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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.
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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.
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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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چکیده :امروزه ،بدلیل مشكالت تولید انرژی ،هزینه زیاد و آلودگی محیط زیست ،مدیریت مصرف انرژی الكتریكی از مسایل اصلی
پژوهشی دنیا شده است .با پیشرفت شبكه هوشمند ،وجود یک سیستم یكپارچه ،دقیق و سریع میتواند هم رضایت ساکنین را برآورده سازد،
و نیز کاهش هزینه را دربر داشته باشد و حاالت بهینه عملكرد وسایل را تعیین کند .مفهوم تابآوری برای کاهش قطعیهای بارهای حساس
معرفی شده است .در این پژوهش ،یک نانوشبكه نمونه با چندین نوع وسایل متفاوت شامل منابع تولید پراکنده ،ذخیرهساز و خودرو برقی،
ونیز وسایل مصرف کننده انرژی در نظر گرفته شده است .کارآرایی روش پیشنهادی با زمانبندی دقیق عملكرد وسایل ،درنظرگیری آسایش
ساکنین و یافتن حاالت بهینه عملكرد و نیز حضور نایقینیها و سناریوسازیهای دقیقتر نشان داده شده است .همچنین ،در بخش اصلی
پژوهش ،تفاوت میان دو حالت درنظرگیری تابآوری و درنظر نگرفتن آن نیز لحاظ شده است و نتایج حاصل با هم مقایسه میشود.
کلمات کلیدی :نانوشبكه ،خانه هوشمند ،مدیریت انرژی  ،تاب آوری ،بهینه سازی هزینه ،نایقینی ،ابرمكعب التین ،تولید پراکنده.

Resilient, Comfort and Economic Operation of Smart Nanogrid
Saeed Bagheri and Hossein Talebi, Alireza Fereidunian
Abstract: Nowadays, the management of power consumption has been one of the main concerns
for researchers, because of energy generation problems, high cost and environment pollutions. An
integrated, fast and accurate system can earn satisfaction of occupants and also cost reduction. Some
loads are very vulnerable to natural disasters, thus this interruptions are costly for customers. The
resiliency concept is introduced accordingly. The model presented in this research is a Nanogrid,
equipped with DGs, batteries and electric vehicle, and power consumer. This research devotes an effort
to optimize household energy cost, occupants comfort and Nanogrid resiliency with optimal
scheduling of all elements considering uncertainty of distributed energy. If needed, utility can reduce
potential peaks occurrence in grid, too. Finally, the performance of the method is discussed by
simulation on a typical model. Simulation results under different pricing and weather modes, show
effectiveness of proposed model on reducing the quantities of each considered cost functions.
Keywords: Nanogrid, Resilience, energy management, renewable energy sources, uncertainty,
stochastic programming.
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 -1مقدمه
ساختمانهای تجاری و مسكونی بیش از  %50مصرف انرژی
الكتریكی اروپا را به خود اختصاص میدهندکه عموما دارای بازده پایین
میباشند .بر اساس مفهوم خانههای هوشمند ،این واحدها را میتوان به
گرههای یک شبكه هوشمند تبدیل کرد که بخش چشمگیری از انرژی
مصرفی توسط انرژیهای تجدیدپذیر ،به صورت محلی در ریزشبكه خانه-
ها تولید شده و تمامی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به صورت
هوشمند مدیریت میگردند .با پیشرفت فناوری مخابرات و اطالعات و نیز
تكنولوژی ساخت ،مفاهیم و فناوریهای جامعی برای خانههای هوشمند
اتخاذ شده است .با این روش ،خانههای هوشمند یک مشتری فعال در نظر
گرفته میشوند که با شبكه هوشمند در یک تعامل نزدیک با محیط محلی
و سطح باالتر شبكه هوشمند ،مذاکره و همكاری میکنند .خانههای اخیرا
توسعه یافته و وسایل برقیشان (گرمکنندهها ،دستگاه تهویه هوا ،تجهیزات
سرگرمی ،وسایل خانگی و  ،)...راهبرد کنترل و ساختار شبكه موجب ارتقا
بازده انرژی و بهبود مدیریت ریزشبكه برق محلی و شبكه دوردست از
طریق مدیریت انرژی فعال سمت بار ،و جمع آوری مقدار زیادی از منابع
انرژی تجدیدپذیر پراکنده کم قدرت و در نتیجه کاهش چشمگیر استفاده
از منابع سنتی ،میگردد [ .]1خانه هوشمند ،نمودی از یک نانوشبكه است.
با توجه به تعاریف نانوشبكه و دستاوردهای اخیر در این زمینه ،خانههای
هوشمند یک سیستم مهم در اجزای شبكه میباشد .با توجه به اهمیت بحث
تابآوری و پیشرفت سیستمهای خانه هوشمند ،اگر بتوان یک نانوشبكه را
در برابر رخداد خطا مقاوم کرد ،ریزشبكه باالدست میتواند به اجزای دیگر
شبكه خود برسد و توان را تامین کند .در بحث تابآوری در خانه
هوشمند ،رخدادهای متفاوتی میتواند تاثیرگذار باشد .به دلیل قابلیت
کارکرد حالت جزیرهای نانوشبكه ،میتوان نانوشبكه را یک بخش مناسب
برای افزایش تابآوری درنظر گرفت[.]2
امروزه با وجود تحقیقات و تكنولوژیهای نوین در زمینه خانه
هوشمند ،ویژگیهایی به خانه هوشمند اضافه شده است که میتوان به
وسیله آن ،زیرساختهای مناسب را برای سیستمهای کنترلی به منظور
پایش و کنترل مصرف انرژی فراهم آورد[ .]3همچنین مدیریت سمت
تقاضا 1که روشی برای بیشینه کردن سود برای تولیدکننده و مصرف کننده
ارایه میدهد ،که کیفیت انرژی 2و پاسخگویی بار 3اجزای اصلی این مفهوم
هستند و با این دو قسمت میتوان به دستاوردهای مورد نظر در مدیریت
سمت تقاضا دست یافت که این دستاوردها شامل ،پیکسایی ،افزایش
پایایی و کاهش هزینه میشود [.]4
پژوهشهای مختلفی در زمینه تابآوری و نانوشبكه انجام شده است
که حتی در برخی موارد اسمی از تابآوری به میان نیامده؛ اما در دل خود
یک سیستم تاب آور ساخته شده و نتایج مفید آن بازگو شده است که
همگی در حاالت اضطرار بررسی شدهاند.
در [ ]5از یک مفهوم به عنوان "قابلیت باززیستی" استفاده شده است
که از نظر مهندسی برق به معنای احتمال ادامه برقرسانی میباشد که خود
مجله کنترل ،جلد  ،12شماره  ،3پاییز 1397

