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مجله کنترل ،مجلهای علمی – پژوهشی است که دربرگیرنده تازهترین نتایج تحقیقات نظری و کاربردی در علوم مختلف
مرتبط با مهندسی کنترل و ابزار دقیق میباشد .مقاالت ارسالی به مجله کنترل میبایست به زبان فارسی و دارای چكیده انگلیسی
باشند .از میان مباحث مورد نظر این مجله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 )1مدلسازی ،شناسایی ،شبیه سازی ،پیش بینی ،بهینه سازی و پایش عملكرد سیستمها.
 )2تحلیل و طراحی سیستمهای کنترل پیشرفته از قبیل سیستمهای کنترل خطی و غیرخطيی ،سیسيتمهيای کنتيرل تطبیقيی،
کنترل مقاوم و کنترل بهینه ،سیستمهای کنترل هوشمند ،سیستمهای کنترل تصادفی ،سیستمهيای کنتيرل گسسيته پیشيامد و
ترکیبی ،سیستمهای ابعاد وسیع ،سیستمهای کنترل چندمتغیره.
 )3مكاترونیك و رباتیك.
 )4ابزار دقیق و سیستمهای ترکیب داده و اطالعات سنسوری.
 )5اتوماسیون صنعتی از قبیل سیستمهای کنترل گسترده ،رابط انسان – ماشین ،سیستمهای ایمنی و تشخیص عیب ،تحلیل و
طراحی سیستمهای کنترل کسری ،شناسایی ،تشخیص و جبران عیب در سیستمها ،سیستمهای کنترل پیچیده ،سیستمهای زمان
حقیقی و سیستمهای کنترل تحت نظارت ،کنترل مدل چندگانه.
کاربردهای مورد عالقه مجله "کنترل" ،وسیع بوده و می تواند در برگیرنده موارد زیر باشد:
 )1سیستمهای هدایت و ناوبری.
 )2فرآیندهای صنعتی شامل فرآیندهای شیمیایی و بیوتكنولوژی.
 )3تولید و توزیع نیروی برق.
 )4انرژی های تجدیدپذیر.
 )5مهندسی محیط زیست و هواشناسی.
 )6سیستمهای اقتصادی و مالی.
 )7سیستمهای اطالعاتی ،مخابراتی و شبكه های صنعتی.
 )8مهندسی پزشكی ،مهندسی زیستی و سامانههای زیستی.
 )9نانو کنترل.
 )10پردازش داده.
 )11مهندسی خودرو.
 )12سیستم های حمل و نقل.
از کلیه پژوهشگران و کارشناسان فعال در زمینه های مرتبط با مهندسی کنترل و ابزار دقیق دعوت بعمل می آیيد تيا مقياالت و
نتایج آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی خود را به این مجله ارسال نمایند .خواهشيمند اسيت مقياالت خيود را بيه صيورت
الكترونیكی از طریق سایت مجله  www.joc-isice.irارسال فرمایید .برای کسيب اطالعيات بیشيتر و دریافيت نحيوه تهیيه و
ارسال مقاالت می توانید به سایت مجله مراجعه نمایید.
شیوه تدوین
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متن مقاالت شامل چكیده ،بدنه مقاله ،مراجع و زیرنویسها باید با فونت  B Zar 12و با فاصله  doubleمیان خطوط ،در صيفحات
 A4یك ستونی و تحت نرمافزار  Wordتهیه گردد.
آدرس نویسندگان
آدرس پستی کامل همه نویسندگان همراه با شماره تلفن و دورنگار(فكس) و نشانی پست الكترونیيك( )emailنویسينده عهيدهدار
مكاتبات در برگه مستقلی چاپ و به همراه مقاله ارسال گردد.
چکیده
هر مقاله باید شامل ،عنوان (فارسی و انگلیسی) ،چكیيده (فارسيی و انگلیسيی) مقاليه در حيداکثر  200واژه ،کلیيدواژه (فارسيی و
انگلیسی) در حداکثر  5واژه باشد.
تصاویر و عکسها
در هنگام ارسال مقاله جهت داوری نیازی به ارسال اصل تصاویر و عكسها نمی باشد ،ولی رونوشت ارسالی باید واضح باشد .پس
از تایید مقاله ،ارسال اصل تصاویر و عكسها جهت چاپ مقاله ضروری میباشد.
مراجع
به کلیه مراجع باید در متن ارجاع داده شده باشد .مراجع باید با شماره مشخص گردند و جزئیات آنها به شرح زیر در پایان مقاله بيه
ترتیب حروف الفبای نویسندگان ظاهر گردد:
مقاالت

[شماره مرجع] نام خانوادگی و عالمت اختصاری اول نام ،سيال انتشيار یيا تياری برگيزاری" ،عنيوان مقاليه" ،نيام کاميل نشيریه یيا
کنفرانس ،شماره مجله یا شماره جلد ،شماره صفحات.
کتابها
[شماره مرجع] نام خانوادگی و نام کامل همه نویسندگان ،عنوان کتاب ،نام مترجم (در صورت وجود) ،نام کامل ناشر ،سال انتشار.
واحدها
کلیه مقاالت باید از واحد استاندارد ( SIمتریك) در تمام بخشهای مقاله استفاده نمایند .در کنار واحد  SIمیتوان از واحد انگلیسی
در داخل پرانتز نیز استفاده نمود.
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طول مقاالت
حداکثر تعداد صفحات مقاله  15صفحه است که معادل حدود  7500واژه است .برای چاپ صفحات بیشتر و یيا رنگيی الزم اسيت
هزینهای معادل  1010000ریال ( 25دالر آمریكا) برای هر صفحه پرداخت گردد.
فرآیند ارسال مقاله
مقاالت قابل چاپ در مجله شامل مقاالت کامل پژوهشی ،مقاالت کوتاه و یادداشتهای پژوهشی است .مقاالت ارسالی نباید در هیچ
مجله داخلی و یا خارجی چاپ شده باشد و یا در حال داوری باشد.


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



مقاالت جهت داوری به داوران متخصص ارسال میگردد .در پایان تایید یا رد هر مقاله توسط هیئت تحریریه مجله انجام
خواهد پذیرفت .سردبیر مجله نتیجه داوری را برای نویسنده عهده دار مكاتبات ارسال خواهد نمود.



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

حق کپی
در صورت تایید مقاله ،نویسندگان الزم است فرم انتقال حق انتشار آن به "انجمن مهندسان کنترل و ابزاردقیق ایران" را تكمیل و به
همراه اصل مقاله ارسال نماید .نویسندگان الزم است موافقت کتبی دارندگان حق کپی بخشهایی از مقاله که از مراجع و منابع دیگر
نسخهبرداری شده است را دریافت و به دفتر مجله ارسال نمایند.
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طراحی کنترلکننده پيشبين غيرخطی زمان پيوسته با حل دستگاه
معادلات ديفرانسيل – جبری با شرايط مرزی به روش اختلال هموتوپی
آذر السادات شعبانی  ،2عليرضا فاتحی  ، 1فهيمه سلطانيان  ، 9رضا جميل نيا

4

 2دانشجوی دکتری ،گروه رياضی ،دانشگاه پيام نور ،صندوق پستی  ، 23931-9931تهران ،ايرانshabani_82@yahoo.com .
1دانشيار ،گروه پژوهشی اِيپک ،دانشكده برق ،دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی ،تهران ،ايران fatehi@kntu.ac.ir
3استاديار ،گروه رياضی ،دانشگاه پيام نور ،صندوق پستی  ،23931 -9931تهران ،ايرانf_soltanian@pnu.ac.ir .
4استاديار  ،دانشكده مهندسی مكانيک ،دانشگاه گيلان ،صندوق پستی  ، 42339-29119رشت ،ايرانjamilnia@guilan.ac.ir .
دريافت 2939/21/21 :ويرايش اول 2931/1/1 :ويرايش دوم2931/4/4 :

پذيرش2931/1/11 :

چکيده :در اين مقاله طراحی کنترلکننده پيشبين زمان پيوسته و حل معادلات ديفرانسيل-جبری حاصل از آن با استفاده از روش نيمهتحليلی اختلال
هوموتوپی ارائه شدهاست .در هر لحظه بروزرسانی الگوريتم کنترل پيشبين زمان پيوسته ،میبايست يک مساله کنترل بهينه حلقهباز حلشود .بهمنظور حل مساله
کنترل پيش بين به صورت زمان پيوسته ،مساله کنترل بهينه مذکور بايستی به روش غيرمستقيم حلشود .به اينترتيب که با بكارگيری حساب تغييرات و اصل
حداقليابی پونترياگين ،شرايط لازم و کافی بهينگی مستخرج میشود .در اين مقاله نشان دادهمیشود که مساله طراحی کنترلکننده پيشبين زمان پيوسته با حل
يک دستگاه معادلات ديفرانسيل–جبری با شرايط مرزی معادل است .برای حل اين دستگاه ،روش نيمهتحليلی اختلال هموتوپی پيشنهاد میشود که نتيجه آن
بدستآمدن تابع کنترل و تابع حالت بهينه است .با داشتن اين توابع میتوان به آسانی از وضعيت حالت و کنترل در تمامی زمانها مطلع شد .روش ارائه شده
میتواند برای طراحی کنترلکننده پيشبين زمان پيوسته سيستمهای خطی ،غيرخطی و همچنين سيستمهای متغيربازمان بكار رود .به منظور نشان دادن قابليت و
کارايی روش پيشنهادی چند مثال عددی همراه با شبيهسازی ارائه شدهاست.
کلمات کليدی :کنترل پيشبين زمان-پيوسته ،کنترل بهينه ،اصل حداقليابی پونترياگين ،معادلات ديفرانسيل-جبری ،روش اختلال هموتوپی

Design of nonlinear continuous time predictive controller by solving the
differential-algebraic equations with boundary conditions using homotopy
perturbation method
Azar Shabani, Alireza Fatehi, Fahimeh Soltanian, Reza Jamilnia
Abstract: In this paper, design of continuous time predictive controller and solving the resulting
differential-algebraic equations are presented using the semi-analytical homotopy perturbation
method. At any updating time of the continuous time predictive control algorithm, an optimal open
loop control problem must be solved. In order to solve the predictive control problem in continuous
time, the problem of optimal control is solved by an indirect method. For this purpose, the necessary
and sufficient conditions for optimality are determined by applying the variational calculus and the
Pontryagin's minimum principle. A system of differential-algebraic equations with boundary
conditions is created. Homotopy perturbation method is proposed to semi-analytically solve this
problem. By specifying the control and the state functions, we can obtain easily the control and the
state values in every instance of the prediction horizon. The presented method can be used to design
of continuous-time predictive controller of linear, nonlinear and time varying systems. To illustrate
the reliability and efficiency of the proposed method, some numerical examples with simulation
results are presented.
Keywords: Continuous-Time Model Predictive Control, Optimal Control, Pontryagin's Minimum
Principle, differential-algebraic equations, Homotopy Perturbation Method.
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 -1مقدمه

اين منظور برای بهبود دقت گسستهسازی و جلوگيری از بكارگيری تعداد

يک سيستم کنترل ،ابزاری است که از طريق توليد و اعمال

زيربازههای زياد ،از روش شبهطيفی استفاده کردهاست و متغيرهای حالت

مجموعهای از دستورات و ورودیهای کنترلی ،رفتار يک دستگاه و يا

و کنترل را با چندجملهايهای لاگرانژ تقريب میزند .در [ ،]1مساله تعقيب

فرايند را به سمت مقادير مطلوب هدايت و تنظيم میکند .دستهای از

کردن را برای سيستمهای غيرخطی با بكارگيری  MPCبيان میکند .به اين

روشهای کنترل نوين که مدل سيستم حضور مشخص و فعالی در ساختار

صورت که ابتدا با مشتقگيريهای متوالی از معادله خروجی سيستم

کنترلکننده دارد ،روش کنترل پيشبين مبتنی بر مدل  (MPC)2است.

وبكارگيری آنها در بسط تيلور خروجی سيستم ،خطای تعقيبکردن در

کنترل پيشبين ،به يک دسته از الگوريتمها اشاره دارد که سيگنال

افق پيشبين را به کمک بسط سری تيلور تقريب میزند .سپس ،مساله

کنترل را برای بهينهسازی رفتار آينده يک سيستم محاسبه میکند .اين

بهينهسازی حاضر را به روشهای متعارف حل میکند .ونگو و بويد در

روش از دهه  2311توسعهيافته است و بطور گستردهای در فرايندهای

سال ، 1112طراحی کنترل پيش بين برای سيستم های غيرخطی زمان گسسته

صنعتی بكاربرده شدهاست .با اين وجود بيشتر تكنيکهای MPCبه صورت

را با بكارگيری بهينه سازی سراسری مطرح کردند .از آنجايی که مساله

زمان گسسته متمرکز شدهاند و کمتر به شكل زمان پيوسته گسترش يافتهاند.

برنامهريزی غيرخطی ممكن است نامحدب باشد ،ابتدا ،با روش های

در سالهای اخير ،روشها و تكنيکهای مختلفی برای حل مساله

موجود آن را محدب کرده و پس از خطی سازی آن را حل نمودند [.]2

کنترل پيشبين زمان پيوسته صورت گرفتهاست ،که میتوان به موارد زير

پانوچيا و همكارانش در سال  ،1121حل مساله رگلاتور خطی مقيد زمان

اشارهکرد .در مقاله [ ،]2بر اساس روش پرتابی چندگانه مستقيم ،1افق

پيوسته را ارائه کردند .ابتدا بازه زمانی را با روشهای مناسب به زيربازه

پيشبين 9را به زير بازههايی افرازکرده و با گسستهسازی متغيرهای کنترل

هايی افراز کرده و در هر زير بازه ،تابع کنترل را به يكی از سه روش

و پارامتریکردن متغيرهای حالت ،مساله کنترل بهينه )OC( 4با بعد نامتناهی

نگهدارنده مرتبه صفر  ،نگهدارنده خطی قطعه ای و نگهدارنده مرتبه يک

را به مساله برنامهريزی غيرخطی )NLP( 1با بعد متناهی تبديل میکند .پس

پارامتری نمودند .سپس ،با تبديل مساله کنترل بهينه به فرم يک مساله بهينه

از انجام اين مراحل ،مساله  NLPرا با روشهای عددی سريع براساس

سازی با بعد متناهی ،پارامترهای مجهول در پارامتری سازیها را تعيين

اطلاعات مشتق حل میکند .در []1و [ ،]9در هر بازه نمونهبرداری متغير

کردند .به اين ترتيب ،متغيرهای کنترل بهينه مشخص میشود [ .]3ديلن و

کنترل به صورت تابع ثابت در نظرگرفته شدهاست .ويژگی اصلی روش

همكارانش در سال  ،1124مساله کنترل پيش بين غيرخطی را با بكارگيری

پيشنهادی مربوط به ماهيت قطعهای بودن سيگنال کنترل است .اين ويژگی

الگوريتم بهينه سازی مشتق آزاد ارائه نمودند .از آنجايی که روشهای بهينه

منجر به يک مساله بهينه سازی قابل حل می شود که در آن تعداد متغيرهای

سازی بر پايه گراديان می باشند ،لذا برای توابعی که مشتقپذير نيستند

کنترل کم میشود .مقاله [ ،]4برای کاهش حجم محاسبات و سرعت

مناسب نيست .بنابراين الگوريتم مشتق آزاد در اين مقاله بررسی و بكار

بخشيدن به روند بهينهسازی ،با در نظرگرفتن مجموعهای از توابع حقيقی

گرفته شد .البته ،ابتدا مسائل کنترل بهينه موجود در کنترل پيش بين با روش

متعامد ،9تابع کنترل را به صورت بسط سری از آنها بيان میکند .در مقاله

پرتابی پارامتری شده و سپس ،مساله برنامه ريزی غيرخطی حاصل را با

[ ،]1ابتدا با روش همنشانی متعامد مساله کنترل بهينه را به مساله برنامهريزی

الگوريتم مشتق آزاد حل نمودند [.]21

غيرخطی تبديل میکند .سپس ،برای يافتن مينيمم مطلق مساله بهينهسازی،

طبق بررسیهای انجام شده ،در تمامی روشهای فوق ،در حين حل

روشهای بهينهسازی سراسری را بكار میبرد .در [ ،]9در هر لحظه

مساله کنترل پيشبين زمان پيوسته ،از روشهای خطیسازی ،گسستهسازی

نمونهبرداری مساله کنترل پيشبين زمان پيوسته ،مساله کنترل بهينه با استفاده

و يا پارامتریسازی استفاده شدهاست و هيچكدام از آنها مسئله کنترل

از روش مستقيم ،1يعنی با پارامتریسازی و گسستهسازی متغيرهای کنترل

پيشبين را به صورت زمان پيوسته حل نكردهاست .از طرفی همانطورکه

و حالت ،به مساله  NLPتبديل شده و سپس آن را به روش برنامهريزی

میدانيم موضوع کنترل مقاوم در فضای زمان پيوسته از غنای خوبی

غيرخطی حل میکند .در [ ،]9با اشاره به اينکه گسستهسازی مساله کنترل

برخوردار است .لذا اينها از انگيزههای اين مقاله در پيشنهاد کنترل پيشبين

بهينه در  ،MPCاغلب در نقاطی با فاصله برابر انجام میشود و تنها در

زمان پيوسته است و نشان داده میشود که طراحی کنترلکننده پيشبين

صورتیکه بازههای نمونهبرداری به اندازه کافی کوچک باشند ،اين

سيستمهای غيرخطی زمان پيوسته ،با يک دستگاه معادلات ديفرانسيل

گسستهسازی دقت لازم را دارد که همراه با حجم محاسباتی بالا است .به

2

جبری ) (DAEsبا شرايط مرزی معادل است .سپس ،با حل اين دستگاه به
3

روش نيمه تحليلی اختلال هموتوپی ( ،)HPMتابع کنترل و تابع حالت بهينه
1

Model Predictive Control
Multiple shooting direct method
3
Predictive Horizon
4
Optimal control
5
Nonlinear programming problem
6
Orthonormal functions
2
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به صورت زمان پيوسته مشخص میشود.

افق لغزان مانند کنترل پيشبين استفاده نمود.

ساختار کلی بخشهای مقاله به اين صورت است که ابتدا مساله مورد

در کنترل پيشبين ،ابتدا ،بر اساس شرايط کنونی متغيرهای حالت ،پيشبينی

بررسی اين پژوهش ،يعنی مساله کنترل پيشبين زمان پيوسته در بخش دوم

رفتار آينده سيستم از روی مدل سيستم و در نظرگرفتن تابعی هزينه،کنترل-

بيان میگردد .از آنجايیکه در هر لحظه بروزرسانی الگوريتم مورد نظر،

های بهينه محاسبه میشود .سپس ،کنترلهای بهينه محاسبهشده ،در بخش

بايستی يک مساله کنترل بهينه حل شود ،لذا در بخش سوم ،مساله کنترل

کوچكی از بازه زمانی به سيستم ديناميكی اعمال میگردد .با جلو بردن بازه

بهينه و رويكردهای حل آن بازگومیشود .از طرفی برای حل مساله کنترل

نمونهبرداری و تكرار اين فرايند ،يک حلقه کنترلی ايجاد میشود .در واقع،

بهينه ،روش غيرمستقيم 2بكاربرده شدهاست ،که منجر به يک دستگاه

اين حلقه بسته کنترلی ،از محاسبه کنترلهای بهينه از شرايط لحظهای

معادلات ديفرانسيل-جبری با شرايط مرزی میشود .برای حل اين دستگاه،

متغيرهای حالت بدستمیآيد .با توجه به ايده کنترل پيشبين و تئوری

روش نيمهتحليلی اختلال هموتوپی استفاده شدهاست که در بخش چهارم

مساله کنترل بهينه ،میتوان گفت که طراحی کنترلکننده پيشبين برای

اشارهای به اين روش میشود .در بخش پنجم ،الگوريتم پيشنهادی طراحی

سيستم زمان پيوسته ( )2و ( )1طبق الگوريتم زير در چهار گام انجام می-

کنترلکننده پيشبين سيستمهای زمان پيوسته ارائه شدهاست .در بخش

شود:

ششم ،مثالهای عددی و شبيه سازی و در بخش هفتم ،نتيجهگيری بيان
میگردد.

الگوریتم :1ابتدا افق پيشبين  ،HPگام بروزرسانی ،δ > 0
(توجهکنيد که لزوما  δيک مقدار ثابت نيست ولی کوچكتر از افق پيشبين
تعريف میشود) و دنباله لحظات بروزرسانی  {t i }i≥0بطوریکه = t i+1

 -2بيان مساله کنترل پيشبين زمان پيوسته

 t i + δرا در نظربگيريد.

سيستم زمان پيوسته غيرخطی زير را در نظر بگيريد:
)ẋ (t) = f(x(t), u(t), t
)){ y(t) = k(x(t
x(t 0 ) = x0

()2

 -1اندازهگيری و يا تعيين حالت سيستم در لحظه .xti ، t i
 -2تعريف مسئله کنترل بهينه زير و حل آن برای مشخصکردن
جواب : u∗HP : [t i , t i + HP) → ℝm
)JHP (x, u

با حالت  ،x(t) ∈ ℝnشرط اوليه  ،x0 ∈ ℝnخروجی  y(t) ∈ ℝrو
ورودی کنترل  ، ،u(t) ∈ U ⊆ ℝmکه  Uمجموعهای فشرده و شامل

ti +HP

g(x(t), u(t), t)dt

مبدا است .تابعی غيرخطی  f: ℝn+m+1 → ℝnو k: ℝn → ℝr

)ẋ (t) = f(x(t), u(t), t
x(t i ) = xti
که )  ،pc([a, b], ℝmمجموعه همه توابع پيوسته قطعهای

s. t

میشود سيستم ( )2برای هر شرط اوليه  x0 ∈ ℝnو هر تابع کنترل پيوسته
 u: ℝ+ → Uجواب منحصر بفردی دارد.
مقدار مطلوب با حداقل تلاش کنترلی است ،تابعی هزينه 1با افق نامتناهی
زير در نظرگرفته میشود:

 α: [a, b] → ℝmرا نشان میدهد.
 -3اعمال کنترل ) uMPC (t) = u∗HP (tبر سيستم در بازه ∈ t
) [ t i , t i + δو ناديده گرفتن باقيمانده سيگنال کنترل.
 -4تكرار فرايند فوق برای لحظه بروزرسانی بعدی = t i+1

∞

()1

∫=
ti

نسبت به تمام مولفهها هموار (پيوسته و مشتقپذير) است .در اينجا فرض

با توجه به هدف طراح ،که معمولا رساندن حالت يا خروجی سيستم به

min

) u∈pc([ti ,ti +HP],Rm

𝑡𝑑)𝑡 𝐽∞ (𝑥0 , 𝑢) = ∫ 𝑔(𝑥(𝑡), 𝑢(𝑡),

.t i + δ

0

که  g: ℝn+m+1 → ℝ+تابعیای پيوسته است .به اين ترتيب ،مساله ()2

 -3مساله کنترل بهينه و رویکردهای حل آن

و ( )1يک مساله بهينهسازی با قيود ديفرانسيل -جبری تشكيل میدهد .اگر

همانطورکه در بخش  1بيان شد ،درهر گام کنترل پيشبين با يک

اين مساله بهينه سازی بتواند برای افق نامتناهی حل شود و همچنين هيچ

مساله  OCروبرو میشويم که میتوان آن را به صورت زير بيان کرد:

اختلال و عدم تطابق مدل و سيستم هم وجود نداشتهباشد ،پس میتوان تابع

𝑡

کنترل پيداشده در لحظه  t = 0را برای سيستم در تمام زمانهای t ≥ 0

0

بكار برد .در حالت کلی چنين نيست و به خاطر اغتشاشات و عدم تطابق
مدل و سيستم ،رفتار سيستم واقعی با رفتار پيشبينی شده از مدل متفاوت
است .در اين مقاله ،برای جبران اين اختلاف ،میتوان از تكنيکهای کنترل

Indirect method
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𝑡𝑑)𝑡 𝑚𝑖𝑛 𝐽 = ∫𝑡 𝑓 𝑔(𝑥(𝑡), 𝑢(𝑡),

()9
)𝑡 𝑠. 𝑡 𝑥̇ (𝑡) = 𝑓(𝑥(𝑡), 𝑢(𝑡),
𝑥(𝑡0 ) = 𝑥0
)∗ (t
u
هدف از حل مساله کنترل بهينه ،تعيين تابع کنترل قابل قبول =
∗

])1 (t), … , u m (t

∗[u

است که باعثشود سيستم ،تابع حالت قابل

Cost functional
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آذر السادات شعبانی  ،عليرضا فاتحی  ،فهيمه سلطانيان  ،رضا جميل نيا

قبول]) x ∗ (t) = [x ∗1 (t), … , x ∗ n (tرا تعقيب نموده و تابعی  Jرا

قضيه (1شرايط لازم بهينگی) [ :]29فرضکنيد ))(x ∗ (t), u∗ (t

حداقل نمايد .برای حل اين مساله و تضمين پايداری حالت ماندگار ،تابع

مينيمم موضعی مساله ( )9با تابع هزينه ( )4باشد .آنگاه تابع هم حالت پيوسته

جريمه )  h(x(t f ), t fکه تابعی از زمان نهايی و حالت نهايی است ،به

مشتقپذير  λ(t): [t 0 , t f ] → Rوجود دارد بطوریکه بر حسب تابع

تابع هزينه اضافه میشود .به اين ترتيب تابع هزينه 𝐽 به صورت زير تغيير

هميلتونين:

n

≜ )ℋ(x(t), u(t), λ(t), t
])g(x(t), u(t), t) + λT (t)[f(x(t), u(t), t

میيابد:
tf

J = h(x(t f ), t f ) + ∫ g(x(t), u(t), t)dt

()4

t0

تعریف  :1زوج ))∙( (x(∙), uجواب قابل قبول برای ( )9گفته میشود
اگر در قيود مساله صدق نمايد.
تعریف  :2جواب قابل قبول ))∙(  (x0 (∙), u0مينيمم موضعی ضعيف
مساله ( )9با تابع هزينه ( )4گفته میشود اگر برای  ε1 , ε2 > 0و برای
همه جوابهای قابل قبول ))∙( (x(∙), uکه در شرط < ∞‖ ‖x − x0
 ‖u − u0 ‖∞ < ε2و ε1

میکنند،

صدق

داشته

()1
روابط زير برقرار است:
∂ℋ
)( x ∗ (t), u∗ (t), λ∗ (t), t
= ̇x
∂λ
∗ ∂ℋ
)(x (t), u∗ (t), λ∗ (t), t
λ̇∗ = −
∂x
)ℋ(x ∗ (t), u∗ (t), λ∗ (t), t) ≤ ℋ(x ∗ (t), u(t), λ∗ (t), t
{
for all admissible u(t) ∈ U
∗

باشيم

and

))  .J(x0 (. ), u0 (. )) ≤ J(x(. ), u(.بهطور معمول به مينيمم

T
∂h
[ (x ∗ (t f ), t f ) − λ∗ (t f )] δxf +
∂x
∂h
[ℋ(x ∗ (t f ), u∗ (t f ), λ∗ (t f )t f ) + (x ∗ (t f ), t f )] δt f = 0
∂t
()9

بطورکلی ،سه روش متداول برای حل مساله کنترل بهينه وجود دارد که

رابطه

موضعی ،جواب بهينه نيز گفته میشود.
تعریف  :3جواب ))∙(  (x0 (∙), u0مينيمم مطلق گفته میشود اگر
شرايط بالا برای ∞ =  ε1 , ε2برقرار باشد.
عبارتند از :روش برنامهريزی پويا ،روش مستقيم و روشغيرمستقيم.
در روش برنامهريزی پويا ،]22[ 2يک سياست بهينهيابی با بكارگيری "اصل
بهينگی" بدست میآيد که منجر به حل معادلات متوالی میشود .در روش-
های مستقيم ،]21[ 1از طريق گسستهسازی و پارامتریسازی متغيرها ،مساله
کنترل بهينه به يک مساله برنامهريزی غيرخطی تبديل میشود .سپس ،مساله
حاصله با استفاده از الگوريتمهای متداول حل میگردد .در روشهای
غيرمستقيم با استفاده از حساب تغييرات و اصل حداقليابی پونترياگين،
شرايط لازم بهينگی که يک مساله مقدار مرزی دو نقطهای را تشكيل
میدهد ،استخراج میشود .سپس ،با حل آن با روشهای مربوطه ،تابع
کنترل و تابع حالت بهينه بدست میآيد .در اين مقاله برای حل مساله کنترل
بهينه موردنظر از روش غيرمستقيم استفاده میشود .در ادامه ،پيرامون روش
غيرمستقيم قضايايی بيان میشود.

)ℋ(x ∗ (t), u∗ (t), λ∗ (t), t) ≤ ℋ(x ∗ (t), u(t), λ∗ (t), t
تاکيد بر "اصل حداقليابی پونترياگين" دارد ،که ∗ uبايد تابع هميلتونين
) ℋ(x ∗ (t), u(t), λ∗ (t), tرا مينيمم کند.
قضيه (2شرايط کافی بهينگی) [ :]24فرضکنيد )) (x(t), u(tجواب
قابل قبول مساله ( )9با تابع هزينه ( )4باشد که در شرايط لازم بهينگی صدق
میکند .اگر ) g(x, u, tو هر کدام از مولفههای ) f(x, u, tنسبت به
) (x, uبرای هر ]  t ∈ [t 0 , t fمشتقپذير و محدب باشند آنگاه
)) (x(t), u(tيک مينيمم مطلق مساله کنترل بهينه است.
با توجه به فرضيات قضايای فوق ،با حل دستگاه ( )9میتوان جواب بهينه
مساله کنترل بهينه ( )9با تابع هزينه ( )4را بيابيم .دستگاه ( )9يک مساله
مقدار مرزی است که در صورت غيرخطی بودن معادلات ديفرانسيل و
معادلات جبری و نوع شرايط اوليه و مرزی آن ،يافتن جواب دقيق و تحليلی
برای آن مشكل میباشد .در [ ،]24روش نيمه تحليلی اختلال هموتوپی برای
حل آن بكار گرفته شدهاست.

 3-1روش غيرمستقيم حل مساله کنترل بهينه [ 9و]11
در روش غيرمستقيم حل مساله کنترل بهينه ،بهواسطه بهرهمندی از
فرآيند تحليلی و مباحث حساب تغييرات ،جواب بدستآمده حداقل در

-4روش اختلال هموتوپی

شرايط لازم بهينگی صدق میکند .پس به نظر میرسد اين روش ،امكان

بيشتر پديدههايی که در طبيعت و تكنولوژی با آنها مواجه میشويم با

ارائه پاسخ بهينه با دقت بالا را در ميان روشهای حل مساله کنترل بهينه دارا

استفاده از معادلات ديفرانسيل غيرخطی مدل سازی میشوند که در بسياری

باشد.

موارد يافتن جواب دقيق آن امكانپذير نيست .روشهای نيمهتحليلی و
عددی گوناگونی برای حل معادلات ديفرانسيل غيرخطی وجود دارد.

Dynamic Programming
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آذر السادات شعبانی  ،عليرضا فاتحی  ،فهيمه سلطانيان  ،رضا جميل نيا

روش نيمه تحليلی اختلال هموتوپی ،برای حل معادلات غيرخطی[]21

که …  vi (t), i = 0,1,توابع مجهول هستند که طبق روش اختلال

دستگاه معادلات ديفرانسيل-جبری با مقادير اوليه[ ،]29معادلات ديفرانسيل

بدست میآيند .با قراردادن  p = 1در رابطه ( )21جواب تقريبی معادله

با مشتقات جزئی [ ]21و  ...بكار گرفته شدهاست.

( )2حاصل میشود:

روش اختلال هموتوپی ،ترکيبی از روش اختلال کلاسيک و روش
هموتوپی میباشد [ . ]19روش اختلال ،بر پايه وجود پارامتر و يا متغيرهای
کوچک ( اختلال) در معادله بنا گذاشته شدهاست .برای بهبود اين روش و
بكارگيری آن در معادلات بدون اختلال ،جی هوان هی [ ]21در سال2333

روش اختلال هموتوپی را معرفی کرد .به اين صورت که ابتدا ،با بكارگيری
مفهوم هموتوپی در توپولوژی ،اقدام به ساخت يک معادله هموتوپی وابسته
به معادله مورد نظر کرد .در اين معادله هموتوپی ،پارامتر اختلال وجود دارد
که در بازه [2و ]1تغيير میکند .سپس روش اختلال را بر معادله هموتوپی

⋯ 𝑥(𝑡) = 𝑙𝑖𝑚 𝑣 = 𝑣0 + 𝑣1 + 𝑣2 +

()22

𝑝→1

سرعت همگرايی سری ( )22به جواب واقعی معادله ( ،)1به عملگر )A(v
بستگی دارد [ ]1و [ .]22با جايگزينکردن رابطه ( )21در هموتوپی ( )3و
برابر قرار دادن ضرايب توانهای يكسان  pدر دو طرف تساوی ،معادلات
زير بدست میآيد:
()21

بكار گرفت .در روش اختلال ،ابتدا جواب معادله را به صورت يک سری
توانی بر حسب پارامتر اختلال با ضرايب مجهول( تابع) در نظر میگيرد.
سپس ،با جايگزين کردن آن سری در معادله هموتوپی و برابر قرار دادن

))𝑡( 𝑚𝑣(ℒ
𝑚 = −ℵ𝑚−1 (𝑣0 (𝑡), 𝑣1 (𝑡), … , 𝑣𝑚−1 (𝑡)),
≥ 1,
ℬ(𝑣𝑚 ) = 0

که  ℵ𝑖 , i ≥ 0ضرايب  piدر عملگر غيرخطی  ℵهستند:

ضرايب توانهای يكسان پارامتر اختلال ،معادلات خطی حاصل میشود که
با حل دنبالهوار آنها توابع مجهول در سری بدست میآيند .برای توضيح
ايده اصلی روش اختلال هموتوپی ،معادله ديفرانسيل زير را در نظر بگيريد:
()1

))ℵ(v(t
()29

))= ℵ0 (v0 (t)) + pℵ1 (v0 (t), v1 (t
⋯ + p2 ℵ2 (v0 (t), v1 (t), v2 (t)) +

𝛺 ∈ 𝑡 𝐴(𝑥(𝑡)) − 𝑓(𝑡) = 0 , ℬ(𝑥) = 0 ,

که  Aعملگر ديفرانسيل کلی ℬ ،عملگر مرزی و ) f(tيک تابع تحليلی
معلوم است .بهطور کلی عملگر  Aرا میتوان به دو قسمت  ℒو  ℵتقسيم
کرد ،که  ℒعملگر خطی و  ℵعملگر غيرخطی است .بنابراين معادله ()1
را میتوان به صورت زير بازنويسی کرد:

که ) m ≥ 1 ،vm (tبا حل معادلات ( )21به آسانی بدست میآيند.

