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طراحي خودخلبان مقاوم با استفاده از جدولبندي بهره فازي
ايمان محمدزمان ،1سيد محمدجواد معافی مدنی

2

 1استاديار ،مجتمع دانشگاهی برق و الكترونيک ،گروه کنترل ،دانشگاه صنعتی مالک اشترmohammadzaman@mut.ac.ir ،
 2فارغالتحصيل کارشناسی ارشد ،مجتمع دانشگاهی برق و الكترونيک ،گروه کنترل ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر javadmadany@yahoo.com ،
(تاريخ دريافت مقاله  ،1931/1/22تاريخ پذيرش مقاله )1931/1/1
چکيده :در اين مقاله خودخلبان مقاوم با استفاده از جدول بندي بهره فازي طراحی شده است .ابتدا با استفاده از ابزار v-gap metric

ناح يه پروازي رهگير به چند زيرناحيه تقسيم شده و براي هر زيرناحيه نقطه کار مناسبی انتخاب می شود .سپس مدل غير خطی رهگير در اين
نقاط کار خطی شده و کنترلکننده مقاوم استاتيكی شكلدهی حلقه ∞ Hبراي هر نقطه طراحی میشود .در ادامه از روش درونيابی فازي
براي درونيابی بين کنترلکنندههاي طراحیشده استفاده میشود .به منظور دستيابی به کارآيی بهينه در طول فرآيند سوئيچينگ فازي با
استفاده از يک تابع هزينه مقدار بهينه توابع عضويت فازي انتخاب میشود .نتايج شبيهسازي ششدرجه آزادي نشاندهنده عملكرد مطلوب
اين سيستم میباشد.
کلمات کليدي :خودخلبان مقاوم ،جدولبندي بهره فازي ،شكل دهی حلقه ∞.v-gap metric ، H

Robust Autopilot Design using Fuzzy Gain Scheduling
Iman Mohammadzaman, Mohammad Javad Moafi Madani
Abstract: In this paper a robust autopilot is designed using fuzzy gain scheduling. At first the
flight envelop is divided to sub regions using v-gap metric and a suitable operating point is selected
in each region and robust static H∞ loop shaping controller is designed for the linearized model.
Finally, fuzzy gain scheduling is used to interpolate the local controllers. Simulation results show
the generality and effectiveness of the proposed control strategy in terms of the performance and
robustness of the system.
Keywords: Robust autopilot, Fuzzy gain scheduling, H∞ loop shaping, v-gap metric.

 -1مقدمه
سيستمهاي هوافضايی در سالهاي اخير يكی از جذابترين موضوعات

داشتن ديناميک غيرخطی با پارامترهاي متغير با زمان ،وجود نامعينیهاي

کنترلی مورد توجه مهندسين بوده است .در بعد مهندسی کنترل ،اين

متنوع ،بروز رفتارهاي پيشبينی نشده ناشی از تغيير در جرم ،نامعينی در

سيستمها داراي پيچيدگی خاصی میباشد .رفتار غيرخطی آنها با توجه به

نمودار سوخت و اثرات نامعينی در سطوح بالکها بر مشكالت طراحی

شرايط کاري خاص ،يک چالش جدي در روند کنترل است .اين رفتار

رهگيرها افزوده است .تغييرات سريع متغيرهاي رهگير نيز با توجه به

غيرخطی ناشی از غيرخطيت در ضرايب آيروديناميكی ،و همچنين ذات

سرعت حرکت و تغييرات در محيط کار رهگير ،از ديگر مسائلی است

غيرخطی و توام با تداخل در معادالت شش درجه آزادي میباشد].[4-1

که به پيچيدگی مسئله کنترل رهگير اضافه میکند .اکثر اين چالشها در
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ط راحی خودخلبان رهگير خود را نشان داده ومیبايست در فرآيند

به پيچيدگی طراحی کنترلکننده جدولبندي بهره نهايی خواهد شد .يكی

طراحی کنترلکننده مدنظر قرار گيرد.

از روشهاي جديد مقاوم ،روش کنترلکننده استاتيكی شكلدهی حلقه

در طراحی خودخلبان رهگير ،در سالهاي اخير تالشهاي زيادي
انجام شده است .روشهاي مختلفی با توجه به چالشهاي محوري در
طراحی کنترلکننده مورد استفاده قرار گرفته است .يک روش مورد
توجه ،طراحی کنترلکننده جدولبندي بهره میباشد .در اين روش ،ابتدا
به انتخاب چند متغير نشان دهنده غيرخطيت سيستم که قابل اندازهگيري و
يا تخمين باشند ،پرداخته میشود .اين متغيرها ،متغيرهاي جدولبندي بهره
ناميده میشوند .با انتخاب اين متغيرها ،میتوان به ايجاد فضايی به نام
فضاي کار پرداخت که ابعاد مختلف آن ،متغيرهاي جدولبندي بهره
می باشند .با ايجاد فضاي کار ،به تقسيم فضا به صورت مناسب پرداخته
شده و در هر ناحيه ،نقطهاي به عنوان نقطه کار نامی انتخاب میشود .با
انتخاب اين نقاط ،خطیسازي حول اين نقاط انجام شده و براي هر مدل

 H می باشد که در آن با استفاده از نامساوي ماتريسی خطی در طراحی
کنترلکننده میتوان درجه کنترلکننده را در طول فرآيند طراحی در نظر
داشت .در ] [3با استفاده از اين ايده يک کنترلکننده مقاوم استاتيكی
طراحی شده است .در اين روش ابتدا سيستم نامی با استفاده از وزنهاي
مناسب شكلدهی میشوند ،بهگونهاي که سيستم شكلدهیشده،
معيارهاي کارآيی موردنظر را برآورده سازد .سپس با استفاده از نامساوي
ماتريسی خطی کنترلکننده استاتيكی مقاوم براي سيستم شكلدهیشده
طراحی میشود .به علت داشتن درجه پايين و همچنين داشتن معيارهاي
کارآيی و قوام ،اين روش مورد استقبال فراوان در سيستمهاي هوافضايی
قرار گرفته است .در مرجع ] [11به طراحی خودخلبان رهگير با استفاده از
کنترلکننده مقاوم استاتيكی شكلدهی حلقه  H پرداخته شده است.

خطیشده ،يک کنترل کننده محلی طراحی میشود .سپس به کمک يک

يكی ديگر از مسائل مهم در طراحی کنترلکننده جدولبندي بهره،

ساختار سوئيچ مناسب ،به کنترل سيستم در کل فضاي کار پرداخته

طراحی سيستم سوئيچ براي کنترل در کل فضاي کار میباشد .يكی از

میشود].[1،1

سادهترين راهها براي طراحی سيستم سوئيچ ،استفاده از درونيابی خطی

همانطور که در باال گفته شد ،يكی از بخشهاي کنترل جدولبندي
بهره ،طراحی کنترلکنندههاي محلی بعد از انتخاب نقاط کار نامی و
خطیسازي حول آن نقاط میباشد .براي اين بخش ،روشهاي مختلفی
در مقاالت پيشنهاد شده است .يكی از روشهاي پرسابقه در طراحی
خودخلبان رهگير ،روش کالسيک میباشد .اين روش بهعلت سادگی در
طراحی و تحليل بسيار مورد استفاده بوده است ] .[1،1اما در رهگيرهاي
امروزي که داراي تغييرات زياد در شرايط پروازي هستند و در معرض
نامعينی هاي مختلف قرار دارد اين روش قادر به حفظ کارآيی و قوام
موردنظر طراحان نمیباشد .در مرجع ] [7با طراحی يک کنترلکننده
داراي چند درجه آزادي و طراحی يک الگوريتم بهينهسازي تكاملی ،به
تعيين درجات و ضرايب کنترلکننده پرداخته شده است .اين روش به
دليل امكان بهينهسازي کنترلکننده داراي مزيت بااليی است ،اما به دليل
اينكه فرآيند دستهبندي نقاط و انتخاب نقاط کار نامی و همچنين تنظيم
کنترل سوئيچ فازي ،همه با هم انجام میشود و معيارهاي عملكرد و
حاشيه پايداري مورد توجه است ،ممكن است تعداد کنترلکنندهها زياد
شده و پياده سازي بسيار پيچيده گردد .هرچند نياز به اطالعات کامل از
سيستم رهگير و پيچيدگی در تحليل پايداري و کارآيی و همچنين عدم
مالحظات قوام ،استفاده از اين روش را در طراحی خودخلبان رهگير
محدود میکند .در دستهاي ديگر از روشها که بهعنوان روشهاي مقاوم
شناخته شدهاند توجه خاصی به قوام و کارآيی در حضور نامعينیها و
اغتشاشات شده است .از ديگر مزاياي اين روش ،نظاممند بودن فرآيند
طراحی و داشتن ابزارهاي مناسب براي تحليل کارآيی و قوام سيستم
اغتشاشيافته میباشد که منجر به اقبال فراوان طراحان خودخلبان گرديده
است] .[8اما در اکثر روشهاي مقاوم ،کنترلکننده طراحیشده داراي
درجه باالي و غيرقابل تعيين در شرايط مختلف میباشد که اين امر منجر
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،4زمستان 1931

میباشد] .[11از ويژگیهاي اين روش ،انجام عمليات درونيابی در کل
فضاي کار فرآيند میباشد .در اين مسير ،درونيابی به گونههاي مختلف
انجام میشود .يک روش مورد استفاده ،درونيابی صفرها ،قطبها و بهره
کنترلکننده میباشد .در روشی ديگر ،سيگنالهاي کنترلی بر مبناي
مختصات نقطه کار درونيابی میشوند] .[19،12در اين مراجع ،براي
سوئيچ از درون يابی خطی استفاده شده که در آن ،براي هر نقطه ،چهار
نقطه نامی اطراف آن درنظر گرفته شده و بين اين چهار نقطه بر مبناي
فاصله درونيابی میشود .اين روش به دليل اينكه به ازاي تمام نقاط داخل
فضاي کار نياز به درون يابی دارد ،حجم محاسبات را باال برده و کيفيت
عملكرد را از حالت طراحی شده تنزل میدهد زيرا امكان استفاده از تنها
يک کنترل کننده براي فضاي کاري نزديک يک نقطه کار نامی وجود
ندارد .از معايب اين روشها ،اعمال درونيابی به ازاي تمام نقاط کار
میباشد که باعث پيچيدگی و حجم زياد محاسبات کنترلکننده میباشد
که مطلوب نيست .همچنين در اين روشها ،به بررسی کارايی
کنترلکننده نهايی پرداخته نمیشود .عالوه بر درونيابی خطی ،استفاده از
منطق فازي نيز در طراحی سيستم سوئيچ خودخلبان انجام میشود]-14
 .[18در اين روش با تعريف توابع عضويت فازي به دستهبندي فضا به
گونهاي پرداخته میشود که در نواحی نزديک به نقطه کار نامی ،تنها
يک کنترلکننده فعال میشود و تنها در فواصل ميانی بين نقاط کار نامی،
درونيابی بين کنترلکنندهها انجام میشود .در مرجع ] [13به طراحی
سيستم سوئيچ به کمک ابزار منطق فازي پرداخته شده است .در اين
مرجع ،با استفاده از يک سيستم فازي  ،TSKبه طراحی توابع عضويت و
قواعد فازي به صورت عمومی پرداخته شده و در فرآيند بهينهسازي
کنترل کننده ،تعداد و مرکز توابع عضويت و همچنين قواعد فازي تنظيم
میشوند .اين سيستم به دليل وجود معيارهاي متعدد و سختگيرانه منجر
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به کنترلکننده بزرگی میشود که در مرحله پيادهسازي محدوديتهاي

فازي طراحی شده و با اعمال سناريوهاي پروازي به مدل رهگير و

زيادي را به وجود میآورد .در مرجع ] [21نيز از سيستم فازي براي

بهينهسازي باند درونيابی در سيستم فازي ،اقدام به طراحی سيستم

سوئيچ استفاده شده است .البته براي انتخاب نقاط کار و به تبع آن توابع

جدولبندي بهره فازي میشود و در نهايت به ارائه نتايج شبيهسازي بر

عضويت فازي ،از روش الگوريتم ژنتيک استفاده شده است .معيار مورد

روي مدل رهگير پرداخته شده است.

نظر براي بهينهسازي نيز کمينهسازي خطاي ضرايب تابع تبديل میباشد.

 -2مدل دیناميکي رهگير

از محدوديتهاي اين روش ،امكان ايجاد تعداد زياد نقطه کار است که
اصال مطلوب نيست .همچنين حاشيه پايداري مقاوم و عملكرد سيستم در
فرآيند طراحی مدنظر قرار نگرفته است .از جمله ايرادات روشهاي فازي
مورد بررسی ،عدم ارائه تحليل مناسب از عملكرد کنترلکننده نهايی
میباشد.
اما آنچه در اين مقاله انجام شده است ،استفاده از جدولبندي بهره با
سيستم سوئيچ فازي براي استفاده در خودخلبان رهگير میباشد .به دليل
نامعينیهاي مدل خطی که ناشی از اثرات غيرخطی و همچنين تغييرپذيري
با زمان سيستم میباشد ،استفاده از کنترلکننده محلی مقاوم با روش

مدل رياضی بيانشده در اين بخش ،توصيفکننده ديناميک يک
رهگير  STT1با کنترل دم در سه محور غلتش ،خمش و گردش میباشد.
هدف از طراحی خودخلبان آن است که رهگير مورد نظر بتواند با تغيير
زاويه بالک باالبر ،سكان و ايلرون (  ،)  e ,  r ,  aدستورات متغير شتاب
در محورهاي خمش و گردش (  ) a yr , az rرا به خوبی تعقيب نمايد و
عالوه بر آن سرعت زاويهاي کانال غلتش را صفر کند .بالکهاي سكان
و باالبر توسط عملگر با تابع تبديل زير کنترل میشوند:
n2
) (s
 2
 c ( s) s  2 n s  n2

()1

کنترلکننده استاتيكی شكلدهی حلقه  H پيشنهاد شده است .همچنين
بهمنظور کاهش پيچيدگی طراحی وزنهاي شكلدهی حلقه يک
الگوريتم بهينهسازي ارائه میگردد .در اين الگوريتم وزنهاي شكلدهی

که در آن فرکانس طبيعی عملگر برابر  211rad/secو ضريب ميرايی برابر

 1/7بوده و   ,  cبهترتيب بيانگر سيگنال ورودي به عملگر و سيگنال

حلقه بهگونهاي انتخاب میشوند که حاشيه پايداري مقاوم سيستم نهايی

خروجی از عملگر میباشد .متغيرهاي قابل اندازهگيري ،شتابهاي

بهينه گردد .در قدم بعد با استفاده از ابزار  Vgap-Metricو با توجه به

عمودي و سرعت زاويهاي در محورهاي خمش و گردش و همچنين عدد

حاشيه پايداري مقاوم بهدستآمده براي نقطه نامی ،نقاط کار بعدي

ماخ و ارتفاع میباشد .معادالت ششدرجه آزادي در حالت کلی

انتخاب شدهاند .انتخاب نقاط کار بهگونهاي انجام میشود که هر

بهصورت زير هستند:
U W Q V R 


F  m V  UR W P 
W V P UQ 



کنترلکننده محل ی قادر به تامين پايداري براي زير ناحيه مربوط به خود
باشد و عالوهبرآن به بهينهشدن تعداد زيرنواحی محلی ،توجه خاصی شده
است .اين امر منجر به کاهش قابل مالحظه پيچيدگی محاسبات و سادگی

()2

مرحله سوئيچينگ میشود .بعد از طراحی کنترلکنندهها براي نقاط کار
نامی ،از ي ک سيستم فازي براي سوئيچ استفاده شده است .در اين سيستم
فازي اين قابليت وجود دارد که در قسمتی از ناحيه مربوط به نقطه کار
نامی ،تنها کنترل کننده طراحی شده براي آن نقطه مورد استفاده قرار گيرد
و نيازي به درونيابی چند کنترلکننده نبوده و لذا در پيادهسازي
کنترلکننده سهولت به وجود میآيد .همچنين براي باال بردن کيفيت

که در آن  W ،V ،Uبردارهاي سرعت رهگير در راستاي بدنی بوده و
T

T
ممان بهصورت  F  Fx , Fy , Fz و 

M  L , M , N

و ساده

سازي ،معادالت ششدرجهآزادي به شكل زير تبديل خواهد شد:
Fx  m U W Q V R 
Fy  m V  RU

سناريو طراحی گرديده تا به تحريک نقاط کار مختلف پرداخته و
اعمال سناريوها ،تاب ع معيار انتگرال خطا محاسبه شده و با تغيير باند

I

ماتريس ممان اينرسی رهگير میباشد .با تعريف مولفههاي بردار نيرو و

عملكرد کنترلکننده ،با درنظر گرفتن شرايط عملكردي رهگير ،چند
عملكرد محلی و کلی سيستم کنترل جدولبندي بهره را بهينه سازد .با

 I x P  I xy Q  I xz R    I z  I y  qr  I yz  r  q   I xy rp  I xz pq 


M   I y Q  I yz R  I xz P    I x  I z  pr  I xz  p 2  r 2   I yz pq  I xy qr 


 I z R  I xz P  I yz Q  

   I y  I x  pq  I xy q 2  p 2   I xz rq  I yz rp 
2

2

()9


 m W  QU 

Fz

L  IxP

درونيابی در توابع عضويت فازي ،بهترين باند درونيابی براي سيستم

M  I yQ

سوئيچ فازي مورد استفاده قرار میگيرد.

N  IzR

بخش بندي مقاله به اين صورت است که در بخش دوم مقاله ،به

که در آن  mجرم رهگير میباشد .در تمامی روابط فوق ،سمت چپ

معرفی مدل ديناميكی رهگير پرداخته شده است .در بخش سوم روش

معادالت ،نيروها و ممانهاي آيروديناميكی در جهات مختلف هستند .اين

طراحی کنترل کننده مقاوم معرفی شده و در بخش بعد به انتخاب نقاط
کار و تقسيمبندي ناحيه کاري پرداخته شده و روند طراحی خودخلبان در
نقاط کار انتخاب شده بيان شده است .سپس در بخش پنجم سيستم سوئيچ
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نيروها و ممانها برحسب ضرايب آيروديناميكی بهصورت زير تعريف

میشوند تا سيستم تحت کنترل شكلدهیشده

میشوند:

مطلوب را دارا باشد.
) Fx  QSC x ( ,  A , M
)Fy  QSC y ( ,  R , M , R

z1

)Fz  QSC z (  ,  E , M , Q

()4

Gs

معيارهاي کارآيی

w2

w1
W1

) L  QSlCl ( ,  A , M , P

W2

G

)M  QSlC m ( ,  E , M , Q
)N  QSlC n (  ,  R , M , R

z2

k

که در آن  Mعدد ماخ میباشد .براي خطیسازي معادالت رهگير،
ضرايب آيروديناميكی در رابطه فوق بهصورت خطی مدل میشوند:

شكل  :1دياگرام بلوکی استاندارد روش شكلدهی حلقه H 
G s W 2GW 1

()3

C y  C y   C z r R C z R
r

d
C z  C z 
C z Q C z E
e
2U q
d
Cl 
C l P  C l  A
a
2U p
d
C m  C m  
C mq Q  C m  E
e
2U
d
C n  C n  
C n R  C n  R
r
2U r

()4

طراحی کنترلکننده استاتيكی شكلدهی حلقه  H بايد بهگونهاي انجام
شود که نرم بینهايت تابع تبديل حلقه بسته از اغتشاش به خروجی در
شكل  :1مطابق رابطه زير کمينه گردد:
()11

با استفاده از روابط ) )-میتوان توابع تبديل هر سه کانال غلتش،خمش و

Gs 

    1

در رابطه فوق





k 
1
 min     I  G s k    I
stab k 
I 

z 
 1 
z 2  

min T w 1 
 
w 2 

stab k 

حاشيهپايداري مقاوم سيستم حلقهبسته میباشد.

گردش را بهدست آورد .در اينجا براي سادگی تنها توابع تبديل

طراحی کنترلکننده استاتيكی شكلدهی حلقه  H با اعمال نامعينی

کانالهاي غلتش و خمش نشان داده میشوند زيرا تابع تبديل کانال

روي ضرايب نرماليزهشده از سمت چپ نسبت به هم اول سيستم تحت

گردش مشابه کانال پيچ میباشد:

کنترل شكلدهیشده  G sانجام میشود .تحقق فضاي حالت سيستم
تحت کنترل شكلدهیشده  G sرا بصورت زير درنظر بگيريد:

L A
)p(s

 a (s ) sI x  L p

()1
()1



q s 
M e s   Z e M   Z  M  

e s  s 2   M q  Z  V  s   Z  M q  M  Z q  V  M 

()7



Z  s 2   M  Z q  Z  M q  s   Z  M   Z e M  
az  s 
 2
q s  s   M q  Z  V  s   Z  M q  M  Z q  V  M 





()11
n y nu

که در آن

, D R

n y n

A  R n n , B  R n nu ,C  R

میباشد .ضرايب نرماليزهشده از سمت چپ نسبت به هم اول سيستم تحت
کنترل  G sرا بهصورت زير میتوان نوشت:

که در آن:
SQDCzq
m
SQDCme
Iy

()8

B

D

A
Gs  
C

SQDCm
Iy
SQD 2 C mq
I yV

Zq 

LA  QSDCla

()12

 D
L p  QSDCl p .

 2V 
SQC ze
Z 
m
SQC z
Z 
m

M 
M 
Mq 

B  LD
L 

E 1/ 2 D E 1/ 2 

 A  LC
M l    1/ 2
C
E

Nl

که در آن ماتريسهاي  L, Eبهصورت زير میباشند:
()19

E  I  DD

T

1

()14

L  ( BD  ZC ) E
T

T

و در رابطه ) ماتريس  zجواب يكه معادله جبري ريكاتی زير میباشد:

 -3کنترلکننده استاتيکي شکلدهي حلقه ∞H
در اين بخش مروري بر روش استاتيكی شكلدهی حلقه
میشود .در اين روش ابتدا سيستم تحت کنترل نامی
توسط وزنهاي شكلدهی حلقه

W 2 ,W 1
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G

()11

H

مطابق شكل :1

بهگونهاي مناسب شكلدهی

( A  BF 1DT C ) Z  Z ( A  BF 1DT C )T
 ZCT E 1CZ  BF 1BT  0

که در رابطه فوق:
()11

F  I  DT D
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ايمان محمدزمان ،سيد محمدجواد معافی مدنی

میتوان نشان داد رابطه زير همواره برقرار است:
()17

k 
1
     I Gs k   I
I 

Gs 



 k  
1
1 
   (I  G s k  ) M l 
 I 


2 

()29

اين رابطه بدين معنی است که میتوان بهجاي طراحی کنترلکننده k 









1

2

کمينه کرد.

براي نامساويهاي ماتريسی خطی بوده که در قضيه زير بيان میشود:

E

0
 I nu

 I n y
2

0

1

E

0

 B


1 
~ I  ~ 
B   n u , C   CR 0 0 E 2 
D




 0 



()24

با توجه به رابطه فوق میتوان شرايط وجود کنترلکننده استاتيكی
شكلدهی حلقه  H را بهدست آورد .اين شرايط بر اساس وجود جواب

1

 I n y

بهگونهاي که نرم بینهايت تابع حلقهبسته در رابطه ) را کمينه کند،
میتوان نرم بینهايت تابع حلقهبسته معادل آن را که در رابطه ) آمده

 LE
0

RCT
0


 AR  RAT

0
~ 
A
 CR

1
  E 2 LT


و کنترلکننده نهايی بهصورت زير محاسبه میشود:

k s W 2 k W 1

()21

قضيه  :1اگر تحقق فضاي حالت  G sبا رابطه ) بيان شود،
براي سيستم تحت کنترل

ممكن اس ت الزم باشد براي رسيدن به حاشيهپايداري مقاوم قابل قبول و

شكلدهی شده  G sوجود دارد (  ) kبهگونهاي که نرم بینهايت تابع

کارآيی مناسب ،فرآيند طراحی وزن هاي شكلدهی حلقه چندين بار

تبديل زير را مینيمم کند:

تكرار شود و عالوه بر آن با قاطعيت نمیتوان گفت حاشيهپايداري بهينه

کنترلکننده استاتيكی شكلدهی حلقه

()18

    1


H

 k 
1 1 
  ( I  Gs k ) M l 
 I 


اگر عدد    1و ماتريس معين مثبت متقارن R

وجود داشته باشند

بطوريكه :

وزنهاي شكلدهی حلقه و همچنين بهينهکردن حاشيهپايداري مقاوم ،از
الگوريتم ارائه شده در استفاده میگردد که به کمک آن فرآيند طراحی
وزنهاي شكلدهی حلقه آسان شده و حاشيهپايداري مقاوم نيز به بهينه
محلی میرسد .عالوهبرآن کنترلکننه نهايی نيز از نوع استاتيكی بوده که
درجه پايينی دارد.

R( A  LC )T  ( A  LC ) R  0

()13
2 

()21

حاصل شده است .لذا براي حل اين مساله و سادهسازي فرآيند انتخاب


0




1

 LE

2

RCT  BDT

1

 E

E

 I n y

2

در رابطه ) ،ماتريسهاي L , E

1

E


 AR  RAT  BBT

T
 CR  BD
1

 E 2 LT



 -4انتخاب نقطه کار مناسب و طراحي
خودخلبان مقاوم
در اين بخش با استفاده از ابزار  v-gap metricناحيه پروازي

در روابط ) و ) با روابط ) و ) توصيف

رهگير به چند زيرناحيه تقسيم شده و براي هر زيرناحيه نقطه کار مناسبی

میشوند .بعد از حل نامساويهاي ) ) و بهدستآوردن ماتريس معين

انتخاب میشود .اين نقطه بايد بهگونهاي باشد که کنترلکننده

خيلی بزرگ بود (بهطور معادل،

طراحی شده در آن توانايی تامين پايداري در ساير نقاط درون زير ناحيه

حاشيهپايداري مقاوم خيلی کوچک بود) بايد وزنهاي شكلدهی حلقه

مربوط به خود را داشته باشد .ثانيا بهمنظور جلوگيري از پيچيدگی در

 W 2 ,W 1دوباره طراحی شوند ،در غير اين صورت میتوان از لم کران

هنگام جدولبندي بهره ،تعداد اين نواحی تا حد امكان بايد کم باشد.

حقيقی براي بهدستآوردن کنترلکننده استاتيكی شكلدهی حلقه H 

ابزار  v-gap metricبيانگر بيشترين فاصله بين پاسخ فرکانسی دو

مثبت R

و عدد



 ،اگر عدد



استفاده کرد .اين کنترلکننده با رابطه زير محاسبه میشود :
()21





~
~ 1
k  k I  Dk

با کمک اين ابزار میتوان تعيين کرد که اگر کنترلکنندهاي بتواند سيستم
تحت کنترل نامی

~
که در رابطه فوق  kبا حل نامساوي زير حاصل میشود:
()22

سيستم  LTIدر حالت نامی(  ) Gو غير نامی(  ) Gمیباشد .عالوه بر آن

~ ~ ~ ~ ~~ ~
A  Bk C  C T k T B T  0

شرايطی خواهد توانست سيستم تحت کنترل غير نامی

G

را نيز پايدار

کند .اين موضوع در اثبات پايداري سيستم حلقهبسته مورد بررسی در اين
مقاله در تمام ناحيه پروازي رهگير بسيار کاربرد خواهد داشت.

~ ~ ~
ماتريسهاي  C , B , Aدر رابطه ) بهصورت زير هستند:

تعریف v-gap metric :بهصورت زير تعريف میشود
()21
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G

را بهصورت مقاوم پايدار کند ،آنگاه تحت

 and wno det   s   0
otherwise

det   j    0

if

   P1 , P2  ,


v  P1 , P2   

1,
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1

ايمان محمدزمان ،سيد محمدجواد معافی مدنی

که

در

~
~
P1, P2  :  N 2 M1  M 2 N1

آن:

~
~
  s  : N 2 N1  M 2 M 1و

و

 N2 , N1, M 2 , M1ضرايب از سمت

1.5  M  3.5
500m  h  18000m

()28

چپ نسبت به هم اول سيستمهاي تحت کنترل  P1, P2بوده و
 wno det s برابر تعداد چرخش تابع   s در جهت عقربههاي

ساعت حول مبدأ میباشد که در نمودار نايكوئيست مشخص است .قضيه
زير بيانگر شرايطی است که اگر کنترلکنندهاي بتواند سيستم تحت
کنترل نامی

G

را بهصورت مقاوم پايدار کند ،آنگاه خواهد توانست

سيستم تحت کنترل غير نامی

G

شكل  :2دياگرام بلوکی مدل خطی رهگير در کانال خمش به همراه عملگر

را نيز پايدار کند.

قضيه  :2سيستم تحت کنترل نامی

G

و وزنهاي شكلدهی حلقه و کنترلکننده مقاوم

داده شده است و

     boptG است .براي کنترلکننده داده شده  Kو براي تمام

د ر اين مقاله محدوده عملياتی رهگير به سه قسمت تقسيم شده و
براي هر قسمت ،نقطه کار مناسبی مشخص میگردد ،بهگونهاي که

سيستمهاي تحت کنترل غير نامی که داراي ويژگی  v G, G   

کنترلکننده طراحیشده براي هر نقطه کار قادر به تامين پايداري براي

هستند ،رابطه زير برقرار است ]:[21

تمام نقاط درون هر زير ناحيه باشد .براي نشاندادن اين موضوع فضاي هر
زيرناحيه برحسب ارتفاع و ماخ شبكهبندي شده سپس تابع حلقهباز G i

arc sin b G,K  arc sin - arc sin

()27

که بهصورت خطچين در شكل  2نشانداده شده است بهازاي تمام  iنقطه

اگر و فقط اگر. bG, K   :

موجود درون اين ناحيه محاسبه شده و سپس با استفاده از وزن
بتواند سيستم تحت

طراحیشده W 2

پايدار کند ،میتواند هر

G s ,i

قضيه فوق بيان میکند که اگر کنترلکننده
کنترل نامی

G

را با حاشيهپايداري مقاوم



K

سيستم تحت کنترلی که فاصله آن از سيستم تحت کنترل نامی ،کمتر از


باشد را نيز پايدار نمايد.
اين قضيه از آن جهت حائز اهميت است که اگر بتوان درون هر

زيرناحيه در محدوده عملياتی رهگير ،سيستم تحت کنترل نامی

G

شكلدهی

تمامی اين توابع شكلدهی میشوند .در نتيجه  iتابع
حاصل میشود .آنگاه فاصله  v-gapبين تمام

 G s , iها با تابع شكلدهیشده نامی G s

مطابق  -محاسبه میشود .اگر

ماکزيمم فاصله بين سيستمهاي تحت کنترل شكلدهیشده

G s ,i

با

G
سيستم تحت کنترل شكلدهیشده نامی  ، sاز حاشيهپايداري مقاوم

مناسبی يافت بهگونهاي که فاصله  v-gapآن با ساير سيستمهاي تحت

بهدست آمده براي نقطه نامی کمتر بود آنگاه طبق قضيه  ،2کنترلکننده

کنترل ديگر درون زيرناحيه ،کمتر از حاشيهپايداري مقاوم  bG, Kباشد

استاتيكی k 

آنگاه میتوان مطمئن بود که کنترلکننده

K

تمامی سيستمهاي تحت

کنترل موجود درون زيرناحيه پروازي رهگير را نيز پايدار خواهد کرد.
نكته قابل ذکر اين است که بهعلت استفاده از روش شكلدهی حلقه
 ،در اينجا بايد  v-gapبين سيستمهاي تحت کنترل شكلدهیشده

H

محاسبه شود .دياگرام بلوکی سيستم تحت کنترل شكلدهیشده رهگير
در شكل  2آمده است .در اين شكل دياگرام بلوکی سيستم خطیشده
رهگير به همراه عملگر و کنترلکننده و وزنهاي شكلدهی حلقه
نشانداده شده است .براي طراحی کنترل کننده در هر نقطه کار ،ابتدا حلقه
داخلی(سرعت زاويهاي) با طراحی بهره مناسب

kq

طراحیشده براي اين نقطه کار تضمينکننده پايداري در

تمام زيرناحيه مشخصشده در خواهد بود .در غير اينصورت نقطه کار
نامی بايد دوباره انتخاب شود و اين فرآيند دوباره تكرار گردد .بعد از
آزمون و خطا سه نقطه که در نشان داده شده است ،انتخاب میگردد.
در  v-gap ،-بين سيستم تحت کنترل شكلدهیشده در اين سه
نقطه نامی با ساير نقاط درون هر زيرناحيه نشان داده شده است .نتايج ،
نشان میدهد که حاشيهپايداري مقاوم کنترلکننده طراحیشده در هر
نقطه نامی از بيشينه  v-gapدر ناحيه مربوط به خود بزرگتر است .پس
میتوان نتيجه گرفت که هر سه کنترلکننده مقاوم طراحیشده ،قادر به

پايدار شده و سپس

حفظ پايداري در هر سه زيرناحيه مربوط به خود هستند .در مشخصات

تابع حلقهباز نامی(بهصورت خطچين در شكل  2به عنوان ورودي به

وزنهاي شكلدهی حلقه بههمراه کنترلکننده استاتيكی مقاوم آمده

الگوريتم بهينهسازي بيانشده در بخش قبل داده میشود .خروجی اين

است.

