𝑟(𝐺0−1 ) − 𝑡𝑟 (𝐽𝑥𝑙 (𝑘 + 1
)𝑘( 2 (𝑘)𝑟 4
𝑙𝑅𝛾,𝑙 (𝑘)𝑟𝑙2 (𝑘) + 2𝑅𝛾,
)𝑘( 𝑙+ 𝑅𝑛,
𝑙
2

)𝑘( (𝑟𝑙2 (𝑘)𝑅𝛾,𝑙 (𝑘) + 𝑅𝑛,𝑙 (𝑘)) 𝑟𝑙2
−1

=

−1

) 𝑇 𝐹 ))𝑘( 𝑙 𝒿(𝐹  𝐽𝑥𝑙 (𝑘 + 1) = (𝑄(𝑘) +میباشد .حال

هدف را برای داشتن کران پایین مطلوب برای کواریانس تخمینگر ،با
حل رابطه زیر به دست آورد
𝑘( 2 (𝑘) 6
𝑙𝛹𝑅𝛾,
𝑙𝑟
+ 1) + 2𝑅𝛾,𝑙 (𝑘) (𝑅𝑛,𝑙 (𝑘)𝛹 −

()41

جای بردار حالت ناشناخته سیستم استفاده میشود .پس از اجرای
هر پردازشگر به صورت زیر به دست میآید

𝐽 𝑧𝑙 (𝑘 + 1) ≜ 𝐺0−1 .

میتوان با تعریف ))𝑘(𝑋( 𝑙 ،𝑟𝑙 (𝑘) = ℎفاصله مورد نیاز بین حسگر و

با این تفاوت که از بردار حالت تخمین زده شده توسط هر پردازشگر به
𝑁𝑃
الگوریتم اجماع ،تقریبی از عبارت )∑𝑙∈𝒩𝑠𝑠,𝑗(𝑘+1) 𝐽̂𝑧𝑙 (𝑘 + 1
 ∑𝑁𝑗=1در

+

−1

) 𝑇𝐹

−1

))𝑘( 𝑙 𝒿( 𝐹 𝒿 𝑙 (𝑘 + 1) = (𝑄(𝑘) +

با گرفتن رد 1ماتریسهای دو طرف رابطه ( )33داریم

محاسبه )𝑘( 𝑗̂𝐽 به صورت زیر اجرا میگردد

()35

)+ 𝐽 𝑧𝑙 (𝑘 + 1

که ) 𝐽 (𝑘 + 1بر اساس رابطه ( )34و توسط پردازشگر مربوط به حسگر

2 (𝑘)(𝑦(𝑘)−𝑦 )2
𝑙2𝑅𝛾,
𝑙

)𝑘( (𝑟𝑙2(𝑘)𝑅𝛾,𝑙 (𝑘)+𝑅𝑛,𝑙 (𝑘))𝑟𝑙4

−1

))𝑘( 𝑙 𝒿( 𝐹 𝒿 𝑙 (𝑘 + 1) = (𝑄(𝑘) +

𝑙𝑧

𝑧

)𝑘( (𝑟𝑙2 (𝑘)𝑅𝛾,𝑙 (𝑘)+𝑅𝑛,𝑙 (𝑘))𝑟𝑙4

) 𝑇𝐹

()38

))𝑘( 𝑙(𝑟𝑙2 (𝑘)𝑅𝛾,𝑙 (𝑘)+𝑅𝑛,

+

برای انتخاب حسگر در هر مرحله ،ماتریس اطالعات فیشر مربوط به

𝛹)𝑘( 2
𝑙𝑅𝛾,𝑙 (𝑘)) 𝑟𝑙4 (𝑘 + 1) + (𝑅𝑛,
−

𝑅𝛾,𝑙 (𝑘)) 𝑟𝑙2 (𝑘 + 1) − 𝑅𝑛,𝑙 (𝑘) = 0

که در این رابطه 𝛹 ≜ 𝑡𝑟(𝐺0−1 ) − 𝑡𝑟(𝐽𝑥𝑙 (𝑘 + 1)) ،میباشد .این معادله
همیشه دارای یک ریشه مثبت خواهد بود .ریشه مثبت این رابطه با استفاده
از مقادیر تخمینزده شده برای 𝛹 و
))𝑡𝑟(𝐺0−1 ) − 𝑡𝑟 (𝐽̂𝑥𝑙 (𝑘 + 1
−1

و

)+ 1

𝑘( 𝑙𝑥𝐽

به صورت

≜̃
𝛹

𝐽̂𝑥𝑙 (𝑘 + 1) = (𝑄(𝑘) +

−1

) 𝑇 𝐹 ))𝑘( 𝑙̂𝒿(𝐹 قابل تخمین است .در اینجا 𝒿̂𝑙 (𝑘) ،تخمینی از

ماتریس اطالعات فیشر حسگر 𝑙ام است که از روی بردار حالت
تخمینزده شده قابل محاسبه است .ریشه

مثبت تخمینزده شده با 𝑟̂𝑙 (𝑘 +

Trace
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) 1نمایش داده میشود .بنابراین ،میتوان فاصله مورد نیاز بین حسگر و
هدف را برای داشتن کران پایین مطلوب برای کواریانس تخمینگر مورد
نظر ،برابر با ) 𝑟̂𝑙 (𝑘 + 1در نظر گرفت.

جمعی-ضربی
راهاندازی در 𝑘 = 0

-

نمونهبرداری اولیه ذرات به صورت
𝑁𝑃𝑁  𝑗 = 1, … ,و

حال الگوریتم انتخاب حسگر به صورت زیر پیشنهاد میشود.

)𝑖(
))𝑋𝑗 (0)~𝑝(𝑋(0

برای

𝐹𝑃𝑁 𝑖 = 1, … ,

)𝑖(
𝐹𝑃𝑁𝜔𝑗 (0) = 1/

مرحله راهاندازی :در لحظه  ،𝑘 = 0یک بردار حالت تخمینزده

-

محاسبه وزنها:

شده اولیه به صورت ) 𝑋̂𝑗 (0و یک ماتریس کواریانس خطای اولیه به

-

اجرای مرحله راهاندازی الگوریتم انتخاب حسگر برای محاسبه

صورت ) 𝑃̂𝑗 (0برای تمامی پردازشگرها در نظر گرفته میشود .سپس ،هر
پردازشگر ماتریس  PCRLBاولیه تمامی حسگرهای مجاور خود را برابر

) 𝒩𝑠𝑠,𝑗 (1و فعالسازی حسگرهای انتخابی
حلقه … 𝑘 = 1,2,3,

معكوس ماتریس کواریانس خطای اولیه یعنی ) 𝑃̂𝑗−1 (0قرار میدهد.

-

پیشبینی ذرات∼ 𝑝(𝑋(𝑘)|𝑋(𝑘 − 1)) :

مجموعه ) 𝒩𝑠𝑠,𝑗 (0نیز برابر با مجموعه تمامی حسگرهای مجاور

-

جمعآوری مشاهدات )𝑘( 𝑗𝑍

پردازشگر 𝑗ام انتخاب میشود .حال هر پردازشگر ) 𝑟̂𝑙 (1را برای تمامی

-

محاسبه )𝑘( 𝑗̃𝑅 توسط رابطه ()15

حسگرهای مجاور خود محاسبه کرده و فاصله مورد نیاز بین حسگر و

-

محاسبه )𝑘( 𝑟 𝑏𝑗 (𝑍𝑗 (𝑘)) ،𝛼𝑗,و )𝑘( 𝑟𝛽𝑗,

)𝑖(
)𝑘( 𝑗𝑋

هدف را به صورت زیر تعیین میکند

()41

𝑟𝑗∗ (1) = 𝑚𝑖𝑛{𝑟̂𝑙 (1), 𝑙 ∈ 𝒩𝑠𝑠,𝑗 (0)} .

الگوریتم اجماع
-

سپس ،مجموعه ) 𝒩𝑠𝑠,𝑗 (1برابر با مجموعه حسگرهایی که داخل دایرهای

𝑏)𝑘( 𝑇
راهاندازی̃𝑗 (𝑍𝑗 (𝑘)) :
𝑟 𝜉𝑗0 = 𝛼𝑗,و )𝑘( 𝑟𝜂𝑗0 = 𝛽𝑗,

حلقه 𝐿 𝑙 = 1, … ,

با شعاع ) 𝑟𝑗∗ (1و مرکز ) 𝐹𝑋̂𝑗 (0هستند انتخاب میشود .در صورتی که

-

هیچ یک از حسگرهای مجاور پردازشگر 𝑗ام داخل دایره مذکور نباشند،

اتمام حلقه

𝑙−1
𝜂𝑗𝑙 = ∑𝑗′∈𝒩𝑗(𝑘) 𝜋𝑗,𝑗′ 𝜂𝑗′
محاسبه  𝜉𝑗𝑙 = ∑𝑗′∈𝒩𝑗(𝑘) 𝜋𝑗,𝑗′ 𝜉𝑗′𝑙−1و

نزدیکترین حسگر به پردازشگر 𝑗ام به عنوان تنها عضو مجموعه

-

محاسبه 𝐴̃𝑟,𝑗 (𝑍(𝑘)) ≜ 𝑁𝑃𝑁 𝜉𝑗𝐿 :و

) 𝒩𝑠𝑠,𝑗 (1انتخاب میشود.

-

تقریب تابع درستنمایی سراسری 𝑝̃𝑗 (𝑍(𝑘)|𝑋(𝑘)) :توسط

مراحل بعدی :برای …  ،𝑘 = 1,2,3,با جمعآوری اطالعات به

رابطه ()13
)𝑖(
))𝑘( 𝑗𝑋|)𝑘(𝑍( 𝑗̃𝑝

دست آمده از حسگرهای انتخابی در هر پردازشگر ،بردار حالت تخمین

-

محاسبه وزن ذرات:

زده شده یعنی )𝑘( 𝑗̂𝑋 ،توسط الگوریتم تخمین حالت توزیعیافته به دست

-

نرمالیزه کردن وزن ذرات

می آید .سپس ،هر پردازشگر فاصله مورد نیاز بین حسگر و هدف را

-

تخمین حالت:

توسط رابطه زیر تعیین کرده

-

بازنمونهبرداری ذرات

()43

𝐿𝑗𝜂 𝑁𝑃𝑁 ≜ )𝑘( 𝑗𝛤̃𝑟,

)𝑖(
𝐹𝑃
)𝑘( )𝑖(𝑗𝑋)𝑘(
𝑁∑
𝑗𝜔 𝑖=1

=

)𝑖(
)𝑘( 𝑗𝜔

= )𝑘( 𝑗̂𝑋

})𝑘( 𝑗𝑟𝑗∗ (𝑘 + 1) = 𝑚𝑖𝑛{𝑟̂𝑙 (𝑘 + 1), 𝑙 ∈ 𝒩𝑠𝑠,

الگوریتم انتخاب حسگر

و مجموعه ) 𝒩𝑠𝑠,𝑗 (𝑘 + 1برابر با مجموعه حسگرهایی که داخل دایرهای

-

محاسبه ) 𝑟𝑗∗ (𝑘 + 1توسط رابطه ()43

با شعاع ) 𝑟𝑗∗ (𝑘 + 1و مرکز )𝑗( 𝑗̂𝑋𝐹 هستند انتخاب میشود .در صورتی

-

تعیین ) 𝒩𝑠𝑠,𝑗 (𝑘 + 1و فعالسازی حسگرهای انتخابی

که هیچ یک از حسگرهای مجاور پردازشگر 𝑗ام داخل دایره مذکور
نباشند ،نزدیکترین حسگر به پردازشگر 𝑗ام به عنوان تنها عضو مجموعه

اتمام حلقه

) 𝒩𝑠𝑠,𝑗 (𝑘 + 1انتخاب میشود .جدول  ،1الگوریتم تخمین حالت و
انتخاب حسگر توزیعیافته پیشنهادی در حضور نویز وابسته به حالت
حسگرهای زاویه را خالصه میکند.

نکته  .2چنانچه در رابطه ( )41مشاهده میشود ،واریانس نویز
)𝑘( 𝑖𝛾 (یعنی )𝑘( 𝑙 ) 𝑅𝛾,که تشكیل دهنده نویز وابسته به حالت مشاهدات

نکته  .1الگوریتم انتخاب حسگر پیشنهادی در این مقاله بر اساس

حسگرهای زاویه است ،در محاسبه فاصله مورد نیاز بین حسگر و هدف

یک معیار مطلوب (کران پایین مطلوب کواریانس تخمینگرها) به

برای رسیدن به معیار مطلوب (کران پایین مطلوب کواریانس

انتخاب حسگرها به صورت توزیعیافته میپردازد .در صورتی که روش

تخمینگرها) تاثیرگذار است .بنابراین ،در الگوریتم انتخاب حسگر

پیشنهادی در [ ،]14فاقد چنین خاصیتی میباشد و انتخاب حسگرها تنها

توزیعیافته پیشنهادی ،نویز وابسته به حالت حسگرهای زاویه حسگرها نیز

با در نظر گرفتن این هدف که تعداد مورد نظری حسگر در هر مرحله

در نظر گرفته شدهاند.

انتخاب شوند صورت میگیرد.
جدول :1

تخمین حالت و انتخاب حسگر توزیعیافته پیشنهادی در حضور نویز
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تمامی بازههای نمونهبرداری ،ابتدا هر پردازشگر به محاسبه و مقایسه

𝜑1 (𝑋(𝑘)) = 1

ماتریس اطالعات فیشر تمامی حسگرهای مجاور خود میپردازد و بر این

)𝑘(𝑥𝜑2 (𝑋(𝑘)) = 1/

اساس یک حسگر را انتخاب میکند .سپس ،تمامی پردازشگرها به

)𝑘(𝑥𝜑3 (𝑋(𝑘)) = 𝑦(𝑘)/

مقایسه ماتریس اطالعات فیشر حسگر انتخابی خود و حسگر انتخابی سایر

)𝑘( 𝜑4 (𝑋(𝑘)) = 1/𝑥 3

پردازشگرها پرداخته و در نهایت یک حسگر به عنوان حسگر انتخابی اول
در شبكه در نظر گرفته میشود .این مرحله با در نظر گرفتن حسگر
انتخابی اول تكرار شده و حسگر انتخابی دوم در شبكه تعیین میشود.
بنابراین ،می بایست به اندازه تعداد حسگرهایی که تمایل به انتخاب آن
وجود دارد ،این مرحله تكرار شود .این مساله باعث افزایش زمان
محاسبات الگوریتم پیشنهادی در [ ]14میگردد .همچنین ،به علت مقایسه
ماتریس اطالعات فیشر حسگرها بین پردازشگرهای مختلف ،بار
ارتباطاتی بیشتری در روش پیشنهادی در [ ]14وجود دارد .این در حالی

𝜑5 (𝑋(𝑘)) = 𝑦 3 (𝑘)/𝑥 3 (𝑘) .

برای محاسبه ضرایب )𝑘( 𝑟 𝛼𝑗,در هر بازه نمونهبرداری ،از الگوریتم
حداقل مربعات  (LS)1استفاده میشود .به عبارت دیگر ،ضرایب

)𝑘( 𝑟𝛼𝑗,

به گونهای انتخاب میشوند که مجموع مربعات خطای خروجی برای
ذرات فیلتر ذرهای در هر لحظه یعنی عبارت
)𝑖(
‖))𝑘( 𝑗𝑋( 𝑗𝑎

)𝑖(
(𝑋𝑗 (𝑘)) −

𝐹𝑃
𝑁∑
𝑗̃
𝑎‖ 𝑖=1

کمینه گردد [.]13

نتایج شبیهسازی برای تعداد گامهای اجماع برابر  𝐿 = 4به شرح زیر

است که در روش پیشنهادی این مقاله ،هر پردازشگر به صورت مستقل و

میباشد .شكل  1مسیر واقعی هدف را به همراه موقعیتهای تخمین زده

بدون نیاز به ارتباط با سایر پردازشگرها و تنها با محاسبه و به روزرسانی

شده توسط پردازشگرهای مختلف در برخی لحظات شبیهسازی نشان

ماتریس اطالعات فیشر حسگرهای انتخابی مجاور خود ،به انتخاب حسگر

میدهد .مشاهده میشود که تمامی پردازشگرها قادر به تخمین موقعیت

میپردازد.

هدف بودهاند .حسگرهای انتخابی در لحظه  𝑘 = 50نیز در این شكل
مشخص شدهاند .همچنین خطای

RMSE3

موقعیت پردازشگرهای

مختلف در طول زمان در شكل  3قابل مشاهده است .این خطاها با کران

 -5شبیهسازی
به منظور ارزیابی روشهای تخمین حالت و انتخاب حسگر
توزیع یافته پیشنهادی ،یک سناریوی ردیابی هدف ،شبیهسازی شده است.
مدل حرکت هدف و مدل مشاهدات توسط رابطه ( )1ارائه شدهاند.
واریانس نویز جمعی و ضربی مشاهدات

به ترتیب برابر با 𝑅𝑛,𝑖 (𝑘) = 0.5

و 𝑅𝛾,𝑖 (𝑘) = 0.03در نظر گرفته شدهاند .همچنین شدت نویز فرآیند = 𝑞

 0.5و زمان نمونهبرداری 𝑠 𝑇 = 1میباشد .تعداد ذرات در فیلتر ذرهای
برابر با  𝑁𝑃𝐹 = 200قرار داده شده است .در الگوریتم اجماع ،وزنهای
متروپولیس 1به کار گرفته شدهاند .این وزنها به صورت زیر محاسبه
میشوند []13

 PCRLBتخمینزده شده توسط روش ارائه شده در بخش  1-4مقایسه
شدهاند .همچنین خطای  RMSEبرای تخمینگر متمرکز در این شكل به
تصویر کشیده شده است .چنانچه در این شكل دیده میشود ،خطای
تخمینگرهای محلی در روش توزیعیافته نسبت به خطای تخمینگر
متمرکز ،افزایش یافتهاند .این افزایش خطا به علت استفاده از تقریب تابع
درستنمایی سراسری در روش توزیعیافته میباشد .همچنین مشاهده
میشود که خطای پردازشگرها در لحظاتی که هدف به آنها نزدیکتر
بوده ،کمتر میباشد .به طور مثال خطای پردازشگر  11در لحظات اولیه
که هدف در فاصله دورتری از آن قرار دارد بیشتر بوده و در لحظات
پایانی و با نزدیک شدن هدف ،این خطا کاهش پیدا کرده است .این امر

= 𝜋𝑗,𝑗′
1/(1 + 𝑚𝑎𝑥 {|𝒩𝑗 (𝑘)|, |𝒩𝑗′ (𝑘)|}), (𝑗, 𝑗′) ∈ ℰ
{
1 − ∑𝑙∈|𝒮 𝑗 |\𝑗 𝜋𝑗,𝑙 , 𝑗 = 𝑗′

به این علت است که با افزایش فاصله میان حسگرها و هدف ،تاثیر نویز
ضربی بیشتر شده و خطا افزایش مییابد .شكل  4میزان مصرف انرژی

𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒0, 𝑜𝑡ℎ

انباشتهشده را برای تخمینگر توزیعیافته با و بدون انتخاب حسگر نمایش

که در آن |𝒩𝑗 (𝑘)| ،برابر با تعداد اعضای مجموعه )𝑘( 𝑗𝒩 میباشد.

میدهد .از آنجا که بخش اعظم انرژی مصرف شده در یک شبكه

در الگوریتم انتخاب حسگر پیشنهادی ،کران پایین مطلوب برای

مربوط به انتقال بیسیم اطالعات میباشد ،میزان انرژی مصرفی در ارسال

کواریانس تخمینگر برابر با 𝐼  𝐺0 = 10−3در نظر گرفته شده است .در

داده ها از حسگرهای انتخابی به پردازشگرها در هر لحظه محاسبه شده

این مقاله ،با توجه به بسط سری تیلور تابع معكوس تانژانت تا مرتبه سه،

است .بدین منظور ،از مدل مصرف انرژی زیر استفاده شده است [.]31

 𝑅𝑎 = 5و توابع ))𝑘(𝑋( 𝑟𝜑 به صورت زیر انتخاب شدهاند

𝑏) 𝛼𝑗𝑖𝑟 𝑑𝑒 𝐸(𝑖, 𝑗) = (𝑒𝑡 +

که در آن 𝐸(𝑖, 𝑗) ،میزان انرژی مصرفی در انتقال اطالعات از حسگر 𝑖ام
به پردازشگر 𝑗ام بر حسب میلیژول 𝑟𝑖𝑗 ،فاصله بین حسگر 𝑖ام و پردازشگر

Metropolis weights
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𝑗ام و  𝑏 = 1024تعداد بیتهای ارسالی در هر انتقال اطالعات میباشد.
در این مدل 𝛼 = 2 ،با توجه به مشخصات پیوند بیسیم و

با توجه به شكل  4می توان دریافت که الگوریتم انتخاب حسگر

× 𝑒𝑡 = 23

منجر به کاهش قابل مالحظهای در میزان مصرف انرژی گشته است.

 10−5و  𝑒𝑑 = 10−8با توجه به مشخصات فرستنده-گیرنده بیسیم به

در جدول  ،1میانگین خطای  RMSEتمامی پردازشگرها برای تعداد
گامهای مختلف اجماع توسط اجرای  111شبیهسازی مونت-کارلو،1

کاررفته در گرهها تعیین میشوند [.]31
Processing Nodes
Sensor Nodes
Selected Nodes at k=50
Real trajectory
Estimated trajectory

3500

تعداد گامهای اجماع کاهش مییابد .همچنین در این جدول ،خطای

3000

 RMSEمربوط به تخمینگر و الگوریتم انتخاب حسگر پیشنهادی در

2500

حالت متمرکز ارائه شده است .مشاهده میشود که خطای تخمینگر

2000
1500

4000

شكل :1

3500

3000

1000

1500
2000
2500
)x coordinate (m

0

500

)y coordinate (m

4000

محاسبه و ارائه شده است .چنان چه قابل مشاهده است ،این خطا با افزایش

متمرکز کوچکتر از خطای تخمینگر توزیعیافته میباشد .زیرا
همانطور که ذکر شد ،در تخمینگر توزیعیافته پیشنهادی ،از تقریب تابع

1000

درستنمایی سراسری برای وزندهی ذرات استفاده میشود .هرچند ،با

500

توجه به در نظر گرفتن مزیتهای تخمین توزیعیافته ،این میزان افزایش

0

خطا در بسیاری از کاربردها قابل چشمپوشی است.
جدول :1

مسیر واقعی و تخمین زده شده هدف به همراه حسگرهای انتخابی

دقت ردیابی با اجرای  111شبیهسازی مونت-کارلو

خطای  RMSEموقعیت (متر)

در لحظه 𝑘 = 50

تخمینگر و
350
Processor 1
Processor 4
Processor 8
Processor 16
Centralized Processor
PCRLB

شكل :3
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)Time (s
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100

گر و انتخاب
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متمرکز

0

پیشنهادی

مقایسه خطای  RMSEپردازشگرهای مختلف با کران  PCRLBو
خطای  RMSEتخمینگر متمرکز

جدول :3
5

x 10

Proposed estimator with sensor selection
Proposed estimator without sensor selection

5

3
2.5
2
1.5
1
0.5
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)Time (s

80
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0

0

مقایسه بین مصرف انرژی انباشتهشده تخمینگر توزیعیافته با و

)Accumulated energy consumption (mJ

4
3.5

40

انرژی مصرفی تخمینگر توزیعیافته پیشنهادی با و بدون انتخاب
حسگر با اجرای  111شبیهسازی مونت-کارلو

4.5

شكل :4

𝐿=3

𝐿=4

𝐿=5

𝐿=6

𝐿=7

انرژی کل مصرفی

خطای RMSE

برای ( 𝐿 = 4میلی

موقعیت برای

ژول)

( 𝐿 = 4متر)

تخمینگر توزیعیافته
پیشنهادی با انتخاب

414434/1111

35/33

حسگر
تخمینگر توزیعیافته
پیشنهادی بدون انتخاب

513315/5111

34/38

حسگر

بدون انتخاب حسگر

Monte-Carlo
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کنترل مد لغزشی مبتنی بر روش تحریک-رویداد در سیستمهای خطی دارای
اغتشاش و نایقینی
3
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چکیده :در این مقاله پیاده سازی روش تحریک-رویداد 1بر روی کنترل کننده مد لغزشی 4در سیستمهای خطی چند ورودی دارای اغتشاش سازگار و عدم
قطعیت ساختاری در ماتریس حالت سیستم ارائه میگردد .روش تحریک-رویداد یک استراتژی زمانبندی برای افزایش فاصله بهروز رسانیها سیگنال
کنترلی در حلقه فیدبک و در عین حال حفظ پایداری و کارایی سیستم کنترلی است .در صورتی که سیگنال کنترلی یک سیستم پیوسته ،از طریق یک
سیستم دیجیتال محاسبه و یا از طریق شبكه به ورودی محرک اعمال گردد ،افزایش فاصله نمونه برداریها ،کارایی کلی سیستم دیجیتال و یا پهنای باند شبكه
را افزایش میدهد .هدف این مقاله ترکیب روش کنترل مد لغزشی با استراتژی تحریک-رویداد در راستای افزایش کارایی کلی سیستم دیجیتال و در عین
حال حفظ پایداری و کارایی سیستم کنترل است .همچنین برای رفع پدیده چترینگ ناشی از کنترل مد لغزشی ،راهكاری بر مبنای استفاده از الیههای مرزی

3

پویا ارائه میشود .اما به کار گیری الیه مرزی باعث به وجود آمدن چرخه حدی ناخواسته در مسیر حالت میشود .در این مقاله دامنه چرخه حدی با طراحی
الیه مرزی و قانون کنترلی پویا و متناسب با فضای حالت به صورتی کاهش مییابد ،که عدم رخداد نقطه تجمع 2درخواست به روز رسانی نیز تضمین گردد.
ن تایج شبیه سازی یک سیستم خطی با عدم قطعیت در ماتریس سیستم ،نشان دهنده کارایی ترکیب روش تحریک-رویداد با کنترل مد لغزشی با رویكرد الیه
مرزی است.
کلمات کلیدی :کنترل مد لغزشی ،الیه مرزی ،روش تحریک-رویداد  ،قانون تحریک ، 3نقطه تجمع در بهروز رسانی ،الیههای مرزی.

Event-Triggered based Sliding Mode Control of Uncertain
Linear Systems
Farzad Zarei, Mohammad Hossein Shafiei, Akbar Rahideh
Abstract: This paper presents the implementation of the event-triggered technique on sliding
mode control (SMC) method in the case of linear systems with bounded uncertainty. Eventtriggered technique is a scheduling strategy to reduce the number of control updates in a feedback
loop. The Main contribution of this paper is to implement event-triggered SMC on the linear multiinput linear systems with parameter uncertainties. Although the chattering is inevitable in SMC, to
;tackle this phenomenon, hysteresis bounds are offered to reduce the frequency of control updates
nevertheless it induces a limit cycle. By updating control law at hysteresis boundaries, as the eventtriggering rule, system finally ends to limit cycle. Another contribution of this paper is to reduce the
amplitude of this limit cycle according to the variable control input, while guaranteeing no request
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for successive control updates too. In this paper by properly designing dynamic control law and
hysteresis bands based on state trajectory, as the system moves towards the stable point, its
amplitude decreases and the limit cycle amplitude fades accordingly. This method is illustrated by
an example of linear system with uncertainty in the system matrix. Simulation results depict the
applicability of SMC combination with the event-triggered technique.
Keywords: Sliding mode control, hysteresis band, event-triggered method, inter-execution time,
triggering rule, accumulation point.

مشتص است  .]8،7این روش کنترلی در دو گام اساسای انتتااب ساط

 -1مقدمه
کاربرد سیستمهای کنترل دیجیتال پیشرفته ،و در عین حاال عملكارد چناد
منظوره پردازنده ها درحاال گساترش اسات .در اککار کنتارل کننادههاای
فیاادبک حالاات دیجیتااال ،ساایگنال کنتاارل بااه صااورت گسسااته و بااا
پروسسورهای جاسازی شده در مسیر فیدبک ،محاسبه و به محرک اعماال
میگردد .در واقع در فاصله زمانی بین نمونه برداریها ،سیستم به صاورت
حلقه باز کنترل میگردد و سیگنال کنترلی توسط مادار نگهدارناده مرتباه
صفر 1ثابت میماند ،تا اینكه قانون تحریک (قانون تریگار) دساتور باهروز
رسانی سیگنال کنترلی را صادر کند .این پردازنده دیجیتال واقاع در مسایر
فیدبک ،عالوه بر وظیفه کنترلی ،قابلیت انجام چندین وظیفه را به صاورت
همزمان دارد .قابلیت اجرای وظایف جانبی برروی یک پروسسور در کنار
کامل کردن حلقه کنترلی ،هزینه پیاده سازی ساتت افازاری سیساتمهاای
کنترلی پیچیده را کاهش میدهاد  .]1کااهش تعاداد باهروز رساانیهاای
سیگنال کنترل منجر به زیاد شدن فاصاله زماانی نموناه بارداری و درنتیجاه
آزاد شادن مناابع محاسااباتی پردازشاگر در ماادارات یك ارچاه 4و کاااهش
پهنای باند اشغال شده شبكه در سیستمهای کنترل گسترده میشود .]4-3
در کنترل کنندههای دیجیتال اولیه ،از روش نمونه برداری پریودیاک
با فاصله زمانی ثابت استفاده میشد .معموالً در این روش فاصله زمانی بین
نمونه برداریها از پیش معین و برای بدترین شرایط کنترلی طراحای مای-
شود .افزایش محافظه کاری بدیهیترین مشكل این انتتاب است .بنابراین
در نسل بعدی کنترل کنندههای فیادبكی ،روش تحریاک غیار پریودیاک
ارائه شد .روش تحریک-رویداد یكی از ایان روشهاای غیار پریودیاک
میباشد که عمدتاً زماانی ماورد اساتفاده قارار مایگیارد کاه سنساورها و
پروسسور تنظیم کننده زمان نموناه بارداری ،در کناار هام قارار دارناد .در
روش تحریک-رویداد ،زمانی سیگنال کنترل بهروز رسانی میگاردد کاه
یک شار خااب بارآورده شاود (رویاداد) ،باه صاورتی کاه پایاداری و
کارایی سیستم کنترلی حلقه بسته تضمین گاردد  .]1معماوالً بارای آناالیز
پایااداری در روش تحریااک-رویااداد از روشهااای مبتناای باار لیاپااانوف
استفاده میشود .]1
از طرف دیگر ،روش کنترل مد لغزشی ،یک رهیافت سااده و مقااوم
در کنترل سیستمهای خطی و غیر خطای باا اغتشاشاات دارای حاد بااالی

لغرش و طراحی کنترل کننده برای دستیابی زمان محدود به ساط لغازش
طراحی میشاود  .]3در عمال سیساتم بار روی ساط لغازش نمایماناد و
پدیده چترینگ (تغییرات فرکانس باال حول سط لغزش) را به دلیل عادم
قطعیتهای سیستم تجربه مینماید  .]11پدیده چتریناگ در سیساتمهاای
یك ارچااه باعااث فروماناادگی پروسسااور در انجااام وظااایفش و درنتیجااه
ناپایداری سیستم کنترلی شده و در سیستمهای کنترلی تحت شبكه ،پهنای
باند کنترلی زیادی را به شبكه تحمیل ماینمایاد .ایاده اساتفاده از راهكاار
الیه مرزی در کنترل مد لغزشای ،بارای کااهش پدیاده چتریناگ در ]11
مطرح شد .از اینرو یک ترکیب از کنترل مد لغزشی باا روش تحریاک-
رویداد با بهره مندی از الیه مرزی به عنوان قانون تحریک قابل ارائه اسات
 .]14روش ارائه شده در این مرجع تنها برای یک سیستم باا یاک ورودی
و دو متغیار حالات قابال کااربرد اسات و عمومیات الزم را نادارد .بعااالوه
هرچند در این رویكرد فرکانس چترینگ تا حدودی کاهش مییاباد ،اماا
مشكل دامنه زیاد چترینگ سیگنال کنترلی همچنان بااقی اسات .همچناین
متغیرهای حالت سیستم وارد یک چرخه حادی ثابات حاول نقطاه تعاادل
ماایشااوند و درصااورت کاااهش فاصااله الیااه ماارزی باارای کاااهش دامنااه
چترینگ ،فرکانس نوسانات به شدت افزایش مییابد.
رویكاارد دیگااری در مااورد کنتاارل مااد لغزشاای باار اسااا

روش

تحریک-رویداد برای سیستم کنترل خطی در  ]13ارائه شده است .هماان
نویسنده در  ]12این رویكرد را برای سیستمهاای تحات شابكه بساط داده
است .همچنین از این تكنیک برای کنترل یک سیستم غیر خطای در ]13
نیز استفاده شده است .در واقع در تمامی آنها بر اساا

قارار دادن خطاای

متغیر حالت در یک محدوده معاین همانناد روش نموناه بارداری لباز

3

استفاده شده است .در روش این مراجع یک بازه لغزش در اطاراف ساط
لغزش تعریف شده و متغیرهای حالت سیستم به ایان باازه لغزشای همگارا
میشود .ولی دامنه و فرکانس سیگنال کنترلی در نزدیكی سط لغازش باه
دلیل چتریناگ همچناان زیااد اسات .ایان مساجله موجاب فرکاانس نموناه
برداری زیادی میشود که باا اهاداف روش تحریاک-رویاداد کاه هماان
کاهش تعداد به روز رسانی است ،در تناقض است.
در اککر مقاالت هدف تنها رساندن متغیرهای حالت به نزدیكی سط
لغزش است و به وضعیت سیستم در نزدیكی سط لغزش که با پدیده

)Zero order hold circuit (ZOH
Integrated Systems
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چترینگ مواجه است ،چندان پرداخته نمیشود .در این مقاله ،روش
تحریک-رویداد بر روی کنترل کننده مد لغزشی در سیستمهای خطی
چند ورودی دارای اعتشاش سازگار و عدم قطعیت در ماتریس سیستم به
نحوی ارائه می گردد که بتوان متغیرهای حالت سیستم را با دامنه و
فرکانس چترینگ بسیار کمتر از روش های مذکور ،بر روی سط لغزش
قرار داد .ایده کلی روش پیشنهادی ،ایجاد یک وابستگی بین سیگنال
کنترلی ،متغیرهای حالت و الیههای مرزی است به نحوی که بتوان الیه-
های مرزی را به سط لغزش نزدیک کرد ،در حالی که در درخواست
بهروز رسانیها نقطه تجمع (پدیده  )Zenoایجاد نشود .بنابراین در این
مقاله با ایجاد یک رابطه متقابل بین سیگنال کنترل ،بازه لغزشی و
متغیرهای حالت سیستم ،میزان چترینگ کاهش خواهد مییابد که دامنه
آن محدود به عدم قطعیتهای سیستم است.