 -5روش پيشنهادی برای حل مساله کنترل
پيشبين غيرخطی زمان پيوسته
همانطورکه در بخش ( )1بيان شد ،طبق الگوريتم  ،2مساله کنترل

()2

ℒ(𝑥(𝑡)) + ℵ(𝑥(𝑡)) − 𝑓(𝑡) = 0 , ℬ(𝑥) = 0

برای حل معادله ( ،)2ابتدا ،يک هموتوپی v(t, p): Ω × [0,1] → R
که در شرط زير صدق میکند ساخته میشود:
))ℋ(v, p) = ℒ(v(t, p)) − ℒ(x0 (t)) + pℒ(x0 (t
+ pℵ(v(t, p)) − pf(t) = 0

توجه به ديناميک سيستم ،تابعی هزينه و روش حل غير مستقيم مساله کنترل
بهينه میتوانيم الگوريتم زير را برای حل مساله کنترل پيشبين زمان پيوسته
ارائه دهيم.
تابعی هزينه و سيستم ديناميكی زير را در نظر بگيريد [:]23
𝑇

()3
که ) v(t, pيک تابع مجهول p ∈ [0,1] ،يک پارامتر جانشانی و
)𝑡(  x0يک تقريب اوليه از جواب معادله ديفرانسيل ( )2که بايد در شرايط
مرزی صدقکند ،میباشند .از معادله ( )3واضح است وقتی  p = 0است،
) v(t, 0) = x0 (tمیباشد و وقتی  p = 1است.v(t, 1) = x(t) ،
میباشد .به عبارتی ،با تغيير  pاز صفر تا يک ،جواب ) v(t, pاز )x0 (t
بطور يكنواخت به ) x(tتغيير میکند .فرضکنيد جواب معادله ( )3به
صورت يک سری از  pنوشته شود:
()21

پيشبين زمان پيوسته بهطور مكرر طی چهار گام انجام میپذيرد .اکنون با

⋯ 𝑣 = 𝑣0 + 𝑝𝑣1 + 𝑝2 𝑣2 +

𝑡𝑑)𝑡 𝐽 = ℎ(𝑥(𝑇), 𝑇) + ∫ 𝑔(𝑥(𝑡), 𝑢(𝑡),
𝑡0

()24
)𝑡 𝑥̇ (𝑡) = 𝑓(𝑥(𝑡), 𝑢(𝑡),
))𝑡(𝑥(𝑘 = )𝑡(𝑦
𝑥(𝑡0 ) = 𝑥0
طراحی کنترلکننده پيشبين برای مساله ( ،)24که يک کنترلکننده
فيدبک در چارچوب کنترل افق لغزان میباشد ،به صورت حل دستگاه
معادلات ديفرانسيل-جبری طبق الگوريتم زير در چهار گام انجام میشود:
الگوریتم  :2ابتدا افق پيشبين  ،HPگام بروزرسانی ،δ > 0
(توجهکنيد که لزوما  δيک مقدار ثابت نيست ولی کوچكتر از افق پيشبين
تعريف میشود) و دنباله لحظات بروزرسانی  {t i }i≥0بطوريكه = t i+1
 ،t i + δرا در نظربگيريد.
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آذر السادات شعبانی  ،عليرضا فاتحی  ،فهيمه سلطانيان  ،رضا جميل نيا

 -2حل دستگاه معادلات ديفرانسيل-جبری ) (DAEsزير به روش

نکته :1برای پياده سازی کنترل کننده طراحی شده زمان پيوسته آن

اختلال هموتوپی برای بدست آوردن جوابهای تقريبی توابع

را به صورت نمونه-داده 2پيادهسازی مینماييم که اثر گسستهسازی در

) λMPC (tو کنترل

اجرای کنترلکننده پيوسته طراحی شده در سيستمهای ديجيتالی ديدهشود.

حالت )،xMPC (t

همحالت

) ،uMPC (tدر بازه ):[t i , t i + HP

 5-1پایداری
در  ،MPCيک مساله کنترل بهينه افق نامتناهی با دنبالهای از مسائل افق

)ẋ = f(x(t), u(t), t
T
∂f
λ̇ = − [ (x(t), u(t), t)] λ(t) −
∂x
∂g
)( x(t), u(t), t
∂x
T
∂g
∂f
)(x(t), u(t), t) + [ (x(t), u(t), t)] λ(t
=0
∂u
∂u
x(t i ) = xi
∂h
)){ λ(t i + HP) = ∂x (x(t i + HP
()15

جريمه حالت نهايی 𝑃 و ناحيه نهايی  Ωبه گونهای که شرط پايداری حلقه

در روش اختلال هموتوپی ،ابتدا متناظر با هر يک از معادلات (جبری

بسته تضمين شود را نشان میدهد [قضيه  .]22 ،2البته شرايط بيان شده برای

و ديفرانسيل) دستگاه ( ،)21يک هموتوپی ساخته میشود.

پايداری ،کافی است و لازم نمیباشند .وجود قيد نامساوی نهايی افزوده،

جوابهای تقريبیای برای دستگاه ( )21به صورت سریهايی از

حل مساله کنترل بهينه حلقه باز را دشوار می کند و اجرای آنلاين مساله از

مرتبه دلخواه  sبا ضرايب مجهول ،مانند زير در نظر گرفته میشود

نظر زمان محاسباتی با مشكل روبرو می شود .در [ ]12نشان میدهد که يک

که با جايگزين کردن آنها در هموتوپیهای ساخته شده ،توابع

انتخاب مناسب از افق پيشبين میتواند برقراری قيد نامساوی نهايی را

مجهول سری بدست میآيند:

متناهی در چارچوب کنترل افق لغزان تقريب زدهمیشود .بطور کلی ،به
خاطر استفاده از افق پيشبين متناهی ،پايداری سيستم حلقه بسته تضمين
شده نيست .به منظور دستيابی به پايداری ،روشها و تكنيکهای مختلفی
ارائه شدهاست .در [ ،]11با در نظرگرفتن فرضياتی بر ديناميک سيستم،
T

جمله جريمه حالت نهايی )) (X(t + HP)) P(X(t + HPرا به
تابعی هزينه و قيد نامساوی نهايی  𝑋(𝑡 + 𝐻𝑃) ∈ Ωرا به قيود مساله
کنترل بهينه حلقه باز اضافه مینمايد .سپس ،وجود و نحوه انتخاب ماتريس

تضمين نمايد [لم  .]11 ،1سپس ،در [قضيه  ]11 ،2شرايط پايداری سيستم

)x(t) ≅ x̂(t) = x0 (t) + px1 (t) + ⋯ + ps xs (t
){ λ(t) ≅ λ̂(t) = λ0 (t) + pλ1 (t) + ⋯ + ps λs (t
)u(t) ≅ û(t) = u0 (t) + pu1 (t) + ⋯ + ps us (t
سپس با قرا دادن  ،p = 1جوابهای تقريبی دستگاه ( )21مشخص

است .در [قضيه  ]11 ،4وجود افق پيشبينی که پايداری سيستم حلقه بسته

میشود:

را تضمين کند ،بيان میکند.

)xMPC (t) = x0 (t) + x1 (t) + ⋯ + xs (t
)λMPC (t) = λ0 (t) + λ1 (t) + ⋯ + λs (t
)uMPC (t) = u0 (t) + u1 (t) + ⋯ + us (t
 -2اعمال کنترل ) uMPC (tبر سيستم در بازه t ∈ [ t i , t i +
 -3تعيين حالت سيستم در لحظه  t i+1با تابع حالت )xMPC (t
 -4تكرار فرايند فوق برای لحظه بروزرسانی بعدی = t i+1
.t i + δ
برای حل دستگاه ( )21به روش اختلال هموتوپی ،مقادير اوليه
متغيرهای هم حالت ،λ(t 0 ) ،مشخص نيست .لذا ،ابتدا به صورت مجهول
 λ(t 0 ) = α , α ∈ Rnدر نظرگرفته میشوند .سپس ،بعد از حل
دستگاه ،،مقادير مجهول  αبا توجه به شرط مرزی = )λ(t i + HP
))(x(t i + HP

بدست میآيند.
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 -6مثالهای عددی و شبيهسازی
در اين بخش ،می خواهيم به منظور نشان دادن قابليت و کارايی
مربوطه ارائه نماييم .از طرفی ،همانطور که میدانيم عوامل مختلفی بر روی
کيفيت پاسخ تاثيرگذار است .لذا در مثالهای ارائه شده ،برخی از اين موارد

بدستآمده در گام (.xti+1 = xMPC (t i+1 ) ،)2

∂x

لغزان را بر اساس تابع لياپانوف به عنوان جمله جريمه نهايی بررسی شده-

الگوريتم پيشنهادی  ،1چند مثال عددی بههمراه نتايج حاصل از شبيهسازی

) δو ناديده گرفتن باقيمانده سيگنال کنترل.

∂h

حلقه بسته را بيان می کند .در [ ،]11آناليز پايداری کنترلکنندههای افق

نيز بررسی شدهاست .در مثال  ،2يک مسئله کنترل پيشبين خطی نامتغير با
1

زمان ) (LTIحل میشود ،تا ايده کلی روش روشن شود .علاوه بر آن در
اين مثال ،تاثير انتخاب افق پيشبين بر کنترلکننده ،مقاوم بودن روش
پيشنهادی و مقايسه روش پيشنهادی با روش کنترل پيشبين زمان گسسته
نيز مدنظر قرار گرفته است .در مثال  ،1کارايی روش پيشنهادی برای
طراحی کنترلکننده پيشبين سيستم پيوسته خطی متغير با زمان)LTV( 9
چند ورودی چند خروجی )MIMO(4بههمراه تاثير ماتريسهای وزنی بر
آن بررسی میشود .در مثال  ،9ديناميک غيرخطی زمان پيوسته هليكوپتر

Sampled Data

1

Linear Time Invariant

2

Linear time varying
Multi Input Multi Output
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آذر السادات شعبانی  ،عليرضا فاتحی  ،فهيمه سلطانيان  ،رضا جميل نيا

آزمايشگاهی که در بخشی از فضای کاری پايدار و در بخش ديگر ناپايدار

جواب نيمه تحليلی مرتبه  sدستگاه ( ،)12طبق روش اختلال هموتوپی به

است ،در فضای حالت آورده شدهاست .در بخش اول اين مثال ،حذف

صورت زير در نظرگرفته میشود:
s

)x(t) ≅ x̂(t) = x0 (t) + px1 (t) + ⋯ + p xs (t
{
)λ(t) ≅ λ̂(t) = λ0 (t) + pλ1 (t) + ⋯ + ps λs (t

خطای حالت ماندگار و در بخش دوم مثال ،اعمال روش پيشنهادی در نقطه
کار ناپايدار سيستم و امكان پايدارسازی آن مورد بررسی قرار گرفتهاست.
 6-1کنترل پيشبين زمان پيوسته خطی نامتغير با زمان
در اين بخش ،ايده کلی روش پيشنهادی ،تاثير انتخاب افق پيشبين بر
کنترل کننده ،مقايسه روش پيشنهادی با روش کنترل پيشبين زمان گسسته
و در نهايت مقاوم بودن روش پيشنهادی به صورت عددی بررسی میشود.
مثال  : 2مساله يک ورودی يک خروجی )SISO(2زمان پيوسته با
سيگنال مرجع خروجی زير را در نظر بگيريد:
)ẋ (t) = −0.1x(t) + u(t
)y(t) = 0.1x(t
)∞yref = 0.5χ[10,20) + 0.75χ[20,30) + 0.25χ[30,
()29

()11
توابع ) x0 (tو) λ0 (tجوابهای تقريبی اوليه دستگاه ( )12میباشند ،که
معمولا به صورت توابع ثابت ،برابر مقاديراوليه داده شده ،در نظرگرفته
میشوند يعنی  x0 (t) = x0و  .λ0 (t) = αتوابع مجهول
 xi (t), i = 0, . . , sو ) λi (tبايد بهگونهای مشخصشوند که در
شرايط اوليه مساله صدقکنند (توجه شود که لزوما تابعهای تقريبی )x̂(t
و ) λ̂(tبدستآمده ،چندجملهای مرتبه  sنمیباشند .نوع تابع بدستآمده،
به عملگرهای معادله و جواب تقريبی اوليه در نظر گرفته شده از معادله
بستگی دارد):
x̂(t 0 ) = x0 : if x0 (t) = x0 then
x1 (t 0 ) = ⋯ = xs (t 0 ) = 0
̂λ(t 0 ) = α ∶ if λ0 (t) = α then
{
λ1 (t 0 ) = ⋯ = λs (t 0 ) = 0

که تابع خی عبارت است از
0
𝑎<𝑡
𝑏 < 𝑡 ≤ 𝑎 𝜒[𝑎,𝑏) = {1
()21
0
𝑏≥𝑡
هدف طراحی کنترلکننده پيشبين برای دنبالکردن سيگنال مرجع بوسيله

()19

خروجی است ،لذا تابعی هزينه زير را در نظر میگيريم:

اگر برای هر يک از معادلات دستگاه همگن ( )12عملگر خطی را = ℒ
d

h

]) [y(t f ) − yref (t f )]T H [y(t f ) − yref (t f
⏞=J
tf

)+ ∫ [y(t) − yref (t)]T Q[y(t

dt

 ،و جملات باقيمانده را عملگر غيرخطی  ℵدر نظر بگيريم ،با توجه به

هموتوپی ( )3داريم:
d
d
d
= ) (x̂(t)) − (x0 ) + p (x0
dt
dt
dt

t0

− yref (t)] + uT Rudt

−1
)))(λ̂(t
2R

()22
طبق روش پيشنهادی ،برای تشكيل دستگاه معادلات ديفرانسيل-جبری با
شرايط مرزی ،ابتدا تابع هميلتونين زير را مینويسيم:
2

ℋ(x(t), u(t), λ(t), t) ≜ Q(0.1x(t) − yref (t)) +
]))Ru2 (t) + λT (t)[−0.1x(t) + u(t
()23
با مشتقگيری از اين تابع نسبت به  uخواهيم داشت:
()11

)−λ(t
2R

= = 2Ru + λ(t) = 0 ⟹ u

ماتريس)اسكالر( معين مثبت = 2R > 0, 𝑅:

∂2 ℋ
∂u2

∂ℋ
∂u

such that

به اين ترتيب ،دستگاه معادلات ديفرانسيل با شرايط مرزی معادل مساله
کنترل بهينه بر بازه بروزرسانی ]  [t 0 , t fعبارت است از:
)−λ(t
2R
)λ̇(t) = −2Q(0.1x(t) − yref (t)). (0.1) + 0.1λ(t
x(t 0 ) = x0
∂h
|
= 2H(0.1x(t f ) − yref (t f )). (0.1) − λ(t f ) = 0
{ ∂x t=tf
ẋ (t) = −0.1x(t) +

p (−0.1(x̂(t)) +
= )(α

d
dt

(α) + p

d
dt

(λ̂(t)) −
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dt

)))p (−0.2Q(x̂(t) − yref (t)) + 0.1 (λ̂(t
()14
با جايگزين کردن سریهای ( )11در روابط ( )14و سپس ،مساوی قرادادن
ضرايب توانهای يكسان  pو حل معادلات بدستآمده از آن میتوان توابع
مجهول را بدست آورد:
t

−1
α) dt
2R
t0
t
−1
x2 (t) = ∫ (−0.1x1 (t) +
λ (t)) dt
2R 1
t0
⋮
x1 (t) = ∫ (−0.1x0 +

t

λ1 (t) = ∫ −0.2Q(x0 − yref (t) + 0.1α) dt
t0
t

λ2 (t) = ∫ (−0.2Qx1 (t) + 0.1λ1 (t)) dt
t0

⋮

()12
Single Input Single Output

d

1
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آذر السادات شعبانی  ،عليرضا فاتحی  ،فهيمه سلطانيان  ،رضا جميل نيا

با حل معادلات فوق ،توابع  xi (t), i = 1, . . , sو ) λi (tمشخص
میشوند .با قرادان در روابط ( ،)11تقريبهايی از تابع حالت ) x(tو تابع
هم حالت) λ(tو سپس به کمک

)−λ(t
2R

= ) ،u(tتابع کنترل مشخص

میشود.
نتايج شبيه سازی با در نظرگرفتن پارامترهای مساله به صورت
= ) s = 2R = 0.02 ،Q = Hتعداد جملات سری هموتوپی( ،
 ،10گام بروزرسانی  δ = 0.5و دو مقدار افق پيش بين HP = 2,3
در شكل ( )2نشان داده شدهاست .جوابهای تقريبی تابع حالت و تابع
کنترل بدستآمده عبارت هستند از(:)HP = 2
][0,0.5
][0.5,1
][1,1.5
][1.5,2

2 − 3.3148t
0.6266 − 0.5679t
x(t) = 0.1560 − 0.0973t
0.0351 − 0.0167t
{
⋮

][0,0.5
9.688t − 3.1147
][0.5,1
1.6598t − 1.3635
u(t) = 0.2843t − 0.3757
][1,1.5
][1.5,2
0.04871t − 0.0887
{
⋮
همانطور که در شكل ( )2مشاهده میشود ،کنترل کننده پيشبين،

شكل  :)1مقايسه پاسخ سيستم مثال  2به دو روش کنترل پيشبين زمان

پيوسته و زمان گسسته با افق پيشبين HP = 3
جدول  :2نتايج مقايسه کنترل پيشبين پيوسته و گسسته مثال 2
معيار
زمان

پيوسته

پله اول

پله دوم

پله سوم

1/11

1/91

1/31

نشست
گسسته

سيگنال مرجع را در طول افق پيشبين دارد ،لذا با توجه به پيشبينی خطا در

نسبت حداکثر انحراف سيگنال

آينده ،سيگنال کنترل را زودتر از پيش آمدن تغيير در سيگنال مرجع اعمال

کنترل زمان گسسته به پيوسته

4/29

9/11

9/1

2/1411

2/4221

2/9393

میکند.
برای مقايسه روش پيشنهادی با کنترل پيشبين زمان گسسته[ ،]19ابتدا

با توجه به  ،Ts = 0.5ماتريسهای وزنی مساله زمان گسستهQ d = ،

با در نظر گرفتن زمان نمونهبرداری  ،Ts = 0.5مساله زمان پيوسته ()29

0.5Q cو  R d = 0.5R cمیباشند .نتايج شبيهسازی مقايسه حل مساله

را به سيستم زمان گسسته تبديل میکنيم:

( )29به روش پيشنهادی و مساله ( )11به روش کنترل پيشبين گسسته با در

()11

)𝑘(𝑢 𝑥(𝑘 + 1) = 0.9512 𝑥(𝑘) + 0.4877
{
)𝑘(𝑥𝑦(𝑘) = 0.1

نظر گرفتن  Q c = 10 ،HP=3و  R c = 0.02در شكل ( )1و
جدول( )2آورده شدهاست .مشاهده میشود که زمان نشست و دامنه
سيگنال کنترلی کنترل پيشبين زمان گسسته تقريبا يک و نيم برابر زمان
پيوسته است.
در الگوريتم پيشنهادی ،مقدار افق پيش بين در نظر گرفته شده فقط در
محاسبه مقدار شرط نهايی دستگاه معادلات ديفرانسيل-جبری متناظر با
مسئله کنترل بهينه وارد میشود لذا میتوان گفت که افزايش افق پيش بين
تا زمانيكه مرتبه هموتوپی ثابت باشد تاثيری در حجم محاسبات مربوط به
اجرای شبيه سازی ندارد .در حاليكه در کنترل پيشبين گسسته ،افزايش
افق کنترل و افق پيشبين باعث افزايش بعد ماتريسها شده که در زمان
محاسبه معكوس ماتريسها و عمليات مقدماتی ماتريسها که در بدست

شكل  )2پاسخ سيستم کنترل پيشبين زمان پيوسته مثال  ،2برای دو مقدار

افق پيشبين HP = 2,3

آوردن سيگنال کنترل وجود دارد تاثير میگذارد .برای نشان دادن اين
موضوع ،در مثال  2زمان محاسبات با در نظر گرفتن افق پيشبين برابر  1و
 9بطور متوسط  1/21درصد تغيير می کند به عبارتی حجم محاسبات تغيير
آنچنانی ندارد .اين نتيجه ای است که از نظر تئوری هم انتظار می رفت.
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آذر السادات شعبانی  ،عليرضا فاتحی  ،فهيمه سلطانيان  ،رضا جميل نيا

با توجه به وجود اغتشاشات نامعلوم و عدم تطابق دقيق مدل و پلنت ،بحث

سيگنال مرجع بوسيله خروجی به روش کنترل پيشبين زمان پيوسته

مقاوم بودن 2روش پيشنهادی از اهميت اساسی و مهمی برخوردار است .اما

پيشنهادی است .لذا ،تابعی هزينه زير را در نظر میگيريم:

در اين مثال ،ميزان مقاومت روش به نامعينی در پارامترهای مدل به صورت
عددی بررسی شده است .در روش پيشنهادی ،مقدار حالت در هر بازه

h

⏞
H
J = [𝐲(t f ) − 𝐲ref (t f )]T [ 1
0

0
]) ] [𝐲(t f ) − 𝐲ref (t f
H2

tf

بروزرسانی بر اساس تابع حالت بدست آمده از گام قبلی اندازهگيری
می شود .نتايج بررسی مقاوم بودن روش پيشنهادی ،برای چهار حالت زير
در شكل ( )9مشاهده میشود:
.I

اندازهگيری حالت سيستم در هر بازه بروزرسانی بر اساس تابع
حالت بدست آمده از حل مساله.

.II

)+ ∫ [𝐲(t
Q
[ 1
0

t0

0
− 𝐲ref
)] [𝐲(t
Q2
R
0
− 𝐲ref (t)] + 𝐮𝐓 [ 1
] 𝐮dt
0 R2
()11
(t)]T

اندازهگيری حالت سيستم در هر بازه بروزرسانی بر اساس
اعمال سيگنال کنترل بدست آمده بر مدل (.)29

.III

اندازهگيری حالت سيستم در هر بازه بروزرسانی بر اساس
اعمال سيگنال کنترل بدست آمده بر مدل ( )29همراه با نامعينی
که مقدار ويژه آن  -1/11درنظر گرفته شده است.

.IV

اندازهگيری حالت سيستم در هر بازه بروزرسانی بر اساس
اعمال سيگنال کنترل بدست آمده بر مدل ( )29همراه با نامعينی
که مقدار ويژه آن  - 1/1درنظر گرفته شده است.

همانطور که در شكل ( )9مشاهده میشود ،علی رغم اينكه سرعت پلنت
شكل  )9بررسی مقاوم بودن روش پيشنهادی مثال  2با مقادير ويژه ،1/2

حلقه باز دو برابر تغيير کرده است ،پاسخ خروجی تغيير قابل توجهی ندارد.
اين نشان می دهد که روش پيشنهادی ،نسبت به تغيير نامعينی در سرعت
پلنت حلقه باز مقاومت خوبی دارد.

 1/11و .1/1

ابتدا تابع هميلتونين را تشكيل میدهيم:
ℋ(𝐱(t), 𝐮(t), 𝛌(t), t) ≜ [𝐲(t) −
()12
𝑄
0
𝐲ref (t)]T [ 1
] [𝐲(t) − 𝐲ref (t)] +
0 𝑄2
𝑅
0
𝐮𝐓 [ 1
)] 𝐮 + 𝛌T (t)f( 𝐱, 𝐮, t
0 𝑅2

 6-2کنترل پيشبين زمان پيوسته خطی متغير با زمان
مثال :1سيستم  MIMOزمان پيوسته  LTVزير را در نظر بگيريد:
)𝐱̇ (t) = f(𝐱, 𝐮, t
0.25sint + 0.5
0
)] 𝐱(t
0
−0.25sin2t − 0.5
0.5
0
[+
)] 𝐮(t
0 2 + sint
1
0
[ = )𝐲(t
)] 𝐱(t
()19
−1 −1
مقادير ويژه سيستم عبارتند از :

[=

با مشتقگيری از آن نسبت به 𝐮 داريم:
∂ℋ
𝑅
= 2[ 1
0
𝐮∂

)∂f(𝐱, 𝐮, t
0
)] 𝐮 + 𝛌T (t
𝟎=
𝑅2
𝐮∂
−0.5
= u1
)λ (t
2R1 1
⟹
)−(2 + sint
= u2
)λ2 (t
2R 2
{
∂2 ℋ
𝑅
0
= 2[ 1
]
0 𝑅2
∂𝐮2
𝑅
0
> 0, [ 1
ماتريس معين مثبت ] :
0 𝑅2

}{0.25sint + 0.5, −0.25sin2t − 0.5 | t ∈ ℝ
واضح است که مقادير ويژه در بازههای ] [0.25,0.75و
] [−0.75, −0.25تغيير میکنند ،لذا سيستم ناپايدار است.
0
فرضکنيد حالت اوليه سيستم ] [ = ) 𝐱(0يا خروجی متناظرش
3
1
0
] [ = ) 𝐲(0و سيگنال مرجع ] [ =  𝐲refباشد .هدف دنبال کردن
1
−3

Robustness
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such that

()13
به اين ترتيب ،دستگاه معادلات ديفرانسيل با شرايط مرزی مساله عبارت
است از:

1
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−0.5
( ẋ 1 (t) = (0.25 sint + 0.5)x1 (t) + 0.5
) )λ (t
2R1 1
)−(2 + sint
( )ẋ 2 (t) = (−0.25 sin2t − 0.5)x2 (t) + (2 + sint
) )λ2 (t
2R 2
)λ1̇ (t) = −2Q1 (x1 (t) − y1ref (t)) + 2Q 2 (−x1 (t) − x2 (t) − y2ref (t)) − 0.25sintλ1 (t) − 0.5λ1 (t
)λ2̇ (t) = 2Q 2 (−x1 (t) − x2 (t) − y2ref (t)) + 0.25sin2tλ2 (t) + 0.5λ2 (t
𝟎 𝐱 = ) 𝐱(t 0
∂h
|
= 2H1 (x1 (t f ) − y1ref (t f )) − 2H2 (−x1 (t f )−x2 (t f ) − y2ref (t f )) − λ1 (t f ) = 0
∂x1 t=t
f

∂h
|
= −2H2 (−x1 (t f )−x2 (t f ) − y2ref (t f )) − λ2 (t f ) = 0
∂x2 t=t
f

𝛂 = ) 𝛌(t 0

𝐱̂(t 0 ) = 𝐱 𝟎 ,
𝟎 𝐱 = )𝐭( 𝟎 𝐱 if
𝟎 = ) 𝟎 𝐭( 𝐬 𝐱 = ⋯ = ) 𝟎 𝐭( 𝟏 𝐱 then
𝛌̂(t 0 ) = 𝛂,
𝛂 = )𝐭( 𝟎𝛌 if
𝟎 = ) 𝟎 𝐭( 𝐬𝛌 = ⋯ = ) 𝟎 𝐭( 𝟏𝛌 {then

()91
جواب نيمهتحليلی مرتبه  sدستگاه ( ،)91طبق روش اختلال هموتوپی به
صورت زيردر نظرگرفته میشود:
)x1 (t) ≅ x̂1 (t) = x01 (t) + px11 (t) + ⋯ + ps xs1 (t
)x2 (t) ≅ x̂2 (t) = x02 (t) + px12 (t) + ⋯ + ps xs2 (t
)λ1 (t) ≅ λ̂1 (t) = λ01 (t) + pλ11 (t) + ⋯ + ps λs1 (t
s
̂
){ λ2 (t) ≅ λ2 (t) = λ02 (t) + pλ12 (t) + ⋯ + p λs2 (t
()92
توابع مجهول  i = 0, . . , sو  xij (t), j = 1,2و ) λij (tرا

{

()91
اگر برای هر يک از معادلات دستگاه همگن( )91عملگر خطی را
d
dt

=  ℒو عملگر غيرخطی )𝛌  ℵ = f(𝐱, 𝐮,در نظر بگيريم و برای

توابع متغير با زمان ) ،f(tبسط تيلور مرتبه دلخواه  rحول نقطه  t 0را قرار
دهيم:
)g1 = taylor(sint, t 0 , r
)g 2 = taylor(sin2t, t 0 , r

بهگونهای بدست میآوريم که:
آنگاه با توجه به هموتوپی( )3داريم:

d
d
d
−0.5
( (x̂ (t)) − (x01 ) + p (x01 ) = p ((0.25 g1 + 0.5)x̂1 (t) + 0.5
) ))λ̂ (t
dt 1
dt
dt
2R1 1

)

(−0.25 g 2 − 0.5)x̂2 (t) +
d
d
d
) −(2 + g1
( (x̂ (t)) − (x02 ) + p (x02 ) = p
( ) (2 + g1
))λ̂2 (t
dt 2
dt
dt
2R 2

−2Q1 (x̂1 (t) − y1ref (t)) +
d
d
d
)(λ̂ (t)) − (α1 ) + p (α1 ) = p (2Q 2 (−x̂1 (t) − x̂ 2 (t) − y2ref (t)) −
dt 1
dt
dt
)0.25g1 λ̂1 (t) − 0.5λ̂1 (t
d
d
d
2Q 2 (−x̂1 (t) − x̂2 (t) − y2ref (t)) +
( (λ̂2 (t)) − (α2 ) + p (α2 ) = p
)
dt
dt
dt
)0.25g 2 λ̂2 (t) + 0.5λ̂2 (t
{
()99

نتايج شبيهسازی با در نظرگرفتن پارامترهای مساله به صورت s = 3

با مساوی قرادادن ضرايب توانهای يكسان  pدر ( )99و حل معادلات

(تعداد جملات سری هموتوپی)( 𝑟 = 3 ،مرتبه سری تيلور) ،گام

بدستآمده میتوان توابع مجهول را بدست آورد .سپس ،با قرار دادن توابع

بروزرسانی  ، δ = 0.1افق پيشبين  HP = 2و ماتريسهای وزنی زير

بدستآمده در معادلات ( ،)92تقريبهايی از تابع حالت ) 𝐱(tو تابع هم

در شكل ( )4ديده میشود.

حالت ) 𝛌(tو سپس به کمک ( ،)13تابع کنترل ) 𝐮(tمشخص میشود.
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0.1 0
10 0
10 0
[ = ],Q
[ = ] ,H
]
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0
]
1
0
]
2

0
10
[ = ] ,H
2
0
0
20
[ = ] ,H
5
0

0
10
[ = ],Q
1
0
0
20
[ = ],Q
1
0

][0.1,0.2

III.

ماتريسهای وزنی ( )Iعبارت هستند از:

4.5900t − 2.5000t 2 + 0.1912t 3
x1 (t) = {0.0726 + 4.0445t − 4.2969 t 2 + 0.1508t 3 − 0.0036t 4 − 0.0002t 5
⋮

][0,0.1
][0.1,0.2
][0,0.1

1
0
1
[=R
0
[=R

II.

جوابهای تقريبی تابع حالت و تابع کنترل بدستآمده برای انتخاب

3 − 48.1927t + 136.2786t 2 + 103.1506 t 3 + 19.1210t 4 − 0.1946t 5
22.1763t + 32.1109 t 2 + 27.5618 t 3 + 4.0592 t 4 − 0.5013t 5 +
x2 (t) = {1.5171 −
6
0.0155t − .0006t 7
⋮

][0,0.1
9.1799 − 14.5900t − 100.7648t 2 − 78.9141t 3 − 9.6559t 4
]u1 (t) = {8.2591 − 26.3414t + 31.8454t 2 − 19.6921t 3 − 2.3895t 4 + 0.1688t 5 − 0.0028t 5 [0.1,0.2
⋮
]−23.3464 + 136.6536t − 766.6469t 2 − 717.9417t 3 − 188.4085t 4 − 19.8201t 5 [0,0.1
+ 75.4939t − 158.1542t 2 − 185.4210t 3 − 47.3085t 4 − 2.4951t 5 +
u2 (t) = { −12.9709
6
][0.1,0.2
0.6232t − 0.0262t 7 + 0.0004t 8
⋮
با توجه به نتايج شكل ( ،)4ديده میشود که با تنظيم ماتريسهای وزنی

در اين بخش هدف ،کنترل مسير مجزای  ،SISOافقی است .در عمل با بستن

میتوان خطای ماندگار و نوسانات پاسخ سيستم را کاهش داد .در اين مثال،

هر يک از دو پيچ جداگانهای که برای سلب حرکت از هليكوپتر در

بهترين پاسخ در انتخابهای ماتريسهای وزنی فوق ،انتخاب ( )Iاست که

صفحههای افقی و عمودی تعبيه شدهاند ،و فرمان ندادن به ورودی مسير

خروجی اول تقريبا بدون نوسان سيگنال مرجع را دنبال میکند.

قفل شده ،میتوان دو زير سيستم  SISOمستقل به وجودآورد .برای شروع
طراحی کنترلکننده ،ابتدا ،معادلات ديفرانسيل غيرخطی فضای حالت
حاکم بر هليكوپتر را در نظر میگيريم:
)fψ (𝐱(t), u1 (t), t

شكل  )4پاسخ سيستم کنترل پيشبين پيوسته مثال  1با انتخابهای ماتريس
وزنی  II ،Iو III

 6- 3کنترل پيشبين زمان پيوسته غيرخطی (مثال

کاربردی هليکوپتر مدل ]11 [ ) CE150
در اين بخش عملكرد روش پيشنهادی برای طراحی کنترلکننده
پيشبين برای هليكوپتر آزمايشگاهی مدل  CE150بررسی میشود .در
هليكوپتر ،زاويهی صفحات چرخش اصلی و جانبی ثابت هستند و تنها
کارکرد پرهها ،حفظ تعادل زاويهای در دو صفحهی عمودی و افقی با
مشخصههای زاويهای  ψو  φمیباشد .تنها ورودیهای کنترلی هليكوپتر
تعداد دور چرخش پرههای آن است .که به ترتيب با  u1و  u2نشان داده

x2
1
) (−τg sin(x1 ) − Bφ x2 + a1 x32 + b1 x3
I
=
x4
1
) (u − x3 − 2T1 x4
T12 1
[
]
x1
ψ
x2
̇
]𝐱(t) = [x ] = [ψ
3
α
x4
̇α
] g ψ (𝐱(t), u1 (t), t) = [x1
()94
در مدل ديناميكی بيانشده ،چهارمتغير حالت وجود دارد که حالت و
رفتار سيستم را در هر لحظه بيان مینمايند و يک متغير کنترل وجود
دارد که نحوه رفتار سيستم را کنترل میکند .پارامترهای اين مدل در
جدول  1آورده شده است.
جدول  :1پارامترهای فضای حالت سيستم ديناميكی مثال ()9

میشوند .گشتاور توليد شده توسط پرهی اصلی عمدتا در صفحهی عمودی

T1  0.3

I  0.0054

a1  0.1807

 )ψ( Elevationتاثير میگذارد و گشتاور توليد شده توسط پرهی جانبی

𝟓𝟓𝟕𝟎 𝛕𝐠 = 𝟎.

B  0.0011

b1  0.0028

در صفحهی افقی  )φ( Azimuthتاثير دارد .با بررسی شرايط
کنترلپذيری و رويتپذيری دو زير سيستم  SISOافقی و عمودی مطمئن
میشويم که هر دو قابل کنترل هستند.
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از آنجايیکه تابعی هزينه بر اساس متغيرهای حالت نوشته میشود ،برای
بدست آوردن نقطهی تعادل ̂𝐱 ،با فرض خروجی مرجع 𝒅𝐲 ،حالتی که
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هليكوپتر مستقيما رو به جلو و با زاويهی 𝐫 قرار داشته باشد ،معادلات زير

()92

بايستی حل شود:

نتايج شبيهسازی ،برای حفظ موقعيت هلیکوپتر در زاويه = 70°
𝑥̇ (𝑡) = 𝑓(𝑥(𝑡), 𝑢(𝑡), 𝑡) = 0
𝑟 = 𝑑𝑦

()91

{

نشان دادهشدهاست .طبق روش پيشنهادی ،جوابهای تقريبی توابع حالت
و تابع کنترل مساله با در نظرگرفتن پارامترهای جدول  9مربوط به شكل

با حل معادلات فوق نقطه تعادل بدست میآيد:
̂𝐱

)𝑑𝑎𝑟( ،1.2217با پارامترهای داده شده در جدول  ،9در شكل ()1

𝟎

𝐧𝐞𝐡𝐭 )𝐧𝐚𝐢𝐝𝐚𝐫(𝟕𝟗𝟑𝟗 𝐢𝐟 𝐲𝒅 = 𝟕𝟎 = 𝟎.