الگوريتم وزنهاي شكلدهی حلقه
استاتيكی شكلدهی
وزنی

W2

حلقه H 

W 2 ,W 1

بههمراه کنترلکننده

میباشد (در اين مقاله براي سادگی تابع

برابر واحد انتخاب شده است) .محدوده عملياتی رهگير به

صورت زير میباشد:
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شكل  :9تقسيم محدوده عملياتی رهگير به سه زيرناحيه بههمراه نقاط
طراحی براي هر ناحيه

شكل  :1فاصله  v-gapبين سيستم تحت کنترل شكلدهیشده نامی با ساير
سيستمهاي تحت کنترل درون ناحيه سوم

در ادامه به طراحی خودخلبان رهگير بهمنظور صفر کردن نرخ
زاويهاي حلقه غلتش پرداخته می شود .از آنجايی که در بهدست آوردن
معادالت خطی رهگير به منظور جلوگيري از تزويج بين کانالهاي پيچ و
ياو ،فرض شده است که سرعت زاويهاي کانال غلتش صفر باشد پس بايد
سرعت زاويهاي کانال غلتش را با طراحی يک کنترلکننده فيدبک ساده
مطابق صفر کرد.
شكل  :4فاصله  v-gapبين سيستم تحت کنترل شكلدهیشده نامی با ساير
سيستمهاي تحت کنترل درون ناحيه اول

ضرايب

k 2, k1

که در آمدهاند ،بهگونهاي طراحی میشوند که

پهناي باند سيستم حلقهبسته در کانال غلتش در بزرگتر از پهناي باند
کانالهاي خمش و گردش باشد .زيرا سرعت زاويهاي کانال غلتش بايد
سريعتر از کانالهاي ديگر صفر شود و در غير اينصورت تزويج بين
کانالهاي خمش و گردش رخ خواهد داد.
1
s

a s 

P s 

k1

Ga

k2

actuator

شكل  :7دياگرام بلوکی مدل خطی رهگير در کانال غلتش بههمراه حلقه
فيدبک

 -5طراحي سویيچ فازي
شكل  :1فاصله  v-gapبين سيستم تحت کنترل شكلدهیشده نامی با ساير
سيستمهاي تحت کنترل درون ناحيه دوم

بعد از طراحی کنترل کننده براي نواحی مختلف فضاي کاري ،نوبت به
طراحی ساز وکاري براي انتقال بين کنترل کننده ها ،در شرايط حرکت
فرآيند از نقطه کاري در ناحيه اي به نقطه کاري در ناحيه ديگر می رسد.
براي اين کار در اين مقاله از ابزار سيستم فازي استفاده شده است .از
مزيت هاي اين ابزار می توان به انتقال نرم بين کنترل کننده ها اشاره نمود
که در مقايسه با سوئيچ سخت تغييرات سيگنال کنترلی نرم تر بوده و لذا
در خروجی نوسانات شديدي مشاهده نمی شود .همچنين در اين حالت،
در مناطق مرزي ،بين کنترل کننده ها برون يابی می شود که به عملكرد
بهتر کنترل کننده نهايی منجر می شود.
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جدول  :1مقايسه بين حاشيهپايداري مقاوم و بيشينه  v-gapبين سيستمهاي تحت کنترل نامی و اغتشاشيافته در هر ناحيه
نقطه نامي اول

نقطه نامي دوم

نقطه نامي سوم

mach  1.5
height  2000m

mach  1.5
height  11000m

mach  2.5
height  11000m

محدوده هر زيرناحيه

1.5  mach  3.5
500m  h  11000m

1.5  mach  2.5
11000m  h  15000m

2.5  mach  3.5
11000m  h  15000m

حاشيهپايداري مقاوم

0/25

0/21

0/83

بيشينه  v-gapدر هر ناحيه

0/83

0/53

0/83

مختصات نقطه كار

جدول  :5تابع وزنی  W 2بهازاي سه نقطه کار نامی بههمراه کنترلکننده استاتيكی مقاوم و ضريب پايدارساز حلقه داخلی
نقطه نامي اول

نقطه نامي دوم

نقطه نامي سوم

kq

-0/2

-0/8

-0/8

W2

0.001s 3  0.11s 2  24s  71
s 3  134s 2  1933s  0.2

0.005s 3  0.47s 2  21.4s  85
s 3  65s 2  1845s  0.2

0.005s 3  0.47s 2  21.4s  85
s 3  65s 2  1845s  0.2

k

0/33

0/37

0/82

جدول  :8ضرايب کنترلی حلقه غلتش در سه نقطه کار
نقطه كار اول

نقطه كار دوم

نقطه كار سوم

k 2  10, k 1  0.27

k 2  10, k 1  0.27

k 2  10, k 1  0.27

براي طراحی سيستم سوئيچ فازي ،بايست تک تک اجزاي سيستم
فازي طراحی شود .اجزاي سيستم فازي عبارتند از واحد فازي گر ،فازي
زدا ،جدول قواعد و موتور استنتاج فازي .ابتدا به بررسی واحد فازي گر
پرداخته می شود .توابع عضويت فازي براي فازي گر بر مبناي مختصات
فضاي کار قابل تعريف است .البته بايست توجه نمود که به دليل اينكه در
طراحی توابع عضويت سيستم فازي ،متغيرها از هم مستقل هستند ،لذا
بايست فضاي کار را به تعدادي مستطيل تقسيم نمود که در آن ،هر
مستطيل با مستطيل هاي مجاور داراي طول يا عرض برابر باشد .اين بدين
معنی است که بايست هر خط تقسيم کننده فضا در سرتاسر فضا امتداد
يابد و به همين دليل ،بايست فضاي کار تقسيم شده به سه فضا را اصالح
نموده و خط تقسيم ماخ برابر  2.1را در ناحيه اول نيز امتداد داد که منجر
به پديد آمدن  4ناحيه می شود .البته نكته قابل توجه اين است که دو
ناحيه کوچكتر زير مجموعه ناحيه يک ،هر دو داراي يک کنترل کننده
می باشند.

شكل  :8فضاي کاري ناحيهبندي شده براي طراحی توابع عضويت
فازي
براي فضاي کار ناحيه بندي شده در شكل  ،8می توان توابع
عضويت فازي را براي هر متغير طراحی نمود .يک پارامتر مهم ديگر در
طراحی توابع عضويت فازي براي فازيگر ،مشخص نمودن ميزان عرض
باند انتقال است که در آن انتقال تابع عضويت از صفر به يک و بالعكس
اتفاق میافتد.
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با توجه به اينكه مقدار درنظر گرفته شده براي باند يک مقدار کامال
تجربی بوده و با سعی و خطا به دست آمده است ،براي انتخاب دقيقتر و
بهينه اين مقدار از روش بهينه سازي خاصی استفاده شده است .در اين
روش ،با استفاده از چند سناريو پروازي از پيش طراحی شده ،به تست
مقادير مختلف باند براي توابع عضويت فازي پرداخته شده سپس با
بررسی نتايج حاصل از پرواز با استفاده از يک تابع معيار مشخص که در
اينجا انتگرال قدرمطلق خطا می باشد ،بهترين مقدار براي باند انتخاب شده
است .در جدول  4ماتريس به دست آمده براي مقادير مختلف تنظيم باند،
آورده شده است .در اين جدول ،مقادير مختلف تابع عملكرد براي

شكل  :11توابع عضويت خروجی

باندهاي مختلف براي توابع عضويت فازي آورده شده است .همان طور

جدول قواعد فازي به تعداد نواحی داراي قاعده می باشد .در اينجا

که در جدول مشخص شده ،مقدار  17.7232براي تابع عملكرد که

چهار ناحيه وجود دارد که براي هر کدام يک قاعده بايد نوشته شود .در

مربوط به باند  %11براي ماخ و باند  %31براي ارتفاع میباشد ،مناسبترين

قسمت اگر قواعد فازي ،دو متغير که برابر تعداد متغيرهاي ورودي سيستم

تنظيم براي کنترلکننده میباشد که در نشان داده شده است .اسم

می باشد وجود دارد .در قسمت آنگاه قواعد فازي نيز به تعداد کنترل

گذاري توابع عضويت هم در شكل انجام شده است .توابع عضويت فازي

کننده ها که سه کنترل کننده می باشند ،متغير خروجی وجود دارد .چهار

براي فازي زدا نيز براي تمام کنترل کنندهها به يک شكل و به صورت

قاعده فازي مورد استفاده در اين سيستم به صورت زير می باشد:

شكل  11خواهد بود.

if m  M Low and h  H Low Then C 1  ON and C 2  OFF and C 3  OFF
if m  M Low and h  H High Then C 1  OFF and C 2  OFF and C 3  ON

()23

if m  M High and h  H Low Then C 1  ON and C 2  OFF and C 3  OFF
if m  M High and h  H High Then C 1  OFF and C 2  ON and C 3  OFF

جدول  :4مقادير تابع عملكرد براي مقادير مختلف باند تغييرات توابع عضويت
فازي
باند %31
براي ارتفاع

باند

%11

براي ارتفاع

براي استنتاج فازي از ورودي هاي به دست آمده ،موتور استنتاج
باند

%11

فازي مورد استفاده می شود .براي اين کار ،از موتور استنتاج ضرب

براي ارتفاع

17.3891

18.9911

13.1184

17.7232

18.1727

18.1113

17.7817

18.2179

18.4311

باند

%11

براي ماخ
باند

%11

براي ماخ
باند
براي ماخ

ممدانی و فازي زداي ميانگين مرکز استفاده میشود .در نهايت ،روابط به
صورت زير به دست میآيد:
()91

yil Ml  m t   .hl  h t  

 m t   .  h t  
l
h

l
M



t = 

4

l=0
4

l=0

wi

%31

با طراحی اين سيستم فازي ،امكان سوئيچ فازي کنترل کنندهها در
فضاي به دست آمده ممكن می گردد .در ادامه ،نتايج به دست آمده از
سيستم سوئيچ فازي آورده شده است.

 -6نتایج شبيه سازي
بعد از طراحی کنترلکننده استاتيكی شكلدهی حلقه ∞ Hو

وزنهاي شكلدهی حلقه W 2 ,W 1

در نقاط کار مختلف و طراحی ساز و

کار فازي براي درونيابی بين کنترلکنندهها ،بهمنظور اطمينان از عملكرد
سيستم بايستی آنرا به شبيهسازي شش درجه آزادي غيرخطی اعمال
شكل  :3توابع عضويت ارتفاع و ماخ

نمود.
هدف از شبيهسازي ششدرجه آزادي اين است که نشان داده شود
کنترل کننده طراحی شده قادر است معيارهاي کارآيی و پايداري که در
بخش قبل بيان شد را براي سيستم غيرخطی حفظ کند .براي آن که
کارآيی کنترلکننده مقاوم نشان داده شود ،دستور شتاب ورودي
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بهصورت پله در نقاط مختلف مطابق و به سيستم اعمال میشود و
معيارهاي کارآيی در اين نقاط بررسی میشوند .براي مقايسه دو حالت
سوئيچ سخت و سوئيچ فازي و نشان دادن اينكه اثرات سوئيچينگ به طور
کامل از بين می رود ،در و ورودي يكسان به دو حالت اعمال شده و
نتيجه هاي به دست آمده ترسيم شده است.
همان طور که در شكل  12ديده می شود ،خروجی سبز رنگ که
مربوط به سوئيچ سخت است ،داراي پرش شديد در ثانيه  22است ،حال
آنكه کنترل کننده با سوئيچ فازي توانسته به خوبی اثر سوئيچ را حذف
نمايد .و پاسخی بسيار نرم بدهد .وزن هاي کنترل کننده براي حالت فازي
در شكل  19آورده شدهاند .براي نمايش بهتر تفاوت عملكرد سوئيچ

شكل  :19نمايش وزنهاي سه کنترلکننده در حالت سوئيچ فازي

سخت و سوئيچ فازي ،در شكل  14نوسانات شديد در حالت سوئيچ
سخت آورده شده و همچنين ،نتيجه سوئيچ نرم (فازي) نيز نشان داده شده
است .در شكل  11در بازه تغييرات تمرکز شده تا تفاوت بهتر نشان داده
شود.
همان طور که در شكلهاي  14و  11نشان داده شده است ،نوسانات
شديد ناشی از سوئيچ سخت در خروجی سيستم ،با اعمال سوئيچ نرم در
کنترل کننده جدولبندي بهره به طور کامل حذف شده و عملكردي
ماليم قابل مشاهده است.
شكل  :14عملكرد سوئيچ فازي و سوئيچ سخت در يک سناريوي پروازي

شكل  :11عملكرد دو کنترل کننده با سوئيچ فازي و سوئيچ سخت
شكل  :11نمايش دقيقتر عملكرد سوئيچ فازي و سوئيچ سخت در يک
سناريوي پروازي

 -8نتيجهگيري
در اين مقاله ،کنترلکننده جدولبندي بهره فازي براي يک رهگير از نوع
دم کنترل طراحی شد .ابتدا ناحيه پروازي رهگير به چند زيرناحيه تقسيم
شده و براي هر زيرناحيه کنترل کننده مقاوم طراحی شد .اين طراحی
بهگونهاي انجام گرفت که هر کنترلکننده قادر به تضمين پايداري براي
زيرناحيه مربوط به خود باشد .براي اين منظور از ابزار v-gap metric
استفاده شد .در ادامه به منظور طراحی کنترلکننده جدولبندي بهره و
شكل  :12نمايش لحظه سوئيچ زنی در حالت سوئيچ سخت

به منظور انتقال از يک ناحيه کاري به يک ناحيه ديگر از سوئچينگ فازي

در حدود ثانيه 22

استفاده شد .به منظور تعيين بهترين باند براي توابع عضويت ،با استفاده از
چند سناريو پروازي از پيش طراحی شده ،به تست مقادير مختلف باند
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براي توابع عضويت فازي پرداخته شد و سپس با بررسی نتايج حاصل از
 بهترين مقدار براي باند،پرواز با استفاده از يک تابع معيار مشخص
 نتايج شبيهسازي نشاندهنده عملكرد مطلوب سيستم.انتخاب شد
.جدولبندي بهره فازي دارد
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چکیده :اين مقاله چارچوبی از يادگيری عميقِ با ناظر را جهت ناوبری ربات چرخدار در زمينهای هموار با محوريت وظايف
پيگيری ديوار و اجتناب از موانع ارائه مینمايد .در اينجا ،فرض بر اين است که ربات تنها به يک سيستم بينايی (دوربين کينكت) مجهز
است .چالش اصلی در هنگام استفاده از تصاوير عمق ،ابعاد باالی تصاوير و استخراج ويژگیهای مناسب از آنها با هدف کاهش ابعاد
ورودی کنترلگر میباشد .برای اين منظور در اين مقاله از يادگيری عميق بهرهبرداری شده و ويژگیهای مناسبی بدست میآيند که بازنمايی
تصاوير عمق هستند .چهار معماری با استفاده از اين ويژگیها و سابقههای فرمان کنترلی برای کنترلگر ارائه میشود .اين معماریها در
محيط شبيهساز ويبات با يكديگر مقايسه میشوند .آزمايشهای انجام شده نشان میدهد معماری بهره برنده از چهار دسته ورودی شامل:
ويژگیهای بازنمايی شده از دادههای عمق ،ويژگیهای لحظهی قبل ،موقعيت خط سير در تصوير رنگی ،و سابقهی فرمانهای پيشينِ
کنترلگر میتواند به خوبی کنترل ربات را در محيطهای هموار و با مانع به انجام برساند.
کلمات کلیدی :ناوبری ربات ،يادگيری با ناظر ،يادگيری عميق  ،دادههای عمق.

Feature Extraction from Depth Data using Deep Learning for
Supervised Control of a Wheeled Robot
Farinaz Alamiyan Harandi, Vali Derhami
Abstract: This paper proposes a framework of Supervised Deep Learning (SDL) for wheeled
robot navigation in soft terrains with a focus on wall following and obstacle avoidance tasks. Here,
it is supposed the robot is only equipped with a vision system (Kinect camera). The main challenge
while using depth images is high dimensionality of images and extracting proper features of them
with a purpose of reducing input dimensionality of controller. To do this, the deep learning is
utilized in this paper and the appropriate features which are the representation of depth images are
acquired. Four architectures are created using this features and the history of steering commands.
These architectures are compared in WEBOT simulator. The experiments show that the proposed
architecture with four groups of features including: the represented features of depth data, previous
represented features, the position of trajectory in color image, and the history of previous steering
commands can control the robot in soft terrain with a variety of obstacles as well.
Keywords: Robot navigation, Supervised learning, Deep learning, Depth data.
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الگوريتم کنترلی طراحی شده توسط کیارِلی و فرايِیر 4اشیاره کیرد .ايین

مقدمه

2

مسئلهی ناوبری ربات يک مسئلهی چالشی در پژوهشهای انجام

الگیییوريتم مبتنیییی بیییر اطالعیییات حسیییگرهای مسیییافتسییینجی و

شده در حوزهی رباتيک است .ناوبری به معنای هدايت ربات در محيط

اندازهگيریهای فاصلهای بیوده و در آن از خروجیی حسیگرهای سیونار

عمليات است به گونه ای که ربات حرکت خود را از يک موقعيت اوليه

بییرای حرکییت ربییات در طییول کريییدورها و دنبییال کییردن ديوارهییا

آغاز کرده و مسيری را تا موقعيت هدف به صورت امن طی کند؛ منظور

بهرهبرداری میشود[ .]2شبكهعصبی احتمالی 1ساختار ديگری اسیت کیه

از ايمنی در مسير حرکت اين است که ربات بتواند موانع پيرامون خود

برای هدايت ربات با هدف دنبال کردن ديوار پيشنهاد شده و برای تیأمين

را تشخيص داده و از آنها حذر کند[.]4 ,1

ورودی از حسگر فراصوت استفاده میینمايید[ .]1حسیگرهای فراصیوت

اگر مدل محيط و ربات ،در دسترس کنترلگر ربات باشد و شرايط

در مسائل دنبال کردن ديوار برای اندازهگيری و تعيیين فاصیله و زاويیهی

محيط متغير نباشد میتوان از روشهای طرحريزی مسير استفاده کرد.

حرکییت يییک ربییات بییا اسییتفاده از کنترلگییر پلكییانی فییازی نيییز بكییار

در اين روشها ،ابتدا با استفاده از اطالعات مدل ،مسيری بهينه برای

رفتهاند[.]1

حرکت ربات طراحی شده و سپس کنترلگر تالش میکند هدايت ربات

الزم به ذکیر اسیت بیرای اسیتفاده ی بهتیر از حسیگرهايی همچیون

را طوری انجام دهد که خط سير ربات منطبق با مسير بهينه ايجاد شود.

سونار و مادون قرمز ،و پوششدهی کامل اطراف ربات الزم است تعیداد

اگر مدل محيط ،در دسترس نباشد (که اين چالش اغلب در محيط

زيادی از اين نوع حسگرها در اطراف ربیات نصیب شیود .همچنیين الزم

عمليات موجود است) ،ربات از اطالعات محيطی مختلفی که توسط

است حتما ديواری موجود باشد تا بتوان از تكنولوژی ايین حسیگرها کیه

حسگرهای گوناگون جمعآوری میشوند ،بهرهبرداری کرده و شرايط

بر پايهی برخورد و بازگشیت انعكیاس پرتوهیای ارسیالی اسیتوار هسیتند

محيطی خود را از لحاظ موقعيتِ موانع احتمالی ،موقعيت هدف،

استفاده نمود .استفاده از حسیگرهای بينیايی همچیون دوربیين کينكیت و

موقعيت فعلی ربات ،يا خطسير میسنجد؛ به اين ترتيب میتوان

بهرهبرداری از اطالعات عمق در محيطهای هموار و بیا میانع ،عیالوه بیر

فاصلهی از موانع را محاسبه کرد و مسير امن را برای حرکت ربات به

بهرهمندی از حسگری ارزان قيمیت و بیا ميیدان ديید وسیيع در هزينیههیا

صورت محلی اتخاذ نمود[.]4 ,9

صرفهجويی کرده و اطالعات فراوانی را در اختيار کنترلگر قرار میدهد.

رفتارهای گوناگونی که در ناوبری برای ربات مورد نظر است ،گاه
در محيط عمليات با يكديگر تناقض دارند .برای مثال اگر وظيفهی ربات
در ناوبری ،پيگيری هدف 1باشد ،در اين صورت پيمودن کوتاهترين

اين حسگر میتواند در مسئلههای ناوبری با هدف دنبالکردن ديوارهیای
مجازی برای مثال يک خط رنگی نيز استفاده شوند.
برخی از الگوريتم های کنترلی از بينايی در ناوبری استفاده کردهاند.
8

7

مسير بين نقاط شروع و پايان ،نتيجهای مطلوب است .حال اگر در اين

برای نمونه زو و همكاران ،يک نقطه به نام نقطهی اضمحالل را بر

مسير موانعی موجود باشد ،ربات ناچار است آنها را دور زده و از مسير

اساس خطوط نمايش دهندهی کريدورها از تصوير دوربين استخراج

بهينه دور شود .در چنين شرايطی الزم است معيارهای ارزيابی مناسبی

کرده و از آن برای شناسايی جهت سر ربات در هدايت استفاده

برای رفتار ربات در محيط تعريف شود به گونهای که اين تناقضها به

نمودهاند .در اين روش ،محاسبات رياضی مورد نياز برای بدست آمدن

خوبی مديريت شده و کمترين تأثير را در عملكرد ربات داشته باشند.

نقاط اضمحالل ،بسيار پيچيده است[ .]7يكی ديگر از کاربردهای

رباتها برای درک محيط پيرامون خود به حسگرها و تجهيزات

دوربين برای کنترل موقعيت ربات نسبت به موقعيت هدف ،پژوهشی

گوناگونی مجهز میشوند؛ نوع اين حسگرها بسته به محيط عملياتی

است که در آن از بازخوردهای يک دوربين رنگی  CCDاستفاده

ربات متفاوت خواهد بود .اينكه ربات ،عملياتی را در محيطهای داخلی

میشود .ويژگیهای بصری محيط پيرامون به ربات اين امكان را میدهد

انجام دهد و يا در محيطهای باز بيرونی فعاليت کند در انتخاب

که موقعيت و جهت حرکت خود را در محيط تشخيص داده و مسير

تجهيزات تأثيرگذار است .حسگر فراصوت ،4مادون قرمز ،و

مناسبی را در پيش گيرد[.]8

پويشگرهای ليزری 9نمونههايی از اين حسگرها هستند که فاصلهی ربات

تخمين بالدرنگ خطسير ربات به صورت سهبُعدی و تنها بر اساس
سيستم بينايی ،کار ديگری است که با استفاده از يک دوربين استريوی

را تا موانع مختلف در محيط میسنجند.
در محیيطهیای داخلییی ،هیدف اصیلی ربییات معمیوال دنبیال کییردن
ديوارها و حرکت در کريدورهای ساختمان است .برای نمونه میتوان به

مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،4زمستان 1931

Carelli and Freire

4

Odometric Sensor

2

)Probabilistic Neural Network (PNN

1

Goal Seeking

1

Zhou

7

Ultrasonic Sensor

4

Vanishing Point

Laser Scanner

9

Stereo Camera

8
3

Journal of Control, Vol. 11, No. 4, Winter 2018

3

استخراج ويژگی از دادههای عمق با استفاده از روش يادگيری عميق برای کنترل باناظر ربات چرخدار

12

فريناز اعلمیيان هرندی ،ولی درهمی

 Trinocularدر محيطهای ناشناخته و بيرون از ساختمان انجام شده

 5SLAMايجاد میشوند .هدف اين الگوريتمها ،ايجاد نقشهی محيط

است .در اين سيستم ،ويژگیهای مناسبی که با حرکت ربات در محيط

از طريق تعامل ربات با محيط و استفادهی همزمان از اين نقشهها برای

مرتبط هستند ،از تصاوير دوربين استخراج میشوند و تشخيص موقعيت

هدايت ربات در محيط است .اين ابرهای نقطهای سهبُعدی میتوانند در

ربات و مسير حرکت آن با پيگيری تغييرات شكل گرفته در موقعيت اين

يک صفحهی دوبُعدی تصوير شده و به اين ترتيب از دادههای کينكت

ويژگیها انجام میگيرد[.]3

در الگوريتمهای  SLAMدوبُعدی نيز استفاده نمايند .پژوهشهايی که

از حسگرهای بينايی برای تشخيص خطسير و طراحی قواعد کنترل

در اين زمينه انجام شدهاند ،نشان میدهند که دوربين کينكت به عنوان

فرمانِ ربات با استفاده از معادالت سينماتيكی حرکت نيز استفاده شده

يک حسگر برای ناوبری رباتها و در کاربردهای  ،SLAMيک

است[ .]11 ,11در اين تحقيقات از فاصلهسنج ليزری 1برای پويش

گزينهی مناسب و پايدار است .از مزايای اين حسگر ،قيمت پايين و

موقعيت ناهمواریهای زمينِ پيشِ روی ربات استفاده شده و بررسی

فراهمسازی همزمان تصاوير رنگی و نقشههای عمق است.

عبورپذيری محيط در فواصل دورتر با استفاده از دوربين استريو انجام

نمونهای ديگر از پژوهشهايی که در آن از دوربين کينكت استفاده

میگردد .مسير مناسب طرحريزی شده و سپس قواعد کنترل برای

شده است ،يک سيستم حسی را برای رباتهای متحرک نظارتی پيشنهاد

هدايت محلی ربات تنظيم میشوند .اين قواعد شامل کنترل سرعت

میکند[ .]19اين سيستم از دو بخش اصلی تشكيل شده و امكان ناوبری

طولی و عرضی ربات و نيز تنظيم زاويهی سيستم بينايی برای کنترل

خودمختار ربات را فراهم میکند .بخش اول يک سيستم ناوبری

ميدانِ ديد ربات است .در اين سيستمها ،کنترلگر از اطالعات مربوط به

واکنشی است که از دادههای دوربين کينكت استفاده کرده و امكان

زمين که طرحريز در اختيار آن قرار میدهد از جمله ضريب مقاومتِ

حرکت ربات در محيط و پرهيز از برخورد با موانع را فراهم میکند .در

نورد طولی 4و ضريب اصطكاک جانبی 9استفاده میکند و فضای

اين بخش ،هر تصوير دريافتی به  2بلوک عمودی شكسته شده و سه

خطسير با تحليل ديناميكی ربات ارائه میشود.

بلوک که شامل بلوکهای سمت چپ ،ميانی ،و سمت راست است از

چالش اصلی در کنترل ربات به کمک دادههای دوربين ،باال بودن

لحاظ مقادير پيكسلی تحليل میشوند؛ سپس بيشترين و کمترين فاصله

ابعاد تصاوير ،تعيين تعداد تصاوير عمق به عنوان حافظهی ديداری

بين حسگر و موانع محاسبه میگردد .در اين سيستم  8موقعيت مختلف

کنترلگر ربات ،و چگونگی استخراج ويژگیها از دادههای عمق به

بررسی شده و متناظر با هر يک فرمان کنترلی مناسبی برای ربات اتخاذ

عنوان ورودی کنترلگر ربات است به طوریکه محيط پيرامون ربات به

میشود .در بخش دوم ،يک سيستم طبقهبند توسط دادههای جمعآوری

کمک ترکيب خطی و وزندار اين ورودیها شناسايی شده و فرمان

شده از دوربين کينكت ،آموزش ديده و امكان تشخيص اين موقعيتها

کنترلی مناسب برای هدايت ربات توليد شود .در بسياری از پژوهشها،

را از طريق تصاوير ايجاد میکند.

مدل محيط از پيش مشخص بوده و يا برای شناسايی محيط عالوه بر

يادگيری با ناظر ،يكی از اولين الگوريتمهای يادگيری است .اين

دوربين از حسگرهای ديگری نيز استفاده میشود .تصاوير رنگی و يا

روش می تواند در تنظيم پارامترهای يک کنترلگر راهگشا باشد[ .]14اين

دادههای عمق پيش از ورود به کنترلگر ربات پيشپردازش شده و

يادگيری از دادههای آموزش استفاده کرده و پارامترها را با بهرهبرداری

ويژگیهای مورد نظر طراح از آنها استخراج میگردد .مفهوم يادگيری

از روش های مبتنی بر گراديانت با کاهش جمع مربعات خطا در

برای بهرهبرداری از اطالعات محلی به هوشمندی کنترلگر کمک

خروجیها تنظيم میکند[ .]12در اين نوع يادگيری ،چالشهای

میکند و میتواند مشكالت روشهای پيشين را برطرف سازد .برای

قابل توجهی وجود دارد؛ برای مثال جمعآوری دادههای آموزشی در

مثال روشهايی که از الگوريتمهای هندسی و محاسبات فاصلهای

بعضی مسائل با دشواریهايی روبهرو است .ناسازگاری در دادهها،

استفاده میکنند و فرضهايی مانند امكان تشخيص کامل و برخط موانع

وجود دادههای نويزی و خطاهای زياد در آنها بسيار چالشبرانگيز

را در مسئله وارد مینمايند؛ فرضهايی که در محيطهای واقعی غير قابل

هستند و گاه کيفيت کنترلگر را به شدت تحت تأثير قرار میدهند[.]9

قبول و ايجاد آنها دشوار هستند.

در سالهای اخير ،پژوهشهای ارزشمندی در زمينهی يادگيری

دوربين کينكت ،4يكی از سيستمهای بينايی است که برای بدست

عميق انجام شده است .از جملهی اين پژوهشها میتوان به روشهای

آوردن ابر نقطهای سهبُعدی به عنوان دادههای توصيفکنندهی محيط

مطرحشده در الگوريتمهای يادگيری  ،]17[7DQN ،]11[6NFQو

بكار میرود[ .]14اين مدلهای سهبُعدی بيشتر در الگوريتمهای

]18[8DDPG

اشاره کرد .در تمام اين الگوريتمها از ساختار

شبكهعصبی عميق به عنوان يک تقريبزنندهی تابع برای بازنمايی
Laser Range Finder

1

Simultaneous Localization and Mapping

Coefficient of Longitudinal Rolling Resistance

4

Neural Fitted Q-iteration

Coefficient of Lateral Friction

9

Deep Q-Network

Kinect Camera

4

Deep Deterministic Policy Gradient
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دادهها به شكلهای مختلف استفاده شده است اما مسائلی همچون

طوری که عملكرد کنترلگر بهبود داده شود ،و کاهش تعداد پارامترهای

زمانبر بودن تنظيم بردارهای پارامترها با ابعاد باال به صورت يكجا وجود

تنظيمپذير کنترلگر از ديگر اهداف اين پژوهش میباشد .به اين ترتيب

دارد و تالش شده است روشهای برای کاهش تعداد نمونههای آموزش

مسائلی همچون زمانبر بودن تنظيم تمام پارامترها در کنترلگرهايی از

در عين حفظ کيفيت آموزش ارائه گردد.

نوع شبكههای عصبی به صورت يكجا ،مشكل آموزش نامناسب

نمونهی ديگر از کاربرد يادگيری عميق در يک راهكار ردگيری

وزنهای اليههای ابتدايی شبكهعصبی و يا مشكالت موجود در عمل

اشياء معرفی شده است[ .]13در اين راهكار ورودی خام حسگر در

گسسته سازی فضاهای ورودی و از دست رفتن اطالعات مفيد که در

فضای ورودی مستقيما به ردگيری اشياء نگاشت میشود بدون آنکه

کارهای گذشته وجود دارد برطرف میشود.

هيچ عملياتی در راستای مهندسی ويژگیها و شناسايی سيستم با استفاده

ساختار مقاله به شرح زير است :ابتیدا در بخیش  4کارهیای گذشیته

از مدله ای حسگر يا بستر کار مورد نياز باشد .سيستم پيشنهادی با

مرور میشیوند ،در بخیش  9چیارچوب پيشینهادی و ايیدههیا شیرح داده

دريافت دادههای خام حسگر به عنوان ورودی به صورت بالدرنگ

میشوند .بخش  4آزمايشها و مقايسیهی نتیايج را در بیر مییگيیرد و در

تخمينی از حالت کل محيط را در خروجی توليد میکند .برای اين

نهايت ،نتيجهگيری و کارهای آتی در بخش  2ذکر میشوند.

منظور موضوع به صورت يک مسئلهی يادگيری عميق تعريف شده و
مدلهای توالی در قالب شبكههای عصبی بازگشتی 1برای يادگيری

-2

یادگیری عمیق

نگاشت مابين اندازهگيریهای حسگرهای ورودی و ردگيریهای اشياء

يادگيری عميق عبارت است از ساخت مدلهای يادگيری ماشين

استخراج میشوند . .شبكه عصبی کانولوشن تحت آموزش در اين مسئله

که برای يادگيری نمايشی سلسلهمراتبی از دادهها به کار میروند.

 11111پارامترها دارد .يادگيری پارامترهای اين شبكه به هر دو روش با

شبكههای عصبی عميق ،اصطالحی کلی برای مجموعهای از شبكههای

ناظر و بدون ناظر انجام شده است .برای يادگيری بدون ناظر ،يک روش

عصبی با معماری چند اليه است که نشان میدهند چگونه شبكههای

يادگيری به شكل حذف ورودی 4پيشنهاد شده است.

عصبی با تعداد زيادی از اليهها میتوانند در ايجاد ساختارهای بازنمايی

ترکيب انواع روشهای يادگيری میتواند قابليتهای کنترلگر

مورد نياز در يادگيری عميق موفق عمل کنند .الگوريتمهای يادگيریِ

ربات را بهبود بخشد و عملكرد آن را افزايش دهد .يكی از اين

ويژگی به صورت با ناظر و بدون ناظر میتوانند در تنظيم وزنهای اين

ترکيبهای سودمند میتواند در قالب بازنمايی دادهها بين يادگيری با

شبكهها به کار گرفته شوند.

ناظر و يادگيری عميق صورت گيرد که در موفقيت الگوريتمهای

در واقع انواع گوناگونی از شبكههای عصبی عميق موجودند از
4

9

يادگيری تأثيرگذار است؛ در واقع بازنمايیهای مختلف با کم و زياد

جمله :شبكههای کدگذار خودکار  ،شبكههای عصبی کانوولوشن ،

کردن فاکتورهای توصيفیِ گوناگون ،تنوع مستتر در دادهها را از

1

شبكههای عصبی عودکننده  ،و شبكههای عصبی بازگشتی .