  A   A ,
1
2

  A   A    u  m  ,
3
4

()1
r

کااه در آن  u  Rبااردار ورودی سیسااتم اساات و ابعاااد ماتریسااهای
سیسااااااتم عبارتنااااااد از:

n  r  n  r 

A1  R

، A2  R n r r ،

 A3  Rr n r و  . A4  R rrبااارای هااار یاااک از ایااان ماتریساااها

فاااری مااایشاااود کاااه Ajn  Aj , for j  1, .., 4 ،



 . Ajمااااتریس

 A jnمقاادار نااامی و  A jعاادم قطعیاات ماااتریس سیسااتم بااا فااری

 A j   jاساااااااااات .همچنااااااااااین   R(nr ) ،و   R r
 
متغیرهااای حالاات سیسااتم هسااتند و  x   باارای ارجااا بااه کاال
 
r

متغیرهااای حالاات سیسااتم اسااتفاده ماایشااود .در نهایاات  m  R

سهم دیگر این مقاله در پیشبرد این روش ،معرفی و طراحی یک بازه
مجاز برای تغییرات الیه مرزی است .که اگر الیههای مرزی مستقل از این

باارای توصاایف ساایگنال اغتشاااش در کانااال ورودی بااه کااار ماایرود و
برای مقدار  مکبت داریم.  m   ،

بازه (که تابعی از مكان متغیرهای حالت و اندازه سیگنال کنترلی است)،

تعریفف

کاهش یابد ،امكان بروز نقطه تجمع (درخواست پیاپی بهروز رسانی در

متغیرهااای حالاات آن ،در یااک زمااان محاادود بااه حالاات ماناادگار خااود

یک فاصله زمانی کوچک) وجود دارد .از طرف دیگر ،حد باالی فاصله

برسند.

الیه مرزی تضمین میکند که متغیرهای حالت با رسیدن به الیههای
مرزی از آنها خارج نشوند .سیستم دیجیتال میتواند بر اسا

میزان بار

تحمیل شده از سایر وظایف ،فاصله الیه مرزی را در بازه تعیین شده تنظیم
نماید .نكته مهم دیگر در کاربرد روش ارائه شده در این مقاله این است
که وضعیت سیستم در درون و روی الیه مرزی با وجود عدم قطعیت
موجود کامالَ کنترل شده و گذر متغیرهای حالت از یک مرز به مرز

 .1یااک سیسااتم دارای پایااداری زمااان محاادود اساات ،اگاار

در لاام زیاار شاار کااافی باارای دسااتیابی بااه پایااداری زمااان محاادود
متغیرهای حالت سیستم به سط لغزش ،آورده شده است:
لففم  .]11 1یااک سیسااتم کنتاارل بااا متغیاار حالاات  xدارای پایااداری
زمااان محاادود بااه سااط لغاازش یااا نقطااه تعااادل اساات ،اگاار باارای یااک

تابع لیاپانوف مکبت معین  ، V  x نامعادله زیر برقرار باشد:



دیگر با سیكنال کنترلی طراحی شده تضمین میگردد .بعالوه در اینجا

()4

پیاده سازی روش رویداد-تحریک برای سیستمهای با بیش از دو متغیر

برای .c  0 &0    1

حالت و چند ورودی توسعه داده شده است.
ادامه این مقاله به شكل زیر سازمان دهی شده است :در بتش ،4
تعاریف اولیه مورد نیاز ارائه میشود .در بتش  ،3گامهای اصلی کنترل
مد لغزشی شامل فاز لغزش و فاز رسیدن به سط لغزش در زمان محدود
شرح داده میشود .در بتش  ،2حدود باال و پایین الیه مرزی برای یک
سیستم چند ورودی محاسبه میشود .در بتش  ،3روش پیشنهادی بر روی

V  c V ,

 -3کنترل مد لغزشی
کنتاارل مااد لغزشاای در دو گااام اساساای طراحاای ماایشااود فاااز لغاازش و
فاااز دسااتیابی بااه سااط لغاازش .در فاااز لغاازش ،یااک سااط لغاازش بااه
صااورتی طراحاای ماایگااردد کااه اگاار سیسااتم باار روی آن قاارار داشااته
باشااد ،پایااداری مجااانبی سیسااتم تضاامین شااود .در فاااز دسااتیابی بااه

یک مکال پیاده سازی و در نهایت در بتش  1نتیجهگیری این مقاله ارائه

سااط لغااازش ،ساایگنال کنترلااای باااه نحااوی طراحااای ماایشاااود کاااه

میشود.

متغیرهااای حالاات سیسااتم را در زمااان محاادود و بااا حااداقل تاااثیر از

 -2اصول اولیه و بیان مسئله
سیستم خطی ذیل را در فرم رگوالر در نظر بگیرید:

عدم قطعیتها به سط لغزش همگرا سازد.

 1-3فاز لغزشی
در این فاز فری میشود که متغیرهای حالت سیستم بر روی سط
لغزش قرار دارند .از این رو طراحی سط لغزش باید به صورتی انجام
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A1 A2 K21K10,

شود که معادالت سیستم بر روی سط لغزش ،به مبدا همگرا شود .فری

()8

کنید سط لغزش به صورت زیر تعریف شود:

از اینرو ،اگر بردار  Kبه نحوی انتتاب شود که نامساوی ( )8را

S  K1  K 2  0,

()3

برآورده سازد ،دینامیک  بر روی سطوح لغزش دارای پایداری مجانبی

اگر حالتهای سیستم بر روی سط لغزش قرار گیرند ،خواهیم داشت:

است .یعنی،

 .    K 2 K1در اینجا  Sشامل ( rتعداد ورودیها) سط

()7

لغزش خطی به صورت S   Si  r1 , i  1,.., r ،است .ضرائب

از طرف دیگر ،با توجه به این که بر روی سط

1

سط لغزش،

r  n  r 

 K2 Rr r  ، K1  Rمیباشند که در اینجا

فری میشود که ماتریس  K 2معكو

پذیر باشد .در معادله سط

1
 K 2 K1

  0.

لغزش داریم،

 ،  در نتیجه معادله ( )7پایداری مجانبی دینامیک  را

نیز تضمین میکند.

لغزش  iام (  ) S iبردار ]  Ki  [ Ki1 , Ki 2بردار نرمال صفحه عمود بر

 4-3فاز دستیابی

صفحه  S iاست  .]18در این بردار K i1 , K i 2 ،به ترتیب سطرهای  iام

در فاز دستیابی ،قانون کنترلی 1به صورتی طراحی میگردد که

ماتریس های  K1 , K 2هستند .برای مکال اگر در معادله ( )1داشته باشیم:

متغیرهای حالت سیستم در حضور اغتشاش سازگار ) (matchedیعنی

 r  1و  ، n  3در این حالت  K1  k1 k2 و  ، K 2  Rو

اغتشاش موجود در کانال ورودی و همچنین عدم قطعیتهای ناشی از

معادله سط لغزش برابر  S  k11  k2 1  K 2   0خواهد بود.

نایقینی در ماتریسهای حالت سیستم ،در زمان محدود به سطوح لغزش

در این مکال بردار ]  K  [ k1 k2 K 2بردار نرمال صفحه است (شكل

همگرا گردند .کاندید تابع لیانوف برای طراحی سیگنال کنترلی در این

.)1

1

فاز عبارت است از،
1 T
V S   S S 
2

()3

V  S   S S  0,
T

بنابراین ابتدا باید  Sمحاسبه شود ،داریم:

K

S  K1  K 2

()11

با جایگزینی معادالت سیستم از ( )1در ( )11خواهیم داشت:


S

()11

2

 
 
S  K1  A1 , A2     K 2  A3 , A4   
 
 
 K 2  u  m  ,

شكل  :1سط لغزش  Sو بردار نرمال عمود بر صفحه

اگر قانون کنترلی به شكل زیر انتتاب شود،
به منظور پایداری مجانبی معادالت سیستم بر روی سط لغزش ،باید
ماتریس  Kبه نحو مناسبی تعیین گردد .بدین منظور اگر تابع کاندید

()14

A2 n   
   ,
A4 n 
   



 A1n
 A3n

u  K 21   K1 K2 


آنگاه معادله ( )11به شكل زیر ساده میشود:

لیاپانوف به صورت،
1 T
 ,
2

()2

انتتاب شود ،با توجه به اینكه بر روی سط

V   

لغزش داریم:

()13
کاااااااااااااه در آن،

S   x  ,

A A2  
  x  i  r1  K1 K2   1
    K 2 m
A3 A4   

 .    i  r1 , for i  1, .., rباارای غلباااه بااار عااادم قطعیااات i

 ،    K 2 K1با جایگزینی آن در ( )1معادالت دینامیكی سیستم

و اغتشاش   mتابع   iبه صورت،
()12

()3

انتتاب میگردد .مقدار  iدر این رابطه در بتش  2مقاله و بر اسا

1

بر روی سط لغزش برابر خواهد بود با:

1
A2 K 2 K1 ,

  A1 

بعالوه مشتق زمانی تابع لیاپانوف عبارت است از:
V       0
T

()1

 A1 A2 K21K1    0.

T



 i   i sgn  Si  ,

معادالت ( )44-42به گونهای انتتاب میگردد که عدم قطعیتهای
سیستم ،اغتشاش کانال ورودی و خطای ناشی از اندازه گیری متغیر حالت
به روش تحریک-رویداد را جبران نماید.

مشتق این تابع لیاپانوف منفی معین است ،اگر داشته باشیم،
Control Law
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اثبات :برای باقی ماندن سیستم در الیه مرزی ،باید مشتق تابع

 -4الیه مرزی
برای هر سط لغزش  Siدو الیه مرزی موازی و قرینه نسبت به
سط لغزش  ،به عنوان معیار به روز رسانی (شر تریگر) در نظر گرفته
میشود  .]14این دو سط موازی به صورت،
()13

,

Si   Si hi 0


Si  Si  hi 0

و با پارامتر  hi  0قابل تعریف میباشند .سیگنال کنترلی  uiبر




روی  S iو  S iکه به ترتیب الیههای موازی باال و پایین سط لغزش
فری میشوند ،بهروزرسانی خواهد شد .عبور متغیرهای حالت از این دو
سط به عنوان قانون بهروز رسانی سیگنال کنترل (رخداد بهروز رسانی)
خواهد بود .بعد از نمونه برداری ،سیگنال کنترل ورودی توسط مدار

لیاپانوف در فاز دستیابی V i S i S i ،بر روی الیههای مرزی منفی باشد
تا متغیرهای حالت سیستم را به سمت درون الیه لغزش میل دهد .از طرف
دیگر داریم:
 xS   S 0,
i
i


 xSi  Si 0,

()18

با توجه به اینكه بر روی سطوح لغزش با مشتقگیری از ()13
Si



Si 



( )18نیاز است تا ( )11برقرار باشد.
اکنون با توجه به پیش نیازها و تعاریف ارائه شده قانون کنترل
پیشنهادی بر روی الیه های مرزی ارائه می شود:

نگهدارنده مرتبه صفر تا بهروز رسانی بعدی در الیه مرزی مقابل ثابت
خواهد ماند .متغیرهای حالت سیستم در بین این دو الیه مرزی نوسان

()17

,

کرده و به سمت نقطه تعادل نزدیک میشود و در نهایت به چرخه حدی




 Si برقرار است ،لذا برای منفی شدن  Viو با توجه به



A2 n   tc  
 v  , x  tc S 

A4 n  t  
 c  


A2 n   tc  
 v , x  tc S 

A4 n  t  
 c  



 A1n
 
1 
u  K 2  K1 K 2 

 A3n


u


u   K 1  K K  A1n
2   1 2  A3n






وارد میشوند .شكل  4حدود الیه مرزی نمونه  S iو  S iرا نشان می-

که در آن مقدار     i  r1از معادله ( )13بدست میآید:

دهد که در موازات سط لغزش  S iقرار دارند:

()13

  

 i   i sgn S i x tc

برای آنالیز دستیابی زمان محدود متغیرهای حالت از یک الیه مرزی به
الیه مرزی مقابل ،سه ناحیه R2 ، R1 ،و  R3را درنظر بگیرید ،که

hi

)x(tc

Si  hi

hi

Si  0
S i  hi

xR2 ,

()41

xR3

)x(tc+tmin







 ، S iقانون کنترلی  u به سیستم اعمال شده و

متغیرهای حالت سیستم را به سمت سط لغزش  Siباز میگرداند .در


زمانی که حالت سیستم به الیه مقابل آن Si ،برسد ،قانون کنترلی u 
باز متغیرهای حالت سیستم را به سمت سط لغزش  S iباز میگرداند.
اکنون زمان  t cرا به عنوان آخرین زمان نمونه برداری و  x  tc را به
عنوان متغیر حالت سیستم بر روی آخرین الیه مرزی مالقات شده در نظر
بگیرید.
لم  .2فری کنید دو الیه مرزی



Si

و



i

 c

, x tc Si 

ناحیه  R1مربو به فضای باالی  S iو ناحیه  R2مربو به فضای بین
دو الیه مرزی و در آخر ناحیه  R3نشان دهنده فضای حالت در زیر
 S i است .به عنوان نمونه ،شر دستیابی زمان محدود برای  S i باید
در دو ناحیه  R2و  R3اثبات گردد.
با توجه به این که به روزرسانی تنها بر روی الیههای مرزی انجام
میشود ،در زمانی که متغیرهای حالت بر روی سط الیهها قرار ندارند،
خطای بین مقدار واقعی متغیر حالت و مقدار نمونه برداری شده قبلی
وجود خواهد داشت که این خطا از رابطه زیر به دست میآید:

e  t   x  tc   x  t 

()41
Si

به موازات سط

لغزش  S iقرار دارند .اگر شر زیر برقرار باشد،
()11.a
0
, x t S 
()11.b

xR1

 Si  0 & Si  0

 

 Si 0 & Si 0
 


 Si 0 & Si 0



شكل  :4الیههای مرزی  S iو  S iدر موازات با سط لغزش

در روی الیه

داریم:

 S   S  x t  
i
c
 i



 Si  Si  x tc  0

  t     t   e 
  c 
   ,
  tc     t   e 

از معادله ( )11و با سیگنال کنترل طراحی شده ( )17خواهیم داشت:

آنگاه با بهروز رسانی کنترل کننده در روی الیهها ،متغیرهای حالت
سیستم در ناحیه بین دو الیه ،باقی میمانند.
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A2 n  e 


A4 n  e 

A
   Ki1 Ki 2   1n
 A3n

A2   
 
 A3 A4   
 A1

()44

Ki 2  

 



Si

 Ki1


که در اینجا

Ki 2 

مرزی



 S iرا برای این دو ناحیه اثبات میکند .همین اثبات را میتوان


برای دستیابی زمان محدود برای الیه مرزی

 S iدر ناحیههای  R1و

 R2نیز انجام داد.



K i 2 m   i sgn  Si xtc  ,



 Ki   Ki1ردیف

معادالت ( )41و ( )48بر اسا

لم  1پایداری زمان محدود به الیه

 ithاز ماتریس

 1-2بیشترین فاصله الیه مرزی

 K   K1 K2 میباشد .با استفاده از این حقیقت که وقتی متغیر
حالت سیستم بین دو الیه مرزی قرار دارد ،حداککر فاصله بین دو الیه باال

متغیرهای حالت سیستم بین الیه ها الزم است ،باید حدود تغییرات 

و پایین مرزی یعنی حداککر خطای اندازه گیری  emaxبرابر  2hاست،

 در دینامیک سیستم ،مشتص باشد .بر روی الیه  S i یعنی زمانی

برای جمله اول و دوم در رابطه سمت راست معادله ( )44داریم:
Ki An emax  2 h Ki An ,

()43

 
  t  
Ki A    Ki A  c 
 
  tc  



بنابراین برای برقرار شدن معادله ( )11در  Siمقدار   iو  Piبیان
شده در معادله ( )12باید در رابطه زیر صدق کند:
()42

 i  Pi  x tc     0i

  tc  

  Ki 2 m
,
  tc  


 Pi  x 2 h An  Ki A
where 

 0 i 0


از اینرو مشتق تابع لیاپانوف و معادالت ( )44( ،)11( ،)3و ( ، )43معادله
( )43را نتیجه میدهد:

  Ki An e  Ki A x  Ki 2 m



 

V Si   Si

   

 i sgn Si xtc

 Ki A x  K 2 m  Ki Ane 

()43









 xtc 





A x  tc   K 2 m  2 h Ki An

    ,

که

 Si 

(

1 n  r 





()41

1

 2 ,

ناحیه  . R3در این ناحیه  x  tc   Siو داریم  ، Si  0که






نتیجه میدهد  . Si   Si با استفاده از معادالت معادالت (،)17
( )42و ( )43داریم،
()48

1

 2 ,

 

V Si    i 0 Si    2 i 0V Si 
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2
2

k1i







 k2i  A3  A4  u   m   0,



()43

2
2

k1i

k1i  A1  A2 

با جایگزینی ( )47در ( )43داریم:

()31

 


  kT

k1Ti

1
i

k1i A1  
k2i 
h A   
2 i 2 
  k 2

k1i
 

1i 2
2 




  0,




با تعریف



1r

 

  kT
kT

k2i  A3   1i k2i  1i hi   A4  u   m
2 
  k 2
k1i
 
1i 2
2 




 Ni  Rو

11

 M i  Rبه شكل زیر،

 


  kT


N i  k1i  A1  1i 2 k2i  A2  
  k1i


2

 


()31



 

h,
i

k1Ti

k 2i 

k1Ti



توجه نمایید که سیگنال کنترل در روی  S i به روز میگردد ،بنابراین
معادله ( )11.aباید برقرار باشد ،در نتیجه باید داشته باشیم:

اگر  x  tc   Siباشد ،از معادالت ( )42( ،)17و ( )43داریم،

V Si    i 0 Si    2 i 0V Si 

 k1i  Rو

1r

 .) k2i  Rدر این صورت دینامیک  را

()47

 Si  i sgn Si xtc


ناحیه  . R2دراین ناحیه  Si  0در نتیجه  Si  Si است و

بر

معادله

رابطه

میتوان به شكل زیر بیان نمود،



اکنون پایداری زمان محدود ،در دو ناحیه  R2و  R3بررسی میشود



، x  t   Si

اسا

(،)13

و

 Si  hi  k1i  k2i  hi  0بر قرار است.

 Si


 Si  i sgn Si


 Ki

برای محاسبه مقدار حداککر مجاز الیه مرزی که در لم  4برای نگه داشتن

 


  kT


1
i
k 2i  A3  
k2i   A4  ,
2

  k1i 2




T
T
k
k
M i  k1i A1 1i 2  k2i A3 1i 2 ,
k1i 2
k1i 2

معادله ( )31به شكل زیر ساده خواهند شد:
()34

Ni  k2i u  m   M i hi  0,

در بدترین شرایط (صفر شدن مشتق تابع لیاپانوف بر روی الیه مرزی)

نامساوی ( )34به مساوی تبدیل خواهد شد و اگر دینامیک  را که بر
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روی  S i قرار دارد با  maxنامگذاری کنیم ،در این حالت
شكل زیر از مساوی قرار دادن ( )34بدست میآید:



()33



NiT

k 2i u   m ,

2
Ni 2

M i hi 

 max

به

کاهش الیه مرزی ،به صورت مستقل از مكان فضای حالت و اندازه
سیگنال کنترل ،امكان ایجاد تجمع در خواست نمونه برداری را به وجود

NiT

max



2
Ni 2

از طرف دیگر از معادله ( )3و نامگذاری دینامیک  بر روی سط
لغزش  S iبه صورت   Sداریم،
i
()32

k1i ,

k2Ti

S  

2
k2 i 2

i

برای محاسبه حداککر تغییرات دینامیک  )32( ، را از ( )33کم می-
نماییم

 4-2کمترین فاصله الیههای مرزی

 i   max   S 

می آورد و یا امكان دارد حداقل فاصله زمانی از پیش تعیین شده بین نمونه
برداریها نقض گردد .جهت تضمین عدم تجاوز از حداقل فاصله زمانی
یک حد پایین برای پارامتر  hiباید تعیین شود .به صورت معمول میتوان
از ماتریس انتقال حالت برای تعیین زمان حرکت متغیرهای حالت از الیه
پایین  S به الیه باالی  S استفاده نمود .در یک سیستم خطی،
معادالت زمانی از بردار حالت به صورت زیر محاسبه میگردد:

 x t  
c

()33

t A t  
B u   d ,
e
tc

i

kT
NT
M h  2i 2 k1i  i 2 k 2i u   m ,
i i
k2 i 2
Ni 2



()33



NiT
2
Ni 2



در اینجا  iحداککر تغییرات دینامیک  بین سط لغزش  S iو
الیه  S i است .با نگاشت  iبر روی ( K iبا استفاده از ضرب
داخلی) ،حداککر فاصله الیه مرزی  S i از سط لغزش بدست می آید:
 0 
NT
hi  k1i k2i      k2i i 2 M i hi  k1i
 i 
N


i2



()31

 eماتریس انتقال حالت است .سیستم میتواند از الیه پایین

 x  tc   Sبه الیه باال



 x  tmin   Sو یا بالعكس ،در یک

زمان حداقل  tminمنتقل گردد .با توجه با اینكه حداقل فاصله سطوح
 S و  S برابر  2hminاست ،داریم:

()21

Kx  tmin   2hmin .

حداقل فاصله زمانی بین نمونه برداریهای متوالی در یک سیستم کنترل



بزرگتر یا مساوی زمان نمونه برداری سنسور انتتاب گردد .محاسبه ()21
برای یافتن  hminبه صورت کلی ساده نیست ،زیرا تمام بازه عدم

بنابراین،

1




Mi 

()38




NiT




Ni
2




2

قطعیتها و اغتشاش باید در بدست آوردن این مینیمم به حساب آیند.

hi  1 k2i

متغیرهای حالت را بین الیه مرزی نگه دارد ،پس:


   
k
u
2
i
m
2

Ni 2
 





NiT

 ,

بازه تغییرات  و  باید تعیین گردد .بنابراین جهت ادامه محاسبات

معادله ( )38باید برای تمام تغییرات دینامیک  و  برقرار باشد ،تا
1


NiT

 min  1 k2i
M 
2 i
 , 
Ni 2



hmin  inf f tmin , ,  ,

()21

برای بدترین شرایط پایداری سیستم ،کمترین اندازه الیه مرزی  hminدر



NT


  k1i  k2i i k2i  u   m   ,
2




Ni
2



()37

At

عبارت است از  ، tminکه این مقدار میتواند به عنوان یک مقدار

NT
 k2i i 2 k2i u   m ,
Ni 2



که دراینجا




A t tc

x t   e

در این مورد باید ضابطه ( fمعادالت سیستم) مشتص باشد.

 -5بخش شبیه سازی
hmax

برای سادگی در نشان دادن روند ارائه شده در باال ،سیستم دو حالته

i



 k1i k2i


از این رویكرد میتوان برای یافتن ماکزیمم الیه مرزی از  Sبه  S نیز

و تک ورودی با عدم قطعیت ساختاری به صورت زیر را در نظر بگیرید:
x1  x2   x1

()24

,

x2  u

2
که درآن  x  Rو  u Rبه ترتیب متغیر حالت و ورودی

استفاده نمود .به این ترتیب معادله مشابه ( )37برای  S نیز محاسبه می-

کنترلی است .همچنین در اینجا فری شده  a ،که  a  1یک ثابت

شود و  hحداقل مقدار محاسبه شده از این دو مقدار خواهد بود.

مکبت و بیان کننده حد باالی عدم قطعیت فری شده در سیستم است.
0 1 
ماتریس نامی سیستم عبارت است از ،
0 0 
θ 0 
0
 A  عدم قطعیت مربو
 B  1 و بعالوه ماتریس 
0
0


 

 ، A  ماتریس ورودی
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ماتریس سیستم میباشند .سیستم در فرم رگوالر و دارای یک ورودی و
عدم قطعیت محدود است .همچنین داریم K  k1,k2  ،و
T

 . x   x1 , x2 برای این سیستم باید دو مرحله طراحی سط لغزش

 3-3محاسبه بیشترین فاصله الیه مرزی
از معادله ( )13برای حد باالی الیه مرزی داریم:
()27

,

و طراحی کنترل کننده برای دستیابی زمان محدود ،انجام شود.

با فری  Sبه عنوان یک سط لغزش خطی بر اسا

معادله ()3

داریم:
S  K x  0,

از طرف دیگر ،با استفاده از ( )2به عنوان تابع کاندید لیاپانوف بر
حسب  x1داریم،
1 2
x ,
2 1

()22

V  x1  

همچنین ،از معادله ( )8شر الزم بردار  Kبرای پایداری سط لغزش
عبارت است از:
k1
 ,
k2

()23
k1
بنابراین اگر  a
k2

انتتاب شود (با توجه به این که  ،)  aشر

( )23محقق خواهد شد که در اینجا  K  k1,k2   1.2 1انتتاب
میگردد .در نتیجه با حرکت بر روی سط لغزش ،دینامیک

x1

بنابراین داریم:
  k1

u  x2  tc  P x tc   0  x tc S
k2

u
,
 u   k1 x  t  P x t     x t S 
2
c
c
0
c

k2



()23

( )48و لم  1بدست میآید .کم کردن حد باالی دینامیک  x2در S i 

از دینامیک سیستم بر روی سط لغزش  S iنتیجه میدهد:
()31
 k2u  h  k1
x1 ,

معین خواهد شد:
k 
hmax  0  x   1  ,
2  k2

 

()31
و خواهیم داشت:

 k22 u  k2 hmax 
 k1 x1
k1 k2 
,

()33

, x1 0
,

حسب متغیر لغزش ذیل را در نظر میگیریم:


1 2
S
2

V S  

س س ،از معادله ( ،) 14سیگنال کنترل متغیر به صورت زیر طراحی می

, x1 0

k1

 u  k x2 
2

    sgn S  ,
  P
0







K A xtc   K2 m  2 h K An  max k1 x1  2 h K  P  h 

بنابراین

با

, x1 0
,

()32

, x1 0

 ,x

و 0  0
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  k 2u 
 2  k1  k2a  x1
 k1
h

max  2 
  k2 u
 k  k1 k2a  x1
 1

 k 2u 
 2  k1 k2a  x1
 k1

 k22u 
 k  k1  k2a  x1
 1

داریم:

*

hmax

*

و  dبیان کننده حدود تغییرات متغیر حالت x1

است .ماکزیمم اندازه الیه متغیر مرزی  huدر هر مرحله ،از مینیمم
*

 . P  h   1.2  x tc   2hکه در حقیقت تابع  P  h بر

حسب  hمحاسبه خواهد شد.

 k 2u 
 2  k1  k2  x1
k1

مقدار  hmaxو  hmaxرا میتوان به ازای حدود دینامیک c  x1  d

بدست آورد که c
An  1

h

max

به همین صورت کمترین اندازه الیه مرزی  S i در سمت مقابل عبارت
خواهد بود از:

شود:

در اینجا،

2

از معادله ( )34برای  hmaxخواهیم داشت:

با استفاده از معادله ( ،) 3در فاز دستیابی ،تابع کاندید لیاپانوف بر

()28

k2



k1 k2

x 

همچنین از معادله ( )31مقدار  hmaxاز نگاشت   xبر روی بردار K
2

()34

 4-3فاز دستیابی زمان محدود

()21



برای این سیستم ،شرایط دستیابی در زمان محدود توسط معادالت (،)41

به مبدا

پایداری مجانبی سیستم را بر روی سط لغزش تضمین میکند.





همگرا خواهد شد .بنابراین با توجه به رابطه ( ، x2  0 )23که

V  S   SS  0,

S   S  hk1 x1  k2 x 2  h0

سیگنال کنترلی ( )28تنها در الیههای مرزی ( )27بهروز میگردد،

 1-3طراحی سط لغزش

()23

S   S hk1 x1  k2 x 2 h0

 hmaxو  hm a xدر بازه تغییرات دینامیكهای سیستم به دست میآید.


*
. hu  min  hmax
, hmax
یعنی 
c , d 
c , d  
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 2-3محاسبه کمترین اندازه الیه مرزی

hu
h2

کمترین فاصله الیه مرزی از سط لغزش بر طبق معادله ( )33بدست
میآید،
()33



B d u ,

A

t

h1

x  t   e x  tc   e
At

0

)(b

)(a

hd

که در اینجا  e Atماتریس انتقال حالت سیستم است ،و داریم:
1e t 

 ,
1 

()31


e t

 0

At

Sliding surface
e

بر طبق آنچه که در بتش  1-2بیان گردید (بتش  3-3مکال

در  x  tc   Sمعادله ( )33تبدیل میشود به،


عددی) ،بیشترین فاصله الیه مرزی بر اسا

t 

1 e t   x  t    t e 


1 c
  x t      2  u ,


 2 c  

1  
 t


()38


 x1 t   e t


 x2  t    0


حال فری کنید که متغیرهای حالت سیستم از الیه مرزی  S i به الیه


شكل  :3فاصله مجاز تغییرات hi

متغیرهای حالت با برخورد به الیههای مرزی از آن خارج نمیشوند .در
واقع با روشی که در این مقاله ارائه گردیده است ،سیستم با کاهش فاصله
الیه مرزی (در هر بهروز رسانی) متغیرهای حالت را با خود به سمت
سط لغزش هدایت میکند و پایداری سیستم را نتیجه میدهد.

 Siدریک حداقل زمان  tminمنتقل خواهند شد .مكان متغیرهای

حالت سیستم بعد از طی شدن  tminبر اسا

معادله ( )38عبارت



x  t  e t x2  tc  t u  e t u  
 x1 tmin   e t x1 tc   2 c 


2






  ,
 x2  tmin   

x2  tc  t u 





بعد از طی شدن این زمان ،حالت سیستم در  x  tmin   Sقرار دارد.
با جایگزینی ( )37در قسمت
()33

کمترین فاصله الیه مرزی بر اسا

بتش ( 4-2بتش  2-3مکال

عددی) ،تضمین مینماید که فاصله زمانی بین دو بهروز رسانی متوالی از
 t minتعیین شده کمتر نشود .با رعایت کمترین فاصله الیه مرزی از

خواهند بود از:
()37

لم  ،4تضمین مینماید که




x  t  e tmin x2  tc  tmin u  e tmin u  

k1  e tmin x1  tc   2 c 







2





 k 2 x2  tc  tmin u   2h,

در نتیجه با انتتاب  ، hd  max hحد پایین مجاز تغییرات  hبه دست


می آید.
در نهایت در روش پیشنهادی ،به منظور نزدیكتر شدن به نقطه تعادل،
مقدار  hمیتواند به تدریج کاهش یابد (اما باید همواره در بازه زیر
انتتاب شود:
()11

رسانی ،اجتناب میگردد.
اما در مورد اثر پارامتر  hدر رفتار سیستم حلقه بسته ،با انتتاب
پارامتر  hنزدیک به باند باال ،فاصله زمانی بهروز رسانیها به قیمت

کاهش سرعت همگرایی سیستم ،افزایش مییابد .اما اگر مقدار پارامتر h

 Sمعادله ( )27داریم:



رخداد نقطه تجمع (پدیده مترب  )Zenoدر درخواستهای بهروز

hd  h  hu ,

نزدیک به باند پایین انتتاب گردد ،سرعت همگرایی سیستم افزایش
خواهد یافت ،ولی فاصله زمانی بهروز رسانیها کاهش مییابد .این
مبحث به طور کمی در بتش نتایج عددی نشان داده میشود.