𝐮 𝐝𝐧𝐚 𝐓 ]𝟎 = [𝟎. 𝟗𝟑𝟗𝟕 , 𝟎, 𝟎. 𝟔𝟏𝟖𝟗,
]𝟗𝟖𝟏𝟔 ̂ = [𝟎.
̂if y𝑑 = 900 = 1.5708(radian) then x
]= [1.5708,0,0.6387,0] T and û = [0.6387
هدف حفظ هليكوپتر در نقطه تعادل است ،لذا برای طراحی کنترلکننده،
تابعی هزينه را به صورت زير در نظر میگيريم:
min J = [x1 (t f ) − x1ref (t f )]T H1 [x1 (t f ) −
x1ref (t f )] + [x3 (t f ) − x3ref (t f )]T H3 [x3 (t f ) −
t
x3ref (t f )] + ∫t f[x1 (t) − x1ref (t)]T Q1 [x1 (t) −
0

x1ref (t)] + [x3 (t) − x3ref (t)]T Q 3 [x3 (t) −
x3ref (t)] + uT Rudt
()99
طبق الگوريتم  ،1با حل دستگاه معادلات ديفرانسيل با شرايط مرزی زير با
روش اختلال هموتوپی در هر زير بازه بروزرسانی ،تابع حالت و تابع کنترل
بهينه بدستمیآيند:
ẋ 1 = x2
1
) ẋ 2 = (−τg sin(x1 ) − B∅ x2 + a1 x32 + b1 x3
I
ẋ 3 = x4
1
1
) ẋ 4 = 2 (−x3 − 2T1 x4 − 2 λ4
T1
T1 2R
τg
) λ̇1 = −2Q1 (x1 − x1d ) + λ2 cos(x1
I
B
̇λ2 = −λ1 + ∅ λ2
I
2a
b
1
̇λ3 = −2Q 3 (x3 − x3d ) − 1 λ2 x3 − 1 λ2 + λ4
I
I
T12
2T1
λ̇4 = −λ3 + 2 λ4
T1
−1
u = 2 λ4
T
1 2R
{
()91

( )1عبارت هستند از:
)x1 (t
][0,0.05
1.0472 + 0.3153t 2
= {1.0472 + 0.0017t + 0.2966t 2
][0.05,0.1
⋮
)x2 (t
][0,0.05
0.6306t − 0.0642t 2
= {0.0003 + 0.6481t − 0.5495t 2
][0.05,0.1
⋮
)x3 (t
][0,0.5
0.6093 − 0.2476t 2
= {0.6095 − 0.0138 t − 0.0462 t 2
][0.05,0.1
⋮
)x4 (t
][0,0.05
−0.4952 + 2.5437t 2
= { −0.0080 − 0.3240t + 2.3161t 2
][0.05,0.1
⋮
)u(t
]3.6041 − 97.4538t + 614.1250 t 2 [0,0.05
]= {9.8578 − 155.3022t + 597.2224t 2 [0.05,0.1
⋮
همانطورکه در شكل( )1ديده میشود ،با شروع از نقطه
] )60° = 1.0472(𝑟𝑎𝑑)( [1.0472,0,0.6093,0و اعمال تابع
کنترل بدست آمده بر هليكوپتر ،سيستم ،مسير مرجع را با خطای حالت
ماندگار دنبال میکند .برای حذف خطای حالت ماندگار ،انتگرالگير به
مساله اضافه میکنيم .با اين کار تعداد حالتهای سيستم  1تا اضافه میشود.
نتايج شبيهسازی مسئله کنترل پيشبين پيوسته برای اين سيستم جديد و
تنظيم مجدد پارامترهای ماتريسهای وزنی ،در شكل ( )9آورده شدهاست.
در اين بخش ،هدف ،بررسی طراحی کنترل کننده به روش پيشنهادی
برای يک سيستم ناپايدار و امكان پايدارسازی آن است .از آنجايیکه
هليكوپتر در زاويه  11درجه پايدار است ،اما از زاويه حدود  21درجه به
بالا ناپايدار میباشد [  ،]11لذا طراحی کنترلکننده پيشبين برای زاويه 31
درجه (2/1112راديان) بررسی میشود .نتايج شبيهسازی ،با در نظرگرفتن
پارامترهای جدول  9شكل ( ،)1در شكل ( )1مشاهده میشود.

با شرايط مرزی
x1 (t 0 ) = x10
x2 (t 0 ) = x20
x3 (t 0 ) = x30
{x4 (t 0 ) = x40
و
2H1 (x1 (t f ) − x1ref ) − λ1 (t f ) = 0
λ2 (t f ) = 0
2H3 (x3 (t f ) − x3ref ) − λ3 (t f ) = 0
{ λ4 (t f ) = 0
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جدول  :9پارامترهای مثال ،9برای زاويه  11درجه بدون انتگرالگيرشكل(،)1
با انتگرالگير شكل ( )9و زاويه  31درجه شكل ()1
شكل()1

شكل()9

شكل()1

2

2

2

پارامترها
HP

3

3

3

s

0.1

0.1

0.05

𝛿

0.25

1

1

R

0.25,1,10,20

8

8

H1 = H3

10

80

80

Q1 = Q 3
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زمان پيوسته است و نشان داده میشود که طراحی کنترلکننده پيشبين
سيستمهای غيرخطی زمان پيوسته ،با يک دستگاه معادلات ديفرانسيل-
جبری ) (DAEsبا شرايط مرزی معادل است .با حل متوالی دستگاه مذکور،
به روش نيمهتحليلی اختلال هموتوپی ،تابع کنترل و تابع حالت بدست می-
آيد .بر خلاف روشهايی که تابع کنترل را در بازههای بروزرسانی ثابت
فرض می کنند ،در اين روش ،تابع کنترل و تابع حالت بهينه برای تمامی
زمانها مشخص میشوند .همانطور که در مثالها نيز ديده میشود اين
شكل  )1پاسخ کنترل پيشبين زمان پيوسته هليكوپتر برای زاويه  11درجه

روش قابليت حل مساله زمان پيوسته خطی ،غير خطی ،نامتغير بازمان و متغير
با زمان را دارد .حل مساله به روش پيشنهادی زمان محاسباتی بالايی دارد و
در حال حاضر تنها برای سيستمهای کند مانند فرايندهای شيميايی که زمان
نمونه برداری بالايی دارند مناسب است .بحث کاهش زمان محاسباتی در
روش پيشنهادی کنترل پيش بين زمان پيوسته ،موضوع تحقيقاتی آتی
نويسندگان میباشد .همچنين ،بحث مقاوم بودن روش پيشنهادی از اهميت
بسزايی برخوردار است و در مثال اول ،مقاوم بودن روش به صورت عددی
بررسی و نشان داده شد .با اين وجود بديهی است بررسی تحليلی اين مسئله
نياز به تحقيقات بيشتری دارد.

شكل  )9پاسخ کنترل پيشبين زمان پيوسته هليكوپتر برای زاويه  11درجه با
اضافه کردن انتگرالگير و تنظيم پارامترها
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چکیده :در اين مقاله به مسئله رديابي و دسته بندي يک هدف مانوردار به صورت همزمان پرداخته شده است .مسئله تعيين کالس
سيستم مي تواند در بسياري از کاربردها باعث بهبود عملكرد الگوريتم رديابي شود .سيستمهاي مراقبت نظير کنترل ترافيک هوايي ،مراقبت
دريايي و پدافند هوايي مثال بارز از اين سيستمها ميباشند که بسيار ضروري است کالس هدف در هر زمان مشخص باشد .بر خالف
الگوريتم هاي مرسوم ارائه شده تاکنون که براي هرکالس يک فيلتر مجزا در نظر ميگيرند ،دراين مقاله با استفاده ازيک فيلتر ذرهاي
الگوريتمي ارائه ميشود که به صورت همزمان قابليت رديابي هدف مانوردار و کالس هدف را دارد .اين روش منجر به عملكرد صحيح
رديابي در اهدف مانوري و کاهش چشمگيري در حجم محاسبات شده است .نتايج شبيهسازي نشان ميدهد که الگوريتم پيشنهادي به
خوبي رديابي وتخمين کالس هدف را انجام ميدهد.
کلمات کلیدی :رديابي هدف مانوردار ،فيلتر ذرهاي ،مدلهاي چندگانه متعامل ،دستهبندي ،روش چند مدي فيلترذرهاي ،تخمين
حالت

Joint State Estimation and System Classification Using Particle Filtering
and Interacting Multiple-Model for Maneuvering Target Tracking
Seyyed Nasrollah Hosseini, Mohammad Haeri, Hamid Khalozadeh
Abstract: In this paper, the problem of joint tracking and system calcification for a maneuvering target has

been investigated. The system classification could improve performance of a tracking algorithm in a majority of
applications. For instance, it is very crucial to determine the class of target in caring systems like air traffic
control, marine care, and air defense at any time. In contrast to the existing solutions, which consider a separate
filter for each class, we propose a single particle filter to estimate the class of target leading to a considerable
reduction in computation complexity. Simulation results show that the proposed algorithm can estimate the class
of target efficiently.
Keywords: Maneuvering target tracking, particle filter, interacting multiple-model, classification, multimode particle filter method, sate estimation
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اهداف مانوردار ارائه شده است .در صورتي که شتاب معلوم نباشد،

 -1مقدمه
اساس کار رديابي اهداف بر نظريه تخمين و شناسايي استوار
ميباشد .رديابي هدف مسئلهاي است که از گذشته تا حال مورد توجه
محققان و دانشمندان بوده و بخش وسيعي از پژوهشها را به خود

ميتوان با استفاده از تخمينگر تطبيقي رديابي را انجام داد [ .]11الگوريتم
رديابي را مي توان در فضاي سه بعدي جهت رديابي اهداف مانوردار ارائه
نمود [ .]12با ترکيبي از فيلتر ذرهاي و روش  IMMعملكرد الگوريتم
رديابي به طرز موثري بهبود مييابد .يكي از معايب روش  IMMافزايش

اختصاص داده است .کاربرد اصلي رديابي در سيستمهاي مراقبت نظير

پيچيدگي با افزايش تعداد حالتهاي اهداف است به عبارت ديگر تعداد

کنترل ترافيک هوايي ،مراقبت دريايي ،پدافند هوايي ،سيستمهاي پويا

فيلترها با افزايش تعداد مدها کاري سيستم افزايش مييابد [ .]14 ،13در

،رباتيک ،ناوبري و ...ميباشد .در [ ]1دو رويكرد مختلف را براي رديابي
اهداف با مانور نامشخص شامل فيلترينگ تطبيقي براساس مدل و تخمين
ورودي بررسي گرديده است .همچنين در اين پژوهش به منظور غلبه بر
مشكالت روش تخمين ورودي ،روشهاي  1MIEو  2 EIEپيشنهاد شده

[ ]15عملكرد و کارايي فيلترهاي رديابي در دو حالت بدون هموارسازي

7

و با هموارسازي بررسي شده است .در واقع در فيلترهاي با هموارسازي
بعالوه بر انجام پيشبيني و بهروزرساني ،براي کاهش خطاي رديابي
مرحله هموارسازي انجام ميشود .در مرحله هموارسازي ،مقدار سيگنال
در زمان گذشته ،يعني زماني پيش از 𝑘𝑡 تخمين زده ميشود .لذا هدف در

است .در [ ]2براي رديابي اهداف مانوردار روشي مبتني بر تخمين ورودي

هموارسازي يافتن تخميني از مقدار سيگنال در زمان 𝑘𝑡 < 𝑡 براساس

ارائه شده است .مدل پيشنهادي از ترکيب دو مدل نامعيني يعني مدلهاي

نمونههاي در زمانهاي 𝑘𝑡  𝑡0 , 𝑡1 , … ,است.
رديابي و دسته بندي هدف دو مسئله چالش برانگيز در بسياري از

بيزي و فيشر 3تشكيل شده و شتاب را به عنوان يک ورودي اضافي در
معادالت حالت در نظر ميگيرند .ايده اصلي روش ارائه شده تبديل مسئله
هدف مانوردار به هدف بدون مانور توسط حالت افزوده به منظور حصول
يک مدل بيزي استاندارد ميباشد .در [ ]3با افزودن وروديهاي ناشناخته

سيستمهاي عملي ميباشد .در رديابي و دستهبندي اهداف به صورت
همزمان ( ،8)JTCدسته بندي بر اساس خصوصيت حرکتي مثل سرعت و
شتاب و همچنين مشخصات فيزيكي اهداف مثل اندازه ،سطح و غيره
صورت ميگيرد [.]16

(مانورها) به بردار حالت ،تحقق فضاي حالت مرتبه باالتري بدست آمده و
تخمين حالت و وروديهاي ناشناخته به طور همزمان انجام ميشود.

در [ ] 17به مسئله رديابي و دستهبندي اهداف به صورت همزمان
پرداخته شده است .بر اساس روشهاي مونت کارلو ،فيلتر ذرهاي

براي توصيف تغييرات ناگهاني در فضاي حالت سيستم ،متغير

چندمدلي و فيلتر کالمن ترکبيي براي شناسايي دو کالس هدف مانوردار

تصادفي به نام مد سيستم تعريف ميشود .در رديابي اهداف مانوردار به

مانند هواپيما نظامي و تجاري طراحي شده است .تخمينگر نهايي

دنبال تخمين پارامترهاي ناشناخته (مد) با تغييرات آني هستيم که معموالً

بصورت جمع وزندار دو فيلتر طراحي شده به طوري که وزنها به نسبت

به صورت يک فرآيند تصادفي مارکوف حالت محدود 4مدل ميشود .به

احتمال مربوط به آشكارسازي مانور در حرکت بستگي داشته باشند .اين

عبارت ديگر اين پارامتر هدف ،بين چند مد مختلف بر اساس زنجيره

روش نيز کارايي فيلتر را در زمانهايي که حرکت هدف عادي و بدون

مارکوف تغيير ميکند .در صورتي که هدف مانور بااليي نداشته باشد

مانور است کاهش ميدهد .همچنين براي هر کالس هدف يک فيلتر

(ميزان تغييرات پارامترها بزرگ نباشد) نشان داده شده که  5KFبا تقريب

مجزا طراحي و عملكرد موازي فيلترها بر اساس چند مدل ديناميک کل

خوبي مي تواند هدف را رديابي نمايد .در غير اين صورت توانايي رديابي

فضاي کالس را پوشش ميدهد .سنجشهاي مورد نياز براي رديابي

اهداف مانوردار با شتاب باال را ندارد .روش ديگري که پيشنهاد گرديده

اهداف توسط حسگر راداري و براي دستهبندي توسط حسگر

و نشان داده شده که عملكرد بسيار بهتري نسبت به روش  KFمرسوم

ESM

9

فراهم ميشود.

دارد ،روش  6IMMاست [ .]6-4در اين الگوريتم چند مدل ممكن براي

ضعف روش  ،MMافزايش پيچيدگي با افزايش تعداد حالتها

حالت هدف و احتمال سويچينگ ميان اين مدلها در نظر گرفته ميشود.

اهداف ميباشد .زيرا در اين روش چند فيلتر بصورت موازي پيادهسازي

 IMMرا ميتوان به صورت چند فيلتر موازي پيادهسازي نمود.

ميشود که هر فيلتر متناظر با يک دسته هدف ميباشد .در اين مقاله با

که هر کدام از فيلترها متناظر با يک مدل از چند مدل ممكن

ترکيبي از فيلتر ذرهاي و روش  MMعملكرد الگوريتم رديابي به طرز

ميباشند [ .]8 ،7در [ ]10 ،9فيلترکالمن تطبيقي و فيلتر ∞ ،Hجهت رديابي

موثري بهبود مييابد .تنها با استفاده از يک فيلتر ميتوان به صورت
هم زمان حالت و دسته هدف را تخيمن زد و در نتيجه حجم محاسبات و

1

Modified Input Estimation
Enhanced Input Estimation
3
Fisher
4
Finite state
5
Kalman Filter
6
Interacting Multiple Model
2
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Smoothing
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9
Electronic support measure
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سيد نصراله حسيني ،محمد حائري ،حميد خالوزاده

خطا رديابي را کاهش داد .مطالب اين مقاله بدين صورت تنظيم شده

) 𝑝(𝑚𝑘 |𝑦𝑘−1 ) = 𝑝(𝑚𝑘 |𝑚𝑘−1

()3

است که در بخش دوم معادالت رديابي هدف مانودار ارائه ميگردد.

اين رابطه احتمال انتقال تغيير مد سيستم است که به صورت زنجيره

قسمت سوم به معرفي الگوريتم دستهبندي و رديابي اهداف به صورت

مارکوف با تعداد حالت محدود مدل ميشود .عبارت اول سمت راست

همزمان با استفاده از قاعده بيزي خواهيم پرداخت .در بخش چهارم

رابطه ( ) 2بر اساس معادله ديناميک سيستم به فرم زير قابل بيان است.

الگوريتم پيشنهادي  JTCبا يک فيلتر و با استفاده از ترکيب فيلتر ذرهاي و
 IMMارائه مي شود .در بخش آخر ،به منظور نمايش عمكرد الگوريتم
ارائه شده ،نتايج شبيهسازي ارائه ميگردد.

()4

) 𝑝(𝑥𝑘 |𝑚𝑘 , 𝑦𝑘−1 ) = 𝑝(𝑥𝑘 |𝑚𝑘 , 𝑚𝑘−1 , 𝑥𝑘−1 ) = 𝑝(𝑥𝑘 |𝑚𝑘 , 𝑥𝑘−1
𝑠𝑁
𝑖
 {𝑦𝑘−1مرحله
}𝑖=1
طبق اين رابطه با داشتن نمونههاي تصادفي

پيشبيني طي دو گام زير انجام ميشود.
𝑠
 {𝑚𝑘𝑛 }𝑁𝑛=1از روي
گام  -1يک مجموعه نمونه تصادفي انديسهاي

 -2معادالت ردیابی هدف مانوردار

𝑠𝑁
𝑛
{𝑚𝑘−1
}𝑛=1

در عمل هدفي که ديناميک ثابتي داشته باشد به ندرت يافت ميشود

انديسهاي

و معموالً اهداف عملي داراي ديناميک متغير با زمان ميباشند .به عنوان

انديس

𝑛𝑘𝑚

مثال يک خودرو زماني که در ترافيک بين شهري باشد سرعتي ثابت

شرط اين که

دارد ،در بعضي زمانها که شرايط مناسب باشد حرکت شتابدار خطي

صورت زير اجرا ميشود.

توليد ميشوند .در صورتي که

با احتمال 𝑗𝑖𝑝 برابر 𝑗 انتخاب ميشود .الگوريتم انتخاب
𝑖=

𝑛
𝑚𝑘−1

𝑛𝑘𝑚

با

و 𝑢 مقدار تصادفي بين صفر و يک باشد ،به
set 𝑐 = 0 and 𝑏0 = 0
𝑚 for 𝑗 = 1:
𝑗𝑖𝑝 𝑐 = 𝑐 +
𝑐 = 𝑗𝑏
𝑢 > 𝑗𝑏 if 𝑏𝑗−1 < 𝑢 and
𝑚𝑘𝑛 = 𝑗 and exit
end if
end for

دارد و در پيچ جادهها شتاب زاويهاي پيدا ميکند .به همين دليل مد
کاري سي ستم به منظور رديابي در هر زمان بايستي مشخص شود.
آشكارسازي و رديابي اهداف مانوردار همواره يكي از چالش
برانگيزترين موضوعها در زمينه رديابي اهداف بوده است .در رديابي
اهداف مانوردار عالوه بر تخمين حالت اهداف در هر زمان بايستي مد

گام  -2بردار حالت سيستم مطابق ديناميک سيستم پيشبيني ميشود.

اهداف نيز تخمين زده شود [.]19 ،18
معادله حالت ديناميک يک هدف مانوردار و مشاهدات دريافتي در
حالت کلي به صورت زير بيان ميشود.

به عبارت ديگر ذرهي 𝑛 از بردار حالت

𝑛𝑘𝑥

به صورت زير بدست ميآيد.
𝑛
𝑥𝑘𝑛 = 𝑓(𝑥𝑘−1
𝑘𝑤 , 𝑚𝑘𝑛 ) +

()5
𝑥𝑘 = 𝑓(𝑥𝑘−1 , 𝑚𝑘−1 ) + 𝑤𝑘−1
𝑘𝑣 𝑧𝑘 = ℎ(𝑥𝑘 , 𝑚𝑘 ) +

()1

𝑖=

𝑛
𝑚𝑘−1

که 𝑥 حالت سيستم و }𝑀  𝑚 ∈ {1, … . . ,بيانگر مد سيستم و 𝑀 تعداد کل

در اين صورت مجموعه ذرههاي پيشبيني شده
𝑠
𝑁} 𝑛𝑘𝑚 {𝑥𝑘𝑛 ,
𝑖=1

𝑠
𝑁} 𝑛𝑘𝑦{
= 𝑖=1

هستند .در مرحله بهروز رساني ،يک مجموعه جديد ذرهها

مدهاي احتمالي هدف هستند 𝑤 .نويز سيستم و 𝑣 نويز مشاهدات

با نمونهبرداري از تابع چگالي پسين تخمين زده شده و بهروز رساني

ميباشند.

ميشوند.

ايده اصلي در الگوريتم  MMPFتعريف بردار متغير تصادفي جديد

()6

) 𝑘𝑚  𝑦𝑘 = (𝑥𝑘 ,ميباشد که بايد تخمين زده شود .به عبارت ديگر

()7

ميخواهيم تابع چگالي پسين ) 𝑘𝑧| 𝑘𝑦(𝑝 را تخمين بزنيم .فرض کنيد

−

𝑖
𝑤𝑘−1
) 𝑖𝑘𝑥| 𝑘𝑧(𝑝

=

≈ ) 𝑘𝑧| 𝑘𝑦(𝑝

𝑖
𝑤𝑘−1
) 𝑖𝑘𝑦| 𝑘𝑧(𝑝

∝

𝑖𝑘𝑤

 -3دستهبندی و ردیابی اهداف به صورت

نمونههاي تصادفي از توزيع پسين 1در زمان  𝑝(𝑦𝑘−1 |𝑧𝑘−1 ) ،𝑘 − 1به
𝑠𝑁
𝑖
 {𝑦𝑘−1نشان داده شوند .با دريافت مشاهدات جديد در زمان
}𝑖=1
صورت

) 𝑖𝑘𝑦

𝑖
𝑁∑
𝑘𝑦(𝛿 𝑘𝑤 𝑖=1

همزمان با استفاده از قاعده بیزی

𝑁

𝑠
{𝑦𝑘𝑖 }𝑖=1

به طور مرسوم به منظور تعيين کالس هدف از روش  MMاستفاده

ميباشيم .مشابه روشهاي مرسوم بيزي اين عمل طي دو مرحله پيشبيني

ميشود (شكل  .) 1در اين روش براي هر کالس يک فيلتر در نظر گرفته

و بهروز رساني انجام ميشود.

ميشود .بسته به اين که کالس هدف چه باشد با يكي از اين فيلترها تطبيق

𝑘 به دنبال تخمين )  𝑝(𝑦𝑘 |𝑧𝑘−1با انتخاب نمونههاي تصادفي

در مرحله پيشبيني بر اساس مدل تكاملي حالت

مييابد [ .]20در ادامه معادالت اين روش بيان ميشود.

) 𝑝(𝑦𝑘 |𝑦𝑘−1

معادالت حالت رابطه  1را ميتوان به فرم کلي زير در نظر گرفت.

صورت ميگيرد که به صورت زير ساده ميشود.
()8

) 𝑥𝑘 = 𝑓(𝑥𝑘−1 , 𝑚𝑘−1 , 𝑤𝑘−1

که عبارت دوم سمت راست اين معادله به صورت زير قابل سادهسازي

()9

) 𝑘𝑣 𝑧𝑘 = ℎ(𝑥𝑘 , 𝑚𝑘 ,

ميباشد.

𝑚 مد سيستم است و در هر زمان ميتواند بر اساس زنجيره مارکوف

) 𝑝(𝑦𝑘 |𝑦𝑘−1 ) = 𝑝(𝑥𝑘 |𝑚𝑘 , 𝑦𝑘−1 )𝑝(𝑚𝑘 |𝑦𝑘−1

()2

مرتبه اول با ماتريس انتقال زير تغيير کند.
Posterior distribution
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فرض ميشود که هدف ميتواند تنها متعلق به يک کالس از

𝑀

استفاده از ترکیب فیلتر ذرهای و IMM

کالس از ميان مجموعه کالس } 𝑀𝑐  {𝑐1 , 𝑐2 , … ,باشد .تخمين همزمان

در الگوريتم هاي ارائه شده ،به ازاي هر کالس نياز به يک فيلتر

حالت و کالس هدف ،نسبت به حالت هدف تغييرپذير با زمان و نسبت به

ميباشد و در صورتي که تعداد کالسها زياد باشد حجم محاسبات

کالس تغييرناپذير با زمان است .به عبارت ديگر کالس هدف هميشه

بااليي مورد نياز خواهد بود .در ادامه به معرفي يک الگوريتم جديد براي

ثابت ميباشد .هم چنين سنجشهاي موجود را به صورت مجموعه

دستهبندي اهداف مي پردازيم که برخالف الگوريتم فوق تنها نياز به يک

} 𝑘𝑌  {𝑍𝑘 ,در نظر بگيريد که 𝑘𝑍 سنجشهاي جنبشي (مكان ،زاويه ،سرعت

فيلتر ميباشد .بدين منظور نمونههاي جديد  {𝑥𝑘𝑗 , 𝑐 𝑗 , 𝑚𝑗 }𝑁𝑗=1را براي

شتاب ،و  )...و 𝑘𝑌 سنجشهاي کالس هستند .به دليل اين که فرض

تخمين همزمان حالت ،کالس و مد هدف در نظر ميگيريم.

ميکنيم هيچ اطالعاتي راجع به کالس يا ويژگيهاي فيزيكي هدف

در حالت بسيار ساده ميتوان پارامتر کالس را به صورت يک متغير

نداريم ،مجموعه مشاهدات } 𝑘𝑌{ را با سرعت تخميني از مرحله قبل

افزوده ،به بردار حالت در نظر گرفت و سپس با استفاده از روشهاي

جايگزين ميکنيم .در اين صورت با توجه به محدوديتها و شرايط

مرسوم مونت کارلو با استفاده از نمونهبرداري تصادفي ،کالس و حالت

سرعت مربوط به هر کالس دستهبندي صورت ميگيرد.

هدف را تخمين زد .با اين وجود بر خالف بردار حالت که با زنجيره

)P (Xk |Zk , C1

)P (C2 |Zk

)P (Cs |Zk

Class Probability Calculations

)P (C1|Zk

)P (Zk |Zk-1 , C1
)P (Xk |Zk , C2
)P (Zk |Zk-1, C2

مارکوف با زمان تغيير ميکند کالس هدف ثابت و متغيرناپذير با زمان

Class 1
Matched
Filter
Class 2
Matched
Filter

است .لذا در مرحله پيشبيني کالس هدف تغيير نميکند و تنها ممكن
است در زمان نمونهبرداري مجدد 1و يا حالت اوليه کالس هدف تغيير
Zk

احتمال بسيار بااليي در يک کالس اشتباه در تمام زمانها ثابت ميماند و
امكان تصيصح کالس وجود نخواهد داشت .براي حل اين مشكل يک
)P (Xk |Zk , Cs
)P (Zk |Zk-1, Cs

Class s
Matched
Filter

شكل  :1دستهبندي هدف با روش .]20[ MM

ميخواهيم تابع چگالي احتمال )} 𝑘𝑌  𝑝(𝑐|{𝑍𝑘 ,را تخمين بزنيم .به
عبارت ديگر احتمال کالس هدف را با شرط در اختيار داشتن
سنجش هاي مناسب محاسبه نماييم .در صورتي که تابع چگالي احتمال
)} 𝑘𝑌  𝑝(𝑥𝑘 , 𝑐|{𝑍𝑘 ,را در اختيار داشته باشيم تابع چگالي احتمال
)} 𝑘𝑌  𝑝(𝑐|{𝑍𝑘 ,از انتگرالگيري رابطه زير بدست ميآيد.
𝑘𝑥𝑑 )} 𝑘𝑌 𝑝(𝑐|{𝑍𝑘 , 𝑌𝑘 }) = ∫ 𝑝(𝑥𝑘 , 𝑐|{𝑍𝑘 ,

()11

کند .به دليل عدم تغيير در مرحله پيشبيني کالس تخمين زده شده با

مرحله آستانه در نظر گرفته مي شود .در اين مرحله در هر زمان چک
ميشود که تعداد نمونه ها در هر کالس از يک آستانه مشخصي کمتر
نباشند .لذا در صورت تشخيص اشتباه کالس امكان تصحيح آن در
زمانهاي بعدي وجود دارد و الگوريتم بر اساس کالس درست عمل
خواهد کرد .در الگوريتم اصالح شده متغير 𝑁 بيانگر تعداد ذرههاي فيلتر،
متغير 𝑠 بيانگر تعداد کالس 𝑁𝑐 ،داراي توزيع نرمال چندمتغيره 2و
بيانگرتعداد ذرههاي اختصاص يافته براي هر کالس ميباشند.
وجود کالس به عنوان متغير افزوده سبب کاهش نمونههاي تكراري
و افزايش تعداد نمونههاي موثر ميشود .الگوريتم اصالح شده در جدول
 1ارائه ميگردد.

در ابتدا فرض کنيد که تابع چگالي احتمال پسين
)}  𝑝(𝑥𝑘−1 , 𝑐|{𝑍𝑘−1 , 𝑌𝑘−1در زمان  𝑘 − 1را ميدانيم .در اين صورت
طبق قاعده بيزي )} 𝑘𝑌  𝑝(𝑥𝑘 , 𝑐|{𝑍𝑘 ,را در دو مرحله پيشبيني و بهروز

جدول  :1مراحل اجراي الگوريتم پيشنهادي.
-1

• نمونهبرداري اوليه ذرات بصورت, 𝑥0 ~𝑝0 (𝑥0 , 𝑐 = 𝑖|𝑧0 ), 𝑐 𝑗 = 𝑖 :
𝑗

رساني ميتوان محاسبه کرد .معادالت مربوط به دو مرحله پيشبيني و

𝑠 𝑗 = 1,2, … , 𝑁, 𝑖 = 1,2, … ,
𝑗
اختصاص وزنها𝜔0 = 1⁄𝑁 :
•

بهروزرساني و همچنين الگوريتم تخمينکالس وحالت هدف در []21
وجود دارد.
ضعف روش  ،MMافزايش پيچيدگي با افزايش تعداد حالتها
اهداف ميباشد .زيرا در اين روش چند فيلتر بصورت موازي پيادهسازي

راهاندازي در 𝑘 = 0

•

-2

تعيين ماتريس انتقال مد𝑝𝑚 (𝑐 = 𝑖|𝑧0 ) :
اجراي حلقه براي ⋯ 𝑘 = 1,2,3

•

مرحله پيشبيني:
𝑗
𝑗
) 𝑚𝑘−1 ~𝑝(𝑚𝑘−1 |𝑚𝑘−2
𝑗
𝑗
𝑗
) 𝑥𝑘 ~𝑝(𝑥𝑘 |𝑥𝑘−1 , 𝑐 𝑗 , 𝑚𝑘−1
𝑗
𝑗
) 𝑐𝑘𝑦(𝑔) 𝑘𝑥| 𝑘𝑧(𝑝 = 𝑘𝜔

ميشودکه هر فيلتر متناظر با يک کالس هدف ميباشد .با ترکيبي از فيلتر
ذرهاي و روش  MMعملكرد الگوريتم رديابي به طرز موثري بهبود
مييابد .تنها با استفاده از يک فيلتر ميتوان به صورت همزمان حالت و

•

نرماليزه کردن وزن ذرات:

𝑘𝜔
𝑘𝜔

∑ = 𝑘𝜔

کالس هدف را تخيمن زد و در نتيجه حجم محاسبات را کاهش داد.

 -4الگوریتم پیشنهادی  JTCبا یک فیلتر و با
مجله کنترل ،جلد  ،12شماره  ،4زمستان 1397

Resampling
Multivariate normal distribution

Journal of Control, Vol. 12, No. 4, Winter 2019

1

2

19
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•

بازنمونهبرداري ذرات:
))}𝑍 𝑁𝑐 ~MNRND(𝑁, 𝑝̂ (𝑐|{𝑌,
𝑐𝑁
𝑗
𝑝({𝑧𝑘 , 𝑦𝑘 }|𝑐, {𝑍𝑘−1 , 𝑌𝑘−1 }) = 𝐿(𝑐) = ∑𝑗=1
𝑘𝜔
𝑗

𝑗

𝑗

𝑗

𝑁

𝑗

𝑐
𝑥̂𝑘𝑐 = ∑𝑗=1
𝑘𝜔 ∑𝜔𝑘 𝑥𝑘 , 𝜔𝑘 = 𝜔𝑘 ⁄

•

تخمين حالت و کالس هدف:
)} 𝐿(𝑐)𝑝̂ (𝑐|{𝑍𝑘−1 , 𝑌𝑘−1
𝑀∑
)} 𝑐=1 𝐿(𝑐)𝑝̂ (𝑐|{𝑍𝑘−1 , 𝑌𝑘−1
𝑀∑ = 𝑘̂𝑥
̂𝑘𝑐 𝑝(𝑐|{𝑍𝑘 , 𝑌𝑘 }),
𝑥 𝑐=1
= )} 𝑘𝑌 𝑝̂ (𝑐|{𝑍𝑘 ,

اتمام حلقه

 -5نتایج شبیهسازی
در اين قسمت عملكرد الگوريتم ارائه شده را با شبيهسازي نمايش
ميدهيم .فرض ميکنيم دو هدف احتمالي در يک محيط دو بعدي وجود
دارندکه از يک نقطه بر روي کره زمين به نقطه ديگري در حال پرواز
ميباشند که يكي قدرت مانور باال با کالس ( 𝑐2جنگنده نظامي) و
ديگري قدرت مانور پاييني با کالس ( 𝑐1هواپيماي مسافربري) ميباشد.

0
]0 ], 𝑤 = [𝑤1
𝑤2
0.5𝑇 2
𝑇

0 0
0.5𝑇 2
0 0
𝑇 [ = 𝐺 ],
𝑇 1
0
0 1
0

𝑥
𝑇 1
̇𝑥
0 1
[ = 𝐹 𝑥 = [𝑦],
0 0
̇𝑦
0 0

که } 𝑢 ∈ {−20,0,20براي کالس با مانور باال و } 𝑢 ∈ {−5,0,5براي
هدف با مانور پايين هستند.
 -3شتاب زاویهای ثابت
𝑘𝑤𝐺 𝑥𝑘+1 = 𝐹𝑥𝑘 +
cos 𝑤𝑇−1

𝑇𝑤 sin

𝑤
𝑇𝑤 sin

𝑤
𝑇𝑤 1−cos

0.5𝑇 2
0
𝑇
0 ],
[=𝐺,
𝑤
0
0.5𝑇 2
𝑇𝑤 sin
0
𝑇
] 𝑇𝑤 cos

𝑤

𝑇𝑤 cos
𝑇𝑤 sin

0
1
0
0

1
𝑥
̇𝑥
𝑥 = [𝑦], 𝐹 = 0
0
̇𝑦
[0
1
𝑤[ = 𝑤
]
𝑤
2

که } 𝑤 ∈ {−1,1براي هدف با مانور باال و } 𝑤 ∈ {−0.5, 0.5با مانور
پايين ميباشند [ .]21همچنين تابع احتمال سرعت مربوط به دوکالس در
شكل  2نشان داده شده است.