نمودی از تابآور کردن سیستم میباشد .این مفهوم وابسته به تولید ،تقاضا،
ساعت روز و مدت زمان قطعی است .روش برنامهریزی به صورت تصادفی
است .وضعیت شارژ ) ، (SOCمیزان حداقلی شارژ باقیمانده در باتری را
نشان میدهد .استراتژی کنترلی آن تنها بر روی باتری است و به سه حالت
در نظر گرفته شده است .حالت اول باتری تا آخرین لحظه دشارژ شود و
شارژ آن تنها با تولید محلی باشد .در حالت دوم وقتی شبكه متصل است
باتری هیچگاه تا آخر دشارژ نشود و در حالت سوم یک  SOC2پایه برای
حالت اضطراری تعیین شود که در صورت لزوم از  SOC1به  SOC2برود.
در [ ]6آنالیز تاثیر مدیریت انرژی در مواقع خروج تولید ،در صورت اتصال
خودرو به خانه هوشمند کار شده است .استراتژی استفاده شده مد عملكرد
خفیف شده است .در حالت برقدار بودن سیستم کنترلی به صورت عادی
کار می کند و خودرو اولویت شارژ را دارد .این پژوهش حاالت قطع و
برق و مدت زمان آن را اولویت قرار داده است .یعنی پس از قطعی برق
بایک استراتژی خاص کار میکند تا از مرکز دلیل و زمان قطعی را دریافت
کند .حال استراتژیهای دیگر را بر اساس تخمین مدت زمان قطع برق
اعمال میکند .ارزیابی تابآوری نیز تنها به وسیله مقایسه حالت با خودرو
برقی و بدون خودرو برقی انجام شده است .به گونهای که با تحلیل نمودار
توان ،مشاهده میشود که مدت زمان و میزان توان برقرسانی در حالت
جزیرهای با کمی حساسیت بهبود یافته است که این خود نمودی از تاب-
آوری در نانوشبكه میباشد.
در [ ]7یک مدل از سیستم مدیریت انرژی خانگی مطرح شده است
که استراتژی مدیریتی را با هدف افزایش تابآوری نشان میدهد.
در مرجع [ ]8مسأله زمانبندی منابع انرژی ساختمان با بررسی یک
ساختمان کم انرژی کاربردی مقایسه شدهاست .تابع هدف آن ،کمینهکردن
هزینه کلّی برق و گاز طبیعی هنگام عملكرد ساختمان در بازههای مختلف
زمانی میباشد درحالیکه قید تعادل انرژی و قیود عملكرد پیچیده وسایل
و تجهیز تغذیه انرژی نیز رعایت میشوند .برنامه پاسخگویی بار یک مسأله
بهینهسازی چالش برانگیز است .بهمنظور حل این مسأله بهطور مؤثر ،یک
رویه ابتكاری در [ ]9برای دستیابی به راهحلی نزدیک به بهینه با هزینههای
محاسباتی کم ،ارائه شدهاست .این مرجع در عین حال که کنترل مناسبی
برای لوازم خانگی گرمایی ارائه میدهد ولی بهدلیل استفاده از نرخ قیمت-
گذاری زمان استفاده و بازههای شبیهسازی یک ساعته از دقت کافی
برخوردار نمیباشد .مرجع [ ]10مفهوم خانه تبادل انرژی صفر را بیان کرده
است و بررسی آماری و تحلیلی جامع بر روی چندین خانه در نقاط مختلف
دنیا انجام شده است؛ بدین معنی که فرایند هوشمندسازی و بهینهسازی
مصرف برق ،به وسیله جایگزینی منابع انرژی تجدیدپذیر ،به عنوان
جانشینی مناسب برای سوختهای فسیلی و خروج وابستگی خانهها به
شبكه برق را بیان میکند و تاثیر حضور این مفهوم را به خوبی نشان میدهد.
که در مرجع [ ]11بهرهبرداری و مشارکت بهینه سلول خورشیدی ،توربین
بادی و تولید کوچک برقآبی به عنوان منابع تولید انرژی یک خانه درنظر
گرفته شدهاند که منجر به ارایه شمایی از یک خانه هوشمند انرژی صفر
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کارامد ،چه از نظر عدم آلودگی و چه از نظر هزینه را به خوبی به نمایش