 1-3نتایج عددی
در این بتش ،سیستم ( )24با ماتریس سیستم و ماتریس ورودی داده
شده و حد باالی عدم قطعیت سیستم برابر با  a  1فری شده است.
بردار  Kجهت جبران عدم قطعیت در دینامیک  x1است که باید در
( )23صادق باشد .به عنوان مکال بردار  Kمی تواند به صورت،

به این ترتیب مقدار  hوابسته به فضای حالت سیستم و اندازه سیگنال

 K 1.2 1انتتاب شود .الیه مرزی بر اسا

کنترل خواهد بود ،که تضمین میکند که حد پایین فاصله زمانی بهروز

عبارتند از:

رسانی رعایت شود.

 3-3آنالیز تاثیر تغییر مقدار  hدر بازه مجاز

, x1 0

()11

همان گونه که در شكل  3دیده می شود ،میتوان مقدار  hرا در
باند مجاز انتتاب نمود:
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,
, x1 0

معادالت ( )32و ()33

 u 

 2.2  x1
 1.2

 u 
 1.2  0.2  x1

hmax

و
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فرزاد زارعی ،محمد حسین شفیعی ،اکبر رهیده

 u
  0.2  x1
1.2

 u
 1.2  2.2  x1

, x1 0

()14

,
, x1 0

مقدار  huعبارت است از

*
hmax ,hmax


 min

1

*

hmax

(a) h
1

x1
x2
0.5

 . huدر صورتی که

0

States

پارامتر  hکوچكتر از  huانتتاب گردد ،متغیرهای حالت ،درون الیه

-0.5

مرزی باقی میمانند .در این شبیه سازی مقدار زمان مینیمم عبارت است از
-1

) 0.9(sec .

 . tminدر صورتی که فاصله الیه مرزی بر اسا

()11

انتتاب گردد ،فاصله زمانی بهروز رسانی از این مقدار کمتر نتواهد شد.

h2

همچنین برای سیگنال کنترلی داریم:




50

40

20
30
)Time (sec.

10

-1.5
0

)(b
1

x1




u  1.2 x  t  1.2 x  t   2 h 0.004  x t  S 
2 c
1 c
c

u
,

 u 1.2 x2  tc  1.2 x1 tc   2h 0.004  x tc S 


x2
0.5

0
States

()13
1
این سیستم برای دو مقدار  hبا مقادیر  h h 
3 u min
4
 h h 
5 u min

-0.5

 h1  hmin و

-1

 h2  hmin شبیه سازی شده است ( .) h1  h2
50

شكل  2پاسخ زمانی متغیرهای حالت سیستم را برای شرایط اولیه
 x  00.9 0.25نشان میدهد .همان گونه که نشان داده شده کاهش
سریعتر الیه مرزی (  hکوچكتر) همگرایی سریعتر متغیرهای حالت را
نتیجه خواهد داد.

40

20
30
)Time(sec

10

-1.5
0

شكل  :2پاسخ زمانی سیستم کنترل

شكل  3تغییرات  h1 , h2را در بازه مجاز نمایش میدهد که همواره
در محدوده  hd  h  huتغییر میکنند .حد باالی  huبر اسا
معادالت ( )33و ( )32محاسبه شدهاند و مقدار  hdبر اسا

( )33بدست

آمده است .همانگونه که شكل  (a)3دیده میشود وقتی مقدار h
نزدیک به حد پایین است ،در این صورت متغیرهای حالت سیستم،
همگرایی سریعتری دارند ولی فاصله زمانی نمونه برداریها به صورتی که
در شكل  1نشان داده شده است ،کاهش مییابد.
با انتتاب  hدر مقدار مجاز ارائه شده در ( )11میتوان بار
پردازشی پروسسور و یا پهنای باند شبكه ناشی از پروسه کنترلی را با
افزایش فاصله زمانی بین بهروز رسانیها تنظیم کرد.
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2.2

)(a

h1

inter Execution Time
2

hd

0.8

1.6

0.7

1.4

0.6

1.2

h

0.5

1

0.4

0.8

0.3

0.6

0.2

0.4

0.1
50

45

40

35

30

20

25

10

15

60

5

شكل  :8کاهش  hخارج از اندازه مجاز

)(b

h
hu
h

d

0.9

شكل  7سیگنال کنترل ورودی را در دو مقدار انتتابی  hنشان

0.8

میدهد  ،به صورتی که با حرکت سیستم به سمت نقطه تعادل ،دامنه

0.7

سیگنال کاهش یافته ولی دچار چترینگ با فرکانس باال نمیشود.

0.6

2

0.4

1.5

0.3

1

0.2

0.5

0.1

0

0

-0.5

)Time(sec.

control input

50

45

40

35

25

20

15

10

5

(a) h
1

h

0.5

30

50

30

10

0.2

)t (sec.

)Times(sec

h2

40

20

0

)tk+1 - tk (sec.

h
hu

0.9

1.8

-1

شكل  :3الیههای مرزی )h h2  h1h2  (b) h h1 (a

-1.5

40

50

20

30
)Time(sec

2

h2

h2 inter-execution time

10

0

-2

1.8

)(b
2

control input
1.5

1.6
1

1.4
1.2
0

h1 inter-execution time

tk+1 - tk

1

-0.5
-1

0.8

-1.5

0.6
0.4

control input

0.5

50

40

20

30

10

0

-2

)Time(sec

0.2

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

)t (sec.

شكل  :1فاصله زمانی بهروز رسانیهای متوالی

اگر پارامتر  hمستقل از مقدار کنترل ورودی و مكان فضای حالت
کاهش یابد امكان نقض حد پایین بهروز رسانی وجود دارد (شكل  8را
ببینید).
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0

0

شكل  :7سیگنال کنترل در ثانیه  3برای دو مقدار ) h  h2 (b) ، h  h1 (aبه
ترتیب برابر است با  1011و 1012

 -6نتیجه گیری
در این مقاله جهت تنظیم و به حداقل رساندن فرکانس بهروز رسانی
سیگنال کنترلی ،با پرهیز از چترینگ فرکانس باال ،یک رهیافت از
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 همانطور که در شبیه سازی نشان داده.کارایی این روش را نشان میدهد
 تا جایی که اغتشاشات، متغیرهای حالت میتواند به اندازه قابل قبولی،شد
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چکیده :در این مقاله ،یک قانون کنترل بهینه ی غیرخطی مقید برای سیستم تعلیق فعال خودرو با در نظر گرفتن محدودیت دینامیک عملگر هیدرولیكی
به صورت تحلیلی توسعه داده میشود .در استخراج این قانون کنترلی جدید ،اثرات غیرخطی در نیروهای فنر ،میرایی و عملگر هیدرولیكی در نظر گرفته شده
است .ورودی کنترلی سیستم ،جابجایی قرقره شیر هیدرولیک است که درعمل محدود بوده و باید قید آن در استخراج قانون کنترلی لحاظ شود .در روش
پیشنهادی ،ابتدا مسئلهی کنترلی مذکور با استفاده از ایدهی پیشبین و با تشكیل شاخص عملكردی که ترکیب وزنداری از پاسخهای پیشبینی شدهی سیستم
غیرخطی و ورودی کنترلی است به یک مسئله بهینهسازی غیرخطی مقید تبدیل می شود .سپس این مسئله بهینه سازی با استفاده از قضیهی کن -تاکر بصورت
تحلیلی حل شده و قانون کنترل بهینهی مقید برای سیستم تعلیق بدست میآید .قانون بدست آمده به شكل بسته بوده و برای حل و پیادهسازی راحت میباشد.
در نهایت ،عملكرد کنترل کننده ی پیشنهادی با استفاده از شبیه سازی مدل خودرو روی یک جاده با ورودی تصادفی مورد ارزیابی قرار میگیرد .نتایج
نشان دهنده کاهش چشمگیر شتاب بدنه و بهبود راحتی سفر با استفاده از ورودی کنترلی محدود شده میباشد .ضمن اینكه دیگر پاسخهای سیستم تعلیق اعم
از جابجایی تعلیق و جابجائی تایر نیز در وضعیت مناسبی میباشند.
کلمات کلیدی :سیستم تعلیق فعال ،کنترل بهینه مقید ،دینامیک غیرخطی ،عملگر هیدرولیكی.

Analytical Design of Constrained Nonlinear Optimal Controller for
Vehicle Active Suspension System considering the Limitation of Hydraulic
Actuator
Bahman Abdi, Medi Mirzaei, Sadra Rafatnia, Ahmad Akbari Alvanagh
Abstract: In this paper, a constrained nonlinear optimal control law is analytically developed
for vehicle active suspension system considering the limitation of hydraulic actuator. In the design
of the controller, the nonlinear characteristics of spring and damper forces and hydraulic actuator
are considered. The control input is the displacement of the hydraulic valve spool which is bounded
in practice and its constraint should be considered in the design process. In the proposed method,
the control problem is firstly transformed to a constrained nonlinear optimization problem by
performing a performance index defined as a weighted combination of predicted responses of
nonlinear suspension system and control input. Then, this equivalent constrained optimization
problem is solved using Kuhn-Tucker theorem to find the constrained optimal control law. The
derived control law is in the closed form which is easy to solve and implementation. The controller
performance is evaluated through computer simulation of the vehicle suspension model excited by a
random road input. The obtained result indicate a remarkable decrease of the body acceleration
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which leads to the ride comfort. Meanwhile, other suspension responses including suspension and
tire deflections are in suitable ranges.
Keywords: active suspension system, constrained optimal control, nonlinear control, hydraulic
actuator.

 -1مقدمه
اهداف اصلی سیستم تعلیق خودرو ،جداسازی بدنه خودرو و
مسافران از اغتشاشات جاده همزمان با حفظ تماس تایرها با جاده میباشد.
جابجایی تعلیق نیز باید در حد مطلوب و در فضای کاری سیستم قرار
گیرد .این اهداف متضاد نمیتوانند در خودروهای معمولی بطور همزمان
ارضاء شوند و طراحی یک سیستم تعلیق مناسب مستلزم ایجاد مصالحه
بین اهداف متضاد میباشد [ . ]1یک روش مناسب برای رسیدن به اهداف
باال در دامنه وسیعی از فرکانسهای ورودی جاده استفاده از سیستم تعلیق
فعال است .در سیستم تعلیق فعال یک عملگر برای ایجاد نیروی خارجی
مابین جرم معلق و غیر معلق قرار میگیرد [ .]5یک نوع از سیستمهای
فعال جهت استفاده در سیستمهای تعلیق خودرو از محرکهای
هیدرولیكی استفاده میکند .در این سیستمها ،نیرو به وسیله یک عملگر
هیدرولیكی به همراه یک شیر چهارراهه ایجاد میشود [ .]3 ,3در اکثر
پژوهشهای گذشته کنترل کنندهی سیستم تعلیق فعال با استفاده از
تئوریهای کنترل خطی طراحی و تحلیل شدهاند .در میان آنها کنترل
بهینه پیشبین خطی برای بهبود راحتی سفر و فرمانپذیری استفاده شده
است [ .]1 ,2در کارهای دیگر کنترلکنندههای پسخورد حالت ∞𝐻 در
قالب نامعادلههای ماتریسی خطی طراحی شدهاند [.]8 ,7
باید توجه کرد که در یک سیستم تعلیق واقعی ،مشخصات نیروهای
فنر و میراکننده غیرخطی میباشند[ .]3دینامیک یک شیر هیدرولیكی نیز
کامال غیرخطی است [ . ]3 ,3از این رو در برخی تحقیقات برای سیستم-
های تعلیق فعال ،قوانین کنترلی غیر خطی مورد استفاده قرار گرفتهاند .در
[ ]11کنترل کننده غیرخطی با رویكرد تطبیقی برای سیستم تعلیق فعال
استفاده شده است .در [ ]11طراحی کنترلکننده با روش خطیسازی
پسخورد برای سیستمهای چند ورودی – چند خروجی جهت ردیابی و
جدا کردن اغتشاشات جاده استفاده شده است .در [ ]3کنترلکنندهی مد
لغزشی با استفاده از یک انتگرالگیر برای سیستم تعلیق فعال با در نظر
گرفتن دینامیک عملگر طراحی شده است .در [ ]3کنترلکننده مدلغزشی
با پسخورد خروجی برای سیستم تعلیق فعال بهمراه دینامیک عملگر
طراحی شده است .روشهای مهم غیرخطی دیگری نیز برای سیستم تعلیق
فعال استفاده شدهاند که میتوان به خطیسازی پسخورد با شبكه عصبی
پیشـخورد چند الیه [ ،]15کنترل امپدانس [ ]13و کنترل مد -لغزشی فازی
[ ]13اشاره کرد .در همه روشهای غیرخطی اشاره شده در باال ،اوال
مشخصههای غیرخطی بطور همزمان در المانهای سیستم تعلیق و
دینامیک عملگر در نظر گرفته نشده است و ثانیا بهینهسازی به عنوان
روش اصلی برای پیدا کردن قانون کنترلی استفاده نشده است .در []12
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،3پاییز 1331

مسئله کنترل بهینه برای سیستم تعلیق نیمه -فعال و با بكارگیری اصل
حداقل پونتریاگین و با حل عددی توسعه داده شده است .در حالت کلی
بكارگیری تئوریهای کالسیک کنترل بهینه برای سیستمهای غیرخطی
نیازمند حل معادالت دیفرانسیل غیرخطی میباشد که پیدا کردن حل
تحلیلی برای این مسائل ناممكن و یا بسیار مشكل میباشد .بعالوه
بكارگیری روشهای محاسباتی عددی نیازمند بهینهسازی دینامیكی در
هر لحظه بوده که حل و پیاده سازی آنها را از نظر زمانی مشكل میکند
[ .]13-11بنابراین بعضی از روشهای تقریبی باید برای حل مسئله بكار
برده شوند .در این راستا استفاده از توابع تكهای برای تقریب ورودی
کنترلی مورد استفاده قرار گرفته است [ .]51در [ ]51روش تقریبی توابع
هیبرید برای حل مسائل کنترل بهینه مقید پیشنهاد شد .در [ ]55یک
کنترلکننده ی بهینه غیرخطی بصورت تحلیلی برای یک سیستم تعلیق
فعال اما در حالت نامقید و بدون در نظرگرفتن دینامیک عملگر ارائه شده
است .این روش براساس پیشبین پاسخهای دینامیک غیرخطی سیستم
تعلیق با المانهای غیرخطی توسعه داده شده است و قانون کنترل بهینه به
شكل تحلیلی بدون در نظر گرفتن دینامیک عملگر و محدودیتهای آن
ارائه شده است .در [ ]53یک کنترل کننده مقاوم و تطبیقی مقید برای
پوششدادن به مشكالت اشباع شدن عملگر و قیدهای عملكرد سیستم
تعلیق بدون درنظرگرفتن دینامیک عملگر توسعه داده شده است.
هدف اصلی از طراحی یک سیستم تعلیق فعال با عملگر هیدرولیكی،
یافتن قانون کنترلی برای محاسبه مقدار مناسب جابجایی قرقره شیر
هیدرولیک به عنوان ورودی کنترلی میباشد که این مقدار ضمن بهینه
بودن باید بتواند بین اهداف متضاد نیز مصالحه ایجاد نماید .اما ذکر این
مسئله نیز الزم است که در عمل جابجایی قرقره شیر هیدرولیكی محدود
می باشد و بنابراین ورودی کنترلی باید مقید گردد .در این پژوهش ،یک
روش تحلیلی جدید براساس کنترل بهینه مبتنی بر پیشبین برای دینامیک
غیرخطی سیستم تعلیق فعال با قید روی ورودی ارائه میشود .روش
پیشنهادی در سه مرحله خالصه میشود :تعریف شاخص عملكرد در بازه
زمانی پیشبینی ،پیشبینی حالتهای سیستم با استفاده از بسط سری تیلور
و بهینهسازی با یک روش بهینه مقید و تحلیلی .در اینجا مسئلهی
بهینهسازی معادل با استفاده از تئوری کن -تاکر بصورت تحلیلی حل
شده و قانون کنترلی بهینه مقید غیرخطی بدست خواهد آمد .کنترلکننده
پیشنهادی به شكل بسته بوده و برای پیادهسازی و حل مناسب میباشد.
این در حالی است که روشهای کنترل پیشبین غیرخطی متداول دارای
زمان حل طوالنی بوده و برای سیستمهای مكانیكی که دینامیک سریع
دارند مناسب نمیباشند .در انتهای مقاله ،کارآیی و عملكرد کنترل
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کنندهی پیشنهادی با استفاده از شبیهسازیهای کامپیوتری در روی یک
جاده با ورودی تصادفی بررسی شده و نتایج بدست آمده با نتایج حالت
کنترل بهینه نامقید که محدودیتهای عملگر را در نظر نمیگیرد و نتایج
آن قبال توسط نویسندگان در مرجع [ ]55ارائه شده مقایسه خواهند شد.
همچنین یكی از استراتژیهای متداول بكار رفته در کارهای قبلی که از
روش کنترل مد لغزشی برای طراحی سیستم تعلیق فعال استفاده نموده
است پیاده سازی شده و نتایج حاصل با روش پیشنهادی در این مقاله
مقایسه میگردد.

شكل  :1مدل یک چهارم و دیاگرام آزاد سیستم تعلیق فعال

در بخشهای بعد ابتدا به مدلسازی دینامیكی سیستم با در نظر گرفتن
دینامیک عملگر خواهیم پرداخت .سپس روش کنترلی تشریح شده و
قانون کنترلی استخراج میشود .در ادامه شبیه سازی و نتایج حاصل مورد
بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

نحوه مدلسازی فنر و میراگر در تحلیل و طراحی سیستم تعلیق بسیار
مهم است .در مدل خطی ،نیروهای فنر و میراگر مابین جرمهای معلق و
غیرمعلق به ترتیب بصورت توابع خطی از جابجایی و سرعت تعلیق در نظر
گرفته میشوند ،در حالیكه نیروهای فنر 𝑠𝑓 و میراگر 𝑑𝑓 در حالت واقعی
دارای رفتار غیرخطی میباشند .نتایج تجربی نشان میدهد که این نیروها

 -2مدلسازی سیستم تعلیق

به صورت توابع چند جملهای بیان میشوند ،بطوریكه نیروی فنر بصورت

اولین گام در فرآیند طراحی یک سیستم کنترلی ،مدلسازی

یک چندجملهای مرتبه سوم از جابجایی تعلیق و نیروهای میراگر نیز یک

دینامیكی آن است .مدل دینامیكی ،توصیفکننده رفتار سیستم و در

چندجملهای درجه دوم از سرعت نسبی بین جرم معلق و غیرمعلق در نظر

برگیرنده ویژگیهای اساسی سیستم واقعی است .در این پژوهش ،با توجه

گرفته میشوند [:]3

به اینكه هدف طراحی ،راحتی سرنشین و ایمنی سفر با استفاده از نیروی
عملگر محدود می باشد ،مدل یک چهارم غیرخطی با دو درجه آزادی

()3

𝑓𝑠 = 𝑘1 ∆𝑥 + 𝑘2 ∆𝑥 2 + 𝑘3 ∆𝑥 3

برای سیستم تعلیق خودرو در نظر گرفته میشود ،بطوریكه عملگر
هیدرولیكی به موازات عناصر تعلیق غیرفعال به سیستم افزوده میشود.
دینامیک سیستم تعلیق فعال را دو بخش شامل دینامیک سیستم تعلیق و
دینامیک عملگر بصورت زیر بررسی میکنیم.

 -1-5دینامیک سیستم تعلیق
در این قسمت ،معادالت حرکت برای مدل یک چهارم غیرخطی
سیستم تعلیق نوشته میشود .در این مدل فنر و میراگر بصورت غیرخطی و
مبتنی بر رفتار واقعی در نظر گرفته شدهاند .در شكل  1دیاگرام آزاد
سیستم تعلیق فعال با دو درجه آزادی نمایش داده شده است .با توجه به
این شكل و استفاده از قانون دوم نیوتن برای جرم معلق و غیر معلق داریم:
()1

𝑎𝐹 𝑚𝑠 𝑥̈ 𝑠 = − 𝑓𝑠 − 𝑓𝑑 +

()5

𝑎𝐹 𝑚𝑢𝑠 𝑥̈ 𝑢𝑠 = 𝑓𝑠 + 𝑓𝑑 − 𝑓𝑠𝑡 − 𝑓𝑑𝑡 −

در روابط فوق 𝑚𝑠 ،جرم معلق 𝑚𝑢𝑠 ،جرم غیرمعلق 𝑥𝑠 ،جابجایی
جرم معلق 𝑥𝑢𝑠 ،جابجایی جرم غیر معلق 𝑓𝑠 ،نیروی فنر 𝑓𝑑 ،نیروی
میراگر 𝑓𝑠𝑡 ،و 𝑡𝑑𝑓 به ترتیب نیروهای فنر و میرایی تایر و در نهایت 𝑎𝐹
نیروی خارجی ایجاد شده توسط عملگر هیدرولیكی می باشد.

()3

𝑓𝑑 = 𝑐1 ∆𝑥̇ + 𝑐2 ∆𝑥̇ 2

در رابطه فوق  ∆xو ̇ ∆xبه ترتیب جابجایی و سرعت جرم معلق میباشند.
نیروهای فنر و میرایی تایر نیز بصورت زیر فرض می شوند:
()2
()1

) 𝑟𝑥 𝑓𝑠𝑡 = 𝑘𝑢𝑠 (𝑥𝑢𝑠 −
) 𝑟 ̇𝑥 𝑓𝑑𝑡 = 𝑐𝑢𝑠 (𝑥̇ 𝑢𝑠 −

در روابط فوق 𝑠𝑢𝑘 و 𝑠𝑢𝑐 بترتیب ضریب فنر و میرایی دمپر تایر و 𝑟𝑥
ورودی جاده میباشند که بصورت اغتشاش به سیستم اعمال میشود.
با توجه به معادالت غیر خطی ( )1و ( ،)5معادالت فضای حالت
مربوط به حرکت سیستم تعلیق بصورت زیر بدست خواهد آمد:
()7

𝑥̇1 = 𝑥2 − 𝑥4

()8

𝑠𝑚𝑥̇ 2 = 𝑓1 + 𝐹𝑎 /

()3

𝑟 ̇𝑥 𝑥̇ 3 = 𝑥4 −

()11

𝑠𝑢𝑚𝑥̇ 4 = 𝑓2 − 𝐹𝑎 /

که 𝑠𝑢𝑥  𝑥3 = 𝑥𝑢𝑠 − 𝑥𝑟 ،𝑥2 = 𝑥̇ 𝑠 ،𝑥1 = 𝑥𝑠 −و 𝑠𝑢 ̇𝑥 =  𝑥4متغیرهای
حالت سیستم بوده و با این انتخاب  𝑥1جابجایی تعلیق 𝑥2 ،سرعت مطلق
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بهمن عبدی ،مهدی میرزایی ،صدرا رفعت نیا ،احمد اکبری الوانق

جرم معلق 𝑥3 ،جابجایی تایر و  𝑥4سرعت مطلق جرم غیر معلق میباشد.
برای دستیابی به شكل سادهای از معادالت حالت ،همه نیروهای
االستیک و میرایی در  𝑓1و  𝑓2جمع شدهاند:

با ترکیب معادله ( ) 11با سایر معادالت سیستم تعلیق ،معادالت حالت
سیستم بشكل زیر خالصه میشوند:
()17

𝑥̇ 1 = 𝑥2 − 𝑥4

()18

𝑠𝑚𝑥̇ 2 = 𝑓1 + 𝐴𝑥5 /

()13

𝑟 ̇𝑥 𝑥̇ 3 = 𝑥4 −

 -5-5دینامیک عملگر

()51

𝑠𝑢𝑚𝑥̇ 4 = 𝑓2 − 𝐴𝑥5 /

در این پژوهش ،نیروی فعال 𝑎𝐹 بوسیله یک عملگر هیدرولیكی

()51

𝑢 𝑎𝑤𝛾 𝑥̇ 5 = 𝑓3 +

1
] 𝑑𝑓 ) [𝑓 +
𝑠 𝑠𝑚

()11

()15

𝑓1 = (−

1
( = 𝑓2
] 𝑡𝑑𝑓 ) [𝑓 + 𝑓𝑑 − 𝑓𝑠𝑡 −
𝑠 𝑠𝑢𝑚

جاسازی شده مابین جرمهای معلق و و غیرمعلق تولید میشود .این عملگر
بصورت موازی با فنر و دمپر در محل فوق قرار میگیرد .عملگر
هیدرولیكی شامل یک شیر هیدرولیكی چهار راهه میباشد و دینامیک
آن به شدت غیر خطی است .نیروی فعال 𝑎𝐹 تولید شده توسط عملگر با
استفاده از رابطه زیر بیان میگردد:

|) 𝑣𝑥(𝑛𝑔𝑠 𝐿𝑃  𝑠𝑔𝑛(𝑃𝑠 − 𝑃𝐿 𝑠𝑔𝑛(𝑥𝑣 ))√|𝑃𝑠 −میباشند .در حالت کلی
متغیرهای حالت سیستم با در نظر گرفتن این متغیر حالت جدید به همراه

()55

که 𝐴 سطح مقطع پیستون و 𝐿𝑃 اختالف فشار در دو طرف پیستون می-
باشد .نسبت تغییرات 𝐿𝑃 بصورت زیر بیان میگردد [:]3
()13

قرقره شیر میباشند .همچنین )  𝑓3 = −𝛽𝑥5 − 𝛼𝐴(𝑥2 − 𝑥4و

= 𝑎𝑤

متغیرهای حالت سیستم تعلیق به شكل زیر خواهند شد:
𝐿𝑃𝐴 = 𝑎𝐹

()13

که در این معادالت  𝑥5و 𝑢 نیز بترتیب اختالف فشار و جابجایی

 -3طراحي کنترلکننده

𝑡𝑉
) 𝑠𝑢 ̇𝑥 𝑃̇ = 𝑄𝐿 − 𝐶𝑡 𝑃𝐿 − 𝐴(𝑥̇ 𝑠 −
𝐿 𝑒𝛽4

در معادله فوق 𝑉𝑡 ،حجم کل سیلندر عملگر 𝛽𝑒 ،ضریب بالک مؤثر،

𝑇] 𝐿𝑃

𝑇] 𝑋 = [𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥4 𝑥5
𝑠𝑢 ̇𝑥 𝑟𝑥 = [𝑥𝑠 − 𝑥𝑢𝑠 𝑥̇ 𝑠 𝑥𝑢𝑠 −

هدف اصلی از کنترل سیستم تعلیق خودرو کاهش شتاب بدنه ،𝑥̇ 2
𝑡𝐶

جابجایی تعلیق  𝑥1و جابجایی تایر  𝑥3تحت اغتشاشات جادهای با استفاده

ضریب نشت کل پیستون و 𝑙𝑄 دبی جریان هیدرولیک میباشد .شدت

از نیروی عملگر محدود میباشد .برای دستیابی به این اهداف از رویكرد

جریان هیدرولیک عبوری از شیر چهارراهه با رابطه زیر بیان میگردد:

بهینه مقید برای محاسبه ورودی کنترلی استفاده خواهد شد .البته الزم

𝐿𝑄
𝑠𝑃(𝑛𝑔𝑠 𝑣𝑥𝜔 𝑑𝐶 =
()12

بذکر است که با استفاده از ورودی کنترلی محدود حذف کامل و صفر
کردن همه خروجیهای سیستم در حضور اغتشاشات جادهای امكانپذیر

1
|) 𝑣𝑥(𝑛𝑔𝑠 𝐿𝑃 − 𝑃𝐿 𝑠𝑔𝑛(𝑥𝑣 ))√ |𝑃𝑠 −
𝜌

در رابطه فوق 𝑣𝑥 جابجایی قرقره شیر هیدرولیک 𝐶𝑑 ،ضریب تخلیه،

نمیباشد ،هرچندکه با بكارگیری قانون کنترلی قابل تنظیم میتوان ما بین
خروجیهای متضاد مصالحه ایجاد نمود.
𝜔

شیب سطح قرقره شیر و 𝜌 چگالی روغن هیدرولیک میباشد.

در این بخش ،برای دستیابی به پاسخهای مطلوب سیستم تعلیق،

معادالت ( )13و ( )12میتوانند به شكل زیر نوشته شوند:

()11

̇𝐿𝑃
) 𝑠𝑢 ̇𝑥 = −𝛽𝑃𝐿 − 𝛼𝐴(𝑥̇ 𝑠 −
𝑠𝑃(𝑛𝑔𝑠 𝑣𝑥𝛾 +
|) 𝑣𝑥(𝑛𝑔𝑠 𝐿𝑃 − 𝑃𝐿 𝑠𝑔𝑛(𝑥𝑣 ))√|𝑃𝑠 −

که در معادله فوق  β ،αو  γبصورت زیر بیان میگردند:
1
𝜌

√𝜔 𝑑𝐶γ = α

𝑡𝐶β = α

𝑒𝛽4
𝑡𝑉

یک قانون کنترلی بهینه غیرخطی با در نظر گرفتن دینامیک عملگر و قید
روی ورودی آن محاسبه خواهد شد .در ابتدا شاخص عملكرد بصورت
ترکیب وزنداری از پاسخهای پیشبینی شده و ورودی کنترلی بدست
خواهد آمد .سپس برای بدست آوردن قانون کنترلی بهینه به شكل
تحلیلی ،شرایط الزم برای بهینه کردن تابع هزینه بكار برده می-

=α

در این مقاله ،جابجایی قرقره شیر هیدرولیک بعنوان ورودی کنترلی
در نظر گرفته میشود ) 𝑣𝑥 = 𝑢(.