هدف به يكي از دو کالس گفته شده متعلق است و هر کدام از کالسها
نيز ميتوانند در پنج مد احتمالي قرار داشته باشند .محدويت روي سرعت
هر کالس ميتواند به فرم زير بيان شود.
]𝑐1 : 𝜗 ∈ (100, 300)[m⁄sec
]𝑐2 : 𝜗 ∈ (150, 650)[m⁄sec

همانطور که ديده ميشود اين دو کالس در بازه

{

)(150, 300

همپوشانيدارند .مي توان توابع احتمال دامنه سرعت هر هدف را به
صورت زيرتعريف کرد [.]21
𝑐

if 𝜗𝑘1 ≤ 100

0.8

𝑐

0.7

𝑐

𝑐
𝑔(𝜗𝑘1 ) = {0.8 − 200 (𝜗𝑘1 − 100) if 100 < 𝜗𝑘1 ≤ 300,
𝑐

if 300 < 𝜗𝑘1
𝑐
if
𝜗𝑘2 ≤ 150

0.1
0.1
𝑐

𝑐

0.85

𝑐
𝑔(𝜗𝑘2 ) = {0.1 − 500 (𝜗𝑘2 − 150) if 150 < 𝜗𝑘2 ≤ 650,
𝑐

650 < 𝜗𝑘2

0.95

if

که  𝜗 = √𝑥̇ 2 + 𝑦̇ 2اندازه سرعت است .ماتريس انتقال مد در هر کالس
به صورت زير تعريف ميشود [.]21
0.1
0.1
0.1
0.1
]0.6

0.1
0.1
0.1
0.6
0.1

0.1
0.1
0.6
0.1
0.1

0.1
0.6
0.1
0.1
0.1

0.6
0.1
𝑝 = 0.1
0.1
[0.1

اهداف ميتوانند در مدهاي سرعت ،شتاب خطي ثابت و شتاب
زاويهاي ثابت در حرکت باشند که به صورت زير مدل شدهاند.
 -1سرعت ثابت
0
]0 ], 𝑤 = [𝑤1
𝑤2
0.5𝑇 2
𝑇

شكل  :2تابع احتمال سرعت کالس اهداف.

به دليل اينکه هيچ اطالعي در مورد کالس هدف نداريم تابع
احتمال کالس را به صورت زير مقداردهي اوليه ميکنيم .به عبارتي
احتمال انتخاب هر کالس برابر  50%ميباشد.
]𝑝̂ (𝑐|{𝑍, 𝑌}) = [0.5 0.5

مشاهدات دريافتي به صورت زير ميباشد.
√𝑥𝑘 2 + 𝑦𝑘 2
[ = 𝑘𝑣 𝑧𝑘 = ℎ(𝑥𝑘 ) +
𝑘𝑣 𝑦 ] +
𝑘 tan−1
𝑘𝑥

نويز فرآيند گوسي است و واريانس نويز مشاهدات دريافتي توسط
حسگرها  0.001و تعداد نمونهها براي هر کالس

𝑁𝑇ℎ𝑟 = ،𝑁𝑐 = 5000

𝑐𝑁 0.1و پريود نمونهبرداري ] 𝑇𝑠 = 0.01[secفرض شده است .شكل 3
مسيرهدف را نشان ميدهد .هدف داراي دو مانور در لحظههاي مختلف و

0 0
0.5𝑇 2
0 0
𝑇 [ = 𝐺 ],
𝑇 1
0
0 1
0

𝑘𝑤𝐺 𝑥𝑘+1 = 𝐹𝑥𝑘 +
𝑥
𝑇 1
̇𝑥
0 1
[ = 𝐹 𝑥 = [𝑦],
0 0
̇𝑦
0 0

 -2شتاب خطی ثابت

صورتگرفته است .در يک بار آزمايش کالس دو انتخاب شد .شكل 4
تابع احتمال تخمينکالس اهداف را نشان ميدهد .مشاهده ميشود که
الگوريتم ارائه شده به خوبيکالس هدف را تخمين ميزند.

) 𝑘𝑤 𝑥𝑘+1 = 𝐹𝑥𝑘 + 𝐺(𝑢𝑘 +
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با سرعت ثابت ميباشد .انتخاب کالس هدف به صورتکامالً تصادفي

در سرعتهاي پايين به دليل اينکه احتمال کالس اول بسيار بيش

Journal of Control, Vol. 12, No. 4, Winter 2019

20
تخمين همزمان حالت و دستهبندي يک سيستم ديناميكي با استفاده از فيلتر ذرهاي و مدلهاي چندگانه متعامل براي رديابي هدف مانوردار
سيد نصراله حسيني ،محمد حائري ،حميد خالوزاده

از کالس دو است ،احتمال بيشتري وجود دارد که هدف در کالس يک
باشد لذا در اين سرعتها کالس هدف اعالم شده ،کالس يک است
اگرچه اشتباه ميباشد .اين اشتباه بدليل عدم اعمال محدويت سرعت بوده
و از طريق شباهتهاي سرعت کالس هدف تصحيح ميشود.
نكته بسيار مهمي که بايستي بدان توجه شود اين است که به نظر
ميرسد که در سرعتهاي کمتر از ( 120با توجه به شكل  )2هميشه بايد
کالس يک تشخيص داده شود .ولي لزوماً نبايد بدين طريق باشد .به
عبارت ديگر در صورتي که مدل سيستم و معادالت حالت و تمامي
پارامترهاي دوکالس يكسان باشند فقطاين حالت امكان وقوع دارد .از
شكل  :5سرعت تخمين زده شده و واقعي هدف درکالس دو.

طرف ديگر به دليل اينکه در عمل اهداف مربوط به کالسهاي مختلف
از معادالت ديناميكي متفاوتي تبعيت ميکنند لذا الگوريتم پيشنهادي در

شكل  5تخمين پارامتر سرعت مربوط به کالس دو را نشان ميدهد.

تخمين کالس موفقتر خواهد بود .در اين شكل همچنين تخمينکالس با

مقدار خطاي تخمين براساس مونت کارلو (100دفعه) در مكان و سرعت

استفاده از الگوريتم يک (با استفاده از چند فيلتر منطبق با کالس اهداف)

به ترتيب در شكلهاي  6و  7نشان داده شده است .همانطورکه مشاهده

نشان داده شده است .مشاهده ميشودکه الگوريتم پيشنهادي با دقت بسيار

ميشود در زمانهاي شروع تغيير مد ،خطاي زيادي وجود داردکه با

باالتري کالس هدف را تخمين ميزند.

گذشت زمان خطا به سرعت کاهش مييابد .همچنين در مقايسه با روش
 MMداراي خطا کمتري ميباشد.
براي محاسبه متوسط زمان رديابي فرض ميکنيم هدف در نطقهاي با
مختصات ) (X, Yقرار دارد .سپس با دو روش تخمين مكان هدف را
استخراج نموده مدت زمان هر تخمين را در محيط متلب ثبت مينمايم.
حال  100بار اين عمليات را براي مختصات مختلف انجام داده و زمان هر
تخمين را محاسبه و مجموع زمانهاي هر کدام از روشها را بر 100
تقسيم نموده و متوسط زمان رديابي بدست ميآيد .تعيين زمان پردازش
يعني زمان تخمين در هر ) (X, Yبا استفاده از  ticو  tocنرمافزار متلب
ميباشد.

شكل  :3مسير شبيهسازي هدف.

شكل  :6مقدار خطاي تخمين مكان.
شكل  :4تابع احتمال تعيينکالس اهداف.
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. مقدار خطاي تخمين سرعت:7 شكل

. مقايسه دو الگوريتم:2 جدول
زمان پردازش

متوسط زمان

)(ثانيه

رديابي

الگوريتم رديابي

3

0/00068111

(𝑁𝑐 = 5000) روش پيشنهادي

10

0/076972

Multi Filter روش

 زمان پردازش و متوسط زمان رديابي الگوريتم ارائه2 طبق جدول
 کمتر از حالت چند، در نرمافزار متلبCore i7, 3.4GHz شده با کامپيوتر
.فيلتر ميباشد

 نتیجهگیری-6
 هدف رديابي و تخمينکالس اهداف مانوردار،در اين مقاله
 در ابتدا معادالت ديناميک هدف مانوردار و.بصورت همزمان ميباشد
 در عمل هدفيکه ديناميک ثابتي داشته به.معادالت اندازهگيري بيان شد
ندرت يافت مي شود و معموالً اهداف عملي داراي ديناميک متغير با زمان
 به همين دليل مد سيستم به منظور رديابي در هر زمان بايستي.ميباشند
 در قسمت بعدي الگوريتم موجود در خصوص دستهبندي.مشخص شود
 در اين الگوريتم.و رديابي اهداف بصورت همزمان توضيح داده شد
. استفاده ميشودMM بهطور مرسوم به منظور تعيين کالس هدف از روش
 بسته به.در اين روش براي هر کالس يک فيلتر در نظر گرفته ميشود
 ميتوان.اين که کالس هدف چه باشد با يكي از اين فيلترها تطبيق مييابد
نشان داد که استفاده از تعداد بيشتر مدلها لزوماً باعث افزايشکارايي
الگوريتم رديابي نميشود در حالي که باعث افزايش بار محاسباتي
 به همين دليل بر خالف الگوريتمهاي مرسوم ارائه شده تاکنون.ميگردد
 در اين مقاله تنها با،که براي هر کالس يک فيلتر مجزا در نظر ميگيرند
استفاده از يک فيلتر ذرهاي کالس هدف تخمين زده ميشود که منجر به
 نتايج.کاهش چشمگيري در حجم محاسبات و افزايش دقت ميشود
شبيهسازي نشان ميدهد که الگوريتم پيشنهادي به خوبيکالس هدف را
 در ادامه مي توان با توجه به پيشرفت فناوري ذخيره داده.تشخيص ميدهد
و با گنجاندن مساله داده کاوي در حوزه رديابي در شبكههاي حسگر
. دستهبندي و رديابي همزمان را بررسي نمود،همراه با نويز و کالتر
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 هدف از رهگيری با اندازهگيری سمت و فرکانس به عنوان يک مساله رهگيری غيرفعال تخمين سرعت و مكان هدف با: چکیده
 مشكل اصلي اين نوع رهگيری وجود معادالت اندازهگيری غيرخطي است که برای حل.استفاده از سيگنال ناشي شده از خود هدف ميباشد
 روشهای متفاوتي از جمله استفاده از فيلترکالمن توسعهيافته پيشنهاد شده است که اين فيلتر دارای مشكالتي از قبيل باياس در تخمين،آن
. در اين مقاله ابتدا روش جديدی به منظور فراهم آوردن شرايط اوليه مناسب برای فيلتر ارائه ميشود.پارامترها و وابستگي به شرايط اوليه است
 فيلتر کالمن توسعه يافته تطبيقي اصالحشده پيشنهاد ميشود، برای کاهش باياس با الهام گرفتن از فيلترکالمن توسعهيافته اصالح شده، سپس
 عملكرد فيلتر، در نهايت.که در آن ماتريسهای کوواريانس نويز اندازه گيری و نويز سيستم به صورت برخط و همزمان بهروز ميشوند
 نتايج نشاندهنده عملكرد. فيلتر کالمن توسعهيافته تطبيقي و فيلتر کالمن بيريشه مقايسه ميشود،پيشنهادی با فيلتر کالمن توسعهيافته استاندارد
.مناسب فيلتر پيشنهادی در مساله تحت مطالعه است
. تخمين، فيلترکالمن توسعهيافته، اثر داپلر، رهگيری: کلمات کلیدی

Target Tracking with Bearing and Frequency Measurements using
Adaptive Modified Covariance Extended Kalman Filter
Seyyed Hamed Hashemi, Alireza Alfi
Abstract: The goal of the Doppler and Bearing Tracking (DBT) as a kind of passive target
tracking problem is to estimate the position and velocity of the target using its transmitted signal. The
main problem of this kind of target tracking is nonlinearity of the measurement equations. In order to
solve this problem, different approaches have been reported in the literature, such as extended Kalman
filter. However, bias and dependence on the initial conditions are the key shortcomings of such filters.
In this paper, first, a novel technique is proposed to provide an appropriate initial condition for the
filter. Then, inspired by the modified covariance extended Kalman filter, a new adaptive extended
Kalman filter is introduced. Here, the measurement and the process noise covariances are updated
simultaneously for reducing the bias effects. Finally, the performance of the proposed filter is
compared with the standard extended Kalman filter, adaptive extended Kalman filter and unscented
Kalman filter. Results show the good performance of the proposed filter in the problem under study.
Keywords: Target tracking, Doppler shift, Extended Kalman filter, Estimation.
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که برای حل اين مشكل روش های تطبيقي متفاوتي برای تنظيم بر خط

 -1مقدمه
رهگيری غيرفعال به معنای تخمين مكان و سرعت هدف با استفاده از
سيگنال ناشي شده از خود هدف است .چنانچه در رهگيری غيرفعال فقط
سمت هدف اندازهگيری شود ،به اين مسئله رهگيری تنها با اندازهگيری
سمت 1گفته ميشود .از آنجا که سيگنال ناشي از هدف دارای تنهای
فرکانسي نيز هست ،با استفاده از اين تنهای فرکانسي و اثر داپلر به همراه
سمت اندازه گيری شده ،روش ديگری در رهگيری غيرفعال ارائه گرديد
که اصطالحا رهگيری با استفاده از اندازهگيری سمت و فرکانس 2شناخته
ميشود] .[1در رهگيری با استفاده از اندازهگيری تنها سمت ،رويتگر نياز
به مانور دارد تا بتواند رويتپذيری را تضمين کند و به تخمين پارامترهای
هدف بپردازد .ولي در رهگيری با استفاده از اندازهگيری سمت و فرکانس
بهدليل اندازهگيری فرکانس ،مسئله رويتپذير بوده و رويتگر بدون نياز به
مانور ميتواند پارامترهای هدف را تخمين بزند .اما مشكلي که در اين
روش وجود دارد اين است که معادالت اندازهگيری در اين روش غيرخطي
هستند که برای حل اين مشكل روشهای مختلفي پيشنهاد شده است.
يكي از اين روشها ،استفاده از روش شبهخطي است ] [2که در آن با
استفاده از معادالت شبهخطي ،ماتريسهای اندازهگيری تشكيل شده و
سپس تخمين پارامترهای هدف انجام مي شود .هرچند ،مشكلي که در اين
روش وجود دارد باياس در تخمين پارامترهاست .روش ديگر استفاده از
روش متغير ابزاری است ] .[3در اين روش ابتدا با استفاده از معادالت شبه-
خطي ،ماتريس اندازهگيری تشكيل شده و سپس با ضرب آن در ماتريس
ضرايب وزني عمل تخمين انجام ميشود که در اين روش باياس تخمين به
خوبي کاهش مييابد ،ولي الگوريتم اين روش بهصورت دستهای 3بوده و
امكان تخمين برخط پارامترها وجود ندارد .روش ديگر استفاده از روش
حداکثر شباهت است ] [4که توانسته باياس تخمين را کاهش دهد ولي
دارای پيچيدگيهای محاسباتي و حجم باالی محاسبات است .هرچند
استفاده از روش متغير ابزاری بازگشتي] [5و الگوريتم بازگشتي بدون
باياس ] ،[6باياس تخمين را کاهش دادهاند ،ولي اين روش ها به شرايط
اوليه وابسته هستند و زمان تخمين پارامترها در اين روش ها باالست .استفاده
از انواع مختلف فيلتر کالمن برای حل اين مسئله نيز رايج است که از جمله
ميتوان به فيلترکالمن بي ريشه تكرارشده ] ،[7فيلترکالمن بي ريشه ]،[8
فيلتر کالمن بي ريشه توسعهيافته شعاعي ] [9و فيلترکالمن توسعهيافته][10
اشاره کرد .همچنين در ] ،[11از فيلتر ذرهای برای حل اين مسئله استفاده
شده است .با اين حال ،يكي از عمده مشكالت استفاده از فيلترکالمن
توسعه يافته باياس در تخمين پارامترهاست که يكي از عوامل ايجاد آن
خطيسازی معادالت غيرخطي با استفاده از سری تيلور و عدم درنظر گرفتن
جمالت مرتبه باالتر آن است .عامل ديگر ايجاد باياس عدم شناخت از
ماتريسهای کوواريانس نويز سيستم و کوواريانس نويز اندازهگيری است،

در ] ،[12با استفاده از روش دنباله ابداع 4ضريب تطبيقي برای تنظيم
ماتريس کوواريانس نويز اندازهگيری ارائه شده است .در ] ،[13روش
دنباله اندازه گيری جديدی به منظورتنظيم ماتريس کوواريانس نويز سيستم
پيشنهاد شده است .در مراجع ] ،[14،15،16به منظور عملكرد مناسب فيلتر،
ماتريسهای کوواريانس نويز اندازهگيری و نويز سيستم تنظيم شدهاند .در
] [14و ] [15برای تنظيم ماتريسهای کوواريانس به ترتيب از روش تطبيق
کوواريانس 5و حداکثر شباهت 6استفاده شده است .در ] ،[16با استفاده از
روش سريعترين سقوط يک روش بازگشتي برای تنظيم بر خط ماتريس-
های کوواريانس نويز اندازهگيری و نويز سيستم مطرح گرديده است که
البته مشكل اين روش ،انتخاب شرايط اوليه مناسب برای الگوريتم بازگشتي
است .همچنين در ] ، [17از منطق فازی برای تنظيم ماتريس کوواريانس
نويز اندازهگيری بهره برده است .هرچند استفاده از منطق فازی برای تنظيم
فيلتر کالمن بسيار استفاده شده که از جمله ميتوان به ] [18-20اشاره کرد،
ولي مشكل اصلي در استفاده از منطق فازی برای تنظيم فيلتر کالمن عدم
تضمين پايداری آن است .وابستگي به شرايط اوليه نيز از جمله معايب ديگر
فيلترکالمن است که در صورت عدم اعمال شرايط اوليه مناسب به فيلتر،
امكان واگرايي آن وجود دارد ].[21
با توجه به آنچه که بيان شد ،هدف اصلي اين مقاله ارائه روشي برای
حل مشكالت فيلترکالمن توسعهيافته است .بدين منظور استفاده از
الگوريتم فيلترکالمن توسعهيافته اصالح شده7پيشنهاد ميشود ] .[22در اين
روش با محاسبه مجدد ماتريس ژاکوبين اندازهگيری در لحظه بعد از
تخمين ،ماتريس کوواريانس و بهره فيلترکالمن مجددا محاسبه ميشود که
تا حدودی باياس ناشي از خطي سازی را کاهش ميدهد .لذا در اين مقاله
با استفاده از اين فيلتر ،فيلتر کالمن توسعهيافته تطبيقي اصالح شده پيشنهاد
ميشود که در آن با نظر گرفتن جمله مرتبه دوم سری تيلور در محاسبه
ماتريس اندازهگيری سعي ميشود باياس ناشي از خطيسازی در
فيلترکالمن توسعه يافته اصالح شده کاهش يابد .همچنين ضريب تطبيقي
برای تنظيم ماتريس کوواريانس نويز اندازهگيری بر اساس روش دنباله
ابداع ارائه ميشود تا با تطبيق برخط اين ماتريس باياس ناشي از انتخاب
نامناسب اين ماتريس و تاثير اغتشاش وارده از حسگر کاهش يابد .همچنين،
ضريب تطبيق جديدی بر اساس اختالف تخمين و پيش بيني برای تنظيم
ماتريس کوواريانس نويز سيستم ارائه مي شود تا با تنظيم اين ماتريس پيش-
بيني فيلتر بهبود يابد .در ضمن ،به منظور ايجاد شرايط اوليه مناسب برای
فيلترکالمن ،روش جديدی ارائه ميشود که در آن با استفاده از فيلترکالمن
اضافي و الگوريتم ژنتيک شرايط اوليه مناسب برای فيلترکالمن اصلي برای
تخمين پارامترها ايجاد مي شود .در اين مقاله در بخش دوم تعريف مسئله

1

5

2

6

Bearing Only Tracking
Doppler and Bearing Tracking
3
Batch
4
Innovation Sequence
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ماتريس های کووارايانس نويز سيستم و نويز اندازهگيری ارائه شده است.

Covariance Matching
Maximum likelihood
7
Modified Covariance Extended Kalman Filter
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رهگيری با اندازهگيری سمت و فرکانس توضيح داده ميشود .در بخش
سوم فيلتر کالمن توسعهيافته اصالحشده معرفي مي شود .در بخش چهارم،
روش پيشنهادی معرفي ميشود .در نهايت ،برای نمايش عملكرد فيلتر
تطبيقي پيشنهاد شده با فيلترکالمن توسعهيافته استاندارد ،فيلتر کالمن توسعه
يافته تطبيقي و فيلترکالمن بي ريشه مقايسه ميگردد.

 -3فیلترکالمن توسعهیافته اصالح شده
فيلترکالمن يک الگوريتم بازگشتي برای تخمين پارامترها بهصورت
برخط است که اولين بار توسط کالمن ارائه شده است ] .[23سيستم خطي
گسسته زير را درنظر بگيريد.

) x(t ) = Fx(t − 1) + w(t
()6
) Z (t ) = Hx(t ) + v(t
که در آن )  x(tبردار حالت با ابعاد  n 1و  Fماتريس  n  nانتقال

 -2تعریف مسئله
عمده مزيت رهگيری با اندازهگيری سمت و فرکانس رويتپذير

حالت Z (t ) ،بردار  m 1اندازهگيری و  Hماتريس  m  nاندازه-

بودن آن است .علت رويت پذيری اين مسئله استفاده اثر داپلر در تخمين

گيری و )  w(tنويز پروسه و )  v(tنويز اندازهگيری که هر دوی آنها نويز

سرعت هدف با استفاده از تنهای فرکانسي اندازهگيری شده است .بنابراين

سفيد گوسي با ميانگين صفر و واريانس مشخص ميباشند که بهترتيب

در اين مسئله ،رويتگر نيازی به مانور برای تخمين پارامترهای هدف ندارد.

دارای ماتريسهای کوواريانس  Qو  Rميباشند.

شكل  1را درنظر بگيريد که با توجه به آن داريم:

) yT (t ) − yO (t
)
) xT (t ) − xO (t

()1

الگوريتم فيلترکالمن استاندارد به دو بخش پيشبيني و بروز رساني

(  (t ) = tan −1

تقسيم ميشود که به ترتيب در روابط ( )7و ( )8آورده شدهاند.

)xˆ (t | t − 1) = Fxˆ (t − 1| t − 1

VD
)
()2
C
)) VD = ( xO (t ) − xT (t ))  sin(  (t
()3
)) +( yO (t ) − yT (t ))  cos(  (t
در روابط فوق C ،سرعت صوت در محيط  (t ) ،سمت هدف،
f r (t ) = f B (1 +

()7

K (t ) = P (t | t − 1) H T (t ) 

]  [ yT , xT , xT , yTسرعت و مكان هدف[ yO , xO , xO , yO ] ،

سرعت و مكان رويتگر f r (t ) ،فرکانس دريافتي از هدف و  f Bفرکانس
پايه هدف است .بردار اندازهگيری شامل دو عنصر است که در رابطه ()4
آورده شده است.

) P(t | t − 1) = FP(t − 1| t − 1) F T + Q(t

()8

( H (t ) P(t | t − 1) H T (t ) + R (t )) −1
)P(t | t ) = P(t | t − 1) − K (t ) H (t ) P(t | t − 1
) xˆ (t | t ) = xˆ (t | t − 1) + K (t )  ( Z (t
))− H (t ) xˆ (t | t − 1

حال چون معادالت اندازهگيری در اين مسئله غيرخطي هستند ،از
فيلترکالمن توسعهيافته استفاده ميشود که در آن از معادالت اندازه گيری

()4

h(t ) =   (t ), f r (t ) 

نسبت به بردار حالت مشتق گرفته و ماتريس ژاکوبين اندازهگيری تشكيل

()5

] x(t ) = [ xT , xT , yT , yT , f B

ميشود .الزم به ذکر است که مشتقگيری از معادالت غيرخطي و تشكيل

T
T

ماتريس ژاکوبين يكي از عوامل ايجاد باياس در فيلترکالمن توسعهيافته
)) ( yT − yO (t ))cos(  (t

) yT − yO (t

است.

)) ( xT − xO (t ))sin(  (t

VD
)  (t

()9

)  (t

 hدر رابطه ( )9بردار معادالت اندازهگيری غيرخطي ميباشد که برای

Target

)  (t

Y-Axis

) xT − xO (t

h
)xˆ(t | t − 1

= ) H (t

کاهش باياس ناشي از مشتقگيری معادالت غيرخطي و تشكيل ماتريس
ژاکوبين اندازهگيری روش فيلترکالمن توسعهيافته اصالحشده ][22
پيشنهاد شده است .در اين روش با محاسبه مجدد ماتريس ژاکوبين اندازه-
گيری در لحظه بعد از تخمين ،سعي در کاهش باياس ناشي از خطيسازی

X-Axis

معادالت غيرخطي دارد که برای اين کار ،مقادير جديدی برای ماتريس
Observer

شكل  : 1نمايش رياضي مسير حرکت هدف
در اين مقاله ،برای حل مسئله رهگيری مورد مطالعه ،بردار حالت به-
صورت زير درنظر گرفته ميشود.
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کوواريانس و بهره فيلترکالمن بدست ميآورد.

h
()10
) xˆ(t | t
بنابراين با استفاده از اين روش معادالت فيلتر کالمن بصورت زير بازنويسي
= ) H + (t

ميشود.
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)xˆ (t | t − 1) = Fxˆ (t − 1| t − 1
) P(t | t − 1) = FP(t − 1| t − 1) F T + Q(t
h
= ) H (t
)xˆ(t | t − 1
K (t ) = P (t | t − 1) H T (t ) 
( H (t ) P(t | t − 1) H T (t ) + R (t )) −1
xˆ (t | t ) = xˆ (t | t − 1) + K (t ) 
))( Z (t ) − H (t ) xˆ (t | t − 1
h
) xˆ(t | t

= ) H + (t

K (t ) = P (t | t − 1) H +T (t ) 
()11

مشكلتر از سيستمهای خطي است .برای حل اين مشكل ،روشهای
تطبيقي مختلفي برای تنظيم ماتريسهای کوواريانس نويز سيستم و نويز
اندازهگيری ارائه شده است که در آنها با ضرب ضريب تطبيقي در ماتريس
مورد نظر سعي در تنظيم برخط آن دارند و يا با استفاده از سيستم فازی
ماتريس مورد نظر را بهصورت برخط تنظيم ميکنند .ولي در اغلب اين
روشها ،يكي از دو ماتريس مذکور تنظيم ميگردد .در اين مقاله ،در روش
جديدمعرفي شده ،هر دو ماتريس کوواريانس نويز سيستم و نويز اندازه-
گيری بهصورت همزمان و برخط تنظيم ميشوند.
 -4-1روش پیشنهادی برای تطبیق  Qو R

( H + (t ) P (t | t − 1) H +T (t ) + R (t )) −1

در ابتدا ،ضريب تطبيق ارائه شده برای تنظيم ماتريس کوواريانس نويز

)P(t | t ) = P(t | t − 1) − K (t ) H + (t ) P (t | t − 1

اندازهگيری معرفي ميگردد که بر اساس روش دنباله ابداع مي باشد ].[17

ولي همانطور که در اين روش نيز مشاهده ميشود جمالت مرتبه باالتر
سری تيلور درنظر گرفته نميشود که اين صرفنظر کردن از جمالت مرتبه
باالتر خود منجر به ايجاد باياس ميشود .واضح است که با درنظر گرفتن
جمله مرتبه دوم سری تيلور در محاسبه ماتريس اندازهگيری ،ميتوان
باياس ناشي از خطيسازی را کاهش داد.
h
2h
+ 2
)xˆ (t | t − 1) 2 xˆ (t | t − 1

و تخمين آن است استفاده مي شود .پسماند فيلترکالمن با معادله ()14
تعريف ميشود.
)r (t ) = Z (t ) − H (t ) xˆ (t | t − 1

()14

پسماند فيلتر دارای ماتريس کوواريانس واقعي و ماتريس کوواريانس
تئوری است .ماتريس کوواريانس واقعي آن معادله ( )15مي باشد.
N

 ri  riT

= ) H (t

h
2h
+ 2
()12
) xˆ (t | t ) 2 xˆ (t | t
براين اساس ،ميتوان الگوريتم فيلترکالمن توسعهيافته اصالح شده را با
= ) H + (t

روابط زير بيان کرد.

در اين روش از پسماند فيلتر کالمن که اختالف مقدار واقعي اندازه گيری

)xˆ (t | t − 1) = Fxˆ (t − 1| t − 1

) P(t | t − 1) = FP(t − 1| t − 1) F T + Q(t
h
2h
+ 2
)xˆ (t | t − 1) 2 xˆ (t | t − 1

= ) H (t

()15

i = i0

که در آن  i = t − N + 1است که  Nطول پنجره تخمين است که
0
مقدار آن بهصورت تجربي بدست ميآيد.
ماتريس کوواريانس تئوری پسماند نيز از معادله ( )16محاسبه ميشود.
) S (t ) = H (t ) P(t | t − 1) H T (t ) + R(t

()16

برای اينكه فيلترکالمن در حالت بهينه خود قرار گيرد ،بايد نسبت ماتريس
کوواريانس واقعي پسماند به تئوری آن برابر يک باشد.
) Cˆ r (t
) = 1  S (t ) = Cˆ r (t
) S (t
))  trace( S (t )) = trace(Cˆ r (t

K (t ) = P (t | t − 1) H T (t ) 
( H (t ) P(t | t − 1) H T (t ) + R (t )) −1
xˆ (t | t ) = xˆ (t | t − 1) + K (t )  ( Z (t ) −
))H (t ) xˆ (t | t − 1
h
2h
+ 2
) xˆ (t | t ) 2 xˆ (t | t

()17

در معادله فوق  traceجمع عناصر قطر اصلي است ،چنانچه اين نسبت برابر
يک نباشد ،داريم:

= ) H + (t

) Cˆ r (t
) =  (t )  Cˆ r (t ) =  (t )S (t
) S (t
))  trace (Cˆ (t )) = trace ( (t )S (t

K (t ) = P (t | t − 1) H +T (t ) 
( H + (t ) P (t | t − 1) H +T (t ) + R (t )) −1
()13

r

)P(t | t ) = P(t | t − 1) − K (t ) H + (t ) P (t | t − 1

 -4فیلترکالمن تطبیقی پیشنهادی
يكي از مشكالت فيلترکالمن انتخاب شرايط اوليه مناسب برای
ماتريسهای کوواريانس نويز اندازهگيری و نويز سيستم است ].[25
انتخاب شرايط اوليه مناسب وابسته به دانش ما از سيستم و محيط پيرامون
آن دارد .لذا در سيستمهای غيرخطي انتخاب اين شرايط اوليه به مراتب
مجله کنترل ،جلد  ،12شماره  ،4زمستان 1397

1
= ) Cˆ r (t
N

()18

))  trace (Cˆ r (t )) =  (t )trace (S (t
)) trace (Cˆ r (t
= )   (t
)) trace (S (t

بنابراين نسبت فوق به عنوان ضريب تطبيق در ماتريس کوواريانس نويز
اندازهگيری درنظر گرفته ميشود.
()19

) R(t + 1) =  (t ) R(t

در اينصورت ،دو حالت قابل تصور است:
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الف) اگر α(t)< 1باشد ،مقدار واقعي از مقدار تئوری کوچكتر است و با

برای ايجاد شرايط اوليه در فيلترکالمن استفاده ميشود .ايجاد شرايط اوليه

ضرب ضريب فوق در  Rمقدار آن کاهشيافته و به تبع آن مقدار  Sنيز

مناسب در عملكرد فيلترکالمن تاثير بسزايي دارد به طوریکه اگر شرايط

کاهش مي يابد .در نتيجه اين نسبت اصالح شده و نزديک يک قرار مي-

اوليه مناسب باشد ،فيلتر سريعا به مقدار واقعي همگرا شده و عمل تخمين

گيرد.

به سرعت صورت مي پذيرد .بدين منظور برای ايجاد شرايط اوليه در

ب) اگر  α(t)>1باشد ،مقدار واقعي از مقدار تئوری بزرگتر بوده و با

فيلترکالمن از يک فيلترکالمن اضافي به همراه الگوريتم ژنتيک استفاده

ضرب ضريب فوق در  ، Rمقدار آن افزايشيافته و به تبع آن  Sنيز افزايش
مييابد .لذا ،اين نسبت اصالح شده و نزديک يک قرار ميگيرد.
برای معرفي ضريب تطبيق جديد ماتريس کوواريانس نويز سيستم ،معادله
پيشبيني را مجددا درنظر بگيريد.
)xˆ (t | t − 1) = Fxˆ (t − 1| t − 1

همچنين معادله تخمين

))xˆ (t | t ) = xˆ (t | t − 1) + K (t )  ( Z (t ) − H (t ) xˆ (t | t − 1
ميتوان اختالف اين دو مقدار را به صورت رابطه ( )20نمايش داد.

()20

) (t ) = xˆ (t | t ) − xˆ (t | t − 1
))= K (t )  ( Z (t ) − H (t ) xˆ (t | t − 1

که در رابطه فوق (t ) ،

نشاندهنده مقدار اختالف ناشي از پيشبيني و

تخمين است که يكي از عوامل ايجاد اين اختالف ،بهره فيلتر کالمن است.

K (t ) = P(t | t − 1) H T (t ) 
( H (t ) P(t | t − 1) H T (t ) + R(t )) −1
برای تنظيم بهره فيلترکالمن دو عامل مستقيم وجود دارد يكي ماتريس
کوواريانس نويز اندازهگيری ) R(tو ديگری ماتريس کوواريانس )P(t
است .همانطور که بيان شد ،ماتريس کوواريانس نويز اندازهگيری با
استفاده از ضريب تطبيق ارائه شده تنظيم گرديد .در ادامه در خصوص
تنظيم بهره فيلترکالمن با ماتريس کوواريانس ) P(tميپردازيم.
) P(t | t − 1) = FP(t − 1| t − 1) F T + Q(t

همانطور که از معادله فوق ميتوان استنباط کرد با تنظيم ماتريس
کوواريانس نويز سيستم  Qماتريس کوواريانس  Pتنظيم ميشود و با
تنظيم ماتريس کوواريانس  Pبهره فيلتر کالمن تنظيم شده ) K(tو
اختالف پيش بيني و تخمين کاهش مييابد .بنابراين ضريب تطبيق جديد
برای تنظيم ماتريس کوواريانس نويز سيستم به صورت معادله ( )21تعريف
ميشود.

1 n 1

) n i =1  i2 (t

= )  (t

()21
) Q(t + 1) =  (t )  Q(t
که در رابطه فوق  nابعاد بردار حالت است.

ميشود .شكل  2بلوک دياگرام فيلترکالمن توسعهيافته تطبيقي اصالح شده
را نشان ميدهد.
گامهای ايجاد شرايط اوليه به شرح ذيل است :
گام اول :تعريف شرايط اوليه برای فيلترکالمن اضافي و ارسال اولين
دادههای اندازهگيری به اين فيلتر.
گام دوم :بدست آوردن پسماند فيلترکالمن اضافي برای اولين اندازه-
گيری و شرايط اوليه تعريف شده.
گام سوم  :ارسال پسماند بدست آمده به الگوريتم ژنتيک (در اين
مرحله الگوريتم ژنتيک با دريافت اين پسماند سعي به کمينه کردن آن دارد
که اين کار با تكرارهای متوالي و به ازای مقادير مختلف مكان اوليه هدف
انجام ميپذيرد .زمانيکه کمترين پسماند به ازای مكان اوليه خاصي بدست
آمد آن مكان اوليه برای تخمين فيلتر اصلي استفاده ميشود).
گام چهارم :استخراج مكان اوليه از الگوريتم ژنتيک با کمترين مقدار
پسماند و اعمال آن به فيلترکالمن اصلي.
 -4-3تحلیل پایداری
برای اثبات پايداری در فيلتر کالمن با توجه به روشهای تطبيقي ارائه
شده کافي است نشان داده شود که با استفاده از اين ضرايب تطبيق،
ماتريسهای کوواريانس نويز اندازهگيری و نويز سيستم مثبت باقي مي-
مانند .معادله ( ) 18ضريب تطبيق ارائه شده برای تنظيم ماتريس کوواريانس
نويز اندازهگيری را در نظر بگيريد.
برای اثبات مثبت بودن ضريب تطبيق کافي است نشان داده شود
ماتريسهای کوواريانس عملي و تئوری پسماند مثبت هستند .ماتريس
کوواريانس عملي پسماند همواره مثبت است ،زيرا طبق رابطه ( )15هر
کدام از درايههای بردار پسماند در خودش ضرب ميشود و لذا ،ماتريس
مربعي متشكل از آن شامل درايههای همواره مثبت است .بنابراين اين
ماتريس همواره مثبت است .ماتريس کوواريانس تئوری پسماند نيز همواره
مثبت است ،زيرا ماتريس کوواريانس نويز اندازهگيری ) (Rو همچنين
ماتريس کوواريانس سيستم ) (Pبا ضرب شدن در ماتريس اندازهگيری و
ترانهاده آن همواره مثبت باقي ميمانند .بنابراين ،ماتريس کوواريانس
تئوری پسماند ) (Sمثبت است .از آنجا که جمع عناصر قطر اصلي آن نيز

 -4-2روش پیشنهادی برای ایجاد شرایط اولیه

مثبت ميباشد ،ضريب تطبيق فوق همواره مثبت است .عالوهبراين،

الگوريتم ژنتيک يک الگوريتم بهينهسازی است که با جستجو در

همانطور که کامال واضح است ضريب تطبيق ارائه شده برای ماتريس

فضايي که برای آن در نظر گرفته شده بهترين نقطهای که به ازای آن تابع

کوواريانس نويز سيستم مثبت است ،زيرا همه درايههای آن با به توان دو

هدف کمترين مقدار را دارد معرفي ميکند ] .[24لذا با توجه به ويژگي

رساندن همواره مثبت باقي ميمانند.