ورودیهای اين الگوريتمها حذف کرده يا در آنها میگنجانند .به همين

ترکيبهای مختلفی از اين شبكهها برای مثال ترکيب شبكههای عصبی

دليل يادگيریِ روشی برای بازنمايی دادهها ،امكان استخراج اطالعات

کانوولوشن و شبكههای عصبی عودکننده نيز میتوانند با توجه به نوع

مفيد را تسهيل کرده و به عنوان يک عمليات خاص در ساخت

فضای ورودی در مسئلهی تحت بررسی بكار گرفته شوند[ .]41اين

طبقهبندها و ساختارهای پيشبينیکننده مطرح میشوند[.]41

شبكهها با ترکيب چندين تبديل غيرخطی شكل میگيرند که هدف آنها

2

اين مقاله چارچوبی را برای ترکيب يادگيری عميق و يادگيری با

دستيابی به انتزاع بيشتر و در نهايت بازنمايیهای سودمند از دادههای

ناظر در طراحی کنترلگرها با هدف ناوبری رباتهای چرخدار در

موجود است[ .]41هر چه تعداد اليهها در شبكهعصبی بيشتر شود،

زمينهای هموار با محوريت چالشهای پيگيری ديوار و اجتناب از

مسئلهی بهينهسازی پيچيدهتر میشود .به همين دليل يكی از روشهای

موانع ،مورد مطالعه قرار میدهد .فرض بر اين است که ربات تنها به يک

آموزش اين شبكهها با استفاده از الگوريتمهای پيشآموزشی بدون ناظر

سيستم بينايی (دوربين کينكت) مجهز است .استفاده از يادگيری عميق

و اليهای حريصانه 7انجام میگيرد[ .]42-44در اين روش ابتدا هر اليه

برای بازنمايی ويژگیهای توصيفکنندهی محيط و ترکيب آن با

به صورت مجزا آموزش داده میشود و در نهايت روی کل شبكه تنظيم

يادگيری با ناظر به منظور آموزش پارامترهای يک کنترلگر با معماری

دقيق و يكپارچهای انجام میگيرد[.]49

شبكهعصبی از دستاوردهای اين مقاله است .استفاده از ترکيب خطی
ويژگیهای بازنمايیشده به همراه انتخاب ويژگیهای خاص يک

Auto-Encoder

9

Convolutional Neural Networks

4

Recurrent Neural Networks

2

Recurrent Neural Network

1

Recursive Neural Networks

1

Input Dropout

4

Greedy Layer-wise Unsupervised Pre-training Algorithms

وظيفه (در اين پژوهش ناوبری ،اجتناب از مانع و دنبال کردن ديوار) به
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در سادهترين حالت ،يک کدگذار خودکار به صورت يک
شبكهعصبی  9اليه ظاهر می شود که در آن يک اليهی ورودی ،يک
اليهی پنهان ،و يک اليهی خروجی وجود دارد .اگر در اليهی ورودی
خروجی

و

𝑝

نرون

در

و

پنهان

اليهی

 𝑓: ℝ ⟶ ℝتابع و باشد موجود نرون 𝑞 يک تابع انتقال مانند
Sigmoid

باشد

∈𝑥

و

يک جزء خطای باقیمانده/بازنمايی 2را نشان میدهد و جزء ديگر
1

مربوط به مرحلهی تنظيم يا همان جزء تضعيف وزن است .پارامترهای

تضعيف وزن 𝑖𝜆 مقاديری مثبت بوده و اندازهی وزنها را در اليههای
مختلف برای جلوگيری از بيشبرازش 7کدگذار خودکار کنترل
میکنند.
برای گسترش اصل موجود در کدگذارهای خودکار در روشهای

𝑖 از آمده بدست ويژگی مقدار آنگاه باشد ،ورودی اليهی از برداری 𝑝ℝ

يادگيری عميق ،ساختار فوق بسط داده شده و بازنمايی حاصل از اليهی

اُمين نرون در اليهی پنهان برای تمام مقادير= 𝑖 ,…, 𝑞1

پنهان در اولين کدگذار خودکار به عنوان ورودی دومين کدگذار

) 𝑖𝑏  ℎ𝑖 (𝑥) ≔ 𝑓(𝑤𝑇𝑖 𝑥 +صورت به

محاسبه

میگردد؛

بهطوریکه∈ 𝑖𝑏 و 𝑝𝑤𝑖 ∈ ℝ
𝑖 با متناظر باياس مقدار و وزن بردار ترتيب به ℝاُمين نرون هستند[.]41

پییس از محاسییبهی ويژگیییهییا در اليییهی پنهییان بییه صییورت=∶ ℎ
𝑇

خودکار به خدمت گرفته میشود و اين روند میتواند برای افزايش
اليههای شبكه عصبی عميق ادامه داده شود .در آموزش شبكهی حاصل
نيز میتوان از روشی که در باال بيان شد ،بهرهبرداری کرد؛ به اين ترتيب
که اولين اليه ی پنهان به روش بيان شده آموزش ديده و پس از ايجاد
همگرايی ،وزنهای ورودیهای اليهی پنهان تثبيت میشوند و اليهی

𝑞 ،[ℎ1 (𝑥), ℎ2 (𝑥), … , ℎ𝑞 (𝑥)] ∈ ℝبازنمايی ايجیاد شیده

پنهان بعدی به عنوان يک کدگذار خودکار به روش مشابهی آموزش

در اين اليه ،به عنیوان ورودی اليیهی خروجیی بكیار گرفتیه مییشیود و

میبيند و اين روند تا تكميل معماری کل شبكه ادامه میيابد .در نهايت

خروجییی حاصییل از اليییهی آخییر شییبكهعصییبی بییرای تمییام مقییادير

مرحلهی تنظيم روی کل ساختار شبكه به صورت يكپارچه انجام

𝑇

′

) 𝑗𝑏  𝑦𝑖 (ℎ) ≔ 𝑓 ′ (𝑤′𝑗 ℎ +صورت به = 𝑗  ,…, 𝑝1ايجیییییاد

مییییییییییشیییییییییود .در ايییییییییین محاسیییییییییبه 𝑞 𝑤′𝑗 ∈ ℝو ∈ 𝑗𝑏′
𝑗 با متناظر باياس و وزن پارامترهای ترتيب به ℝاُمییين نییرون در الي یهی
𝑇

خروجی هسیتند .در ايین فرآينید ∈ ] 𝑞𝑤 𝑊 ∶= [𝑤1 , 𝑤2 , … ,
𝑇

′

میگيرد[.]41

-3

روش پیشنهادی

برای ايجاد کنترلگر پيشنهادی الزم است چارچوب ارائهشده در
شكل  1پيگيری شود؛ برای تنظيم اين کنترلگر از روش يادگيری عميق

𝑞×𝑝 ℝو 𝑝×𝑞 𝑊 ∶= [𝑤′1 , 𝑤′2 , … , 𝑤′𝑝 ] ∈ ℝماتريس هیای

با ناظر ( )8SDLپيروی میشود .در مرحلهی نخست ،ساختاری برای

وزنها در کل شبكه هستند و توابع انتقیال 𝑓 و  𝑓 ′الزامیا يكسیان نيسیتند.

بازنمايی حالت محيطِ پيرامون ربات به عنوان ورودی اصلی کنترلگر

اگر ماتريس وزن  𝑊′با ماتريس وزن 𝑊 مسیاوی باشید يعنیی = 𝑊′

پيشنهاد میگردد .اين بازنمايی به کمک يک شبكهعصبی پيشرو با

𝑇

𝑊 باشد ،عملكرد يک کدگذار خودکار با رفتار يک ماشين بیولتزمن

محدودشده 1قابل مقايسه میگردد[.]41

خطای موجود مابين بردار ورودی 𝑥 و بازنمايی انجام شیدهی ∶ 𝑦
𝑇

𝑝 = [𝑦1 (ℎ), … , 𝑦𝑝 (ℎ)] ∈ ℝمیییتوانیید بییه عنییوان معيییاری

برای کيفيت بازنمايی انجام شده در اليهی پنهان  ℎدر نظر گرفته شیده و
يک تابع هزينه برای الگوريتم انتشار رو به عقب 4خطا باشد[.]47
برای ورودیهای تصويری مرسومترين تابع هزينه ،ميانگين مربعات
خطا ( )9MSEاست .به اين ترتيب تابع هزينهی نهايی به صورت

𝜆1
‖𝑊‖2𝐹 +
2
𝜆2
𝐹‖𝑊 ′ ‖2
2

1
2

𝐿(𝑥, 𝑦, 𝑊, 𝑊 ′ ) = ‖𝑥 − 𝑦‖22 +

3

ساختاری متقارن به عنوان يک تقريبزنندهی تابع انجام شده و
وزنهای شبكه با استفاده از يادگيری عميق و دادههای آموزش تنظيم
میشوند.
معماری شبكهعصبی به دو بخش تقسيم شده و تعداد نرونهای
اليههای پنهان در نيمهی اول ،پس از طی کردن روندی کاهشی در
اليهی ميانی 11به حداقل تعداد مورد نظر طراح تقليل میيابد .عمل
انتساب نرونها در نيمه دوم شبكه به صورت معكوس ،روندی افزايشی
يافته و اين افزايش تا رسيدن به تعداد اوليهی نرونها در آخرين اليه
ادامه داده میشود .انتظار اين است که ورودی اين شبكه با گذر از
اليهها به گونهای تغيير يابد که در اليهی خروجی دوباره به حالت اوليه

خواهد بود ،به طوریکه 𝐹‖  ‖ .نُرم فوربنويس

4

بازنمايی شود .اين شبكه در يادگيری با ناظر با دادههای جمعآوریشده،

ماتريسهاست[ .]48در اينجا تابع هزينه از دو بخش تشكيل میشود.
Residual/Reconstruction Error

2

Regularization

1

Restricted Boltzmann Machine

1

Overfitting

7

Backpropagation Algorithm

4

Supervised Deep Learning

Mean Squared Error

9

Function Approximator

Frobenius Norm

4
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آموزش ديده و در تنظيم وزنهای آن از قاعدهی انتشار رو به عقب
خطا 1بهرهبرداری میشود .هر چه ميزان خطا در آموزش اين شبكه کمتر
باشد ،يادگيری بهتر انجام شده و بازنمايی دادههای ورودی بهتر صورت
پذيرفته است.
پس از پايان مرحلهی بازنمايی ويژگیهای ورودی ،اليههای پنهان
موجود در نيمهی ابتدايی شبكهعصبی و اليهی ميانی با حفظ مقادير
تنظيمشده در وزنها ،به عنوان بخشی از معماری کنترلگر محلی ربات
مجددا بكار گرفته میشوند .در ادامه ،چهار معماری برای طراحی
ساختار کنترلگر ربات پيشنهاد میشوند که اين بازنمايی در آنها نقشی
کليدی داشته و میتواند در کنار ساير ويژگیها در توصيف محيط
پيرامون ربات مفيد واقع شود.

شكل  :4کنترلگر SI-SDL

در معماری دوم که آن را کنترلگر دو تصويری با روش يادگيری
4

عميقِ با ناظر ) ( DI-SDLمیناميم ،از نقشهی عمق فعلی و قبلی به
صورت همزمان استفاده شده و فرمان خروجی بر اساس اين دو ورودی
تعيين می گردد .هر يک از تصاوير به صورت جداگانه از ساختار
بازنمايی ويژگیها عبور داده شده و سپس ساختار کنترلگر با تعبيه يک
نرون خطی در اليهی خروجی شبكه تكميل میگردد .در اين معماری
تصوير قبلی به عنوان يک حافظه از وضعيت پيشين محيط در هدايت
ربات تأثيرگذار است .شِمايی از اين کنترلگر در شكل  9نشان داده شده
است.

شكل  :1چارچوب کلی روش پيشنهادی
در معماریهای پيشنهادی ،خروجی هر يک از نرونهای موجود در
اليهی پنهان ميانی از شبكهی بازنمايی ويژگیها ،به عنوان ورودی به
يک نرون با تابع انتقال خطی اتصال يافته و معماری شبكه با ايجاد
مقداری حقيقی و پيوسته در خروجی کامل میگردد .مقدار وزنِ
پيوندهايی که در اين مرحله ايجاد شدهاند ،با استفاده از دادههای
آموزشی و به روش تک عبورهی حداقل مربعات خطا 4خطی آموزش
داده میشوند .در معماری اول که آن را کنترلگر تک تصويری با روش
يادگيری عميقِ با ناظر ) (3SI-SDLمیناميم ،از نقشهی عمق فعلی به
عنوان تنها ورودی کنترلگر استفاده میشود .شِمايی از اين کنترلگر
درشكل  4آورده شده است.

شكل  : 9کنترلگر DI-SDL

در معماری سوم ،برای هر يک از تصويرهای ورودی ،دو ويژگی
که معرف موقعيت خط سير مورد نظر ربات است به ساختار معماری
دوم اضافه شده و وزن های آخرين اليه از شبكه مشابه معماریهای
پيشين به روش يادگيری با ناظر تنظيم میشوند .اين معماری ،کنترلگر
دو تصويری به همراه ويژگیهای مستقيم با روش يادگيری عميقِ با ناظر
) (5DIDF-SDLناميده میشود .شِمايی از اين کنترلگر در شكل 4
مشهود است.

Error Backpropagation Rule

1

Least Square Errors

4

Single Image - Supervised Deep Learning

9

Double Image - Supervised Deep Learning
Double Image with Directed Features - Supervised Deep
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)1

13

هدايت دستی ربات در محيط آموزش با هدف جمعآوری دادهها
در دو مجموعهداده به صورت تصويرهای ورودی کنترلگر و
فرمانهای خروجی آن.

)4

آمادهسازی تصاوير شامل تبديل تصاوير به نقشههای بلوکی و
انتساب متغيرهای آماری ميانگين و واريانس که در ادامه به آن
پرداخته خواهد شد.

)9

استفاده از ساختار شبكهعصبی عميق برای بازنمايی حالت محيطِ
پيرامون ربات و آموزش اين ساختار به کمک دادههای آموزش
جمعآوریشده در گام .1

)4

شكل  : 4کنترلگر DIDF-SDL

عميق و اليه ی ميانی با حفظ مقادير تنظيمشدهی وزنها در گام ،9

در معماری چهارم ،دو ويژگی بر اساس فرمانهای کنترلیِ پيشين

به عنوان ارائه دهنده قسمتی از ويژگی های حالت محيط.

تعريف شده و به عنوان حافظهای از اَعمال ربات به ورودیهای کنترلگر
در ساختار معماری سوم اضافه میشوند .به اين منظور از يک صف با

استفاده از اليههای پنهان موجود در نيمهی ابتدايی شبكهعصبی

)2

افزودن چند ويژگیهای خاص و متناسب با وظيفهی ربات

طولی برابر با تعداد فرمانهای اخيرِ مورد نظر بهرهبرداری میشود و

(دنبالکردن ديوار و اجتناب از موانع)به ويژگیهای قبلی بدست

مقادير فرمانهای اخيرِ کنترلگر در آن ذخيره و به مرور بروز رسانی

آمده در بند .4

میشوند.

)1

اضافه کردن يک اليهی جديد بعد از اليهی ويژگیهای توليد
شده در بند  ، 2با تابع انتقال خطی که خروجی آن فرمان کنترلی
ربات است.

)7

آموزش وزنهای اليهی آخر شبكهعصبی ايجاد شده در گام  1به
کمک دادههای جمعآوری شده در گام  1و استفاده از روش
يادگيری با ناظر.
شكل  1بلوک دياگرام کنترلی را با توجه به معماری چهارم برای

روش پيشنهادی نشان میدهد:

شكل  : 2کنترلگر DIDFSH –SDL

مقدار آخرين فرمان و حاصلِ جمع فرمانهای اخير به عنوان
ويژگیهای رفتاری ربات به ورودیهای اليهی آخر شبكه افزوده
میشوند .وزن های آخرين اليه از شبكه مشابه معماریهای پيشين به
روش يادگيری با ناظر تنظيم میشوند .اين معماری ،کنترلگر دو
تصويری به همراه ويژگیهای مستقيم و سابقهی فرمان با روش يادگيری
عميقِ با ناظر ) (1DIDFSH -SDLناميده میشود .شِمايی از اين
کنترلگر در شكل  2قابل مشاهده است.

شكل  : 1بلوک دياگرام کنترلی روش پيشنهادی با توجه به معماری
چهارم روش پيشنهادی

مراحل چارچوب ارائه شده را میتوان به صورت زير خالصه نمود:
Double Image with Directed Features and Steering History

1

شبیهسازی و نتایج آزمایشها

- Supervised Deep Learning
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برای ارزيابی معماریهای استفادهشده در مسئلهی پيگيری ديوار و

بلوکی درج میشوند .اين مقادير با آرايشی خطی و با حفظ ترتيب

اجتناب از موانع ،از بستر نرمافزار متلب و شبيهساز ويبات به صورت

سطری نقشهی بلوکی (يعنی برداری حاوی  31مقدار عددی) به عنوان

همزمان بهرهبرداری شده است .محيطهای آموزش و تست در محيط

ورودی کنترلگر بكار میروند.

شبيهساز ويبات ايجاد شدهاند و يک ربات چهارچرخ به نام

در کنترلگر  SI-SDLتعداد دادههای ورودی برای شبكهی

 Pioneer3_ATکه تنها به يک سيستم بينايی (دوربين کينكت)

بازنمايی ويژگیها  31مقدار حقيقی بوده که در کنترلگر DI-SDL

مجهز شده است ،تحت آزمايش قرار گرفته است .اين رباتِ همهمنظوره

اين مقدار به  134افزايش میيابد .در کنترلگر  ،DIDF-SDLموقعيت

دارای قابليت ناوبری در فضاهای باز است و در نمونهسازی 1و تحقيقات

خطسير ربات در سطرهای ميانی و پايانی انطباق نقشهی بلوکی با هر

پژوهشی رفتارهايی شامل ناوبری ،نگاشت ،نظارت ،و شناسايی کاربرد

تصوير رنگی دوربين ( با در نظر گرفتن مشكی رنگ بودن خط سير)

دارد .اين ربات  218ميلیمتر طول 437 ،ميلیمتر عرض ،و  477ميلیمتر

مشخص شده و به ورودیهای آخرين اليه از ساختار شبكه عصبیِ

ارتفاع دارد و وزن آن  14کيلوگرم است .بيشينهی سرعت اين ربات در

کنترلگر افزوده میشود .نمونهای از محاسبهی اين موقعيتها در يک

حرکت روبهجلو و روبهعقب برابر با  1/7متر بر ثانيه و سرعت چرخشی

تصوير رنگی در شكل  8نمايش داده شده است .در کنترلگر

آن  141درجه بر ثانيه است .اطالعات بيشتر در مورد مشخصات و

 ،DIDFSH –SDLطول صف  2در نظر گرفته شده و آخرين فرمان

تجهيزات اين ربات در وبسايت رسمی

2

Adept Mobile

کنترلی صادر شده به همراه حاصلِ جمع  2فرمان اخير به عنوان

 Robotsموجود است .کنترلگر ربات با استفاده از نرمافزار متلب و به

ورودیهای معرف سابقهی فرمانهای کنترلی به ساختار کنترلگر اضافه

روش پيشنهادی آموزش داده شده و هدايت ربات را بر عهده دارد.

میشوند.

محيط آموزش و آزمون مورد استفاده در آزمايشها در شكل  7قابل
مشاهده هستند .همانطور که در اين شكل قابل مشاهده است،
محيطهای تحت آزمايش بسيار پيچيده است و موانع مقعر نيز در آنها
موجود است.

شكل  : 8نمونهای از محاسبهی موقعيتهای خط سير ربات در
تصوير رنگی دوربين کينكت
در آزمايشهای طراحیشده دو رفتار برای ربات تحت بررسی قرار
گرفته است :رفتار پيگيری ديوار و رفتار اجتناب از موانع .در اينجا هدف
شكل  : 7محيط آموزش و آزمون مورد استفاده در شبيهساز ويبات

رفتارِ پيگيری ديوار ،هدايت يیک ربیات بیرای حرکیت بیه سیمت يیک
ديوار و دنبال کردن آن به عنوان يیک خیطسیير اسیت بیه گونیهای کیه

تصاوير عمق بدست آمده از دوربين کينكت به عنوان دادهی

ديوار همواره در سیمت راسیت ربیات قیرار داشیته باشید و ربیات بیدون

ورودی کنترلگر استفاده میشوند .اين دوربين دارای قدرت تفكيک

برخورد با ديوار در فاصلهی مناسبی از آن حرکت کند .در حين حرکت

 941در  441پيكسل برای تصاوير عمق است .ميدان ديد دوربين کينكت

ربات نبايد بيش از اندازه به ديوار نزديک شیده و يیا بیيش از حید از آن

در راستای افقی و عمودی به ترتيب  28/2و  41/1درجه میباشد و به

دور شود .در رفتار اجتناب از مانع ،ربات بايید بیه گونیهای هیدايت شیود

اين ترتيب می تواند برای پوشش هر درجه از ميدان ديد خود به طور

که ربات با موانع موجود در محيط برخورد نكرده و بیا حاشیيهای امین از

متوسط مربعی با ابعاد  2در  2پيكسل را لحاظ کند .برای آمادهسازی

کنار آنها عبور کند .در ترکيب اين دو رفتار انتظار میرود ربات با حفظِ

ورودیهای کنترلگر پيشنهادی ،هر تصوير عمقِ دوربين به يک نقشهی

فاصله ی مناسب بیا ديیوار از موانیع موجیود حیذر کیرده و در عیين حیال

بلوکی تبديل میگردد .هر بلوک  41پيكسل را در هر يک از راستاهای

خطسير خود را گم نكند .ربات بايید بتوانید بیا در نظیر گیرفتن فاصیلهی

افقی و عمودی تصوير در برمیگيرد؛ و ميانگين و واريانسِ عمق تمام

موانع با ديوار تحت پيگيری ،در صورت امكان ،مسير مابين ديوار و میانع

پيكسلهای متعلق به آن بلوک به عنوان مقادير معرف بلوک در نقشهی

را ترجيح دهد و در صورتی که اين فاصله کافی نباشد بیا فاصیله گیرفتن
از ديوار مانع را دور زده و بدون گیم کیردن خیطسیير خیود ،مجیدد بیه

Prototyping

1

http://www.mobilerobots.com/ResearchRobots/P3AT.aspx

4
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برای آموزش کنترلگر ربات به روش يادگيری با نیاظر ،ابتیدا ربیات

به کمک يک نیرون بیا تیابع انتقیال خطیی در اليیهی خروجیی محاسیبه

بییه صییورت دسییتی در محییيط آمییوزش حرکییت داده شییده و دادههییای

می گردد .در اين شبكهعصبی تنها وزنهای ورودیهای اليیهی آخیر بیه

آموزش جمعآوری مییشیوند .دادههیای جمیعآوری شیده در مرحلیهی

روش باناظر آموزش داده میشوند .خروجی کنترلگر يک مقدار حقيقی

هدايت دستی ربیات شیامل بیيش از  1211تصیوير اسیت و نیرخ تصیوير

و پيوسییته اسییت .طییول صیفِ سییابقهی فرمییانهییای کنترلییی در کنترلگییر

برداری برابر با  4/2تصوير در هر ثانيه است .بیرای چیارچوب پيشینهادی

 2 ،DIDFSH-SDLدر نظر گرفته شده است.

دو مجموعه داده مورد نياز است .اولیين مجموعیه شیامل تصیاوير عمقیی

از آنجا که نتايج آموزش شبكهعصبی بیه مقیادير اوليیهی وزنهیای

است که به صورت نقشهی بلوکی جمعآوری میشوند .اين نقشهها برای

شییبكه و مقییادير بايییاس نییرونهییای پنهییان وابسییته اسییت و محییيط تحییت

آموزشِ شبكهعصبیِ عميق در بازنمايی ويژگیها مورد نيیاز هسیتند .هیر

آزمايش دارای ويژگی عدم قطعيت اسیت ،در هیر يیک از آزمیايشهیا،

نقشه ی بلوکی در اين مجموعه يک زوجِ ورودی – خروجی را تشیكيل

شبكهعصبی چندين بار آموزش داده شیده و ارزيیابی نتیايج آزمیايش بیه

میدهد يیا بیه عبیارت سیادهتیر بیه عنیوان ورودی و خروجیی متنیاظر در

صورت ميانگين نتايج  2اجرای مستقل سنجيده میشود .هیر اجیرا شیامل

آموزش شبكه مشارکت داده میشود .در جمعآوری ايین دادههیا ربیات

يک مرحله ی آمیوزش و يیک مرحلیهی آزمیون اسیت .مقیدار ريشیهی

در وضییعيتهییای متفییاوتی در محییيط حرکییت داده میییشییود تییا انییواع

ميانگين مربعات خطا و بيشينه ی خطا در مقادير خروجیی کنترلگیر بیرای

موقعيتهايی را که ممكن است در طول حرکت خود در محيط بیا آنهیا

دادههای آموزش در جدول  1قابل مشاهده است.

مواجه شود ،مالقات کند .برای مثال موقعيتی که ربیات در تصیوير عمیق

معيارهای ارزيابی برای بررسی نتايج هر يک از آزمايشهای انجیام

هيچ مانعی از جمله ديوار را مشاهده نمیکند يا موقعيتهیايی کیه ديیوار

شده و مقايسه ی کارايی کنترلگرهای پيشنهادی متناسب با اهداف ربیات

کامال در مقابل ربات قرار میگيرد .اين موارد بیه هنگیام هیدايت دسیتی

مورد نيیاز اسیت .در مسیائل نیاوبری ربیات بیا اهیداف پيگيیری ديیوار و

ربات در محيط کیه هیدف آن جمیعآوری فرمیانهیای کنترلیی صیحيح

اجتناب از موانع ،نرمی خطسير ربیات و تطیابق آن بیا تغييیرات موقعيیت

است ،کمتر رخ میدهند و تنها در شرايط پیيشبينیینشیده امكیان وقیوع

ديوار ،رها نشدن روند پيگيری ديوار ،رعايت فاصلهی مناسب با ديیوار و

دارند.

تعداد شكست های ربات به عنوان معيارهای ارزيیابی مطیرح هسیتند .هیر

مجموعییهی دوم از دادههییای آموزشییی شییامل زوجهییايی مرتبییی از

چه تعداد شكستها کمتر باشد و خط سير ربات با تغييرات مسير انطبیاق

نقشههای عمق بلوکی به عنوان ورودی و فرمان کنترلی متناظر بیه عنیوان

بيشتری داشته باشد ،هدايت ربات مطلوبتر بیوده و کنترلگیر بهتیر عمیل

خروجی کنترلگر است .هر فرمان خروجی مقداری متعلق بیه مجموعیهی

نموده است.

{ }-41 ، 1 ، 41است و زاويهی چیرخش چیرخهیای ربیات را در حیين

جدول  : 1متوسط مقادير خطا در آموزش شبكهعصبی در مرحلهی دوم

حرکییت مشییخص مییینمايیید .ايیین مجموعییه داده در آمیوزش وزنهییای
آخرين اليه از شبكهعصبی موجود در معماری کنترلگر بكار میرود.
ساختار شبكه عصبی مورد استفاده در مرحله ی بازنمايی ويژگییهیا

مقادیر خطا
ریشهی میانگین مربعات

يک شبكهعصبی  11اليه را شامل میشود که تعداد نرونها در اليههیای

خطای شبکهعصبی

ورودی و خروجی به ترتيب بیرای ايجیاد کنترلگیر تیک تصیويری و دو

بیشینهی خطا

تصويری برابر با  31و  134میباشد؛ تعداد نرونها در اليههای پنهیان بیه

در خروجی

روشهای پیشنهادی
SI-SDL

3/12
41/143

Dl-SDL

8/71
44/872

DIDFSDL

8/12

DIDFSHSDL

1/11

44/879

23/171

ترتيییییب برابییییر بییییا  81 ،11 ،21 ،91 ،41 ،91 ،21 ،11 ،81اسییییت .در

در اينجا  9معيار در نظر گرفته شده و همگی به صورت شكست

نرونهای موجود در اليهی پنهان وسط (اليهی پنجم بیا بيسیت نیرون در

تعريف شده و هر چه مقدار آنها کمتر باشد ،مطلوبتر است .شكست "

سییاختار فعلییی) ،کییه در سییاختار کلییی شییكل  1بییا Middle Layer

برخورد با مانع" که با استفاده از يک حسگر لمسی 1به نام ضربهگير

مشخص شده است ،از تابع انتقیال  Logistic Sigmoidاسیتفاده شیده

تشخيص داده میشود و تعداد برخورد بدنهی ربات با موانع موجود در

و تابع انتقال برای تمیام نیرونهیا در سیاير اليیههیای پنهیانTangent ،

محيط را نشان میدهد .در صورت وقوع اين شكست ربات کمی به

 Sigmoidاست .کنترلگر نيز يک شبكهعصبی  7اليه است که اليیهی

عقب هدايت شده و سپس زاويهی حرکت خود را کمی تغيير میدهد.

ورودی آن به ترتيب برای ايجاد کنترلگر تیکتصیويری و دو تصیويری

مقدار چرخشی به صورت تصادفی در نظر گرفته میشود .شكست

دارای  31و  134نییرون میییباشیید و اليییههییای پنهییان اول تییا پیینجم آن از

"خيلی نزديک به ديوار" و "خيلی دور از ديوار" به ترتيب

شبكه عصبی آموزشديده در مرحلهی بازنمیايی ويژگییهیا بیا وزنهیای

وضعيتهايی را نشان میدهند که ربات بيش از اندازه به ديوار نزديک

تثبيت شده گرفته شده اسیت .خروجیی پنجمیين اليیهی پنهیان بیه همیراه

شده و يا از آن فاصله گرفته است که در اولی احتمال برخورد افزايش

ويژگیهای ديگری که در معماریهای دوم تا چهارم معرفیی شیدند ،بیه
عنوان ورودی اليهی خروجی شبكه استفاده شیده و ترکيیب خطیی آنهیا
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،4زمستان 1931
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يافته و در دومی امكان گم کردن مسير در پيگيری ديوار محتملتر

جدول  :9نتايج عملكرد معماریهای پيشنهادی برای کنترلگر ربات در

میشود .اگر ربات در فاصلهای از ديوار حرکت کند که موقعيت

محيط آزمون

خطسير ربات در انطباق نقشهی بلوکی با هر تصوير رنگی دوربين (برای

معیار ارزیابی

روشهای پیشنهادی در محیط آزمون

مثال شكل  )8در يكی از خانههای  7يا  1تشخيص داده شود (يعنی

(بر حسب تعداد)

SISDL

DlSDL

DIDFSDL

DIDFSHSDL

فاصله با ديوار در نقشهی بلوکی به ترتيب يک يا دو بلوک با عرض 41

شکست "برخورد با مانع"

82/1

19

14/8

53/2

شکست "خیلی نزدیک به دیوار"

31/4

22

22/8

51/4

شکست "خیلی دور از دیوار"

171

193/8

281/4

573/1

پيكسل باشد) ،ربات در فاصله مطلوب با ديوار قرار دارد.
در حين حرکت ربات ،گاه وضعيت "عدم مشاهدهی ديوار" رخ
میدهد .در اين وضعيت امكان تشخيص ديوار يا همان مسير مورد نظر
در تصاوير رنگی دوربين وجود ندارد .اين وضعيت میتواند
اجتنابناپذير باشد به خصوص زمانی که مسير حرکت مارپيچ و دارای
تحدبهای شديد باشد .در اين شرايط احتمال عدم مشاهده ديوار در
تصاوير دوربين زياد است و الزاما ربات مسير حرکت را گم نكرده
است .به منظور تفكيک دو وضعيتِ گم شدن مسير و پيچ مسير در
آزمايشها از يک حد آستانه استفاده شده است .فرض بر اين است که
در مسيرهای مارپيچ ربات پس از مواجه شدن با اولين وضعيت "عدم
مشاهدهی ديوار" میتواند حداکثر در  111گام زمانی مجدد ديوار را
در تصاوير دريافتی تشخيص دهد؛ به همين دليل تا  111گام زمانی
وضعيت "عدم مشاهدهی ديوار" منجر به دخالت هدايتگر دستی در
کنترل ربات نمیشود .در صورت افزايش تعداد دفعات اين وضعيت و
عبور از حد آستانه هدايتگر دستی ،کنترل ربات را بر عهده گرفته و
ربات را به وضعيت مناسبی بازمیگرداند.
نتايج عملكرد هر يک از چهار معماری پيشنهادی برای کنترل ربات
در جدول  4و  9قابل مشاهده است .اين نتايج نشان میدهند که
ويژگیهای حافظهای که در قالب وضعيت پيشين محيط و فرمانهای
کنترلی قبلی به ورودیهای کنترلگر افزوده میشوند ،در بهبود کارايی
کنترلگر تأثيرگذار هستند و تعداد شكستها را کاهش میدهند.
بهرهبرداری از يادگيری عميق در بازنمايی تصاوير عمق با کاهش تعداد
ورودی های شبكه سرعت اجرا را افزايش داده و در عين حال مانع از
کاهش کيفيت نتايج خروجی کنترلگر میگردد .ايجاد نقشههای بلوکی
و انتساب متغيرهای آماری ميانگين و واريانس به همراه اين بازنمايی
میتوانند تغييرات اندک موجود در وضعيت تصاوير ورودی را حذف
کرده و به گونهای ورودیها را خوشهبندی نموده و تعميمپذيری
کنترلگر را افزايش دهند.
جدول  :4نتايج عملكرد معماریهای پيشنهادی برای کنترلگر ربات در

معیار ارزیابی

مطابق با نتايج جدول  ،9آخرين معماری پيشنهاد شده نسبت به
اولين معماری بهبود چشمگيری داشته و نرخ تعداد شكستها به ترتيب
برای هر يک از معيارهای ارزيابی موجود در اين جدول در عملكرد
ربات در محيط آزمون حدود  ،44/3 ،97/3 ،18/1و  14/2درصد بهبود
يافته است .شكلهای  11 ،11 ،3و  14مسير طی شده توسط ربات را
برای هر يک از چهار کنترلگر پيشنهادی در دو نمونه از بهترين اجراها
در آزمايشهای انجام شده در محيط آزمون نمايش میدهد .در اين
شكلها با بررسی وضعيت خطسير ربات میتوان مشاهده کرد که ربات
با هدايت کنترلگر چهارم که از ويژگیهای حافظهای بيشتری
بهرهبرداری میکند کمتر مسير را گم کرده و توانسته است مطابقت
بيشتری مابين خطسير خود و پيچوتاب موقعيت ديوار ايجاد نمايد .الزم
به ذکر است که شكست "خيلی دور از ديوار" گاه به دليل وجود موانع
اجتنابناپذير است و به عنوان مثال ،مقدار اين معيار ارزيابی در جدول 9
برای آخرين معماری با توجه به اينكه ربات به طور متوسط حدود
 4111گام زمانی در محيط آزمون فعال است ،تنها  % 44/17از زمان
فعاليت ربات را تشكيل میدهد.
از آنجا که پديدههايی همچون نويز ،اغتشاشات و عدمقطعيتها
میتوانند در محيطهای واقعی روی پاسخهای سيستم تأثيرات منفی
داشته باشند ،عملكرد کنترلگر حاصل از معماری چهارم در حضور
تصاوير نويزی بررسی شده است .برای اين منظور نويزی گوسی (با
ميانگين صفر و واريانسی برابر با  1/1بيشترين عمقِ قابل تشخيص توسط
دوربين کينكت) به مقدار هر پيكسل از تصاوير عمق دوربين کينكت،
اضافه شده است .هر کانال  RGBاز تصاوير رنگی دوربين نيز با نويز
گوسی با ميانگين صفر و واريانسی برابر با ( 1/1مقدار صفر نشان دهنده
تصوير بدون نويز و مقدار  1بيشترين ميزان نويز را نشان میدهد)
دستخوش تغيير شده است .جدول  4نتايج بدست آمده از آزمايشها را

محيط آموزش

برای عملكرد کنترلگر  DIDFSH-SDLدر محيط آزمون و در

روشهای پیشنهادی در محیط آموزش

مقايسه با نتايج گزارششده از عملكرد اين کنترلگر در جدول  ،9نشان

(بر حسب تعداد)

SISDL

DlSDL

DIDF
-SDL

DIDFSHSDL

میدهد .اين بررسی مشخص میکند کنترلگر پيشنهادی در مقابل

شکست "برخورد با مانع"

11/1

42/4

41/8

34/4

تأثيرات نويز عملكردی پايدار دارد .اين پايداری به دليل نحوهی انتخاب

شکست "خیلی نزدیک به دیوار"

41

11

14/4

5 /6

ويژگی ها و استفاده از اطالعات آماری مقادير عمق يعنی ميانگين و

شکست "خیلی دور از دیوار"

473/4

498/1

999

294

واريانس در نقشههای بلوکی بدست میآيد.
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جدول  :4نتايج عملكرد معماری پيشنهادی چهارم برای کنترلگر ربات
در محيط آزمون و در حضور تصاوير نويزی
معیار ارزیابی

روشهای پیشنهادی در محیط آزمون
DIDFSH-SDL

(بر حسب تعداد)

DIDFSH-SDL

شکست "برخورد با مانع"

29/4

52/6

شکست "خیلی نزدیک به دیوار"

51/4

24/8

شکست "خیلی دور از دیوار"

573/1

234/1

)(Noisy Images

الزم بییه ذکییر اسییت کییه پییيش از بررسییی معمییاریهییای منطبییق بییر

شكل  : 14نمايی از خط سير ربات در هدايت توسط کنترلگر
 DIDFSH-SDLدر محيط آزمون در  4اجرای مستقل

چارچوب پيشنهادی ،کنترلگری با ساختار يک شبكهعصبی  7اليه بیا 31

-4

نرون در اليه ی ورودی ايجاد شد .تعداد نرونها در اليههیای پنهیان ايین

در اين مقاله ،چارچوبی برای طراحی کنترلگر ربات بهرهبرنده از

شبكه به ترتيیب برابیر بیا  81 ،11 ،21 ،91 ،41نیرون بیوده و يیک نیرون

تصاوير عمق با اهداف پيگيری ديوار و اجتناب از موانع پيشنهاد شد .در

خطی در اليهی خروجی با شرايطی مشابه معماری  SI-SDLتنظيم شد.