قرارگیری تاب آوری در مساله انجام شده است .تفاوت اصلی این مقاله با

میگذارد .همچنین ،این پژوهش به وسیله نرمافزار  Homerانجام شده

سایر مقاالت ،درنظرگیری تابآوری از سطح جزئی که همان نانوشبكه

است .در [ ،]12زمانبندی بهینه مصرف انرژی خانههای هوشمند با استفاده

میباشد ،است که مجموعه چندین نانوشبكه تابآور ،خودبخود ریزشبكه-

از یک روش برنامهریزی خطی عدد صحیح مختلط ) (MILPمورد

ای تابآور را در پی دارد.

مطالعه قرار گرفته است .بهمنظور کمینهکردن مصرف انرژی پیشبینی شده

در بخش 1مقدمه و مروری بر ادبیات پیشین انجام شد .در بخش2

برای یک روز ،عملكرد منابع انرژی توزیع شده و لوازم خانگی مصرف-

توضیح مختصری از تابآوری ودر بخش 3روش کار ساختار شبكه نمونه

کننده برق بر اساس قیمتگذاری بالدرنگ ،پنجره زمانی وسایل برقی و

قابل مشاهده است .همچنین در این بخش در مورد فرمولهای مورد نیاز

خروجی انرژی تجدیدپذیر پیشبینی شده ،زمانبندی و برنامهریزی شده-

شرح داده شده است .بخش 4مربوط به نتایج میباشد و به بحث و تحلیل

است .برای کاهش پیک دیماند از شبكه ،طرح قیمتگذاری بار پیک

آنها پرداخته شده است .و در نهایت در بخش ،5جمعبندی و نتیجهگیری

تقاضا نیز اتخاذ شدهاست .در عین جامع بودن این پژوهش در آن زمانبندی

قرار دارد.