جستجو در يک فضای معين برای يافتن بهترين نقطه ،از الگوريتم ژنتيک

مجله کنترل ،جلد  ،12شماره  ،4زمستان 1397
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شكل  : 2بلوک دياگرام فيلترکالمن تطبيقي پيشنهادی

 -5نتایج شبیهسازی

 -5-1سناريوی اول

شبيهسازیها برای سه نوع سناريوی حرکتي دور شونده ،نزديک

در اين سناريو ،مدل حرکتي به صورت نزديکشونده تعريف ميشود

شونده ،رويتگر با مانور انجام ميشود .تمامي اين شبيهسازی ها حاصل از

به گونهای که رويتگر از مبدا مختصات شروع به حرکت کرده و با سرعت

 100اجرای مستقل بهصورت مونت کارلو ميباشد که مدت زمان آن 2000

ثابت  5نات با کورس ثابت  20درجه به سمت شرق حرکت ميکند .هدف
3

3

ثانيه با نرخ نمونه برداری  1ثانيه است .همچنين طول پنجره تخمين برای

نيز با سرعت ثابت  15نات از مكان (  )6×10 ،6×10با کورس ثابت 260

بدست آودن ماتريس کوواريانس واقعي پسماند  25در نظر گرفته شده

درجه به سمت جنوب غربي حرکت کرده و هدف فرکانس ثابت 500

است .برای الگوريتم ژنتيک نيز تعداد جمعيت  ،50تعداد تكرار  ، 200نرخ

هرتز را ارسال مي کند .اندازهگيریهای سمت و فرکانس با نويز سفيد

تقاطع  0/8و نرخ جهش  0/05انتخاب شدهاند .عملكرد فيلتر پيشنهادی با

گوسي با ميانگين صفر و انحراف معيارهای به ترتيب  2درجه و  0/3هرتز

فيلترکالمن توسعهيافته استاندارد ،فيلتر کالمن توسعهيافته تطبيقي ارائه شده

جمع شده اند .الزم به ذکر است که به منظور تحليل عملكرد فيلترها ،برای

در مرجع ] [16و فيلترکالمن بي ريشه مقايسه ميشود که شرايط اوليه درنظر

لحظه بعد از همگرايي نتايج با خطای جذر ميانگين مربعات مكان ،سرعت،

گرفته شده برای هر چهار فيلتر يكسان است .الزم به ذکر است که معيار

کورس ،فرکانس و سمت در جدول  1آورده شده است .از جدول  1مي-

خطا ،جذر ميانگين مربعات خطا 1ميباشد و خطا از لحظه همگرايي فيلترها

توان نتيجه گيری کرد که فيلتر پيشنهادی عملكردی بهتر از سه فيلتر ديگر

به بعد محاسبه ميشود.

دارد .برای تحليل عملكرد فيلترها قبل از همگرايي نتايج در شكلهای  3تا

()22

1 k
 ( x(t ) − xˆ(t ))2
k i =1

nt


t =1

1
nt

= RMSE

 6نشان داده شده است .شكل  3نشاندهنده مسير حرکت هدف ،رويتگر
و تخمين فيلترها است .از اين شكل ميتوان نتيجه گرفت که فيلتر پيشنهادی

در معادله فوق  kعدد مونت کارلو و  ntمدت زمان شبيهسازی x(t ) ،و

دارای زمان همگرايي کمتری نسبت به سه فيلتر ديگر است .همچنين،

)  xˆ(tبهترتيب بردارهای صحيح حالت و تخمين آن ميباشند.

عملكرد فيلتر پيشنهادی در لحظه قبل از همگرايي بسيار بهتر از فيلترکالمن

)Root Mean Square Error (RMSE
مجله کنترل ،جلد  ،12شماره  ،4زمستان 1397
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جدول  : 1خطای جذر ميانگين مربعات برای سناريوی اول

بي ريشه است .شكل  4نشاندهنده خطای تخمين مكان فيلترها است .اين
شكل نيز نتايج حاصل از شكل  3را تاييد ميکند .شكلهای  5و  6بهترتيب
خطاهای تخمين سمت ،فرکانس ،سرعت و کورس را نشان ميدهند .بهطور
کلي نتايج حاصل از سناريوی اول نشان ميدهد که فيلترکالمن پيشنهادی
در مجموع عملكرد بهتری در مقايسه با سه فيلتر ديگر دارد .الزم به ذکر
است که الگوريتم پيشنهادی برای يافتن مكان اوليه توانسته است با خطايي
کمتر از  1000متر مكان اوليه هدف را پيدا کند.

 -5-2سناريوی دوم
مدل سناريوی حرکتي دوم بهصورت دورشونده است .در اين سناريو،
رويتگر از مبدا مختصات با سرعت ثابت  5نات و کورس ثابت  70درجه

پارامترها
خطای مكان (متر)
خطای سرعت
(متر/ثانيه)
خطای کورس
(درجه)
خطای فرکانس
(هرتز)
خطای سمت
(درجه)

فيلترکالمن

فيلترکالمن

فيلتر

فيلتر

استاندارد

بي ريشه

پيشنهادی

تطبيقي

36/27
0/08

35/7
0/06

21/03

29/15
0/05

0/03

0/14

0/15

0/15

0/12

0/01

0/012

0/01

0/011

0/001

0/001

0/001

0/001

به سمت شمال و هدف با سرعت  15نات از مكان ( )6×103،6×103به
سمت غرب با کورس  170درجه حرکت ميکند در حاليکه فرکانس
ثابت  500هرتز را ارسال ميکند .نويزهای سمت و فرکانس مشابه با
سناريوی اول درنظر گرفته شدهاند .برای تحليل اين سناريو نيز برای لحظه
بعد از همگرايي ،خطای تخمين پارامترها در جدول  2نشان داده شده است.
برای تحليل عملكرد فيلترها قبل از همگرايي ،نتايج در شكلهای  7تا 10
آورده شده است .شكل  7مسير حرکت هدف ،رويتگر و تخمين فيلترها را
نشان ميدهد .شكل  8خطای تخمين مكان را نمايش ميدهد و شكلهای
 9و 10خطاهای تخمين مربوط به سمت ،فرکانس ،سرعت و کورس را
نشان مي دهند .نتايج حاصل از اجرای سناريوی دوم مانند سناريوی اول
نشان دهنده عملكرد بهتر فيلتر ارائه شده در مقايسه با سه فيلتر ديگر است.

شكل  : 3مسير حرکت هدف ،رويتگر و تخمين فيلترها برای سناريوی اول

همچنين شبيهسازی نشان ميدهد که فيلتر ارائه شده زمان همگرايي کمتری
نسبت به فيلترکالمن بي ريشه دارد و در لحظات قبل از همگرايي عملكرد
آن بسيار مناسبتر از فيلترکالمن بي ريشه ميباشد.

 -5-3سناريوی سوم
در سناريو سوم ،مدل حرکتي به صورتي است که رويتگر با مانور
حرکت ميکند .در اين حالت کورس رويتگر به مقدار  0/06درجه بر ثانيه
در هر لحظه اضافه ميشود و از مبدا مختصات با سرعت  5نات شروع به
حرکت ميکند .هدف نيز با سرعت ثابت  15نات با کورس  250درجه از
مكان ( )6×103،6×103شروع به حرکت مي کند و فرکانس ثابت 500

شكل  : 4خطای تخمين مكان برای سناريوی اول

هرتز را ارسال مي کند .نويزها نيز مانند سناريوهای اول و دوم فرض مي-
شوند .خطای جذر ميانگين مربعات برای سناريوی سوم از لحظه بعد از
همگرايي در جدول  3ليست شده است .شكل  11نشاندهنده مسيرهای
حرکت هدف ،رويتگر و تخمين فيلترها است در حاليکه در شكل 12
تخمين مكان فيلترها آورده شده است .شكلهای  13و  14نيز خطاهای
تخمين مربوط به سمت ،فرکانس ،سرعت و کورس را نشان ميدهند.
همانطور که از نتايج اين سناريو مشاهده ميشود فيلترکالمن تطبيقي
پيشنهادی در مجموع در مقايسه با سه فيلتر ديگر عملكرد بهتری دارد.
شكل  : 5خطاهای تخمين سمت و فرکانس برای سناريوی اول
مجله کنترل ،جلد  ،12شماره  ،4زمستان 1397
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جدول  : 2خطای جذر ميانگين مربعات برای سناريوی دوم
پارامترها
خطای مكان (متر)

فيلترکالمن

فيلترکالمن

فيلتر

فيلتر

استاندارد

بي ريشه

پيشنهادی

تطبيقي

87/36

خطای سرعت

0/ 1

0/ 1

0/06

0/06

0/23

0/21

0/25

0/ 2

0/011

0/01

0/009

0/01

0/011

0/01

0/009

0/01

(متر/ثانيه)
خطای کورس
(درجه)
خطای فرکانس
(هرتز)
شكل  : 6خطاهای تخمين کورس و سرعت برای سناريوی اول

خطای سمت
(درجه)

76/78

41/3

50/07

جدول  : 3خطای جذر ميانگين مربعات برای سناريوی سوم
پارامترها
خطای مكان (متر)
خطای سرعت
(متر/ثانيه)
خطای کورس
(درجه)
خطای فرکانس
شكل  : 7مسير حرکت هدف ،رويتگر ،تخمين فيلترها برای سناريوی دوم

(هرتز)
خطای سمت
(درجه)

شكل  : 8خطای تخمين مكان برای سناريوی دوم

فيلترکالمن

فيلترکالمن

فيلتر

فيلتر

استاندارد

بي ريشه

پيشنهادی

تطبيقي

39/35

28/09

26/14

36/06

0/06

0/06

0/05

0/05

0/11

0/11

0/ 1

0/ 1

0/01

0/01

0/01

0/01

0/001

0/001

0/001

0/001

شكل  : 9خطاهای تخمين سمت و فرکانس برای سناريوی دوم

م يانگين خطای تخمين مكان حاصل از سه سناريوی اجرا شده بعد از
همگرايي در شكل  15آورده شده است که برتری عملكرد فيلتر پيشنهادی
را در مقايسه با سه نوع ديگر نشان ميدهد.شكل  16ميانگين خطای تخمين
سمت ،فرکانس ،کورس و سرعت حاصل از سه سناريوی اجرا شده بعد از
همگرايي ميباشد .شكل  17نيز نشاندهنده خطای مكان اوليه يافت شده
توسط الگوريتم پيشنهادی است .همانطور که مشاهده ميشود الگوريتم
پيشنهادی برای يافتن مكان اوليه توانسته با خطايي کمتر از  1000متر مكان
اوليه هدف را در سه سناريو پيدا کند.
شكل  : 10خطاهای تخمين کورس و سرعت برای سناريوی دوم
مجله کنترل ،جلد  ،12شماره  ،4زمستان 1397
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60
40
20
0
خطای تخمین مکان
فیلتر کالمن بی ریشه

فیلتر کالمن استاندارد

فیلتر کالمن پیشنهادی

فیلتر کالمن تطبیقی

شكل  : 15ميانگين خطای مكان فيلترها

شكل  : 11مسير حرکت هدف ،رويتگر وتخمين فيلترها برای سناريوی سوم

0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
شكل  : 12خطای تخمين مكان برای سناريوی سوم

0
خطای
کورس

خطای
سرعت

خطای
فرکانس

خطای
سمت

فیلتر کالمن استاندارد

فیلتر کامن بی ریشه

فیلتر تطبیقی

فیلتر کالمن پیشنهادی

شكل  : 16ميانگين خطای سمت ،فرکانس ،کورس و سرعت
800
700
600
500
400
300
200
100
0

شكل  : 13خطاهای تخمين سمت و فرکانس برای سناريوی سوم

خطای مكان اوليه يافته شده الگوريتم ژنتيک
سناریوی سوم

سناریوی دوم

سناریوی اول

شكل  : 17تخمين مكان اوليه توسط الگوريتم پيشنهادی

 -5-4تحليل نتايج حاصل از شبيهسازی
در سناريوی اول با گذشت زمان هدف و رويتگر به هم نزديک
شكل  : 14خطاهای تخمين کورس و سرعت برای سناريوی سوم
مجله کنترل ،جلد  ،12شماره  ،4زمستان 1397

شده که نتيجه آن افزايش نسبت سيگنال به نويز ميباشد .با افزايش نسبت
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سيگنال به نويز دقت فيلترها برای تخمين پارامترهای هدف افزايش مييابد،
که نتايج حاصل از شبيهسازیها نشان ميدهند خطای فيلترها در اين سناريو
از دو سناريوی ديگر کمتر است .همچنين ،به دليل افزايش اين نسبت زمان
همگرايي در اين سناريو کمتر از دو سناريوهای ديگر است.

 -6نتیجهگیری
با توجه به پژوهشهای انجام شده مشكالت فيلترکالمن توسعهيافته
ايجاد شرايط اوليه مناسب و باياس تخمين است ،که از عوامل ايجاد باياس،
خطيسازی معادالت غيرخطي و عدم انتخاب مناسب ماتريسهای

در سناريوی دوم که هدف از رويتگر دور ميشود (که به آن سناريوی

کوواريانس نويز سيستم و نويز اندازهگيری ميباشند .در اين مقاله با الهام

سخت نيز اطالق مي شود) نسبت سيگنال به نويز با گذر زمان کاهش يافته

گرفتن از الگوريتم فيلترکالمن توسعهيافته اصالح شده ،فيلترکالمن توسعه

و لذا تخمين پارامترهای هدف برای فيلتر مشكل ميشود .از نتايج حاصل

يافته تطبيقي اصالح شده ارائه شد که در آن با درنظر گرفتن جمله مرتبه

از شبيه سازیها مشاهده ميشود که خطای تخمين و زمان همگرايي در اين

دوم سری تيلور در محاسبه ماتريس اندازهگيری باياس ناشي از خطيسازی

سناريو نسبت به دو سناريوی ديگر بيشتر دارد.

کاهش يافت .همچنين ،با ارائه ضرايب تطبيق جديد برای تنظيم ماتريس-

در سناريوی سوم ،رويتگر با مانور حرکت کرده و از اينرو رويت-
پذيری مساله افزايش پيدا ميکند که کاهش زمان همگرايي فيلتر را به دنبال
دارد .همچنين خطای تخمين در اين سناريو تقريبا هم سطح با سناريوی اول
(نزديک شونده) و بهتر از سناريوی دوم (دورشونده) است که دليل آن
مانور رويتگر و افزايش رويتپذيری است.

های کوواريانس نويز اندازهگيری و نويز سيستم ،اين ماتريسها بهصورت
همزمان و برخط تنظيم شدند .برای حل مشكل يافتن شرايط اوليه نيز از
فيلترکا لمن اضافي و الگوريتم ژنتيک استفاده شد که نتايج قابل قبولي در
يافتن شرايط اوليه داشت .نتايج حاصل از شبيهسازیها نشان داد که در
مجموع فيلتر پيشنهادی عملكرد بهتری در مقايسه با فيلترکالمن توسعه يافته
استاندارد ،فيلتر کالمن توسعهيافته تطبيقي و فيلترکالمن بي ريشه دارد.

برای تحليل زماني فيلتر پيشنهادی نيز مدت زمان اجرای برنامهها برای
يک فيلتر استاندارد (فيلتر کالمن بي ريشه) و فيلتر پيشنهادی در جدول 4
آورده شده است .از اين جدول ميتوان نتيجهگيری کرد که سرعت فيلتر
پيشنهادی بيشتر از فيلتر استاندارد است ،در حاليکه عملكرد فيلتر بهبود
يافته است .در بررسي زمان همگرايي فيلتر در لحظات اوليه ،فيلتر پيشنهادی
زودتر به مقدار واقعي همگرا ميشود که دليل آن تطبيق برخط ماتريسهای
کوواريانس نويز اندازهگيری و نويز سيستم ميباشد .زيرا با انتخاب
نامناسب مقادير اوليه اين ماتريسها ،ماتريس کوواريانس و بهره فيلتر
کالمن از مقدار واقعي دور بوده و فيلتر برای تصحيح اين مقادير زمان
بيشتری نياز دارد در حاليکه در فيلتر پيشنهادی با تنظيم و تطبيق برخط اين
ماتريسها ،فيلتر زمان کمتری برای تصحيح اين مقادير نياز دارد .فيلتر
پيشنهادی بعد از همگرايي از خطای تخمين کمتر و صحت بيشتری نسبت
به ديگر فيلترها دارا ميباشد که دليل آن درنظر گرفتن مشتق مرتبه دوم
ماتريس ژاکوبين اندازه گيری است که خطای حاصل از خطيسازی را
کاهش داده است .از عوامل ديگر کاهش خطای تخمين محاسبه مجدد
ماتريس ژاکوبين اندازهگيری برای تصحيح ماتريس کوواريانس و بهره
فيلتر کالمن است .الزم به ذکر است که تطبيق و تنظيم برخط ماتريسهای
کوواريانس نويز اندازهگيری و نويز سيستم عالوهبر کاهش زمان
همگرايي ،در کاهش خطای فيلتر نيز موثر هستند.
جدول  : 4مدت زمان اجرای فيلترها
نوع فيلتر
فيلتر کالمن بي-
ريشه استاندارد
فيلتر پيشنهادی

مدت زمان اجرا بدون زير

مدت زمات اجرا به همراه

توابع (ثانيه)

زير توابع (ثانيه)

0/264

1/357

0/311

0/ 5
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مراجع
[1] Passerieux, J.M., Pillon, D., Blanc-Benon, P. and
Jaufret, C., 1988. Target motion analysis with
bearings and frequencies measurements. In
Signals, Systems and Computers, 1988. TwentySecond Asilomar Conference on (Vol. 1, pp.
458-462).
[2] Rosenqvist, A., 1996. Asymptotic theory for a
two-step pseudo-linear Doppler-bearing tracker.
Computational statistics & data analysis, 21(6),
pp. 647-660.
[3] Passerieux, J.M., Pillon, D., Blanc-Benon, P. and
Jauffret, C., 1989, May. Target motion analysis
with bearings and frequencies measurements via
instrumental variable estimator (passive sonar).
In Acoustics, Speech, and Signal Processing,
1989.
ICASSP-89.,
1989
International
Conference on (pp. 2645-2648).
[4] Tao, X.J., Zou, C.R. and He, Z.Y., 1996. Passive
target tracking using maximum likelihood
estimation. IEEE Transactions on Aerospace and
Electronic Systems, 32(4), pp.1348-1354.
[5] Chan, Y.T. and Rudnicki, S.W., 1992. Bearingsonly and Doppler-bearing tracking using
instrumental variables. IEEE Transactions on
Aerospace and Electronic Systems, 28(4), pp.
1076-1083.
[6] Ho, K.C. and Chan, Y.T., 2006. An
asymptotically unbiased estimator for bearingsonly and Doppler-bearing target motion analysis.
IEEE Transactions on Signal Processing, 54(3),
pp. 809-822.

Journal of Control, Vol. 12, No. 4, Winter 2019

33

رهگيری هدف با اندازهگيری سمت و فرکانس با استفاده از فيلترکالمن توسعهيافته تطبيقي اصالح شده
 عليرضا الفي،سيد حامد هاشمي

[19] Li, J., Song, N., Yang, G. and Jiang, R., 2016.
Fuzzy adaptive strong tracking scaled unscented
Kalman filter for initial alignment of large
misalignment angles. Review of Scientific
Instruments, 87(7), pp. 075118.
[20] da Silva, A.L. and da Cruz, J.J., 2016. Fuzzy
adaptive extended Kalman filter for UAV
INS/GPS data fusion. Journal of the Brazilian
Society of Mechanical
Sciences and
Engineering, 38(6), pp. 1671-1688.
[21] Hajiyev, C. and Soken, H.E., 2016. Fault tolerant
estimation of UAV dynamics via robust adaptive
Kalman filter. In Complex Systems, Part of the
Studies in Systems, Decision and Control, vol.
55, pp. 369-394. Springer.
[22] Fucheng, G., Zhongkang, S. and Kan, H., 2003.
A modified covariance extended Kalman
filtering algorithm in passive location. In
Robotics, Intelligent Systems and Signal
Processing,
2003.
Proceedings
IEEE
International Conference on (Vol. 1, pp. 307311).
[23] Kalman, R.E., 1960. A new approach to linear
filtering and prediction problems. Journal of
basic Engineering, 82(1), pp.35-45.
[24] Haupt, R.L., 1995. An introduction to genetic
algorithms for electromagnetics. IEEE Antennas
and Propagation Magazine, 37(2), pp. 7-15.
[25] Assa, A. and Plataniotis, K.N., 2017. Adaptive
Kalman filtering by covariance sampling. IEEE
Signal Processing Letters, 24(9), pp. 1288-1292.

[7] Zhan, R. and Wan, J., 2007. Iterated unscented
Kalman filter for passive target tracking. IEEE
Transactions on Aerospace and Electronic
Systems, 43(3).
[8] Santhosh, M.N., Rao, S.K., Das, R.P. and Raju,
K.L., 2015. Underwater target tracking using
unscented Kalman Filter. Indian Journal of
Science and Technology, 8(31), DOI:
10.17485/ijst/2015/v8i31/77054.
[9] Koteswara Rao, S., 2010. Doppler-bearing
passive target tracking using a parameterized
unscented kalman filter. IETE Journal of
Research, 56(1), pp. 69-75.
[10] Quan, H.W., 2014. Target Tracking Using
Extended Kalman Filter with Bearing and
Doppler Measurements. In Applied Mechanics
and Materials (Vol. 529, pp. 379-382).
[11] Teulière, V. and Brun, O., 2003. Parallelisation
of the particle filtering technique and application
to doppler-bearing tracking of maneuvering
sources. Parallel Computing, 29(8), pp. 10691090.
[12] Narasimhappa, M., Sabat, S.L. and Nayak, J.,
2016. Fiber-optic gyroscope signal denoising
using an adaptive robust Kalman filter. IEEE
Sensors Journal, 16(10), pp. 3711-3718.
[13] Wang, H., Deng, Z., Feng, B., Ma, H. and Xia,
Y., 2017. An adaptive Kalman filter estimating
process noise covariance. Neurocomputing, 223,
pp. 12-17.
[14] Hashlamon, I. and Erbatur, K., 2016. An
improved real-time adaptive Kalman filter with
recursive noise covariance updating rules.
Turkish Journal of Electrical Engineering &
Computer Sciences, 24(2), pp. 524-540.
[15] Xi, Y., Li, Z., Zeng, X. and Tang, X., 2017.
Detection of voltage Sag using an adaptive
extended Kalman filter based on Maximum
Likelihood. Journal of Electrical Engineering &
Technology, 12(3), pp. 1016-1026.
 تطبيق کوواريانسهای.1395 ، قليزاده نرم حسين،] محمدی مقداد16[
نويز فيلتر کالمن توسعهيافته در رديابي هدف از روی سمت به روش
.72-55  صفحه،10 جلد، مجله کنترل،بازگشتي غيرمستقيم
[17] Liu, X., Liu, H.J., Tang, Y.G., Gao, Q. and Chen,
Z.M., 2014. Fuzzy adaptive unscented Kalman
filter control of epileptiform spikes in a class of
neural mass models. Nonlinear Dynamics, 76(2),
pp. 1291-1299.
[18] Deng, Z., Yang, L., Cai, Y. and Deng, H., 2016.
Online identification with reliability criterion
and state of charge estimation based on a fuzzy
adaptive extended Kalman filter for lithium-ion
batteries. Energies, 9(6), p. 472.

Journal of Control, Vol. 12, No. 4, Winter 2019

1397  زمستان،4  شماره،12  جلد،مجله کنترل

مجله کنترل

I
S
I
C
E

ISSN (print) 2008-8345
ISSN (online) 2538-3752

جلد  ،12شماره  ،4زمستان  ،1397صفحه 35-46

طراحی و مقایسه تجربی الگوریتم جدید تخمین تراز برای بدنه شتابدار
محمدتقي ثابت ،1حميدرضا محمدی دانيالي ،2عليرضا فتحي ،3ابراهيم عليزاده

4

 1دانشجوی دکتری مهندسي مكانيک ،گروه جامدات ،دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابلmohammadtaghi.sabet@gmail.com ،
 2استاد ،دانشكدة مهندسي مكانيک ،گروه جامدات ،دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل mohammadi@nit.ac.ir ،
 3دانشيار ،دانشكدة مهندسي مكانيک ،گروه جامدات ،دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل fathi@nit.ac.ir ،
 4دانشيار ،پژوهشكده مالک اشتر شمال ،دانشگاه صنعتي مالک اشترealizadeh@mut.ac.ir ،
دريافت1396/1/8 :

ويرايش اول1396/4/15 :

ويرايش دوم1397/8/15:

ويرايش سوم1396/10/17:

پذيرش1396/11/23 :

چکیده :در اين مقاله با استفاده از يک مدلسازی جديد ،الگوريتم کالمن توسعهيافتهای برای تخمين تراز (زاويه غلت و فراز) و باياس
حسگرهای ژيروسكوپ به کمک حسگرهای اينرسي شامل يک شتابسنج سه محوره و يک ژيروسكوپ سه محوره ارائه شده است .اين
الگوريتم برای تخمين دقيق تراز در شرايط دينا ميكي و حضور اغتشاشات خارجي توسعه داده شده است .با توجه به اين که مساله تخمين
شتاب بدني خارجي به عنوان اصلي ترين منبع خطای تخمين تراز در شرايط ديناميكي اهميت زيادی در دقت تخمين تراز دارد ،اما در مراجع
موجود ميزان خطای ناشي از آن بر روی تخمين تراز در شرايط د يناميكي مختلف بررسي نشده است .اين مقاله به مساله تخمين باياس
حسگرهای ژيروسكوپ در دو راستای چرخش غلت و فراز  ،تخمين تراز دقيق در شرايط ديناميكي مختلف و تخمين شتاب بدني خارجي
مي پردازد .عملكرد الگوريتم پيشنهادی برای تخمين تراز ،شتاب بدني خارجي و باياس حسگرهای ژيروسكوپ با استفاده از آزمون تجربي
شبه-استاتيكي و ديناميكي در محدود شتاب مختلف ارزيابي ميشود.
کلمات کلیدی :فيلتر کالمن توسعه يافته ،تخمين تراز ،تخمين باياس ژيروسكوپ ،تخمين شتاب بدني خارجي ،حسگر اينرسي.

Design and experimental comparison of a new attitude estimation
algorithm for accelerated rigid body
Mohammad Taghi Sabet, Hamidreza Mohammadi Daniali, Alireza Fathi,
Ebrahim Alizadeh
Abstract: In this paper, using a new modeling, an Extended Kalman Filter (EKF) is presented
for estimation of attitude (i.e. roll and pitch angles) and gyroscope sensor bias using a tri-axes
acceleration and a tri-axes gyroscope. The algorithm is developed for accurate estimation of attitude
in dynamic conditions and existence of external body acceleration. The external body acceleration
estimation as the main source of attitude estimation error in dynamic conditions is very important in
attitude estimation accuracy, but in the literatures, the error of the external body acceleration on
attitude estimation has not been studied in different dynamic conditions. The paper deals to
estimation of the gyroscope sensor bias in two rotational axes (roll and pitch), accurate attitude
estimation in different dynamic conditions and estimation of external body acceleration. The
proposed algorithm application for attitude, external body acceleration and gyroscope sensor bias is
evaluated by quasi-static and dynamic experimental tests in high acceleration bound.
Keywords: Extended Kalman Filter, Attitude estimation, Gyroscope sensor bias estimation,
External body acceleration estimation, Inertial sensor.
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در اين مقاله به دليل استفاده از مدل اندازهگيری غيرخطي که در

 -1مقدمه

مشاهده پذيری فيلتر موثر بوده ،دقت تخمين زوايا کاهش خواهد يافت.

تخمين زوايای چرخش يكي از پارامترهای مهم در بسياری از

لي و پارک [ ،]16يک روش فيلتر کالمن مبتني بر مختصههای کواترنيون

سيستمهای خودگردان است [ .]5-1امروزه به علت پيشرفت در
سيستمهای

مكانيكي

و

ميكروالكترومكانيكي ،1فنآوری

الكتريكي،

بخصوص

سيستمهای

ساخت حسگرهای اينرسي ارزان قيمت

با سايز کوچک توسعه يافته است [ .]6تمرکز بيشتر کارهای قبلي بر روی
تخمين زوايای چرخش سه بعدی با استفاده از ترکيب حسگرهای اينرسي
و مغناطيس بوده است [ . ]9-7به اين ترکيب حسگرها در اصطالح سيستم
مرجع تعيين تراز و سمت 2گفته ميشود .در اين سيستم ،شتابسنج با
اندازهگيری ميدان جاذبه گرانشي زمين تراز را توليد ميکند و چون
شتاب سنج قادر به آشكارسازی چرخش حول محور عمودی نيست نياز
به استفاده از مغناطيسسنج برای اندازهگيری سمت است .هر چند سيستم
مرجع تعيين تراز و سمت در کاربریهای مختلف شامل :تعيين زوايای
چرخش بدن انسان [ ،]12-10زوايای چرخش خودرو [ ]13و زوايای
چرخش رونده هوايي بدون سرنشين [ ]14 ،2استفاده شده ،اما تاثير شتاب
بدني خارجي به عنوان اصليترين منبع خطای تخمين تراز در اين کارها
بررسي نشده است .معموال داده شتابسنج شامل ترکيبي از شتاب جاذبي
و شتاب بدني خارجي است .در واقع شتاب بدني خارجي ،مقدار شتاب
جسم صلبي است که حسگر شتابسنج روی آن نصب شده است .با
وجود شتاب بدني خارجي ،معموال با تلفيق دادههای شتابسنج و
ژيروسكوپ با استفاده از يک فيلتر تخمينزن اثر اغتشاشات خارجي
کاهش مييابد.
در مراجع موجود ،روشهای کاهش اثر شتاب بدني خارجي و
تخمين دقيقتر تراز به دو روش عمده تقسيم ميشوند:
روش اول ،روش سوئيچينگ مبتني بر آستانه

حد3

برای تخمين زوايای چرخش بدن ارائه کردند .آنها برای تخمين زوايای
اويلر ،حسگرهای اينرسي و مغناطيس را به کار گرفتند .همچنين ،از يک
روش تطبيقي برای کاهش اثر اغتشاشات خارجي شامل شتاب بدني
خارجي و اغتشاشات مغناطيسي برای تخمين پايدار و دقيقتر تراز و سمت
بهره بردند .ساباتيني نيز [ ]17از يک روش مشابه اين ،برای تخمين زوايای
تراز و سمت استفاده کرده است .رهبيندر و هو [ ،]18مساله تخمين تراز
برای يک بدنه صلب شتابدار را با استفاده از شتابسنجها و
ژيروسكوپها بررسي کردند .آنها يک الگوريتم برای تلفيق داده
حسگرهای شتابسنج و ژيروسكوپ برای تخمين بدون دريفت تراز ارائه
نمودند .اين الگوريتم با استفاده از دو مد اندازهگيری تراز ،شامل مد
شتاب باال و شتاب پايين ،تراز را با دقت تخمين ميزند .مزيت اصلي اين
روش مدل خطي اندازهگير است ،اما چنانچه اين الگوريتم در مدت زمان
زيادی به مد شتاب باال سوئيچ کند ،خطای تخمين تراز زياد ميشود .چو
و همكارانش [ ،]19يک روش جديد با دو الگوريتم تلفيقي مبتني بر
شرط بهينه برای تخمين زوايای چرخش با استفاده از حسگرهای ارزان
قيمت مغناطيسسنج ،شتابسنج و ژيروسكوپهای ميكرومكانيكي ارائه
کردند .اين روش که با نام فيلتر بهينه دو مرحلهای نامگذاری شده از يک
فيلتر بهينه و يک الگوريتم اندازهگيری سريع تشكيل شده است .اين فيلتر
بهينه با استفاده از يک قانون فازی برای تنظيم ماتريس کوواريانس
اندازهگيری حسگر شتابسنج و مغناطيسسنج طراحي شده است .سپس،
با استفاده از الگوريتم کواترنيون بهينه و يک تخمينزن سريع زوايای
چرخش تخمين زده ميشوند .تخمين زوايا با استفاده از اين الگوريتم
تطبيقي بهينه در حضور اغتشاشات مغناطيسي و شتابهای خارجي نيز با

بوده که در اين

روش با استفاده از يک معيار حدی برای شتاب و سوئيچ اندازه ماتريس

دقت قابل قبول صورت ميگيرد .عملكرد اين الگوريتم در حضور
آزمونهای تجربي با يک رونده زيرسطحي ارزيابي شده است.

کوواريانس مدل اندازهگيری و مدل ديناميكي ،خطای ناشي از شتاب

روش دوم ،روش مبتني بر مدلسازی شتاب بدني خارجي است .در

بدني خارجي کاهش مييابد .در مواقع تشخيص شتاب بدني خارجي با

اين روش با توجه به شناخت شرايط حرکتي سيستمي که شتابسنج بر

استفاده از معيار حدی شتاب و کاهش وزن تخمين تراز از طريق

آن نصب ميشود و در نظر گرفتن مدلي برای شتاب بدني خارجي

شتابسنج و افزايش وزن تخمين توسط ژيروسكوپ (به اصطالح

ميتوان دو نوع شتاب جاذبه و شتاب بدني خارجي را از هم تفكيک نمود

تطبيقي 4کردن الگوريتم تخمين تراز) خطای تخمين تراز کاهش مييابد.

و شتاب بدني خارجي را تخمين زد .مراجع موجود شتاب بدني خارجي

سو و همكارانش [ ،]15يک سيستم تخمين تراز تطبيقي برای جبران

را به عنوان باياسي برای شتاب سنج مدل نموده و تخمين زدند .روتنبرگ

خطای ناشي از شتاب بدني خارجي طراحي کردند .آنها با استفاده از يک

و همكارانش [ ،]7با تلفيق داده حسگرهای ژيروسكوپ ،شتابسنج و

فيلتر کالمن توسعهيافته تطبيقي دو مرحلهای تراز را در شرايط حضور

مغناطيسسنج يک فيلتر کالمن مقاوم و تطبيقي برای تخمين زوايای

شتاب غيرجاذبي (شتاب بدني خارجي) تخمين زدند .اين روش با استفاده

چرخش بدن انسان طراحي کردند .در اين فيلتر ،خطای باياس

از دادههای تجربي و در حضور شتاب بدني خارجي ارزيابي شده است.