 -1-3توسعه قانون کنترلی

شود.کنترل کننده پیشنهادی را برای دو حالت بسط داده و بررسی می-
شوند .در حالت کنترلکننده نامقید ،برای پیدا کردن قانون کنترلی قید
روی ورودی در نظر گرفته نمیشود و برای کنترلکننده مقید ،با کمینه
کردن تابع هزینه تحت ورودی کنترلی محدود و با استفاده از شرایط کن
تاکر قانون کنترلی محاسبه خواهد شد.
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با توجه به اینكه هدف از طراحی کنترلکننده برای سیستم تعلیق

سیستم میباشد .بدین ترتیب و با فرض برابری مرتبه بسط تیلور برای هر

فعال ،ایجاد مصالحه بین راحتی سرنشین و جادهپذیری در کنار جابجایی

خر وجی با درجه نسبی آن خروجی ،مقادیر خروجیها در بازه زمانی

تعلیق محدود با استفاده از ورودی کنترلی محدود میباشد ،در نتیجه سه

بعدی به صورت زیر پیشبینی میشوند:

متغیرکنترلی  𝑥̇ 2 ،𝑥1و  𝑥3به عنوان خروجیهای سیستم در نظر گرفته
میشوند:
()53

()57

𝑦1 = 𝑥1 ; 𝑦2 = 𝑥̇ 2 ; 𝑦3 = 𝑥3

𝑦1 (𝑡 + ℎ) = 𝑦1 + ℎ𝑦̇1 + 0.5ℎ2 𝑦̈1
ℎ3
1
1
+ (𝑓1̇ − 𝑓2̇ + 𝐴𝑎 ( +
) (𝑓3
6
𝑠𝑢𝑚 𝑠𝑚
𝑢 𝑎𝑤 + 𝛾𝑤𝑎 𝑢)) = 𝐺1 + 𝑐1

اکنون قانون کنترلی غیرخطی مبتنی بر پیشبین و بر پایه بهینهسازی
برای طراحی کنترلکنندهای که بین خروجیهای فوق و با استفاده از
ورودی کنترلی محدود مصالحه ایجاد کند ،ارائه میشود .در این روش،

()58

ابتدا پاسخ های غیرخطی خروجیها ) ،𝑦𝑖 (𝑖 = 1,2,3برای بازه زمانی

𝑎𝐴
))𝑢 𝑎𝑤𝛾 (𝑓 +
𝑦2 (𝑡 + ℎ) = 𝑦2 + ℎ (𝑓1̇ +
𝑚𝑠 3
𝑢 𝑎𝑤 = 𝐺2 + 𝑐2
ℎ2
𝑦3 (𝑡 + ℎ) = 𝑦3 + ℎ𝑦̇ 3 + 𝑦̈ 3
2
ℎ3
𝑎𝐴
))𝑢 𝑎𝑤𝛾 (𝑓 +
+ (𝑓2̇ −
6
𝑚𝑢𝑠 3
𝑢 𝑎𝑤 = 𝐺3 + 𝑐3

بعدی ) 𝑦𝑖 (𝑡 + ℎبا استفاده از بسط تیلور پیشبینی میشود و سپس
ورودی کنترلی فعلی ) ،u(tبراساس کمینه کردن شاخص عملكرد با در

()53

نظر گرفتن قید روی ورودی تعیین میشود .زمان پیشبینی  ℎنیز یک عدد
حقیقی مثبت میباشد .شاخص عملكرد زیر به صورت شبیهنقطهای،
خروجیهای پیشبینی شده آتی و ورودی کنترلی فعلی را جریمه

که مقادیر 𝑐1تا  𝑐3به شكل زیر تعریف میشوند:

میکند:
𝛾𝐴𝑎 ℎ
𝑠𝑚

3

()53

1
1
)𝑡( ∑ 𝜌𝑖 𝑦𝑖2 (𝑡 + ℎ) + 𝜌4 𝑢2
2
2

= )𝑢(𝐽

= 𝑐2

3

𝐴𝑎 ℎ 𝛾 1
1
( +
)
6
𝑠𝑢𝑚 𝑠𝑚

= 𝑐1

𝑖=1

که در آن  𝜌𝑖 > 0و  𝜌4 ≥ 0ضرایب وزنی هستند که اهمیت نسبی
جمالت را مشخص میکنند .هر کدام از خروجیها توسط سری تیلور

()52

()31

و جمالت ) 𝐺𝑖 (i=1,2,3که شامل خروجی و متغیرهای حالت فعلی

بصورت زیر بسط داده میشود:
ℎ2
⋯ 𝑦̈ (𝑡) +
𝑖 !2

𝑦𝑖 (𝑡 + ℎ) = 𝑦𝑖 (𝑡) + ℎ𝑦̇ 𝑖 (𝑡) +

) 𝑛𝑘( 𝑛𝑘ℎ
)𝑡(
+
𝑦
𝑖 ! 𝑛𝑘

میباشند با مقایسه طرفهای چپ و راست معادالت فوق براحتی بدست
میآیند.
1

سیستم بعالوه مرتبه کنترلی است [ .]17 ,11درجه نسبی هر خروجی
عبارت است از کمترین مرتبه مشتق آن خروجی به گونهای که به ازای
آن ورودی 𝑢 برای اولین بار بصورت صریح ظاهر شود .اما مرتبه کنترلی

()31

درجه تغییرات ورودی کنترلی 𝑢 ،در بازه زمانی پیش بینی میباشد .برای
سیستمهای با درجه نسبی پائین مثال" درجات نسبی کمتر از چهار که

خروجی صفر شود و عملكرد نسبتا" مناسبی برای سیستمهای غیرخطی با
درجات نسبی پایین حاصل شود[.]17 ,11
()51

𝑎𝐴
)𝑓
𝑚𝑠 3

+

𝐺2 = 𝑦2 + ℎ (𝑓1̇ +

با جاگذاری معادالت ( )57الی ( )53در معادله ( )53میتوان
شاخص عملكرد را بشكل زیر بسط داد:
3

𝑑
𝑢(𝑡 + 𝜏) = 0
𝜏𝑑

()35

نسبی سیستم نسبت به هر دو خروجی  𝑦1و  𝑦3برابر  𝑟 = 3و نسبت به

1
1
)𝑡( 𝐽(𝑢) = ∑ 𝜌𝑖 (𝐺𝑖 + 𝑐𝑖 𝑤𝑎 𝑢)2 + 𝜌4 𝑢2
2
2
𝑖=1

با استفاده از مطالب فوق و با توجه به معادالت ( )17تا ( ،)51درجه
𝑦2

برابر  𝑟 = 1میباشد که نشان دهندهی خوش تعریف یودن دینامیک
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𝐺1 = 𝑦1 + ℎ𝑦̇1 +

ℎ2
ℎ3
𝑎𝐴
𝐺3 = 𝑦3 + ℎ𝑦̇ 3 + 𝑦̈ 3 + (𝑓2̇ −
)𝑓
2
6
𝑚𝑢𝑠 3

سیستمهای خوشتعریف نامیده میشوند ،مرتبه کنترلی صفر نتایج خوبی
بدست میدهد زیرا باعث میشود مشتق ورودی کنترلی در پیشبینی هر

̈𝑦 0.5ℎ2

ℎ3
1
1
(𝑓̇ − 𝑓2̇ + 𝐴𝑎 ( +
) 𝑓)
6 1
𝑚𝑠 𝑚𝑢𝑠 3

گام بعدی تعیین مرتبهی بسط 𝑛𝑘 میباشد که برابر با درجه نسبی

]𝑓𝑜𝑟 𝜏𝜖[0, ℎ

𝛾 𝐴𝑎 ℎ 3
𝑐3 = −
𝑠𝑢𝑚6

حال قانون کنترل بهینه برای )𝑡(𝑢 با کمینه کردن شاخص عملكرد
( )35قابل محاسبه میباشد .در این مرحله میتوان دو حالت را در نظر
گرفت .در حالت کنترلکننده نامقید شرایط الزم برای بهینهسازی معادله
( )35بدون در نظرگرفتن قید اعمال میشود و در حالت کنترلکننده مقید
Journal of Control, Vol. 11, No. 3, Autumn 2017
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نیز معادله ( )35با در نظر گرفتن قید روی ورودی حل میشود .در زیر هر
دو کنترلکننده به ترتیب توسعه داده میشوند.

نشان می دهد که سیستم حلقه بسته برای شتاب جرم معلق خطی شده و به
ازای  ℎ > 0به صورت نمایی پایدار میشود .مالحظه میگردد که روش

 -1-1-3کنترلکننده بهینه نامقید
برای محاسبهی قانون کنترلی بهینه برای حالت نامقید ،شرط الزم
برای بهینهسازی شاخص عملكرد ( )35که یک عبارت درجه دو میباشد
بصورت زیر اعمال میگردد:

کنترلی پیشنهادی در حالت خاص منجر به خطیسازی فیدبک میشود
که از روشهای متداول غیرخطی است .با توجه به معادلهی ( )37همچنین
معلوم می شود که انتخاب تعداد جمالت از بسط تیلور برای پیشبینی
پاسخ سیستم تعلیق متناسب با درجهی نسبی هر خروجی ،دقت کافی

𝐽𝜕
=0
𝑢𝜕

()33

داشته و خطای قطع تاثیری در خطای ردیابی سیستم ندارد ،چراکه به ازای
هر مقدار اولیه برای شتاب در معادلهی ( ،)37مقدار شتاب برای بقیه

با جاگذاری تابع عملكرد ( ،)35معادله فوق بصورت زیر حاصل

زمانها رو به کاهش بوده و در نهایت به صفر میل میکند .با کاهش زمان
پیشبین  ℎهم سرعت پاسخ دهی سیستم بیشتر شده و مقاومت آن در

میشود:
3

()33

که در آن 𝑠 ̈𝑥 =  𝑦2 = 𝑥̇ 2شتاب جرم معلق میباشد .معادلهی ()37

∑ 𝜌𝑖 (𝐺𝑖 + 𝑐𝑖 𝑤𝑎 𝑢)𝑐𝑖 𝑤𝑎 + 𝜌4 𝑢 = 0
𝑖=1

حل معادله ی فوق قانون کنترلی بهینه نامقید را به شكل زیر خواهد
داد:
−1

()32

2

کننده ،مسئله بهینهسازی به شكل مقید و با در نظر گرفتن قید روی

𝑖=1

ورودی حل گردد .اگر قید روی ورودی بشكل زیر بیان گردد:

𝑎𝑤 𝑖𝑐 𝑖𝐺 𝑖𝜌 ∑ ×
𝑖=1

کنترلکننده ( ) 32در یک شكل بسته ارائه شده که اجرای آن نیز
آسان میباشد .پاسخهای سیستم تعلیق میتوانند بوسیله تنظیم کردن
ضرایب وزنی  𝜌3 ،𝜌2 ،𝜌1و

باتوجه به اینكه در این پژوهش برای سیستم تعلیق فعال ورودی
این جابجایی در عمل محدود میباشد ،لذا الزم است در طراحی کنترل-

} 𝑢 = − {∑ 𝜌𝑖 𝑐𝑖 𝑤𝑎 + 𝜌4
3

 -5-1-3کنترلکننده مقید
کنترلی جابجایی قرقره شیر هیدرولیک در نظر گرفته شده است و مقدار

3
2

مقابل نامعینیها افزایش مییابد.

()38

مسئله بهینه مقید برای تابع ( )35به شكل زیر بیان میگردد:

 𝜌4تنظیم شوند .بعنوان مثال با انتخاب = 𝜌1

𝜌3 = 0و  𝜌2 ≠ 0فقط شتاب جرم معلق برای راحتی سفرو بدون توجه
به ایمنی سفر و جابجایی تعلیق کاهش مییابد .الزم بذکراست که اگر
ضریب وزنی مربوط به ورودی کنترلی ،صفر در نظرگرفته شود

= (𝜌4

) 0هیچ محدودیتی برروی ورودی کنترلی نخواهیم داشت که به آن

)𝑢 (𝐽 Min
()33

تبدیل میشود:
𝑔1 (𝑥, 𝑢) = 𝑢 − 𝑢𝑚𝑎𝑥 ≤ 0

به منظور بررسی کافی بودن تعداد جمالت انتخابی از بسط تیلور
برای پیشبینی پاسخ هر خروجی در سیستم تعلیق ،دینامیک خطای

()31
𝑔2 (𝑥, 𝑢) = −𝑢𝑚𝑎𝑥 − 𝑢 ≤ 0

کنترلکننده نامقید ( )32در حالت ارزان و برای حالتی که فقط شتاب
جرم معلق را کنترل میکند ،با در نظر گرفتن ضرایب وزنی

= 𝜌1 = 𝜌3

 ،𝜌4 = 0به شكل زیر نوشته میشود:
𝑢 = −(𝑐2 𝑤𝑎 )−1 𝐺2

با جاگذاری این ورودی کنترلی در معـادالت ( )17تـا ( )51و انجـام
برخی عملیات ریاضی ،دینامیک حلقه بسته بـرای خروجـی دوم بـه شـكل

بــرای محاســبهی پاســخ مینــیمم مســئلهی بهینــهســازی ( )31کــه یــک
مسئلهی بهینهسازی غیرخطی مقید میباشد ،از قضـیهی کـنتـاکر اسـتفاده
می کنیم که در آن شرایط الزم برای بهینهبودن به شكل زیر بیان میشـوند
[:]52
2

()31

1
𝑦̇ 2 + 𝑦2 = 0
ℎ
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𝐽𝜕
𝑖𝑔𝜕
𝑖𝜆 ∑ +
=0
𝑢𝜕
𝑢𝜕
𝑖=1

زیر قابل محاسبه میباشد.
()37

𝑥𝑎𝑚𝑢 ≤ |𝑢| subject to:

در یک حالت استاندارد ،قید ناتساوی ( )38به دو قید به صورت زیر

کنترل ارزان میگوییم.

()31

𝑥𝑎𝑚𝑢 ≤ |𝑢|

()35

𝜆1 𝑔1 = 0
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()33

𝜆2 𝑔2 = 0

()33

𝑔1 (𝑥, 𝑢) ≤ 0 and, 𝑔2 (𝑥, 𝑢) ≤ 0

()32

𝜆1 ≥ 0 and 𝜆2 ≥ 0

حالت اول :قید اول فعال باشد و قید دوم غیرفعال
در این حالت  𝜆2 = 0و معادله  𝑔1(𝑥, 𝑢) = 0منجر به

𝑥𝑎𝑚𝑢 = 𝑢

میشود.
حالت دوم :قید دوم فعال باشد و قید اول غیرفعال
در این حالت  𝜆1 = 0و معادله  𝑔2 (𝑥, 𝑢) = 0به 𝑥𝑎𝑚𝑢 𝑢 = −منجر

که  𝜆1و  𝜆2ضرایب الگرانژ میباشند .در حالت کلی شرایط کن-
تاکر شرایط الزم برای داشتن مینیمم محلی برای مسئلهی ( )33میباشند.
اما با توجه به محدب بودن مسئله و طبق قضیه زیر ،با ارضای شرایط کن-
تاکر یک جواب بهینه جامع برای مسئله تعلیق فعال قابل حصول میباشد.
قضیه :اگر مسئله ( )33محدب باشد ،بعبارت دیگر تابع )𝑢(𝐽 و توابع
)𝑥(  𝑔1و )𝑥(  𝑔2محدب باشند و فرض شود شرایط کنتاکر با
معادالت( )31تا ( )32برای ∗𝑢 ارضاء شوند ،پس ∗𝑢 حل بهینه و جامع
برای مسئله میباشد.
اثبات :قضیه فوق برای مسئله محدب در حالت کلی در مراجع []52 ,53
اثبات شده است.
توجه :بدلیل اینكه شاخص عملكرد ( )35با ضرایب وزنی مثبت و به
صورت تابع درجه دوم بوده و قیدها نیز بصورت خطی و با دامنه باال و

میشود.
حالت سوم :هر دو قید فعال باشند.
𝐽𝜕
𝑢𝜕 میشود.
در این حالت  𝜆1 = 𝜆2 = 0و معادله ( )33منجر به = 0

حل معادله فوق منجر به قانون کنترلی نامقید میشود که قبال با
معادلهی ( )32توصیف گردید.

 -4نتایج شبیهسازی
در این بخش ،نتایج شبیهسازی برای تشریح عملكرد کنترلکننده
پیشنهادی برای حالتهای بدون قید و باقید تحت ورودی جاده اتفاقی با
پروفیل نشان داده شده در شكل  5مورد بررسی قرار میگیرند .مدل یک-
چهارم خودرو با پارامترهای مشخص شده در جدول شماره  1در این
مقاله در نظر گرفته شده است .هدف اصلی از کنترل سیستم تعلیق،
کاهش شتاب جرم معلق برای دست یابی به راحتی سفر میباشد .حفظ
پایداری در کنار فرمانپذیری مناسب خودرو و جابجایی تعلیق محدود

پایین میباشند لذا شاخص عملكرد با شكل بیضوی یک حل مینیمم

تحت ورودیهای جاده از دیگر اهداف مهم سیستم تعلیق میباشند .با

خواهد داشت .این بدین معنی است که شرایط الزم برای بهینه بودن کافی

تنظیم ضرایب وزنی دستیابی به کمترین خطای تنظیم برای شتاب جرم

نیز میباشند.

معلق همزمان با مقادیر قابل قبول برای جابجایی تعلیق و جابجایی تایر

همانطور که مالحظه میشود قضیه کنتاکر شامل دو سری معادله و

امكان پذیر میباشد .مقدار هر کدام از ضرایب وزنی در قانون کنترلی با

دو سری نامعادله میباشد که روشهای مختلفی برای حل آنها وجود

توجه به اهمیت آن و با استفاده از آزمون سعی و خطا بدست میآید.

دارد .در یک روش معمول ،مسئله به حالتهای مختلف بر اساس ضرایب

برای کنترل ارزان ،ضرایب وزنی در قانون کنترل بصورت زیر انتخاب

الگرانژ تقسیم میشود و در هر حالت معادالت به شرطی که نامعادالت

میشوند:

برقرار شوند ،حل میگردند تا جواب بهینه محاسبه شود .در این مقاله

ρ_1=100,ρ_2=1,ρ_3=1,ρ_4=0

برای حل تحلیلی معادالت ( )31تا ( ،)32معادالت به چهار حالت تقسیم
میگردند و برای هر حالت جواب تحلیلی بدست میآید .در این چهار
حالت به ترتیب قید اول فعال و قید دوم غیرفعال ،قید اول غیرفعال و قید
دوم غیر فعال ،هر دو قید غیرفعال و نهایتا هردو فعال میباشند .البته باید
توجه داشت که حالت آخر با توجه به شكل قید امكانپذیر نیست و می-
توان بررسی نكرد .در نتیجه در این مسئله تعداد حالتهای ممكن سه

شكل  :5ورودی جاده اتفاقی

حالت میباشد .برای بدست آوردن پاسخ بهینه ،معادالت با توجه به
فرضهای هر حالت حل شده و درستی نامعادالت بررسی میشود .اگر
این نامعادالت نیز برقرار باشد جوابهای بدست آمده ،مقادیر بهینه است
در غیر اینصورت حالت بعدی بررسی میشود تا اینكه تمامی حالتها
بررسی شوند .برای مسئله سیستم تعلیق مربوط به این مقاله براساس غیر
فعال یا فعال بودن قیود سه حالت زیر را بررسی میکنیم:
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جدول  :1مقادیر پارامترهای سیستم تعلیق
مقدار
73696 N/m2
3170400 N/m3
1385 N/s
524 N / s2
0.003 m
1

متغیر

مقدار

متغیر

k2
k3
c1
c2
umax
𝛽

290 kg
59 kg
190000 N/m
70 N.s/m
12394 N/m
4.15e13 N/m5

ms
mus
kus
cus
k1
Α
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الزم بذکر است که در کنترل ارزان فرض شده که ورودی کنترلی

جرم معلق برای سه حالت غیرفعال ،فعال با کنترل بهینه ارزان و فعال با

هیچ محدودیتی ندارد .در این حالت بهترین نتایج برای سیستم تعلیق با

کنترل بهینه مقید در جدول شماره  5ارائه شدهاند .با توجه به مقادیر

توجه به شكلهای 3 ، 3و 2بدست میآید .بطوریكه مقدار شتاب جرم

بدست آمده مالحظه میشود که روش پیشنهادی در کاهش شتاب جرم

معلق با توجه به شكل  3نزدیک صفر بوده و مقادیر جابجایی تعلیق و

معلق (راحتی سفر) موثر بوده در حالیكه اهداف دیگر نیز در حد مطلوب

جابجایی تایر نیز بترتیب و براساس شكلهای  3و  2در حد مطلوب

باقی میمانند.

می باشند .در حالیكه مقدار جابجایی قرقره شیر هیدرولیک در بعضی
زمانها مطابق شكل  1از مقدار عملی خود که در جدول  1مشخص شده
تجاوز میکند.

شكل :7جابهجایی تعلیق در سیستم تعلیق فعال نامقید و مقید

شكل  :3مقایسهی جابهجایی سیستم تعلیق فعال نامقید با حالت غیرفعال
شكل  :8شتاب جرم معلق در سیستم تعلیق فعال نامقید و مقید

شكل  :3مقایسهی شتاب جرم معلق در سیستم تعلیق فعال نامقید با حالت
غیرفعال
شكل  :3جابهجایی تایر در سیستم تعلیق فعال نامقید و مقید

شكل  :2مقایسهی جابهجایی تایر در سیستم تعلیق فعال نامقید با حالت
غیرفعال

شكل :11ورودی کنترلی (جابه جایی قرقره شیر هیدرولیک) در سیستم تعلیق
فعال نامقید و مقید
جدول  :5مقادیر جذر متوسط مربع شتاب جرم معلق ) (RMSبرای ورودی
جاده اتفاقی در سه حالت مختلف کنترلی

شكل  :1ورودی کنترلی (جابهجایی قرقره شیر هیدرولیک) در سیستم تعلیق

غیرفعال

بهینه
نامقید

بهینه
مقید

استرتژی کنترلی

فعال نامقید

به عنوان یک روش موثر برای محدود کردن ورودی کنترلی از
کنترل کننده پیشنهادی در حالت مقید استفاده میشود .بر اساس کنترل
کننده ی مقید ،شتاب جرم معلق ،جابجایی تعلیق و جابجایی تایر بترتیب و
براساس شكلهای  8 ،7و 3در حد مطلوبی قرار دارند .ضمن اینكه همان-
گونه که در شكل  11مالحظه میشود ورودی کنترلی براساس قیدها
محدود شده و در حد مجاز تعیین شده است .الزم بذکر است که مقادیر

𝑺𝑴𝑹

2.190

0

0.653

𝒇𝒕

𝒕𝒅)𝒕( 𝟐 𝒔 ̈𝒙 ∫ 𝒕= √𝟏⁄
𝒇
𝟎

برای مقایسهی عملكرد کنترلکنندهی بهینهی غیرخطی ارائه شده در
این مقاله با استراتژیهای قبلی ،الگوریتم ارائه شده با استراتژی ارائه شده
در مراجع [ 3و ]3که از کنترلکنندهی مد لغزشی استفاده نمودهاند مقایسه

ضرایب وزنی در نظر گرفته شده برای حالت مقید نیز همانند حالت نامقید

میشود .از آنجا که روش مد لغزشی استفادهشده ،محدودیتهای دینامیک

ارزان میباشند .برای مقایسه بهتر نتایج ،جذر مربع متوسط ) (RMSشتاب

عملگر رادر نظر نمی گیرد ،لذا عملكرد آن با روش پیشنهادی در حالت
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نامقید مقایسه میگردد .برای این مقایسه شرایط شبیهسازیهای قبلی همرا با
مقداری نامعینی در ضرایب غیرخطی نیروهای سیستم تعلیق در نظر گرفته
میشود .شكل  11نشان دهنده رفتار بسیار نزدیک هر دو کنترلکننده
میباشد .براساس شكل  11الف هر دو روش کنترلی دارای عملكرد قابل
قبولی در کاهش شتاب بدنه در حضور نامعینیها میباشند .اما کنترل
کننده مدلغزشی همراه با کنترل کننده نامقید ،محدودیتهای دینامیک
عملگر را در نظر نمیگیرند و همانطور که از شكل  11د مشخص است
ورودی کنترلی از مقدار مجاز تجاوز میکند .این در حالی است که
روش پیشنهادی همانطور که در متن مقاله به آن پرداخته شده است می
تواند برای حالت مقید تعمیم داده شده و منجر به جواب بهینه در حضور
محدودیت ورودی باشد.

 -5نتیجهگیری
در این پژوهش ،یک قانون کنترلی بهینه مقید غیرخطی برای بهبود
عملكرد سیستم تعلیق مدل یک چهارم خودرو پیشنهاد میشود.
غیرخطیهای واقعی فنر و میراگر بههمراه شیر و عملگر هیدرولیكی در
نظر گرفته میشوند .عملكرد کنترلکننده پیشنهادی با کنترلکننده بهینه
نامقید و دیگر استراتژیها با اعمال ورودی جاده اتفاقی مقایسه میشود .با
مقایسه نتایج مشخص میشود که با بكارگیری کنترلکننده پیشنهادی
همزمان با کاهش شتاب جرم معلق ،ورودی کنترلی نیز در محدوده عملی
باقی میماند .در حالیكه اجرا و پیادهسازی کنترلکننده پیشنهادی نیز
آسان میباشد .از مزیتهای این روش کنترلی نسبت به سایر روشهای
متداول استفاده شده در زمینه سیستم تعلیق فعال امكان مقید کردن انرژی
کنترلی با در نظر گرفتن محدودیتهای موجود در عملگر میباشد .ضمن
اینكه اثرات غیرخطی بطور همزمان در مدل سیستم تعلیق و دینامیک
عملگر در نظر گرفته شده است .با توجه به تحلیلی بودن قانون کنترلی
پیشنهادی ،حالتهای خاص آن با تنظیم ضرایب وزنی به راحتی بدست
میآید.
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چکيده :در این مقاله ،مسئله طراحی رویتگر حالت همراه با پسخور حالت ،جهت پایدارسازی سیستمهای تكهایخطی زمان گسسته
ارائه شده است .در این مقاله ،ما دو سیستم زمان گسسته داریم که یكی از سیستمها اغتشاش یافته و سیستم دیگری فاقد اغتشاش است .برای
طراحی رویتگر حالت ،از روش نامساویهای ماتریسی خطی ،توابع لیاپانوف درجه دوم تكهای و لم فینسلر استفاده شده است .عالوه بر
روشهای ذکرشده فوق ،روش کنترل  H نیز جهت طراحی رویتگر حالت برای سیستم همراه با اغتشاش خارجی استفاده شده است.
روش کنترل  H سیگنال اغتشاش را تضعیف کرده و تخمین خوب و مناسبی از حالتهای سیستم ارائه میدهد .در این مقاله با استفاده از
لم فینسلر ،مجموعهای از متغیرهای کمكی برای کاهش طراحی محافظهکارانه معرفیشدهاند .نتایج شبیهسازی نشاندهنده کارایی باالی
روش پیشنهادشده جهت پایدارسازی سیستم حلقه بسته و دستیابی به تخمینی خوب و قابلقبول از متغیرهای حالت است.
کلمات کليدي :رویتگر حالت ،پسخور خروجی استاتیک ،سیستمهای زمان گسسته ،نامساویهای ماتریسی خطی ،لم فینسلر.

Observer Designing for Discrete-Time Piecewise Linear Systems: Linear
Matrix Inequalities Approach
Saeed Bashiri, Saleh Mobayen, Farhad Bayat
Abstract: In this paper, the state feedback and design problem of state observer are presented to
stabilize the discrete-time piecewise linear systems. In this article, we have two discrete-time
systems that one of them is the disturbed system and the other is the system without disturbance.
The linear matrix inequalities approach, piecewise quadratic Lyapunov functions and the Finsler’s
lemma are used to design the state observer. In addition to the above mentioned methods, the
H  control approach used to design the state observer for the system with external disturbance. The

H  control approach undermines the disturbance signal and provides an appropriate estimation of
the system states. In this paper, by using the Finsler’s lemma, a set of slack variables are introduced
to reduce the design conservatism. The Simulation results show the high performance of the
proposed method for stabilize the closed-loop system and achieve to the acceptable estimation of
state variables.
Keywords: State observer, Static output feedback, Discrete-time systems, Linear matrix
inequalities, Finsler’s lemma.
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سعید بشیری ،صالح مبیّن ،فرهاد بیات

زدگی کم مطلوب است .کنترلکننده پیشنهادی مقاله [ ،]3پایدارسازی

 -1مقدمه
در مباحث کنترلی ،قسمت اعظمی از سیستمهای غیرخطی مانند
سیستمهای همراه با تأخیر ،اشباع و ناحیه مرده را میتوان بهصورت
سیستمهای تكهایخطی تبدیل کرد .همچنین اجزای مدارهای الكتریكی
مانند ترانزیستورها ،دیودها و کلیدهای قدرت نیز بهصورت تكهایخطی
مدل میشوند .ازاینرو سیستمهای تكهایخطی اخیراً توجه زیادی را به
خود جلب کردهاند [ .]1بیشتر کنترلکنندههای پیشرفته مانند سیستمهای
کنترل پرواز نیز نشأت گرفته از همین سیستمهای تكهایخطی هستند .در
سیستمهای تكهایخطی ،عمل کلیدزنی بین حالتهای مختلف سیستم
صورت میگیرد که این امر نشأت گرفته از محدودیتهای فیزیكی
سیستم در حالتهای مختلف است.
به دلیل اهمیت فراوان سیستمهای تكهایخطی ،تاکنون روشهای
مختلفی برای تحلیل و پایداری این کالس از سیستمها معرفی شده است.
بهطور مثال در مرجع [ ،]2روش کنترل تطبیقی مدل مرجع را برای
پایدارسازی سیستمهای تكهایخطی زمان گسسته بهکاربرده است .روش
کنترل تطبیقی مدل مرجع ( ،)1MRACروش قدرتمند و سادهای است
که میتواند مقاوم بودن سیستم در برابر تغییرات پارامتری ،دینامیکهای
غیرمدل شده و نویز را تضمین کند .مقاله [ ،]2روش  MRACکلیدزنی
شده جدیدی را برای سیستمهای تكهایخطی ) (2PWLزمان گسسته
ارائه کرده است .کنترلکننده مرجع [ ،]2پایداری مجانبی کلی سیستم
خطا را تضمین کرده و کارایی قابل قبولی را هنگامیکه تغییرات ناگهانی
در پارامترهای سیستم رخ میدهد ،ارائه میکند.
یكی از این روشهای پرکاربرد جهت تحلیل و کنترل سیستمهای
تكهایخطی  ،روش نامساویهای ماتریسی خطی است .نامساویهای
ماتریسی خطی ) (LMIsبهعنوان یک ابزار طراحی و روش قدرتمند
محاسباتی در مباحث کنترلی پدید آمدهاند .مزیت و کارآمدی این روش
به میزان اثرگذاری محاسباتی و انعطافپذیریاش در برخورد با مشكالت
طراحی سیستمهای مختلف بازمیگردد [ .]3،9از روش نامساویهای
ماتریسی خطی میتوان برای حل مسائل مختلف کمینهسازی محدب،
مانند کنترل هزینه تضمینشده ،کنترل  H و کنترل  H 2استفاده کرد.
ازجمله کاربردهای  LMIمیتوان به مرجع [ ]3اشاره کرد که پایدارساز
پسخور حالت را با استفاده از نامساویهای ماتریسی خطی ،برای سیستم-
های غیرخطی نامعین با عوامل لیپشیتز 3طراحی میکند .کنترلکننده
مرجع [ ]3باعث بهبود کارایی حالت گذرا و ماندگار سیستم میشود .در
مقاله [ ] 3برای بهبود کارایی پایدارسازی ،تابع غیرخطی در قانون کنترل
در نظر گرفته شده و با استفاده از الگوریتم جستجوی دلخواه
اصالحشده ،4تنظیم میشود .در مسائل پایدارسازی ،پاسخ سریع با باال

سیستم را در حضور اغتشاش و نامعینیهای پارامتری تضمین میکند،
بهطوریکه پاسخ حاصلشده ،پاسخی سریع و با باالزدگی کم خواهد
بود .در مرجع [ ]1روشی محاسباتی جهت مطالعه و بررسی پایداری
مجانبی سیستمهای آفین چندگانه تكهای ) (3PMAارائهشده است .در
مرجع [ ]1بر اساس توابع لیاپانوف تكهای که انتخاب میشوند ،شرایط
پایداری سیستم  PMAبهصورت ترمهایی از نامساویهای ماتریسی بیان
میشوند .با وجود اینكه نامساویهای ماتریسی خطی روشی کارآمد و
انعطافپذیر در حل مسائل مختلف کنترلی هستند ،گاهی بهتنهایی قادر
نیستند کارایی مطلوب موردنظر را برآورده سازند .لذا ،استفاده از روش-
های کنترلی ترکیبی میتواند مفید باشد .بهطور مثال ،زمانی که سیستم
موردمطالعه ما دارای نویز و اغتشاشات خارجی است ،استفاده از روش
 LMIهمراه با کنترل  H میتواند رویكرد مناسبی برای دستیابی به
عملكرد مناسب سیستم باشد.
کنترل  H از معروفترین روشهای شناسایی مدل و پاالیش
دادههای مخدوش است .فیلتر  H مستقل از اطالعات نویزهای فرآیند،
تخمینی ارائه میدهد که در مقابل اغتشاشات مدل مقاوم است [ .]7مرجع
[ ،]8کنترل مقاوم را برای کالسی از سیستمهای غیرخطی نامعین بررسی
میکند .در ابتدا ،معیاری برای پایدارسازی کلی سیستم غیرخطی بدون
نامعینی پیشنهاد شده است؛ سپس معیاری برای سیستم غیرخطی همراه با
نامعینیهای پارامتری پیشنهاد شده است .در این معیار ،از روش
نامساویهای ماتریسی برای طراحی کنترل پسخور حالت  H مقاوم
استفاده شده است .در مرجع [ ،]3کنترل  H برای سیستم زمان گسسته
نامعین همراه با تأخیرهای زمانی ،با استفاده از کنترلکنندههای پسخور
خروجی ،موردبررسی قرارگرفته است .نامعینیهای مرجع [ ]3بهصورت
نامعینیهای پارامتری هستند .در [ ،]3با استفاده از شرایط  ،LMIکنترل-
کننده پسخور خروجی دینامیكی بهگونهای محاسبه میگردد تا پایداری
نمایی سیستم حلقه بسته تضمین شده و تأثیر ورودی اغتشاش روی
خروجی کنترلشده را کاهش دهد .در مرجع [ ]11نیز از روش کنترل
 H استفاده شده است .در [ ]11طراحی رویتگر  H برای مدل فازی
) (6T-Sزمان پیوسته صورت گرفته است .در مرجع [ ]11روش جدیدی
برای محدود کردن و اعمال کران روی مشتقات زمانی توابع عضویت
ارائه شده و با معرفی تابع لیاپانوف غیرمربعی ،بهرههای کنترلکننده و
رویتگر با استفاده از روش  LMIبه نحوی محاسبه میشوند تا پایداری
مجانبی سیستم تضمین گردد.
برای بررسی پایداری یک سیستم و متغیرهای حالت مربوط به آن،
باید متغیرهای حالت در دسترس باشند .در بسیاری از موارد عملی تنها
تعداد اندکی از متغیرهای حالت سیستم دادهشده قابلسنجش هستند.

- Model Reference Adaptive Controllers

1

- Piecewise Linear

2

- Lipschitz

3

- Piecewise Multi-Affine

4

- Takagi-Sugeno

- Modified Random Search Algorithm
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ازاینرو ،الزم است تا متغیرهای غیرقابل سنجش تخمین زده شوند.