مناسبی برای تخلیه انرژی باقیمانده در باتری خودروی الكتریكی در
ساعات مورد نیاز در نظر گرفته نشده است .در [ ]13با استفاده از الگوریتم-

 -2تاب

آوری1

های برنامه ریزی خطی ،هزینه عملكرد ریزشبكه کمینه شده و وضعیت
شارژ باتری بهینه شدهاست .این مرجع بیشتر بهصورت جزئی روی رفتار

خاموشیهای گسترده با احتمال بسیار پایینی امكان رخ دادن دارند اما

فرکانس باال ی اجزاء به مطالعه پرداخته است .مرجع []14یک استراتژی

هزینه های اقتصادی اجتماعی سنگینی دربردارد .طبق گزارش انجمن

مشارکت بهینه جدید را برای یک ژنراتور بادی پیشنهاد داده است که یک

اقتصادی کاخ سفید در امریكا ،بیشترین دلیل قطعی برق در این کشور بر

تجهیز ذخیره ساز انرژی را برای مشارکت در فرایند تخصیص واحد روز

اثر حوادث جوی است .مطالعات نشان می دهد ضرر مربوط به مشكالت

پیشرو بكار می گیرد هر چند از بحث مدیریت انرژی خانه و چگونگی

آب و هوایی در شبكه قدرت از سال  2003تا  2012به  300میلیارد دالر

اجرای آن صحبتی به میان نیامده است .مرجع [ ]15یک سیستم زمانبندی

می رسد .در سال  2012نیز طوفان سندی باعث بی برق شدن حدود 7/5

بهینه لوازم خانگی را با یک باتری بهعنوان سیستم ذخیرهساز انرژی تحت

میلیون شهروند در  15ایالت شد و تنها بخشی از ایاالت مرکزی کشور که

تعرفه برق زمان استفاده ،شرح میدهد .اندازهگیریهای مربوط به مصرف

مجهز به میكروگرید قابل کنترل بود نجات پیدا کردند که اهمیت این

توان لوازم خانگی و پروفیلهای تقاضا از قبل بدست آمدهاند .در این مقاله،

مفهوم را می رساند .تاب آوری ،همانطور که توسط دفتر کابینه دولت

یک مدل ریاضی برنامهریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط با قیود عملیاتی
کاربردیتر برای زمانبندی باتری ،فرموله و حل شدهاست .در نهایت نتایج

انگلستان تعریف شده است عبارت است از" :منابع شبكه وسیستم ،برای
پیش¬بینی ،جذب و انطباق و بازیابی بعد از یک رویداد مخرب است".

حاصل از شبیهسازی در دو زمینهی صرفهجویی در هزینهها و پیکسایی

این تعریف چهار قسمت از تاب آوری شبكه را مشخص می کند :تحمل

مورد بررسی قرار گرفته است هرچند در این مرجع از وجود منابع انرژی

در برابر خطا ،پاسخگویی سریع ،ترمیم و پایایی [ .]16با توجه مرجع [،]17

باد و خورشید در خانه بهره گرفته نشده است.

شاخص عملكرد عادی و خطا برای یک نانوشبكه ،نیازمندی نانوشبكه به

پژوهش های فراوانی در مورد این موضوع انجام شده است که چند

شبكه قدرت است .یعنی اگر بتوان محتاج بودن به شبكه قدرت باالدست

مورد از آنها در این بخش مرور شد .اما در هیچکدام از این پژوهشها،

را کاهش داد ،به تبع آن می توان یک نانوشبكه تاب آور داشت تا در مواقع

بحث تابآوری به میان نیامده است و یا به صورت خیلی مختصر در مورد

خطا ،نیازمندی کمتری وجود داشته باشد و خود نانوشبكه بخشی از توان

آن بحث شده است و تنها از مفهوم سطحی تابآوری به منظور تداوم

مورد نیازش را تامین نماید .در این پژوهش مفهوم تاب آوری به گونه ای

برق رسانی استفاده شده است؛ همچنین مقاالت بسیار کمی در بحث تاب-

دیگر بیان شده است .با توجه به اینكه تاب آوری به معنای فراتر از قابلیت

آوری در یک نانوشبكه ارایه شده است و همچنان خال در این موضوع

اطمینان است ،اگر بتوان قابلیت اطمینان را باالتر از حد نرمال برد ،به این

احساس میشود.

معنا است که به سیستمی تاب آورتر دست خواهند یافت [ .]18بنابراین با

این پژوهش ،بحث تابآوری را در سطح نانوشبكه بیان کرده است .در
این مقاله ،مس اله از نقطه نظر اقتصادی و نیز رفاه ساکنین مورد بررسی قرار

توجه به احتمال قطعی برق از شبكه باالدست ،اگر بتوان نیازمندی به سیستم
باالدست را کاهش داد می توان سیستم را تاب آور کرد.