ژيروسكوپ ،خطای زوايای چرخش و خطای اغتشاشات مغناطيسي
تخمين زده شدند .برای تخمين اين خطاها از يک مدل ديناميكي خطا

1

)Micro Electro Mechanical System (MEMS
)Attitude and Heading Reference System (AHRS
3
Threshold-Based
4
Adaptive
2
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استفاده شده است .در اين مدل خطا ،برای مدلسازی دريفت
ژيروسكوپ يک مدل مارکوف مرتبه اول و برای مدل اغتشاشات
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مغناطيسي يک فيلتر مرتبه اول پايينگذر استفاده شده است .عملكرد اين

کار گرفته ميشود .مشكل اساسي زماني اتفاق ميافتد که بدنه جسم

فيلتر تحت آزمونهای تجربي شبه استاتيک و آزمونهای ديناميكي و در

صلب شتابدار شود .در اين زمان حسگر تعيين تراز اندازه نادرستي ارائه

نزديكي مواد فرومغناطيسي آزمون شده است .يان و همكارانش [،]20

کرده که در اين مقاله با استفاده از تخمين شتاب بدني خارجي روشي

يک الگوريتم ساده مبتني بر کواترنيون برای تخمين زوايای چرخش از

برای بهبود تخمين تراز معرفي ميشود.

روی ميدان شتاب جاذبه و مغناطيس زمين ارائه کردند .اين الگوريتم قادر

 -2-1تعريف مساله

به اندازه گيری زوايای چرخش در شرايط استاتيكي و يا حرکت آهسته

ماتريس دوران ) Cbn ( Θ

يک جسم صلب است .دقت و عملكرد اين الگوريتم با استفاده از آزمون
تج ربي ارزيابي شده است .همچنين ،روشي برای ممانعت از ايجاد تكيني
در تخمين زوايا معرفي شده که به الگوريتم اجازه ميدهد تا تمامي
زوايای چرخش را اندازه بگيرد .برای جدا کردن اثر شتاب بدني خارجي
از شتاب جاذبه از يک فيلتر پايينگذر بر روی دادههای شتابسنج
استفاده شده است .لوئينگ و ولتينک [ ،]21يک الگوريتم تخمين زوايای
چرخش ،برای محاسبه زاويه چرخش بدن طراحي کردند .در اين
الگوريتم ،مقدار دريفت ژيروسكوپها ،خطای شتابسنجها و باياس
حسگر مغناطيس تخمين زده شده است.

)

(

 Θ =  ,  , توسط سه چرخش

T

حول محورهای  y ،zو  xتعريف ميشود .که   ، و  به ترتيب
زاويای چرخش غلت ،فراز و سمت هستند .با استفاده از اين ماتريس
دوران هر بردار تعريف شده در دستگاه بدني قابل انتقال به دستگاه لخت
(معموال دستگاه شمال-شرق-پايين )3ميباشد .بنابراين ،بردار 1×3
اختياری  vbb / nدر دستگاه بدني نسبت به دستگاه  NEDبه صورت رابطه
( )1به بردار

vbb / n

در دستگاه  NEDقابل انتقال است [.]22
vbn / n = Cbn ( Θ ) vbb / n

()1

با توجه به اينكه مساله تخمين شتاب بدني خارجي اهميت زيادی در

که باالنويسهای  nو  bبه ترتيب معرف دستگاه  NEDو بدني و

دقت تخمين تراز دارد ،اما در مراجع مختلف ميزان خطای ناشي از آن بر

زيرنويس  b/nمعرف بردار تعريف شده از جسم صلب نسبت به دستگاه

روی تخمين تراز در شرايط ديناميكي مختلف بررسي نشده است .در اين

 NEDهستند .ماتريس دوران )  Cbn ( Θاز سه بردار يكه ستوني به

مقاله با استفاده از يک مدلسازی جديد برای مدل ديناميكي و مدل

صورت رابطه ( ) 2برای تبديل از دستگاه مختصات بدني به  NEDتشكيل

اندازهگير ،فيلتر کالمن توسعهيافتهای برای تخمين تراز و باياس

شده است.

حسگرهای ژيروسكوپ ارائه شده است .همچنين ،با توجه به در نظر
گرفتن يک مدل مرتبه اول برای شتاب بدني خارجي و تنظيم پارامترهای
آن برای شرايط ديناميكي ،شتاب بدني خارجي تخمين زده شده است.
دقت الگوريتم پيشنهادی با استفاده از آزمونهای تجربي نه تنها برای

T

Zb 

()2

Cbn ( Θ ) =  Xb

Yb

اين ماتريس دوران با بيان مرسوم زوايای اويلر و چرخش به ترتيب
حول محورهای  y ،zو  xبه صورت رابطه ( )3قابل بيان است.

= )(Θ

تخمين تراز بلكه برای تخمين شتاب بدني خارجي در شرايط ديناميكي با
محدوده شتاب بدني خارجي زياد ارزيابي شده است.
در ادامه ،در بخش دوم روش حل و فرموله کردن مساله تخمين تراز

()3

و همچنين الگوريتم تخمين تراز پيشنهادی به طور مفصل توصيف
ميشود .در بخش سوم نتايج تجربي و همچنين نحوه ارزيابي و
صحتسنجي الگوريتم پيشنهادی ارائه ميشود .سپس در بخش چهارم
نتيجهگيری نهايي از مقاله حاضر بيان ميشود.


 −S 

CS 

که ) . S = sin ( ) , C = cos ( سمت )  ، (ψفراز )  (و غلت

)  (به ترتيب چرخش حول محورهای  y ،zو  xهستند .با توجه به رابطه
( ،)3در سطر آخر ماتريس دوران ) ( Cbn ( Θيعني بردار

b

 ) Zتنها

به صورت رابطه ( )4قابل محاسبه هستند [.]23

در طراحي الگوريتم تعيين زوايای چرخش يک جسم صلب از سه
روش عمده شامل زوايای اويلر ،ماتريس کوسينوس هادی( 1ماتريس

ميشود .در اين مقاله از روش ماتريس کسينوس هادی به علت
فرموالسيون و حل خطي ،به عنوان مدل ديناميكي در فيلتر تخمينزن
استفاده شده است .همچنين ،يک شتابسنج به عنوان حسگر تعيين تراز به

(
)
) ( −Z
Z 3b

()4

دوران) و کواترنيون 2به عنوان مدل ديناميكي در فيلتر تخمينزن استفاده

مجله کنترل ،جلد  ،12شماره  ،4زمستان 1397




C C 

−C  S  + S  S  C  

C C  + S S  S 

C C 

= C  S 

زوايای چرخش فراز )  (و غلت )  (وجود دارند .بنابراين ،اين زوايا

 -2روش حل و فرموله کردن مساله

Direction Cosine Matrix
Quaternion



S  S  + C  S C 

−S  C  + C  S  S 

n
Cb

Z 2b

b
1

که

، Z 1b = − sin θ

−1

 = tan

−1

 = sin

Z 2b = cos θ sin 

و

 . Z 3b = cos θ cos بردار  g nرا به عنوان بردار شتاب جاذبه در
دستگاه  NEDتعريف خواهيم کرد ،اين بردار  1×3به صورت
 g n =  0 0 g قابل بيان است (  g = 9.81شتاب جاذبه) .با

T

1
2

)North-East-Down (NED

3
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انتقال اين بردار از دستگاه مختصات  NEDبه دستگاه مختصات بدني به

همانطور که بيان شد ω k −1  ،ماتريس پادمتقارن بردار سرعت

صورت  gb = Cbn ( Θ ) g nشتاب جاذبه در دستگاه بدني قابل

زاويهای است .داده اندازهگيری شده توسط ژيروسكوپ عالوه بر نرخ

محاسبه است gb .در واقع بخشي از شتابي بوده که حسگر شتابسنج

سرعت زاويهای شامل نويز و خطای باياس نيز است .بنابراين مدلسازی

T

اندازهگيری ميکند .با ساده سازی عبارت  gb = Cbn ( Θ ) g nرابطه
T

( )5به صورت زير قابل بيان است [.]23

اين حسگر به صورت رابطه ( )9انجام ميگيرد.
()9

که  y G,kبردار خروجي حسگر ژيروسكوپ ω k ،سرعت

g = g Z

b

()5

yG , k = ω k + bω, k + nG , k

b

از آنجايي که بردار  Zbبرای محاسبه زوايای تراز کافي است،
رابطه ( )5نشان ميدهد که بردار يكه شتاب جاذبه در دستگاه بدني برای
اندازهگيری تراز مناسب است .از اين رو از بردار شتاب جاذبه به عنوان
اندازهگير در فيلتر تخمينزن مي توان استفاده نمود .در اين مقاله با در نظر
گرفتن سه مولفه بردار  Zbبه عنوان متغير حالت و تخمين آنها زوايای

زاويهای bω ,k ،بردار باياس حسگر ژيروسكوپ و  nG , kنويز
اندازهگيری بوده که غير وابسته 4و سفيد گوسي 5فرض ميشود .چون در
واقع سرعت زاويهای  ω kدر دسترس نيست ،در رابطه ( )8از خروجي
ژيروسكوپ  yG , kاستفاده خواهيم کرد .بنابراين ،رابطه ( )8به صورت
رابطه ( )10قابل استخراج است.
+

غلت و فراز تخمين زده ميشوند.

()10

 -2-2الگوريتم پيشنهادی

  nG , k −1

Zbk −1

− Zbk −1

)

(

= I − Δt  yG , k −1 

+ Δt 

Zbk −1

Zbk

+ Δt bω , k −1 

برای طراحي فيلتر تخمينزن نياز به استفاده از دو مدلسازی شامل

چگونگي استخراج رابطه ( )10از ( )8در پيوست ارائه شده است .در

مدلسازی ديناميكي 1و مدلسازی اندازهگيری2بوده که به صورت رابطه

اين مقاله عالوه بر بردار  Zbبرای تخمين تراز ،باياس ژيروسكوپ نيز

( )6قابل ارائه هستند [.]24

تخمين زده ميشود .بنابراين بردار متغيرهای حالت به صورت
T

(6الف)

= Φk −1 Χ k −1 + Wk −1

(6ب)

= ΗΧ k + Vk

bω , k 

Χk

Zbk

= 

Χk

تعريف ميشود .به علت ديناميک تغييرات

اندک ،باياس حسگر ژيروسكوپ به صورت رابطه ( )11يک فرايند

که

Χk

مارکوف مرتبه اول6در نظر گرفته ميشود [.]7

Zk

بردار متغيرهای حالت در گام زماني  Φ k −1 ،kماتريس

گذر حالت z k ،بردار اندازهگيری Η ،ماتريس خروجي (اندازهگيری)
و  Wk −1و  Vkبه ترتيب نويز سفيد گوسي مدل ديناميكي و اندازهگير
ميباشند .در اين مقاله متغيرهای حالت شامل بردار  Zbو باياس حسگر
ژيروسكوپ هستند.

()11

, k −1

که در اين رابطه

, k −1

ω

ω

bω, k = bω, k −1 + nb

 nbنويز سفيد گوسي غير وابسته است .با

ترکيب رابطه ( )10و ( )11مدل ديناميكي به صورت رابطه ( )12قابل
استخراج است.


=


در اين مقاله برای مدلسازی ديناميكي از روش ماتريس کسينوس
هادی و انتگرال گيری تقريب مرتبه اول از حسگر ژيروسكوپ استفاده

)



( I − Δt  yG ,k −1  ) +


b
b
+ Δt bω , k −1  Z k −1 + Δt  − Z k −1  nG , k −1 


bω , k −1 + nb , k −1


Zbk −1

شده است [.]25 ,23

()12

)Cbn ( Θ k ) = Cbn ( Θ k −1 ) ( I 3 + Δt ω k −1 

()7

 Zbk

bω , k

که  Δtگام زماني و  ω k −1 ماتريس پاد متقارن 3از مولفههای

(

T

 ω k −1 = ω x , k −1 , ω y , k −1 , ω z , k −1 بردار سرعتهای زاويهای

)

ω

, k −1

ω

(

= f Zbk −1 , b ω , k −1 , yG , k −1 , nG , k −1 , n b

چون باياس غلت و فراز تخمين زده ميشوند ،رابطه ( )12به علت

هستند .همانطور که بيان شد برای تخمين زوايای تراز تنها سه مولفه

وجود جمله  Δt bω, k −1  Zbk −1غيرخطي است .بنابراين ،فيلتر
تخمينزن مورد استفاده بايد يک فيلتر غيرخطي باشد .در اين مقاله با

( )8قابل استخراج است.

استفاده از يک تقريب تيلور مرتبه اول مدل ديناميكي غيرخطي رابطه

بردار  Zbکافي است .بنابراين فرم خاصي از رابطه ( )7به صورت رابطه

()8

( )12به صورت رابطه خطي ( 6الف) تقريب زده ميشود .ماتريس گذر

Z k = ( I 3 + Δt ω k −1 ) Z k −1
b

T

b

1

4

2

5

Process Model
Measurement Model
3
Skew-Symmetric Matrix
مجله کنترل ،جلد  ،12شماره  ،4زمستان 1397

Uncorrelated
Zero-Mean White Gaussian
6
First Order Markov Process
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حالت  Φ k −1با استفاده از ژاکوبينگيری از رابطه ( )12و نويز مدل

()17

ديناميكي  Wk −1به صورت زير قابل استخراج است.
=

f
x

= Φ k −1

( Ι 3 − Δt  yG , k −1  ) +

Δt  − Zbk −1  

=  + Δt bω , k −1 





033
Ι3


b
Δt  − Z k −1  nG , k −1 


Wk −1 =  

nb , k −1


()13

که  0   a  1يک عدد ثابت بدون بعد بوده که بيانگر فرکانس
قطع 3است ε k .خطای متغير با زمان مدل شتاب بدني خارجي ميباشد.
حال برای ايجاد مدل اندازهگير ،مدل شتاب بدني خارجي رابطه ( )17را
در رابطه ( )16قرار ميدهيم .برای اين کار نياز به تعريف خطای شتاب
پيشبين به صورت رابطه ( )18است.

تقريب زده خواهد شد .با اين تقريب ميتوان از فيلتر کالمن توسعهيافته

= − abk − abk

()18

ω

با تقريب مرتبه اول ،مدل ديناميكي غيرخطي به يک مدل خطي

abk = κ a abk −1 + ε k

− b
aε , k

که عالمت منفي بيانگر تخمين پيشبيني شده 4و  − abkشتاب پيشبيني
بوده که با   a + abk −1برابر است .عالمت مثبت بيانگر تخمين بروزرساني
5

برای تخمين متغيرهای حالت استفاده نمود .ماتريس کوواريانس مدل

شده ميباشد .بنابراين با قرار دادن رابطه ( )17( ،)5و ( )18در رابطه

ديناميكي به صورت رابطه ( )14تعريف ميشود.

( )16مدل اندازهگيری به صورت رابطه ( )19ارائه ميشود.

Q k −1 = Ε  Wk −1 WkT −1 

()14

()19

که  Εعملگر اميد رياضي 1است .با استفاده از رابطه (Q k −1 )13

سمت چپ رابطه ( )19در واقع تفاضل شتاب بدني خارجي و شتاب
اندازهگيری شده توسط شتابسنج است .از رابطه ( )19بردار اندازهگيری

به صورت رابطه ( )15قابل استخراج است.

 ،ماتريس خروجي  Ηو نويز اندازهگيری  Vkبه صورت روابط

Zk

 −Δt 2  Zbk −1  ΣG  Zbk −1  033 






033
Σb 

Q k −1 = 

()15

y A , k − κ a + abk −1 = gZbk − − abε , k + n A , k

زير قابل استخراج هستند.

ω

 Gو



  bبه ترتيب واريانس نويز ژيروسكوپ و باياس

()20

ژيروسكوپ هستند که در اين مقاله فرض شده در هر سه محور برابرند.
 ΣGو

ω

033 

()21

 Σbماتريس کوواريانس نويز ژيروسكوپ و باياس

ژيروسكوپ بوده که به ترتيب با   G2 Ι 3و   b2 Ι 3برابر هستند.


خروجي شتابسنج ترکيبي از شتاب جاذبي ،شتاب بدني خارجي (غير
جاذبي) و مجموعه خطاها شامل نويز و باياس است .بنابراين خروجي

Η =  gΙ 3

Vk = − − abε , k + n A , k

()22

برای اندازهگيری تراز تنها اندازهگير مورد نياز شتابسنج است.

ماتريس کوواريانس نويز اندازهگيری  R kبه صورت زير قابل
تعريف است.




()23

شتابسنج به صورت رابطه ( )16قابل مدلسازی است.
()16

= y A , k − κ a + abk −1

Zk

Vk VkT

R k = Ε 

فرض ميکنيم  − abε , kنسبت به  n A , kغير وابسته باشد ،بنابراين

y A , k = gbk + abk + n A , k

که  gbkبردار شتاب جاذبه در دستگاه بدني y A , k ،خروجي

ماتريس کوواريانس  R kبه صورت رابطه ( )24قابل استخراج است.

شتابسنج abk ،شتاب بدني خارجي و  n A , kنويز سفيد گوسي برای

R k = Σε ,accel + Σ A

()24

شتابسنج هستند .حسگر شتابسنج به دليل شرايط محيطي مخصوصا

 Σ Aو  Σε ,accelبه ترتيب ماتريس کوواريانس نويز اندازهگيری

تغييرات دمايي دچار خطای باياس ميشود .خطای باياس شتابسنج با

شتابسنج و ماتريس کوواريانس خطای مدل شتاب بدني خارجي هستند.

گذشت زمان و گرم شدن 2حسگر پايدار شده و مقدار آن در مقابل

 Ε ( n A , kو  Σε ,accelبه صورت


جملههای شتاب جاذبه و شتاب بدني خارجي مقدار ناچيزی است.

که  Σبه صورت 
A


بنابراين در الگوريتم پيشنهادی تخمين باياس شتابسنج بررسي نميشود.




شتاب بدني خارجي  abkموجود در رابطه ( ،)16به صورت يک فرايند

و

)

T
− b
aε , k

فرض

()

) )( nA ,k

T

(

 Ε  − abε , kقابل بيان است .حال با استفاده از رابطه ()18

عدم

همبستگي6

− b
ak

و

abk

داريم

نويز سفيد فيلتر پايين گذر مرتبه اول مدل ميشود [.]7
3

Cutoff Frequency
Predicted Estimation
5
Updated Estimation
6
Uncorrelated
4

Expectation Operator
Warm-up Time
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=0


)

− b T
ak

() (

. Ε  abk


همچنين

در

با

گرفتن

نظر

 abk = κ a abk −1 + ε kو اينكه يک فرايند نويز سفيد به صورت ترتيبي
ناهمبسته بوده ،اميد رياضي شتاب بدني خارجي صفر ميشود

) )(κ a

 + Ε ( ab ) ( ε )T  = 0
k
 k



T

b
k −1

a

 = Ε  ( ab

 k

) )( a

T

b
k

(


Ε  ak
b

 .بنابراين طبق رابطه ( Σε ,accel )25سادهسازی ميشود.

()25

T
− b
aε , k

()

=


)

b T

− b

=


)

a −a

(


()

(

k
k

T
= = Ε  − abk − abk 


T
= Ε  κ a + abk −1 κ a + abk −1





)

)

()29

− ΗΧ k−

k

(Z

= Χ −k + Κ k

+

Χk

 )5بهروزرساني ماتريس کوواريانس خطا
Ρ +k = ( Ι 6 − Κ k Η ) Ρ k−
Zbk

+

بنابراين نياز است که اين بردار نرماليزه شود ،يعني

) () (
()

 )4بهروزرساني متغير حالت

چون گام ( ) 4شرط بردار واحد بودن

= Ε  ak − ak
b

()28

()30

Σε ,accel = Ε  − abε , k
− b

−1

)

(

Κ k = Ρ k− ΗT ΗΡ k− ΗT + R k

تخمين Zbk

+

را ارضاء نميکند،
Zbk

+

 . + Zbkبا

شتاب بدني خارجي به صورت رابطه ( )31محاسبه

ميشود.

(

چون ماتريس کوواريانس  Σε ,accelمتغير با زمان بوده و به صورت

= y A , k − g + Zbk

()31

+ b
ak

تحليلي قابل حل نيست ،فرض ميشود اين ماتريس تنها جملههای قطری
داشته و مربع نرم بردار شتاب بدني خارجي بر روی قطر اصلي اين
ماتريس توزيع ميشود 3

)

Ι3

2
+ b
ak −1

(

 . Σε ,accel =  a2در مقايسه

 -3نتایج تجربی
 -3-1تجهيزات آزمون و روش ارزيابي الگوريتم

با حالت استاتيكي که مقدار شتاب بدني خارجي برابر صفر است ،يعني

برای ارزيابي الگوريتم پيشنهادی ،از يک حسگر اينرسي/مغناطيسي

 Σε ,accelبا افزايش

مدل  3DM-GX3-25که شامل يک شتابسنج سه محوره و يک

ماتريس کوواريانس اندازهگيری  R kدر جبران اثر شتاب بدني خارجي

ژيروسكوپ سه محوره بوده ،استفاده ميشود .اين حسگر که خود به

  a + abk −1نقش مهمي ايفا ميکند .همچنين  Σ Aبا   A2 Ι 3برابر است

عنوان يک سيستم مرجع تعيين تراز و سمت شناخته ميشود ،با استفاده از

 ، y A , k = gZbk + n A , kماتريس کوواريانس

که   A2واريانس نويز شتابسنج است.
با توجه به مدل ديناميكي و اندازهگيری ارائه شده در روابط ( )12و
( )19فيلتر تخمينزن پيشنهادی که فيلتر کالمن توسعهيافته بوده در دو گام
پيشبيني 1و بهروزرساني 2ارائه ميشود [ .]28-26 ,24در اين مقاله به
علت غيرخطي بودن مدل ديناميكي (يعني رابطه ( ،))12از فيلتر کالمن
توسعه يافته استفاده ميشود.
گام پيشبيني که شامل دو مرحله است ،به صورت روابط ( )26و
( )27ارائه ميشود.

 Zbk −1 , bω, k −1 , yG , k −1 , 
 dt
 , nG , k −1 , nb , k −1 



f

ω

سمت تعبيه شده در آن زوايای اويلر را نيز در شرايط ديناميكي و
استاتيكي ارائه ميکند .نرخ دادهبرداری اين حسگر از  1تا  1000هرتز
قابل تنظيم است .ورودیهای اندازهگيری برای الگوريتم پيشنهادی نرخ
داده  100هرتز را تأمين ميکنند .برای ارزيابي الگوريتم پيشنهادی ،چون
در شرايط استاتيكي و شبه استاتيكي خروجي اندازهگيری شده توسط
حسگر  3DM-GX3-25در مد اندازهگيری ( 0XC8مد اندازهگيری
(غلت و فراز) اندازه گيری شده توسط حسگر با دقت  ±0/5درجه قابل

tk



= Χ +k −1 +

−

Χk

t k −1

ارائه است ،ميتوان در اين شرايط خروجي حسگر  3DM-GX3-25را
به عنوان مرجع در نظر گرفت .اما در شرايط ديناميكي با شتاب زياد اين
حسگر در تخمين تراز دقت قابل قبولي ندارد .در اين مقاله با استفاده از

 )2پيشبيني ماتريس کوواريانس خطا
()27

عالوه بر خروجي حسگرهای بيان شده ،با توجه به الگوريتم تعيين تراز و

شتاب ،نرخ زاويهای و ماتريس دوران) دقت قابل قبولي داشته و زوايای

 )1پيشبيني متغير حالت
()26

حسگر اينرسي ميكروالكترومكانيكي و حسگر مغناطيسي سه محوره

حرکتهای ديناميكي با شتاب زياد بر روی يک ميز با زاويه غلت و فراز

Ρ −k  Φk −1Ρ k+ −1ΦTk −1 + Q k −1

ثابت و مرجع قرار دادن اين زوايای ثابت ،الگوريتم پيشنهادی ارزيابي

گام بهروزرساني که شامل سه مرحله است ،در روابط ( )28تا ()30

ميشود .همچنين ،دقت تخمين تراز توسط اين روش در مقايسه با
خروجي حسگر  3DM-GX3-25در شرايط ديناميكي مختلف بررسي

ارائه ميشود.

ميشود .با استفاده از مراجع تراز بيان شده بردار تراز مرجع به صورت

 )3محاسبه بهره فيلتر کالمن

 Zbref , kبدست ميآيد .سپس با استفاده از اين بردار مرجع تراز ،شتاب
Time Update
Measurement Update
مجله کنترل ،جلد  ،12شماره  ،4زمستان 1397
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ميشود .در شكل ( )1مجموعه ای که آزمون تجربي روی آن انجام شده

دارای ميانگين شتاب بدني خارجي مرجع

نشان داده شده است.

مجذور ثانيه برای تغييرات آرام زوايا و حداکثر شتاب خارجي حدود 3

 abrefکم حدود  0/4متر بر

متر بر مجذور ثانيه برای شرايط نوسانات شديد زوايا است.
( 60الف)

Reference Attitude
Estimated Attitude

40

) (deg

20
0
-20
40

50

30

20

10

)Time (s

شكل ( )1مجموعه آزمون تجربي.

-40

( 500ب)

 -3-2شرايط آزمون و بررسي عملكرد الگوريتم
برای ارزيابي الگوريتم پيشنهادی از دو مجموعه آزمون تجربي که

-50

يكي برای شرايط شبه استاتيكي و ديگری برای شرايط ديناميكي با
شتابهای بدني خارجي مختلف تعريف شده ،استفاده شده است .هر دو
آزمون تجربي با استفاده از چرخش حسگر با حرکتهای تصادفي دست

Reference Attitude
Estimated Attitude

50

انجام شدهاند.

40

error

9

-0.5
50

40

30

20

)Time (s

error

3 error
-3 error

)Time (s
( 4ب)

1
0.5
0

2
1

)||ab|| (m / s 2

3

)(deg

8
0

10



( 1.50د)

)(error

50

40

0

-0.5
50

40

30

20

10



50

40

30

20

10

0.5



10

-3 error

error

11

1

)||yA|| (m / s 2

12

3 error

)Time (s

-100
0
( 1.5ج)

)(deg

( 13الف)



30

20

10

) (deg

0

-1
0

)Time (s
شكل ( )3نتايج آزمون الف( ،الف) تخمين زاويه غلت (ب) تخمين زاويه فراز

30

20

10

0
0

)Time (s
شكل ( :)2نتايج آزمون الف( ،الف) نرم شتاب اندازهگيری شده توسط حسگر
شتابسنج( ،ب) نرم شتاب بدني خارجي ،فاصله زماني بين دو خط چين در هر
دو شكل محدوده زماني نوسان شديد تراز است.

آزمون الف (متناسب با شكل ( ))2که برای شرايط شبه استاتيكي
تعريف شده ،شامل حرکتهای چرخشي بدون هيچ حرکت انتقالي و

(ج) خطای تخمين غلت (د) خطای تخمين فراز ،فاصله زماني بين دو خط چين
در هر دو شكل محدوده زماني نوسان شديد تراز است.

در شكل ( )3زوايا و خطای زوايای تراز تخمين زده شده در آزمون
شبه-استاتيک نشان داده شده است .همانطور که بيان شد ،در اين آزمون
خروجي زوايای غلت و فراز تخمين زده شده با خروجي سيگنال زوايای
تراز اندازهگيری شده توسط حسگر ( 3DM-GX3-25به عنوان مرجع
تراز در آزمون شبه-استاتيک) مقايسه شده است.

برای وضعيت تغييرات زوايای غلت و فراز به صورت آرام (ثانيه صفر تا

آزمون ب (متناسب با شكل ( ))4که برای شرايط ديناميكي تعريف

 )25و نوساني سريع (ثانيه  25تا  )40/5صورت پذيرفته است .اين آزمون

شده ،شامل حرکتهای شتابدار خطي با محدوده شتاب بدني خارجي
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مرجع

 abrefباال حدود  12تا  23متر بر مجذور ثانيه و همچنين حرکت
 2 abrefتا 16

زيگزاگي شتابدار با محدوده شتاب بدني خارجي مرجع

متر بر مجذور ثانيه است .در شكل ( )4يک نمونه از شتاب ناشي از
حرکت خطي و زيگزاگي ارائه شده است.
(الف)

15

)||yA|| (m/s2

20

100

105

90

95

)Time (s

10
5

100

105

90

95

(ب)

)||ab|| (m/s2

15

0

)Time (s
18

14
12

(ج)

)||yA|| (m/s2

16

236

237

( 15د)

)Time (s

5

)||ab|| (m/s2

10

0
237

236

235

مقادير با استفاده از آزمونهای استاتيكي از حسگر بدست آمدهاند.
همچنين ،برای  κ aمقدار  0/1در نظر گرفته شده که اين مقدار با استفاده
از نتايج آزمونهای تجربي و سعي و خطای محدودهای از مقادير κ a

بدست آمده است .نتايج سعي و خطای مقادير  κ aبرای آزمونهای الف
و ب در جدول ( )1ارائه شده است.
جدول ( )1ميانگين کمينه مربعات خطای تخمين تراز (درجه) و شتاب بدني
خارجي (متر بر مجذور ثانيه) برای مقادير مختلف . κ a

κa

فراز

غلت

233

234

)Time (s
شكل ( )4نتايج آزمون ب( ،الف) نرم شتاب اندازهگيری شده توسط حسگر
شتابسنج در حرکت خطي( ،ب) نرم شتاب بدني خارجي در حرکت خطي،
(ج) نرم شتاب اندازهگيری شده توسط حسگر شتابسنج در حرکت زيگزاگي،
(د) نرم شتاب بدني خارجي در حرکت زيگزاگي.

در هر يک از دو آزمون برای تخمين تراز با استفاده از الگوريتم
پيشنهادی (استخراج شده در بخش  )2نياز به تنظيم چهار پارامتر است.
اين چهار پارامتر شامل :واريانس نويز ژيروسكوپ  ،  G2واريانس نويز
شتابسنج  ،  A2واريانس باياس ژيروسكوپ   b2و ضريب ثابت

آزمون ب
شتاب
خارجي

فراز

غلت

شتاب
خارجي

1/ 0

6/65

3/43

0/93

9/ 5

8/ 4

1/ 2

0/ 5

4/64

2/37

0/63

3/ 9

4/ 5

0/72

0/ 3

2/68

1/26

0/34

2/ 1

2/ 3

0/58

0/ 1

0/41

0/43

0/063

1/ 3

1/72

0/42

0/01

0/38

0/39

0/061

2/ 3

2/ 7

0/53

0/001

0/42

0/44

0/071

3/ 1

4/53

0/61

همانطور که در جدول ( )1مشاهده ميشود ،در آزمون الف با
کاهش مقدار  κ aميزان خطای تخمين تراز و شتاب خارجي کاهش
مييابد .زيرا در اين آزمون که برای شرايط شبه استاتيكي بوده هر چه
ميزان  κ aکوچكتر شده و به سمت صفر ميل کند ،مقدار Σε ,accel

کوچكتر شده ،بنابراين  R kطبق رابطه ( )24با  Σ Aبرابر ميشود.
Zk

طبق رابطه ( )20با  y A , kبرابر خواهد شد .بنابراين چنانچه

در الگوريتم پيشنهادی به جای

234

-4

به ترتيب مقادير  10 ،10و  10در نظر گرفته شده که اين

همچنين

10
235

 b2

-6

-8

آزمون الف

10
20

موجود در مدل شتاب بدني خارجي  κ aميباشند .برای   A2 ،  G2و

Zk

و  R kبه ترتيب  y A , kو  Σ Aقرار

دهيم ،در واقع شتاب خارجي را صفر در نظر گرفته و الگوريتم تخمين
برای حالت استاتيكي مناسبتر خواهد بود .اما همانطور که در جدول
( )1مشاهده ميشود ،در آزمون الف دقت تخمين برای حالتي که κ a

برابر با  0/01است از حالت  0/001مناسبتر است .اين اتفاق به خاطر
اندک شتاب خارجي موجود در آزمون الف در لحظه تغييرات شديد تراز
(مطابق شكل ( ))3بوده ،که اگر مقدار  κ aاز يک حدی کمتر شود دقت
تخمين اندک شتاب خارجي کم شده و دقت تخمين تراز کاهش مييابد.
در آزمون ب به دليل ميزان شتاب خارجي زياد دقت تخمين تراز و شتاب
خارجي با کاهش  κ aتا مقدار  0/1افزايش مييابد ،اما با کاهش بيشتر
آن دقت تخمين کاهش يافته زيرا با کاهش بيشتر اين پارامتر شتاب
خارجي به دقت تخمين زده نخواهد شد و تحت تاثير آن تخمين تراز نيز
دچار خطای بيشتر مي شود .بنابراين با توجه به نتايج دو آزمون مقدار بهينه
برای  κ aحدود  0/1خواهد بود .با توجه به مقادير واريانسها و مقدار
 κ aبهينه اختيار شده برای الگوريتم پيشنهادی ،تخمين تراز و شتاب بدني
خارجي در سه راستای  y ،xو  zدر آزمون ب برای دو بازه زماني که
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بيشترين شتاب خارجي در حرکت خطي و زيگزاگي را داريم ،به صورت

خطای تخمين تراز در الگوريتم پيشنهاد شده در اين مقاله (متناسب با

شكل ( )5ارائه ميشود.

جدول ( ))2در مقايسه با تراز اندازهگيری شده توسط حسگر 3DM-

 GX3-25بسيار اندک است .مطابق رابطه ( )4ميزان خطای تخمين زاويه

در شكل ( )5عالوه بر نتايج تخمين تراز برای حرکت شتابدار خطي

فراز به خطای  Z 1bيا در واقع طبق رابطه ( )5به شتاب بدني خارجي در

در (الف) و (ب) و حرکت شتابدار زيگزاگ در (ج) و (چ) خروجي تراز

راستای محور  xوابسته است .همچنين ،ميزان خطای تخمين زاويه غلت به

اندازهگيری شده توسط حسگر  3DM-GX3-25نيز ارائه شده است.

Z 2b

Z 3b

همانطور که بيان شد ،آزمون بر روی يک ميز با سطح صاف و بدون

خطای

تغييرات زاويه غلت و فراز انجام شده است .اما با اعمال حرکت شتابدار

و  yوابسته است .اما چون آزمون بر روی يک سطح مسطح انجام شده و

خطي و زيگزاکي خروجي حسگر  3DM-GX3-25دچار خطا ميشود

تغييرات شتاب در راستای محور  zاندک بوده خطای زاويه غلت در

و ميزان اين خطا بسته به ميزان شتاب بدني خارجي متفاوت است .ميزان

جدول ( )2متناسب با تغييرات شتاب در راستای محور  yارائه شده است.

(الف)
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)Time (s
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0
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( 3ج)
) (deg

1

100

و

يا در واقع به شتاب بدني خارجي در راستای محور z

235
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2
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1

) (deg

4

234

(چ)

0
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( 20پ)
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)Time (s

237

236
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)Time (s
Estimated Acceleration
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5
0

-5

-10
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)(s
Estimated Time
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105
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237

236

( 20خ)

Reference Acceleration
Estimated Acceleration

5

)ay (m/s2
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-10

-5
234Reference235
Acceleration236

Time
)(s
Estimated
Acceleration

1
0

)az (m/s2
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100
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(ث)

1
0

-1

-1
90

(د)
)az (m/s2

105

100

95

Reference Acceleration
)(s
EstimatedTime
Acceleration

90

)ay (m/s2

0

235

234

)Time (s

(ت)

90

10

)ax (m/s2

10
0

235

234

(ح)

236

235

234

)Time (s
)Time (s
شكل ( )5نتايج آزمون ب( ،الف) تا (ث) تخمين تراز و شتاب بدني خارجي در سه راستای  y ،xو  zدر حرکت شتابدار خطي( ،ج) تا (د) تخمين تراز و شتاب بدني
خارجي در سه راستای  y ،xو  zدر حرکت شتابدار زيگزاگ.
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در اين مقاله عالوه بر تخمين تراز و تخمين شتاب بدني خارجي ،باياس

با توجه به نتايج تخمين باياس در آزمون ب (شكل ( ))6مشاهده

حسگرهای ژيروسكوپ نيز تخمين زده خواهند شد .با توجه به اينكه تنها

مي شود که تخمين باياس به مقدار درست خود همگرا شده و اين بيانگر

اندازهگير مورد استفاده در الگوريتم پيشنهادی شتابسنج بوده و

عملكرد درست تخمين باياس در الگوريتم تخمين پيشنهادی است.