طراحی کنترلگر های پيشنهادی از ترکيب يادگيری عميق و يادگيری با

اين شبكه با استفاده از مجموعهی دوم دادههای آموزشی به روش با ناظر

ناظر استفاده شد .چارچوب پيشنهادی از يک شبكهعصبی عميقِ پيشرو

آموزش داده شد؛ اما ربات در محيط بسيار نامناسب عمل کیرده و ربیات

با ساختاری متقارن برای بازنمايی وضعيت محيط پيرامون ربات در

قادر به تشخيص هيچ يک از موانع موجود در محيط نبود.

تصاوي ر دوربين استفاده کرده و با استفاده از يادگيری با ناظر ،وزنهای

نتیجهگیری و کارهای آینده

شبكه را آموزش میدهد؛ سپس اليههای موجود در نيمهی ابتدايی
شبكه به عنوان بخشی از معماری کنترلگر مورد بهرهبرداری قرار گرفته
و يک اليه ی تک نرونی با تابع انتقال خطی به عنوان اليهی خروجی به
ساختار افزوده میشود  .برای بهبود کيفيت کنترل ،ويژگیهای حافظهای
به ورودیهای اليهی خروجی کنترلگر محلق شدند .بخشی از اين
ويژگیها موقعيت ربات را نسبت به ديوار مشخص کرده و بخشی
شكل  : 3نمايی از خط سير ربات در هدايت توسط کنترلگر SI-SDL

در محيط آزمون در  4اجرای مستقل

وضعيت رفتاری ربات و تصميمات پيشين را ارائه میدهند.
نتايج آزمايشها نشان میدهند که ايجاد نقشههای بلوکی و
بازنمايی ويژگیها با استفاده از يادگيری عميق میتواند تعداد دادههای
ورودی کنترلگر را کاهش داده و با خالصهسازی و خوشهبندی
اطالعات ،ويژگیهای مناسبی را در اختيار کنترلگر قرار دهد به گونهای
که اختالفات جزئی تصاوير در شرايط مشابه (که در ناوبری ربات با
فضای حالت ورودی گسترده بسيار متداول هستند و میتوانند منجر به
ناسازگاری دادهها در يادگيری با ناظر شوند) ،کاهش يافته و تمايزهای

شكل  : 11نمايی از خط سير ربات در هدايت توسط کنترلگر Dl-SDL

در محيط آزمون در  4اجرای مستقل

اصلی مابين تصاوير برجستهتر شود .تأثير افزودن هر يک از ويژگیها در
چهار معماری پيشنهادی ،در نتايج آزمايشها به خوبی قابل رؤيت است؛
به طوری که آخرين معماری پيشنهاد شده (کنترلگر)DIDFSH-SDL
نسبت به اولين معماری (کنترلگر )SI-SDLبهبود چشمگيری داشته و
نرخ تعداد شكستها برای هر يک از معيارهای ارزيابی مورد بررسی
بهبود يافته است.
چارچوب پيشنهادی در اين مقاله تنها در محيطهای هموار آزموده
شده است؛ بررسی عملكرد معماری پيشنهادی برگزيده در محيطهای

شكل  : 11نمايی از خط سير ربات در هدايت توسط کنترلگر DIDF-

 SDLدر محيط آزمون در  4اجرای مستقل

ناهموار ،تعيين ويژگیهای مناسب برای بازنمايی شرايط اين محيطها،
تنظيم دقيقتر و برخط وزنهای شبكهعصبی با استفاده از روشهای
يادگيری تقويتی و تالش برای به صفر رساندن تعداد شكستها از جمله
مواردی است که میتوان در کارهای آتی به آنها پرداخت.
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 قيودی که اين مقاله در نظر. همزمان سازی سيستم های آشوبی واحد در حضور قيود عملی بررسی می شود، در اين مقاله:چکیده
 ابتدا مدل ديناميكی. اغتشاش خارجی و متغيرهای حالت غير قابل دسترس هستند، عدم قطعيت مدل، میگيرد ورودی غيرخطی ناحيه مرده
 سپس قانون کنترلی تطبيقی بر پايه متغيرهای حالت رويتگر به نحوی.سيستم های آشوبی واحد در حضور قيو د مذکور معرفی می گردد
 برای اين منظور قضيه ای ارائه می شود و بر.طراحی می شود که همزمان سازی مقاوم بين دو سيستم آشوبی واحد (اصلی و پيرو) رخ دهد
اساس پايداری لياپانوفی تضمين می گردد که کنترل کننده پيشنهادی منجر به همزمان سازی سيستم های آشوبی واحد علی رغم وجود
 کارايی مطلوب قانون کنترلی پيشنهادی را، در نهايت نتايج شبيه سازی ها.ورودی غيرخطی ناحيه مرده و همچنين ترم های نايقينی می شود
.جهت همزمان سازی مقاوم سيستم های آشوبی واحد نشان می دهند
. مدلغزشی تطبيقی، ورودی غيرخطی ناحيه مرده، رويتگر غيرخطی، همزمان سازی مقاوم، سيستم های آشوبی واحد:کلمات کلیدی

Robust Observer-Based Synchronization of Unified Chaotic Systems in
the Presence of Dead-Zone Nonlinearity Input
Samaneh Mohammadpour, Tahereh Binazadeh
Abstract: In this paper, the synchronization of unified chaotic systems in the presence of
practical constraints is considered. Constraints that this paper is considered are: dead-zone
nonlinearity input, model uncertainty, external disturbance and the unavailability of state variables.
First, the dynamical model of the unified chaotic systems in the presence of aforesaid constraints is
introduced. Then, an observer-based adaptive controller is designed which guarantees robust
synchronization between two unified chaotic systems (i.e. master and slave systems). For this
purpose, a theorem is given and according to a Lyapunov stabilization approach, it is guaranteed
that the proposed controller leads to robust synchronization objective despite the dead-zone
nonlinearity input and also uncertainty terms. Finally, the computer simulations show proper
performance of the proposed law in robust synchronization of the unified chaotic systems.
Keywords: unified chaotic systems, robust synchronization, nonlinear observer, dead-zone
nonlinearity input, adaptive sliding mode.
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 -1مقدمه

کننده سيستم های آشوبی به خصوص سيستم های آشوبی واحد بسيار

آشوب پديده ای شبه تصادفی و پيچيده است که حساسيت زيادی به

مهم است .باتوجه به مطالعاتی که انجام شد ،همزمان سازی در حضور

شرايط اوليه دارد .در طول سال های اخير ،کنترل و همزمانسازی سيستم

محرک غيرخطی ناحيه مرده جهت سيستم های آشوبی واحد در مراجع

های آشوبی عالقه بسياری از محققان را به خود جلب کرده است و اين

محدودی مورد مطالعه قرار گرفته است .به عنوان نمونه در مرجع [ ]27از

دليل اصلی کاربرد آن در زمينه های مخابرات ايمن ،ليزر ،رآکتورهای

کنترل شبكه های عصبی تطبيقی برای همزمان سازی سيستم های آشوبی

شيميايی و بيولوژی است [ .]4-1مسأله همزمانسازی يعنی طراحی قانون

واحد در حضور ناحيه مرده استفاده شده است .مرجع [ ]27جهت همزمان

کنترلی به نحوی که دو سيستم آشوبی (اصلی و پيرو) به طور يكسان و

سازی دو سيستم آشوبی در حضور ورودی ناحيه مرده از کنترل فازی

همزمان با يكديگر نوسان کنند .روش های کنترلی مختلفی برای همزمان

تطبيقی بهره برده است .همزمان سازی سيستم های آشوبی واحد از طريق

سازی سيستم های آشوبی در مقاالت ارائه شده است ،از جمله می توان به

کنترل مد لغزشی در حضور ناحيه مرده و ترم های نايقينی در مراجع [-23

کنترل فازی [ ،]5،1کنترل پسگام [ ،]7،7کنترل مد لغزشی [،]11-3کنترل

 ]95بررسی شده است .مسئله همزمان سازی سيستم های آشوبی واحد

مرتبه کسری [ ]12،19و روش خطی سازی فيدبكی [ ]14اشاره نمود.

مبتنی بر طراحی رويتگر در حضور ترم های نايقينی نامعلوم و همچنين

درکاربردهای عملی معموالً متغيرهای حالت سيستم در دسترس
نيستند ،از اينرو طراحی رويتگر بر اساس تخمين متغيرهای حالت سيستم

ورودی ناحيه مرده تاکنون در مرجعی بررسی نشده است که در اين مقاله
به آن پرداخته می شود.

الزامی است .چندين تحقيق و روش در زمينه همزمان سازی سيستم های

در اين مقاله ،يک کنترل کننده بر پايه طراحی رويتگر جهت

آشوبی بر پايه طراحی رويتگر صورت گرفته است؛ به عنوان مثال،

همزمان سازی سيستم های آشوبی واحد طراحی می شود .سيستم پيرو

همزمان سازی تصويری کالسی از سيستم های آشوبی با استفاده از

دارای ترم های ناي قينی سازگار با ورودی (ناشی از عدم قطعيت پارامتری

رويكرد طراحی رويتگر تطبيقی فازی در مرجع [ ]15بررسی شده است.

و اغتشاش خارجی) و همچنين ورودی غير خطی ناحيه مرده می باشد .از

در مرجع [ ]11از رويكرد مد لغزشی جهت همزمان سازی مبتنی بر

آنجاييكه در عمل همواره متغيرهای حالت يک سيستم در دسترس

طراحی رويتگر استفاده می شود .همزمان سازی پس فاز بر اساس تخمين

نيستند ،لذا طراحی قانون کنترلی بر پايه رويتگر رويكردی عملی تر و

متغيرهای حالت سيستم بين دو يا چند شبكه مختلط آشوبی در مرجع []17

واقع بينانه تر در مواجهه با مساله است که البته به پيچيدگی بيشتری نيز

مطالعه می شود .همزمان سازی در حضور اغتشاشات خارجی و

منجر می شود .به دليل ساختار غيرخطی رويتگر پيشنهادی ،ساختار تابع

پارامترهای نامعلوم بر پايه طراحی رويتگر در مراجع [ ]17،13بررسی شده

لياپانوف پيچيده تری جهت اثبات عملكرد مطلوب سيستم حلقه بسته

است.

(شامل معادالت سيستم و رويتگر) ارائه گرديده و روند اثبات همزمان

سيستم آشوبی واحد کالسی از سيستم های آشوبی است که رفتار

سازی در حضور ناحيه مرده و بر مبنای قانون کنترلی بر پايه رويتگر انجام

آن شامل رفتار سيستم های  Lorenzو  Chenبه عنوان دو سيستم

شده است .عالوه بر اين ،بدليل وجود ترمهای نايقينی و ضرورت عملكرد

جداگانه در دو طيف از پارامترهای مجزا و سيستم  Liuبه عنوان يک

مقاوم قانون پيشنهادی ،رويكرد تطبيقی در طراحی قانون کنترلی مقاوم به

مورد خاص است که همانند ديگر سيستم های آشوبی مسئله همزمان

منظور کاهش ميزان محافظهکاری در برخورد با ترمهای نايقينی به کار

سازی در آن مورد توجه محققان است .به عنوان مثال ،مرجع []22

گرفته شده و قوانين تطبيقی استخراج گرديده است .درنهايت

رويكرد همزمان سازی با فيدبک کنترل خطی در سيستم آشوبی واحد را

شبيهسازی های کامپيوتری عملكرد مناسب قانون کنترلی پيشنهادی بر

با سه ورودی و پارامترهای نامعلوم ارائه کرده است .در مرجع [ ]21از

روی سه سيستم واحد مذکور ( Chen ، Lorenzو  )Liuرا نشان می

کنترل کننده تطبيقی بر پايه مد لغزشی جهت همزمان کردن سيستم های

دهند.

واحد استفاده شده است .همزمان کردن سيستم های آشوبی واحد از

 -2توصیف سیستم های آشوبی واحد

طريق روش کنترل پالسی در مرجع [ ]22بررسی شده است .مرجع []29
همزمان سازی بر پايه پسيويتی را بررسی کرده است .همچنين در مراجع
[ ]24،25همزمان سازی دو سيستم آشوبی واحد با استفاده از مفهوم تابع

ديناميک سيستم آشوبی غيرخطی واحد به صورت زير توصيف می
شود [:]94

کنترل لياپانوف ( )CLFمطالعه شد .مرجع [ ]21به همزمان سازی سيستم
آشوبی واحد مرتبه کسری دارای ترم های نايقينی پرداخته است.
از آنجايی که سيستم های آشوبی نسبت به تغييرات پارامترهای خود
حساس هستند ،لذا حضور محرک های غيرخطی از جمله ناحيه مرده در
ورودی کنترل آن ها منجر به نتايج غير قابل پيش بينی و نامطلوب می
شود .بنابراين بررسی تاثير ورودی غيرخطی ناحيه مرده در طراحی کنترل
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،4زمستان 1931
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منظور از سيستم های آشوبی واحد وجود پارامتر ]   [0,1است
که اگر )   [0,0.8باشد سيستم ( )1بيانگر سيستم آشوبی Lorenz
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است ،اگر ]   (0.8,1باشد ،بيانگر سيستم آشوبی  Chenاست و اگر
   0.8باشد سيستم  Liuمی باشد ،شكل ( )1منحنی فاز سه سيستم

u  u
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u  u 
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) (u  u  ) (u )    (u  u 

مذکور را نشان می دهد که رفتار آشوبی در آن ها مشاهده می شود.

شكل  :2تابع غيرخطی ناحيه مرده [.]99

فرض  :1عدم قطيت  gو اغتشاش خارجی )  d (tمحدود و
سازگار با ورودی هستند [:]95
شكل  :1منحنی فاز سيستم های آشوبی واحد (a ) :سيستم ،Lorenz

(5
)

)  (bسيستم  (c ) ،Chenسيستم .Liu

که در آن  ثابت مثبت ولی نامعلوم است.

سيستم آشوبی بيان شده در معادله ( )1به عنوان سيستم اصلی در نظر
گرفته می شود ،سيستم پيروکه دارای ترم های نايقينی و ورودی غيرخطی
ناحيه مرده است ،به صورت زير لحاظ می گردد:
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که در آن  x (t ) , y (t )  D  R 3 , 0 Dبردارهای حالت

g ( y 1, y 2 , y 3 )  d (t )  

فرض  :2تابع )  g ( y ,tبه طور محلی ليپ شيتز است که در
آن  Lثابت ليپ شيتز است.
()1

g ( y ,t )  g ( yˆ ,t )  L y  yˆ ,
)y (t ) & yˆ (t )  D , t  [0, 
هدف طراحی يک قانون کنترلی مقاوم مبتنی بر رويتگر است به

نحوی که دو سيستم آشوبی ( )1و ( )2با در نظر گرفتن قيود عملی نظير:
وجود عدم قطعيت در مدل سيستم ،اغتشاشات خارجی و در حضور
ورودی غيرخطی ناحيه مرده همزمان شوند .برای اين منظور ابتدا يک

سيستم اصلی و پيرو هستند g ( y 1, y 2 , y 3 ) .عدم قطعيت مدل و

رويتگر برای سيستم پيرو طراحی می شود سپس کنترل کننده مناسب بر

)  d (tاغتشاش خارجی می باشند.

اساس متغيرهای سيستم رويتگر طراحی می گردد تا هدف همزمان سازی

 u  Rورودی کنترلی و

  (u (t )) : R  Rيک تابع غيرخطی ناحيه مرده پيوسته است که به

محقق می شود.

صورت زير بيان می شود [:]95-99
(3
)

u (t )  u 
)  (u (t )  u 

 (u (t ))  0
 u   u (t )  u 
)  (u (t )  u
u (t )  u 

 

که در آن   ,   0دو تابع پيوسته غيرخطی دلخواه از ) u (t
هستند u  ,u  .ثوابت مثبت معلوم و نشان دهنده محدوده ناحيه مرده می
باشند ،بنابراين تابع ورودی غيرخطی ))   (u (tدر خارج از باند مرده
قرار دارد .پارامترهای   و   که در شكل ( )2نشان داده شده اند بهره
تحمل کاهش بوده که      ،    و با رابطه زير متناسب می

 -3نتایج اصلی
در اين بخش ،يک کنترل کننده بر اساس رويتگر پيشنهادی طراحی
می شود .همچنين قضيه ای ارائه می گردد که همزمان سازی مقاوم را بين
دو سيستم اصلی و پيرو در حضور ورودی غيرخطی ناحيه مرده تضمين
کند.
جهت طراحی رويتگر ،ابتدا سيستم های ( )1و ( )2به صورت زير
بازنويسی می شوند:

باشند:
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سمانه محمدپور ،طاهره بينازاده
در ادامه خطای رويتگر )   (tو خطای همزمان سازی )  e (tبه

سبستم اصلی:
(25  10) 0


0
)(29  1

 (8   ) / 3
0

) x 1 (t )   (25  10
)  x (t )   (28  35
 2  
 x 3 (t )  0

A
)
t
(
x
0

 1  
.  x 2 (t )     x 1 (t ) x 3 (t ) 

 

 x 3 (t )   x 1 (t ) x 2 (t ) 
)) f ( x (t
))  x (t )  A x (t )  f ( x (t

()7

صورت زير تعريف می شوند:

)  (t )  y (t )  yˆ (t

()11

) e (t )  yˆ (t )  x (t

()12

بر اساس روابط ( )7و ( )3ديناميک خطای رويتگر به صورت زير
حاصل می گردد:

)  (t )  y (t )  yˆ (t

B ( xˆ (t ))u (t )  K (t )  y (t )  C ( xˆ (t )) xˆ (t ) 

 A y (t )  g ( y (t ))  B  g ( y 1 , y 2 , y 3 ) 
d (t )   (u (t ))   A yˆ (t )  g ( yˆ (t )) 
)) B  (u (t ))  K ( z (t )  zˆ (t

و سيستم پيرو:
()19
(25  10) 0


)(29  1
0

0
 (8   ) / 3

()7

zˆ(t )   B  g ( y 1 , y 2 , y 3 )  d (t ) 

) y 1 (t )   (25  10
)  y (t )   (28  35
 2  
 y 3 (t )  0

A
0
 y 1 (t )  
 0



. y 2 (t )   y 1 (t) y 3 (t)   1  .

 
  
 y 3 (t )   y 1 (t) y 2 (t)  0
B
)) g ( y (t

  A  KC   (t )  g ( y (t ))  g ( yˆ (t )) 
B  g ( y 1 , y 2 , y 3 )  d (t ) 
همچنين ديناميک خطای همزمان سازی بر اساس روابط ( )7و ( )3به
صورت زير می باشد:

) e (t )  yˆ (t )  x (t
 A e (t )  g ( y (t ))  f ( x (t )) 
)) B  (u (t ))  K ( z (t )  zˆ (t

 g ( y 1 , y 2 , y 3 )  d (t )   (u (t )) 
 y (t )  A y (t )  g ( y (t ))  B  g ( y 1 , y 2 , y 3 ) 


d (t )   (u (t )) 
)  z (t )  Cy (t


()14

که در آن  z  Rخروجی قابل اندازه گيری سيستم پيرو است و
ماتريس  Cبه گونه ای انتخاب می شود که جفت )  ( A ,Cاکيداً رويت
پذير باشد .رويتگر پيشنهادی جهت تخمين متغيرهای حالت سيستم پيرو
به صورت زير است:
()3

 yˆ (t )  A yˆ (t )  g ( yˆ (t ))  B  (u (t )) 

) ˆK (z  z

) zˆ (t )  Cyˆ (t


که در آن  yˆ (t )  R 3متغير حالت سيستم رويتگر است.
 K  [K 1, K 2 , K 3 ]T  R 3بهره رويتگر می باشد و به گونه ای
انتخاب می شود که )  ( A  KCهرويتز باشد .همچنين با توجه به
رويت پذيری جفت )  ( A ,Cاين بهره همواره وجود دارد .از آنجايی که
)  ( A  KCهرويتز است بنابراين بر اساس رابطه لياپانوف برای هر
مقدار مثبت معين متقارن ماتريس  Qيک ماتريس مثبت معين متقارن
منحصر به فرد  Pوجود دارد به نحوی که رابطه زير برقراست:
()12

( A  KC )T P  P (A  KC )  Q
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 A  (t )  g ( y (t ))  g ( yˆ (t ))  K  z (t ) 

e1 (t )  (25  10)(e 2 (t )  e1 (t )) 

)) K 1 ( z (t )  zˆ (t

)e 2 (t )  (28  35 )e1 (t )  (29  1


.e 2 (t )  x 1 (t )e 3 (t )  yˆ 3 (t )e1 (t ) 

))  (u (t ))  K 2 ( z (t )  zˆ (t

e 3 (t )  ((8   ) / 3)e 3  x 1 (t )e 2 (t ) 

)) yˆ 2 (t )e1 (t )  K 3 ( z (t )  zˆ (t


به دليل وجود ترم های نايقينی (عدم قطعيت و اغتشاش خارجی) و
ورودی غيرخطی ناحيه مرده در سيستم آشوبی نياز به طراحی قانون
کنترلی مقاوم بر اساس متغيرهای سيستم رويتگر است که عملكرد مناسبی
داشته باشد .لذا رويكرد مطرح شده در اين مقاله استفاده از کنترل مد
لغزشی بر پايه قانون تطبيقی است .طراحی کنترل مد لغزشی شامل دو فاز
است؛ فاز اول طراحی سطح لغزش بهنحویکه حرکت روی سطح لغزش
اهداف کنترلی را برآورده سازد .فاز دوم طراحی قانون کنترلی مناسب
بهنحویکه تضمين کند مسيرهای فاز در حضور عدم قطعيت و اغتشاش
خارجی در زمان محدود به سطح میرسند و بر روی آن باقی میمانند .بر
اين اساس معادله سطح لغزش بهصورت زير پيشنهاد میشود:
()15

) s (t )  B e (t )  e 2 (t
T
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V  s (t ) B T  A e (t )  g ( y (t ))  f ( x (t )) 

که  Bدر رابطه ( ) 7معرفی گرديد .مشتق سطح لغزش فوق به

B  (u (t ))  K ( z (t )  zˆ (t ))    (t )  (t ) 

صورت زير است:
s (t )  B T e (t )  B T  A e (t )  g ( y (t )) 

()11

1
 (t )T P  (t )   (t )T P  (t )  
2
1
) L (t ) L (t

f ( x (t ))  B  (u (t ))  K (z (t )  zˆ (t )) 

بديهی است که اگر سطح لغزش برابر صفر شود )(s (t )  0

معادله ( )15همگرايی خطای همزمان سازی به صفر را تضمين می کند
) . (e 2 (t )  0در ادامه قضيه ای ارائه می شود و بر پايه رويتگر و سطح

()25


 s (t ) B T  A e (t )  g ( y (t ))  f ( x (t )) 
K ( z (t )  zˆ (t ))   s (t ) B T B  (u (t )) 

لغزش قانون کنترلی طراحی می گردد به نحوی که هدف همزمان سازی

1
 (t )  (t )   (t )T P  (t )   (t )T P  (t ) 
2
1
)  L (t ) L (t

رخ دهد.
قضیه  -1کنترل کننده مقاوم که در رابطه ( )17توصيف می شود



با قوانين تطبيقی ( )13و ( )22همزمان سازی مقاوم سيستم های آشوبی
واحد ( )1و ( )2را در حضور عدم قطعيت مدل ،اغتشاش خارجی و
ورودی غيرخطی ناحيه مرده تضمين می کند.
()17

گرفتن رابطه ( )17نتيجه زير بدست می آيد:

 sign (s (t ))  u 

u (t )  0
 sign (s (t ))  u



s (t )  0
s (t )  0
s (t )  0

با جايگذاری روابط ( )29( ،)22در رابطه فوق و همچنين با در نظر

V   s (t )  s (t ) B T B  (u (t ))   (t ) ˆ (t ) 
()21

  B T  A e (t )  g ( y (t ))  f ( x (t )) 
 1/  0
()13
()22

از آنجايی که ) ( B T B  1است داريم:

K (z (t )  zˆ (t )) 

()17

  min(  ,  ),

ˆ (0)  R 

ˆ (t )   (t ) P

Lˆ (0)  R 

2
Lˆ (t )   P  (t ) ,

V   s (t )  s (t ) (u (t ))   (t ) ˆ (t ) 

()27

1
)  (t )T P  (t )   (t )T P  (t )   1 L (t )L (t
2

و همچنين با جايگذاری معادله )   (tاز رابطه ( )19در عبارت فوق
می توان نوشت:
V   s (t )  s (t ) (u (t ))   (t ) ˆ (t ) 
1 T
 P   A  KC   (t )  g ( y (t ))  g ( yˆ (t )) 
2
B  g ( y 1 , y 2 , y 3 )  d (t )   

   0بهره تطبيقی می باشد .همچنين )  ˆ(tو )  Lˆ (tتخمينی
از ثوابت  و  Lهستند.
اثبات -تابع لياپانوف به صورت زير پيشنهاد می شود:
1
1
1
1 2
V (t )  s 2 (t )   2 (t )   T (t ) P  (t ) 
) L (t
2
2
2
2

()21

1
)  (t )T P  (t )   (t )T P  (t )   1 L (t )L (t
2

که در آن  و  Lخطای تخمين  و  Lهستند ،لذا داريم:
()22

)  (t )  ˆ (t )     (t )  ˆ (t

()29

) L (t )  Lˆ (t )  L  L (t )  Lˆ (t

()27

1
  A  KC   (t )  g ( y (t ))  g ( yˆ (t )) 
2
T
1
) B  g ( y 1 , y 2 , y 3 )  d (t )   P  (t )  L (t ) L (t



  s (t )  s (t ) (u (t ))   (t ) ˆ (t ) 
1
T
 (t )T  A  KC  P  P  A  KC   (t ) 


2
T
 (t ) P g ( y (t ))  g ( yˆ (t )) 

 T P  g ( y 1 , y 2 , y 3 )  d (t )  

با مشتق گيری از تابع لياپانوف داريم:

1 T
 (t )P  (t ) 
2

()24

) L (t ) L (t

V  s (t )s (t )   (t )  (t ) 

)  T (t ) P  (t )   L (t ) L (t

1

با جايگذاری )  s (tاز رابطه ( )11در ( ،)24عبارت زير حاصل می

1



بر طبق فرضيات 2، 1و همچنين جايگذاری روابط ( ،)22( ،)13رابطه
فوق به صورت زير حاصل می گردد:
()23

1
) V   s (t )  s (t ) (u (t ))    (t ) P   (t )T Q  (t
2
2

) P   P  (t )  L P  (t

2

)  L  (t

گردد:
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سمانه محمدپور ،طاهره بينازاده
با قرار دادن روابط  L  Lˆ  Lو    ˆ  در عبارت فوق

است .در ادامه با قرار دادن رابطه ( )95در ( )91نتيجه زير حاصل می

نتيجه زير حاصل می گردد:
V   s (t )  s (t ) (u (t ))    (t ) P

()92

گردد:
)) V   s (t )  s (t ) (u (t

1
2
  (t )T Q  (t )  ( Lˆ  L )  (t ) P
2
2
)  ( ˆ   ) P  (t )  L P  (t

)   s (t )   s (t )    s (t ) (1  
)   s (t )  (  1)   s (t )  W (e

()91

1
)   s (t )  s (t ) (u (t ))  min (Q )  (t
2
2
ˆ
ˆ
  P  (t )  L  (t ) P

2

در رابطه فوق عبارت )  s (t )sgn(s (t ))  s (tجايگذاری شده



 1/  0

بنابراين

)  W (t )   s (tمثبت است ،لذا بر طبق لم ( 1ارجاع به پيوست)،

که در آن )  min (Qمينيمم مقدار ويژه ماتريس  Qاست.
در

(،)92

رابطه

ناحيه

در

ای

که

شرط

  1 min (Q )  2  ˆ P   Lˆ  2 P  0برقرار باشد،
2
آنگاه ))  V   s (t )  s (t ) (u (tخواهد بود .به عبارت ديگر برای


ˆ P
1
min (Q )  Lˆ P
2

  داريم:

()97

V (t ) V (0)   W ( ) d 
0

از آنجايیکه )  ،V  W (tبنابراين در ناحيه مذکور تابع

لياپانوف )  min (Qمنفی و محدود است .ازاينرو بنا بر لم بارباالت (لم

گردد:
(u (t )  u  ) (u (t ))    (u  u  ) 2
   2 2 (sign (s (t ))) 2
)))    (sign (s (t
2

2

همچنين اگر  s (t )  0طبق رابطه ( u (t )  u  ،)17است،

در نتيجه  limt  W (t )  0است.

limt  W (t)  limt  s (t )  0

()97

از آنجايی که  ضريب ثابت مثبت است لذا در رابطه ()97
 limt  s (t )  0به صفر همگرا می شود ،بنابراين بر اساس رابطه
( )15اثبات شد که )  e 2 (tنيز به صفر همگرا می شود
( .) limt e 2 (t )  0
حااال زيرسيساااتم اول و ساااوم در رابطاااه ( )14باااا در نظااار گااارفتن
 e 2 (t )  0به صورت زير حاصل می گردد:

بنابراين از روابط ( )4و ( )17داريم:
(u (t )  u  ) (u (t ))    (u  u  ) 2

()99

   2 2 (sign (s (t ))) 2
2

)))    (sign (s (t
2

2

()93

sign (s (t )) (u (t ))   2 2 (sign (s (t )))2
ازآنجايی که  s 2 (t )  0است ،با ضرب کردن در رابطه فوق

عبارت زير برقرار می گردد:
)) s (t )s (t )sign (s (t )) (u (t
  2 2s 2 (t )(sign (s (t ))) 2

()95

s (t ) s (t )  (u (t ))   s (t )  2 2
2

 s (t ) (u (t ))   s (t ) 
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)y , yˆ  D  [0, 

) e1 (t )  (25  10)e1 (t

) e 3 (t )  ((8   ) / 3)e 3 (t

)  yˆ 2 (t )e1 (t


لذا زيرسيستم اول به دليل اينكه  (25  10)  0و ]  [0,1

لذا از روابط ( )92و ( )99نتيجه زير حاصل می شود:
()94

 limوجود دارد و محدود میباشد و

t  0

 u (t )  u است ،بنابراين از روابط ( )4و ( )17نتيجه زير حاصل می

()92

t

 2در پيوست) W ( ) d  ،

در ناحيه  ،     اگر  s (t )  0باشد طبق رابطه (،)17

2

خطای رويتگر پايدار ورودی به حالت ( )ISSاست.

t

)) V   s (t )  s (t ) (u (t

()91

در

 

ناحيه



به

ازای

،   1/ 

است

)  e1 (tبه طور مجانبی به صفر همگرا می شود

(  ،) limt  e1 (t )  0همچنين در زير سيستم سوم با در نظر
گرفتن  e1 (t )  0چون  (8   ) / 3  0است لذا )  e 3 (tنيز به طور

مجانبی و محلی به صفر همگرا می شود ( ▄ .) limt  e 3 (t )  0
بنابراين پايداری بردارهای خطا به طور محلی برقرار است .درواقع
همزمان سازی در حضور عدم قطعيت و اغتشاش خارجی و همچنين
ورودی غيرخطی ناحيه مرده محقق گرديده است.
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 -4شبیه سازی کامپیوتری

گيرد .همچنين عدم قطعيت و اغتشاش خارجی به صورت زير لحاظ می

اکنون قانون کنترل مقاوم طراحی شده بر روی سه سيستم آشوبی

گردد:

) d (t )  0.5cos(t )  0.01sin(5t
) g ( y1 , y2 , y3 )  0.03cos(7 y1

 Chen ، Lorenzو  Liuاعمال می گردد تا کارايی کنترل کننده ارائه

تابع غيرخطی ناحيه مرده با محدوده مرده  u   u   2به

شده ،مشخص شود .ازآنجايیکه قانون کنترلی ( )17شامل تابع عالمت
))  sgn(s (tگسسته است بهعنوان يک سوئيچ سخت باعث ايجاد پديده

صورت زير می باشد:

چترينگ می شود ،برای جلوگيری از اين پديده تقريب همواری از آن

(تابع پيوسته )  tanh(s (t ) /  0به ازای   0مثبت کوچک) جايگزين
میشود .لذا قانون کنترلی ( )17به صورت زير اصالح می گردد:
s (t )  0
s (t )  0

()42

s (t )  0

()44

و همچنين کنترل کننده را بر اساس رابطه ( )42و

) s (t

  tanh(  )  u 
0

u (t )  0

) s (t
( tanh
)  u
0


انتخاب   0.1 ,   0.06

  min(0.06,0.1)  0.06   1/   20

مورد بررسی قرار می گيرد .جهت شبيه سازی پارامترها ،شرايط اوليه،

s (t )  0

()45

عدم قطعيت و اغتشاش خارجی به صورت زير در نظر گرفته می شود.