ماتریسی ،کنترلکنندهای جهت رفع مشكل پایدارسازی سیستم با

رویتگر حالت ،زیر سیستمی از سیستم کنترل است که بر اساس

ماتریسهای رتبه غیر کامل ارائه شده است .در این پژوهش ،کنترل

سنجشها یی از متغیرهای خروجی و کنترل ،تخمین متغیرهای حالت را

پسخور حالت با ساختاری جدید ،جهت پایدارسازی سیستمهای

فراهم میسازد [ .]11رویتگر حالت کاربرد فراوانی در مباحث کنترلی

تكهایخطی ارائه شده است .همچنین کنترلکننده پیشنهادی شامل

داشته و در تحقیقات پیشین بسیار مورداستفاده قرار گرفته است .بهطور

رویتگر حالت نیز بوده که تخمینی از متغیرهای حالت سیستم را در اختیار

مثال در مرجع [ ،]12طراحی رویتگر حالت مبتنی بر کنترل پسخور

ما قرار میدهد .با توجه به شبیهسازیهای صورت گرفته ،با مقایسه روش

خروجی استاتیک برای سیستمهای زمان گسسته ،تحت قوانین کلیدزنی

پیشنهادی این پژوهش و مرجع [ ،]11مشاهده خواهد شد که روش

دلخواه ارائه شده است .شرایط پایداری محافظهکارانه برای سیستم

پیشنهادی ،عالوه بر حل مشكل پایداری برای سیستمهای تكهایخطی با

موردمطالعه ،با استفاده از روشهای  ،LMIتابع لیاپانوف سوئیچ شده

ماتریسهای رتبه غیرکامل ،از سرعت پایدارسازی و عملكرد بهتری نیز

) (1SLFو لم فینسلر مطرح شده است .مرجع [ ]13طراحی رویتگر برای

نسبت به کنترلکننده مرجع [ ]11برخوردار است.

سیستمهای کلیدزنی زمان گسسته را پیشنهاد میکند که توسط مدلهای

در بخش دوم این مقاله ،به تعریف مسئله و معرفی سیستم

فازی ) (T-Sارائه میشوند .مرجع [ ]13جهت طراحی رویتگر ،از تابع

میپردازیم .در بخش سوم ،طراحی رویتگر حالت برای سیستم تكهای

لیاپانوف کلیدزنی استفاده میکند .ترتیب کلیدزنیها از پیش شناختهشده

فاقد اغتشاش خارجی مطرح شده است .بخش چهارم به طراحی رویتگر

نیستند و جهت بهبود پایداری دینامیکهای خطا ،تابع لیاپانوف قابلیت

حالت برای سیستم همراه با اغتشاش خارجی پرداخته است .در بخش

تغییر در طول کلیدزنی ها را دارا است .در مرجع [ ]19مسئله تخمین خطا

چهارم ،نتایج شبیهسازی روش پیشنهادشده ،نشان دادهشده است و در

و کنترل تحملپذیر خطا برای کالسی از سیستمهای تكهایخطی زمان

بخش پنجم نتیجهگیری پژوهش ارائه شده است.

گسسته بررسی شده است .در ابتدا رویتگر تخمین خطا برای سیستم

نمادها  :ما در این مقاله از نمادهای استاندارد استفاده

طراحی شده است .سپس با توجه به تخمین خطای صورت گرفته،

T

T

M 

1 T

کنترلکننده تحملپذیر خطای پسخور خروجی استاتیک تكهای ،طراحی

کردهایم M .بیانگر ترانهاده  Mو

شده تا پایداری مجانبی سیستم حلقه بسته تضمین گشته و اثر اغتشاش

است .عبارت  M  0به معنی مثبت معین و  M  0به معنی منفی

تضعیف شود .شرایط کافی برای وجود رویتگر تخمین خطا و کنترل

معین است .نماد ’’*’‘ در برخی از ماتریسها برای بیان ساختار متقارن

تحملپذیر خطا بهصورت ترمهای  LMIبهدستآمدهاند.

بكار رفته است .نماد  L 2معرف فضای لبسگو است که شامل تمام توابع

با توجه به مطالعاتی که روی کارهای پیشین انجام دادهایم ،دریافتیم که لم
فینسلر رابطی بین نامساویهای ماتریسی خطی و شرط پایداری لیاپانوف
است .در اکثر مواقع (معموالً برای سیستمهای پیوسته) از شرط پایداری
لیاپانوف میتوان مستقیماً نامساویهای ماتریسی خطی را به دست آورده
و پارامترهای مجهول را محاسبه کرد .ولی در برخی موارد (معموالً برای

برداری زمان گسسته است که روی ) [0,1,2,..., بصورت مربعی

جمعپذیر هستند.

 -1توصيف سيستم
سیستم زمان گسسته زیر را در نظر بگیرید:

سیستمهای گسسته) نمیتوان مستقیماً از شرط پایداری لیاپانوف ،نامساوی
ماتریسی خطی را به دست آورد .لذا در این حالت از لم فینسلر کمک
گرفته میشود تا شرط پایداری لیاپانوف را به فرم نامساویهای ماتریسی

() 1

 LMIجهت کنترل سیستمهای تكهایخطی استفاده شده است.
جهت کنترل پسخور خروجی استاتیک بهکاربرده شدهاند.
کنترلکنندههای استفادهشده در [ ]11،13قابلیت پایدارسازی مجانبی
سیستم را دارا بوده و از کارایی خوبی برخوردار هستند ،ولی
نقطهضعفهایی را نیز دارند .کنترلکنندههای مراجع [ ]11،13تنها در
صورتی قادر به پایدارسازی سیستم خواهند بود که ماتریسهای سیستم،
رتبه کامل باشند .در این پژوهش با استفاده از ساختار جدید نامساویهای

که  x(k )  R nحالت سیستم ( u (k )  R m ،)1ورودی کنترل
و  y(k )  R pخروجی اندازهگیری شده هستند R n .

- Switched Lyapunov Function
- Affine
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 X i iIl

بیانگر تقسیم فضای حالت  Xبه تعدادی شبه فضای چندوجهی بسته

است .بهطور مثال  Il  1,2,..., lشاخص مجموعه شبه فضاها است.
ما به هر  X iبهعنوان یک سلول رجوع میکنیم S .را مجموعه
زوجهای مرتب )  (i, jشاخصها در نظر میگیریم که اشاره به کلید
زنیهای ممكن از سلول  iبه سلول  jدارد.
() 2

1


)  x(k  1)  Ai x(k )  Biu (k

) y(k )  Ci x(k



for x  X i , i  Il

افاین 2تبدیل کرد .در مقاالت محدودی از لم فینسلر به همراه روش
بهعنوانمثال ،در مقاالت [ ، ]11،13لم فینسلر به همراه روش LMI

 Mبه معنی

S  (i, j) : i, j  Il such that x(k )  X i
and x(k  1)  X j 

2
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سعید بشیری ،صالح مبیّن ،فرهاد بیات

معادله رویتگر برای سیستم ( ،)1بهصورت عبارت ( )3تعریف
میشود [:]17

سیستم ( )12مورداستفاده قرار میگیرند:
))  xˆ (k  1)  Ai xˆ (k )  Bi u (k )  Li ( y(k )  yˆ (k

) yˆ (k )  Ci xˆ (k


() 3

در ادامه ،سه لم معرفی میشوند که برای اثبات پایداری مجانبی

معادله خطا را بهصورت رابطه ( )9معرفی میکنیم:
() 4

لم ( 1لم فینسلر [ :)]13شرایط P  PT  Rn n ،   R n

و  H  Rmnکه در آن شرط  rank ( H )  r  nرا داریم ،در نظر
بگیرید .در این صورت میتوان جمالت زیر را نتیجه گرفت:
 –1برای تمام    0و  H   0خواهیم داشت T P  0 :

) e(k )  x(k )  xˆ (k

 X  Rnm –2بهطوریکه . P  XH  H T X T  0

مشتق رابطه خطا ،به فرم زیر حاصل میشود:
() 5

لم ( –]18[ 2قضیه پایداری لیاپانوف) :اگر ماتریسی بهصورت

)e(k  1)  x(k  1)  xˆ (k  1

با جایگذاری معادله ( )1و ( )3در رابطه ( ،)3نتیجه زیر حاصل می-

 Pˆi وجود داشته باشد و تابع مثبت معین

 V ( x)  x Pˆi x, x  X iعبارت V ( x(k  1))  V ( x(k ))  0
T

شود:
]) e(k 1)  [ Ai x(k )  Biu(k

() 6

 0, i  Il

PˆiT

])) [ Ai xˆ(k )  Bi u(k )  Li ( y(k )  yˆ (k
و با جایگذاری )  y (kو )  yˆ(kاز روابط ( )1و ( )3در عبارت

فوق ،رابطه ( )7به دست میآید:

را برقرار سازد ،در این صورت سیستم ( )12پایدار مجانبی خواهد بود.
تابع لیاپانوف درجه دوم تكهای میتواند بهصورت رابطه زیر محاسبه
گردد:
ˆ T
Acli
Pj Acli  Pˆi  0 ,   i, j   S

()13

) e(k  1)  ( Ai  Li Ci )e(k

() 7

قانون کنترل پسخور حالت بهصورت ( )8تعریف میگردد:
u  k   Ki xˆ(k ) , i  Il

() 8

که  Kiبهره پسخور حالت است .با جایگذاری قانون کنترل ( )8در
رابطه ( ،)3عبارت ( )3را نتیجه میگیریم:

) xˆ(k  1)  ( Ai  Bi Ki ) xˆ(k )  Li Ci e(k

() 9

با توجه به عبارت )  ، x(k )  xˆ(k )  e(kخروجی اندازهگیری

()14

لم ( 3لم مكمل شور) اگر ماتریسهای  Rو  Qماتریسهای
متقارن بوده ،تعداد سطرهای  Sبرابر با تعداد سطرهای  Qو تعداد ستون-
های  Sبرابر با تعداد ستونهای  Rباشند ،در این صورت شرط ماتریسی
S

0



R

0

شده را بهصورت زیر میتوان نوشت:

Pˆi  PˆiT  0 , i  Il

Q
 T
S

معادل خواهد بود با عبارات

R 0

و

1 T

. Q  SR S

)) y(k )  Ci ( xˆ(k )  e(k

تعريف  :1شرط محدود کردن رشد تابع لیاپانوف در سیستمهای

با توجه به روابط بهدستآمده در ( )3( ،)7و ( ،)11میتوان معادله

کلیدزنی بدینصورت تعریف میشود که برای هر کلیدزنی لحظهای باید

()11

جدید سیستم که شامل رویتگر حالت همراه با پسخور حالت است را
بهصورت رابطه ( )11نوشت:
()11

  xˆ (k  1)   Ai  Bi Ki
Li Ci   xˆ (k ) 




0
A
e
(
k

)1

 
i  Li Ci   e( k ) 

 xˆ(k ) 

y (k )  Ci C i  


 e( k ) 


معادله ( )11را به فرم سادهتر ( )12بازنویسی میکنیم:
) h(k  1)  Acli h(k

)  y (k )  Ccli h(k

()12

 xˆ (k  1) 
 xˆ (k ) 
h(k  1)  
, h( k )  


 e(k  1) 
 e(k ) 

Li Ci 
Ai  Li Ci 

 A  Bi Ki
Acli   i
0


C i 
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Ccli  Ci

شرط  Pˆ j   Pˆiیا ) V j ( x)   Vi ( xبرقرار باشد .اگر نامساوی
 Pˆ j   Pˆiبرای همه مقادیر    1برقرار نباشد ،در این صورت
بهجای پایداری مجانبی فقط پایداری محلی سیستم را میتوان نتیجه
گرفت.
تعريف  :2در مرجع [ ]11با فرض اینكه ماتریسهای  Bi1و Ci 2

به ترتیب رتبه کامل ستونی و سطری هستند ،ماتریسهای تبدیل غیرتكین
 Tbiو  Tciبه فرم ( )13تعریف میشوند:





 T 1 T 
B B
Bi 
Tbi   i i


 BiT T


()15

Ci 


1






Tci  CiT CiCiT


با توجه به شرط ذکرشده مرجع [ ،]11مشاهده میشود که ماتریسهای
تبدیل رابطه ( ،)13تنها در صورتی برقرار هستند که ماتریسهای  Bi1و
Journal of Control, Vol. 11, No. 3, Fall 2017
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 Ci 2رتبه کامل باشند .کنترلکننده پیشنهادشده در [ ،]11قابلیت

پس چون شروط    0و  H  0وجود دارند ،عبارت

پایدارسازی سیستم دارای ماتریسهای  Bi1و یا  Ci 2با رتبه ناقص را

  T P  0رابطه ( )13برقرار است .با توجه به لم  ،1میتوان

ندارد  .در این مقاله از ساختار جدید نامساوی ماتریسی خطی و ماتریس

ماتریس  Xرا چنان یافت تا عبارت  P  XH  H T X  0برقرار

کمكی استفادهشده است تا پایداری مجانبی سیستم حلقه بسته در شرایطی
که ماتریسهای  Bi1و یا  Ci 2رتبه کامل نیستند نیز تضمین شود.

شود .ماتریس  Xرا بهصورت زیر در نظر میگیریم:

Gˆ 
X   i
0

()21

 -2طراحي رويتگر حالت سيستم
در این بخش بر اساس تابع لیاپانوف درجه دوم تكهای و لم فینسلر،
شرایط جدید نامساوی ماتریسی خطی تعریف شده است تا بهره پسخور
حالت به نحوی محاسبه شود که سیستم حلقه بسته ( )12پایدار مجانبی
شود.
قضيه  : 1اگر ماتریسهای متقارن و مثبت معین ، Qi ، Ei
 Q j ، E jو ماتریس متقارن  Fiوجود داشته باشند بهطوریکه نامساوی

عبارت  P  XH  H T X  0با جایگذاری مقادیر X ، P
و  Hبه فرم ( )22تبدیل میشود:
Gˆ i Acli 
0
 Pˆ 

()22



(16
)

Fi 

0 

0 0
0 
 E j 

LiCi
Ai  LiCi

Ai EiT  BiWi
0

0
Q j  2I

0
Qi
*

 EiT
*
*

*
*
*

در این صورت سیستم حلقه بسته ( )12پایدار مجانبی خواهد بود.
اثبات قضيه  : 1برای بررسی و اثبات پایداری مجانبی سیستم (،)12

( )23تعریف میشوند:

()17

()18

( )12در ( ،)22عبارت ( )29را میتوان نتیجه گرفت:

()19

0  h(k  1)

0
 Pˆi   h(k ) 

با توجه به رابطه فوق ،اگر پارامتر

 را بهصورت
 Pˆ j

0 
h(k  1) 
   و پارامتر  Pرا بهصورت 

 0  Pˆi 
 h( k ) 
بگیریم ،در این صورت ماتریس  Hرا میتوان طوری یافت که رابطه

(21
)
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Acli 

H  I

 Pi
*

*
*

و ترانهادهاش ،رابطه ( )23حاصل میشود:

LiCi

 GiT  Gi1



Ai  LiCi 
0
0

Qi 

با اعمال تغییر متغیر

Ai  Bi Ki

0

0

Q j  2I

*

 Pi
*

*
*

*
*

، Fi  Gi1

Gi1Pj GiT







رابطه ( )23را بهصورت عبارت

( )21میتوان نوشت:

 P  در نظر

 H   0برقرار شود .ماتریس  Hبهصورت زیر به دست میآید:

Q j  2I

) diag (Gi1, I , I , I

()25

ˆ P
hT (k  1) hT (k )  j


0

Gi LiCi 

Ai  LiCi 
0
0

Qi 

Gi Ai  Gi Bi Ki
0

0

 Pj  Gi  GiT


*

*


*


با ضرب رابطه ( )29از چپ و راست به ترتیب در

ˆ (k )  0
hT (k  1) Pˆ j h(k  1)  hT (k ) Ph
i

رابطه ( )18را میتوان به فرم ماتریسی ( )13نوشت:

0
I 

G
Gˆi   i
0

مثبت معین هستند .با جایگذاری ماتریسهای رابطه ( )23و  Acliرابطه

T ˆ T
ˆ (k )  0
hT (k ) Acli
Pj Acli h(k )  hT (k ) Ph
i

نوشته میشود:

0
 Pi
 , Pˆi  
Q j 
0

 Pj
Pˆ j  
 0

ماتریسهای  Q j ، Qi ، Pj ، Piو  ، Giماتریسهای متقارن و

()24

با توجه به عبارت )  ، h(k  1)  Acli h(kرابطه ( )17به فرم ()18

0
Qi 

()23

از لم  2استفاده میکنیم .با ضرب عبارت ( )13از چپ و راست به ترتیب
در )  hT (kو )  ، h (kرابطه زیر حاصل میشود:

i

ماتریسهای  Pˆi ، Pˆ jو  Gˆ iبهکاررفته در عبارت ( )22بهصورت

ماتریسی ( )11برقرار شود:
  Fi  FiT

*


*


*


*


 Pˆ j  Gˆ i  Gˆ iT

*




Ai  LiCi 
0
0

Qi 
LiCi

()26

Ai  Bi Ki

0

 FiT  Fi

0

Q j  2I

*

 Pi
*

*
*

*
*

 Fi Pj FiT







با اعمال لم شور و تغییر متغیر  E j  Pj1در رابطه ( ،)21رابطه
( )27حاصل میشود:
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سعید بشیری ،صالح مبیّن ،فرهاد بیات
Fi 

0 

0 0
0 

 E j 

()27

()27

رابطه

را

LiCi
Ai  LiCi

Ai  Bi Ki
0

0
Q j  2I

0
Qi
*

 Pi
*
*

*
*
*

به

ترتیب

از

چپ

و

  Fi  FiT

*


*


*

*


راست

در

)  diag ( I , I , Pi1, I , Iو ترانهادهاش ضرب میکنیم:

()28

Fi 

0 

0 0
0 

 E j 

LiCi
Ai  Li Ci

Ai PiT  Bi Ki PiT
0

0
Q j  2I

0
Qi
*

 PiT
*
*

*
*
*

  Fi  FiT

*


*


*


*

با اعمال تغییر متغیر  Ei  Pi1و سپس  Wi  Ki EiTدر رابطه
( ،)28نامساوی ( )23حاصل میشود:

()29

Fi 

0 

0 0
0 
 E j 

LiCi
Ai  LiCi

Ai EiT  BiWi
0

0
Q j  2I

0
Qi
*

 EiT
*
*

*
*
*

  Fi  FiT

*


*


*


*


پس درصورتیکه  LMIرابطه ( )23برقرار باشد ،سیستم ( )12پایدار

()34

])) [ Ai xˆ (k )  Bi1u(k )  Li ( y(k )  yˆ (k

با جایگذاری )  y (kو )  yˆ(kروابط ( )31و ( )31در عبارت فوق،
رابطه ( )33به دست میآید:
()35

) e(k  1)  ( A i Li Ci 2 )e(k )  ( Bi 2  Li Di 21 )w(k

قانون کنترل پسخور حالت بهصورت زیر تعریف میگردد:

u  k   Ki xˆ(k ) , i  Il

()36

که  Kiبهره پسخور حالت است .با جایگذاری قانون کنترل ()31
در رابطه ( ،)31عبارت ( )37را نتیجه میگیریم:
()37

) xˆ(k  1)  ( Ai  Bi1Ki ) xˆ(k )  LiCi 2e(k )  Li Di 21w(k

با توجه به عبارت ( )31و )  ، x(k )  xˆ(k )  e(kخروجی
کنترلشده را بهصورت زیر میتوان نوشت:
()38

) z(k )  Ci1( xˆ(k )  e(k ))  Di11Ki xˆ(k )  Di12w(k

با توجه به روابط بهدستآمده در ( )37( ،)33و( ،)38میتوان معادله
جدید سیستم را که همان رویتگر حالت همراه با پسخور حالت است را
بهصورت رابطه ( )33نوشت:
Li Ci 2   xˆ (k ) 
Ai  Li Ci 2   e(k ) 

مجانبی خواهد بود.

 -3طراحي رويتگر حالت سيستم همراه با اغتشاش



Li Di 21 
)  w(k
 Bi 2  Li Di 21 

 xˆ(k ) 
z (k )  Ci1  Di11Ki Ci1  
)   Di12w(k
 e(k ) 

نظر بگیرید:

)  x(k  1)  Ai x(k )  Bi1u (k )  Bi 2 w(k

)  z (k )  Ci1 x(k )  Di11u (k )  Di12 w(k

) y (k )  Ci 2 x(k )  Di 21w(k

معادله ( )33را به فرم سادهتر ( )91مینویسیم:
) h(k  1)  Acli h(k )  Bcli w(k

)  z (k )  Ccli h(k )  Dcli w(k

که  x(k )  R nحالت سیستم u (k )  R m ،ورودی کنترل،

 xˆ (k  1) 
 xˆ (k ) 
h(k  1)  
 , h(k )   e(k ) 
e
(
k

)1





 y(k )  R pخروجی اندازهگیری شده w(k )  R r ،ورودی
اغتشاش و  z (k )  R qخروجی کنترلشده میباشند .معادله رویتگر
برای سیستم ( ،)31بهصورت رابطه ( )31تعریف میشود:
()31

()41

))  xˆ (k  1)  Ai xˆ (k )  Bi1u (k )  Li ( y(k )  yˆ (k

) yˆ (k )  Ci 2 xˆ (k


Ccli  Ci1  Di11Ki Ci1

) e(k )  x(k )  xˆ (k

در ادامه کار ،چهارچوب  H را برای رویتگر ( )91بهصورت زیر
بیان می کنیم .اگر شرایط اولیه را برای هر عدد صحیح  N  0و برای

)e(k  1)  x(k  1)  xˆ (k  1

 ، w  L2بهصورت  x (0)  0در نظر بگیریم،

مشتق خطا ،به فرم ( )33حاصل میشود:
()33

با جایگذاری معادله ( )31و ( )31در رابطه ( ،)33عبارت ( )39را
نتیجه میگیریم:
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Li Ci 2 
Ai  Li Ci 2 

 A  Bi1Ki
Acli   i
0


 Li Di 21 
Bcli  
 , Dcli  Di12
 Bi 2  Li Di 21 

معادله خطا را نیز بهصورت زیر معرفی میکنیم:
()32

 xˆ (k  1)   Ai  Bi1Ki
 e(k  1)   
0

 


()39

سیستم تكهایخطی همراه با اغتشاش خارجی را بهصورت زیر در

()31

]) e(k  1)  [ Ai x(k )  Bi1u(k )  Bi 2w(k

هر  0, N , Rr 

آنگاه سیگنال اغتشاش  wتضعیف میشود .درنتیجه ،رابطه ( )91را
خواهیم داشت [:]11
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2

()41

N

)   2  w(k

2

N

) z (k

k 0



k 0

که  یک عدد اسكالر مثبت است.
لم ( 4قضیه پایداری لیاپانوف [ :)]11سیستم ( )91را با شرایط اولیه
 x (0)  0در نظر بگیرید .اگر تابع  V ( x)  xT Pˆi x, x  X iبا
 Pˆi  PˆiT  0, i  Ilوجود داشته باشد که نامساوی زیر را
تصدیق کند:
(42
)

, k

2

) V ( x(k  1))  V ( x(k ))   2 w(k ) 2 z (k

در این صورت ،شرط کارایی  )91( H برقرار شده و سیستم
( )91پایدار مجانبی میگردد .تابع لیاپانوف درجه دوم تكهای بهصورت

T

w(k )T 

h(k )T

T
)    h(k  1و پارامتر P

z (k )T

 Pˆ j 0 0
0 


0 I
0
0 

 P در نظر بگیریم ،در این
را بهصورت
 0 0  Pˆi
0 


2
 0 0 0  I 
صورت ماتریس  Hرا میتوان طوری یافت که رابطه H   0
برقرار شود .ماتریس  Hبهصورت زیر به دست میآید:
Bcli 
Dcli 

()46

Acli
Ccli

پس چون شروط    0و  H  0وجود دارند ،عبارت
  P  0رابطه ( )93برقرار است .با توجه به لم  ،1میتوان

ˆ (k ) 
hT (k  1) Pˆ j h(k  1)  hT (k ) Ph
i

 2 wT (k ) w(k )  zT (k ) z (k ) ,  i, j   S

ماتریس  Xرا چنان یافت تا عبارت  P  XH  H T X  0برقرار
شود .ماتریس  Xرا بهصورت زیر در نظر میگیریم:
0

I
0

0 

Pˆi  PˆiT  0 , i  Il
قضيه  : 2اگر ماتریسهای متقارن و مثبت معین ، Qi ، Ei
 Q j ، E jو ماتریس متقارن  Fiوجود داشته باشند بهطوریکه نامساوی
ماتریسی ( )99برقرار شود:

()44

Ai EiT  Bi1Wi
0

0
0

0
Q j  2I

Ci1EiT  Di11Wi

I

*

 EiT
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

Fi 
0 
0 

0 0
0 

0 
 E j 

  FiT  Fi

*


*


*


*

*


*


Li Di 21
Bi 2  Li Di 21

Li Ci 2
Ai  Li Ci 2

Di12
0
0
 I
*

Ci1
0
Qi
*
*

اثبات قضيه  : 2برای بررسی و اثبات پایداری مجانبی سیستم (،)91
از لم  9استفاده میکنیم .عبارت ( )93را میتوان به فرم ماتریسی زیر
بازنویسی کرد:

)

0  h(k  1)

0   z (k ) 

0
0   h(k ) 


 2 I   w(k ) 
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0

0

I 0
0  Pˆi
0

0

 Pˆ j

0
0

 0

()47

T

Gˆ i

0
X 
0

 0

عبارت  P  XH  H T X  0با جایگذاری مقادیر X ، P

و  Hبهصورت زیر تبدیل میشود:

()48

Gˆ i Bcli 

Dcli 
0
0 

 2 I 

Gˆi Acli

0

Ccli
ˆ P

I
*

*

*

i

 Pˆ j  Gˆi  GˆiT


*

*


*


ماتریسهای  Pˆi ، Pˆ jو  Gˆ iبكار رفته در عبارت ( )98به فرم ()93
تعریف میشوند:

()49

در این صورت سیستم حلقه بسته ( )91پایدار مجانبی خواهد بود.

(45

0
I

 I
H 
0

T

زیر محاسبه میشود:

()43

با توجه به رابطه فوق ،اگر پارامتر

 را بهصورت

0
Qi 

0
 Pi
 , Pˆi  
Q j 
0

 Pj
Pˆ j  
 0

0
I 

G
Gˆi   i
0

ماتریسهای  Q j ، Qi ، Pj ، Piو  Giماتریسهای متقارن و
مثبت معین هستند .با جایگذاری ماتریسهای رابطه ( )93و
 Ccli ، Bcli ، Acliو  Dcliرابطه ( )91در ( ،)98عبارت ( )31را
میتوان نتیجه گرفت:

h(k  1)
 z (k ) 


 h( k ) 
 w(k ) 
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 فرهاد بیات، صالح مبیّن،سعید بشیری

  FiT  Fi

*


*


*

*


*

*


در

0

0

Q j  2I

0

Ai  Bi1Ki
0

*
*
*
*
*

I
*
*
*
*

Ci1  Di11Ki
 Pi
*
*
*

Li Ci 2
Ai  Li Ci 2
Ci1
0
Qi

Li Di 21
Bi 2  Li Di 21
Di12
0
0

*
*

 2 I
*

راست

و

چپ

از

ترتیب

 Pj  Gi  GiT


*

*


*

*


*







0


0 

 E j 
Fi
0
0
0
0

به

را

)33(

)53(













 Fi

*

0
Q j  2I

0
0

*

*

I

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

Ai Pi
Ci1Pi

T

T

 Bi1Ki Pi
0

رابطه

T

 PiT
*
*
*

Li Ci 2
Ai  Li Ci 2
Ci1
0
Qi

Li Di 21
Bi 2  Li Di 21
Di12
0
0

*
*

 2 I
*






0


0 

 E j 
Fi
0
0
0
0

0
0

Ai EiT  Bi1Wi
0

*

I

Ci1EiT  Di11Wi

*
*
*
*

*
*
*
*

 EiT
*
*
*

0

0

*
*
*
*

I
*
*
*

Ci1  Di11Ki
 Pi
*
*

Gi Li Di 21 
Bi 2  Li Di 21 

Di12
0
0


0

 2 I


)51(

:) حاصل میشود31(  رابطه، و ترانهادهاشdiag (Gi1, I , I , I , I , I )
Gi1Pj GiT










 GiT  Gi1
*

0

0

Ai  Bi1Ki

Q j  2I

0

0

*
*
*
*

I
*
*
*

Ci1  Di11Ki
 Pi
*
*
)51(
Li Di 21 
Bi 2  Li Di 21 

Di12
0
0


0

2
 I

*
*
*
*

LiCi 2
Ai  LiCi 2
Ci1
0
Qi
*

) را بهصورت عبارت31(  رابطه، Fi  Gi1 با اعمال تغییر متغیر
:) میتوان نوشت32(

:) تبدیل میشود33( ) به فرم نامساوی39(  رابطه، Wi  Ki EiT
0
Q j  2I

Q j  2I

Gi Li Ci 2
Ai  Li Ci 2
Ci1
0
Qi

)54(

 و سپسEi  Pi1 ،    2 با اعمال تغییر متغیرهای
  FiT  Fi

*


*


*


*

*


*


Gi Ai  Gi Bi1Ki

) از چپ و راست به ترتیب در31( با ضرب رابطه

T

 Di11Ki Pi

0

*

: و ترانهادهاش ضرب میکنیمdiag ( I , I , I , Pi1, I , I , I )
  FiT

0

)55(

 Fi Pj FiT










 FiT  Fi

0

0

Ai  Bi1Ki

*

Q j  2I

0

0

*
*
*
*

*
*
*
*

I
*
*
*

Ci1  Di11Ki
 Pi
*
*

Li Ci 2
Ai  Li Ci 2
Ci1
0
Qi
*

Li Di 21 
Bi 2  Li Di 21 

Di12
0
0


0

 2 I


)52(

 رابطه،)32(  در رابطهE j  Pj1 با اعمال لم شور و تغییر متغیر
:) حاصل میگردد33(
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Fi 
0 
0 

0 0
0 

0 
 E j 

Li Di 21
Bi 2  Li Di 21

Li Ci 2
Ai  Li Ci 2

Di12
0
0
 I
*

Ci1
0
Qi
*
*

0.7786 0.9908 0.1270 
A1  0.1616 0.8443 0.8144 
0.9214 1.7747 0.7825

0.3894 0.3263 0.7746 
A2  0.7806 0.9886 0.1297 
0.8814 0.4718 0.3110 

(57
)

0.3049 0.4247 0.8979 
A3   0.8448 0.2485 0.6921
 0.7558 0.9160 0.3636 

لذا درصورتیکه  LMIرابطه ( )33برقرار باشد ،سیستم ( )91پایدار
مجانبی خواهد بود.

0.1194 0.3964 0.2454 
A4  0.1034 0.2515 0.4983
 0.6981 0.8655 0.2403

 -4شبيهسازي

0.2458 0.7409 
0.2722 0.6055 
B1   0.2501 0.5257  , B2  0.1576 0.1580 
 0
 0
0 
0 

بخش شبیهساز ی شامل سه قسمت است .در بخش اول ،نتایج
شبیهسازی حاصل از طراحی کنترلکننده پسخور حالت همراه با رویتگر،
برای سیستم فاقد اغتشاش خارجی ارائه میشود و مقایسهای بین روش

 0.4945 0.3020 
0.9894 0.7205 


B3  0.9237 0.9118 , B3  0.1709 0.1519 
 0
 0
0 
0 
C1  0.3815 0.6916 0.7183

مقایسهای بین روش ارائهشده جدید و روش کنترل مرجع [ ]11صورت

C2  0.0591 0.8258 0.4354

میگیرد .در بخش سوم ،روش کنترلی این پژوهش روی یک سیستم

C3  0.5204 0.8010 0.9708

پاندول معكوس اعمال شده و نتایج پایداری سیستم ،نشان داده شده است.

C4  0.6995 0.3081 0.8767

ارائهشده جدید و روش کنترلی مرجع [ ]11صورت میگیرد .در بخش
دوم ،نتایج طراحی کنترلکننده پسخور حالت همراه با رویتگر ،برای
سیستم همراه با اغتشاش خارجی نشان دادهشده و مشابه حالت قبل

شرایط اولیه بهصورت   xˆ(0) e(0)  3 2 3 1 0 1در
نظر گرفتهشده است.

با استفاده از ماتریسهای رابطه ( ،)37شكل  1نشاندهنده متغیرهای
حالت سیستم ( )31و همچنین متغیرهای حالت سیستم حلقه بسته بدون

 1-5شبيهسازي کنترل پسخور حالت همراه با رويتگر
براي سيستم فاقد اغتشاش خارجي
در این بخش نتایج شبیهسازی کنترلکننده پسخور حالت همراه با
رویتگر  ،برای سیستم فاقد اغتشاش خارجی ،ارائه شده و مقایسهای بین
روش پیشنهادی و روش پسخور خروجی استاتیک مرجع [ ]19صورت
گرفته است.

اغتشاش مرجع [ ]11است .شكل  2نشاندهنده مدهای کلیدزنی سیستم
()31

میباشد.

درصورتیکه

قانون

کنترل

را

بهصورت

 u (k ) 
 u (k )   1 در نظر بگیریم ،شكل  3نمایشدهنده قانون
 u2 ( k ) 
کنترل  u  k برای روش کنترلی پیشنهاد شده و روش کنترلی مرجع []11

است .شكل  9نیز نشاندهنده سیگنالهای خطای سیستم ( )31است.