همانطور که بيان شد ،شتابسنج چرخش حول محور عمودی را حس

بايد توجه داشت که چون در الگوريتم پيشنهادی ،تنها اندازهگير مورد

نكرده و برای تخمين سمت نياز به يک اندازهگير مجزا است .بنابراين،

استفاده برای تعيين زوايای تراز و باياس ژيروسكوپ حسگرهای

برای تخمين باياس ژيروسكوپ حول محور عمودی نياز به يک

شتابسنج بوده و هر چه ميزان شتاب خارجي کمتر باشد دقت محاسبه

اندازهگير مجزا بوده و تخمين ارائه شده در اين الگوريتم برای باياس

زوايای تراز توسط شتابسنجها بهتر است ،بنابراين برای تخمين باياس

ژيروسكوپ حول محور  zدرست نيست .اما باياس ژيروسكوپ حول

ژيروسكوپها هر چه ميزان شتاب وسيله کمتر باشد ،باياس ژيروسكوپ

محورهای  xو  yبه درستي تخمين زده ميشود .ميزان باياس تخمين زده

با دقت بهتری تخمين زده ميشود.

شده با ميانگين نرخ سرعت زاويهای در حالت سكون (ميانگين نرخ
سرعت زاويهای حسگر ژيروسكوپ در حالت سكون بيانگر باياس

 -4نتیجهگیری

حسگر ژيروسكوپ است ).مقايسه شده و دقت آن ارزيابي ميشود

در اين مقاله يک روش تخمين تراز با مدلسازی جديد و استفاده از

(متناسب با شكل (.))6

فيلتر کالمن توسعهيافته مطرح شده است .اين الگوريتم پيشنهادی با

جدول ( )2نتايج آزمون ب ،قدر مطلق خطای تخمين تراز (درجه) در مقادير

استفاده از دو مجموعه آزمون تجربي هم در شرايط شبه استاتيكي و هم

مختلف شتاب بدني خارجي برای الگوريتم پيشنهادی و حسگر .3DM-GX3-25

در شرايط ديناميكي با شتاب مختلف برای تخمين تراز ،شتاب بدني
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 1/3برابر شتاب گرانش در محور  ،yحدود  0/5درجه بوده که در مقايسه
با دقت  4درجه حسگر  3DM-GX3-25بسيار بهتر است .دقت تخمين
زاويه فراز در الگوريتم پيشنهادی برای شتاب خارجي حدود  2/3برابر
شتاب گرانش در محور  ،xکمتر از  0/7درجه است که در مقايسه با دقت
نشان مي دهد .همچنين ،به علت سادگي تنظيم پارامترها ،حجم محاسبات
پايين و توانايي تخمين پيوسته تراز ،شتاب بدني خارجي و باياس حسگر
ژيروسكوپ (در دو راستای محور  xو  ) yالگوريتم پيشنهادی از لحاظ
پايداری ،عملي بودن و پيادهسازی مناسب است.

 -5پیوست
)by (deg / s

Estimated Bias

0.15

دقت تخمين زاويه غلت در الگوريتم پيشنهادی با شتاب خارجي حدود

 7درجه حسگر  3DM-GX3-25عملكرد مناسب الگوريتم پيشنهادی را

)bx (deg / s

0.15

تراز در مقايسه با تراز اندازهگيری شده توسط حسگر 3DM-GX3-25
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)

(

= I 3 + Δt ω k −1 

T

( I3 + Δt ωk −1 )T

و  Δt ω k −1  = −Δt ω k −1 رابطه ( )8به صورت رابطه ()32
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قابل بازنويسي است.
Zbk = ( I 3 − Δt ω k −1 ) Zbk −1
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ω k −1
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 ω k −1  =  yG , k −1  − bω, k −1  − nG ,k −1 رابطه ()32

به صورت رابطه ( )33قابل بيان است.
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چکیده :اين مقاله سيستمهای خطي گسسته-زمان مثبت و دارای عدم قطعيت در مدل سيستم را مورد مطالعه قرار ميدهد .برخي پارامتر-
های ماتريس سيستم در اينجا ناشناخته است و تنها اطالعاتي از باندهای پايين و باالی آنها در اختيار ميباشد .هدف از اين مقاله ،طراحي
قانون کنترلي فيدبک خروجي در حضور عدم قطعيتهای پارامتری سيستم است .قانون کنترلي به نحوی طراحي مي گردد که عالوهبر
تضمين پايداری مجانبي سيستم حلقه بسته ،مثبت بودن سيستم حلقه بسته نيز تضمين گردد و اين پيچيدگي هايي را به روند حل مسئله اضافه
مي کند .حالت ديگر بررسي شده در اين مقاله ،طراحي قانون کنترلي فيدبک خروجي است به نحوی که عالوه بر پايداری مجانبي و مثبت
بودن سيستم حلقه بسته ،قيد مثبت بودن سيگنال کنترلي نيز برآورده گردد .تحقق اين قيد در برخي از سيستم های مثبت الزم و ضروری
است .در اين مقاله دو قضيه ارائه و اثبات شده است .همچنين شروط بيان شده در اين قضايا به برنامههای خطي تبديل گرديده است .در
نهايت شبيهسازی کامپيوتری برای يک مثال عددی ارائه شده تا مؤيد دست آوردهای تئوری مقاله باشد.
کلمات کلیدی :سيستمهای گسسته-زمان مثبت ،نايقيني مدل ،فيدبک خروجي ،برنامههای خطي.

Output-Feedback Controller Design for Uncertain Discrete-Time Systems
with Positivity Constraint on the Closed-loop System and Control Signal
Faezeh Bagheri, Tahereh Binazadeh
Abstract: This paper studies the linear positive discrete-time systems with the uncertainty in the
system model. Some parameters of system’s matrix are unknown and only some information about
their lower and upper bounds are available. The goal of this paper is design of output feedback
control law in the presence of parametric uncertainties. The control law is designed in a way that in
addition to asymptotic stability of the closed-loop system; it guarantees the positivity of the closedloop system which adds some complexity in the process of problem solving. Another case has also
been investigated in this paper is design of output feedback control law such that as well as the
asymptotic stability and positivity of the closed-loop system; the control signal be also positive. The
realization of this constraint is necessary in some positive systems. In this paper, two theorems are
given and proved. Moreover, the conditions expressed in these theorems are converted to linear
programming formats. Finally, computer simulations are presented to verify the theoretical results.
Keywords: Positive discrete-time systems, model uncertainty, output-feedback, Linear
programing

نويسنده عهده دار مكاتبات :طاهره بينازاده

مجله کنترل ،انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقيق ايران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

48
طراحي کنترلکننده فيدبک خروجي برای سيستمهای دارای عدم قطعيت گسسته-زمان با قيد مثبت بودن سيستم حلقه بسته و سيگنال کنترلي
فائزه باقری ،طاهره بينازاده

 -1مقدمه

برخي از سيستمهای مثبت ورودی کنترلي نيز بايد يک سيگنال مثبت

بسياری از سيستتمهتای فيزيكتي دارای متیيترهتای حالتت ريترمنفتي

باشد .لذا ،حالت دومي که اين مقاله به آن ميپردازد آن است که قيد

هستند .به اين گونه سيستمهتا ،سيستتم مثبتت متيگوينتد [ .]1سيستتمهتای

ال به آن
مثبت بودن سيگنال کنترلي نيز عالوه بر قيود اول و دوم که قب ً

مثبت بسياری در شاخههای مختلف مهندستي علتوم ،مهندستي پزشتكي و

اشاره شد در روند طراحي کنترل کننده لحاظ گردد.

اقتصاد وجود دارند [ .]2-5به عنوان مثال ،مدل رياضي برخي بيماریهتای
عفوني و ويروسي [ ،]6ديناميک پمپ آب [ ]7و کنتترل ازدحتام جمعيتت
[ ]8چند نمونه از کاربردهای عملي اين سيستمها مي باشند.

در اين مقاله يک لم و دو قضيه اصلي ارائه و اثبات گرديده که شروط
الزم برای طراحي کنترل کنندهی فيدبک خروجي را منجر به نامساوی-
هايي ميسازد .همچنين برای حل شروط استخراج شده در اين مقاله ،از

اخيراً در مقاالت ،توجه زيادی به آناليز و تجزيه-تحليل سيستمهای

تبديل آن به برنامههای خطي 1استفاده شده است .برنامههای خطي همانند

مثبت شده است .تعاريف و قضيههای پايه از سيستمهای مثبت در مراجع

نامساویهای ماتريس خطي برای حل عددی مسائل به کار ميروند .از

[ ]9،2ارائه گرديده است .آناليز پايداری در اين سيستمها با سيستمهای

مزيتهای برنامههای خطي نسبت به نامساویهای ماتريس خطي آن است

عمومي تفاوتهايي دارد .ممكن است يک سيستم از نظر آناليز پايداری

که برای مسائل عددی بزرگ قابل استفاده ميباشند و مشكل ناپايداری

لياپانوفي ناپايدار باشد اما اگر اين سيستم در کالس سيستمهای مثبت در

عددی در اين مواقع ايجاد نمي شود.

نظر گرفته شود ،سيستم پايدار شود با اين قيد که متیيرهای حالت تنها
مقادير مثبت بتوانند اختيار کنند و برای سيستم شرايط اوليه با مقادير منفي
تعريف نشده باشد [ .]10بنابراين پيدا کردن شروطي که بتوان پايداری اين
سيستمها را بررسي کرد و مسئلهی طراحي پايدارساز را در اين سيستمها
مورد مطالعه قرار داد ،چالشهای مخصوص خود را دارد که بايد به دقت

در ادامه مقاله و در بخش دوم تعاريف و قضايای پايه ذکر شده اند.
طراحي کنترل کننده و ارائه قضايايي در اين زمينه و اثبات آنها در بخش
سوم آورده شده است .همچنين در بخش چهارم شبيهسازی کامپيوتری و
در بخش پنجم ،نتيجه گيری بيان گرديده است.

مورد مطالعه قرار گيرد.

 -2تعاریف اولیه

اخيراً پايداری کالس های مختلفي از سيستمهای مثبت موضوع بحث
محققان بوده است .پايداری سيستمهای مثبت خطي و ريرخطي [،]1
سيستمهای مثبت خطي متیير با زمان [ ،]11پايداری سيستمهای مثبت
مرتبه کسری [ ،]12،13پايداری سيستمهای مثبت دارای تاخير زماني
[ ،]14-16پايداری سيستمهای مثبت کراندار [ ]17و پايداری سيستمهای

n

در اين مقاله نماد  R +بيانگر فضای برداری  nبعدی با المتانهتای
ريرمنفي ( }0

طراحي رويتگر]  ]23-25و طراحي فيدبک خروجي[ ]26،27نيز مطالعاتي
بر روی سيستمهای مثبت انجام شده است .البته اکثر مراجع ذکر شده ،به
مطالعهی سيستمهای مثبت پيوسته-زمان پرداختهاند و کمتر در مقاالت
سيستمهای مثبت گسسته زمان مورد بررسي واقع شدهاند.
اين مقاله به بررسي مسئلهی پايدارسازی سيستمهای گسسته-زمان
مثبت خطي با استفاده از فيدبک خروجي در حضور عدم قطعيت مدل
ميپردازد .مهمترين چالشي که اين مقاله در روند طراحي کنترل کنندهی
فيدبک خروجي با آن روبرو است آن است که عالوه بر تضمين پايداری
مجانبي و مقاوم سيستم حلقه بسته در حضور عدم قطعيتها ،مثبت بودن

n

n

بعتتدی بتتا المتتانهتتای مثبتتت استتت ( }= {x  R : x i 0

n
+

.) R

سيستم خطي گسسته-زمان زير را در نظر بگيريد

) x (k + 1) = Ax (k

()1

مثبت کليدزن [ ]18-20از آن جمله است.
در بسياری از موضوعهای مختلف ديگر مانند رويت پذيری [،]22

n

n

 ) R + = { x  R : x iو  Rفضای بترداری n
+

n
+

کتته  x  Rبتتردار متیيتترهتتای حالتتت سيستتتم و

n n

A R

ماتريس سيستم است.
تعریف :]1[ 1سيستم ( )1مثبت است اگر برای هر شرط اوليهی
n
+

 x 0  Rو درتمام زمانهای  N

n
+

 x (k )  R ، kباقي بماند

(منظور بزگتر مساوی صفر بودن تمام المانهای بردار حالت است).

قضیه  :]1،2[ 1سيستم ( )1مثبت است اگر و تنها اگر A 0
(ماتريس ريرمنفي) باشد.
قضیه :]9،1[ 2ماتريس  Aريرمنفي است (  ) A 0اگر و تنها
اگر تمام درايههای آن ريرمنفي باشند.

سيستم حلقه بسته نيز بايد تضمين گردد .طراحي قانون کنترلي که هم
زمان اين دو شرط را برآورده کند هدف اين مقاله است .همچنين در
)Linear programing (LP
مجله کنترل ،جلد  ،12شماره  ،4زمستان 1397
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تذکر  :1در اين مقاله نماد  A 0به معنای اين است که تمام
المانهای ماتريس ]  A = [aijريرمنفي باشند .به عبارتي المانهای

از طرفي چون ماتريس

+

 Aدارای مقادير ويژهی درون دايرهی واحد

است پس طبق قضيه  3يک بردار 0

 aij  0برای هر  i , j = 1, 2,....nباشند و منظور مثبت نيمه معين

0

بودن ماتريس  Aنيست.

ميتوان نشان داد که ،شرط 0

قضیه  :]22[ 3فرض کنيد سيستم ( )1مثبت باشد آنگاه عبارتهای
زير با هم معادلند:

 ( A + − I )است .با توجه به نامساوی  A A +به راحتي

نتيجه بنابر قضيه  3مقادير ويژهی ماتريس A

 -3طراحی کنترل کننده

()2

سيستم گسسته زمان زير را در نظر بگيريد:

( A − I )

0

x (0) = x 0  R +n

()3

x (k + 1) = Ax (k ) + Bu (k ),
) y (k ) = Cx (k

فرض  :1ماتريس  Aدارای نايقيني های پارامتری با حدود معلوم است

اثبات :به پيوست رجوع شود.

به نحوی که ميتوان رابطهی زير را نوشت

A− A A+

در اين مقاله هدف طراحي کنترل کننده در حضور عدم قطعيتهای
پارامتری سيستم است .برای اين منظور ابتدا يک لم ارائه و اثبات مي-

−

+

که ماتريسهای  Aو  Aمعلوم هستند .به عبتارت ديگتر هتر درايتهی
+

ماتريس  Aاز درايهی نظيرش در ماتريس A

گردد.
n n

نيز درون دايرهی واحد

است و پايداری مجانبي آن اثبات ميگردد.

ب) وجود دارد    R nبه نحوی که
+

 A  Rدر نظر بگيريد .فرض کنيد المانهای اين

ماتريس نامعلوم و محدود باشد .لذا ماتريس بين دو حد پايين و باال

همانند A A +

 A −قرار ميگيرد .در لم بعد با استفاده از اطالعات
−

مربوط به ماتريسهای

A

 ( A − I )نيز برقرار است (کافي

است شرط پايداری مجانبي به صورت المان به المان بازنويسي شود) .در

الف) سيستم ( )1پايدار مجانبي است.

ماتريس

 وجود دارد که

+

 Aو

 ، Aاطالعاتي راجع به خود ماتريس

لم  :1فرض کنيد A A +

 A −است .به عبارت ديگر هر درايه-

ی ماتريس  Aاز درايهی نظيرش در ماتريس
−

از درايهی نظيرش در ماتريس

n
+

 B  Rو  C  Rمتاتريسهتای ثابتت،
T

 u  R p 1ورودی و  y (k )  Rخروجي سيستم است .در ادامته بته
مطالعه مسئله در دو بخش پرداخته شده است .در حالت اول بدون در نظتر
گرفتن قيد بر روی سيگنال کنترلي و در حالت دوم با در نظتر گترفتن قيتد

+

 -تمام مقادير ويژهی ماتريس

−

آنگاه ،در مورد ماتريس A

+

جهت پايدارسازی و مثبت نمودن سيستم حلقه بسته مطالعه ميگردد.
 -3-1طراحی کنترل کننده بدون قید بر روی سیگنال

 Aکوچكتر مساوی و

 Aبزرگتر مساوی است .همچنين،

فرض کنيد که ،اين ماتريسها دارای ويژگيهای زير هستند:
 Aدرون دايرهی واحد هستند.

 Aبزرگتر مساوی صفر هستند.

کنترلی
در اين بخش هدف آن است که يک کنترلکننده فيتدبک خروجتي
)  u (k ) = Ky (kطراحتتي شتتود کتته پايتتداری مجتتانبي و مثبتتت بتتودن
سيستم حلقه بسته زير را با وجود نايقيني در ماتريس سيستم حفظ نمايد.

()4

ميتوان گفت که اين ماتريس ريرمنفي

بوده و همهی مقادير ويژهی آن نيز درون دايرهی واحد است.

اثبات :نامساوی A

متیيرهتای حالتت،

np

بزرگتر مساوی است x  R n .بردار

مثبت بودن بر روی آن ،مستئله طراحتي قتانون کنترلتي فيتدبک خروجتي

استخراج ميگردد.

 -تمام المانهای ماتريس

درايهی نظيرش در ماتريس A−

کتوچكتر مستاوی و از

 A −بيان ميکند که تک تک المانهای ماتريس

 Aبزرگتر مساوی المان نظير آن در ماتريس

−

 Aاست در نتيجه رير-

منفي بودن تمام المانهای ماتريس  Aواضح است (رجوع به قضيه .)1
مجله کنترل ،جلد  ،12شماره  ،4زمستان 1397

) x (k + 1) = Ax (k ) + BKy (k
) = Ax (k ) + BKCx (k
) = (A + BKC )x (k
) = Acl x (k

قضیه  :4قانون کنترلي فيدبک استاتيک خروجي ) u (k ) = Ky (k

وجود دارد که بر اساس آن سيستم حلقه بسته ( )4برای هر ماتريس A
که در فرض  1صادق باشد ،مثبت و پايدار مجانبي باشد اگر و تنها اگر،
بردارهای  z  R pو    R nوجود داشته باشند که در نامساویهای
زير صدق کنند:
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()5

A +  + Bz −  I

0

که بنابر قضيه  3عبارت فوق تضمين مينمايد که تمامي مقادير ويژه
+

 Aدرون دايرهی واحد است .لذا با برقراری شروط ( )5و ( )6و با
cl

()6

+



0

توجه به اين که A cl

 Aاست ،پايداری مجانبي سيستم حلقه بسته
cl

نيز بر اساس لم  1تضمين ميشود .از طرف ديگر اگر z = C  K

()7

درشرط ( )8جايگذاری شود و طرفين نامساوی بر اسكالر مثبت C 

C

0

تقسيم شود ،نامساوی زير به دست ميآيد:

()8

C  A − + BzC − C  I + I 0

()9

C 1

1
)I
C

()13

A− + BKC ( I −

اگر شرط ( )13بخواهد برقرار باشد بايد تک تک المانهای ماتريس
حلقه بسته (  ) Aبزرگتر مساوی تک تک المانهای ماتريس قطری زير
cl

در اين حالت بهره  Kاز رابطه زير حاصل مي شود:
1
z
C

()10

باشد:

= K

()14

که ،پارامترهای  z  R pو   R n




1
 = diag [1−
,
C

1 
1−
C  
0

1
, 1−
]
C

هر جواب ممكن از برنامهی


1
1−
 C


 0


خطي ( )5الي ( )9هستند.
اثبات :بنابر رابطهی ( Acl ،)4به صورت زير خواهد بود:

A + + BKC

()11

 A − Aاست ،لذا:

A − + BKC

A + BKC

است ،در نتيجه شروط ( )8و ( )9مثبت بودن

Acl

−

A cl

را نيز نتيجه ميدهد.

پس با برقراری روابط ( )5الي ( )9هر دو قيد پايداری مجانبي و مثبت
بودن سيستم حلقه بسته تضمين مي گردد.
 -2-3طراحی کنترل کننده با در نظر گرفتن قید بر روی

با تعريف
+ BKC
+ BKC

−

−

+

+

سیگنال کنترلی

Acl = A

در اين بخش هدف آن است که قانون کنترل پايدار ساز و مثبت ساز با
قيد مثبت بودن سيگنال کنترلي برای سيستم ( )3به صورت زير طراحي

Acl = A

شود:

آنگاه رابطهی ( )11معادل است با:
+

A cl

A cl

−

A cl

n

است .پس به آساني ميتوان نشان داد اگر 0

 باشد آنگاه

حاصلضرب  C  0يک اسكالر مثبت خواهد بود .لذا از رابطهی (،)10

 z = C  Kاست .پس ،بردار  zيک ضريب مثبت از بردار K

خواهد بود .اگر

z

در شرط ( )5جايگذاری شود ،معادلهی زير به دست

ميآيد:

قضیه  :5قانون کنترلي فيدبک استاتيک خروجي مثبت
 u (k ) = Ky (k ) 0وجود دارد به نحوی که سيستم حلقه بسته ( )4را
برای هر ماتريس  Aکه در فرض  1صادق باشد ،مثبت و پايدار مجانبي
نمايد اگر و تنها اگر بردارهای

0

0

A +  + Bz −  I

(Acl+ − I )
()17
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p

 z  Rو    R nوجود داشته

باشند که در نامساویهای زير صدق کنند:
()16

0, 

u (k ) = Ky (k ) 0

()15

در اين مقاله C T  R + ،بوده و حداقل يک درايه ريرصفر آن مثبت

()12

 C است لذا تحقق شرط ( )13مثبت بودن A cl

را تضمين ميکند .حال بر اساس لم  1و با توجه به اين که A cl

) Acl = (A + BKC
که در اين صورت با توجه به اين که A +

از آنجاييكه 1

−

0
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()18

C 1

()19

C  A − + BzC − C  I + I 0

()20

z 0

 a1 
a 
vec (A ) =  2 
 
 
an 
همچنين اگر  M  R m nو  N  R m nباشند آنگاه ضرب
کرونيكر آنها برابر است با:

در اين حالت بردار  Kبه صورت زير خواهد بود:
1
z
C

()21

m1n N 
m12 N 


m mn N 

= K

اثبات :برقراری شروط ( )16الي ( )19پايداری مجانبي و مثبت بودن
سيستم حلقه بسته را بر اساس قضيه ( )4تضمين ميکند .حال از رابطهی

برای هر ماتريس  M , Nو  Xبا ابعاد مناسب خواهيم داشت:

( )21نتيجه ميشود:
) u (k ) = Ky (k
) = KCx (k
1
=
) zCx (k
C

که در آن  C يک اسكالر مثبت است .پس اگر طرفين تساوی فوق در

اسكالر  C ضرب شوند ،رابطهی زير برقرار است:

با توجه به اين که سيستم حلقه بسته براساس برقراری شروط ( )16الي
( )19پايدار مجانبي و مثبت است لذا متیير حالت )  x (kنيز مثبت بوده
و با استفاده از رابطه فوق جهت مثبت بودن سيگنال کنترلي  uکافي
n

است  zCمثبت باشد .از طرفي چون C T  R + ،است لذا کافيست

0

()22

) vec (MXN ) = N T  Mvec (X

در ادامه برای شبيه سازی و پياده سازی عددی ،شروط قضايا بايد به فرم
ماتريسي استاندارد برنامهی  linprogدر آورده ميشوند و سپس کنترل
کننده طراحي ميگردد .برای نمونه رابطهی ( )19به صورت زير بازنويسي
مي شود:

C u = zCx (k ) 0

z

 m11N
m N
P = M  N =  12


 m m 1N

باشد تا سيگنال کنترلي مثبت شود.

−C  (A − − I ) − BzC I
سپس با استفاده از عملگر  vecنامساوی فوق به نامساوی برداری زير

تبديل ميگردد .در رابطهی فوق چون  C اسكالر است ،زماني که از
جملهی اول  vecگرفته شود  C از عملگر  vecبيرون ميآيد .برای

جملهی دوم از رابطهی ( )22استفاده ميگردد و چون  zبردار است از
جايگذاری  vec (z ) = zنيز استفاده شده است.

) −C  vec (A − I ) − C  Bz vec (I
−

T

 -4شبیه سازی کامپیوتری
در اين بخش يک مثال عددی ارائه ميگردد تا کارايي روش مطتر
شده نشان داده شود .برای حل نامساوی های ذکر شده در قضتايا بته يتک

با توجه به مطالب بيان شده شرايط پايدارسازی با فيدبک خروجي در
قضيه  5نظير نامساویهای زير است:

ابزار حل عددی نياز است .در اينجا از نترم افتزار  MATLABو از تتابع

0

 linprogاستفاده شده است .نكتهای که حائذ اهميت است آن استت کته
چون در روابط ارائه شده در قضايای  4و  ، 5تک تک المانهای بردار هتا
و ماتريس ها مد نظر است ميتوان روابط ماتريسي را به روابط بترداری بتا
استفاده از ابزاری مانند  vecتبديل کرد و سپس شروط را برای تک تتک

المان بردارها بررسي کرد .اگر an 

, an

a2

 A = a1باشد کته

 a1 , a2 ,ستونهای ماتريس  Aميباشند آنگاه:

مجله کنترل ،جلد  ،12شماره  ،4زمستان 1397

(A − I ) + Bz
− 0
−C  − 1
+

) −C  vec (A − I ) − C  Bz vec (I
−z 0
T

−

که در اين روابط تمامي جمالت برداری هستند .اين نامساویها به فرم
نامساوی استاندارد خطي زير بيان ميشود:
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 − 1 


 −1 
 vec( I ) 



()23



A+ − I
B


−I
0



0
− I W


−C
0


 −vec( A− − I )C −C T  B 



يک با ابعاد  (2n + p) 1به فرم

0



شكل  1پاسخ زماني متیيرهای حالت سيستم حلقه بسته را به ازای شرايط
اوليهی ) x = (1 , 2نشان ميدهد .همچنين ،پاسخ زماني مؤلفههای
0


که  W =  بردار مجهول پارامترها ،
z 
 
T

0.6285 0.3285
A+ cl = A+ + BKC = 

 0.2291 0.6291
}i ( Acl+ ) := {0.3545, 0.9031

1

, 1

بيانگر بردار با المانهای

بردار کنترلي در شكل  2آورده شده است.

 1 = 1 , 1 ,و

يک اسكالر مثبت کوچک است که شرط منفي بودن روابط

مربوطه را تضمين کند .تابع  linprogدر  MATLABبردار  Wرا

محاسبه و پارامترهای مجهول 
اساس آن بردار  Kمحاسبه ميگردد .در مثال بعد روند طراحي بر اين
و  zرا بدست ميدهد و سپس بر

اساس انجام شده است.
مثال  :سيستم ( )3را به ازای ماتريسهای زير در نظر بگيريد:

−0.2 
 
0.2 0.2 
A= 1
, B=

,
 0.3 0.2 
 −0.3  2 
C =  0.2 0.2.

شكل :1نمودار متیير های بردار حالت بر حسب زمان

پارامترهای   1و   2نامعلوم ولي محدود هستند (  .) i  0.1لذا،
ماتريس  Aدارای عدم قطعيت پارامتری است و  A − A A +است
که:

 −0.1 −0.2  +  +0.1 0.1 
A− = 
 , A =  −0.2 +0.1 .
 −0.3 −0.1


−

همانطور که مشاهده ميشتود متاتريس  Aقيتد مثبتت بتودن را بتر
اساس تعريف  1دارا نيست .جتواب حاصتل از حتل برنامته خطتي ( )23بتا
فرض   = 100e −8به صورت زير است:

W T = [5.6917 , 5.1709 , 0.0576 , 28.6495],
لذا پارامترهای مجهول به دست آمده برابرند با:

 0.0576 
5.6917 
z =
,=

.
 28.6495
5.1709
 0.0265 
1
= K
z =
.
C
13.1872 
−

با بررسي ماتريس  Aclمشاهده ميگردد که بردار  Kآن را
ريرمنفي ساخته است:

0.4285 0.3285
Acl− = A− + BKC = 

 0.2291 0.4291
+

همچنين بردار  Kمنجر به  Aclرير منفي با مقادير ويژه درون
دايره واحد شده است.
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شكل  : 2نمودار مؤلفه های بردار کنترل بر حسب زمان
همانطور که از اشكال  1و 2مشاهده ميگردد سيستم حلقه بسته مثبت و
پايدار مجانبي است و قيد مثبت بودن سيگنال کنترلي نيز محقق شده
است.

 -5نتیجهگیری
در اين مقاله مسئله پايدارسازی سيستم های مثبت خطي گسسته-زمان با
حضور عدم قطعيت در مدل سيستم و با استفاده از کنترلکنندهی فيدبک
خروج ي بررسي شد .شرايط الزم برای آن که سيستم حلقه بسته پايدار
مجانبي و مثبت باشد ،ارائه شد .همچنين روش پيشنهادی با در نظر گرفتن
قيد مثبت بودن سيگنال کنترلي نيز بررسي گرديد .عالوه بر آن شروط
ارائه شده در قضايا به ساختار مناسب جهت حل توسط برنامههای خطي
تبديل شد .در نهايت شبيهسازی عددی کارايي روش کنترلي ارائه شده را
نشان داد.
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. را در نظر بگيريدx(k + 1) = Ax(k )  سيستم مثبت:3 اثبات قضيه
:رابطه زير برای پاسخ سيستم صادق است
k −1

x(k ) − x(0) = ( A − I ) x(i )
i =0

: و لذا داريمx ( k ) → 0 اگر سيستم پايدار مجانبي باشد آنگاه
k →



− x(0) = ( A − I ) x(i )
i =0

 امi  بردار متیير حالت يک سيستم مثبت در لحظهx(i ) با توجه به اينكه


 و از منفي بودن =  x(i )
 لذا. ( استA − I )

i =0

0  لذا با تعريف بردار مثبت،است

0 سمت چپ عبارت فوق نتيجه مي شود که
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چکیده :کد کننده های پالسي (انكودرها) ازجمله مهمترين ابزارهای اندازهگيری دقيق در صنعت هستند و در اندازهگيری دقيق موقعيت در کنترل
دستگاههای صنعتي استفاده ميشوند .انكودرها همچنين در ابزارهای دقيق ديگری که جابهجايي را اندازهگيری نميکنند با تبديل کميت مورداندازهگيری به
جابهجايي آن را قابلاندازهگيری ميکنند .مهمترين ويژگي انكودر تبديل جابهجايي به پالسهای قابلشمارش توسط انواع سيستمهای ديجيتال است و در
حلقههای کنترلي يكي از مهمترين عناصر توليد بازخورد است .انكودرهای خازني با ساختار ساده ،قيمت پايين و نويز پذيری کمي که دارند نسبت به انكودرهای
ديگر مزيت نسبي دارند .انكودر خازني خطي با القای الكترواستاتيک و لغزند نامقيد يكي از جديدترين انكودرهای خازني است که در سالهای اخير معرفي
شده است .در اين مقاله انكودر خازني دوراني القايي جديدی با استفاده از ساختار نوع خطي آن معرفي ميشود .عناصر اصلي اين انكودر جديد از فيبرهای
مدار چاپي تشكيلشده است ،بنابراين ميتوان اين انكودر را در فضاهای محدود نصب کرد .اين انكودر شامل يک گيرنده (استاتور) و يک واسطه (روتور)
است که به ترتيب دارای الكترودهای چهار فاز و دو فاز هستند .يک نمونه از اين انكودر ساخته شده و عملكرد آن ارزيابي شد .نتايج آزمايشها نشان دادند

که انكودر ساخته شده دارای بيشينه خطايي برابر با  0±0/09درجه است.
کلمات کلیدی :انكودر خازني ،انكودر افزايشي ،انكودر دوراني