می شود:

)( x 1 (0), x 2 (0), x 3 (0))  (0.1,0.2,0.3

1  0.3sin(u (t ))  (u (t )  2) u (t )  2

 2  u (t )  2
0
 (u (t ))  
0.9

0.4
(cos
u
(
t
))
.
u (t )  2


) (u (t )  2


g ( y 1 , y 2 , y 3 )  0.05sin( y 1  y 2 ),
d (t )  0.1cos( t )  0.4sin(t ) ,  0  1

()41

تابع غيرخطی ناحيه مرده با توجه به رابطه ( )9به صورت زير تعريف
می شود:
1  0.05sin(u (t )  (u (t )  3) u (t )  3

 (u (t))  0
 3  u (t )  3
1  0.03cos(u (t )  (u (t )  3) u (t )  3


که در آن  u   u   3نشان دهنده منطقه مرده است .بر اساس
    0.7و     0.5تعيين می شوند ،لذا

   min(0.7,0.5)  0.5است و در نتيجه   1/   4

انتخاب می گردد .در ادامه قانون کنترلی برای سيستم  Lorenzبر طبق

()47

   min(0.02,0.1),  0.02   1/   60انتخاب شده
است .مقادير زير جهت شبيه سازی استفاده شده اند:
K  [ K1 , K 2 , K 3 ]T  [1 28  1.66]T ,   1,
( y1 (0), y2 (0), y3 (0))  ( 0.3, 0.2, 0.1),

 4 (t ) tanh(s (t ) /  0 )  3 s (t )  0

u (t )  0
s (t )  0
 4 (t ) tanh(s (t ) /  )  3 s (t )  0
0

)  (t )  28e1 (t )  e 2 (t )  x 1 (t )e 3 (t )  y 3 (t )e1 (t
Chen

()  1

60 (t ) tanh(s (t ) /  0 )  2
s (t )  0

u (t )  0
s (t )  0
 60 (t ) tanh(s (t ) /  )  2
s (t )  0
0

)  (t )  22.2e 2 (t )  x 1 (t )e 3 (t )  y 3 (t )e1 (t

که در آن  u   u   2و    0.02,   0.1است ،لذا

رابطه ( )42به صورت زير حاصل می شود:

()49

s (t )  0
s (t )  0

 20 (t ) tanh(s (t ) /  0 )  2

u (t )  0
 20 (t ) tanh(s (t ) /  )  2
0


و در نهايت سيستم آشوبی (  )   0.8 Liuبا شرايط زير بررسی

( y 1 (0), y 2 (0), y 3 (0))  ( 0.3, 0.1, 0.2),

رابطه فوق

می

توان

)  (t )  7e1 (t )  28e 2 (t )  x 1 (t )e 3 (t )  y 3 (t )e1 (t

K  [ K 1 , K 2 , K 3 ]T  [1 28  1.66]T ,   0.1

()42

و

نوشت:

ابتدا با قرار دادن    0در سيستم آشوبی ( )1سيستم Lorenz

()41

1  0.9cos(u (t ))  (u (t )  2), u (t )  2

 (u (t))  0,
 2  u (t )  2
1  0.7sin(u (t ))  (u (t )  2), u (t )  2


()47

)( x1 (0), x2 (0), x3 (0))  (0.1, 0.1, 0.4

g ( y1 , y2 , y3 )  0.03sin(4 y3 ),
d (t )  0.7 cos(t ),  0  0.2
شكل های ( )7( ،)9و ( )11متغيرهای بردار خطای همزمان سازی را
با

به ترتيب در سيستم های  Chen ، Lorenzو  Liuنمايش می دهند.

K  [K 1, K 2 , K 3 ]T  [1 28  1.66]T ,   1 ,  0  0.3
و شرايط اوليه
)(x 1 (0), x 2 (0), x 3 (0))  (0.1,0.2,0.3

همانطور که مشاهده میشود علیرغم اينكه ورودی غيرخطی ناحيه مرده
به سيستم های واحد اعمال شده است ،مسئله همزمانسازی توسط کنترل

می

کننده طراحی شده محقق گرديده است .همچنين شكل های ( )7( ،)4و

حال

بررسی

سيستم

آشوبی

 ( y 1 (0), y 2 (0), y 3 (0))  (0.1, 0.2, 0.3),صورت
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( ،)12پاسخ زمانی مولفه های بردار خطای رويتگر ( ) ) 1 (t ),  2 (t ),  3 (t
را نشان می دهند .همانطور که مشاهده می شود ،رويتگرهای طراحی شده
برای هر يک از سيستم های واحد مورد بحث نيز عملكرد مناسب را
داشته اند.

پاسخ زمانی کنترل کننده پيشنهادی با ناحيه مرده تعيين شده برای هر
سيستم و همچنين پاسخ زمانی تابع غيرخطی ناحيه مرده به ترتيب در
شكل های ( )3( ،)5و ( )19نمايش داده شده اند .درنهايت شكل های
( )12( ،)1و ( )14پاسخ زمانی پارامترهای تطبيقی ) Lˆ (t), ˆ (tرا در
سه سيستم مذکور نشان میدهند که باگذشت زمان به مقدار مطلوب و
ثابتی همگرا شدهاند .همانطور که نتايج شبيه سازی ها نشان می دهند،
علی رغم اينكه سه سيستم واحد تحت ورودی غيرخطی ناحيه مرده،
اغتشاش خارجی و عدم قطعيت های مدل هستند مسئله همزمان سازی
برای هر سه سيستم حلقه بسته تحت قانون کنترلی پيشنهادی محقق
گرديده است.

شكل  :9پاسخ زمانی مولفه های بردار خطای همزمان سازی سيستم Lorenz

(  )   0تحت کنترل کننده پيشنهادی

شكل  4پاسخ زمانی خطای رويتگر برای سيستم Lorenz

شكل  :1پاسخ زمانی پارامترهای تطبيقی ) Lˆ (t ), ˆ (t

در سيستم Lorenz

شكل  :7پاسخ زمانی مولفه های بردار خطای همزمان سازی سيستم Chen

(  )   1تحت کنترل کننده پيشنهادی

شكل (a ) :5پاسخ زمانی سيگنال کنترلی پيشنهادی؛ )  (bپاسخ زمانی تابع
غيرخطی ناحيه مرده در سيستم Lorenz
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شكل  :7پاسخ زمانی مولفه های بردار خطای رويتگر برای سيستمChen

شكل  :11پاسخ زمانی مولفه های بردار خطای همزمان سازی سيستم Liu

(  )   0.8تحت کنترل کننده پيشنهادی

شكل  :12پاسخ زمانی مولفه های بردار خطای رويتگر برای سيستمLiu

شكل  (a ) :3پاسخ زمانی سيگنال کنترلی پيشنهادی؛ )  (bپاسخ زمانی تابع
غيرخطی ناحيه مرده در سيستم .Chen

شكل  (a ) :19پاسخ زمانی سيگنال کنترلی پيشنهادی؛ )  (bپاسخ زمانی
تابع غيرخطی ناحيه مرده در سيستم .Liu

شكل :12پاسخ زمانی پارامترهای تطبيقی )  Lˆ (t ), ˆ (tدر سيستم .Chen

مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،4زمستان 1931

Journal of Control, Vol. 11, No. 4, Winter 2018

همزمان سازی مقاوم سيستم های آشوبی واحد بر پايه طراحی رويتگر در حضور ورودی غيرخطی ناحيه مرده

94

 طاهره بينازاده،سمانه محمدپور

x (t )  11 (2 (  ))

t  t 0  T

)52(

 باشد وt  0  يک تابع پيوسته برایW : R  R  اگر:]97[ 2 لم
t

 وجود داشته باشد و محدود باشد آنگاهlimt  W ( ) حد انتگرال

0

:داريم
limt W (t )  0

)51(
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چکيده :در اين مقاله ،هدف شناسايی و کنترل گشتاور سيستم دينامومترجريان فوکوی قطب پنجهای میباشد .دينامومترجريان فوکو ،
دارای يک سيمپيچی تحريک  ، DCتعدادی قطب و سيلندر چرخان است که از طريق شفت به موتور الكتريكی کوپل میشود .از طريق
کنترل گشتاور دينامومتر ،امكان تست بارگيری از موتور در نقاط کار مختلف فراهم میشود .سيستم کنترل گشتاور دينامومتر ،دارای دو
حلقه کنترلی داخلی و خارجی است .در حلقه کنترل خارجی ،لزوم شناسايی رابطه گشتاور سيستم وجود دارد .در اين راستا ،ابتدا گشتاور
سيستم بصورت تابعی چند جملهای از جريان تحريک  DCو سرعت دورانی آن تخمين زده میشود .سپس گشتاور تخمينی با گشتاور
مرجع مقايسه میشود .در مرحله بعد کنترلکننده ،جريان مرجع تحريک  DCرا با توجه به خطای گشتاور تعيين میکند .در حلقه کنترل
داخلی نيز ،کليدزنی منبع جريان طوری صورت می پذيرد که خروجی آن جريان مرجع را رديابی کند .کنترلکنندههای طراحی شده در هر
دو حلقه از نوع  PIDمیباشد .نتايج شبيهسازی و پيادهسازی عملی بر روی دينامومتر فوکوی  22/1کيلووات ،کارآيی روش تخمين و
کنترل را نشان میدهد .پيادهسازی سيستم کنترلی بر روی ريزپردازنده  ARMسری  LPC-1788انجام شده است.
کلمات کليدی :دينامومتر جريان فوکوی قطب پنجهای ،شناسايی و کنترل گشتاور ،تست بارگيری موتور.

Identification and Torque Control of a Claw Pole Eddy Current
Dynamometer
Sam Rozbehani, Hamed Nazifi, Saman Saki, Khalil Kanzi
Abstract: In this paper, the object is an estimation and torque control of a claw pole eddy
current dynamometer system. The eddy current dynamometer is included DC excitation coil, poles
and rotational cylinder that is coupled to the electrical motor through the shaft. Load testing of
electrical motor in different operating point is provided by torque control using dynamometer. The
close loop system of the eddy current dynamometer is consisted of two inner and outer control
loops. In the outer control loop, the torque relation should be estimated. In this regard, first the
torque estimation is presented as a function of DC excitation current and rotational speed and then,
the estimated torque is compared with reference torque. In the next step, the reference current is
determined according to the torque error. In the inner control loop, the switching of the DC current
source is done such that its output tracks the reference current. Both designed controllers for two
loops are PID controllers. The experimental and simulation results for 22.5 KW eddy current
dynamometer reveals the efficiency of the proposed estimation and control method. The control
system is implemented on the ARM-LPC-1788 micro controller.
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 -1مقدمه
طراحی و ساخت يک دستگاه دينامومتر جريان فوکوی قطب پنجه ای 41
کيلووات جهت تست بارگيری از موتور معكوسگرد در [ ]1-9ارائه شده
است .با توجه به شكل  ،1سيستم مورد مطالعه شامل يک موتور
معكوسگرد ،دو دستگاه دينامومتر جريان فوکو و منابع جريان مربوط به
هر بخش میباشد .موتور معكوسگرد دارای دو شفت داخلی و خارجی
است .بطوريكه شفتها بطور همزمان در دو جهت مخالف میچرخند.
گشتاور الكترومغناطيسی موتور معكوسگرد برای هر دو شفت برابر
می باشد .از آنجايی که لختی دو بخش دوار متفاوت است ،سرعت آنها
نيز برابر نخواهد بود .تست بارگيری از اين نوع موتور معكوسگرد ،با
استفاده از دو دستگاه دينامومتر فوکو  22/1کيلووات انجام میشود [-9
.]1
در شكل  2ساختار دينامومتر فوکو شامل سيلندر ،پنجه قطبها و
سيمپيچی تحريک نشان داده شده است .سيمپيچی تحريک توسط
تعدادی پنجه قطب ثابت احاطه میشود .اگر سيمپيچی تحريک به منبع
جريان  DCوصل شود ،ميدان مغناطيسی دوقطبی در هسته ايجاد میشود.
اما به دليل وجود پنجه قطبها ،اين ميدان دوقطبی تبديل به ميدان چند
قطبی میشود .در اين حالت اگر سيلندر دينامومتر فوکو توسط شفت
موتور چرخانده شود ،جريان فوکو در سيلندر شكل میگيرد .در نتيجه
تقابل بين اين جريان و شار مغناطيسی هسته ،گشتاور مقاوم در جهت
خالف گشتاور موتوری ايجاد میشود .در اين حالت با توجه به تقابل اين

اين مقاله ،نوع آوری و روش پيشنهادی برای رفع معايب سيستم تست
پيشنهادی در [ ]1-9ارائه شده است.
در سيستم تست [ ،]1-9اندازهگيری گشتاور دينامومتر فوکو با نصب
گشتاورسنج دورانی روی شفت موتور انجام میشود .اين نوع
گشتاورسنجها بسيار گران میباشند و نرخ خرابی ادوات مذکور نسبتا
زياد میباشد .بدين جهت يكی از راهكارهای مرسوم در اين شرايط،
تخمين تلفات فوکو و يا تخمين گشتاور فوکو است .مراجع زيادی به
تخمين تلفات فوکو با استفاده از روشهای تحليلی و يا عددی پرداختهاند.
در [ ،]4-3تحليل تلفات فوکو با استفاده از روشهای عددی شامل روش
اجزای محدود و يا روش المان مرزی انجام شده است .مدلسازی با
استفاده از روشهای عددی از دقت زيادی برخوردار میباشد ،اما از
عيبهای اين روشها به کند بودن آن میتوان اشاره کرد .به همين دليل
استفاده از روشهای تحليلی ،بيشتر مورد توجه قرار میگيرد [ .]11-11در
طراحی بهينه ماشينهای الكتريكی ،از روشهای تحليلی به دليل کاهش
زمان محاسبات در مقايسه با ساير روشها ،استفاده میشود .يكی از
معايب روشهای تحليلی اعمال يک سری تقريبها و فرضهايی است که
ممكن است منجر به ايجاد نتايج با خطای قابل توجه نسبت به نتايج واقعی
شود .دو پديده شامل اثر واکنش آرميچر و اثر پوستی از مواردی است
که میتواند در عملكرد و تحليل دينامومتر فوکو تاثيرگذار باشد .در []12
به مدلسازی دينامومتر فوکو با استفاده از روش تحليلی و با در نظرگرفتن
اثر واکنش آرميچر و اثر پوستی پرداخته شده است.

دو گشتاور ،نوعی تلفات گرمايی تحت عنوان تلفات فوکو در سيلندر
ايجاد میشود.
ويژگی بارز دينامومتر جريان فوکو در [ ، ]1-9از لحاظ چيدمان و ساختار
قطب است که در واقع يک نوآوری در ساختار سيستم محسوب میشود.
بطوريكه دينامومتر فوکوی ساخته شده از نوع قطب پنجهای میباشد.
مزيت های اين ساختار در مقايسه با نوع معمولی آن شامل موارد ذيل
میباشد:


ضخامت سيلندر دينامومتر فوکوی قطب پنجهای در مقايسه با
دينامومتر فوکوی معمولی بسيار کوچكتر است که اين
موضوع باعث کاهش اثر پوستی در ساختار مذکور میشود.



شكل  :1سيستم تست موتور معكوسگرد شامل دو دستگاه دينامومتر فوکو و
منابع جريان []9

استفاده از ساختار پنجه قطب ،منجر به ايجاد تعداد قطب
بيشتر در مقايسه با نوع معمولی میشود .در نتيجه در سرعت
دورانی يكسان ،نوع پنجه قطب میتواند تلفات فوکوی
بيشتری را در مقايسه با نوع معمولی ايجاد کند.

البته سيستم تست ارائه شده دارای دو عيب اساسی میباشد که مربوط به
روش اندازهگيری گشتاور و همچنين روش کنترل گشتاور میباشد .در
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،4زمستان 1931
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شبيهسازی و پيادهسازی برای بررسی کارآيی روش شناسايی و کنترل
دينامومتر جريان فوکوی  22/1کيلووات ارائه شده است.

 -2ساختار کنترلی پيشنهادی دینامومتر جریان
فوکو
بلوک دياگرام ط رح پيشنهادی سيستم کنترل دينامومتر جريان فوکو در
شكل  9ارائه شده است .در اين طرح ،سيستم کنترل حلقه بسته دينامومتر
شكل  :2ساختار دينامومتر جريان فوکو قطب پنجهای []9

در [ ،]19مدلسازی گشتاور ترمز فوکو به صورت تابعی از جريان

فوکو ،شامل يک منبع جريان  DCاست که با استفاده از دو حلقه کنترلی
داخلی و خارجی پشت سرهم کنترل میشود .در حلقه کنترل خارجی،
لزوم شناسايی رابطه گشتاور سيستم وجود دارد .در اين راستا ،ابتدا

تحريک و سرعت دورانی سيلندر ارائه شده است .در اين مقاله نيز برای

گشتاور سيستم بصورت تابعی چند جملهای از جريان تحريک  DCو

مدلسازی و شناسايی گشتاور دينامومتر فوکو از روش [ ]19استفاده شده

سرعت دورانی آن تخمين زده میشود .سپس گشتاور تخمينی با گشتاور

است.

مرجع مقايسه میشود .در مرحله بعد کنترلکننده ،جريان مرجع تحريک

مشكل بعدی در سيستم تست [ ،]1-9مربوط به کنترل حلقه باز گشتاور

 DCرا با توجه به خطای گشتاور تعيين میکند .در حلقه کنترل داخلی

میباشد .در سيستم تست [ ،]1-9کنترل گشتاور هر يک از دينامومترها به

نيز ،کليدزنی منبع جريان طوری صورت میپذيرد که خروجی آن جريان

صورت حلقه باز از طريق تغيير جريان سيستم تحريک صورت میپذيرد.

مرجع را رديابی کند .کنترلرهای طراحی شده در هر دو حلقه از نوع

بدين صورت که اپراتور دستگاه با تغيير جريان سيستم تحريک ،ميزان

 PIDمیباشد .طراحی بلوک دياگرام شكل  9شامل بخشهای ذيل

گشتاور دينامومتر فوکو را تغيير میدهد .با توجه به افزايش دمای سيلندر،

میباشد:
 شناسايی و تخمين گشتاور

گشتاور دينامومتر فوکو در شرايط عدم تغييرجريان تحريک ،تغيير
می کند .بنابراين در اين حالت جريان تحريک بايد دوباره توسط اپراتور

 طراحی کنترلر گشتاور و تعيين جريان مرجع

تنظيم شود .برای حل اين مشكل ،گشتاور دينامومتر فوکو بايد بصورت

 طراحی کنترلر منبع جريان

حلقه بسته از طريق منبع جريان کنترل شود .در [ ،]14روش کنترل سرعت
بهينه از طريق کنترل جريان منبع تغذيه سوئيچينگ برای ترمز فوکو مورد
استفاده در صنايع ريلی پيشنهاد شده است .همچنين در [،]11کنترل
سرعت ترمز فوکو کوپل شده به موتور ،از طريق کنترل حلقه بسته جريان
مبدل الكترونيک قدرت پيادهسازی شده است .در اين مقاله بر خالف
مراجع [ ]14و [ ،]11هدف اصلی کنترل گشتاور دينامومتر جريان فوکو
بجای کنترل سرعت است.
بر همين اساس در اين مقاله ،طراحی و ساخت کنترل گشتاور بدون
سنسور برای دينامومتر جريان فوکوی  22/1کيلووات ارائه شده است.
مدار کنترل هوشمند گشتاور بدون سنسور ساخته شده ،قابليت تخمين و
کنترل حلقه بسته گشتاور دينامومتر جريان فوکو و تست موتور کوپل
شده به آن را تا حد گشتاور 111نيوتون متر دارد .اين سيستم ،شامل يک
منبع جريان  DCسوئيچينگ است که با استفاده از دو حلقه کنترلی

1-2

بخش شناسايی و تخمين گشتاور

برای شناسايی رابطه گشتاور ،ابتدا به ازای جريانهای تحريک و در
سرعتهای مختلف ،مقادير گشتاور دينامومتر فوکو در شرايط کوپل
موتور  DCبه دينامومتر فوکو ثبت میشود .سپس تابع تقريبی تخمين
گشتاور به صورت تابعی از جريان تحريک و سرعت دورانی استخراج
میشود .نحوه تست بارگيری از موتور در شكل  1نشان داده شده است.
با توجه به اينكه موتور در اين تست از نوع معكوسگرد میباشد ،برای
تست بارگيری آنها لزوم استفاده از دو دستگاه دينامومتر فوکو وجود
دارد.

PI




داخلی و خارجی پشت سرهم کنترل میشود.کنترلرهای طراحی شده در
هر دو حلقه از نوع  PIمیباشد و سيستم پردازنده مورد استفاده ARM
سری LPC-1788میباشد.
ساختار اين مقاله به نحوی است که در بخش  ،2شناسايی سيسستم و
تعيين رابطه گشتاور تخمينی انجام شده است .سپس در بخش  ،9روش
طراحی کنترلکنندههای سيستم آورده شده است .در نهايت نتايج
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،4زمستان 1931

شكل  :9بلوک دياگرام طرح کنترلی گشتاور بار فوکو
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Testimate  , i   a1   a2i  a3 

جهت مدل سازی يک دينامومتر فوکو همواره يكی از دينامومترها قفل

  a4i 2  a5i  a6 2 

شده و جلوی چرخش آن گرفته میشود .در گام اول ،موتور در شرايط
بیباری تست میشود .بنابراين جريان تحريک هر دو دينامومتر فوکو
روی مقدار صفر تنظيم شده و يكی از بارها قفل میباشد .با توجه به صفر
بودن جريان تحريک بار فوکو ،تلفات فوکو در اين حالت صفر میباشد.
تلفات مكانيكی سيستم در زمان بیباری موتور با تفاضل توان الكتريكی
ورودی موتور و تلفات مسی موتور برابر میباشد .بنابراين داريم:
()1

PNoloading loss  Pmechanichal loss  Vm I m  Rm I m2  A

که در آن  I m ، Rmو  Vmبه ترتيب معرف مقاومت آرميچر ،جريان
و ولتاژ موتور می باشند .در مرحله بعد ،در شرايط قفل بودن يكی از
بارهای فوکو ،هدف تست موتور در شرايط بارداری آن میباشد.
بنابراين در اين شرايط ،جريان تحريک دينامومتر فوکو برای يكی از بارها
روی مقدار غير صفر تنظيم میشود .در اين حالت برای مجموع تلفات
مكانيكی کل سيستم و تلفات بار فوکو داريم:
()2

Ploading loss  Pmechanical loss  Peddy current loss
 Vm' I m'  Rm I m2  A'  B

حال با فرض اينكه تلفات مكانيكی سيستم در شرايط بارداری و بیباری
موتور در سرعتهای مشابه برابر میباشند ،رابطه ( )9نتيجه میشود:

A'  A

()9

  a7i 3  a8i 2  a9i 2  a10 3 

()1

  a11i 4  a12i 3  a13i 2 2  a14i 3  a15 4 
  a16i 5  a17i 4  a18i 3 2  a19i 2 3  a20i 4  a21 5 

در رابطه ( ،)1پارامتر  iمعرف جريان تحريک بر حسب آمپر و پارامتر



بيانگر سرعت دورانی بارفوکو بر حسب راديان بر ثانيه میباشد.

همچنين  Testimateمعادل گشتاور تخمينی میباشد .در شكل  ،1مقادير
گشتاور تخمينی (رابطه ( ))1با مقادير گشتاور ثبت شده سيستم (رابطه
( ،))1به ازای جريان تحريک  21آمپر مقايسه شده است .با توجه به اين
شكل ،خطای رابطه تخمينی با مقادير ثبت شده تجربی ،در حد قابل قبولی
است.

 -2-2طراحی کنترلر گشتاور و تعيين جريان مرجع
در اين بخش هدف طراحی کنترلکننده در حلقه خارجی است .با توجه
به شكل  ،7گشتاور تخمينی بار فوکو در هرلحظه از طريق رابطه ()1
تخمين زده شده و سپس با گشتاور مرجع مقايسه میشود .سپس خطای
گشتاور مرجع و تخمينی به عنوان ورودی به واحد کنترلکننده داده
میشود و بر اساس مقدار خطا ،سيگنال کنترلی توسط کنترلکننده تعيين
میشود .سيگنال کنترلی در حلقه خارجی ،جريان مرجع منبع تغذيه
سوئيچينگ میباشد.
80

بنابراين تلفات دينامومتر فوکو از رابطه ( ،)4نتيجه میشود:

i=30 A
70

i=25 A
i=20 A
i=15 A

به اين روش ،اندازهگيری تلفات فوکو به روش تجربی گفته میشود.

50
40

i=10 A

برای محاسبه گشتاور دينامومتر فوکو در هر سرعت و جريان تحريک

30

i=5 A

20

مشخص ،گشتاور دينامومتر فوکو از رابطه ( ،)1حاصل میشود:
Peddy current loss

Teddy load 

()1

حال با توجه به رابطه ( ،)1مشخصه دو بعدی گشتاور -سرعت دورانی

)Torque (N.m

()4

Peddy current loss  ( A  B)  A  B

60

10
180

160

80
100
120
140
)Cylandir Speed (Rad/Sec

60

0
20

40

شكل  :4مشخصه گشتاور -سرعت دورانی سيستم بار فوکو

دينامومتر فوکو به ازای جريانهای تحريک  1تا  91آمپر در شكل  4نشان
داده شده است .همچنين مشخصه سه بعدی گشتاور -سرعت دورانی-
100

جريان تحريک دينامومتر فوکو با استناد به نتايج تجربی در شكل  1نشان

50

تجربی مشخصه شكل  ،1تابع تقريبی دو متغييره گشتاور بصورت رابطه

-50

)Torque(N.m

داده شده است .جهت تخمين گشتاور دينامومتر فوکو با توجه به نتايج

0

-100

( )1قابل تخمين میباشد:

-150
150
30

100

25
20

50

15
10

)Speed(Rad/Sec

5

)Excited Current(A

شكل  :1مشخصه سه بعدی گشتاور -سرعت دورانی -جريان تحريک بار فوکو
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Main and Estimated Torquer in 20 Amper
80

PI

I ref

Real
Estimated




70
60
50

160

140

100

120

80

60

40

0

20

)Torque(N.m

40

شكل  :7بلوک دياگرام طرح کنترلی گشتاور بار فوکو

30

با توجه به مخرج تابع تبديل که به ازای نقاط کار متفاوت محاسبه شده

20

است ،مشاهده میشود که سيستم حلقه باز پايدار است .از طرفی چون

10

سيستم در مبدا مختصات قطبی ندارد ،لذا رديابی حالت ماندگار برای

0

ورودی پله امكان پذير نبوده و بايد از يک انتگرالگير در ساختار

) (rad/sec

کنترلکننده استفاده شود .بنابراين کنترلکننده مورد نظر برای تست عملی

شكل  :1گشتاور تخمينی و گشتاور ثبت شده در جريان تحريک  21آمپر

و پيادهسازی به صورت  PIدرنظر گرفته میشود .به منظور تعيين ضرائب
برای طراحی کنترلکننده خارجی ،بهره حلقه داخلی يک فرض میشود.
در اين شرايط ابتدا مدل فضای حالت موتور  DCکوپل شده به دينامومتر

 PIاز محک راث استفاده میشود .با توجه به تابع تبديل رابطه ( )3و
استفاده از کنترلکننده  PIبه صورت  ، C  s   k p  ki sداريم:

به صورت رابطه ( ،)7مفروض میباشد [:]14
1

ia  Va  Ra ia  K 'ia 

La


  1 T  T  B 
e
l

J


()7



()11

که در اين رابطه پارامترهای  J ، K ' ، La ، Ra ، Vaو B

به

ترتيب ولتاژ ترمينال موتور ،مقاومت سيمپيچی آرميچر ،اندوکتانس ،ثابت
تناسب ،ممان اينرسی شفت و ضريب اصطكاک میباشند .همچنين

Te  K 'ia 2

گشتاور الكتريكی و  TLگشتاور بار مغناطيسی است.

در اين معادله فضای حالت متغيرهای حالت جريان آرميچر  iaو سرعت
دورانی شفت



میباشند .در صورتی که بخواهيم از کنترلکننده PI

به منظور کنترل سيستم استفاده کنيم ،بايد ابتدا معادله ( )7حول نقطه کار
خطیسازی شود .بنابراين معادله خطی سيستم حول نقطه کار به صورت
رابطه ( )3قابل ارائه است:

()3



 ki  0

 90.88 o  0.08  5  107 iao 2

kp 
5  107 iao 2


o
o
7 o2
k  ki  73.53  80882.35  90.88  0.08  5  10 ia
p
7
o
2
o

5  10 ia 73.53  80882.35 


 ia   80882.35  o  73.53 80882.35 iao   ia 
 
 
617.98 iao
0.0011    
   
 0 

 Tl
 5.62 













با توجه به شرايط رابطه ( ،)11سيستم پايدار بوده و خطای رديابی در
حالت ماندگار برابر با صفر است .همچنين توجه داريم که به دليل وجود
انتگرالگير ،دفع اغتشاش پله به راحتی صورت میگيرد .در اين شرايط ،با
توجه به نقطه کار سيستم و نامعادله ( ،)11ضرايب کنترلکننده انتخاب
میشوند.

 -9-2طراحی کنترلر منبع جريان
با توجه به شكل  ،3منبع جريان در واقع يک مبدل  DC-DCمیباشد که
جريان آن قابل کنترل است .کنترل جريان خروجی مبدل  DC-DCاز
طريق مدوالسيون دوره کاری کليدزنی صورت میپذيرد .بدين ترتيب
که مبدل  DC-DCشامل يک سيستم کنترل فيدبک است که ابتدا
جريان مرجع با جريان خروجی را مقايسه میکند .با توجه به خطای

در اين مدل خطی ،انديس  oدر باالی پارامترها بيانگر نقطه کار سيستم

حاصل از اين مقايسه ،کنترلکننده  PIDدوره کاری کليد زنی مطلوب

است .اين بدان معنی است که سيستم در هر نقطه کار دارای مدلی

را مشخص میکند .برای تابع تبديل مبدل DC-DCشكل  ،3داريم:

متفاوت است .بنابراين در انتخاب کنترلکننده  PIبايد دقت نمود تا
ضرايبی انتخاب شوند که در محدوده عملكرد سيستم ،پايداری مطلوبی
داشته باشد .برای تابع تبديل سيستم حلقه بسته داريم:


()3

5 107 iao 2



Te  s 

اين رابطه در حوزه زمان گسسته به صورت رابطه ( )12است:

Tl  s 



s 2  73.53  80882.35  o s  90.88 o  0.08  5 107 iao 2
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()11

)RI ( s) RI ( s
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) Vx ( s) Vg d ( s) LC ( S 2  S ( 1 )  1
RC
LC
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()12

(1  z 1 ) L (1  z 1 ) 2 LC

)
RTs
(Ts ) 2
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)I ( z

)d ( z
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سام روزبهانی ،حامد نظيفی ،سامان ساکی ،خليل کنزی

Q1

L

I
R

D1

C

Vg
iD

گشتاور موتور و دينامومتر برابر میباشند .البته در شرايط حالت گذرا
يک فراجهش نسبتا بزرگ مربوط به گشتاور موتور مشاهده میشود .دليل
اين موضوع ،افزايش پلهای ولتاژ موتور است که منجر به تغييرات ناگهانی
دامنه جريان موتور و در نهايت اين موضوع منجر فراجهش ناگهانی
گشتاور موتور میشود .البته اشاره به اين نكته الزم است که با توجه به

Excitation Coil Reis tan ce

اينكه رابطه ( )1که تخمين گشتاور بر اساس آن صورت میگيرد يک
]d [ n

]e[n

I
ADC



I ref

PID Controller

رابطه استاتيكی است ،لذا اين رابطه تخمين مقدار گشتاور را فقط در
PWM

حالت ماندگار ارائه میدهد .به همين دليل در نتايج شبيهسازی در لحظه
تغيير ولتاژ اختالف زيادی بين مقدار گشتاور و تخمين آن در حالت گذرا

Microcontroller

ديده میشود.

شكل  :3کنترل جريان مبدل DC-DC

پس از ميرا شدن سرعت موتور ،گشتاور موتور نيز در مقدار ماندگار

که در آن  dمعادل دوره کاری کليد الكترونيک قدرت است که توسط

تثبيت میشود .همچنين به ازای افزايش گشتاور مرجع در ثانيه 21ام،

کنترلکننده  PIDتنظيم میشود .با توجه به توضيحات قبل ،سيگنال خطا

جريان مرجع نيز با توجه به شكل -3ب ،نوسان میکند .اين موضوع به

به صورت رابطه ( ،)19تعريف میشود:

علت وجود لختی دينامومتر و عدم تغييرات پلهای سرعت آن میباشد .به

()19

)e2 (s)  I ref ( s)  I ( s

از طرفی ،برای واحد کنترلکننده داريم:

عبارت بهتر با توجه به شكل -3ج پس از ميرا شدن سرعت دينامومتر،
جريان مرجع و گشتاور تخمينی نيز در مقادير ماندگار مربوطه ميرا می-
شوند.

()11

1
2
1 2
) d ( z ) K pTs (1  z )  KiTs  K d (1  z

) e( z
) Ts (1  z 1

که در آن زمان نمونه برداری برابر با  1/1ميلی ثانيه میباشد .به منظور
پيادهسازی کنترلکننده بر روی پردازنده  ،ARMضرائب کنترلکننده

Reference Torque
Estimation Torque
Motor Torque

25.5

24.5

)Time(s

K p2 

5.5
5

پارامترهای مورد نياز برای شبيهسازی سيستم در پيوست  1ارائه شده
است.

 -4نتایج شبيهسازی

4.124

25.5

25

24.5

3.5

)Time (s

در اين بخش از مقاله به بررسی نتايج شبيهسازی در مورد مسئله رديابی و

(ب )

اثر دفع اغتشاش سيستم حلقه بسته پرداخته میشود .نتايج شبيهسازی برای

250

مرجع  11نيوتن متر و  13نيوتن متر به ترتيب در بازههای زمانی  1تا 21

150

ثانيه و بازه زمانی  21تا  21/1ثانيه ،ارائه شده است .اندازه ولتاژ موتور،

100

برای گشتاور مرجع  11نيوتن متر 3 ،ولت و برای گشتاور مرجع  13نيوتن
موتور ،گشتاور تخمينی دينامومتر فوکو و همچنين گشتاور مرجع نشان
داده شده است .با توجه به اين شكل ،رديابی گشتاور مرجع ،در شرايط
حالت ماندگار با دقت بسيار بااليی انجام شده است و در اين شرايط
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)Speed (Rad/Sec

دو حالت ارائه شده است .در حالت اول ،نتايج شبيهسازی رديابی گشتاور

212

متر ،برابر با  31ولت است .در شكل -3الف به ترتيب شكل موج گشتاور

)Reference Current (A

()11

25

69
10

(الف)

 PIDبه صورت رابطه ( )11تعيين میشوند:

L
1
LC
; Ki 2  ; K d 2 
RTs
Ts
Ts

400

)Torque (N.m

()14

K
)d ( s
 K p 2  i 2  Kd 2 s
)e2 ( s
s

600

32.2
25.5

25

24.5

0

)Time (s

(ج)
شكل  :3نتايج شبيهسازی کنترلکننده در حالت اول.
الف -گشتاور ب -جريان تحريک ج-سرعت دورانی دينامومتر
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در حالت دوم ولتاژ موتور در طی کل زمان تست روی مقدار  31ولت

100

Reference Torque
Estimation Torque
Motor Torque

80

میباشد و سپس در لحظه  14ثانيه ،گشتاور مرجع اعمال شده به مقدار 71

71

نيوتنمتر تغيير پيدا میکند .با توجه به شكل -11الف ،فراجهش ناگهانی

60

)Torque (N.m

ثابت است .همچنين گشتاور مرجع ،تا لحظه  14ثانيه برابر با  43نيوتنمتر

90

49

گشتاور موتور در اين شرايط مشاهده نمیشود ،دليل اين موضوع عدم
55

تغييرات ولتاژ موتور در لحظه تغيير گشتاور مرجع میباشد .همچنين به

54

54.5

53.5

40

)Time (s

(الف)

ازای افزايش گشتاور مرجع در ثانيه 14ام ،جريان مرجع نيز با توجه به

10

و عدم تغييرات پلهای سرعت آن میباشد .به عبارت بهتر با توجه به شكل

7.28
6

-11ج ،پس از ميرا شدن سرعت دينامومتر ،جريان مرجع و گشتاور

4

تخمينی نيز در مقادير ماندگار مربوطه ميرا میشوند.