مثال  :1سیستم ( )31با ماتریسهای کلیدزنی ( )37را در نظر
بگیرید:
) h(k  1)  Acli h(k

)  y (k )  Ccli h(k

()56

 xˆ (k  1)
 xˆ (k )
 , h ( k )   e( k ) 
e
(
k

)1





h(k  1)  

Li Ci 
Ai  Li Ci 
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 A  Bi Ki
Acli   i
0

Ccli  Ci C i 
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با استفاده از روش پیشنهادی ،بهره پسخور حالت و بهره رویتگر

0

x1

-1

proposed method
]method in [16
2

1

1.5

)t(sec

x2

proposed method
]method in [16
2

محاسبه میشود:

2
0

1.5

0.5

1

0
4

proposed method
]method in [16

2

x3

0

-2
2

0.5

1

0

)t(sec
شكل  -1متغیرهای حالت سیستم ( )31و سیستم مرجع []11

modes i

4
2

1.5

2

0.5

1

0
0

)t(sec
شكل  -2مدهای کلیدزنی سیستم ()31
proposed method
]method in [16

)u1 (k

40
20
0

1.5

2

0.5

1

-20
0

)t(sec

]method in [16
proposed method
1.5
2

0.5

1

0

)t(sec

شكل  -3قانون کنترل  u  k روش پیشنهادی و روش کنترلی مرجع []11
1

errors

0

-1
-2

e3
2

e2
1.5

e1
1

-3
0.5

)t(sec
شكل  -9سیگنالهای خطای سیستم ()31

0

Mode 1

1.2250 0.2385 0.1308 
Pj  Pi  0.2385 1.2081 0.1251
0.1308 0.1251 0.9274 
 0.8158 0.0980 0.0605 
0.6702 


Gi  0.0980 0.8058 0.0578  , Li  0.8352 
 0.0605 0.0578 0.6763
0.7784 
]eig  [0.1596, 0.1317, 0, 0.2236  0.4726i, 0.5658

Mode 2
 10.3648 11.7352 0.0588 
Ki  
4.5404
1.3876 
 3.6366
0.0360 0.0600 
 1.6357
Q j  Qi   0.0360 1.4383 0.1293
 0.0600 0.1293 1.2357 
 1.2829 0.1095 0.0211
Pj  Pi   0.1095 1.0381 0.0304 
 0.0211 0.0304 0.9794 
 1.1107 0.0880 0.0133
 0.7570 
Gi   0.0880 0.9196 0.0215 , Li   0.9341
 0.0133 0.0215 0.8812 
0.5767 
]eig  [0.7047, 0, 0.0312  0.0366i, 0.0415  0.0611i

)u2 (k

20
0
-20
-40

جدول  – 1پارامترهای کنترلکننده پیشنهادی برای سیستم ()31
 3.0518 4.0769 11.2791
Ki  

 2.5178 0.4613 3.1996 
0.1950 0.1337 
 1.4286
Q j  Qi   0.1950 1.2127 0.0927 
 0.13337 0.0927 1.0934 

-2

)t(sec

1.5

به صفر میل کند .مقدار بهره پسخور حالت ،بهره رویتگر ،مقادیر ویژه و
سایر پارامترها ،برای هر یک از مدهای کلیدزنی بهصورت جدول 1

-2
0

0.5

حالت بهگونهای محاسبهشدهاند تا سیستم ( )31پایدار مجانبی شده و خطا

Mode 3
 1.1333 3.0496 4.0202 
Ki  
3.1915 
 0.0355 2.5007
1.5669 0.0909 0.1398 
Q j  Qi   0.0909 1.4081 0.0262 
 0.1398 0.0262 1.3477 
0.1038 0.0430 
 1.1152
Pj  Pi   0.1038 1.3564 0.0454 
 0.0430 0.0454 0.9016 
0.0639 0.0283
 0.9152
 0.5761
Gi   0.0639 1.0724 0.0286  , Li  0.5045 
 0.0283 0.0286 0.7690 
0.5176 
]eig  [0.2118, 0.0208, 0, 0.5368, 0.4131  0.2196i

Mode 4
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7.8391
12.7408 
 4.8088
Ki  

 6.8921 11.4670 17.4865 
 1.3715 0.0795 0.0749 
Q j  Qi   0.0795 1.4717 0.0066 
 0.0749 0.0066 0.9518 
1.5283 0.3174 0.0495 
Pj  Pi  0.3174 1.6560 0.0597 
 0.0495 0.0597 1.1495 
1.5974 0.3018 0.0467 
0.1968 


Gi   0.3018 1.7144 0.0565  , Li  0.2786 
0.0467 0.0565 1.1543 
0.2234 
]eig  [0.0548, 0.0536, 0, 0.2165  0.1266i, 0.6248

tss

x(t ) dt

(58

t x(t ) dt

tss

ITAS  min 

0

tss 2

)

x (t ) dt
t x 2 (t ) dt

ISS  min 

0

tss

ITSS  min 

0

109711

103311

102812

سیستم مرجع []11

x3
101393

x2
101138

x1
101111

سیستم ()31

101287

101133

101111

سیستم مرجع []11

همانطور که مشاهده میشود کنترلکننده پیشنهادشده این پژوهش،
شاخصهای عملكرد را بهبود بخشیده و از عملكرد و سرعت پایدارسازی
بهتری نسبت به کنترلکننده مرجع [ ]11برخوردار است.

 2-3شبیهسازی کنترل پسخور حالت همراه با رویتگر

عملكردی را بهصورت ( )38معرفی میکنیم:
0

سیستم ()31

ITSS

برای توصیف بهتری از کارایی کنترلکننده پیشنهادی ،شاخصهای
IAS  min 

x3
101183

x2
102111

x1
102111

برای سیستم دارای اغتشاش خارجی
در این بخش نتایج شبیهسازی کنترلکننده پسخور حالت همراه با
رویتگر ،برای سیستم دارای اغتشاش خارجی ،ارائه شده و مقایسهای بین
روش پیشنهادی پژوهش و روش پسخور خروجی استاتیک مرجع []11
صورت میگیرد.

که  1 IASبیانگر انتگرال قدر مطلق تابع حالت 2 ITAS ،انتگرال
زمان در قدر مطلق تابع حالتISS ،

و ITSS

4

3

انتگرال مجذور تابع حالت

انتگرال زمان در مجذور تابع حالت هستند .با استفاده از

شاخصهای عملكرد تعریفشده ،میتوان مقایسهای بین روش پیشنهادی

مثال  :2سیستم ( )33با ماتریسهای کلیدزنی ( )11را در نظر
بگیرید:

و روش کنترلی مرجع [ ]11انجام داد .جدول  2نشاندهنده شاخصهای

) h(k  1)  Acli h(k )  Bcli w(k

)  y (k )  Ccli h(k )  Dcli w(k

عملكرد سیستم ( )31و شاخصهای عملكرد سیستم معرفیشده مرجع
[ ]11است.
جدول  – 2شاخصهای عملكرد سیستم ( )31و سیستم مرجع []11
IAS

x3
109812

x2
101711

x1
101981

سیستم ()31

107119

102732

102991

سیستم مرجع []11

 xˆ (k  1) 
 xˆ (k ) 
h(k  1)  
 , h(k )   e(k ) 
e
(
k

)1





()59

Li Ci 2 
Ai  Li Ci 2 

 A  Bi1Ki
Acli   i
0


 Li Di 21 
Bcli  
 , Dcli  Di12
 Bi 2  Li Di 21 
Ci1

Ccli  Ci1  Di11Ki

ITAS

x3
101791

x2
101218

x1
101173

سیستم ()31

101398

101913

101398

سیستم مرجع []11

ISS

 0.5871 0.8441 0.0092 
A1   0.6865 0.5090 0.8561
 0.0974 0.4523 0.2280 

(61
)
- Integral of Absolute State

1

- Integral of Time Multiplied Absolute State

2

- Integral of Square State

3

- Integral of Time Multiplied Square State

4
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0.1089 0.2458 0.9035 
A2  0.3998 0.9213 0.4161
0.6745 0.5750 0.7138 
 0.1930 0.4204
 0.4164 0.0244 


B11   0.7359 0.0346  , B21   0.8297 0.4366
 0.5073 0.9077 
 0.0900 0.8416
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C12  1 0 1 , C22  0 1 1

1

2

)t(sec
6
4
2
0
-2

]method in [16
proposed method

)u2 (k

0 0 
1 
1 




D111  D211  0 1  , D112  1  , D212  0 
0 1 
0 
1 

proposed method
]method in [16
3
4

 D 121 ، D221ماتریسهای پوچی هستند .برای این مثال ،سیگنال
2 , k  10
 w  در نظر گرفتهشده است .با
اغتشاش بهصورت
0 , k  10
استفاده از ماتریسهای رابطه ( )11شكل 3نشاندهنده متغیرهای حالت

4

2

3

0

1

)t(sec

شكل  -7کنترل  u  k روش پیشنهادی و روش کنترلی []11
2
0

است .شكل  1نشاندهنده مدهای کلیدزنی سیستم ( )33میباشد.
 u1(k ) 
درصورتیکه قانون کنترل را بهصورت 
 u2 ( k ) 

بگیریم ،شكل  7نمایشدهنده کنترل  u  k روش پیشنهادی و روش
کنترلی مرجع [ ]11است .شكل  8نیز نشاندهنده سیگنالهای خطای
سیستم ( )33است.

4

3

2

1

)t(sec
4
0
4

3

2

1

x2

proposed method
]method in [16

2

-2
0

)t(sec

4

3

4
2
0
-2
-4
0

x3

proposed method
]method in [16

2

1

)t(sec
شكل  -3متغیرهای حالت سیستم ( )33و سیستم مرجع []11
3

1
4

3

2

1

)t(sec
شكل  -1مدهای کلیدزنی سیستم ()33

0
0

modes i

2

e3
4

e2
3

e1

-4

2

0

1

)t(sec
شكل  -8سیگنالهای خطای سیستم ()33

با استفاده از روش پیشنهادی این پژوهش ،بهره پسخور حالت و بهره

x1

proposed method
]method in [16

4
2
0
-2
-4
0

-2

رویتگر حالت بهگونهای محاسبهشدهاند که پایداری مجانبی سیستم حلقه
بسته ( )33تضمین شود .مقدار بهره پسخور حالت ،بهره رویتگر ،مقادیر
ویژه و سایر پارامترها برای هر یک از مدهای کلیدزنی بهصورت جدول
 3محاسبه میشود:
جدول  – 3پارامترهای کنترلکننده پیشنهادی برای سیستم ()33
Mode 1

1.9677

1.5422
0.8203 

Ki  

 0.5798 0.8935 0.2860 
0.0742 0.4355 
1.9199 0.0149 
0.0149 1.7320 
1.1139 0.7322 
2.2472 1.2178 
1.2178 2.2698 

 1.3078
Q j  Qi   0.0742
 0.4355
 3.5149
Pj  Pi   1.1139
 0.7322

0.2847 0.1422 
1.1429 0.3977 
0.3977 1.1907 
,    6.3193

 1.5753
Gi   0.2847
 0.1422
 0.3635 
Li   0.6713
 0.0107 

eig  [0.0669  0.6144i, 0.6464,
]0.0583, 0.4565  0.2591i

Mode 2
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،3پاییز 1331

errors

سیستم ( )33و همچنین متغیرهای حالت سیستم اغتشاش یافته مرجع []11
 u (k )  در نظر

)u1 (k

0
1 0 0 


B12  B22  1  C11  C21  0 1 0 
0 0 1 
0 

2
0
-2
-4
-6
-8
0
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 0.0072 0.5595 0.6345 
Ki  

 0.2398 0.3879 0.9961
 1.4108 0.1706 0.3283 
Q j  Qi   0.1706 1.7083 0.4096 
 0.3283 0.4096 1.4349 
 3.4062 1.0004 1.2157 
Pj  Pi   1.0004 1.8871 1.7348 
 1.2157 1.7348 5.3120 
 1.5911 0.2565 0.1747 
Gi   0.2565 0.9976 0.4222 
 0.1747 0.4222 1.9163 
 0.2540 
Li   0.4992  ,    6.3764 
 0.0627 
eig  [0.7274  0.3127i, 0.1357,
]0.4135, 0.3757  0.4592i
با استفاده از شاخصهای عملكرد ( )38میتوان مقایسهای بین روش

پیشنهادی و روش کنترلی مرجع [ ]11انجام داد .جدول  9نشاندهنده
شاخصهای عملكرد سیستم ( )33و شاخصهای عملكرد سیستم مرجع
[ ]11است:
جدول  – 9شاخصهای عملكرد سیستم ( )33و سیستم مرجع []11

 3-3شبیهسازی کنترل پسخور حالت پاندول معكوس
در این بخش ،پایداری سیستم پاندول معكوس را توسط روش
پیشنهادی این پژوهش و روش کنترلی مرجع [ ]11بررسی میکنیم.
مثال  :3مدل پاندول معكوس را بهصورت رابطه ( )11در نظر
بگیرید:
(61
)

x1  x2


2b
amlx22 sin(2 x1 ) a cos( x1 )u

 g sin( x1 )  x2 


lm
2
2
 x2 
4l

)  aml cos 2 ( x1
3


که  x1بیانگر زاویه پاندول از محور عمودی و  x2معرفی کننده
سرعت زاویهای هستند g  9.8m / s 2 .ثابت گرانش m ،جرم

پاندول M ، a  1/ (M  m) ،جرم ارابه 2l ،طول پاندولb ،
ضریب میرایی پاندول حول محور و  uنیروی اعمالشده به ارابه هستند.
در این شبیهسازی ،پارامترهای پاندول بهصورت

 2l  1m ، M  8kgو  b  0.5Nm / secدر نظر گرفته شدهاند.
  
سیستم ( )11را حول مبدأ و  x    ,0 خطی سازی کرده و با زمان
 4 
بردارeی  ، T  0 . 0 1 sگسسته سازی میکنیم .لذا سیستم
نمونه c

تكهایخطی زمان گسسته پاندول معكوس بهصورت رابطه ( )12به دست
میآید [:]13

IAS

x3
101113

x2
103383

x1
102113

سیستم ()33

109337

108733

109383

سیستم مرجع []11

()62

ITAS



 A1 x(t )  B1u (t ) if x1 (t ) 
x(k  1)  
4
 A2 x(t )  B2u (t ) otherwise
) y (t )  Cx(t

که داریم:

x3
101329

x2
107831

x1
107382

سیستم ()33

103112

101938

101992

سیستم مرجع []11

ISS

()63

x3
107889

x2
107333

x1
103218

سیستم ()33

202331

303139

201817

سیستم مرجع []11

ITSS

 0.99914 0.0099473
A1  

 0.17219 0.98919 
 0.99929 0.0099478
A2  

 0.14245 0.98934 
0


 0 
B1  
, B2  


 0.001756 
 0.1141

C1  C2  C  1 0
T

x3
101312

x2
108331

x1
107919

سیستم ()33

107831

103117

102131

سیستم مرجع []11

مشاهده میشود که شاخصهای عملكرد کنترلکننده این مقاله،
مقدار کمتری را نسبت به شاخصهای عملكرد کنترلکننده  SOFمرجع
[ ]11دارا است .لذا کنترلکننده پیشنهادی ،از سرعت پایدارسازی و
عملكرد بهتری نسبت به کنترلکننده مرجع [ ]11برخوردار است.
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،3پاییز 1331

، m  2kg


شرایط اولیه را برای مثال فوق بهصورت 0 



 x(0)  و
3

T
 xˆ(0)   0 0در نظر میگیریم .با استفاده از ماتریسهای رابطه

( ،)13شكل  3نشاندهنده متغیرهای حالت سیستم پاندول معكوس با
استفاده از روش پیشنهادی و روش کنترلی مرجع [ ]11است.
 u (k ) 
درصورتیکه قانون کنترل را بهصورت  u (k )   1 در نظر
 u2 ( k ) 
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بگیریم ،شكل  11نمایشدهنده قانون کنترلی  u  k برای روش
پیشنهادی و روش کنترلی مرجع [ ]11است .شكل  11نیز نشاندهنده

جدول  - 3پارامترهای روش کنترلی پیشنهادشده
Mode 1
Ki   4.8917 8.4818

سیگنالهای خطای سیستم کنترلشده پاندول است.
1.5

proposed method
]method in [16

1

x1

0.5
0
-0.5
10

1.2615 0.0154 
Q j  Qi  

 0.0154 1.0640 
 4.6418 1.8715
Pj  Pi  

 1.8715 2.5622 

8

4

6

2

-1
0

)t(sec

 3.6066 1.4350 
 0.1765 
Gi  
, Li  


 1.4350 1.9762 
 0.1357 
]eig  [0.8248, 0.9870, 0.9867  0.0405i

Mode 2

4

proposed method
]method in [16

Ki  3.4636 7.8124

2

-2

x2

0

 1.1789 0.0079 
Q j  Qi  

 0.0079 1.0536 
 4.2974 1.6575
Pj  Pi  

 1.6575 2.1032 

-4
8

10

4

6

2

-6
0

 3.3423 1.2861
 0.1409 
Gi  
, Li  


 1.2861 1.7481 
 0.1867 
]eig  [0.8571, 0.9903, 0.9873  0.0404i

)t(sec
شكل  -3متغیرهای حالت پاندول معكوس با روش پیشنهادی و
روش کنترلی مرجع []11

با استفاده از شاخصهای عملكرد ( )38میتوان مقایسهای بین روش

proposed method
]method in [16

پیشنهادی و روش کنترلی مرجع [ ]11انجام داد .جدول  1نشاندهنده

50

) u(t

0

شاخصهای عملكرد حاصل از روش پیشنهادی و شاخصهای عملكرد

-50
8

10

4

6

2

روش کنترلی مرجع [ ]11است:
جدول  – 1شاخصهای عملكرد روش پیشنهادی و روش کنترلی
مرجع []11

0

IAS

)t(sec

شكل  -11قانون کنترلی  u  k روش پیشنهادی و روش کنترلی مرجع []11

e1
e2

کنترل پیشنهادی

309172
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چکیده :در این مقاله ،مسئله پایدارسازی زمان محدود کالسی از سیستمهای غیرخطی همراه با عدم قطعیت مورد بررسی قرار میگیرد
و یک کنترل کننده بر اساس ترکیب کنترل مود لغزشی انتگرالی با فیدبک حالت زمان محدود معرفی میگردد .این کنترل کننده از دو
بخش تشكیل شده ا ست :یک بخش وظیفه رد کردن عدم قطعیت را داشته و بخش دیگر پایداری زمان محدود را فراهم میکند .همچنین،
یک مكانیزم تطبیق بكار گرفته می شود تا پارامترهای نامعلوم سیستم را تخمین بزند .قانون کنترل پیشنهادی همگرایی زمان محدود متغیر
لغزش را در حضور عدم قطعیتها و پارامترهای نامعلوم تضمین میکند .با حذف فاز رسیدن ،فازی که در آن متغیرهای حالت هنوز به سطح
لغزش نرسیده اند و سیستم به هرگونه اغتشاش یا عدم قطعیتی حساس است ،قوام سیستم در سراسر پاسخ تضمین می گردد .عالوه بر این ،حد
باالی اغتشاشات و عدم قطعیتهای سیستم نیاز نیس ت که از قبل معلوم باشد و این ویژگی قابلیت کنترل کننده پیشنهادی را در پیاده سازی
عملی باال میبرد .نتایج شبیهسازی عملكرد کنترلکننده پیشنهادی را تایید میکند.
کلمات کلیدی :کنترل غیرخطی ،کنترل تطبیقی مقاوم ،کنترل مود لغزشی انتگرالی ،فیدبک حالت زمان محدود.

Robust Adaptive Control for a Class of Uncertain Nonlinear
Systems: Integral Sliding Mode Control Approach
Mehdi Golestani, Saeid Ebadollahi, Seyed Majid Smaeilzadeh
Abstract: This paper investigates the problem of finite-time stabilization of a class of uncertain
nonlinear systems and a controller is proposed based on combination of integral sliding mode
control with finite-time state feedback. The proposed controller consists of two parts. One part
rejects matched uncertainties and the other part provides finite time stability. An adaption
mechanism is also employed to estimate unknown parameters of the system. The proposed control
law guarantees finite-time convergence of the sliding variable in the presence of uncertainties and
unknown parameters. By elimination of the reaching phase, in which the system states are quite
sensitive to any uncertainties or disturbances, the robustness of the system is guaranteed throughout
the entire response. Furthermore, the upper bound of disturbance and uncertainties is not required to
be known in advance which makes the suggested controller more flexible in terms of
implementation.
Keywords: Nonlinear control, robust adaptive control, integral sliding mode control, finite time
state feedback.
نویسنده عهده دار مكاتبات :مهدی گلستانی

مجله کنترل ،انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران -قطب علمی کنترل صنعتی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

کنترل تطبیقی مقاوم برای کالسی از سیستمهای غیرخطی همراه با عدم قطعیت :رویكرد کنترل مود لغزشی انتگرالی

82

مهدی گلستانی ،سعید عبادالهی ،سید مجید اسماعیلزاده

 -1مقدمه
پایداری مجانبی سیستمهای غیرخطی ،بدون شک یكی از مهمترین
موضوعات در زمینه تئوری سیستمهای غیرخطی است که بسیار مورد
توجه قرار گرفته است .مفاهیم پایداری مجانبی و پایداری نمایی در
سیستم های دینامیكی ،همگرایی مسیرهای حالت سیستم را به سمت نقطه
تعادل پایدار در یک افق زمانی بینهایت تضمین میکنند .در بسیاری از
کاربردها از جمله رباتیک ] 1و  ،[2هدایت موشک ] [3و کنترل وضعیت
ماهواره ] ،[4مطلوبست که مسیرهای سیستم دینامیكی در یک زمان
محدود به نقطه تعادل پایدار همگرا شوند .رویكرد پایداری زمانمحدود
نه تنها همگرایی زمانمحدود متغیرهای حالت سیستم را تضمین میکند
بلكه عملكرد با دقت بسیار باال را نیز به ارمغان میآورد ].[8
کنترل مود لغزشی به عنوان یک رویكرد کنترل مقاوم توجه
پژوهشگران زیادی را به دلیل مزایای زیادی از جمله قوام در برابر عدم
قطعیت ،عدم حساسیت به اغتشاشات محدود ،پاسخ سریع و عملكرد
گذاری مناسب به خود جلب کرده است ] .[1مود لغزشی شامل دو فاز
اصلی به نامهای فاز دستیابی و فاز لغزش میباشد .در این روند ابتدا سطح
لغزش مناسب به نحوی طراحی میگردد که معادالت حرکت بر روی
سطح لغزش پایدار مجانبی باشند .در فاز دستیابی با توجه به اینكه شرایط
اولیه متغیرهای حالت میتواند خارج از سطح لغزش قرار گیرد ،قانون
کنترلی به نحوی طراحی میگردد که دستیابی به سطح لغزش در زمان
محدود محقق شود .به دنبال دستیابی به سطح لغزش ،فاز لغزش آغاز
می شود که عملكرد مناسب در این فاز به انتخاب مناسب سطح لغزش باز
میگردد .در فاز دستیابی ،متغیرهای حالت سیستم هنوز به سطح لغزش
نرسیده و سیستم به هرگونه اغتشاش یا عدم قطعیت حساس میباشد
بطوریكه عدم قطعیتهای  matchedنیز میتوانند منجر به ناپایداری

از قانون تنظیم بهره تطبیقی در ساختار کنترل مود لغزشی ،دیگری نیاز به
داشتن اطالعات دقیق از اغتشاشات خارجی و عدم قطعیت سیستم نیست.
در ] [14قانون یک کنترلی تطبیقی بر اساس کنترل مود لغزشی ارائه شده
است که نه تنها باعث از بین رفتن چترینگ میگردد ،بلكه نیازی به
داشتن حد باالی اغتشاش و عدم قطعیت نمیباشد.
کنترل مود لغزشی مراتب باالتر نه تنها چترینگ را کاهش میدهد
بلكه مزایای مهم کنترل مود لغزشی مرسوم را نیز حفظ میکند .به عنوان
یک حالت خاص از کنترل مود لغزشی مراتب باالتر ،الگوریتمهای مود
لغزشی مرتبه-دوم ] [18و مود لغزشی مرتبه-دلخواه ] [11با تضمین
همگرایی زمان محدود معرفی شدهاند .اما این الگوریتمها اجازه ردیابی
سیگنالهای هموار را با تنظیم تنها یک بهره میدهند و شرایط
ساختاریافتهای برای تنظیم بهره وجود ندارد و لذا میبایست به اندازه
کافی بزرگ انتخاب شود.
فارغ از الگوریتمهای فوق ،رویكرد این مقاله بر اساس کنترل مود
لغزشی انتگرالی میباشد بطوریكه با ترکیب قوام مود لغزشی مراتب باالتر
و فیدبک حالت زمانمحدود ،کنترلکننده پیشنهادی استخراج میگردد.
هدف این روش پایدارسازی زمان محدود سیستم در حضور عدم قطعیت
 matchedو  ،unmatchedاغتشاشات خارجی و پارامترهای نامعلوم
سیستم است .با معرفی یک قانون تطبیقی ،پارامترهای نامعلوم سیستم
تخمین زده میشود تا از محافظهکاری کاسته شود .همچنین با جایگزینی
تابع عالمت با تابع سیگموئید ،نه تنها چترینگ حذف میشود بلكه حد
باالی عدم قطعیت و اغتشاش نیاز نیست تا از قبل معلوم باشد .این ویژگی
نیز میتواند در کاهش محافظهکاری بسیار موثر باشد .همچنین با حذف
فاز دستیابی ،قوام سیستم در سراسر پاسخ تضمین میگردد .با استفاده از
قضیه پایداری لیاپانوف ،پایداری سیستم اثبات میگردد.

سیستم گردند .در این فاز ،از کنترل کننده مود لغزشی به منظور هدایت

 -2فرمولبندی مسئله

متغیرهای حالت سیستم به سوی سطح لغزش استفاده میگردد ].[7
اگرچه کنترل مود لغزشی از ویژگی همگرایی سریع ،مقاومت در

پیش از پرداختن به بیان مسئله ،تعاریف و قضایای مورد نیاز ارائه

برابر اغتشاش و عدم قطعیت ،عملكرد مناسب پاسخ گذرا برخوردار

میگردد.

است ،ولیكن پدیده چترینگ به عنوان یكی از نقاط ضعف اصلی این

تعریف  -[11] 1سیستم غیرخطی زیر را درنظر بگیرید:

رویكرد محسوب میشود .پدیده چترینگ یک رفتار فرکانس باالی
ناشی از سیگنال کنترل ناپیوستهای است که در کنترل مود لغزشی استفاده

()1

x(t )  f ( x, t ), f (0, t )  0, x  Rn

می گردد .این پدیده برای عملگرهای سیستم بسیار خطرناک میباشد و

که در آن  f : U 0  R  R nدر یک همسایگی باز  U 0  Rاز مبدأ

سیستم حلقه بسته شود ] .[5تا کنون به منظور کاهش چترینگ روشهای

الف) در همسایگی باز  U  U 0از مبدأ پایدار مجانبی باشد.

همچنین با تحریک مودهای مدل نشده سیستم میتواند منجر به ناپایداری
گوناگونی از جمله روش الیه مرزی ] ،[3روش مبتنی بر رویتگر ] [10و
کنترل مود لغزشی مراتب باالتر ] [11معرفی شدهاند .عالوه بر این ،از
نقطه نظر عملی تعیین حد باالی اغتشاش و عدم قطعیت به دلیل پیچیدگی
اغتشاشات خارجی و عدم قطعیت سیستم کار نسبتاً سختی است .لذا طی
سال های اخیر ،طراحی قوانین کنترلی که در آن دانستن این حد مورد نیاز
نباشد بسیار مورد توجه محققان قرار گرفته است .در ] 12و  [13با استفاده
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پیوسته میباشد .نقطه تعادل  x  0پایدار زمان محدود محلی است اگر:

ب) در  Uهمگرای زمان محدود باشد بدین معنا که برای هر حالت
اولیه } x0 U /{0یک زمان نشست وابسته به شرایط اولیه

x0

به

صورت  T  0وجود داشته باشد بطوریكه هر پاسخ سیستم ( )1که با
} x(t )   (t , x0 ) U /{0نشان داده میشود دارای شرایط زیر

باشد:
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()2

 (t , x0 )  0,

t lim
) T ( x0


 (t , x0 )  0,

]) t  [0, T ( x0
) t  T ( x0

این سیستم توسط کنترل کننده فیدبک حالت زیر قابل پایدارسازی زمان
محدود فراگیر میباشد.

u0   Ln1r ( n1) d K

عالوه بر این ،اگر  U  R nباشد آنگاه مبدأ یک نقطه تعادل پایدار

()1

زمان محدود فراگیر است.

که در آن  rو  Lبه صورت زیر به روزرسانی میشوند

قضیه  :[21] 1سیستم غیرخطی توصیف شده با معادله ( )1را درنظر

2

r (0)  r0  0

بگیرید .فرض کنید که یک تابع ( C 1بطور پیوسته مشتقپذیر) به
صورت )  V ( x, tتعریف شده در یک همسایگی  Uˆ  R nاز مبدأ و

اعداد حقیقی    0و  0    1وجود دارند بطوریكه ) V ( x, t

L d
L 
r
r 
,
4 2
4 2 r 2 d
and

()7
L  (t ) (r ,  ),

L(0)  M  1

در ̂ Uمثبت معین بوده و  V ( x, t )  V  ( x, t )  0در ̂ Uبرقرار

1

x

باشد .آنگاه مبدأ نقطه تعادل زمان محدود سیستم ( )1است .همچنین

که در آن ,  n )T

زمان نشست  Tبه صورت زیر محاسبه میگردد:

سطری  Kو ثوابت  ,  2 ، 1در قضیه  1ارائه شده اند  (t ) ،یک

)V 1 ( x0 , 0
)  (1  

()3

T

نکته :اگر  Uˆ  R nو )  V ( x, tبه صورت شعاعی نامحدود باشد

(یعنی اگر  



 -2-2بیان مسئله
سیستم غیرخطی زیر را درنظر بگیرید:

] ,2  (n 1)d ,1  nd

x1  x2  f1 ( x, u, t ),

، D1  diag[1, 2,

D2  diag[n  d , n  1  2d ,

x2  x3  f 2 ( x, u , t ),

()5

) d  (0,1یک عدد گویا که صورت و مخرج آن اعداد صحیح فرد
باشند A0  R nn ،و  B  R nنیز ماتریسهایی به فرم همبسته
کنترلکننده باشند ،یعنی

0
 
0
B 
 
0
1 
 

0

0


1
0 
,

آنگاه اعداد حقیقی مثبت  ، 1 ,  2 , 1 , 2یک ماتریس متقارن مثبت

معین  P  Rnnو یک بردار , an 

 K   a1 , a2 ,به نحوی وجود

دارند که شرایط زیر برآورده میشود:

PA  AT P   I
1 I  PD1  D1P  1I

()4

 2 I  PD2  D2 P   2 I

در حالیكه . A  A0  BK
قضیه  :[22] 3سیستم غیرخطی متغیر با زمان زیر را در نظر بگیرید:

x1  x2  f1 ( x, u , t ),
x2  x3  f 2 ( x, u , t ),
()8

xn  u0  f ( x, u , t ),

مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،3پاییز 1331

xn  f ( x)  h( x) w ( x)   g ( x)u ,
T

که در آن ) h( xیک تابع هموار معلوم f ( x) ،و ) g ( xتوابع
 x  ( x1 ,و  u  Rبه

نامعلوم ( , xn )T  R n ،) f (0)  0
0 1 0

0 0 1
A0  

0 0 0
0 0 0


Lr

کافی بزرگ میباشد.

مبدأ پایدار زمان محدود فراگیر میباشد.
و

i
i n i 1 id

 ،  i بردار

تابع غیرمنفی  (r ,  ) ،یک تابع مثبت پیوسته و  Mیک ثابت به قدر

 ، xآنگاه  ،) V ( x, t )  در این صورت

قضیه  :[22] 2فرض کنید ], (n 1), n

   ( 1 ,  2 ,با

) sgn( 

L

ترتیب متغیرهای حالت و ورودی سیستم میباشند .همچنین
 w( x)  Rlبرداری از توابع معلوم و    Rlپارامترهای نامعلوم

سیستم میباشندfi : Rn  R  R  R, i  1,..., n  1 .
نیز توابع نامعلوم پیوسته نسبت به آرگومانهایشان میباشند که فرض زیر را
برآورده میکنند.
فرض  :[11]1به ازای هر  ، ( x, u, t )  R  R  Rیک تابع
n

پیوسته معلوم ) ρ(tو ثابت  cوجود دارد به نحوی که
()3

  c  x 
i

ni ,j

j

mi ,j

j 1



i

fi ( x, u, t )   (t ) x j
j 1

i
که در آن  mi , jو  ni , jبه ترتیب ناتساویهای
j

 1  mi , j و

 ni , j  n  i  1  (i  1)dرا برآورده میکنند.
n  j  2  jd
فرض  :2بدون از دست رفتن کلیت مسئله ،فرض میشود که ) f ( xو
) g ( xتوابع نامعلوم ولی کرانداری هستند که میتوانند به دو قسمت
نامی و عدم قطعیتدار تجزیه شوند.
()10

) f ( x)  f ( x)  f ( x

) g ( x)  g ( x)  g ( x
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فرض کنید که عدم قطعیتها ناتساوی های f ( x)  
 g ( x) g 1 ( x)  1  را ارضا کنند که در آن



و

قضیه  :4سیستم غیرخطی ( )5را در نظر بگیرید .پایدارسازی زمان

یک حد

محدود این سیستم تضمین میگردد اگر قانون کنترل به صورت زیر باشد

باال بوده و  . 0    1همچنین ناتساوی دوم از نقطه نظر فیزیكی

u   g 1 ( x)  f ( x)  Ln 1r ( n 1) d K 

بدین معناست که نسبت عدم قطعیت به ترمهای معین کمتر از  1میباشد.