Implementation and Evaluation of a Prototype Capacitive-Type Rotary
Encoder
Fatemeh Asadi, Mehdi Modabberifar, Bahman Mirzakhani, Abbas Pak
Abstract: Angular displacement measuring encoder is one of the most important measuring tools
in the automated systems, industries and machine tools. In many of manufacturing and production
processes, rotary encoders are used as reliable tools for precise positioning. In this study, a new
capacitive-type rotary encoder with un-tethered rotor is designed. The main components are made of
printed circuit films. Hence, the encoder can be set up in thin inter spaces. The encoder consists of a
receiving stator and a transmitter rotor, respectively containing four-phase and two-phase electrodes.
In order to designs an un-tethered rotor; the encoder employs a unique approach. Electrical power is
supplied to the transmitter rotor by electrostatic induction without any physical contact. This untethered rotor can facilitate sensitive applications that a mechanical disturbance caused by an electric
wire can be a problem. In this study the encoder was built and its performance was evaluated. The
result of experimental evaluation shows that the encoder has max ±0.09 degree error.
Keywords: rotary encoder, capacitive-type encoder, increamental encoder
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 -1مقدمه
امروزه از انكودرهای دوراني بهطور گستردهای در کنترل دستگاههای
صنعتي و ماشينهای ابزار با کنترل عددی استفاده ميشود .در هر کاربردی
که مستلزم اندازهگيری زاويه چرخشي است ،مانند انواع سيستمهای
رباتيک ،انكودر اولين اولويت است .تقاضا برای انكودرهای ارزانتر و
دقيقتر روز بهروز بيشتر ميشود .انكودرهای نوری به دليل داشتن قدرت
تشخيص اندازههايي در حد کمتر از ميكرومتر يكي از مهمترين ابزارهای
موقعيت دهي هستند .اما قيمت اين انكودرها با کوچکتر شدن قدرت
تشخيص زياد شده و فضای زيادی برای نصب و عملكرد نياز دارند.
همچنين اين انكودرها به آلودگيهای محيط حساس بوده و مراقبتهای
ويژهای برای جلوگيری از ورود گردوغبار به داخل فضای انكودر بايد در
نظر گرفت .از طرف ديگر انكودرهای مغناطيسي دارای قابليت اطمينان
بيشتری در محيطهای آلوده هستند ولي دقت و قدرت تشخيص کمتری
نسبت به انكودرهای نوری دارند .انكودرهای خازني به دليل ساختار ساده
و کوچكي که دارند در ابزارهايي مانند کوليسهای ديجيتال استفاده
ميشوند و مقاومت آنها نسبت به تغييرات دمای محيط و نويزهای
مغناطيسي باالست.
يک نوع انكودر خازني دوراني ،که از سه ديسک مقابل يكديگر در
داخل بدنه انكودر تشكيلشده است ،توسط ساساکي به ثبت رسيد .ديسک
اول ثابت و دارای الكترودهای هشت فاز ميباشد که سيگنالهای تحريک
هشت فاز با  45درجه اختالففاز به الكترودهای آن متصل ميشود .ديسک
دوم که ديسک متحرک ميباشد دارای الكترودهايي ميباشد که گام آنها
چهار برابر گام الكترودهای ديسک اول ميباشد .ديسک دوم در هر دو
طرف دارای الكترود ميباشد ،هر الكترود ديسک متحرک مقابل چهار
الكترود ديسک اول قرار ميگيرد و مجموع سيگنالهای چهار فاز مقابل
آن بر روی الكترود متحرک القا ميشود و اين سيگنال القايي از طرف
ديگر ديسک بر روی ديسک سوم القا ميشود و با اندازهگيری اختالففاز
ايجادشده براثر حرکت ميتوان به جابهجايي زاويهای رسيد[.[1
ژو و همكارانش يک حسگر جابهجايي ساده خازني ارائه کردند .اين
حسگر از دو صفحهی موازی تشكيلشده؛ يكي از صفحهها با الكترودهای
شانهای بافاصلههای يكنواخت تشكيل يک مقياس را ميدهد و ديگری از
الكترودهای شانهای با اندازهای کوچکتر که حكم آشكارساز را دارد
تشكيلشده است .با اسكن ظرفيت خازني بين الكترودها و مقايسه فاز آن
با سيگنال مرجع که به مقياس دادهشده است مقدار جابهجايي به دست
ميآيد .آنها با پهنای الكترودهای آشكارساز  200ميكرومتر و فاصلهی
بين دو الكترود  50ميكرومتر و پهنای الكترودها در مقياس برابر يک
ميليمتر به قدرت تشخيص يک ميكرومتر رسيدند[[2
نلسون و همكارانش يک نوع ديگر انكودر دوراني خازني را ارائه
دادند .اين انكودر شامل يک برد دايرهای شكل باکمان های منظم از جنس
هادی ميباشد که هر يک از بخشهای هادی دارای شكل موج ديجيتال
در فازهای مختلف ميباشند .ديسک اين انكودر دارای يک الگوی رسانا
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است که حاصل جمع و انتقال شكل موج از بخشهای انتخابشده ميباشد
که با توجه به موقعيت ديسک دوار نسبت به هادی موقعيت را ميتوان
تشخيص داد .اين انكودر شامل يک مدار آشكارساز سنكرون مي باشد که
از حاصل جمع شكل موج و عبور از صفر ،فاز سيگنال را شناسايي ميکند
و يک شمارنده پيشرفته سيگنالهای توليدشده را ميشمارد [.[3
گوندو يک انكودر الكترواستاتيكي را به ثبت رساند که از يک
قسمت متحرک که دارای الكترودهای واسطه ميباشد ،و قسمت ثابت که
الكترودهای القايي در کنارههای آن و الكترودهای چهار فاز در مرکز آن
قرار دارد ،تشكيلشده است .سيگنالهای تحريک که دو موج سينوسي
قرينه ميباشند به الكترودهای القايي در قسمت ثابت متصل ميشوند و
سيگنالي از طريق القای الكترواستاتيک بر روی الكترودهای واسطه که
مقابل الكترودهای القايي قرار دارند القا ميشود؛ به همين دليل ميدان
الكتريكي توسط الكترودهای واسطه بر روی الكترودهای چهار فاز ايجاد
ميشود که با شناسايي اين ميدان توسط الكترودهای چهار فاز ،هرکدام
دارای سيگنالي ميشود که نسبت به هم  90درجه اختالف فاز دارد و با
حرکت قسمت متحرک فاز سيگنالها تغيير ميکند .با اندازهگيری تغييرات
فاز ميتوان به جابهجايي رسيد[.[4
کيم و همكارانش نيز يک حسگر جابهجايي خازني ارائه کردند .اين
حسگر جابهجايي خازني از دو صفحه که با الكترودهايي به شكل زيگزاگ
با يکاليه نازک دیالكتريک پوشيده شده تشكيل ميشود .ظرفيت خازني
در يک سيكل حرکتي با دقت باال و در سيگنالهای متوالي اندازهگيری
ميشود .از طريق آزمايشها تجربي مشاهدهشده که حسگر ميتواند
جابهجايي تا  20ميليمتر را با قدرت تشخيص  126نانومتر اندازهگيری
کند[.[5
نيشيجيما و همكارانش يک حسگر جابهجايي خازني برای
اندازهگيریهای خطي بر روی سطوح صاف و منحني ارائه کردند .اجزای
اصلي اين حسگر از فيبر مدار چاپي انعطافپذير تشكيلشده است .اين
حسگر ميتواند هم بهعنوان يک موتور الكترواستاتيكي و هم بهعنوان يک
انكودر جابهجايي بهطور مستقل عمل کند .انكودر ساختهشده خطای
 0/096راديان در محدودی اندازهگيری  0/66راديان و قدرت تشخيص
 960ميكرومتر رادارا است[.[6
کيمورا و همكارانش يک انكودر خازني خطي را ارائه کردند که
لغزنده آن بي سيم است .اجزای اصلي از فيبر مدار چاپي انعطافپذير
باضخامت  0/2ميليمتر ساختهشدهاند .اين حسگر شامل يکاليه طوالني
گيرنده و يک اليه کوتاه واسطه است که به ترتيب شامل چهار فاز و دو
فاز الكترود ميباشند .واسطه بهعنوان لغزنده و گيرنده و فرستنده بهعنوان
استاتور استفاده ميشود .برای نامحدود کردن لغزنده ،توان الكتريكي منبع
تغذيه توسط القای الكترواستاتيكي به الكترودهای واسطه انتقال داده
ميشوند و درنتيجه سيمهای الكتريكي لغزنده حذف ميشود .اين لغزنده
نامحدود را ميتوان برای کاربردهای حساس که در آن اختاللهای
مكانيكي ناشي از سيمهای الكتريكي ايجاد ميشود به کاربرد و اين مشكل
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را حل کرد .انكودر نمونه آزمايشي خطای  ±4ميكرومتر را نشان داده
است[.[7

در اين مقاله با توجه به مزايا و سادگي ساختار انكودر خازني خطي
با القای الكترواستاتيک و لغزنده نامقيد [ [7يک نمونه دوراني-افزايشي آن

کارلي و همكارانش يک انكودر خازني دوراني را که شامل دو

جهت اندازه گيری جابهجايي زاويه ای طراحي و ساخته ميشود .اشغال

قسمت حسگر و کنترلر است ،طراحي کردند .تشخيص موقعيت در اين

فضای کم ،تخت بودن و نويز پذيری کم اين انكودر نسبت به ميدانهای

نوع انكودر توسط جاروبكي که حول شفت ميچرخد صورت ميگيرد.

مغناطيسي ازجمله مزايايي است که پژوهش در اين زمينه را جذاب

در عمل ،کنترلر يک يا چند سيگنال تحريک توليد و اين سيگنالها را

مي کند .به دليل دوار بودن صفحات انكودر (استاتور و روتور) و يكسان

حداقل به يكي از الكترودهای تحريک ارسال ميکند .سپس سيگنال باعث

نبودن سطح الكترودهای القايي بر خالف انكودر خازني خطي ،در انكودر

ايجاد تغييرات در يک يا چند الكترود حسگر ميشود که باعث ايجاد کوپل

دوراني الكترودهای القايي داخلي نسبت به الكترود خارجي سطح خازني

خازني بين الكترودها و جاروبک ميشود .وجود يک جاروبک نزديک

کمتری دارد و نحوه برقراری تعادل الكتريكي بين الكترودهای فرستنده و

يک الكترود حسگر ،ظرفيت خازني بين الكترود حسگر و الكترود تحريک

گيرنده در انكودر دوراني نسبت به خطي متفاوت است .اين انكودر قابليت

که کنار يكديگر هستند ،تغيير ايجاد ميکند .تغيير در اين ظرفيت خازني

نصب در انواع ماشينهای ابزار را داشته و همچنين ميتواند در اتوماسيون

در ميزان ذخيره انرژی توسط الكترودهای حسگر توسط يک يا چند

صنايع استفاده شود.

الكترود تحريک تأثير ميگذارد .کنترلر ميزان ذخيره شارژ توسط هر

در ادامه اين مقاله و در بخش دوم اصول تئوری و روابط حاکم بر

الكترود حسگر را شناسايي ميکند و با مقايسه ميزان شارژ ،کنترلر موقعيت

فرآيند با توجه به مدل موجود تشريح ميشود .در ادامه و در بخش سوم

جاروبک را تعيين ميکند[.[8

مراحل و روش ساخت اين انكودر توضيح داده ميشود .در بخش چهارم

ژنگ و همكارانش يک انكودر خازني دوراني جديد را معرفي

اين مقاله روش آشكار سازی سيگنال و تبديل اختالف فاز به پالس های

کردند .اين انكودر دارای سه بخش اصلي است )1 :بخش انتقال  )2يک

قابل شمارش بيان ميشود .در قسمت پنجم انكودر ساخته شده تست و

جفت الكترودهای منعكسکننده  )3يک جفت الكترود گيرنده  .عنصر

ارزيابي شده و منحني خطای آن استخراج ميشود .نهايتا در بخش ششم

سنجش انكودر از يک استاتور و روتور تشكيلشده است که هر دو با

نتايج بدست آمده در اين مقاله مرور ميشود.

فنّاوری  PCBساختهشدهاند .يکطرف استاتور در مقابل روتور که با
الكترودها ی رسانا تحت پوشش قرار دارد و روتور با يک جفت الكترود
رسانا منعكسکننده پوشش دادهشده است .در طرف ديگر مدار پردازش
سيگنال نصبشده است .الكترودهای بخش انتقال به همراه چهار ولتاژ
تحريک ميدان الكتريكي توليد ميکنند .الكترودهای منعكسکننده که
دارای الگوی سينوسي هستند ميتوانند موقعيت زاويهای را بر اساس
فرکانس و دامنه سيگنال مدولهشده تشخيص دهد[.[9
بكز و همكارانش نوع جديدی از انكودر خازني دوراني را به ثبت
رساندند .اين انكور خازني دوراني شامل يک استاتور و يک روتور است.
الكترودهای استاتور به صورت منظم و بافاصله هوايي يكسان کنار يكديگر
طراحيشدهاند .همچنين الكترودهای استاتور دارای طول يكسان در جهت
محيطي هستند .الكترودهای کوپلينگ که همان الكترودهای روتور
ميباشند در قسمت بااليي الكترودهای استاتور قرار دارند .طول اين
الكترودها دو برابر الكترودهای استاتور ميباشد .روتور دارای يک بدنه
استوانها ی شكل است که محور شفت را احاطه کرده است .استاتور و
روتور باهم هممحور هستند که با يک ماده دیالكتريک از هم جداشدهاند.
اين انكودر شامل  18الكترود استاتور و سه الكترود کوپلينگ مي باشد که
الكترودهای کوپلينگ با فواصل مختلف از يكديگر در جهت محيطي
واقعشدهاند .در صورت تغيير موقعيت دوراني ،انكودر سيگنالي به
ميكروکنترلر ارسال ميکند که پس از تجزيهوتحليل مقدار دوران را
مشخص ميکند[.[10

 -2اصول تئوری و روابط حاکم بر فرآیند
در اين بخش از مقاله اصول عملكرد و ساختار انكودر خازني خطي با
القای الكترواستاتيک و لغزنده نامقيد بيان شده و بر اساس مدل تحليلي
موجود ،روش تبديل جابهجايي لغزنده انكودر به اختالف فاز و تحليل

سيگنالها توضيح داده ميشود.
 1-2ساختار و اصول عملكرد انكودر خازني خطي با
القای الكترواستاتيک و لغزنده نامقيد
ساختار و اصول عملكرد انكودر خازني خطي با القای الكترواستاتيک
و لغزنده نامقيد در [ [7بيانشده است .شكل  1شماتيک اين انكودر را نشان
ميدهد .اين انكودر ،شامل دو قسمت ميباشد؛ قسمت استاتور که بهعنوان
گيرنده و فرستنده و قسمت لغزنده که بهعنوان واسطه کار ميکنند .لغزنده
در مرکزش دارای الكترودهای موازی دو فاز ميباشد .اين الكترودهای دو
فاز به منظوره ايجاد يک ميدان پتانسيل الكتريكي با استفاده از دو سيگنال
سينوسي با اختالف فاز  180درجه تحريک ميشوند .اين ميدان پتانسيل
الكتريكي بهوسيله الكترودهای چهار فاز روی استاتور شناسايي و تشخيص
داده ميشود .استاتور و لغزنده طوری همراستا قرارگرفتهاند که
الكترودهای دو فاز لغزنده دقيقا روبهروی الكترودهای چهار فاز استاتور
ميلغزد .گام الكترودهای در لغزنده  2pو در استاتور  pهستند .عالوه بر اين
الكترودهای قسمت استاتور و قسمت لغزنده در راستای طولشان دارای
الكترودهای اضافي ميباشند که بهعنوان الكترودهای القايي استفاده
ميشوند .الكترودهای القايي طوری طراحيشدهاند که الكترودهای مربوط

مجله کنترل ،جلد  ،12شماره  ،4زمستان 1397
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به لغزنده هميشه بر روی الكترودهای استاتور قرار دارد .الكترودهای القايي

و  4pاز  xسيكل تكرار اين ساختار ميباشد که معادل  2πاز  θxميباشد.

قسمت استاتور در طي عمليات با استفاده از دو موج سينوسي قرينه تحريک

در ميان اين ضرايب فقط ) Cm(θxتابع موقعيت لغزنده ميباشد که توسط

ميشود .از آنجاکه الكترودهای القايي استاتور و لغزنده تشكيل خازن

تابع سينوسي به طور تقريبي تعيين ميشود ،ساير ضرايب توسط مقادير ثابت

ميدهند ،با اعمال کردن ولتاژهای  ACروی الكترودهای القايي استاتور

بهطور تقريبي تعيين ميشود .اين تقريبها بر مبنای نتايج آزمايشي از

ميتوان در الكترودهای القايي لغزنده پتانسيل الكتريكي  ACالقا کرد.

اندازهگيری ضرايب متكي هستند.

ازآنجاييکه الكترودهای القايي لغزنده به الكترودهای دو فاز متصل هستند
ميتوان انرژی الكتريكي را بدون سيم به الكترودهای دو فاز منتقل ميشود.

شكل  :2مدل الكتريكي معادل انكودر خازني[[7

شكل  :1ساختار شماتيک انكودر خطي با القای الكترواستاتيک خازني [[7

با استفاده از ماتريس ضرايب خازني ،رابطه بين شارژها يا (جريانها)
ولتاژ ترمينالها را ميتوان بهصورت زير بيان کرد.

𝑣𝑐 = 𝑞

()4

 2-2مدل تحليلي انكودر
شكل  2مدل الكتريكي معادل برای اين انكودر را نشان ميدهد .در
اين مدل ساختار انكودر توسط هشت ترمينال نمايش دادهشده ،ترمينالهای

در اين رابطه  qو  vعبارتاند از بردارهای  8×1که به ترتيب نمايانگر
شارژها و ولتاژهای هشت ترمينال ميباشد.

 3-2تحليل سيگنالها

يک تا چهار مربوط به چهار فاز روی استاتور است و ترمينالهای پنج و

برای راه اندازی انكودر ،ولتاژهای تحريک به الكترودهای القايي

شش مربوط به الكترودهای دو فاز که به الكترودهای القايي لغزنده متصل

استاتور که ترمينالهای هفت و هشت هستند اعمال ميشود .بنابراين ولتاژ

هستند .ترمينالهای هفت و هشت به الكترودهای القايي استاتور مربوط

بردار  vعبارتست از:

ميشوند .در ميان ترمينالهای الكتريكي ،بين هر زوج ترمينال ظرفيت

()5

} 𝑡𝜔 𝑛𝑖𝑠𝑣𝑉 = {𝑣1 , 𝑣2 , 𝑣3 , 𝑣4 , 𝑣5 , 𝑣6 , 𝑣sin 𝜔𝑡 , −

خازني ايجاد ميشود .با استفاده از ماتريس ضرايب خازني ميتوان اينگونه

در اين رابطه  vو  ωبه ترتيب دامنه ولتاژ و فرکانس زاويهای ولتاژهای

ظرفيتهای خازني را به شكل رياضي نشان داد .با در نظر گرفتن قرينههای

اعمال شده در الكترودهای القايي هستند .ولتاژهای  v1تا  v6نامعلوم هستند.

هندسي ميان ترمينالها ،ماتريس برای اين انكودر را مي توان به شرح زير

()6

بيان کرد.
0 0
0 0
0 0
0 0

]

) 𝑥𝜃( 𝑚𝑐
)𝜋 𝑐𝑚 (𝜃𝑥 −
𝜋
𝜋
) 𝑐𝑚 (𝜃𝑥 − ) 𝑐𝑚 (𝜃𝑥 +
2
2
)𝜋 𝑐𝑚 (𝜃𝑥 −
) 𝑥𝜃( 𝑚𝑐
𝜋
𝜋
) 𝑐𝑚 (𝜃𝑥 + ) 𝑐𝑚 (𝜃𝑥 −
2
2

−𝑐𝑖 0
𝑖𝑐0 −
𝑖𝑐
0
𝑖𝑐 0

𝑙𝑐𝑐𝑠𝑙 + 𝑐𝑖 −
𝑖𝑐 −𝑐𝑙 𝑐𝑠𝑙 +
𝑖𝑐−
0
0
𝑖𝑐−

𝑎𝑡𝑐−
𝑏𝑡𝑐−
𝑎𝑡𝑐−
𝑡𝑠𝑐−

𝑏𝑡𝑐−
𝑎𝑡𝑐−
𝑡𝑠𝑐
𝑎𝑡𝑐−

𝑎𝑡𝑐−
𝑡𝑠𝑐
𝑎𝑡𝑐−
𝑏𝑡𝑐−

𝑡𝑠𝑐
𝑎𝑡𝑐−
𝑏𝑡𝑐−
𝑎𝑡𝑐−

𝜋
𝜋
𝜋
) 𝑐𝑚 (𝜃𝑥 ) 𝑐𝑚 (𝜃𝑥 −
) 𝑐𝑚 (𝜃𝑥 − ) 𝑐𝑚 (𝜃𝑥 +
2
2
2
𝜋
𝜋
) 𝑐𝑚 (𝜃𝑥 ) 𝑐𝑚 (𝜃𝑥 −
) 𝑐𝑚 (𝜃𝑥 − 𝜋) 𝑐𝑚 (𝜃𝑥 +
2
2
0
0
0
0
0
0
[
0
0

} 𝑞 = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 𝑞7 , 𝑞8

در اين رابطه  q7و  q8بارهای اعمال شده توسط منبع سيگنال به
الكترودهای القايي ميباشند .برای تعيين بارهای ترمينالهای يک تا چهار
اين فرض در نظر گرفته ميشود که با استفاده از مدار با امپدانس ورودی
باال ولتاژهای الكترودهای چهار فاز اندازهگيری ميشوند و به اين ترتيب
هيچگونه بار الكتريكي به درون يا خارج از الكترود جريان نخواهد داشت.
طبق اين فرض بار ترمينالهای يک تا چهار صفر خواهد بود .بار ترمينالهای

()1
()2

اينک بردار شارژ  qبه صورت زير تعريف ميشود.

پنج و شش نيز صفر خواهد بود .زيرا به هيچ منبع الكتريكي متصل

) 𝑥𝜃(𝐶𝑚 (𝜃𝑥 ) = −𝐶𝑚𝑜 − 𝐶𝑚𝑙 cos

𝜋
()3
𝑥
𝑝2
در اين ماتريس  Cst, Csl, Cta, Ctb, Cl, Ci, Cmo, Cmlهمگي مقادير

نميباشند .با قرار دادن معادله  1و  5و  6در معادله  4ولتاژ القايي v1,v2,v3
و  v4بدين شرح بوجود مي آيد.

= 𝑥𝜃

ثابت مثبتي هستند که توسط روابط هندسي ميان ترمينالها مشخص ميشوند.
متغير  xميزان جابهجايي لغزنده و  θxنشاندهنده زاويه الكتريكي آن است
مجله کنترل ،جلد  ،12شماره  ،4زمستان 1397

()7

)𝑡𝜔(𝑉1 = 𝐾𝑐 𝑣 cos(𝜃𝑥 ) sin
)𝑡𝜔(𝑉2 = 𝐾𝑐 𝑣 sin(𝜃𝑥 ) sin
)𝑡𝜔(𝑉3 = −𝐾𝑐 𝑣 cos(𝜃𝑥 ) sin
)𝑡𝜔(𝑉4 = −𝐾𝑐 𝑣 sin(𝜃𝑥 ) sin
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که در اين رابطه  kcعبارتند از:

القايي بيروني و دروني دارای عرض شعاعي پنج ميليمتر استاتور و روتور

𝑙𝑚𝑐 𝑖𝑐2
) 𝑏𝑡𝑐 + (𝑐𝑖 + 𝑐𝑙 + 𝑐𝑠𝑙 )(𝑐𝑠𝑡 +

()8

2
𝑙𝑚𝑐−4

= 𝑐𝐾

سيگنالها در معادله  7بعد از تقويت وتفاضل به صورت معادله 9
ميباشند.
()9

ميباشد .همه ترمينالهای ورودی وخروجي در قسمت استاتور قرار گرفتهاند
و هيچ سيمي به روتور متصل نميباشد و بهراحتي از استاتور جدا ميگردد.
فاصله بين استاتور و لغزنده تقريبا 0/1ميليمتر بوده که توسط اليه اپوکسي
و گپ هوايي ايجاد گرديده است.

)𝑡𝜔(VA = 𝐾𝑜 (𝑣1 − 𝑣3 ) = 2𝐾𝑜 𝐾𝑐 cos(𝜃𝑥 ) sin
)𝑡𝜔(VB = 𝐾𝑜 (𝑣2 − 𝑣4 ) = 2𝐾𝑜 𝐾𝑐 sin(𝜃𝑥 ) sin
در اينجا  koضريب تقويت ،تقويتکننده تفاضلي است .تقويت

کننده تفاضلي ميتواند نويز حالت مشترک سيگنالهای دريافتي را حذف
کند و در نتيجه نسبت سيگنال به نويز انكودر بهبود مييابد .سيگنالهای
معادله  9سيگنالهای مدوله شده دامنه هستند .تفكيک اين سيگنالها روابط
زير را مي دهد.
) 𝑥𝜃(𝑉𝐴 = 𝐴 cos
()10
) 𝑥𝜃(𝑉𝐵 = 𝐴 sin
در اين رابطه  Aتقويت نهايي پس از ضرب شدن در معادله  9و فيلتر

شكل  :3شكل شماتيک انكودر خازني دوراني طراحي شده

شدن به وسيله دمدوالتور سنكرون ميباشد .نهايتا ،موقعيت لغزنده  θxاز
معادله  11محاسبه ميشود.
()11

) 𝑥𝜃(𝑛𝑖𝑠𝐴
) 𝑥𝜃(𝑠𝑜𝑐𝐴

𝜃𝑥 = tan−1

 -3ساخت انکودر خازنی
با توجه به شكل خطي اين انكودر ،يک نوع دوراني آن طراحي و
ساخته شد .در اين انكودر هر دو قسمت استاتور و روتور با استفاده از
فنّاوری فيبر مدار چاپي ) )PCBو بر روی فيبرهای معمولي ساخته ميشوند
و بنابراين به دليل ضخامت کم ميتوان در فضاهای محدود نصب گردد.
انكودر شامل يکاليه استاتور و يکاليه روتور است که به ترتيب دارای

(الف)

الكترودهای چهار فاز و دو فاز هستند .استاتور بهعنوان فرستنده و گيرنده و
روتور جهت واسطه استفاده ميشود .برای ايجاد روتور نامقيد ،از روش
القای الكترواستاتيک استفاده ميشود و تغذيه الكتريكي اليه واسطه توسط
القای الكترواستاتيكي تأمين ميشود .ازاينرو هرگونه اتصال سيمي لغزنده
حذف ميشوند .شكل  3نمونه طراحيشده انكودر خازني دوراني را نشان
ميدهد.
استاتور و روتور ساختهشده انكودر خازني در شكل  4و  5نشان
دادهشده است .ضخامت آنها دو ميليمتر ميباشد که باعث ميشود انكودر
قابليت نصب در فضاهای محدود و باريک را داشته باشد .قطر خارجي
استاتور و روتور  60ميليمتر انتخاب گرديده است ،تا بهاندازه تجاری آن
نزديک باشد .گام الكترودهای گيرنده بهواسطه محدوديت فاصله بين

(ب)
شكل( :4الف) نمونه ساخته شده و (ب) مشخصات هندسي استاتور انكودر

الكترودها به 2/25درجه محدود ميشود .علت اين محدوديت اين است که
ضخامت و فاصله پايه الكترودها با فنّاوری ساخت موجود در کشور کمتر
از  0/2ميليمتر نميتواند باشد .الكترودهای گيرنده در بزرگترين طول
محيطي  3/53ميليمتر الكترودهای واسطه در روتور دارای عرض شعاعي
نه ميليمتر بزرگترين طول محيطي  7/06ميليمتر ميباشند .الكترودهای
مجله کنترل ،جلد  ،12شماره  ،4زمستان 1397
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0

جابه جایی ()Deg
(الف)

شكل  :7نمودار ظرفيت خازني الكترودهای چهار فاز استاتور نسبت به
الكترودهای روتور

-4آشکارسازی سیگنال
شكل  8نمودار بلوکي مدارهای آشكارساز و پردازش سيگنال و
رابطهای بين آنها را برای اين انكودر نشان ميدهد .ابتدا توسط سيگنال
ژنراتور سيگنال تحريک که دو ولتاژ سينوسي با  180درجه اختالففاز
(ب)

هستند برای الكترودهای القايي توليد ميشود و يكي از آنها بهعنوان

شكل( :5الف) نمونه ساخته شده و (ب) مشخصات هندسي روتور انكودر

ضرايب ظرفيتهای خازني اين نمونه انكودر با استفاده از دستگاه
 LCRمتر  HAMEGمدل  HM-8118اندازهگيری شده و نتايج آن در
شكل 6و 7آمده است .همانگونه که مشاهده ميشود ،ظرفيت بين
الكترودهای فرستنده و الكترودهای گيرنده موج سينوسي چهار فاز را نشان
ميدهد .شمارهگذاری خازنها بر اساس شكل مدل دو بهگونهای که c15
با توجه به مدل تحليلي يعني ظرفيت خازني بين الكترود اولي در استاتور و
پنجم در روتور است .مابقي الكترودها نسبت به همظرفيت خازني ثابتي
دارند.
C25

C35

C45

معادله  7را شناسايي ميکنند ،آنگاه اين سيگنالهای اندازهگيری توسط
تقويتکنندهی ديفرانسيلي طبق رابطه  9تقويت و از هم کم ميشوند.
خروجي تقويتکنندهی ديفرانسيلي توسط دمدالتورهای سنكرون ،دمدوله
شده و نهايتا جداکننده فاز را برای سيگنالها محاسبه ميکند .در اينجا
خروجي به پالسهای  A/Bتبديل شدند .اگر آشكارساز در هر سيكل 1024
پالس توليد کند آنگاه قدرت تشخيص انكودر برابر است با  pتقسيمبر
.1024

5

ظرفیت خازنی ()pF

20

15

ميگيرد .الكترودهای  4فاز گيرنده موجهای سينوسي مدوله شده مطابق

C15

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
10
جابه جایی ()Deg

سيگنال مرجع در جداکننده فاز و دمدوالتور سنكرون مورداستفاده قرار

0

شكل  :8بلوک دياگرام مدارهای آشكارساز و پردازش سيگنال

در انكودر ساخته شده سيگنالهای تحريک انكودر که دو سيگنال
سينوسي با  180درجه اختالففاز و دامنهی  3/5و  1ولت و فرکانس 20

شكل  :6نمودار ظرفيت خازني الكترودهای چهار فاز استاتور نسبت به
الكتروهای روتور
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کيلوهرتز ميباشد ،به الكترودهای القايي در استاتور ارسال ميگردد .برای
ايجاد سيگنال تحريک از اسيالتور داخلي يک آیسي
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استفاده شده است .آیسي AD2S1210يک اسيالتور مرجع مي باشد .که

فراهم ميآورد .نهايتا اين پالسها به يک ميكروکنترلر فرستادهشده تا

کاربردهايي نظير کنترل موقعيت و سرعت و تبديل اطالعات آنالوگ

شمارششده و مقدار جابهجايي برحسب ميكرومتر به دست آيد.

زاويهای به فرم ديجيتال را دارد .بدين منظور اسيالتور داخلي ،برای نوسان

 -5ارزیابی عملکرد انکودر و نتایج آزمایشها

سازی با فرکانس  20کيلو هرتز برنامه ريزی شدهاست .به دليل کوچک تر

برای ارزيابي انكودر ساختهشده عملكرد آن با يک دستگاه

بودن سطح خازني الكترودهای القايي داخلي استاتور در مقايسه با

اندازهگيری ويديويي ( )VMMمدل( )ARCS – KIMC20مورد

الكترودهای القايي خارجي آن ،نياز به ولتاژ بيشتری نسبت به الكترودهای

آزمايش قرار گرفت .اين دستگاه دارای قدرت تشخيص يک ميكرومتر در

خارجي دارند .ولتاژ اعمالي الكترودهای خارجي نسبت به الكترودهای

اندازهگيریهای خطي و  0/005درجه در اندازهگيری زوايا است که از

داخلي به نسبت مساحت های آنها بوده و تقريبا نسبت  1به  3دارند.

قدرت تشخيص انكودر ساخته شده در اين مقاله کوچكتر بوده و ميتواند به

بنابراين نياز به تغيير در دامنههای سيگنالهای خروجي اعمالي به استاتور

عنوان مرجعي برای ارزيابي انكودر استفاده باشد .شكل  9نحوه آزمايش و

است .در اين قسمت ،جهت اعمال سيگنال مورد نظر نياز از بافر تضعيف

چيدمان آزمايش را نشان ميدهد .در اين آزمايشات انكودر ساخته شده بر

کننده استفاده ميشود .از آنجايي که الكترودهای القايي در استاتور و

روی ميز دستگاه  VMMقرار گرفته و روتور آن با کمک يک ميله متصل

روتور با يكديگر همپوشاني دارند ميدان الكتريكي بين آنها ايجاد ميشود

به بدنه و قابليت جابجايي محورهای ميز دستگاه  VMMميچرخد .در اين

و از طريق القای الكترواستاتيک ولتاژی روی الكترودهای القايي روتور

آزمايشها عملكرد انكودر در دو جابهجايي زاويهای  3و  10درجه در 10

ايجاد ميگردد.

نقطه متفاوت مورد ارزيابي قرار گرفت و منحني خطای آن استخراج

بر روی الكترودهای چهار فاز استاتور ولتاژی القا ميشود که با

گرديد .بدين ترتيب که روتور انكودر بصورت دستي چرخانده شد و در

حرکت لغزنده تغيير ميکند .بهاينترتيب چهار سيگنال با  90درجه

 10نقطه متفاوت مقادير اندازه گيری شده جابهجايي زاويه ای از انكودر و

اختالففاز پديد ميآيد .سيگنالهای الكترودهای گيرنده (الكترودهای

دستگاه  VMMخوانده شده و با هم مقايسه ميشوند .توجه به اينكه در اين

چهار فاز) توسط کانكتوری که در استاتور قرار دارد و سيمهای رابط به

دستگاه امكان چرخش زاويهای با مقادير مساوی و بهصورت موتوری

مدار آشكارساز متصل ميشوند .سيگنال القايي بر روی الكترودهای

وجود نداشت چرخش روتور انكودر بهصورت دستي انجام گرفت و به

گيرنده ضعيف هستند و دامنهای در حدود  120ميلي ولت دارند که

همين دليل فاصله نقاط مورد ارزيابي در منحني خطا يكسان نيست .نهايتا

تقويتشده و به پايههای آی سي پردازشگر متصل ميشوند .در اين مرحله

مقادير اندازه گيری شده از انكودر و دستگاه  VMMاز يكديگر کسر شده

خروجي الكترودها چهار فاز گيرنده بايد دوبهدو از هم کم ميشوند به

و مقدار خطا برای هر نقطه بهدست مي آيد.

صورتي که فاز سوم از اول و فاز چهارم از دوم ميشود .دليل اين کار
حذف نويز مشترک ميباشد .آیسي استفادهشده در اين پروژه دارای
ورودی تفاضلي ميباشد .بنابراين ،داخل آیسي فاز سوم از اول و فاز
چهارم از دوم کم ميشود .سيگنالي که بعد از تفاضلي ايجاد ميشود VA
و  VBاست که دو سيگنال سينوسي با  90درجه اختالففاز بهصورت معادله
 9هستند .بعد از تفاضل سيگنالها بايد سيگنال تحريک از سيگنالهای VA
و  VBحذف شود تا سيگنالهای معادله  10که اطالعات موقعيت لغزنده در
آنها قرار دارد به دست آيد .برای اين کار از يک دمدوالتور سنكرون
استفاده ميشود .مدار دمدوالتورهای سنكرون شامل مدار ضرب کننده و
يک فيلتر پايين گذر ميباشد .ابتدا سيگنال تحريک در سيگنالهای  VAو

شكل  :9چيدمان آزمايشگاهي ارزيابي عملكرد انكودر دوراني
ساختهشده

 VBضرب شده و بعد از فيلتر پايين گذر عبور داده ميشود تا سيگنالهای
معادله  10حاصل شود .بعد از دمدوله کردن و رسيدن به سيگنالهای معادله

شكل  10منحني خطای انكودر در دو جابجايي زاويهای ذکرشده را

 10و با توجه به اينكه هر سيكل از اين سيگنالها به ازای حرکت بهاندازه

نشان ميدهد .با توجه به نمودارهای شكل  10انكودر دارای ماکزيمم

چهار برابر گام شكل ميگيرد؛ سيگنالها به طبقه جداکننده فاز که داخل

خطای در حدود  ±0/09درجه ميباشد .در نمودار خطای خروجي انكودر

آیسي پردازشگر است فرستاده ميشود؛ و به ازای هر حرکت بهاندازه 4

محور عمودی مقدار انحراف خروجي انكودر نسبت به خروجي دستگاه

گام آیسي  1024پالس توليد ميکند .با توجه به اينکه گام برابر 2/25

اندازهگيری VMMميباشد و محور افقي جابهجايي صورت گرفته است.

درجه ميباشد قدرت تشخيص انكودر برابر ( )9/1024درجه يعني 0/0087

طبق محاسبات وطراحيها ،قدرت تشخيص انكودر  0.0087درجه

درجه ميباشد .خروجي آیسي استفاده شده دارای دو سری پالس با

ميباشد .ولي با توجه به نمودارهای باال انكودر دارای خطای در حدود

اختالففاز  90درجه ميباشد که امكان تشخيص تغيير جهت حرکت را

 0±/09درجه ميباشد .از داليل خطای ايجاد شده ميتوان به دقيق نبودن
مجموعه آزمايشگاهي برای آزمايش انكودر اشاره کرد .ميز دستگاه

مجله کنترل ،جلد  ،12شماره  ،4زمستان 1397

Journal of Control, Vol. 12, No. 4, Winter 2019

پيادهسازی و ارزيابي يک نمونه آزمايشگاهي کد کننده پالسي خازني دوراني

62

فاطمه اسدی  ،مهدی مدبری فر ،بهمن ميرزاخاني و عباس پاک

انتخاب شده برای ارزيابي انكودر فاقد قابليت چرخش موتوری بوده و
روتور انكودر به صورت دستي حرکت داده شده که اين باعث تغييرات
گپ هوايي بين روتور و استاور و همترازی الكترودها ميشود .همچنين
عدم هم مرکزی استاتور و رتور دليل محتمل ديگری است که باعث به
وجود آمدن خطا در اندازه گيری شده است.
0.1
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خطا ()Deg
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شكل  :10نمودار خطا خروجي انكودر به ازای  10و  3درجه جابجايي
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گيرنده هر دو از فيبر مدار چاپي درستشدهاند .اين انكودر دارای
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واسطه  9درجه و گام الكترودهای گيرنده  2/25درجه است .تغذيه
الكتريكي الكترودهای فرستنده از طريق القای الكترواستاتيكي محقق
ميشود .انكودر توسط الكترودهای گيرنده سيگنال مدوله موقعيت را
دريافت ميکند .با پردازش سيگنال ميتوان موقعيت روتور را محاسبه کرد.
نهايتا با آزمايشها انجامگرفته بر روی يک نمونه انكودر ساختهشده
حداکثر خطای آن  ±0/09درجه به دست آمد.
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