2

در مرحله بعدی ،نتايج موضوع اثر اغتشاش بر سيستم کنترلی بررسی شده

)Reference Current (A

شكل -11ب  ،نوسان میکند .اين موضوع به علت وجود لختی دينامومتر

0.5
55

54

54.5

53.5

)Time (s

است .دفع اغتشاش در اين آزمايش میتواند بر روی جريان اعمالی به

(ب)

گشتاور مكانيكی منطقیتر بوده و در عمل بيشتر اتفاق میافتد ،در اين

240

آزمايش ابتدا اغتشاش گشتاور بار بررسی میشود و سپس در ادامه به

230
220

منظور بررسی بهتر عملكرد کنترلکننده ،اغتشاش منبع جريان نيز ارائه

210

شده است .در اين بررسی ،ولتاژ موتور ثابت و  31ولت فرض شده است.

)Speed (Rad/Sec

سيم پيچ و يا گشتاور بار بررسی شود .به دليل اينكه اعمال اغتشاش به

250

200
194.8

به منظور ايجاد تنوع در نقاط کار ،گشتاور مرجع تا ثانيه  14بر روی 11

54.5
)Time (s

55

54

53.5

نيوتنمتر و از اين لحظه به بعد 71 ،نيوتنمتر فرض شده است .در لحظه

(ج)

 14/9ثانيه ،گشتاور اغتشاشی برابر با  91نيوتنمتر به خروجی سيستم اضافه

شكل :11نتايج شبيهسازی کنترلکننده در حالت دوم.

میشود .نتايج شبيهسازی دفع اغتشاش در شكل  11نشان داده شده است.

الف -گشتاور ب -جريان تحريک ج-سرعت دورانی دينامومتر

با توجه به اين شكل مشاهده میشود که گشتاور بار اعمال شده به موتور
در مدت زمان بسيار کوتاهی توسط کنترلکننده دفع میشود.

120
Reference Torque
Real Torque
Estimated Torque

100
80

برابر با  1آمپر وجود دارد ،نشان داده شده است .اين اغتشاش در ثانيه
 ،14/9به سيستم حلقه بسته اعمال میشود .با توجه به شكل  ،12رديابی

55.2

55

300

54.8

60

200

40
54.2854.354.32

100

54.6
)Time(s

54.4

54.2

54

0

کنترلکننده دفع شده است.

20

 -5نتایج عملی

10

در شكل  19پيادهسازی سيستم تخمين گشتاور و کنترل حلقه بسته
گشتاور فوکو در پردازنده  ARMنشان داده شده است .با توجه به اين
بلوک دياگرام ،مشاهده میشود که ورودیهای پردازنده شامل سرعت
دورانی ،گشتاور مرجع و جريان فيدبک منبع جريان میباشد که توسط
مبدلهای آنالوگ به ديجيتال بر روی پورت ورودی قرار میگيرند .در
محيط نرمافزاری پردازنده ،محاسبات مربوط به تخمين گشتاور انجام می-
شود .سپس جريان مرجع تعيين شده و در نهايت عرض پالس PWM
برای کنترل جريان منبع به پورت خروجی فرستاده میشود .در شكل ،14
برد قدرت و برد کنترل طراحی شده توسط پردازنده  ARMمدل
 LPC-1788نشان داده شده است.
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55.2

54.8

54.6
)Time(s

54.4

54.2

54

Current source output

گشتاور با حذف اثر اغتشاش ،در اين حالت نيز به سرعت توسط

30

55

)Torque(N.m

به همين ترتيب در شكل  12نتايج رديابی برای حالتی که اغتشاش جريانی

400

0

شكل  :11بررسی دفع اغتشاش وارد شده به گشتاور مكانيكی سيستم

سيستم تحت کنترل شامل دو دستگاه دينامومتر فوکو با توان 2×22/1
کيلووات ،رک کنترل و پايش دينامومتر فوکو و يک دستگاه موتور
معكوسگرد  11کيلووات ،در شكل  11نشان داده شده است .شفت
داخلی موتور معكوسگرد به يكی از دينامومترها و شفت بيرونی آن به
دينامومتر ديگری وصل است .در اين مقاله در شرايط تست موتور
معكوسگرد ،فقط يكی از بارهای فوکو کنترل و پايش میشود و بار
فوکوی دوم ،قفل میباشد.
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شكل  :19پيادهسازی کنترل گشتاور در پردازنده

میتواند ناشی از تلفات سيمپيچی تحريک در سيستم عملی باشد .به
عبارت بهتر ،در سيستم تست عملی برای ايجاد گشتاور مورد نظر ،جريان
تحريک بيشتری بايد ايجاد شود.
همچنين علت عدم وجود دامنه گشتاور فراجهش فوکو در نتايج عملی در
مقايسه با نتايج شبيهسازی ،زمان نمونهبرداری سيستم تست عملی میباشد.
به عبارت بهتر ،گشتاور فراجهش لحظهای در نتايج شبيهسازی در فاصله
زمانی کمتر از  1/11ثانيه اتفاق افتاده است ،که با توجه به بزرگ بودن
زمان نمونه برداری سيستم پايش از عدد مذکور ،گشتاور فراجهش در بازه
زمانی گذارا ثبت نشده است .البته نتايج شبيهسازی گشتاور تخمينی با
نتايج عملی گشتاور تخمينی در شرايط حالت ماندگار کامال با هم
همخوانی دارد.

 -6نتيجهگيری
هدف از اين مقاله ،طراحی و ساخت سيستم تخمين گشتاور و کنترل
دينامومتر فوکوی  22/1کيلووات میباشد .در اين راستا ،به منظور
شكل  :14برد کنترلی طراحی شده برای پيادهسازی بلوک دياگرام شكل 3

به منظور آماده سازی سيستم برای تست و ارزيابی ،دو سناريو درنظر
گرفته میشود .در اين دو سناريو ،چها ر نقطه کار برای تست سيستم حلقه
بسته درنظر گرفته میشود .الزم به ذکر است که در اين سناريوها به
منظور بررسی بهتر نتايج ،دو ورودی مرجع به سيستم اعمال شده است تا
نتايج و زمان رديابی را واضحتر بتوان تحليل کرد .در شكل  ،11ورودی
پلهای با دامنه  11نيوتنمتر به منظور ورودی مرجع تا ثانيه  21درنظر
گرفته شده است .سپس از ثانيه  21به بعد مقدار گشتاور مرجع بر روی 13

شناسايی سيستم و استخراج ديناميک مدل ابتدا تخمينی از گشتاور به
صورت تابع تقريبی وابسته به جريان تحريک و سرعت دورانی سيلندر
ارائه شد .با توجه به نتايج شبيهسازی و تجربی ،تخمين گشتاور دينامومتر
فوکو با خطای قابل قبولی انجام شده است .همچنين سيستم پيشنهادی
جهت کنترل گشتاور فوکو شامل دو حلقه کنترلی سری بوده که در
نهايت جريان سيستم تحريک را کنترل میکند .با توجه به نتايج
شبيهسازی و عملی روی بر روی دينامومتر فوکو ،رديابی گشتاور با
خطای قابل قبولی انجام شد.

نيوتنمتر تغيير وضعيت میدهد .با توجه به نتايج تست عملی ،مشاهده
میشود که کنترلکننده طراحی شده به همراه تخمينگر گشتاور که هر
دو در پردازنده  ARMبرنامهنويسی شدهاند ،کنترل سيستم را به خوبی
انجام داده است .در ادامه آزمايش عملی ،در شكل  17نتايج رديابی برای
دو نقطه کار جديد  43و  71نيوتنمتر درنظر گرفته شده است .در اين
حالت نيز مشاهده میشود که کنترلکننده به همراه ساختار تخمين
گشتاور ،نتايج رديابی قابل قبولی را بدون خطای حالت ماندگار ارائه داده
است .از طرفی همانطور که در بلوک دياگرام شكل  19نشان داده شده
است ،عرض پالس  PWMکليد ماسفت منبع جريان ،از طريق سيگنال
خروجی  PIدوم تعيين میشود .شكل موج  PWMکليد ماسفت در
شكل  13در شرايطی نشان داده شده است که گشتاور خروجی سيستم بر
روی گشتاور بار مرجع  71نيوتنمتر قرار گرفته است .در اين حالت
مشاهده میشود که دوره کاری کليد ماسفت (عرض پالس) برابر با %21
می باشد .با توجه به اينكه حداکثر جريان خروجی منبع جريان برابر با 41
آمپر(جدول  1پيوست) میباشد ،لذا در اين حالت جريانی برابر با  3آمپر
به سيمپيچ تزريق میشود که نتايج آن نسب به شبيهسازی شكل -11ب،

شكل  :11ساختار سيستم کنترل گشتاور دينامومتر فوکو

که  7/23آمپر است ،اختالف ناچيزی دارد .دليل اين اختالف جزئی،
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،4زمستان 1931
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جدول  -2مشخصات فنی نمونه بار فوکوی ساخته شده
مقدار

پارامتر

22/1×2KW

توان نامی ترمز

91A

جريان تحريک

911141 mm
شكل  :11نتايج تست عملی رديابی گشتاور مرجع برای دو گشتاور  11و 13
نيوتنمتر

قطر خارجی سيلندر

044141 mm

قطر داخلی سيلندر

1111 mm

ضخامت سيلندر

41133 mm

قاعدع کوچک پنجه قطب

121119 mm

قاعده بزرگ پنجه قطب

193 mm

ارتفاع پنجه قطب

Fe-St03

جنس هسته ،سيلندر و قطبها

جدول  -9مشخصات فنی نمونه الكتروموتور معكوسگرد جريان
مستقيم
مقدار

پارامتر

شكل  :17نتايج تست عملی رديابی گشتاور مرجع برای دو گشتاور  43و 71

11KW

توان نامی ترمز

نيوتنمتر

211V

ولتاژ نامی

911A

جريان نامی

911mm

طول موتور

H

کالس عايقی

4111-9111rpm

سرعت نسبی بين دو بخش
دوار

2111-1711rpm

سرعت آرميچر

2111-1711rpm

سرعت قطبها

مراجع
شكل  :13پالس گيت ماسفت منبع جريان در شرايط گشتاور مرجع  71نيوتنمتر
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روشی جدید جهت محاسبه زاویه تماس قطره با سطوح
مصطفی زمانی محیآبادی
مربی ،گروه پژوهشی پيل سوختی حرارت باال ،دانشگاه ولیعصر)عج) رفسنجانM.Zamani@vru.ac.ir ،
(تاريخ دريافت مقاله  ،1935/8/3تاريخ پذيرش مقاله )1931/1/93

چکيده :در اين تحقيق ،با استفاده از روش پردازش تصوير زاويه تماس قطره با سطح در حالت متقارن و نامتقارن بررسی و اندازهگيری شد .در اين
روش زاويه تماس توسط آناليز تصوير بدست می آيد و هيچ نيازی به مشخصات سيال و يا سطح جامد نيست .اساس فرايند اندازهگيری ،برطبق روش تقاطع
همراه با تابع وزن گوسی است ،به اين صورت که در ابتدا نقطه تماس به صورت دقيق توسط اپراتور هريس مشخص و سپس يكسری از نقاط روی مرز قطره
در نزديكی نقطه تماس انتخاب شد .در مرحله بعد زاويه بين اين جفت نقاط توسط خط مرتبط و مستقيم بين آنها بدست آمد .و در نهايت ميانگين زوايا
براساس يک تابع وزنی گوسی محاسبه شد .جهت اعتبارسنجی الگوريتم پيشنهادی نتايج حاصل با نتايج بدست آمده از روش استانداردی که اخيراً مطر
شده مقايسه شد و اختالف نتايج کمتر از  1درجه بدست آمد .مزايای اين روش شامل دقت باال ،قابليت انجام برای گستره وسيعی از زوايای تماس ،قابليت
استفاده برای قطرههای متقارن و نامتقارن و نيز کامال خودکار بودن اين روش است.
کلمات کليدی :اندازه گيری ،زاويه تماس ،برخورد قطره ،پردازش تصوير

A New Method for Measuring Contact Angle of Impacting Drop
Mostafa Zamani Mohiabadi
Abstract: In this paper, a new image processing technique has been proposed to measure the
contact angle of symmetric and asymmetric drops. In our proposed method, the contact angle is
calculated by analyzing the side view image of the drop without needing any liquid parameters. The
procedure of the technique is according to the secant technique coupled with a Gaussian weighted
function, as follows: at the beginning the exact location of the contact points is obtained by Harris
corner detector function, then a series of points are selected on the drop boundary near the contact
points. In the third step, a set of contact angles are estimated by passing secant lines through the
contact point and each of the boundary points. In the final step, a gaussian weighted average
function is applied to the calculated angles to estimate the main contact angle. The contact angle
measurement algorithm is verified by comparing its results with the obtained measurements of a
recent standard study. High accuracy, usability for all ranges of contact angles, applicability to both
symmetric and asymmetric drops and being fully automatic are other advantages of the presented
method.

Keywords: Measurement, Contact Angle, drop impact, Image Processing.

بودهاند و از جمله کاربردهای آن میتوان پوشش نازک سطو ،

 -1مقدمه
اخيراً پژوهشهای زيادی در زمينه رفتار قطره در برخورد با سطو

رنگ اسپری،کاربرد در آفت کشها ،و پاشش پالسما را نام برد.

انجام شدهاند .اين پژوهشها عمدتاً مبتنی بر ديناميک سياالت

بطور کلی رفتار قطره تابعی از خواص قطره ،سطح و محيط اطراف

نويسنده عهده دار مكاتبات :مصطفی زمانی محیآبادی

مجله کنترل ،انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقيق ايران -قطب علمی کنترل صنعتی دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی

روشی جديد جهت محاسبه زاويه تماس قطره با سطو

48

مصطفی زمانی محیآبادی

آن است .زاويه لحظه ی تماس يكی از پارامترهای معرف اين رفتار

پردازش تصوير برای اندازهگيری زاويه تماس ،ارائه میشود .لی و

میباشد .زاويه تماس قطره با سطح ،جهت توصيف ترشوندگی

همكاران[ ]19يک تابع دايروی جهت تطبيق با شكل قطره و

سطح جامد[1و ،]9ميعان و تبخير[ ،]9از بين بردن يخ زدگی[،]4

براساس مشخصات قطره معرفی کرده اند .آنها به منظور استخراج

چسبندگی بين قطره و سطو جامد ،و بسياری از کاربردهای عملی

مرزهای قطره ،از تكنيک تقسيم بندی تصوير همراه با تبديل

ديگر استفاده شده است[5و .]1از اين رو ،اندازه گيری دقيق زاويه

واترشد 9استفاده کردند .مزيت اصلی اين روش سرعت باالی

تماس نه تنها برای پژوهشهای علمی ،بلكه در طيف گسترده ای

اجرای آن است ،ولی قابل اجرا برای قطرههای نامتقارن نيست.

از کاربردهای صنعتی اهميت اساسی دارد[ .]7با توجه به پژوهش-

محدوديت ديگر اين روش دقت کم در اندازهگيری بويژه برای

های انجام شده در اين زمينه ،روشهای اندازهگيری زاويه تماس به

قطرههای بزرگ است ،زيرا در قطره های بزرگ بدليل گرانش

دو گروه اصلی طبقهبندی میشوند ،روشهای تعادل نيروهای

زياد شكل قطره از حالت دايروی خارج میشود[14و .]15چينی و

کششی1و روشهای نوری .روشهای تعادل نيروهای کششی بر

همكاران[ ]11يک روش مبتنی بر پردازش تصوير ارايه دادند ،که

اساس اندازهگيری نيروی تعامل مايع-جامد از طريق معادله يانگ-

در آن زاويه تماس با تقريب چند جمله ای در مرز قطره و در

الپالس[ ]8انجام میگيرند .روشهای نوری بر اساس

نزديكی خط تماس اندازهگيری میشود .اما روش آنها در مواردی

تصويربرداری از برخورد قطره در حالت ديناميكی میباشند و

که انعكاس نور قابل رويت نباشد با خطا مواجه میشود ،به درستی

زاويه تماس کلی مشاهده شده دو بعدی از قطره را اندازهگيری

عمل نمیکند .بنابراين در چنين مواردی نقاط تماس بايد بصورت

میکنند .در روشهای تعادل نيروهای کششی ،مقدار زاويه تماس

دستی مشخص شوند که حساس به خطای انسانی میباشد .در يكی

بر اساس تعادل حرارتی-مكانيكی از يک قطره درحال سكون

از جديدترين تحقيقات در اين زمينه بيول و همكاران[]17

روی يک سطح جامد و با توجه به سه تنش داخلی آن بدست می-

الگوريتمی پيشنهاد دادند که با کمک يک ماسک زاويهسنج عمل

آيد .در اکثر شرايط عملی ممكن است زاويه لحظه ی تماس با

میکند .در اين الگوريتم يک ماتريس خروجی هم اندازه با تصوير

شرايط عدم تعادل [ ]3-11مورد توجه باشد ،از اين رو در چنين

ورودی ،ايجاد میگردد و در آن مقدار زاويه محاسبه شده در

مواردی روشهای نوری تنها گزينه موجود برای اندازهگيری زاويه

همان محل از پيكسلهای مرز قطره قرار میگيرد .آنها در روش

تماس است .در واقع در طول مدت زمان برخورد ،شكل قطره

خود بمنظور به حداقل رساندن خطا ،اندازه ماسک را با توجه به

دستخوش تغييرات بزرگ ،سريع و گاهی اوقات غيرمتقارن می-

قطره مورد مطالعه تنظيم کردند .بعنوان مثال اندازهگيری زاويه

شود .بنابراين استفاده از روشهای تعادل نيروهای کششی تقريبا

بسيار کوچک (◦ )>1نياز به ماسک بزرگتر دارد ،در حالی که

غيرممكن است .در روشهای نوری ،يک دوربين با وضو باال

ماسک کوچكتر را میتوان برای تصاوير با وضو کم استفاده

روند برخورد را ضبط میکند و پس از آن میتوان با روشهای

نمود .در اين مقاله يک روش مبتنی بر پردازش تصوير ،برای

مختلف اندازهگيری را انجام داد.

اندازهگيری زاويه تماس معرفی شده است که بر اساس روش

در[ ]19لی و همكاران زاويه تماس قطره را بر روی سطو صاف و

تقاطع عمل میکند .مقدار زاويه تماس با استفاده از متوسط وزنی

خشن برای مايعهای با ويسكوزيته مختلف اندازهگيری کردند .آنها

زوايای بدست آمده در امتداد نقاط تماس ،اندازهگيری میشود.

توانستند با استفاده از تعادل انرژی ،ارتباطی بين ميزان ترشوندگی و

اين مدل قابل اجرا برای هر شكل از قطره میباشد .در بخش بعدی

سرعت برخورد قطره بدست آورند .آنها يک مدل کروی برای

روش پردازش تصوير شر داده شده است ،که به طور خودکار

قطره موردنظر در نظر گرفته و سپس زاويه برخورد را توسط آن

میتواند در سمت چپ و راست زاويه تماس ،و بدون نياز به

محاسبه نمودند.

دانستن خصوصيات قطره ،زاويه مورد نظر را اندازهگيری نمايد.

در روشهای نوری مدرن از تكنيکهای پردازش تصوير جهت

اين روش برای تمام محدوده های زاويه تماس قابل اجرا است .با

اندازهگيری زاويه تماس استفاده میگردد که بطور بالقوه قادر به

توجه به موقعيت نقاط تماس ،الگوريتم پيشنهادی همچنين میتواند

اندازهگيری زاويه تماس از هر قطره با هر شكل (متقارن يا

عرض ناحيه مرطوب برای قطرههای متقارن و نامتقارن را تخمين

نامتقارن) میباشند .در ادامه ،پژوهشهای انجام شده در زمينه

بزند.

1

Tensiometry
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 -2پيش پردازش
-1-2

-3-2

تبدیل تصویر رنگی به تصویر مقياس

خاکستری

تيز کردن لبه

يكی از روشهای معمول بدست آوردن مرز قطره استفاده از
روشهای تشخيص لبه 9میباشد .الگوريتمهای متعددی در اين

در مرحله اول ،تصوير رنگی به حالت سياه و سفيد تبديل میشود.

زمينه استفاده شده اند ،که میتوان به الگوريتمهای سوبل،

تصوير خروجی دارای  951سطح خاکستری ،از ( 0سياه) تا 955

پرويت ،روبرتس و الپالسين اشاره کرد .اين الگوريتمها معموال

(سفيد) میباشد.

-2-2

9

يک لبه تيز از تصوير را مشخص میکنند و در آنها نتيجه خروجی

بهبود توازن شدت روشنایی

به فرمت تصوير باينری( )1-0تبديل شده و فقط پيكسلهايی که

معموال تصاوير برخورد قطره شامل صفحه بستر با رنگ تيره است

معرف بيشترين تغييرات در شدت پيكسلها هستند مساوی با  1قرار

که اين ناحيه تاريک میتواند تاثير زيادی در کيفيت تصوير داشته

داده شده و بقيه مساوی صفر میباشند .در اين مطالعه عالوه بر

باشد .لذا به منظور افزايش کيفيت و باال بردن وضو تصوير از

تشخيص لبه يک عملگر تيزکنندگی برای لبهها طراحی و استفاده

روش تعديل شدت روشنايی استفاده میشود[ .]18پروسه تعديل

شده است که هدف آن تقويت روشنايی در طول مرز قطره می-

شدت روشنايی که عمدتا با کمک متعادل سازی هيستوگرام

1

باشد .برای اين هدف در ابتدا از ماسک واضحساز()USM

4

انجام میگيرد تغيير محسوسی در جزئيات قطره ايجاد نمیکند.

استفاده شده که توسط اين تكنيک لبههای قطره قابل تشخيص

مثالی از اين پروسه در شكل  1نشان داده شده است .در شكل -1

میشوند .روش کلی اينگونه است که ابتدا ماسک روی تصوير

الف تصوير اصلی نشان داده شده است در حالی که شكل -1ب

قرار داده شده و آن را بلور میکند که در محل لبه ها مقدار بلور

تصوير بعد از متعادلسازی هيستوگرام را نشان میدهد.

شدگی شديدتر از ساير قسمتهای تصوير خواهد بود .در مرحله
بعد ،تصوير حاصل با تصوير اصلی مقايسه میشود و در قسمت-

الف

هايی که اين مقادير تفاوت بيشتری با هم دارند ،لبه تيز میگردد .به
اين ترتيب تصوير نهايی ما دارای تصويری با لبه های تيز و
مستخرج از يک تصوير بلور شده خواهد بود .درواقع پروسه بلور
کردن باعث کاهش فرکانسهای باال در تصوير اصلی میگردد.
شكل  9تصوير اصلی قبل و بعد از پروسه مذکور را نشان میدهد.
ب

شكل-1( 1الف) :تصوير اصلی (-1ب) :تصوير بعد از متعادل-
سازی هيستوگرام

2 Edge detection method
3 Sobel, Prewitt, Roberts, Laplacian of Gaussian
1 Histogram equalization
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الف

اين تحقيق از آستانهگذاری اتسو 1استفاده میگردد که در
زيرگروه روشهای آستانهگذاری مبتنی بر خوشهبندی ،دستهبندی
میشود .اين متد به روشی برای بخشبندی تصوير بر اساس يافتن
آستانه بهينه میباشد به نحوی که تصوير به دو کالس مجزا (سياه و
سفيد) تقسيم شود .شكل  9پروسههای مدنظر را نشان میدهد.
الف

ب
ب

شكل-9( 9الف)تصوير اصلی (-9ب) تصوير باينری

شكل-9( 9الف) قسمتی از لبه قطره از تصوير اصلی (-9ب)
تصوير بعد از تيزکردن لبه

-4-2

تبدیل تصویر به تصویر باینری

 -3اندازهگيری
مرحله اول در اندازهگيری ،بدست آوردن نقطه تماس در سه فاز
گاز ،مايع و جامد میباشد .بدست آوردن اين نقطه جزء مهمترين
پروسههايی است که در دقت اندازه گيری زاويه تماس اهميت
دارد .بدين منظور يک روش کامال اتوماتيک برای بدست آوردن

اين مرحله براساس مقدار آستانهای که برای تصوير تعريف می

نقطه تماس طراحی شده که با استفاده از تكنيکهای هوشمند

شود تصوير اصلی به تصوير سياه و سفيد با دو مقدار  0و  1تبديل

رياضياتی قابليت بدست آوردن اين نقطه را دارد .نقطه تماس،

میشود .هدف اين پروسه سادهسازی و تفكيک قطره و سطح

نقطهای است که ماکزيمم تغييرات را در همه جهات دارد .با توجه

برخورد از هوای اطراف میباشد ،بگونهای که قسمت گازی (هوا)

به اين ويژگی میتوان از روش هريس-کرنر 9که براساس

بصورت سفيد و مابقی تصوير بصورت سياه درنظر گرفته شود .لذا

همبستگی 9است استفاده کرد[ .]13اين عملگر مقدار تغييرات

شكل تابع تبديل براساس تابع هدف تعريف شده و بصورت

سيگنال را در هر نقطه بدست میآورد و با استفاده از پنجرهای که

معكوس نسبت به حالت نرمال درنظر گرفته میشود .در اين حالت

برای آن تعريف شده ،مقادير در جهات مختلف بصورت

تابع موردنظر بشكل تيره میباشد .در اکثر مثالهايی که برای اين
پروسه انجام میشود معموال آستانه تغييرات معادل با  70درصد از
بيشترين مقدار شدت در تصوير اصلی در نظر گرفته میشود .در
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همبستگی با مقدار اوليه محاسبه میگردند .در نتيجه وقتی که اين

(گوشه) را با استفاده از عملگر هريس برای تصوير باينری نشان

اپراتور به نزديكی نقطه گوشه(نقطه تماس  9فاز) برسد بيشترين

میدهد .محل نقاط گوشه در تصوير اصلی نيز نشان داده شده که

تغييرات را داشته لذا ماکزيمم مقدار در اين نقطه بدست میآيد.

مشخص کننده دقت اندازهگيری میباشد.

الگوريتم موردنظر بشكل رياضی در ادامه توضيح داده شده است.

الف

اگر تصوير با  Iنمايش داده شود و قاب تصوير به مرکز) (x,yبه

اندازه ) (u,vجابه جا شود آنگاه:

𝑆(𝑥, 𝑦) = ∑𝑢 ∑𝑣 𝑤(𝑢, 𝑣)(𝐼(𝑢 + 𝑥, 𝑣 + 𝑦) −
2

))𝑣 𝐼(𝑢,

()1

) I(u+x,v+yبا بسط تيلور بصورت زير تخمين زده میشود:

𝐼(𝑢 + 𝑥, 𝑣 + 𝑦) ≈ 𝐼(𝑢, 𝑣) + 𝐼𝑋 (𝑢, 𝑣)𝑥 +
𝑦)𝑣 𝐼𝑦 (𝑢,

()9

در روابط باال 𝑋𝐼 و 𝑦𝐼 مشتقات جزئی  Iدر جهت  xو  yمیباشند

ب

و  wپنجره متحرک است که مقدار مشتقات در اين پنجره اعمال
میگردد S .توسط معادله( )9تخمين زده میشود.

𝑆(𝑥, 𝑦) = ∑𝑢 ∑𝑣 𝑤(𝑢, 𝑣)(𝐼𝑥 (𝑢, 𝑣)𝑥 −
2

)𝑦)𝑣 𝐼𝑦 (𝑢,

()9

 Sرا میتوان بصورت ماتريس با معادله( )4نوشت.
) 𝑥𝑦( 𝐴)𝑦 𝑥( = )𝑦 𝑆(𝑥,

()4

که  Aبصورت معادله()5تعريف میشود.

𝑦𝐼 𝑥𝐼 𝐼𝑥2
[ )𝑣 𝐴 = ∑𝑢 ∑𝑣 𝑤(𝑢,
]
()5
𝐼𝑥 𝐼𝑦 𝐼𝑦2
به ماتريس  Aماتريس هريس 1گفته میشود.
روش هريس بدين صورت عمل می کند که برای هر پيكسل از

تصوير ،ماتريس هريس محاسبه می گردد .با توجه به ماتريس  Aبه
هر پيكسل يک امتياز داده می شود که بصورت زير محاسبه می-
گردد:

شكل 4محل نقاط گوشه-4( :الف) تصوير اصلی (-4ب)تصوير باينری

 -4محاسبه زاویه تماس
در اين مقاله اندازهگيری زاويه تماس و آناليز خط تماس براساس
روش پردازش تصوير و با استفاده از روش تقاطع به همراه تابع
وزنی صورت گرفته است .روش تقاطع ممكن است در ابتدا بعنوان

)𝐴( 𝑒𝑐𝑎𝑟𝑡 × 𝛼 𝑀𝑐 = ∆(𝐴) −

ساده ترين روش در پردازش تصوير شناخته شود ،اما سادگی لزوماً

که ∆ دترمينان (حاصل ضرب مقادير ويژه) و  traceمجموع

به معنی عدم دقت نيست .روش تقاطع براساس تقريب زاويه تماس

()1

2

عناصر قطری (مجموع مقادير ويژه) ماتريس میباشند و 𝛼 يک
عدد ثابت است .براساس بيان رياضی ،در رابطه باال ،نقاطی به

عنوان گوشه تشخيص داده میشوند که در آنها  Mcماکزيمم

باشد ،که باتوجه به فرمول  ،1-4منجر به بيشينه شدن مقدار  Sدر
نقطه گوشه می شود.

از طرفی چون در تصاوير مربوطه  9نقطه تماس داريم y ،و  xبرای
دو نقطه ی که در آنها  Sماکزيمم میشود ،به عنوان مختصات

نقاط تماس تشخيص داده میشوند .شكل  4محل نقاط تماس

بين نقطه تماس و نقاط روی مرز قطره میباشد .همانطور که بطور
شماتيک در شكل  5نشان داده شده ،الگوريتم تقاطع میتواند با
معادله( )7نشان داده شود.
()7

) 𝑥∆∅ = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(∆𝑦/

در اين معادله  Δxو  Δyبترتيب نشان دهنده فاصله افقی و عمودی
از نقطه تماس میباشند .اين تقريب برای زاويه تماس زمانی دقيق
است که نقطه دوم که روی مرز قطره قرار گرفته بطور صحيح
انتخاب شود .درصورتيكه نقطه دوم خيلی نزديک يا خيلی دور از
نقطه تماس انتخاب شود زاويه اندازه گرفته شده دقت کافی را
برای تقريب زاويه تماس قطره نخواهد داشت.

1 Harris
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نقاط ميانی پتانسيل بيشتری برای اندازهگيری دقيق دارند .بدين
منظور از تابع گوسی ،به عنوان تابع وزنی استفاده میگردد .اين تابع
در رابطه( )3نشان داده شده است .همانطور که از شكل  5مشخص
است ،اين تابع نقاط ابتدا و انتها را کم وزنتر و نقاط ميانی را پر
وزنتر درنظر میگيرد.
تابع وزنی به نقاط اندازهگيری اعمال شده و مطابق با رابطه  8تا 10
مقدار نهايی زاويه تماس (𝜃) تقريب زده میشود.
} 𝑁∅ ∅ = {∅1 , ∅2 , … ,

()8

−(𝑖−0.5𝑁)2
𝑁5

()3

𝑒 = )𝑖(𝑤

𝑁∑
𝑖∅∗)𝑖(𝑤 𝑖=1
𝑁∑
)𝑖(𝑤 𝑖=1

()10

=𝜃

در روابط باال 𝑖∅ زاويه  iام w ،تابع گوسی i ،شماره زاويه مدنظر

و  Nتعداد کل زوايا میباشند .در شكل  1تمامی مراحل اعمال
شده بر روی تصوير يک قطره نشان داده شده است.
شكل 5محاسبه زاويه تماس براساس مكانيزم تقاطع و محدوده قابليت اندازهگيری
زوايا

برای مثال فرض کنيد نقطه دوم را به اندازه  9پيكسل درنظر بگيريم

( ،)Δy=2در اين صورت الگوريتم ارايه شده ،تنها قابليت اندازه-
گيری  7زاويه  195 ،119/5 ،30 ،17/5 ،45 ،99/5و ( 157/5شكل
 )5درجه را خواهد داشت و زوايای مابين آنها قابل اندازهگيری
نخواهد بود .به عبارت ديگر اگر نقطه دوم خيلی نزديک به نقطه
تماس باشد دقت اندازهگيری پايين میآيد .از طرفی چنانچه نقطه
دوم در فاصله خيلی دور از نقطه تماس درنظر گرفته شود ،امكان
دارد زاويه محاسبه شده ،نشان دهندهی مقدار دقيقی برای زاويه
تماس نباشد(شكل .)5
با توجه به مطالب گفته شده ،زاويه محاسبه شده شديداً تابع انتخاب

شكل 1مراحل پردازش اعمال شده بر روی تصوير يک قطره جهت اندازهگيری
زاويه تماس

 -5اعتبارسنجی

نقطه دوم بر روی مرز قطره است .به اين منظور يكسری از نقاط
روی سطح قطره ،و در نزديكی نقطه تماس در نظر گرفته شده و

جهت اعتبارسنجی الگوريتم ارايه شده ،نتايج بدست آمده از روش

سپس برای هرکدام از نقاط روی مرز ،بطور جداگانه زاويه ای

پيشنهادی ،با اندازهگيریهای انجام شده در مقاله[ ]19مقايسه شده

درنظر گرفته میشود .سپس تابع وزنی برای ميانگينگيری زوايای

است .در شكلهای( )3-7آقای لی و همكاران 1زاويه تماس را

بدست آمده ،اعمال میگردد .بطور خالصه میتوان روش

برای يک قطره  9ميلیليتری در حالت تعادل بدست آوردند که با

موردنظر را بشكل زير در نظر گرفت :ابتدا نقاط انتخاب شده ،به

خط تيره در سمت چپ تصوير نشان داده شده است .در اين

تعداد  10در صد از ارتفاع قطره درنظر گرفته میشود .بعنوان مثال

تصاوير خط قرمز نشان دهندهی زاويه بدست آمده از روش ارائه

اگر ارتفاع قطره به اندازه  417پيكسل باشد به اندازه  41پيكسل از

شده در مقاله[ ]19میباشد .از آنجايی که قطره در حالت تعادل

پيكسلهايی که در روی سطح قطره قرار گرفتهاند را مورد مطالعه

بوده و شرايط در دو طرف قطره بسيار بهم نزديک و مشابه می-

قرار میدهيم ،بترتيبی که پيكسل شماره  1نزديكترين فاصله و

باشند ،لذا مقايسه دو زاويه در دو سمت قطره مقايسهی صحيحی

پيكسل شماره  41دورترين نقطه را دارد .با توجه به شكل 5
نزديكترين و دورترين نقاط ،پتانسيل عدم دقت بيشتری دارند اما
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،4زمستان 1931
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جهت آزمودن روش پيشنهادی میباشد .جهت اعتبارسنجی ،اعداد
نوشته شده در سمت چپ و راست در شكل قابل مشاهده میباشند
و در ادامه در جدول( )1با هم مقايسه میشوند.