ˆ  sgn( s)  h( x) wT ( x)



فرض کنید که قانون فیدبک به صورت زیر تعریف شود:

2

u  g 1 ( x)   f ( x)  v 

()11

L d
L 
r
r 
, r (0)  r0  0
4 2
4 2 r 2 d

()17

L  (t ) (r ,  ), L(0)  M  1

که در آن  vقانون کنترل کمكی میباشد .با اعمال قانون کنترل فوق،
برای کانال آخر سیستم ( )5خواهیم داشت.

اثبات :تابع لیاپانوف زیر را در نظر بگیرید

) f ( x)  f ( x)  f ( x)  v  g ( x) g 1 ( x) f ( x

()12

 g ( x) g 1 ( x)v  h( x) wT ( x) 
) 1  g ( x) g 1 ( x)  v  f ( x

1 2 1 T 1
ˆs     ,   T  0,     
2
2

()15

مشتق این تابع لیاپانوف در مسیر سیستم ( )5و با استفاده از قانون کنترل

g ( x) g 1 ( x) f ( x)  h( x) wT ( x)   u0 

x1  x2  f1 ( x, u , t ),

ˆ  T  1

x2  x3  f 2 ( x, u , t ),



ˆ  T  1

 g ( x) g 1 ( x) f ( x)  h( x) wT ( x)  ,



) s  1  g ( x) g 1 ( x)   sgn( s)  g ( x) g 1 ( x) f ( x
ˆ f ( x)  h( x) wT ( x)   g ( x) g 1 ( x) h( x) wT ( x)

 -3طراحی کنترلکننده تطبیقی مقاوم
در این بخش ،هدف ارائه یک روش ساختاریافته به منظور طراحی یک

ˆ g ( x) g 1 ( x)u0   T  1

()13

f ( x)  g ( x) g 1 ( x)h( x) wT ( x)ˆ  g ( x) g 1 ( x)u0

یک سطح لغزش انتگرالی به صورت زیر تعریف میکنیم

ˆ s h( x) wT ( x)    T  1
   s  1     s  1    f ( x) s   s

t

s( x(t ))  xn (t )  xn (t0 )   u0 d

 1    h( x) wT ( x)ˆ s  1    u0 s

t0

که در آن  u0در قضیه  3بیان شده است .چنانچه پارامتر 

نامعلوم

 

رابطه فوق شامل بهره 
()11



میباشد .عبارت دوم

میباشد که ناتساوی زیر را برآورده میکند

f ( x)  h( x) wT ( x)ˆ  u0    

1    



که در آن  و  در فرض  2ارائه شده اند و همچنین .  0







ˆ s h( x) wT ( x)    T  1

همراه با عدم قطعیت و پارامترهای نامعلوم معرفی میگردد

ˆv  u0   sgn(s)  h( x)wT ( x)

ˆ s h( x) wT ( x)    T  1

  s  1    f ( x)  h( x) wT ( x)ˆ  u0   s

باشد ،قانون کنترل زیر به منظور پایدارسازی زمان محدود سیستم ()5

که در آن ˆ بیانگر تخمین پارامتر نامعلوم



) s  1  g ( x) g 1 ( x)   sgn( s)  g ( x) g 1 ( x) f ( x



کنترل کننده تطبیقی مقاوم زمان محدود برای سیستم ( )5میباشد.







ˆ s 1  g ( x) g 1 ( x)  u0   sgn( s)  h( x) wT ( x)

f ( x)  g ( x) g 1 ( x) f ( x)  h( x) wT ( x)   u0 

)xn  1  g ( x) g 1 ( x)  v  f ( x

()18



)V1 ( s,  )  s 1  g ( x) g 1 ( x)  v  f ( x

لذا سیستم ( )5به صورت زیر بازنویسی میگردد

()14

V1 ( s, ) 

( )17به صورت زیر خواهد بود

 g ( x) g 1 ( x) f ( x)  h( x) wT ( x) 

()13

1

L

ˆ   w ( x) h( x) s

)xn  f ( x)  f ( x)   g ( x)  g ( x)  g 1 ( x
   f ( x)  v   h( x) wT ( x) 

) sgn( 

لذا ،با انتخاب الگوریتم بهروزرسانی پارامترها به صورت زیر
ˆ   w ( x) h( x) s

()20
خواهیم داشت:

V1 ( s, )   s

()21

رابطه فوق همگرایی زمان محدود متغیر لغزش و محدود بودن خطای





تخمین پارامتر را تضمین میکند .لذا خمینه  x  R n : s  0در
حضور عدم قطعیت و پارامتر نامعلوم حاصل میگردد .وقتی ، s  0
داریم
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(1  exp(ˆs))2 1
 s 
ˆ sgn  
)2exp(ˆs
 u 

t

s( x(t ))  xn (t )  xn (t0 )   u0 d  0

()22

()25

t0

که

رابطه فوق میتواند به صورت زیر بازنویسی گردد

xn (t )  u0

()23

s  xn (t )  u0  0



از طرفی طبق رابطه ( )1از قبل داشتیم

1 , 2  0

پارامترهای تنظیم هستند.

قضیه  :5سیستم غیرخطی ( )5را در نظر بگیرید .چنانچه سطح لغزش
( )14انتخاب شده و قانون کنترل ( )28با قوانین تطبیق ( )27و ( )25اعمال
گردند ،آنگاه پایدار زمان محدود سیستم غیرخطی ( )5در حضور

()24

x1  x2  f1 ( x, u , t ),

اغتشاش خارجی ،عدم قطعیت و پارامترهای نامعلوم تضمین میگردد.

x2  x3  f 2 ( x, u, t ),

اثبات :تابع لیاپانوف زیر را در نظر بگیرید:

xn 1  xn  f n 1 ( x, u , t ),
از مقایسه رابطه ( )23و ( )24با سیستم ارائه شده در قضیه  3میتوان نتیجه
گرفت که متغیرهای حالت سیستم در زمان محدود علیرغم وجود عدم
قطعیت ،اغتشاش و پارامترهای نامعلوم به سمت صفر همگرا میشوند.
اگرچه قانون کنترل زمان محدود ( )17پایداری و قوام سیستم را تضمین
میکند ،ولی از نظر کاربردی تعیین حد باالی



با مشتقگیری از این تابع لیاپانوف نسبت به زمان خواهیم داشت

پدیده چترینگ گردد .یک راه برای کاهش چترینگ جایگزینی تابع

dV2 V2 s  u ˆ u ˆ 




dt
s u  ˆ t ˆ t 

()30

اولین عبارت در سمت راست معادله فوق برابر است با

به دلیل اغتشاشات

قانون کنترل پیشنهادی شامل تابع عالمت میباشد که میتواند منجر به

1
V2 ( s)  s 2
2

()23

خارجی و پیچیدگی عدم قطعیت سیستم کار سادهای نیست .همچنین

ˆV s u 
V2  2
s u ˆ t
s 
s
 g 1 ( x)  f ( x)  Ln 1r ( n 1) d K  
ˆu 



()31



ˆ ˆ  (ˆ, s )  h( x) wT ( x)ˆ 

عالمت با تابع اشباع )  sat (s است که در آن 
است .الزم به تذکر است که مقدار بزرگ  میتواند منجر به خطای
عرض الیه مرزی

حالت دائمی شود و مقدار کوچک آن قادر نخواهد بود چترینگ را
حذف کند .لذا باید مقدار آن متناسب با هر سیستم انتخاب گردد.
در این قسمت ،تابع عالمت با تابع سیگموئید جایگزین میشود .به منظور
تنظیم تطبیقی بهره کنترل کننده



و پارامتر  ، یک رویكرد

خودتنظیم ارائه میگردد .لذا قانون کنترل ( )17به صورت زیر اصالح
میگردد:.
K



)ˆ  2 g ( x

u   g ( x)  f ( x)  L r

n 1 ( n 1) d

)s 1 1  exp(ˆs
)g ( x
ˆ
u
)1  exp(ˆs

اکنون ،جایگذاری ( )27در ( )31نتیجه میدهد:

s
0
u

()32

L d
L 
r 
, r (0)  r0  0
4 2
4 2 r 2 d

V2  1 s 2

دومین عبارت در سمت راست معادله ( )30برابر است با
ˆV2 s u 
s u ˆ t
s
) 2s exp(ˆs
ˆ  s g 1 ( x) 
ˆ
u
(1  exp(ˆs)) 2

1

ˆ ˆ  (ˆ, s )  h( x) wT ( x)

 s

()33

V2 

2

()28

L  (t ) (r ,  ), L(0)  M  1

r

) sgn( 

1

L

)ˆ   w s h( x

درحالیكه )  (ˆ, sبیانگر یک تابع سیگموئید به صورت زیر است
)1  exp(ˆs
)1  exp(ˆs

()21

در کنترل کننده ( ،)28دو پارامتر ̂

 (ˆ, s) 

و ˆ به صورت زیر بهروز

از جایگذاری ( )25در ( )33خواهیم داشت
()34

با استفاده از ( )32و ( )34میتوان نتیجه گرفت . V2  0

■

 -4شبیهسازی
به منظور ارزیابی عملكرد قانون کنترل پیشنهادی در این مقاله ،سیستم زیر
را در نظر بگیرید
x1  x2  d1 ( x, t ),

میشوند:
()27

s
0
u

V2  2 s 2

)1  exp(ˆs
 s 
sgn  
)1  exp(ˆs
 u 
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)ˆ  1 s g ( x

()38

) x2   3  cos( x1 )    x  1.5 x2  2sin( x2
2
1

  3  cos( x1 )  u (t )  d 2 ( x, t ),

Journal of Control, Vol. 11, No. 3, Fall 2017

کنترل تطبیقی مقاوم برای کالسی از سیستمهای غیرخطی همراه با عدم قطعیت :رویكرد کنترل مود لغزشی انتگرالی

81

مهدی گلستانی ،سعید عبادالهی ،سید مجید اسماعیلزاده

که
که



پارامتر نامعلوم سیستم است و به منظور شبیهسازی فرض میشود

 1

باشد .عدم قطعیت  unmatchedبه صورت

)  d1 ( x, t )  10exp(t )sin( x1و عدم قطعیت  matchedسیستم و
خارجی

اغتشاشات

صورت

به

 d 2 ( x, t )  30sin(t ) x  2 cos(t ) x2میباشد .شرایط اولیه
)  10 t exp(0.4t )  10 cos(t
2
1

و پارامترهای کنترل به صورت زیر ارائه میشوند، x(0)   1, 1 :
T

، 1  0.2

5 ، d,  113 . ، 52 ]6

)2، L.(0
52

.  3

) 0، r.( 50

.

1

[، K 

)    0 . 3، ˆ( 0و

شكل  .1متغیر حالت x1

به منظور نشان دادن مزایای قانون کنترل پیشنهادی ،قانون کنترل مود
لغزشی پایانی سریع  FTSMمرجع ] [15تحت شرایط یكسان شبیهسازی
میگردد تا مقایسه منصفانهای حاصل گردد .از آنجایی که مرجع ][13
یک قانون کنترل مقاوم برای سیستمهای غیرخطی ارائه داده است ،لذا
این کنترلکننده این مرجع برای مقایسه انتخاب شده است .همچنین عدم
قطعیت و اغتشاش خارجی به اندازه کافی سخت در نظر گرفته شده تا
بتوان نتیجهگیری خوبی از نحوه عملكرد دو کنترلکننده داشت.
نتایج شبیهسازی در شكلهای  1تا  4نمایش داده شده است .پاسخ زمانی

x1

و

x2

سیستم حلقه بسته در شكلهای  1و  2ارائه شده است.

همانطور که به وضوح دیده میشود متغیرهای حالت سیستم تحت قانون

شكل  .2متغیر حالت x2

کنترل پیشنهادی هم از نظر پاسخ گذرا و هم پاسخ حالت ماندگار رفتار
بسیار بهتری را نسبت به  FTSMاز خودت نشان دادهاند و کنترلکننده
پیشنهادی به خوبی قادر است بر عدم قطعیت و اغتشاش غلبه کرده و
عملكرد مناسب و قابل قبولی داشته باشد .شكل  3پاسخ زمانی
کنترلکنندهها را نشان میدهد .کامال واضح است که حداکثر تالش
کنترل مورد نیاز برای رویكرد پیشنهادی نسبت به  FTSMبه مراتب
کمتر است .اهمیت این موضوع در کاربردهای عملی بیشتر مشخص
میشود زیرا محدودیت فیزیكی بر روی عملگر وجود دارد و عملگر قادر
به تولید هر میزان گشتاور و نیرو نمیباشد .همچنین انرژی سیگنال کنترل
tf

) (  u 2 d
0

نیز در جدول  1ارائه شده است .بر طبق این جدول،

شكل  .3سیگنال کنترل

کنترل کننده پیشنهادی با صرف انرژی بسیار کمتری قادر به کنترل
سیستم است .تخمین پارامتر نامعلوم سیستم در شكل  4نمایش داده شده
است .اگرچه خطای تخمین پارامتر به صفر همگرا نشده است ولی طبق
انتظار محدود مانده است و هدف کنترلی برآورده شده است.

شكل  .4تخمین پارامتر نامعلوم سیستم
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جدول  :2شاخصهای عملكردی

به منظور بررسی بیشتر کارآمدی کنترلکنندهها ،شاخصهای عملكردی
زیر در نظر گرفته میشود.

ITAE

T

الف) Integral Squared Error  ISE    x 2 (t )dt
0

این شاخص به خطاهای بزرگ بیشتر از خطاهای کوچک اهمیت میدهد
و در واقع نشان میدهد که کدام کنترلکننده سریعتر نتیجه میدهد.
هرچه  ISEکمتر باشد ،سرعت همگرایی باالتر خواهد بود.
T

ISE

IAE

متغیر
حالت

کنترلر

1.3104

7.4 103

1.4 104

x1

2.6 10

9.110

1.810

x1

FTSF

1.4 104

7.7 103

1.5104

x2

پیشنهادی

2.1104

7.3 103

1.2 104

x2

FTSF

4

3

4

پیشنهادی

ب) Integral Absolute Error ( IAE )   x(t ) dt
0

شاخص  ISEکمتر ،نشاندهنده نوسان کمتری برای مسیرهای حالت

مراجع

سیستم است.
ج)

T

Integral Time  weighted Absolute Error  ITAE    t x(t ) dt
0

این شاخص به خطاهای ماندگار بیشتر از خطاهای اولیه اهمیت میدهد.
ضعف اصلی  ITAEاین است که به خطاهای اولیه حتی اگر شدید هم
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 در این مقاله پایدارسازی و کنترل ردیاب آونگ معكوس دوگانه با دینامیک نامعلوم بهعنوان فرآیند غیرخطی ناقص عملگر با:چکیده
 با استفاده از کنترل کننده ترکیبی فازی تطبیقی غیرمستقیم و رویتگر فازی تطبیقی با فرض عدم دسترسی به،پیچیدگیهای کنترلی خاص
 طبیعت ذاتی دینامیک سیستم تحت کنترل به علت در اختیار نبودن تعداد. مورد مطالعه قرارگرفته است،بخشی از متغیرهای حالت سیستم
 فرض عدم دسترسی به متغیرهای. مشكالت جدی د ر برپایی کنترل مؤثر فرآیند دارد،دسترسیهای کنترلی برابر با درجات آزادی سیستم
 مورد مطالعه،حالت بهعنوان مهمترین پارامترها در طراحی کنترل کننده برای فرآیند مذکور نیز برای نخستین بار با روش ترکیبی بیان شده
 نشاندهنده توانمندی و برتری رویكرد ترکیبی، حاصل شبیهسازیها و مطالعات مقایسهای با سایر منابع منتشرشده.قرارگرفته است
کنترل کننده و رویتگر فازی تطبیقی پیشنهادی در حذف اثر اختالالت خارجی و تغییر پارامترها و دستیابی به هر دو هدف پایدارسازی و
.ردیابی مؤثر و مقاوم فرآیند دارد
. آونگ معكوس دوگانه، کنترل فازی غیرمستقیم، رویتگر فازی تطبیقی:کلمات کلیدی

Fuzzy Adaptive Observer Based Control of Double Inverted
Pendulum
Ehsan Sarabadani Tafreshi, Abolfath Nikranjbar
Abstract: In this paper, stabilization and trajectory tracking control of the double inverted
pendulum (DIP) as a benchmark under actuated highly nonlinear dynamical system, attributed with
specific control complexities using hybrid observer based indirect fuzzy adaptive control is
investigated. Due to inherent nature of the process that the equal number of control inputs as the
degrees of freedom of the plant are not available, therefore, setting up the control action faces with
serious challenges. Meanwhile, inaccessibility assumption to some state parameters as the most
important factor in designing the controller by means of the proposed control method is for the first
time addressed stabilizing the specified plant in this research. In order to illustrate the performance
of the proposed approach, specific simulation software is developed in Matlab/Simulink platform.
Set of conducted simulation results and comparative studies with the published papers addressing
the same aim, showing the capability and excellence of the proposed hybrid fuzzy adaptive observer
control approach achieving the targets in terms of establishing stabilization, trajectory tracking and
robustifying the under controlled plant.
Keywords: Fuzzy Adaptive Observer, Indirect Fuzzy Control, Double Inverted Pendulum (DIP)
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 -1مقدمه

بعالوه خواص نامطلوب دیگر مانند درجات آزادی باالتر و رفتار غیر

آونگ معكوس مسئلهی نمونه کنترلی در بررسی عملكرد سیستم-

مینیمم فاز در این سیستمها مشاهده میشود که موجب دشوارتر شدن

های کنترل با اهداف پایدارسازی است .کنترل آونگ معكوس دوگانه

1

بهعنوان سیستم دینامیكی ناقص عملگر 2با ویژگی تعداد عملگرهای
کمتر از تعداد درجات آزادی آن ،بهمراتب چالش برانگیزتر از آونگ
معكوس است بهطوری که با افزایش تعداد رابطهای آن ،پیچیدگیها و

طراحی کنترلکننده و عدم کسب نتایج مطلوبتر به نسبت سیستمهای
کامل عملگر میگردد .برخی از تعاریف الزم در توصیف سیستمهای
مكانیكی ناقص عملگر در ادامه ارائه میشوند.

 -2-1مدل مكانیكی سیستم آونگ معكوس دوگانه
سیستم آونگ معكوس دوگانه ،یكی از نمونههای رایج سیستمهای

نامعینیهای سیستم افزایش مییابد [.]1
بهطور طبیعی سیستمهای ناقص عملگر مراتب باالیی از ناپایداری

دینامیكی است که همچنان در حوزه کنترل غیرخطی ،توجهات زیادی را

دارند که معیار مناسبی از نقاط ضعف و قوت سیستم کنترلی است [.]3 ,2

به خود معطوف کرده است .مطابق شكل  ، 1این سیستم شامل یک ریل

آونگ معكوس دوگانه نیز مسئله مناسبی برای بررسی و شناخت انواع

مستقیم خطی ،یکپایه قابل حرکت بر روی این ریل و دو آونگ است.

روشهای کنترلی بر روی دینامیک سیستمهای با مراتب باالی غیرخطی

آونگ زیرین از یک انتها به مرکز پایه متحرک و در انتهای دیگر به

در نظر گرفته میشود [ .]4در اغلب مقاالت روشهای کنترلی مطرحشده

آونگ باالیی لوال شده و هر دو آونگ آزادانه میتوانند حول محور

برای آونگ معكوس دوگانه ،بر مبنای استفاده از روشهای خطی سازی

عمود بر صفحه ریل دوران کنند .هر دو آونگ در اهداف کنترلی الزم

است [ .]9الزم به ذکر است که برای سیستمهای ناقص عملگر با مرتبه

است که در شرایط ناپایدار و بهصورت قائم قرار گیرند که بدون وجود

باالی غیرخطی ،بدست آوردن نتایج مطلوب با بهکارگیری مدل خطی

تالش کنترلی مؤثر ،خواهند افتاد .فرض میشود که پایه متحرک بر روی

سیستم ،بسیار دشوار است [.]1

پایه افقی بدون اصطكاک میتواند آزادانه به سمت چپ و راست حرکت

قابلیتهای متنوع سیستمهای فازی ازجمله روشهای محاسباتی

کند و نیروی  ، Fتنها نیروی کنترلی مؤثر وارد بر سیستم است .جرم پایه

نه چندان پیچیده همراه با مطابقت مناسب با روشهای تطبیقی در تخمین

متحرک  mو جرم آونگها به ترتیب برابر m 2 , m1

دینامیک پیچیده و ناشناخته سیستمها ،برخی از مزایای این روشها در

 L 2 , L1و ممانهای اینرسی J 2 , J 1

مقایسه سایر روشها در توسعه روزافزون آنها در کاربردهای کنترلی
است [ .]7با عنایت به قابلیتهای محرز سیستمهای فازی در اهداف
کنترلی سیستمهای دینامیكی ،در این پژوهش هدف معرفی و استفاده از
رویتگر فازی تطبیقی بهمنظور تخمین بخشی از متغیرهای حالت سیستم با
فرض عدم دسترسی به اندازهگیری متغیرهای حالت سیستم آونگ
معكوس دوگانه که بهطور معمول در ساختار کنترلکننده مورد بهره-

نیز از نمادهای

 2 ,1

سیستم نیز بر مبنای روش کنترل فازی تطبیقی غیرمستقیم طراحی و در
محیط نرمافزار متلب/سیمولینک شبیهسازیهای الزم و مقایسه نتایج به
منظور صحت سنجی روش با نتایج مرجع دیگری صورت گرفته است.

میباشند .برای زوایای آونگها

استفاده شده است .مدل دینامیكی آونگ

معكوس دوگانه را میتوان با استفاده از تئوری پایه دینامیک تحلیلی،
استخراج نمود .در این روش بر اساس معادله الگرانژ مطابق رابطه ()1
برای استخراج مدل دینامیكی سیستم استوار است [:]3
()1

, i  1, 2,..., n

برداری قرار میگیرند ،است .با توجه به امكان بهکارگیری سیستمهای
فازی در بخشهای متنوع در رویكردهای کنترلی ،کنترلکننده اصلی

با طولهای

 L  L
 Qi
 
 q  q i

که در آن )  L ( T VالگرانژینT ،

 Vانرژی پتانسیل کل سیستم استq i .

انرژی جنبشی کل و

ها متغیرهای تعمیم یافته برای

معرفی کلیه حرکتهای مستقل سیستم هستند .همچنین Q i

خارجی تعمیمیافته در راستای q i

d
dt

نیروهای

است.

 -2سیستمهای مکانیکی ناقص عملگر
برای سیستمهای مكانیكی کامل عملگر 3در دهه گذشته گسترهای از
روشهای کنترل مؤثر اعم از بهینه ،مقاوم و تطبیقی ارائه شدهاند [ .]8این
روشها برای سیستمهای کامل عملگر به علت بهرهمندی از ویژگیهای
خاص که طراحی کنترلکننده را تسهیل میکنند ،با دشواری زیادی
همراه نیست .درحالیکه برای سیستمهای ناقص عملگر اغلب تعدادی از
شرایط ساختاری تسهیلکننده طراحی کنترلکننده در دسترس نیست.
شكل  :1شماتیكی از نحوه قرارگیری اجزای آونگ معكوس دوگانه
)Double-Inverted Pendulum (DIP
Under-actuated
Full-actuated
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،3پاییز 1331
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در این پژوهش مدل دینامیكی حاکم بر آونگ دوگانه معكوس با
فرض عدم اعمال نیروی خارجی در لوالها ،با استفاده از روش الگرانژ
بهصورت عمومی رابطه ( )2استخراج میشود [.]9
( )2

M  q  q  C  q , q  q  G q   Q i

که در آن ماتریسهای جرم  ، Mنیروی جانب مرکز  Cو بردار

نیروهای گرانشی G

مطابق روابط ( )3تا ( )1هستند.

 M 11 M 12
M  q    M 21 M 22
 M 31 M 32
M 11  m  m1  m2

M 13 
M 23 
M 33 

) M 12   m1l1  m2 L1  cos(q2
) M 13   m2l2  cos(q3
()3

) M 21   m1l1  m2 L1  cos(q2
M 22  m1l12  m2 L12  J1

) M 23   m2l2 L1  cos(q2  q3
) M 31   m2l2  cos(q3
) M 32   m2l2 L1  cos(q2  q3
M 33  m2l22  J 2

در ضرایب فوق l2 , l1
مرکز دوران،

فاصله مرکز جرم میلههای پایینی و باالیی از

 J 2 , J 1لختی هر یک از میلهها حول مرکز جرم و g

شتاب گرانش زمین است .مطابق روابط ( )2الی ( ،)1دینامیک آونگ
معكوس دوگانه فرآیند سه درجه آزادی با یک ورودی است که به لحاظ
تقسیمبندی در گروه سیستمهای ناقص عملگر قرارگرفته و ذاتاً ازنظر
کنترلی مشكلتر است .برای توصیف مدل فضای حالت مینیمال آن به
شش متغیر حالت نیاز است که بهطور متداول این متغیرها شامل متغیرهای
توصیف موقعیت و سرعت حرکت افقی پایه متحرک و موقعیت و
سرعتهای زاویهای آونگها در نظر گرفته میشوند [.]2

 -3طراحی رویتگر بر پایه کنترلکننده فازی
تطبیقی
توصیف مدل دینامیكی غیرخطی ناشناخته مرتبه  nکامل عملگر
مطابق رابطه ( )7است:

)u  d

()7

n 1

)  g (x , x ,..., x

n 1

x  f (x , x ,..., x

y  x
n

در رابطه فوق  x  Rبردار حالتu  R ،
ورودی به سیستم y  R ،خروجی سیستم d ،اغتشاشات محدود
سیگنال کنترلی

خارجی و

 fوg

توابع نامشخص ولی محدود و پیوسته هستند.

بازنویسی معادله ( )7در فضای حالت بهمنظور اجرای اهداف کنترلی
ضروری است که با انتخاب متغیرهای حالت ،بهصورت رابطه مناسب زیر

()4

0




G  q      m1l1 g  m2 L1 g  sin(q2 ) 


)   m2l2 g  sin(q3
C13 
C23 
C33 

 C11 C12
C  q, q   C21 C22
C31 C32
C11  0

) C12    m1l1  m2 L1  sin(q2
) C13    m2 l2  q3 sin(q3
()5

C21  0
C22  0
) C23   m2l2 L1  2 sin(q2  q3
C31  0

) C32    m2l2 L1  q2 sin(q2  q3
C33  0

0 0

T

()6
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Qi   F

بیان میشود:

]  x  Ax  B[ f ( x)  g ( x)u  d

 y  Cx

()8
که در آن

0 0
0 
1 



0 
0 0
0 
 
 , B    , CT   

 
 
0 1
0 
0 



0 
0 0
1 

و x  [x , x ,..., x n 1 ]T  R n

1 0 0
0 1 0
0 0 0
0 0 0
بردار حالت و

y

0
0

A

0
0

خروجی

سیستم است .فرض میشود کلیه  x iها به علت دشواری یا عدم دسترسی
و یا پرهزینه بودن اندازهگیری ،در دسترس نیستند .همچنین فرض
کنترلپذیری

(،)8

ضرورت

محدود

شدن )g ( x

بهصورت  ، 0  g ( x)  g Hبا شرط  g ( x)  0برای کلیه  xها

در محدوده مشخص  R n

که d

 U cرا به همراه دارد .همچنین فرض شده

اغتشاش خارجی محدود است.

تعریف ارائهشده در رابطه ( )8برای سیستمهای دینامیكی ناقص
عملگر با توجه به عدم وجود ورودی کنترلی ،بهصورت زیر تغییر میکند.
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]  x  Ax  B[ f ( x)  d

 y  Cx

()9

 -3-1تخمین زننده فازی

که در آن بهصورت مشابه ،خواص ماتریسهای  B , Aو

اغتشاشات ورودی d

حفظ شده است.

در این مقاله از تقریب زننده فازی در تقریب دینامیک ناشناخته
فرضی سیستم تحت کنترل استفاده میشود .سیستم فازی مورداستفاده از
نوع ممدانی با توابع عضویت مقدم مثلثی و تالی منفرد با استنتاج ممدانی

با توجه به تعریف رابطه  8برای سیستم هایی که کلیه متغیر های

ضرب و غیر فازی سازی میانگین مراکز استفادهشده است .پیش از تشریح

حالت ،غیر قابل دسترس هستند و رابطه  3که سیستم های دینامیكی ناقص

روش طراحی رویتگر فازی تطبیقی در بردار حالت فرآیند ،بررسی بخشی

عملگر بدون ورودی کنترلی را توضیح میدهد ،با توجه به سیستم آونگ

از ویژگی خاص سیستمهای تخمین زننده فازی الزم است [.]16 ,3

معكوس دوگانه در رابطه ( ،)2معادله حالت سیستم با استفاده از تعاریف
دینامیک سیستمهای کامل عملگر و ناقص عملگر ،بهصورت یكپارچه
( )16تعریف میشود .که در آن ماتریس  Aبه گونه ای انتخاب شده که

نکته  : 1تابع y  x 

فازی ،مطابق قواعد ذیل بهصورت ŷ  x 

متغیر های حالت غیر قابل دسترس در معادله حاضر شوند و همچنین به
علت تک ورودی بودن سیستم تنها یک درایه از ماتریس  gوجود دارد.

در رابطه زیر u  f

نیروی وارد به پایه است.
0   x1 
0   x2 
0   x3 
 
0   x4 
1   x5 
 
0   x6 

0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0

1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

 x1  0
 x  0
 2 
 x3  0
 
 x4  0
 x5  0
  
 x6  0

A

()11





0   0   0 
 0 








0    f1   g1 
 d1  

 0 
0   0   0 
     u   
0   f2   0 
d2  



 0 



0  0
0
 
    
0 0 0 0 1   f 3   0 
 d3  

) f ( x) g ( x
d 
B

0
0
0
0
0

0
0
0
1
0

0
0
0
0
0

0
1
0
0
0

نامعلوم فرض میشود که طبق قوانین تخمین

x1 is Y xm1 R y(ˆm ) :

()12

برای هر مدل فازی استYxmi (i  1, , n) .
با )xi (i  1, , n

به yˆ  x 

هستند

میانگین مراکز ،خروجی مدل فازی  x 

()11

0  x 1 
0   x 2 
0  x 3 
 
0 x 4 
0 x 5 
 
0   x 6 

0
0
0
0
1
0

0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0

ˆ ، yبه شكل زیر تعریف می -

)yˆ ( x)   T  ( x

آن   [Y yˆ1 ,Y yˆ2 ,...,Y yˆQ ]T

بردار قابل تنظیم

تحلیل پایداری سیستم حاصل میشوند ،تنظیم میگردد.

بوده

 ،طراحی رویتگر مناسب ضرورت دارد مطابق

0
0
0
0
0
0

تالی منفرد فازی مربوط

پارامترهای تالی منفرد سیستم فازی است که مطابق قواعد تطبیق که از

و لذا برای تخمین سه متغیر حالت دیگر شامل سرعتهای پایه و آونگها

1
0

0
y 
0
0

0

و Yyˆm

مجموعه فازی مرتبط

هستند .با استفاده از فازی سازی ضرب و غیر فازی سازی

که در

کاهش حجم محاسبات ،فرض بر در دسترس و قابل اندازهگیری بودن

فرض فوق ماتریس C

THEN

که در آن  m  1,. . ., Qو  Qمجموع تعداد قوانین فازی

()13

در این پژوهش بدون کاستن از کلیت روش ارائهشده ،بهمنظور

بهصورت ( )11تعریف میشود.

If

yˆ ( x) is Y yˆm .