شكل 8تصوير برخورد قطره گليسيرين با سطح استيل][19

شكل 7تصوير برخورد قطره اتانول با سطح استيل][19

شكل 3تصوير برخورد قطره آب با سطح استيل][19

مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،4زمستان 1931
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جدول( )1مقايسه اندازه گيری انجام شده روش پيشنهادی با روش آقای لی و همكاران][19

محاسبه زاويه برخورد قطره با سطح(درجه)
شكل اول
*روش1

شكل سوم

شكل دوم

ميانگين درصد
اختالف دو روش

**روش9

روش1

روش9

روش1

روش9

قطره اتانول با سطح استيل

49/9

41/31

49/7

49/9

41/9

41/9

0/589

قطره گليسيرين با سطح استيل

198/9

198/1

199/9

191/1

111/1

115/8

0/47

قطره آب با سطح استيل

109/9

105/3

105/5

100/8

33/3

0/17

109/37

*روش مرجع][19
** روش پيشنهادی

در بعضی از تصاوير مانند شكل ( ،)3تشخيص زاويه تماس و

دارند ،لذا تابع وزنی به گونهای طراحی میشود که نقاط دور و

همچنين محل دقيق نقاط تماس کيفيت پايينی دارد ،به گونهای که

نزديک دارای وزن کمتری نسبت به بقيه نقاط داشته باشند .برای

حتی به صورت چشمی نيز قابل تشخيص نيست .در صورتيكه با

اعتبارسنجی روش پيشنهادی ،نتايج بدست آمده با نتايج موجود در

استفاده از روش پيشنهادی ،نقطه تماس بصورت قابل قبولی

مقالهای(مرجع [ )]19در اين زمينه مقايسه گرديده است .نتايج

تشخيص داده شده است و همانطور که مشاهده میشود نتايج

بدست آمده دارای دقت خوبی بوده و اختالفی کمتر از يک درجه

بدست آمده در اين اندازهگيری به نتايج بدست آمده از روش

داشتهاند .مزيت اصلی اين روش ،کامال هوشمند بودن الگوريتم

مرجع [ ]19نزديک بوده که نشان از دقت بسيار خوب اين روش

در پيدا کردن نقاط تماس قطره و همچنين توانايی برای اندازه-

میباشد .الزم به ذکر است که اگرچه مقادير بدست آمده از روش

گيری دقيق هرگونه زاويه کوچک و بزرگ میباشد .همچنين

پيشنهادی و روش مرجع [ ]19اندکی تفاوت دارند ،اين تفاوت

هزينه محاسبات بسيار کم امكان استفاده از اين روش برای

لزوماً به معنی خطا در اندازهگيری با روش پيشنهادی نيست.

کاربردهای صنعتی با تصاوير بسيار زياد را فراهم میآورد.

 -6نتيجهگيری
مراجع
در اين مقاله يک روش پردازش تصوير جديد ارايه شده است که
مقدار زاويه تماس برای تصاوير متقارن و غيرمتقارن را ،با استفاده
از تصوير گرفته شده از قسمت جانبی قطره ،بدست می آورد.
براساس طبيعت پردازش تصوير ،الگوريتم پيشنهاد شده نياز به
هيچگونه اطالعاتی از سيال و جامد وحتی مقادير مربوط به سطح
ندارد و همچنين نياز به هيچگونه تحليل فيزيكی ندارد .لذا اين
روش بعنوان يک روش کامال اتوماتيک ،در تمامی کاربردها قابل
اجراست .نتايج بدست آمده ،نشان میدهد که بدست آوردن نقطه
تماس بوسيله اپراتور هريس که براساس همبستگی و تغييرات
شدت روشنايی در تصوير است ،دارای دقت بسيار بااليی در
بدست آوردن نقطه تماس میباشد.
مقدار زاويه بدست آمده در مطالعه ،براساس روش تقاطع همراه با
تابع وزنی اعمال شده به چندين نقطه در روی مرز قطره میباشد .از
آنجايی که نقاط نزديک و دور از قطره پتانسيل عدم دقت را
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چکیده :در اين مقاله روشی جديد بر مبنای کنترل مود لغزشی برای کنترل امپدانس يک بازوی ربات با رابط انعطافپذير در مواجه با
محيطی نامشخص ،ارائه شده است .استراتژی کنترل پيشنهادی ،در برابر تغييرات پارامترهای محيط ( نظير سختی و ضريب ميرايی) ،اغتشاش
نامعلوم اصطكاک کولمبی ،تغييرات جرم رابط و اصطكاک ويسكوز مقاوم است .همچنين ،روش پيشنهادی برای هر دو حرکت آزاد و
مقيد معتبر میباشد .در رويكرد جديد پيشنهادی ،کنترلکننده بصورت خودکار از مود کاری حرکت آزاد به مود کاری مقيد تغيير وضعيت
میدهد .بنابراين نيازی به الگوريتمی جداگانه برای تشخيص برخورد رابط با محيط نمیباشد .در اين راستا ،کنترلکننده امپدانس با حلقهی
درونی موقعيت پيشنهاد شده است .بدين معنیکه در حرکت آزاد نيروی اعمالی به محيط صفر است و زاويهی مرجع برای حلقهی درونی
موقعيت همان موقعيت مطلوب است .در حرکت مقيد ،مسير مرجع برای حلقهی درونی با استفاده از ديناميک امپدانس مطلوب تعيين
میشود .کارايی و اثربخشی کنترلکننده پيشنهادی با استفاده از شبيه سازی عددی نشان داده شده است.
کلمات کلیدی :کنترل مقاوم امپدانس ،کنترل مود لغزشی ،رؤيتگر اغتشاش نامعلوم ،بازو با رابط انعطاف پذير ،محيط نامشخص.

Robust Impedance Control of a Single-Link Flexible Robot Interacting
with the Unknown Environment using Sliding Mode Control Method
Ali Fayazi, Naser Pariz, Ali Karimpour, Seyed Hassan HosseinNia
Abstract: In this paper, a novel scheme based on sliding mode control method for impedance
control of a single link flexible robot arm when it comes into contact with unknown environment, is
presented. The proposed control strategy is robust against the changes of the environment
parameters (such as stiffness and damping coefficient), the unknown Coulomb friction disturbances,
payload and viscous friction variations. The proposed scheme is also valid for both constrained and
unconstrained motions. In our new approach, the controller automatically switches from a free to a
constrained motion mode therefore it does not need an algorithm to detect collision between the link
and the environment. In this regard, impedance control is proposed with the inner loop position.
This means that in the free motion, the applied force to the environment is zero and the reference
trajectory for the inner loop position is the desired trajectory. In the constrained motion, the
reference trajectory for the inner loop is determined by the desired impedance dynamic. Feasibility
and effectiveness of the proposed control scheme are demonstrated via numerical simulations.
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ترکيبی موقعيت/نيرو  .9ايده کنترل امپدانس برای اولين بار توسط هوگان

 -1مقدمه

F1

امروزه ،کنترل امپدانس سيستمهای رباتيک دارای تعامل با محيط به
يكی از موضوعهای بسيار مهم درکنترل ربات تبديل شده است و اهميت
آن با جهت گيری کاربردهای ربات در راستای کمک به انسان ،ملموس-
تر شده است .برخی از کاربردهای عملی بازوهای رباتيک عبارتند از:
مونتاژ ،حفاری ،برش ،نقاشی ،ماشين کاری که در آنها بازوی ربات
انعطاف پذير در تعامل با محيط میباشد .کاربردهای جديد رباتيک در
حوزههای مختلف سبب توسعه تحقيقات ،در زمينه کنترل بازوهای
انعطافپذير شده است .از جمله اين کاربردهای جديد می توان به
کاربردهای صنعتی اشاره نمود که که بهمنظور بهبود عملكرد رباتهای
صنعتی سنگين و حجيم فعلی گرايش به استفاده از مواد سبک در ساخت
بازوهای رباتيک انعطافپذير دارد .در [  ،]1برخی از کاربردهای ربات
F 11

با بازوی انعطافپذير بررسی شده است .از جملهی اين کاربردها ،میتوان
به بازوهای سبک و انعطافپذيرِ مورد استفاده در صنعت هوا و فضا اشاره
نمود که در آن سبكی مواد يک نياز ضروری است .کنترل سازههای
بزرگ مانند جرثقيل ،نردبانهای امداد و نجات که به عنوان يک رابط
انعطاف پذير رفتار میکنند [  .]2انجام عمل جرّاحی با حداقل تهاجم با
F 11

ابزار نازک انعطافپذير که در آن کنترل دقيق ربات ضروری است [ .]9
F11

ربات با بازوی انعطاف پذيرِ بسيار سبک چندين مزيت نسبت به ربات
صلب مرسوم دارد .از جمله اين مزايا ،میتوان به مصرف انرژی کمتر،
محرکهای کوچكتر ،هزينه کمتر ،قدرت مانور بهتر ،حمل و نقل بهتر و
نسبت بار به وزن بازوی باالتر اشاره نمود .عالوه بر اين مزايا ،به دليل
انعطافپذيری اين نوع بازوها شدت برخورد به اشياء يا انسان کاهش می-
يابد .علی رغم اين ويژگیهای مفيد ،کنترل آنها بسيار دشوار است .يكی
از اين سختیها کنترل ارتعاشات است که به دليل ساختار انعطافپذير در
طول ساختار اين نوع بازوها ظاهر میشود و ديگری مربوط به مدل
پيچيده رياضی ديناميک اين نوع بازوها است.
بطورکلی ،کليهی وظايف بازوی ربات درکاربردهای مذکور را می-
توان به دو دسته مختلف حرکت آزاد و مقيد تقسيم بندی کرد .در دسته
اول ،بازوی ربات در فضای کاریاش بدون برخورد با محيط عمل می-
کند(حرکت آزاد) .در دسته دوم ،بازوی ربات در تماس با محيط است.
در اين وضعيت محيط بطور مداوم بر روی حرکت بازو ،محدوديت
ديناميكی اعمال میکند.
سه روش اصلی که بهطور معمول درکنترل حرکت سازگار استفاده
میشود عبارتند از :کنترل امپدانس  ،1کنترل کمپليانس  ،2و کنترل
F0

F1

ارائه شد [  .]4در اين روش نه موقعيت و نه نيرو کنترل میشود .کنترل
F 11

امپدانس دارای يک ويژگیِ جامع است که آنرا در مواجه با حرکات
مقيد و آزاد کارآمدتر میکند .در واقع کنترل امپدانس ،کنترل رفتار
دي ناميكی سيستم است و در شكل تعميم يافته اش يک معادله ديناميكی
بين خطاهای موقعيت و نيرو ايجاد میکند .اين معادله میتواند بهعنوان
امپدانس مطلوب بين موقعيت و نيروی تعاملی با محيط تعريف شود.
بنابراين ،سيستم کنترل امپدانس ،در طی حرکتهای بدون قيد (حرکت
آزاد) به يک سيستم کنترل موقعيت تقليل میيابد و در طی حرکتهای
مقيد به عنوان يک سيستم کنترل نيرو عمل میکند.
کنترل امپدانس بازوی صلب بهطور گسترده در مقاالت آمده است
[ .] 7-19بسياری از پژوهشگران اين حوزه ،کنترل موقعيت ،نيرو و کنترل
ترکيبی موقعيت/نيرو را بررسی کردهاند .با اين حال ،در مقاالت به مسأله
کنترل امپدانس بازوی انعطاف پذير بسيارکم پرداخته شده است.
دردهههای اخير ،استراتژیهای کنترل مختلفی در زمينه ربات با
بازوی انعطاف پذيرِ متعامل با محيط ،پيشنهاد شده است .هدف اصلی اين
پژوهشها حذف ارتعاشات ناشی از ساختار انعطافپذير است [.]14-15
درمرجعِ [ ،]14برخی از اين استراتژیهای کنترل يافت میشود .اکثر اين
تحقيقات استراتژی کنترل موقعيت ،نيرو ،موقعيت و نيرو ترکيبی و بسيار
محدود کنترل امپدانس را جهت تحقق اهداف کنترلی ،بكار بردهاند .در
مرجع [ ،]17دوحلقه کنترلی تو در تو بر مبنای کنترل مود لغزشی برای
کنترل موقعيت رباتِ تک رابط انعطافپذير پيشنهاد شده است که در
مقابل تغييرات بار و اصطكاک موتور مقاوم است .در مرجع [ ،]11يک
استراتژی کنترلی ،شامل دو حلقه داخلی و بيرونی برای کنترل موقعيت
يک رابطِ انعطافپذير با دو درجه آزادی ارائه شده است .حلقهی داخلی
برای کنترل موقعيت دو موتور بوسيله يک کنترلکننده  PIDو حلقه
بيرونی جهت حذف ارتعاشات رابط انعطاف پذير با اعمال استراتژی
خطی سازی فيدبک حالت -ورودی پيشنهاد شده است .در مرجع [،]11
کنترل نيرو يک تک بازوی بسيار سبک با انعطافپذيری در رابط بر
مبنای فيدبک گشتاور اعمالی موتور به رابط (گشتاورکوپلينگ) پيشنهاد
شده است .در اين مقاله ،از يک کنترل کنندهی PIDاصالح شده ()I-PD
برای کنترل نيرو رابط برای هر دو حرکت مقيد و آزاد در تعامل با
محيطی معلوم ،استفاده شده است .در مرجع [ ،]15کنترل امپدانس يک
بازوی ربات با انعطاف پذيری رابط در حرکت آزاد و مقيد با استفاده از
روش کنترل مود لغزشی ،ارائه شده است.
در بسياری از مقاالت مربوط به کنترل رابط انعطاف پذير در تعامل با
محيط [ ،]14-15برای کنترل سيستم در دو مود کاری مختلف (حرکت
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مقيد و آزاد) ،دو نوع کنترلکننده جداگانه پيشنهاد شده است .برای انجام

متفاوت از رباتهای صلب  1معمول میباشد .به دليل رفتار کشسان ربات-

اين کار بايستی دو مدل ديناميكی مختلف نيز برای اين مودهای کاری

های انعطاف پذير ،استخراج مدل رياضی که بتواند رفتار فيزيكی واقعی

موجود باشد .همچنين برای تغيير وضعيت کنترلکننده از مود کاری

بازو را توصيف کند بسيار دشوار میباشد .يكی از ويژگیهای شناخته

حرکت آزاد به مقيد ،استفاده از الگوريتمی جداگانه برای تشخيص

شده بازوی انعطافپذير ظهور مودهای نامحدود ارتعاش هنگام برخورد

برخورد ،الزامی است.

بازو با محيطِ نامشخص است.

در روش پيشنهادیِ اين مقاله ،ابتدا ،يک مدل ديناميكی برای رابط
کشسان معرفی می شود که برای هر دو مود حرکت مقيد و آزاد رابط
معتبر میباشد .سپس ،براساس مدل معرفی شده رابط ،يک کنترلکننده
يكپارچه برای مودهای کاری حرکت مقيد و آزاد رابط انعطافپذير ارائه
میشود .به اين ترتيب بدون نياز به الگوريتمی جداگانه برای تشخيص
برخورد رابط با محيط ،کنترلکننده بصورت خودکار از مود کاری

F1

مدلسازی ديناميک تک بازوی ربات با انعطاف پذيری رابط شامل
دو بخش میباشد :ديناميک مربوط به محرک تک بازو انعطاف پذير،
شامل ديناميک موتور جريان مستقيم همراه با چرخ دنده و منبع تغذيه
است و بخش ديگر ديناميک مربوط به تک رابط انعطاف پذير است .در
ادامه ،بهترتيب ديناميک مربوط به موتور و تک بازوی انعطاف پذير شرح
داده میشود.

حرکت آزاد به مود کاری حرکت مقيد تغيير وضعيت میدهد .ضمن

ديناميک موتور

اينكه در اين مطالعات ،جنس و سختی محيط از قبل مشخص است بهطور

1-2

کلی ،برخورد بين بازوی انعطافپذير و محيطی با سختی نامشخص می-

همان گونه که اشاره شد بازوهای انعطاف پذير تک رابط شامل يک

تواند در نقطه انتهايی و يا نقاط ميانی رابط رخ دهد .وليكن ،در بسياری

بخش انعطاف پذير است که کششی توزيع شده را در امتداد کل سازه

ازکاربردها بويژه بازوهای صنعتی برخورد با محيط اغلب در نقطه انتهايی

بازو ايجاد میکند و بخشی صلب تحت عنوان محرک ،باعث حرکت

است .تاآنجايیکه نويسندگان اين مقاله اطالع دارند ،مفهوم کنترل مقاوم

مكانی سازه میشود .محرک تک بازوی انعطاف پذير مورد مطالعه شامل

امپدانس ربات با رابط انعطاف پذير در محيط نامشخص ،نسبتاً جديد و

يک موتور جريان مستقيم همراه با يک دسته جعيه دنده و يک تقويت

برای اولين بار به آن پرداخته شده است .در اين راستا ،کنترلکننده

کننده-سروو جريان است که اين تقويت کننده سروو ،جريان ورودی به

امپدانس با حلقهی درونی موقعيت پيشنهاد شده است .بدين معنیکه در

موتور را کنترل میکند که اين مقدار جريان با ولتاژ اعمالی به سروو از

حرکت آزاد نيروی اعمالی به محيط صفر است و زاويهی مرجع برای

طرف کنترلکننده ،متناسب است .شكل  2بلوک دياگرام تقويت کننده،

حلقه ی درونی موقعيت همان موقعيت مطلوب است .در حرکت مقيد،

موتور و جعبه دنده را نشان میدهد.

مسير مرجع برای حلقهی درونی با استفاده از ديناميک امپدانس مطلوب
تعيين میشود .با فرض اينكه کنترلکننده موقعيت درونی دقيق باشد و با
فرض موجود بودن اطالعات ديناميكی و هندسی محيط ،میتوان پارامتر
سختی (بهره) امپدانس مطلوب را طوری اختيار کرد تا نيرو در مقدار
مطلوب قرار گيرد .بنابراين طراحی کنترلکننده دقيق حلقهی درونی
موقعيت ،بخش اصلی کار در کنترلکننده امپدانس است.

شكل  :1بلوک دياگرام محرک الكتريكی

اين مقاله به صورت زير مرتب شده است .در ادامه و در بخش دوم
مدلسازی بازوی ربات با انعطافپذيری شرح داده شده است .بخش سوم
مقاله به طراحی کنترلکننده مقاوم امپدانس برمبنای استراتژی کنترل مود
لغزشی میپردازد .تحليل پايداری سيستم کنترل حلقه بسته در بخش

ديناميک موتور ،تقويت کننده سروو جريان و چرخ دنده بهترتيب
مطابق روابط ( )2( ،)1و ( )9می باشد]:[11
()1

kmi  Jˆm  vˆm  ˆ coul  ˆ coup

چهارم آمده است .بخش پنجم به شبيه سازی عددی با استفاده از روش
پيشنهادی اختصاص يافته است .در پايان نتايج بدست آمده در بخش

()2

ششم جمع بندی شده است.

 -2مدلسازی تک بازوی ربات با انعطاف-
پذیری رابط
مدلسازی بازوهای انعطافپذير ،از جمله موضوعهای موردعالقه در
زمينه رباتهای انعطافپذير است .مدلسازی بازوهای انعطافپذير بسيار
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()9

i  kaV

coup
ˆ c
; coup 
n
n

ˆm   m n ; ˆ c 

که در روابط باال  kmثابت الكترومكانيكی مربوط به موتورi ،
جريان موتور J ،لختی موتور v ،ضريب اصطكاک ويسكوز موتور،

Rigid
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11

علی فیاضی ،ناصر پریز ،علی کریمپور ،سید حسن حسین نیا

 ˆ coulگشتاور اصطكاک کولمب نامعلوم ˆ coup ،گشتاورکوپلينگ

ساده از کنترلکننده با تالش کنترلی و هزينه محاسباتی کمتر ،از ديگر

اعمالی به رابط انعطافپذير از جانب موتور V ،ولتاژ اعمال شده به

مودهای ارتعاشی چشم پوشی شود .بر اساس اين مفروضات ،مدل

سروو-تقويت کننده از طرف کنترلکننده ka ،بهره تقويت کننده و n
نسبت کاهش جعبه دنده است .زاويه موتور بوسيله  ˆmنمايش داده شده

ديناميكی تک رابط انعطافپذير مطابق روابط زير توصيف میشود ]:[11

است ،بنابراين سرعت و شتاب محرک به ترتيب با نمادهای  ˆmو ˆm
مشخص میشود .قابل ذکر است نماد های هشتک مربوط به مقادير

()1

ml 2t  c(m  t )  Fcl , Fc   Fe

()8

) coup  c(m  t

موتور است و نماد های استاندارد مربوط به مقادير ديده شده از خروجی

که در روابط فوق  mجرم متمرکز شده در انتهای رابط l ،طول

چرخ دنده (سمت رابط) میباشند .بهعنوان مثال نماد استاندارد بدون

رابطcoup ،

ترکيب روابط ( )2( ،)1و ( ) 9ديناميک کامل سيستم محرک به صورت

( زاويهی بار)  c ،سختی دورانی بازو است که از رابطه زير بدست می-

هشتک   mزاويه موتور در خروجی چرخ دنده میباشد .بنابراين با
رابطه زير بدست میآيد.

گشتاور اعمالی به رابط از طرف موتور

(گشتاورکوپلينگ   m ،)2زاويه موتور t ،زاويهی انتهای آزاد رابط
F5

آيد:

coul coup
()4

n
n
که در آن  k  k m k aثابت موتور است .از طرفی ،گشتاور

3EI
()3
l
که در آن  Eمدول يانگ ( 9مدول االستيسيته) و  Iممان اينرسی سطح

اصطكاک کولمب اغتشاشی است که ديناميک سيستم را تحت تاثير قرار

مقطع است .هر دو اين پارامتر در طول سازه انعطافپذير ثابت در نظر

میدهد .اين اغتشاش وابسته به عالمت سرعت زاويهای موتور میباشد.

گرفته شده است ] .[11شكل  2نمايش پارامتری رابط انعطافپذير با

kV  Jn m  vn m 

c

F6

اغتشاش اصطكاک کولمبی وقتی که   m  0بهصورت رابطه زير مدل

برخورد در انتهای رابط را به تصوير میکشد .تک رابط انعطافپذير می-

میشود:

تواند حول محور ( zمحور عمود بر صفحهی شكل) بچرخد.

 ˆ ,  0
ˆ coul  ˆ c . Sign(ˆm )   c m
ˆ

c , m  0

()7

که در آن  ˆ cثابت اصطكاک کولمبی نامعلوم است که برای هر
موتور مقدار متفاوتی دارد .بااين وجود ،وقتی که  ˆm  0اغتشاش
اصطكاک کولمبی از رابطه زير بدست میآيد:

) ˆ coul  Sign(V ).min(k V , ˆ coup

()1

2-2

ديناميک تک رابط انعطافپذير

روشهای مختلفی برای مدلسازی تک بازوی ربات با انعطاف-
پذيری رابط وجود دارد .از جملهی اين روشها میتوان به مدل المان
محدود  ،1مدل مودهای مفروض و مدل پارامترهای فشرده اشاره
F1

نمود].[13
در اين مقاله ،از روش مدل پارامتر فشرده (مدل جرم فشرده) جهت
مدل سازی ديناميكی تک رابط انعطاف پذير استفاده شده است .در اين
مدل ،فرض شده است تغيير شكل در ساختار رابط بسيار کوچک است و
کل جرم در موقعيت انتهای رابط متمرکز شده است (جرم بار چندين
برابر جرم بازو است) و جرم آزادانه در موقعيت نوک میچرخد .بنابراين
لختی دورانی اين جرم روی ديناميک رابط تاثير نمیگذارد و هيچ
گشتاوری از اين موقعيت ايجاد نمیشود .بنابراين ،اين ويژگیها موجب

شكل  :2بازوی تک رابط انعطافپذير

در ادامه ،فرض میشود محيط نامشخص در تماس با رابط دارای
امپدانس مكانيكی معادل رابطه ( )11باشد.
()11

) d ( y  yc
dt

Fe  ke ( y  yc )  ve

که در آن  ycنقطه تعادل ايستای جسم است .با جايگذاری  y=ltو
 yc =lcرابطهی ( )11بهصورت رابطه زير باز نويسی میشود:

میشود سازه با مود اصلی ارتعاش ،نوسان کند و برای دستيابی به مدلی
Finite Element Model
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) d (t  c
dt

()11

Fe  kel (t  c )  vel

و با جايگذاری رابطهی ( )21در روابط ( )15و ( ،)13توابع تبديل زير نيز
بدست میآيند:

v
k
) c( s 2  e s  e
m
m

) m ( s) s 2  ve s  ( ke  c
m
m ml 2

که درآن  keضريب سختی محيط و  veضريب ميرايی محيط t ،

زاويهی انتهای آزاد رابط و   cزاويهی ايستای محيط است .از آنجايی

که  ycيک نقطهی ثابت در صفحه میباشد ، d (c )  0 ،بنابراين

)coup ( s

()21

dt

c
) (ve s  ke
)Fe ( s
ml

) m ( s) s 2  ve s  ( ke  c
m
m ml 2

رابطهی ( )11به رابطه زير تبديل میشود:

) d (t
dt

()12

Fe  kel (t  c )  vel

بنابراين امپدانس محيط با يک فنر و ميراکننده مدل شده است .با
جايگزينی رابطهی نيروی اعمالی به محيط( رابطهی ( ))12در رابطهی ()1
رابطه زير بدست میآيد:

d t 

()19

dt

()22

باتعيين  y1  Fe ، x2  t ، x1  t ، u  mو ، y2  coup
ديناميک رابط انعطافپذير در نمايش معادالت فضای حالت مطابق
رابطهی زير حاصل میشود:

coup  ml 2t  kel 2 t  c   vel 2

حال در رابطهی( )19تفاوت بين زاويهی بار و زاويهی ايستای جسم را با

()29

0
1 

 0 
 x1  
  x1   


k
v
c


 x   e 
  c u
e 

x
 2  
 2
2 
m 
 ml 2 
  m ml 

متغير  t  t  cتعريف میکنيم .با توجه به اين که ، c  c  0

 y1   kel vel   x1  0 
 y    c 0   x    c  u
 2  
 2 

رابطهی مذکور به شكل زير درمیآيد:
()14

coup  ml 2 t  vel 2 t  kel 2 t

از طرف ديگر ،با استفاده از رابطهی( )5با توجه به تعريف متغير
coup  c m  c  t  c   c  m  t 

) d (t
dt

()11

Fe  kel (t )  vel

با اعمال تبديل الپالس به رابطههای ( )14تا ( ،)11بهترتيب روابط ( )11تا
( )13بدست میآيند:
()11

)coup (s)   ml 2 s 2  vel 2 s  kel 2  t ( s

()15

coup (s)  c  m (s)  t (s) 

()13

)Fe (s)   vels  kel  t (s

با ترکيب روابط( )11و ( )15تابع تبديل زير به دست میآيد:

c
)t ( s
ml 2

v
) m ( s) s 2  e s  ( ke  c
m
m ml 2

ve
k
)s e
m
m
 lim
c
) m ( s) ke  s 2  ve s  ( ke  c
m
m ml 2
c( s 2 

()24

و از رابطهی ( )12نيز داريم:

()21

است(  .) ke  بنابراين  t  0و روابط ( )21و ( ،)22بصورت زير
خالصه میشوند:

 m  m  cداريم:
()17

برای محيطی که صلب است ،چون سختی متناظر با آن بینهايت

()27

)coup ( s

c
) (ve s  ke
)Fe ( s
c
ml
 lim

m ( s) ke  s 2  ve s  ( ke  c ) l
m
m ml 2

 -3طراحی کنترل مقاوم امپدانس
در اين بخش ،روش کنترل پيشنهادی برای رابط انعطافپذير مورد
مطالعه قرار میگيرد .قبل از طراحی کنترلکننده بايستی اين نكته را لحاظ
کرد که مدل ديناميكی مورد استفاده بايد جوابگوی هر دو مود کاری
باشد .بعبارتی بايستی فقط يک مدل ديناميكی برای رابط توسعه داده
شود .مدل ديناميكی رابط در تماس با محيط در بخش  2بدست آمد .حال
بهدنبال اين مسأله میباشيم تا از مدل رابط در حرکت مقيد ،برای حرکت
آزاد تيز استفاده کنيم .تنها تفاوت مدل رابط در مودهای حرکت آزاد و
مقيد در لحاظ کردن نيروی اعمالی به محيط است .میتوان حرکت آزاد
را همان حرکت مقيد در نظر گرفت ،با اين فرض که رابط در حرکت
آزاد در زاويه ی ايستای صفر با جسم دارای امپدانس صفر برخورد داشته

مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،4زمستان 1931
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است .حال اگر زاويهی انتهای آزاد رابط به زاويه ای بزرگتر يا مساوی

شكل  7جزئيات مربوط به بلوک کنترل موقعيت حلقه داخلی

زاويه ايستای جسم رسيد ،به اين معنی است که رابط با جسم برخورد

برمبنای کنترل مود لغزشی را نشان میدهد .همانگونه که از شكل 7

داشته است .اين الگوريتم تشخيص برخورد در بخش مدلسازی ديناميک

مالحظه میشود کنترل مود لغزشی به يک رؤيتگر اغتشاش نامعلوم مجهز

رابط و محيط پيشبينی شده است .بعد از تعيين مدل يكپارچهای که بتواند

است.

مشخصههای ديناميكی رابط را در هر دو مود کاری نشان دهد ،نوبت به
طراحی کنترلکنندهای میرسد که با داشتن فقط يک دسته پارامتر
جوابگوی وظايف کنترلی باشد .در اينجا کنترلکننده امپدانس با
حلقهی درونی موقعيت مورد نظر است .همانطور که پيش از اين ذکر
شد ،در حرکت آزاد نيروی اعمالی به محيط صفر است و زاويهی مرجع
برای حلقهی درونی موقعيت همان موقعيت مطلوب است .در حرکت
مقيد ،مسير مرجع برای حلقهی درونی با استفاده از ديناميک امپدانس
مطلوب تعيين میشود .با فرض اينكه کنترلکننده موقعيت درونی دقيق
باشد و با فرض موجود بودن اطالعات ديناميكی و هندسی محيط،
می توان پارامتر سختی (بهره) امپدانس مطلوب را طوری اختيار کرد تا

شكل  :7سيستم کنترل موقعيت حلقه داخلی بر مبنای کنترل مود لغزشی مجهز
به رؤيتگر اغتشاش

نيرو در مقدار مطلوب قرار گيرد .بنابراين طراحی کنترلکننده دقيق

در بلوک مربوط به رؤيتگر اغتشاش نامعلوم ،برای تشخيص مود

حلقهی درونی موقعيت بخش اصلی کار در کنترلکننده امپدانس است.

کاری مقيد از آزاد از شبه کد الگوريتمی ساده ،براساس مقدار نيروی

شكل  9سيستم کنترل حلقه بسته سيستم را نشان میدهد .همان طور که در

محاسبه شده از بلوک  2و مقايسه آن با يک آستانه مشخص ،استفاده شده

شكل مشاهده میشود بلوک  1ديناميک مربوط به رابط انعطاف پذير،

است .شكل  1جزئيات الگوريتم تشخيص ،تخمين اغتشاش نامعلوم بر

محيط و محرک ،بلوک 2تخمين و محاسبهی موقعيت انتهای رابط و

اساس يک قانون بهروز رسانی تحت عنوان ديناميک داخلی تخمين

نيروی تماسی و بلوک  9طرح کنترل امپدانس مقاوم با حلقه درونی

اغتشاش نامعلوم را نشان میدهد .جزئيات مربوط به رؤيتگر اغتشاش

موقعيت را نشان میدهد.

نامعلوم در زير بخش  2-9آمده است.

شكل  :9سيستم کنترل امپدانس مقاوم بر مبنای موقعيت ،همراه با رديابی نيرو
که در آن کنترل مود لغزشی يک حلقه کنترل موقعيت داخلی است

جزئيات مربوط به بلوک  1در شكل  4نشان داده شده است .همان-
گونه که از شكل  4مشاهده میشود از شبه کد الگوريتمی ساده ،بر مبنای
موقعيت محيط برای تشخيص برخورد انتهای رابط با محيط در مدلسازی
سيستم رابط در مود حرکت مقيد وآزاد استفاده شده است.

شكل  :1شبه کد الگوريتم تشخيص برخورد رابط با محيط بر اساس مقدار
نيروی تماسی و محاسبه ديناميک داخلی تخمين اغتشاش نامعلوم به عنوان يک
قانون بروز رسانی در سيستم رؤيتگر اغتشاش برای تخمين اغتشاش نامعلوم

تفاوت رابط انعطافپذير با رابط صلب در اين است که زاويهی
موتور ديگر با زاويهی ديگر نقاط روی رابط برابر نيست .به عبارت ديگر
هر نقطه روی رابط دارای مقداری انحراف نسبت به حالت صلب است.
بايستی به طريقی علیرغم انحراف موجود در رابط بتوان زاويهی نقطهی
دلخواه در روی رابط را به مقدار مرجع قرار داد .بنابراين برای کنترل
موقعيت دقيق ،تخمين و حذف اثر خاصيت انعطافپذيری رابط ضروری
شكل  :4ديناميک محرک الكتريكی ،رابط انعطافپذيرو محيط همراه با
الگوريتم تشخيص برخورد برای مدلسازی رابط در مود حرکت مقيد وآزاد
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،4زمستان 1931
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همانطور که ذکر شد ،در کنترلکننده امپدانس برای محاسبهی

()91

بهره امپدانس برای تنظيم نيروی تماسی در نيروی مطلوب ،به اطالعات
زاويهی نقطهی برخورد رابط با جسم يا بهعبارتی زاويهی ايستای جسم،
پارامترهای ديناميكی جسم و سنجش نيروی تماسی نياز داريم .از طرفی
مقادير قابل سنجش فقط گشتاور اعمالی به رابط و زاويهی موتور هستند.
بنابراين بايستی با استفاده از اين مقادير و روابط حاکم بر سيستم به
اطالعات مورد نظر برای زاويه ی نقطه برخورد و نيروی تماسی رسيد.
زاويه ی انتهای آزاد رابط به سادگی با استفاده از رابطهی ( )5بدست می-
آيد:

coup

t   m 

()21
c
همچنين برای بدست آوردن نيروی تماسی از ترکيب روابط ( )1و ()5
داريم:





Fe 

رابطه( )11براحتی میتوان موقعيت ايستای جسم را طبق رابطهی زير
تعيين نمود:
Fe
) ( ke l

()25

t 

ke

اين رابطه استفاده کرد .فرض میکنيم که رابط با يک جسم فرضی با
ضريب سختی معلوم * keو ميرايی معلوم * veبرخورد میکند .به اين
ترتيب با استفاده از رابطهی ( )25موقعيت جسم فرضی *  cنيز براحتی
بدست میآيد .اين اطالعات در ادامه برای محاسبهی بهرهی امپدانس
جهت تنظيم نيروی تماسی در مقدار نيروی مطلوب بكار میروند.
موقعيت جسم فرضی با توجه به رابطهی ( )25مطابق رابطه زير بدست
میآيد:

Fe
) (ke*l

()23

k

سختی (بهره) و  Feنيروی تماسی است که مطابق رابطهی ( )11بدست
میآيد .در حالت ماندگار و با فرض کنترل موقعيت دقيق حلقهی درونی
و تنظيم نيرو در مقدار مطلوب ،روابط ( )91و ( )11مطابق روابط زير
خواهند بود:
()91

Fd  k *p d  t 

()92

Fd  k l t  



*
c

*
e

در رابطه ( k *p )91بهرهی امپدانس متناظر با اطالعات جسم فرضی
روابط ( )91و ( )92ضريب سختی امپدانس را بر طبق رابطهی ()99
طوری اختيار کرد تا نيروی اعمالی در حالت ماندگار به مقدار مطلوب
برسد:

 c  t 

اين پارامترها نامعلوم فرض شدهاند .بنابراين بايستی به طريق ديگری از

t 

موقعيت حلقه درونی k I ،ضريب لختی kd ،ضريب ميرايی k p ،ضريب

Fd ke*l
* k *p 
ke l  d  c*   Fd

همانطورکه ذکر شد ،بخش اصلی طراحی کنترلکننده امپدانس در

که پارامترهای ديناميكی محيط معلوم باشند .حال آنكه در اين پژوهش

*
e

که در آن   dزاويهی مطلوب  r ،زاويهی مرجع برای کنترلکننده

()99

اين رابطه برای محاسبه ی موقعيت ايستای جسم زمانی کارآمد است

* e



برای تنظيم نيرو در مقدار مطلوب است .بنابراين میتوان با استفاده از

1
()21
coup  mlt
l
حال اگر پارامترهای سختی و ميرايی محيط معلوم باشند ،با استفاده از

e







Fe  kI d  r  kd d  r  k p d  r 

c*  t 

اين پژوهش به طراحی کنترل موقعيت حلقه درونی مربوط میشود.
چالش اصلیکنترلکننده موقعيت در رابط انعطافپذير ،حذف انحراف
ناشی از انعطافپذيری رابط است .برای حل اين چالش میتوان بازوی
انعطافپذير را همانند يک بازوی صلب در نظر گرفت با اين فرض که
انحراف حاصل از انعطافپذيری در رابط ناشی از يک اغتشاش ورودی
اس ت .برای کنترل حلقه درونی موقعيت در اين پژوهش از کنترلکننده
مود لغزشی استفاده شده است .اثر نامطلوب انحراف در رابط بايستی به
نحوی حذف شود .در راستای حذف اين اثر نامطلوب کنترلکننده مود
لغزشی پيشنهادی به يک رؤيتگر اغتشاش مجهز شده است .در ادامه
کنترلکننده مود لغزشی بر مبنای رؤيتگر اغتشاش توصيف میشود.

 1-9کنترل مود لغزشی بر مبنای رؤيتگر اغتشاش

همانطور که در بخش مقدمه اشاره شد ،هدف کنترل امپدانس
ايجاد رابطهی ديناميكی مطلوب(امپدانس مطلوب) بين جابجايی نقطه اثر

مطابق رابطه ( )11نيروی اعمالی به محيط قابل محاسبه است ،بنابراين
با جايگزينی رابطه ( )11در رابطهی ( )14داريم:
Γcoup  ml Δt  Fel
2

انتهايی و نيروی تماسی است .بطور معمول ،اين امپدانس مطلوب به-

()94

صورت يک سيستم مرتبه دوم خطی انتخاب میشود بطوریکه بتوان

همچنين رابطه ( )4را که مربوط به ديناميک موتور جريان-مستقيم است

رابطهی ديناميكی بين جابجايی نقطه اثر انتهايی و نيروی تماسی را توسط

را میتوان به صورت رابطهی زير باز نويسی کرد:

سيستم جرم-فنر-دمپر  1کنترل نمود .رابطهی معمولِ امپدانس مطلوب به
F7

صورت معادله ديفرانسيل زير بيان میشود:
Mass-spring-damper system
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،4زمستان 1931

()97

knV  Jn2Δm  vn2Δm  coup  d coul

ايدهی اصلی کنترل موقعيت رابط انعطافپذير در اينجا بر اين فرض
1

استوار است که می توان انحراف در رابط را ناشی از اغتشاش در ورودی
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کنترلی دانست .بنابراين با توجه به اين فرض ،زاويهی انتهای آزاد رابط
  tرا همانند رابط صلب با زاويهی موتور   mبرابر قرار میدهيم و در

()41

عوض منشا انحراف را بعنوان اغتشاش در ولتاژ ورودی لحاظ میکنيم.
بنابراين معادله رابط بههمراه موتور به يک ديناميک مرتبه دوم تبديل

u  ueq  un  us

()42









1
ueq    S  a  x2  Sθ r   r  z  ks
b

میشود که در نمايش معادالت فضای حالت با رابطهی زير بيان میشود:
)  x1 (t )  x2 (t

d
 x2 (t )  ax2 (t )  b(u  Vd )  z   coul

()91

vn 2
که در آن ) ، x2 (t )  Δ (t ) ، x1 (t )  Δ (t
Jn  ml 2
d
Kn
 coulورودی اغتشاش
 z   Felاست.
 bو
Jn 2  ml 2
Jn 2  ml 2
نامعلوم مربوط به اصطكاک کولمبی u ،سيگنال کنترل و  Vdرا ولتاژ
2

،a  

اغتشاش ورودی نامعلوم مربوط به انحراف ناشی ازکشسانی رابط در نظر
میگيريم .در ادامه ،سطح لغزش  را به صورت رابطهی زير تعريف
میکنيم:

  S t  r   t  r 

()91

که در آن  Sپارامتر کنترلی است که توسط طرّاح تعيين میشود .با
مشتقگيری از رابطهی ( )91و جايگذاری از رابطهی( )91بدست
میآوريم:
d
   S  a  x2  bV   Sθr  r   z  coul

()95

که در آن  V  u  Vdاست .همانطور که ذکر شد ،اثر نامطلوب
مربوط به کشسانی رابط را روی کنترل موقعيت با اغتشاش  Vdمدل
میکنيم که در ورودی به سيستم اعمال میشود .بنابراين داريم:
d
   S  a  x2  b  u  Vd    Sθ r   r   z  coul

()93





  S  a  x2  bu   Sθ r   r  z  e  x, t 

که در آن  e  x, t جملهی اغتشاش نامعلوم است و با رابطه زير تعريف

()44

1
us   kst sat  
b
if   

()47

if   

 sgn 

sat     



که در آن پارامترهای  k st ، k sو  ثابت های مثبتی هستند که توسط
طرّاح تعيين میشود .با جايگذاری رابطههای ( )41و ( )42در
رابطهی( )93داريم:

  ks  e  bun  bus

()41

با جايگذاری رابطهی ( )49و ( )44در( )41ديناميک سطح لغزش مطابق
رابطهی زير بدست میآيد:

  ks  kst sat    e

()41

که در آن ˆ e  e  eخطای تخمين اغتشاش است .اگر تخمين
اغتشاش طوری باشد تا خطای تخمين به صفر ميل کند ،در اين صورت
شرايط مود لغزشی نيز برقرار میشود و عليرغم وجود انحراف در رابط،
مسير مرجع حاصل از بلوک امپدانس رديابی میشود .در ادامه رؤيتگر
اغتشاش توصيف میشود.

 2-9رؤيتگر اغتشاش
رؤيتگر اغتشاش مورد استفاده در اين مقاله يک نسخهی تغيير يافته از

میشود:
()41

()49

1
ˆun   e
b

d
e  x, t   bVd  coul

در ادامه برای سادگی ،اغتشاش نامعلوم را تنها با  eنشان میدهيم .سيگنال
کنترل  uبه سه عبارت  un ، ueqو  usتقسيم میشود .عبارت  ueqبرای

رؤيتگر معرفی شده در مرجعِ ] [21است .فرض میکنيم تخمين اغتشاش
 eبا رابطهی زير قابل بيان باشد:
()45

ê  dˆ  t   p  

جبران جمالت معلوم و  unبرای جبران اغتشاش نامعلوم  eو عبارت

که در آن  p  يک تابع خطی يا غيرخطی از متغير  استd̂  t  .

ناپيوستهِ غيرخطی  usبا تقريب هموارش برای کاهش پديده وزوز در فاز

بايستی طوری تخمين زده شود تا خطای تخمينِ  eبه صفر ميل کند .با

رسيدن به سطح لغزش ِکنترل مود لغزشی ،مورد استفاده قرار میگيرد.

مشتقگيری از رابطهی ( )45با جايگذاری  از رابطهی ( )41رابطهی زير

ايدهی اصلی طرح پيشنهادی تخمين اغتشاش نامعلوم توسط رؤيتگر

حاصل میشود:

اغتشاش و سپس استفاده از منفی مقدار تخمينی در  unبرای حذف اثر آن

()43

است .فعالً فرض میکنيم که تخمين اغتشاش ̂ eموجود است .روش
تخمين اغتشاش با استفاده از رؤيتگر اغتشاش بعد از معرفی کنترل کننده
در زير بخش 2-9توصيف میشود.
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p
 ks  e  bun  bus 


eˆ  dˆ  t  

به اين ترتيب با در نظر گرفتن ديناميک  d̂  t به صورت يک قانون به-
روز رسانی مطابق رابطهی زير:
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p
dˆ  t   
 ks  eˆ  bun  bus 


()71

   2  4ks 

()75

2k s

 

ديناميک تخمين اغتشاش نيز به صورت رابطه ( )71بدست میآيد:
p
e


()71

eˆ 

 -5نتایج شبیهسازی

باتفريق دو طرف رابطهی ( )71از عبارت  eرابطهی زير حاصل میشود:
p
ee


()72

شبيه سازی عددی اين کار در محيط نرمافزاری سيمولينک متلب

ديناميک خطای تخمين  eنشان میدهد که برای پايداری بايستی تابع
 p  بهنحوی انتخاب شود که  pتابعای مثبت و اندازهی مشتق


اغتشاش طبق رابطهی زير محدود باشد.

انجام شده است و برای حل مجموعه معادالت ديفرانسيل از حل کننده
رانگ-کوتا  2و اندازه گامهای ثابت
F9

F 10

9

 1/111استفاده شده است.

پارامترهای کنترلی شامل پارامترهای بلوک امپدانس و رؤيتگر مود
لغزشی مطابق جدول  1با سعی و خطا انتخاب شده اند .همچنين برخی از

e 

()79

1-7

e

نتايج شبيه سازی برای حرکت آزاد و مقيد

مقادير پارامترهای فيزيكی مورد استفاده در اين شبيه سازی برگرفته از
مرجع ] [11در جدول  2آمده است .در ادامه ،نتايج شبيه سازی برای هر

که در آن  يک عدد ثابت مثبت است.

دو حرکت آزاد و مقيد بررسی شده است .برای شبيه سازی ،نيروی
تماسی مطلوب برای حرکت مقيد برابر  21نيوتن (  ) Fd  20 Nانتخاب

 -4تحلیل پایداری سیستم کنترل حلقه بسته
در اين بخش ،شرايط پايداری مورد مطالعه ،برگرفته از

شده است و زاويهی مطلوب )   d (tبرای حرکت آزاد مطابق رابطه زير

مرجع ][21

تعريف میشود:

میباشد .برای اين منظور تابع لياپانوف مطابق رابطهی زير معرفی میشود:
1 2
  e 2 
2

()74

0  t 1
1 t  3

V ( , e ) 

با مشتقگيری از ) V ( , eو استفاده از روابط ( )41و ( )72داريم:
()77

p 2
e


()73


;  50


3t  4

V  , e   ks 2  kst sat     ee  e 

t4

;  5t 2

; 10t  5

d t    
t2
10  4t  2
 

; 30

با استفاده از ناتساوی يانگ  ab  1  a 2  b2  ،[22] 1و رابطهی ( )79و
F8

2

جدول  :1پارامترهای کنترلی سيستم.

پس از سادهسازی داريم:
()71

1
1

 p

V  , e     k s    2  
 1 e 2   2
2
2

 

 kst sat   

پارامترهای کنترلی را میتوان طوری اختيار کرد تا همواره   k  1 و
 s

2



 .  p  1با توجه به رابطهی ( )71میتوان دريافت که ديناميکهای







سطح لغزش  تخمين اغتشاش  eپايدار مجانبی نيست ولی با توجه به
کار انجام شده در مرجع ] [29کراندار است .با حذف جزئيات
مشتقگيری کرانهای روی  eو  بهترتيب مطابق روابط ( )71و ()75
بدست میآيد:


()71

 p

2
 1
 


توصيف پارامتر

مشخصات امپدانس مطلوب

kp

ضريب سختی

kd

ضريب ميرايی

kI

ضريب لختی

k *p

0.2k *p
*
p

0.01k

مشخصات کنترل کننده موقعيت مود لغزشی
S
ks

پارامتر کنترلی

5

پارامتر کنترلی

1
0.1

k st

بهره کنترل فيدبک سوئيچينگ

p
 1

پارامتر کنترلی برای حرکت آزاد

2

p
 2

پارامتر کنترلی برای حرکت مقيد

15

مشخصات جسم فرضی

e  

Young inequality
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،4زمستان 1931

پارامتر

مقدار

1

*ke

ضريب سختی جسم فرضی

5N m

*ve

ضريب ميرايی جسم فرضی

1 N .s m

Runge-Kutta solver

2

Fixed step size

3
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علی فیاضی ،ناصر پریز ،علی کریمپور ،سید حسن حسین نیا
جدول  :2پارامترهای فيزيكی سيستم.
پارامتر

همانگونه که از شكل  5مشاهده میشود دامنه گشتاورکوپلينگ
مقدار

توصيف پارامتر

برای مود حرکت آزاد (کنترل موقعيت) کم و با شروع مود حرکت مقيد

مشخصات رابط انعطافپذير
E

I


l
d

m

122 109 pa

مدول الستيسيته

3.017 1012 m4

ممان اينرسی سطح مقطع

(کنترل نيرو) و برخورد رابط با محيط ،دامنهی گشتاور کوپلينگ جهت
اعمال نيروی مطلوب به محيط ،به مقدار قابل مالحظهای افزايش میيابد.

3

1800 kg m

چگالی

0.98 m

طول
قطر

2.8 103 m

جرم

43.71103 kg

مشخصات موتور
J

اينرسی کلی موتور و چرخ دنده

v

ضريب اصطكاک ويسكوز

n

نسبت کاهش دنده موتور

k
Vsat

2

ثابت موتور

s

2

5

kg m

kg m

6.87 10

3

1.04110

50
2.1101 N m V

ولتاژ اشباع تقويت کننده سروو

10V

شكل  1مسير مربوط به زاويه مطلوب ،زاويه مرجع توليد شده توسط
بلوک امپدانس و زاويه انتهای رابط را برای حرکت آزاد و مقيد نشان
میدهد.

شكل  :3نيروی تماسی برای حرکت آزاد و مقيد

همانگونه از شكل  3مشاهده میشود ،لحظه بر خورد انتهای رابط
با محيط در لحظهی  9ثانيه اتفاق افتاده است .واضح است که قبل از اين
لحظه حرکت آزاد داريم و نيروی تماسی صفر است .بعد از اين لحظه
حرکت مقيد داريم و نيرو تماسی بهخوبی در زمان بسيار کمی مقدار
مطلوب  21نيوتن را دنبال میکند .شكل  1سيگنال کنترل مربوط به
کنترلکننده پيشنهادی را برای هر دو حرکت آزاد و مقيد نشان میدهد.

شكل  :1مسير مربوط به زاويه مطلوب ،زاويه مرجع توليد شده توسط
بلوک امپدانس و زاويه انتهای رابط

شكل  :11سيگنال کنترل برای حرکت آزاد و مقيد

همانطور که از شكل  11مشاهده میشود ،دامنه سيگنال کنترلی

همانطور که از شكل  4مشاهده میشود تا قبل از  9ثانيه برای

برای مود حرکت آزاد ،قيل از برخورد رابط با محيط (  ) t  3 secو

حرکت آزاد رابط ،زاويهی انتهايی رابط به خوبی زاويهی مطلوب را
دنبال میکند و برای حرکت آزاد کنترل موقعيت بهطور کامل انجام می-

حرکت مقيد بعد از لحظه برخورد رابط با محيط (  ) t  3 secمناسب
میباشد و حد ولتاژ اشباع منبع تغذيه تجاوز نمیکند .شكل  11سطح

شود و برای لحظه بعد از  9ثانيه که نقطهی انتهايی رابط با محيط برخورد

لغزش کنترل کننده مود لغزشی مجهز به رؤيتگر اغتشاش را برای دو مود

میکند ،کنترل نيرو بهطور کامل مطابق شكل  3انجام میشود .شكلهای

حرکت آزاد و مقيد نشان میدهد.

 5و  3بهترتيب گشتاور اعمالی از طرف موتور به رابط (  ) coupو نيروی
تماسی (  ) Feرا برای هر دو حرکت آزاد و مقيد نشان میدهد.

شكل  :11سطح لغزش کنترل کننده مود لغژشی برای حرکت آزاد و مقيد

همانگونه که از شكل  11مشاهده میشود به دليل وجود رؤيتگر اغتشاش
و استفاده از تابع هموارکنندهی )  sat (در قانون کنترلی ،پديده وزوز
شكل  :5گشتاور کوپلينگ برای حرکت آزاد و مقيد
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روی سطح لغزش مشاهده نمیشود.
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نتايج شبيه سازی برای حرکت آزاد (کنترل

2-7

موقعيت)
در اين بخش ،نتايج شبيه سازی برای زمانی که کنترل امپدانس به
يک استراتژی کنترل موقعيت تقليل میيابد ،آمده است .در اين شرايط،
موقعيت محيط بهگونه ای انتخاب میشود که رابط با محيط بر خوردی
نداشته باشد .بنابراين در اين حالت برخوردی بين انتهای رابط و محيط
انجام نمیشود و نيروی تماسی صفر نيوتن است(  .) Fe  0 Nبرای نشان
دادن قابليت استراتژی کنترل پيشنهادی در رديابی کامل موقعيت زاويه ای
مطلوب ،مسير   dرا به عنوان زاويه مطلوب مطابق رابطهی( )73در نظر

شكل  :14نيروی تماسی برای حرکت آزاد و مقيد به ازای مقادير مختلف از
سختیِ محيط

میگيريم .در شبيه سازی با توجه به دامنهی  ،  dبرای عدم برخورد
انتهای رابط با محيط ،پارامتر مربوط به موقعيت محيط در زاويه  47درجه
در نظر گرفته شده است(  .)  pe  45شكل  12رديابی زاويه انتهايی
رابط را بهازای مسير مرجع مطلوب   dنشان میدهد.

شكل  :17سيگنال کنترلی برای حرکت آزاد و مقيد به ازای مقادير مختلف از
سختیِ محيط

همانطور که از شكل  14مشاهده میشود با برخورد رابط با محيط
در لحظهی  9ثانيه (  ) t  3 secنيروی مطلوب  21نيوتن ( ) Fd  20 N
به ازای مقادير مختلف از سختیِ محيط بهخوبی دنبال میشود .البته
ارتعاشاتی در فاز برخورد ،به خصوص برای مقادير بزرگ از سختی
شكل  :12رديابی مسير مطلوب توسط زاويه انتهای رابط در مود حرکت آزاد

محيط (محيط سفت) ايجاد میشود که نشان دهنده نيروهای ضربهای در
لحظهی برخورد رابط با محيط در نقطهی تماس است .شدت اين

نتايج شبيه سازی برای حرکت آزاد و مقيد به

9-7

ازای پارمترهای مختلف محيط
در اين بخش ،برای نشان دادن ميزان مقاومت استراتژی کنترلی در
مقابل تغييرات پارامترهای محيط شبيه سازی به ازای مقادير مختلف از
پارامترهای محيط انجام شده است .شكل های  14 ،19و  17به ترتيب
گشتاورکوپلينگ ،نيروی تماسی و سيگنال کنترلی را به ازای يک مقدار
ثابت از ضريب ميرايی
محيط (

Ns
m

,500

Ns
m

N
m

, 200

 ve  1و مقادير مختلف از ضريب سختی
Ns
m

,100

Ns
m
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به محيطهای نرم بيشتر است .در ادامه ،شبيه سازی برای مقادير مختلف از
ضريب ميرايی محيط انجام داده شده است .شكلهای  11 ،11و  15به
ترتيب گشتاورکوپلينگ ،نيروی تماسی و سيگنال کنترلی را به ازای يک
N
m

 ke  100و مقادير مختلف از ضريب

,2

 ) ve  0.5نشان می-

مقدار ثابت از سختی محيط
ميرايی محيط (

Ns
m

, 2.5

Ns
m

Ns
m

, 1.5

Ns
m

,1

Ns
m

دهند.

 ) ke  10نشان میدهند.

شكل  :19گشتاور کوپلينگ برای حرکت آزاد و مقيد به ازای مقادير مختلف
از سختیِ محيط

ارتعاشات و دامنهی اين نيروهای ضربه ای برای محيط های سفت ،نسبت

شكل  :11گشتاور کوپلينگ برای حرکت آزاد و مقيد به ازای مقادير مختلف
از ضريب ميرايی محيط
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شكل  :11نيروی تماسی برای حرکت آزاد و مقيد به ازای مقادير مختلف از
ضريب ميرايی محيط

شكل  :13رديابی مسير مرجع مطلوب ،به ازای افزايش  27درصدی جرم رابط

همانگونه که از شكل  11مشاهده میشود ،با برخورد رابط با محيط در

و کاهش  27درصدی ضريب اصطكاک ويسكوز موتور و بالعكس ،کاهش 27

لحظهی  9ثانيه (  ) t  3 secنيروی مطلوب  21نيوتن (  ) Fd  20 Nبه

درصدی جرم رابط و افزايش  27درصدی ضريب اصطكاک ويسكوز موتور در
حضور اغتشاش نامعلوم اصطكاک کولمبی

ازای مقادير مختلف از ميرايی محيط بهخوبی دنبال میشود.

همانگونه که از شكل  13مشاهده میشود ،بيشترين انحراف وضعيت
نوک رابط نسبت به حالت نامیاش و البته نسبت به مسير مرجع مطلوب
کمتر از  1/7درجه است (  .) 1.37 اين اختالف مربوط به زمانی است
که جرم رابط  27درصد افزايش (  ) m max  m n  0.25m nو ضريب
اصطكاک ويسكوز موتور  27درصدکاهش پيدا میکند (
 .)v min  v n  0.25v nبنابراين ،طرح کنترل پيشنهادی مقاومت مناسبی
شكل  :15سيگنال کنترلی برای حرکت آزاد و مقيد به ازای مقادير مختلف از

نسبت به تغييرات جرم رابط و تغييرات ضريب اصطكاک ويسكوز موتور
در فاز حرکت آزاد دارد .جزئيات اين اختالف ناچيز وضعيت زاويه ای

ضريب ميرايی محيط

نوک رابط در اثر تغييرات مذکور نسبت به حالت نامیاش در شكل 21

نتايج شبيه سازی برای حرکت آزاد و مقيد به

4-7

آمده است.

ازای تغييرات جرم رابط و پارامتر موتور
در اين بخش ،برای نشان دادن ميزان مقاوم بودن استراتژی کنترل
پيشنهادی در مقابل تغييرات جرم رابط (  ) mو تغييرات ضريب
اصطكاک ويسكوز موتور (  ،)vشبيه سازی به ازای افزايش  27درصدی
جرم رابط (  ) m max  m n  0.25m n , m n  044 kgو کاهش 27
درصدی

ضريب

اصطكاک

ويسكوز

موتو

(

3

 )v min  v n  0.25v n , v n  1.04110 kg m 2 sو همچنين،
به ازای کاهش  27درصدی جرم رابط (  ) m min  m n  0.25m nو

شكل  :21جزئيات اختالف وضعيت زاويهای نوک رابط نسبت به مقدار
نامیاش در حرکت آزاد

افزايش  27درصدی ضريب اصطكاک ويسكوز موتور (
 )v max  v n  0.25v nنسبت به مقدار نامی ،در حضور اغتشاش نامعلوم
d
 ،) coulبرای حرکت مقيد و آزاد انجام شده است.
اصطكاک کولمبی (

مقاومت کنترلکننده نسبت به تغييرات جرم رابط و ضريب ويسكوز
موتور ،از اين جنبه اهميت دارد که عموماً اين تغييرات میتواند از 11
درصد مقدار نامی بيشتر باشد .وليكن ،ساير پارامترها با استفاده از شناسايی
سيستم با دقت قابل قبولی بدست میآيند .شكل های  22 ،21 ،13،21و
 29به ترتيب رديابی مسير مرجع مطلوب برای حرکت آزاد ،جزئيات

شكل  :21نيروی تماسی به ازای افزايش  27درصدی جرم رابط و کاهش 27

اختالف وضعيت زاويهای نوک رابط نسبت به مقدار نامیاش در حرکت

درصدی ضريب اصطكاک ويسكوز موتور و بالعكس ،کاهش  27درصدی جرم

آزاد ،نيروی تماسی در حرکت مقيد ،گشتاورکوپلينگ ،و سيگنال کنترل

رابط و افزايش  27درصدی ضريب اصطكاک ويسكوز موتور در حضور

را به ازای تغييرات مذکور نشان میدهد.

اغتشاش نامعلوم اصطكاک کولمبی

مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،4زمستان 1931
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همانطور که شكل  21نشان میدهد ،به ازای افزايش  27درصدی

شكل  1مسير مربوط به زاويه مطلوب ،زاويه مرجع توليد شده توسط

جرم رابط و کاهش  27درصدی ضريب اصطكاک ويسكوز موتور و

بلوک امپدانس و زاويه انته ای رابط را برای حرکت آزاد و مقيد نشان

بالعكس ،کاهش  27درصدی جرم رابط و افزايش  27درصدی ضريب

میدهد.

اصطكاک ويسكوز موتور در حضور اغتشاش نامعلوم اصطكاک کولمبی
تغييری محسوسی در حالت ماندگار روی نيروی تماسی نسبت به حالت
نامیاش ايجاد نمیشود .اين نكته نشان دهندهی اين مقاوم بودن استراتژی
کنترل پيشنهادی در مقابل تغييرات جرم رابط و همچنين تغييرات پارامتر
موتور در فاز حرکت مقيد است.

7-7

نتايج شبيه سازی حاصل از اعمال کنترل مود
لغزشی مجهز به رؤيتگر اغتشاش و کنترل مود
لغزشی مرسوم

در اين بخش ،بهمنظور نشان دادن برتری عملكرد کنترل مود لغزشی
مجهز به رؤيتگر اغتشاش مورد استفاده در اين مقاله نسبت به عملكرد
کنترل مود لغزشی مرسوم ،شبيه سازی برای هر دو مود حرکت آزاد و
مقيد انجام شد .شكلهای  21 ،21 ،27 ،24و  25به ترتيب مسير زاويهای
مطلوب و موقعيت زاويهای انتهای رابط ،گشتاورکوپلينگ ،نيروی تماسی
و سيگنال کنترل و سطح لغزش را نشان میدهد.
شكل  :22گشتاور کوپلينگ به ازای افزايش  27درصدی جرم رابط و
کاهش  27درصدی ضريب اصطكاک ويسكوز موتور و بالعكس ،کاهش 27
درصدی جرم رابط و افزايش  27درصدی ضريب اصطكاک ويسكوز موتور در
حضور اغتشاش نامعلوم اصطكاک کولمبی

همانگونه که از شكل  22مشاهده میشود ،تغييرات گشتاور کوپلينگ
نسبت به مقدار نامیاش در مود حرکت آزاد ناچيز و در مود حرکت مقيد
در حالت ماندگار تغييراتی مشاهده نمیشود.
شكل  :24مسير زاويهای مطلوب و موقعيت زاويهای انتهای رابط

شكل  :29سيگنال کنترل به ازای افزايش  27درصدی جرم رابط و کاهش 27
درصدی ضريب اصطكاک ويسكوز موتور و بالعكس ،کاهش  27درصدی جرم
رابط و افزايش  27درصدی ضريب اصطكاک ويسكوز موتور در حضور

شكل  :27گشتاور کوپلينگ برای حرکت آزاد و مقيد

اغتشاش نامعلوم اصطكاک کولمبی

از شكل  29مشاهده میشود که حداکثر مقدار سيگنال کنترل کمتر
از  1/7ولت است .اين حداکثر مقدار مربوط به زمانی است که جرم رابط
 27درصد کاهش (  ) m min  m n  0.25m nو ضريب اصطكاک
ويسكوز موتور  27درصد افزايش پيدا میکند ( .)v max  v n  0.25v n
بنابراين ،بهازای اعمال تغييرات مذکور در پارامترهای سيستم ،سيگنال
کنترل همچنان هموار و در محدودهی قابل قبول ،کمتر از ولتاژ اشباع منبع
تغذيه (  )V sat  10Vدر هر دو حرکت مقيد و آزاد میباشد.

مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،4زمستان 1931
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 -6نتیجهگیری
در اين مقاله ،کنترل مقاوم امپدانس بازوی ربات با انعطاف پذيری
رابط در محيطی نامعلوم ارائه شد .در روش پيشنهادیِ اين مقاله ،کنترل-
کننده ای يكپارچه برای مودهای کاری مقيد و حرکت آزاد رابط
انعطافپذير ارائه شد .به اين ترتيب بدون نياز به الگوريتمی جداگانه برای
شكل  :21سيگنال کنترل برای حرکت آزاد و مقيد

تشخيص برخورد نقطهی انتهايی رابط با محيط ،کنترلکننده بهطور
خودکار از مود کاری حرکت آزاد به مود کاری مقيد تغيير وضعيت
میدهد .در اين راستا ،کنترلکننده امپدانس با حلقهی درونی موقعيت بر
مبنای کنترل مود لغزشیِ مجهز به رؤيتگر اغتشاش نامعلوم ،پيشنهاد شد.
تجهيزکنترل مود لغزشی به رؤيتگر اغتشاش باعث میشود تقريب مناسبی
از عدم قطعيتها و اغتشاشات سيستم داشته باشيم و در نتيجه عملكرد
سيستم نسبت به کنترل مود لغزشی مرسوم بهبود يابد .نتايج شبيه سازی
نشان میدهد روش کنترل پيشنهادی در کنترل موقعيت انتهای رابط در

شكل  :25سطح لغزش برای حرکت آزاد و مقيد

رديابی مسير مطلوب برای حرکت آزاد وکنترل نيرو در رديابی نيروی

همانطور که از شكلهای  21 ،27 ،24و  21مشاهده میشود ،کنترل

مطلوب در برخورد با محيط نامعلوم عملكرد بسيار خوبی دارد .ضمن

مود لغزشی مجهز به رؤيتگر اغتشاش به کار رفته در بلوک کنترل

اينكه مقاومت سيستم در مقابل تغييرات پارامترهای محيط (ضريب سختی

موقعيت حلقهی داخلی (نمودار مشكی) عملكردی به مراتب بهتر ،در

و ضريب ميرايی) ،تغييرات پارامترهای سيستم (تغيير جرم رابط و ضريب

مقايسه با عملكرد کنترل مود لغزشی مرسوم (نمودار قرمز) در هردو مود

اصطكاک ويسكوز موتور) و ورودی اغتشاش نامعلوم ناشی از کشسانی

حرکت آزاد و مقيد دارد .در مود حرکت آزاد ،مطابق شكل  ،24موقعيت

رابط و اصطكاک کولمبی بسيار مناسب میباشد .بهطوریکه بهازای

زاويهای انتهای رابط بهطور کامل مسير زاويهای مطلوب را دنبال می کند

تغييرات  27درصدی پارامترهای سيستم ،در مود حرکت آزاد ،موقعيت

درحالیکه ،نتايج شبيه سازی حاصل از کنترل مود لغزشی مرسوم ،نشان

زاويه ای انتهای رابط حداکثر  1/4درجه (  ) 1.4نسبت به مسير مرجع

می دهد که موقعيت زاويهای انتهای رابط در رديابی مسير مطلوب ناتوان

مطلوب ،اختالف دارد .در مود حرکت مقيد ،در حالت ماندگار ،نيروی

است .همچنين در مود حرکت مقيد ،مطابق شكل  ،21رديابی نيروی

تماسی اختالف محسوسی با نيروی مطلوب ندارد .همچنين ،سيگنال

مطلوب بدون هيچگونه خطايی به خوبی انجام شده است وليكن ،نتايج

کنترل هموار و مقدار آن برای انجام وظايف کنترلی در مود حرکت مقيد

حاصل از اعمال کنترل مود لغزشی مرسوم نشان میدهد که نيروی تماسی

و آزاد از مقدار اشباع ولتاژ منبع تغذيه (  ) Vsat  10Vتجاوز نمیکند.

حول نيروی مطلوب نوسان میکند .از شكل  27مشاهده میشود که دامنه

لذا ،اين ويژگی سيگنال کنترل ،پياده سازی عملی روش کنترل پيشنهادی

و نوسان گشتاور کوپلينگ حاصل از اعمال کنترل مود لغزشی مرسوم ،به

را کامالً ممكن میسازد.

خصوص در مود حرکت آزاد ،نسبت به روش کنترل پيشنهادی بيشتر
است .همچنين ،مطابق شكل  ،21سيگنال کنترلی بدست آمده در اين
روش پيشنهادی ،در ه ر دو مود حرکت آزاد و مقيد ،هموارتر و دارای
نوسان و دامنه ولتاژ کمتری نسبت به سيگنال کنترل بدست آمده از روش
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