بردار رگرسور 1فازی

یعنی  x2 , x4 , x6 

xn isY xmn ,

and … and

شود [:]3

0
0

0

0
0

0

متغیرهای حالت موقعیتهای پایه و آونگها یعنی  x1, x3 , x5 

تخمین زده میشود :

 (x )  [ 1 (x ),..., M (x )]T

مندرج در رابطه ( )13نیز بهصورت زیر معرفی میشود:
(14
)

,Q

, j  1,

) ( xi
Y ( xi ) 


j

 Y
 
n

i 1 xi
n

j
i 1 xi

Q

 j ( x) 

j 1

 -3-2طراحی رویتگر فازی تطبیقی
عدم دسترسی به متغیرهای حالت به دالیل مختلف ،موجب بروز
مشكالت جدی در طراحی سیستمهای کنترلی هستند .طراحی رویتگر
فازی تطبیقی بر مبنای ایده تخمین قابل اتكأ متغیرهای حالت با استفاده از
اطالعات ورودی و خروجی همراه با ورودی مرجع استوار است.
دینامیک رویتگر فازی جهت تخمین بردار حالت مطابق رابطه ()19
تعریف میشود [:]11 ,3

C

Fuzzy regressor
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،3پاییز 1331
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) ˆxˆ  Axˆ  B f (xˆ )  g (xˆ )u v   Lo ( y  Cx

ˆ yˆ  x

()19

که در آن Lo  [l1, l 2 ,..., l n ]T

جهت برپایی تخمین فازی تطبیقی مطابق رابطه ( ،)18تابع

تخمین )  f (xو ) g (x
میشوند:

بردار بهره رویتگر است.

بردار بهره رویتگر طوری طراحی میشود که چند جملهای معادله

مشخصه  A  LCاکیداً هورویتز 1گردد f (xˆ ) .و ) ˆg (x
ترتیب تقریب توابع نامعلوم )  f (xو )  g (xبر حسب بردار حالت
تخمینی ˆ xهستند .عبارت کنترل مقاوم  vنیز برای جبران سازی خطای

 fˆ ( xˆ | ˆf )  ˆ  f ( xˆ )   ( xˆ )ˆf

T
T
 gˆ ( xˆ | ˆf )  ˆg  g ( xˆ )   g ( xˆ )ˆg
T
f

()19

به

تقریب و تخمین تعریف شده است.
بدیهی است متغیر حالت تخمین زدهشده در رابطه ( )19با توجه به

دینامیک ناشناخته فرآیند که در قالب توابع )  f (xو ) g (x
توصیف میشود ،قابل تحقق نیست .بنابراین تخمین متغیر حالت که از
ویژگیهای تخمین سیستمهای فازی مندرج در رابطه ( )13بهره میبرد،
مطابق بحث بعد ،برپا میشود.

با تعریف خطای تقریب حالت ˆx  x  x
ˆ ، y  y  yدینامیک خطای رویتگر فازی حاصل از اختالف
( )19با رویتگر فازی بر مبنای تقریب توابع ) ˆ fˆ (xو ) ˆ gˆ (xمطابق
و خروجی

رابطه ( ،)11تعریف میشود:
(11
)

که در آن عبارات ) ˆ f (x , xو ) ˆg ( x , x
تخمین توابع )  f (xو )  g (xهستند که مطابق رابطه ( )17تعریف
به ترتیب خطای

میشوند:

و

 ،1سیستم با تابع پیوسته غیرخطی ( )8را میتوان با سیستم فازی تطبیقی به
مطابق رابطه

 f ( x)   f T  f ( x)   f

T
 g ( x)   g  g ( x)   g

 fو g
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)ˆf ( x, xˆ )   *f T  f ( x)   f  ˆTf  f ( x

()21

با اضافه و کم کردن عبارت ) f (x

*T
f

 در رابطه ( )26و مرتب

نمودن رابطه ،تابع خطای تقریب بهصورت زیر میشود:

f ( x, xˆ )   Tf  f ( xˆ )   f  w f

()21

f  f  ˆf

پارامتر تطبیقی خطای تخمین

است و عبارت اغتشاش  w fبهصورت زیر داده میشود:

) ˆw f (t )   f T  f ( x, x

()22

که

) ˆf (x , xˆ )  f (x )  ˆf (x

خطای توابع پایه

فازی است.

نیز مطابق روش بیانشده برای

صادق بوده و درنهایت رابطه ( )23حاصل میشود:

g ( x, xˆ )   gT  g ( xˆ)   g  wg

که در آن عبارت  w gبهصورت رابطه ( )24بیان میشود:
()22

) ˆwg (t )   g*T  g ( x, x

با تعریف خطای رویتگر  w oو خطای تخمین   aبصورت زیر:
*T
*T

w o  w f (t )  w g (t )u  f f (x , xˆ )   g  g (x , xˆ )u


 a   f   g u

سیستم رویتگر پیشنهادی در رابطه ( )19و دینامیک خطای رویتگر
در رابطه ( )11بهصورت زیر بازنویسی میشوند:

خطای کراندار تخمین بهینه هستند.

Hurwitz

از رابطه ( )17بصورت

( )26تعریف میشود:

(22
)

( )18تخمین زد:

که در آن

با این توصیف ،تقریب تابع ) ˆf (x , x

()23

با توجه به خواص تقریب توابع سیستمهای فازی تطبیقی مطابق نكته

()11

بردارهای پارامتر تالی قواعد فازی و

f

و

بردار توابع پایه فازی هستند.

) ˆf (x , x

) ˆ fˆ (xو ) ˆ gˆ (xنیز به ترتیب تخمینی از ) f (x
)  g (xبر اساس بردار حالت تخمینی ˆ xهستند.

همراه پارامتر بهینه *  و تعداد کافی از توابع پایه )  (x

T
f

موارد مطرحشده برای ) ˆg (x , x

) ˆ f ( x, xˆ )  f ( x)  fˆ ( x

) ˆ g ( x, xˆ )  g ( x)  gˆ ( x

()11

g

که در آن

 ˆfو ˆg

که در رابطه فوق

] x  (A  LoC )x  B [f (x , xˆ )  g (x , xˆ )u  v  d

 y  Cx

نیز مشابه رابطه ( )18و مطابق زیر معرفی

(21
)

) ˆxˆ  Axˆ  B [ˆfT f (xˆ )  ˆgT  g (xˆ )u v ]  Lo ( y  Cx

ˆ yˆ  Cx

1
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(21
)

T
T
] x  (A  LoC )x  B [f f (xˆ )   g  g (xˆ )u v w

 y  Cx

که در آن w  w 0   a  d
خطای تقریب خروجی  yنیز به شكل زیر نوشته میشود:

عبارت اغتشاش کلی است.

()21

 g  2M g

خطای تقریب در رابطه ( ،)28قابل بازنویسی بهصورت زیر نیز است



()32



[.]11
(29
)

که در رابطه فوق
1

l

l

l
1
l
1
) v  L ( s )v,   L ( s )(  

] (xˆ )  Tg  g (xˆ )u  L (s )[fT fl (xˆ )   gT  gl (xˆ )u

و ) L( sتابع تبدیل دلخواهی است که )L1 ( s

T

  f f

()33

تابع تبدیل پایداری

بر

اساس

تعریف

کالمن

برای

تابع

حقیقی ) ، H (s) L(sماتریس مثبت معین متقارن P

اکیداً

میتوان یافت

که

که در آن عبارتهای  Pf .و  Pg .مطابق رابطه ( )34تعریف
میشوند:

 BC  [b1 , b2 ,و CC  C

، AC

()34

است .با این توصیف

مدل تحقق فضای حالت رابطه ( )23به شكل زیر است.
(31
)





 Qماتریس مثبت معین متقارن A  LoC ،

, bn ]T



T l
T l
l
l

] z  Ac z  B c [f f (xˆ )   g  g (xˆ )u  v  w


 y  CC z

نکته  :2مقادیر  wو  بصورت w  wH

فرض میشوند که در آنها  wHو  H
هستند .فرض w  wH

و

  H

مقادیر کران باالی ثابت مثبتی

به دلیل قضیه تقریب و اختالل خارجی

محدود معقول است و همچنین فرض

  H

نیز به دلیل

Strictly Proper Rational
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  l xˆ yu , if ˆ  M
g
g
 2 g 

or ˆg  M g and


T

ˆg  
 gl ( xˆ) yu  ˆg  0

 P . ,
if ˆg  M g and
 g

T
 gl ( xˆ ) yu  ˆg  0




T

 AC P  PAC  Q

T

 PBC  CC

()31





بوده ) H ( s) L( sتابع تبدیل اکیداً حقیقی 1است.
تبدیل





) ˆ f ( xˆ )  L ( s ) f ( xˆ ),  g ( xˆ )  L ( s ) g ( x

1



  l xˆ y, if ˆ  M
f
f
 1 f 

or ˆ f  M f and


T

ˆf  
 lf ( xˆ) y  ˆf  0

 P . ,
if ˆ f  M f and
 f

T
 lf ( xˆ ) y  ˆf  0






] y  H (s )L (s )[fT fl (xˆ )   gT  gl (xˆ )u v l w l

1

توسط قوانین بهروزرسانی ( )32و ( )33تنظیم می-

شوند:

است.

 -4تحلیل پایداری

موردپذیرش است.

 ˆ fو ˆg

تابع تبدیل مناسب معلوم با قطبهای

پایدار بر اساس تحقق ) (A  LoC , B ,C

،

قضیه  :1با توجه به سیستم ( ،)3که نكته های  1و  2را تأکید
میکند،

]y  H (s)[ Tf  f ( xˆ)   gT  g ( xˆ)u  v  w

که در رابطه فوقH (s ) ،

  1  f   2  g

 f  2M f

و



T
 lf ( xˆ ) y ˆ f
l
P .    ( xˆ ) y  
ˆ f
f
1 f
1
2
ˆ
f





T
 gl ( xˆ ) yu ˆg
l
P .    ( xˆ ) yu  
ˆg
g
2 g
2
2
ˆ
g

همچنین عبارتهای مقاومساز کنترلکننده

v

نیز طبق رابطه ()39

محاسبه میشود:

  wH   H ,
()35

v    sign  y  ,

 1, y  0
sign( y )  
1, y  0

و   2 ,  1ثابتهای مثبت انتخابی حائز اهمیت در نرخ همگرایی

روش هستند .با این توصیف بردار خطای رویتگر ) x (t

بهصورت

یكنواخت و دائم ،محدود خواهد بود.
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احسان سرابادانی تفرشی  ،ابولفتح نیک رنجبر

اثبات :با انتخاب تابع لیاپانوف 1بهصورت

نکته  : 2برای سیستم نامتغیر با زمان توصیفشده در قالب فضای
حالت ()42

(36
)

1
1 T
1 T
V  zT P z 
f f 
g g
2
2 1
2 2

(31
)

1 T
1
1
1
z P z  z T P z   Tf  f   gT  g
2
2
1
2

)  x(t )  Ax(t )  Bu (t

 x(0)  x0

()42

V

با جایگذاری از روابط ( )32تا ( )39در رابطه ( ،)37رابطه زیر
حاصل میشود.

که در آن x (t )  R
n

 gT  g

1

2

 Tf  f 

1

1

 f  ˆfو  ˆg


2

()39

حالت ) x (t
، PB c z

  gدر ( )37و مرتب نمودن ( ،)38رابطه



V

2


()41

1

x(t )   (t ,0) x(0)    (t , ) BU1 ( )d
T

()44

0

T

که در آن  U 1  f f   g  g u  v  wاست .با استفاده
از قاعده نابرابری نكته  ،2نتیجه ( )49حاصل خواهد شد.
(45
)

1






2

 C4  g


2



x(t )  C1  C2  C3  f

که در آن  C 1عبارت نمایی نزولی به صفر با شرایط اولیه x 0

باشد ،داریم:



1
2
V   min  Q  z  y  Tf  f   gT  g u
2
ˆ1 T
1
  f  f   gT ˆg

2

1

و

 C 3 ، C 2و  C 4مقادیر مثبت قابل محاسبهاند.

مطابق روابط ( )43و (x (t ) ،)49

بهصورت یكنواخت و دائم،

محدود است اگر پارامترهای خطای تخمین تطبیقی

f

و

g

محدود باشند.

با انتخاب قوانین بهروزرسانی ( )32و ( ،)33رابطه ( )46بهصورت

-5طراحی کنترلکننده فازی غیرمستقیم
با فرض در دسترس بودن متغیرهای حالت برای اندازهگیری و در

( )41ساده میشود.
()41

مطابق رابطه ( ،)27پاسخ دستگاه فوق مطابق ( )44میباشد.

T

1 T
z Qz  y  Tf  lf   gT  gl u  vl  wl
2
1 T
1
  f  f   gT  g

تا زمانی که y (v l  w l )  0

) x(t )  k1  k2 u(t

بر اساس نكته  2با توجه به نمایش فضای حالت خطای تخمین بردار

فوق بهصورت ( )33حاصل میشود.



است ،نامعادله ذیل برای کلیه پاسخ-

که  k 1پارامتر نمایی میرای با زمان از شرط اولیه  x 0و k 2
ضریب مثبت تابع مقادیر ویژه ماتریس  Aاست.



همچنین با جایگذاری از روابط  Cz  y

u (t )  R

،

A R

های ( )43برقرار است.

V

()31

و

ماتریس پایدار و B  R n m
()43

1 T T
z  Ac P  PAc  z  z T PBc Tf  lf
2
 z T PBc gT  gl u  z T PBc wl

m

n n

2

غیاب اختالالت خارجی با توابع معلوم )  f (xو ) g (x

1
V   min  Q  z
2

( ،) 3قاعده کنترلی مدل معكوس با هدف خطی سازی دینامیک سیستم

با توجه به تئوری پایداری لیاپانوف، z (t ) ،

f

و

g

مداربسته مطابق رابطه ( )41تعریف میشود [.]11-3
()46

بهصورت یكنواخت و دائم ،محدود میشوند.
محدود بودن خطای تخمین بردار حالت مطابق شرط کراندار بودن
حل سیستم نامتغیر با زمان در قالب نمایش فضای حالت مطابق نكته  2بیان
میشود ،است.

1
  f ( x)  ym( n )  K c e 
u
)g ( x

با اعمال کنترلکننده مذکور به سیستم غیرخطی ( ، )3دینامیک
خطای سیستم مداربسته مطابق رابطه ( )47بهصورت مجانبی همگرا
خواهد شد.
()41

Lyapunov
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در رابطه

e( n)  k1e( n1)  ...  kn e  0

1
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11

احسان سرابادانی تفرشی  ،ابولفتح نیک رنجبر

که در آن ] K c  [k 1, k 2 ,..., k n

ضریب بهره کنترل و

اثبات :با استفاده از تعریف

ˆe  e  e
) ˆ ( ym  x)  ( ym  x
  x  xˆ   x

بردار ثابت معلوم با ضرایب دلخواه برای دستیابی به عملكرد گذرای
مطلوب سیستم مداربسته است .بیان فوق به عبارتی بدین معنی است که با

()22

شروع از شرایط اولیه دلخواه ،خطای ماندگار برابر صفر شده

)(lim e (t )  0
t 

و ردیابی ورودی مرجع بهصورت گذرای

و اعمال آن در ( ،)96به رابطه خطای زیر خواهیم رسید.

مناسبی توسط سیستم ردیابی میشود .اگرچه ردیابی مطلوب ورودی در

شرایطی که دینامیک سیستم بیانشده در قالب توابع )  f (xو ) g (x

e  ( A  BK c )e  B[ Tf ( xˆ ) f   gT ( xˆ ) g u

()53

) Kc e ]  B(u  w

نامعلوم بوده و متغیرهای حالت غیرقابل دسترسی و فرآیند در معرض
اغتشاشات خارجی است ،غیرممكن خواهد شد .در چنین شرایطی،
راهحل پیشنهادی با اساس سیستمهای کنترل فازی تطبیقی ،استفاده از دو
تخمینگر فازی جهت تقریب مناسب و مقاوم حالتها جهت محاسبه
قابل اتكا دینامیک نامعلوم فرآیند جهت استفاده در طراحی کنترلکننده
است .در این رویكرد بهطور مشخص ،توابع نامعلوم با مقادیر

تخمینی )  fˆ (xو ) gˆ (x

جایگزین شده و با افزودن بخش کنترل

مقاوم  ، u کنترلکننده فازی تطبیقی غیرمستقیم مطابق رابطه ()48
حاصل میشود.
(21
)

1
] [ fˆ ( xˆ | ˆf )  ym( n )  Kc eˆ  u
ˆ
) gˆ ( xˆ |  g

u

با توجه به دینامیک خطای ردیابی ( ،)93پاسخ دستگاه معادله
دیفرانسیل خطی فوق بهصورت ( )94خواهد بود.

e(t )   (t ,0)e(0)    (t , ) BU 2 ( )d
T

()54

0

که در آن U 2

U 2   f    g u  K c e  u   w
T
g

دینامیک خطای سیستم مداربسته ،رابطه ( )43حاصل میشود.


()55

1

[ gˆ ( xˆ | ˆg )  g ( x)] u

تقریب

عبارتی نمایی است که تحت هر شرط اولیهای به
مقادیر ثابت

f

،

g

و

 ، eخط مسیر ) e (t

بهصورت

 -6شبیهسازی
تصویر مفهومی از چرخه محاسباتی الگوریتم کنترل فازی تطبیقی

] e  Ae  BK c eˆ  B[ Tf ( xˆ ) f   gT ( xˆ ) g u
 Bu  Bw

غیرمستقیم به همراه رویتگر فازی تطبیقی سیستم آونگ معكوس دوگانه
در شكل  2ارائه شده است .مطابق شكل دینامیک فرآیند ،ورودی

کنترلی u

قضیه  :2در صورت انتخاب کنترلکننده فازی تطبیقی زیر برای

را که در بلوک کنترلکننده با استفاده از قاعده کنترلی فازی

تطبیقی معكوس محاسبه میشود ،دریافت مینماید .خروجی سیستم

مداربسته y ،همراه با متغیرهای حالت تخمین زده شدهxˆ ،

سیستم غیرخطی ()3

1
] [ˆfT f (xˆ )  y m( n )  K ceˆ  u 
T
ˆ
) ˆ  (x

که در آن

2

D4  g

یكنواخت و دائم ،محدودشده و شرط همگرایی حاصل خواهد شد.

( )96ختم میشود.

g

u

g

u   v

ˆf

 D5 e



از ( )92و ( ) 93با شرط محدود بودن پارامترهای خطای

با جایگذاری از ( )23( ،)21و ( )29در معادله فوق ،نتیجه به رابطه

(51
)

2

2

مثبت و قابل محاسبه میباشند.

ˆ Bu  Bd  BK c e

()51

که در آن D1









e(t )  D1  D2  D3  f

صفر میل میکند .همچنین  D 4 ، D 3 ، D 2و D 5

])e  Ae  B{[ fˆ ( xˆ | ˆf )  f ( x
()49

T
f

با استفاده از قاعده نابرابری نكته  ،2میتوان نوشت:


با اعمال ( )48در ( )3و پس از مرتبسازی رابطه و بازنویسی

به صورت زیر است:

و

ˆg

از بلوک

دینامیک رویتگر فازی متعاقباً در بلوک تطبیق پارامترهای سیستمهای

فازی تقریبگر دینامیک ناشناخته سیستم یعنی  ˆf ,ˆgمورد استفاده
قرار میگیرند .مقادیر بهروزرسانی شده متغیرهای مذکور در هر لحظه
زمانی مطابق شكل در بلوکهای دینامیک رویتگر و کنترلکننده برای

طبق قوانین ( )32و ( )33تنظیم میشوند،

محاسبه سیگنالهای مورد نظر ،مورداستفاده قرار میگیرند.

خطای ردیابی  eبهصورت یكنواخت و دائم ،محدود خواهد بود.
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در سیستم های فازی مورد استفاده جهت تقریب توابع مدل دینامیكی
طراحی رویتگر ( )21و کنترل کننده ( )91از مجموعه توابع عضویت با 3
مجموعه مثلثی و  2تابع عضویت " شبه ذوزنقه ای" 2چپ و راست کامل
با توزیع متقارن حول صفر مطابق شكل  3استفاده شده است:

شكل  : 3توابع عضویت پایه متقارن مثلثی برای متغیر نمونه

الزم به ذکر است که متغیرهای فضای گفتگو شامل زوایای رابط-
شكل  :2تصویر مفهومی سیستم کنترل غیرخطی فازی تطبیقی غیرمستقیم همراه با
رویتگر فازی تطبیقی

پایدارسازی و کنترل ردیاب سیستم آونگ معكوس دوگانه ارائه شده
است .با توجه به دینامیک سیستم ،مقادیر نامی پارامترهای سیستم در
جدول  1آورده شده است.
اجزا

پایه متحرک

آونگ ( 1پایینی)

آونگ ( 2باالیی)

جرم ()Kg

m  0.9

m1  0.3

m2  0.25

طول ()m

-

L1  0.5

L2  0.5

-

l1  0.25

l2  0.25

-

J1  6.2 103

J 2  5.2 103

x0  0

10  5

20  10

()Kg.m2
موقعیت
اولیه

یک از متغیرها در فضای گفتگو ،بردار مراکز توابع عضویت در ضریب
مناسبی ضرب شده اند .توابع فازی پایه

)(  i

متناظر با  iامین قاعده

فازی طبق رابطه ( )12برای تقریب توابع  fو g

با استفاده از جدول

پایه فازی محاسبه می شوند .پایگاه قواعد فازی پایه برای هر متغیر فضای

جدول  :1مقادیر اولیه و اندازه نامی اجزاء شبیهسازی

اینرسی

x ,x

می باشند.

همچنین به منظور تنظیم سازگاری توابع عضویت با فیزیک تغییرات هر

در این بخش نتایج شبیهسازی رویكرد کنترلی پیشنهادشده برای

() m

های آونگ

با موقعیت مكانی و نرخ موقعیت مكانی پایه

 -1-1شبیهسازی و نتایج

مرکز جرم

1 , 2

و نرخ تغییرات زاویه ای آنها

1 , 2

همراه

گفتگو شامل 25

52

قاعده است که برای متغیر نمونه



در

جدول  2فهرست شده است:
جدول  :2قواعد فازی سیستم فازی برای متغیر نمونه در فضای گفتگو


A 3

A 2

A 1

3



2



1



A 1

8



7



6



2

A

 15

 14

 13

 12

 11

A 3

20



19



18



17



16



A 4

25



24



23



22



21



5

A 5

A 4



4





9



5

مقادیر بهره کنترلکننده ( )Kcو رویتگر ( )Loمطابق زیر محاسبه و
مورد استفاده قرار گرفتهاند.

10





A

بردار بهره کنترل کننده ( )Kcطبق فرمول اکرمن 1برای دستیابی به

نتایج شبیهسازی در شرایط بدون اعمال محدودیت در ورودی و در

قطب های پایدار حلقه بسته طوری طراحی میشود که چند جملهای

غیاب نوسانات خارجی در شكلهای  4و  9ارائه شدهاند .موقعیت مكانی

معادله مشخصه A  BK c

اکیداً هورویتز گردد ].[11

 649.58 -223.21 2078.9 474.19 248.76 333.04 

0
1.491
0 -0.0008 0

0
40.978
0
-0.037
0
0
70.018
0 -2.325e-05 0

0 1000.332 0 -0.0002 0
0 -6.006e-07 0 139.999 0

0 -2.571e-05 0 4874.999 0

 79.981

1499.531
 -0.635

 -13.911
 -0.0001

 -0.012

Ackerman
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پایه متحرک و آونگها در شكل  4ترسیم شدهاند .در شكل منحنی با
c

K

رنگ قرمز مقادیر اندازهگیری شده توسط حسگرها و خطوط خطچین
آبی رنگ مقادیر تخمین زده شده توسط رویتگر فازی تطبیقی را نشان
میدهند .تأکید میشود که مقادیر تخمینی موقعیت مكانی در طراحی

Lo

کنترل کننده مورداستفاده قرار نگرفته و صرفاً جهت نمایش توانمندی
رویتگر ارائه شده است .همانطور که مشاهده میشود در کمتر از  2ثانیه
پایداری مطلوب سیستم حاصل میشود.

1

Quasi Trapezoidal
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شكل  9نشان دهنده سرعت آونگها و پایه نسبت به زمان را نشان

شكل  1سیگنال کنترلی ایجاد شده توسط کنترل کننده را نشان

میدهد .در شكل منحنیهای به رنگ قرمز خطچین مقادیر حسگرها در

میدهد که برحسب نیوتن محاسبه شده و به عملگرهای روی پایه متحرک

مقایسه با مقادیر تخمینی توسط رویتگر میباشند .منحنیهای آبی رنگ

اعمال میشوند تا مطابق شكل  4آونگ ها به حالت عمودی خود برسند.

مقادیر تخمین زده شده سه متغیر حالت سرعتها است .کیفیت تقریب

در ضمن سیگنال کنترل محدود به بازه [ ]-16،16نیوتن گردیده است.

متغیرهای حالت موردنظر توسط رویتگر مطابق نتایج ترسیم شده در شكل
نشان از قابلیت روش در ردیابی متغیرهای حالت نامعلوم در کسری از
ثانیه و پایدارسازی فرآیند تحت کنترل را دارد.

شكل  : 1سیگنال کنترلی اعمال شده به پایه متحرک

کیفیت عملكرد روش کنترلی پیشنهادی در مقاومسازی فرآیند با
حذف موفقیتآمیز ورودیهای ناخواسته خارجی در شرایط ردیابی
ورودی مرجع سینوسی در شكل  7ترسیم شدهاند که در آنها خطوط
خطچین مشكی نشان دهنده مسیر مطلوب است که برای پایه متحرک
بهصورت سینوسی است.

شكل  : 4تغییرات موقعیت اجزاء آونگ معكوس دوگانه پس از رها شدن از
شرایط اولیه

شكل  : 7تغییرات موقعیت پایه حول مسیر سینوسی و اندازه زاویه آونگها در
برابر نوسانات خارجی

شبیهسازی فوق در شرایط اعمال ورودی ضربه خارجی به آونگها
مطابق شكل  8صورت گرفته است که این مقادیر به ترتیب به آونگ
باالیی در ثانیههای  9و  12بهاندازه  6/19نیوتن و به آونگ پایینی در
ثانیههای  3و  13بهاندازه  6/2نیوتن است.

شكل  : 9تغییرات سرعت اجزاء آونگ معكوس دوگانه پس از رهاسازی از
شرایط اولیه
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شكل  : 8ضربههای خارجی به آونگ باالیی و پایینی

همچنین در این آزمون برای نمایش عملكرد اثربخشی سیستم کنترل
ترکیبی بر پایه رویتگر فازی تطبیقی در حذف نویز عملگر و نیز قابلیت
روش در تأمین اهداف کنترلی موردنظر ،سیگنال کنترل محدود به بازه
[ ]-16،16نیوتن گردیده و همزمان در معرض ورودی نویز سفید با دامنه
حداکثر 16نیوتن مطابق شكل  ،3فرض شده است .شكل  16نیز سیگنال

شكل  : 11تغییرات سرعت پایه حول مسیر سینوسی و سرعت زاویهای آونگها
در برابر نوسانات خارجی

کنترلی اعمال شده توسط کنترل کننده را برای شرایط توصیف شده نشان
میدهد.

مالحظه میشود که به جزء زمان شروع فرآیند و زمانهای اعمال
اغتشاش خارجی به آونگها ،تخمین دقیق حالتهای سیستم شامل
سرعتهای آونگها و پایه توسط رویكرد کنترلی موردنظر تأمین شده
است که مجدداً تأکیدی بر قابلیت روش در دستیابی به اهداف کنترلی
در شرایط دشوار همراه با محدودیتهای اعمالشده را نشان میدهد.
شكل  : 3نویز سفید اعمال شده به سیگنال عملگر

عملكرد سیستم کنترلی پیشنهادی در مواجهه با عدم قطعیت
متغیرهای فرآیند شامل تغییرات نمونه جرم پایه و آونگها بدون حضور
ورودی مزاحم خارجی در شكل  12ارائه شده است .در شكل نماد
( )PNبیانگر متغیرهای نامی )PU1( ،بیانگر شرایط  +%16تغییر در جرم
هر دو آونگ و ( )PU2بیانگر شرایط  -%16تغییر در جرم پایه و آونگ
شماره دو است .مطابق شكل قابلیت روش پیشنهاد شده در مقابله با

شكل  : 16سیگنال کنترلی وارد شده به پایه متحرک در حضور نوسانات خارجی

تغییرات روشن است.

و رهگیری مسیر سینوسی

با توجه به شكل  7مشاهده میشود که جزء در زمانهای اعمال
ورودیهای ناخواسته خارجی ،ردیابی ورودی با دقت قابل قبول دنبال
میشود که با عنایت به محدودیتهای بیانشده در آزمون ،نتایج بیانگر
قابلیت چشمگیر روش در حفظ پایداری کلی سیستم در شرایط دشوار
فرضی است .اگرچه حفظ آونگها در وضعیت کامالً قائم مقدور نبوده و
جابجاییهای زاویهای در مقیاس حداکثر 16درجه برای آونگ باالیی و
حدود  26درجه برای آونگ پایینی مشاهده میشوند.
روند سرعت آونگها و پایه در طی آزمون شكل  ،7مطابق نتایج
شكل  11میباشند.
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)time (sec

(الف)

زاویه آونگ پایینی

شكل  : 12عملكرد سیستم کنترل در برابر عدم قطعیت پارامتری

(ب)

 -1-2صحت سنجی

شكل  : 14مقایسه نتایج شبیهسازی برای زاویه آونگ پایینی .الف)نتایج مقاله با

در این بخش مطالعه مقایسهای بهمنظور صحت سنجی نتایج با مرجع

مقایسه روشهای مختلف ذکرشده در متن مقاله ب) نتایج این پژوهش

[ ]12ارائه شده است .در مرجع مذکور از روش بهینهسازی در تنظیم
ضرایب بهره فازی استفادهشده است .شبیهسازی مطابق شرایط اولیه و
مدل هندسی یكسان با مقاله فوق صورت گرفته است .در شكل 13
تصویر مقایسهی بین زاویه آونگ باالیی مرجع ذکرشده (شكل - 13

نتایج حاصل از پژوهش در مقایسه با مقاله مذکور ،نشاندهنده
حرکت هموار با فراجهشهای کوچکتر و البته با زمان نشست طوالنی-
تر است.

الف) با نتایج پژوهش حاضر (شكل  -13ب) با شروع از شرایط اولیه و

در شكل  19مقایسه بین جابجایی پایه متحرک نتایج پژوهش حاضر

بدون حضور اختالل خارجی ارائهشده است .فراجهشهای کوچکتر و

با مرجع موردنظر ترسیم شده است .مجدداً تفاوت در فراجهش اولیه و

زمان نشست بزرگتر نتایج حاصل از پژوهش حاضر در مقایسه با نتایج

زمان نشست طوالنی تر در نتایج پژوهش با نتایج مرجع مذکور مشاهده

مرجع مذکور است که در ادامه قابل مشاهده است.

میشود.
زاویه آونگ باالیی (رادیان)

جابجایی پایه (متر)

)time (sec

(الف)

)time (sec

(الف)

زاویه آونگ باالیی

جابجایی پایه(متر)

(ب)
شكل  : 13مقایسه نتایج شبیهسازی برای زاویه آونگ باالیی .الف) نتایج مقاله با
مقایسه روشهای مختلف ذکرشده در متن مقاله ب) نتایج این پژوهش

در شكل  14مقایسهی بین زاویه آونگ پایینی در هر دو حالت مدل
این پژوهش و مرجع اشارهشده ،ارائه شده است .تفاوت محرز عملكرد دو
رویكرد در شروع فرآیند روشن است.

(ب)
شكل  : 19مقایسه نتایج شبیهسازی برای جابجایی پایه متحرک .الف) نتایج مقاله
با مقایسه روشهای مختلف ذکرشده در متن مقاله ب)نتایج این پژوهش

 -7نتیجهگیری
در این پژوهش ،رویكرد کنترل فازی تطبیقی در پایدارسازی و
کنترل ردیاب آونگ معكوس دوگانه بهعنوان سیستم دینامیكی نمونه

زاویه آونگ پایینی (رادیان)

ناقص عملگر با چالش ویژه کنترلی با استفاده از رویتگر فازی تطبیقی با
فرض عدم دسترسی به بخشی از متغیرهای حالت ،بهصورت روشمند
موردبحث و بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل از شبیهسازیها بهوضوح
نشان دهنده توانمندی و قابلیت ویژه رویكرد هوشمند کنترلی
مورداستفاده در پایش دقیق حالت سیستم ،مطابقت با تغییرات پارامترهای
فرآیند ،محاسبه و تأمین سریع ورودی کنترلی مناسب و مورد نیاز در
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 سیستم.برقراری و حفظ اهداف پایداری و یا کنترل ردیاب فرآیند است
کنترل پیشنهادی همچنین عملكرد بسیار مطلوبی در برابر اختالالت
خارجی و مقاومسازی سیستم تحت کنترل در دستیابی به هر دو هدف
 مقایسه نتایج پژوهش با.پایدارسازی و ردیابی ورودی نشان میدهد
 با تأکید بر اینكه مطالعات منتشرشده همگی بدون،مقاالت منتشرشده
،استفاده از رویتگر و با بهرهگیری از متغیرهای قطعی حالت فرآیند بوده
- پویانمایی مقایسه.داللت بر دست یابی به اهداف موردنظر پژوهش دارند
ای شبیه سازی رویكرد مورداشاره با نمونه کنترلی با روش بازخورد کامل
حالت بهعنوان شبیهسازی نمونه نرمافزار متلب نیز تأکید مضاعفی بر این
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