میگیرد .نكته قابل توجه این است که بحث تابآور بودن خانه نیز توامان

در مفهوم تاب آوری ،وابستگی شدید به عواقب یک حادثه ،تطبیق

درنظر گرفته شده که نتایج شبیهسازی با درنظرگیری نایقینیها ،بر

پذیری سیستم و سرعت بازیابی آن به زمان ،فاکتورهای مهمی هستند که

محوریت تاب آور بودن ،محاسبه و یک مقایسه با درنظرگرفتن و عدم

باید در بررسی به آن ها توجه شود .همچنین پاسخ دهی سیستم پیش از

Resiliency
مجله کنترل ،جلد  ،12شماره  ،3پاییز 1397
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اختالل ،پس از آن و در طول حادثه مهم است [ .]21-19در شكل 1روند

است سیستم ذخیرهسازی انرژی را شارژ یا دشارژ نماید .شكل( )2مدل

تاب آوری در یک سیستم قدرت مشخص شده است .شاخص

مفهومی این پژوهش را ارایه میدهد.

عملكرد MoP،می باشد .با وجود اینكه این نمودار در سیستم قدرت
تعریف شده است ،اما می توان روی هر سیستمی اجرا کرد .اما برای
ظاجرای این رابطه ،بسته به نوع مطالعه MoP ،مورد نظر باید انتخاب شود.
در شكل ،1یک نمود ریاضی وار مشاهده می شود که دو تابع )𝑡( 𝑇𝑃 و
)𝑡( 𝑅𝑃 مشخص شده اند که به ترتیب تابع مقدار شاخص عملكرد در
حالت عادی و در حالت خطا می باشد .در رابطه( 𝑅(𝑡) ،)1شاخص
اندازه گیری تاب آوری می باشد.

 P t  dt
 P t  dt
T

R

()1

0
T

R T  

0 T

شكل :2مدل مفهومی کار مطالعاتی این مقاله

 -1-3ساختار پیشنهادی
اجزای نانوشبكهای که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است،
بهصورت شكل 3میباشد.

شكل :1نمودار مربوط به شاخص تاب¬آوری[.]22
با توجه مرجع [ ،]22شاخص عملكرد عادی و خطا برای یک
نانوشبكه ،نیازمندی نانوشبكه به شبكه قدرت است .یعنی اگر بتوان محتاج
بودن به شبكه قدرت باالدست را کاهش داد ،به طبع آن می توان یک
نانوشبكه تاب آور داشت تا در مواقع خطا ،نیازمندی کمتری وجود داشته
باشد و خود نانوشبكه بخشی از توان مورد نیازش را تامین نماید؛ این بدین
معنا است که )𝑡( 𝑅𝑃 به )𝑡( 𝑇𝑃 نزدیک تر می شود ،پس )𝑡(𝑅 افزایش
می یابد.

 -3روش

شكل :3اجزای نانوگرید مورد مطالعه

نانوشبكه مورد مطالعه از بخشهای منابع تولید ،شبكه اصلی ،لوازم
خانگی و کنترلکننده تشكیل شده است .کنترلکننده نانوشبكه ،وظیفه
مدیریت انرژی یک خانه هوشمند را بر عهده دارد .بخشهای اصلی این
سیستم کنترلکننده عبارتند از :بخش پیشبینی ،بخش زمانبندی و بخش
کنترل لحظهای .بخش پیشبینی وظیفهی جمعآوری داده های مورد نیاز از
جمله سرعت باد ،تابش خورشید و دمای هوا را از پایگاههای دادههای
هواشناسی معتبر دارد .بخش کنترل لحظهای اطالعات مربوط به وضعیت
عملكرد سایر اجزاء را از طریق سنسورها و شبكه مخابراتی در اختیار سیستم

این پژوهش با هدف کمینهکردن هزینه کل یک نانوشبكه که شامل
هزینه خرید برق از شبكه توزیع باالدستی ،هزینه عملكرد هر یک از اجزاء

مدیریت انرژی قرار میدهد .بخش زمانبندی بهعنوان بخش تصمیمگیری
سیستم مدیریت انرژی عمل میکند.

از قبیل منابع انرژی تولید پراکنده تجدیدپذیر و باتری ذخیرهساز انرژی می
باشد و بیشینه کردن سود حاصل از فروش انرژی به شبكه توزیع باالدستی

 -2-3فرضیات پژوهش

در ساعات اوج بار ،انجام شده است .نانوشبكه ،همچون ریزشبكه ،انرژی

در این پژوهش ،مدل پیشنهادی برای مدیریت انرژی نانوشبكه ،برخی

تولید شده توسط منابع انرژی پراکنده اعم از تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر را

فرضیات در عملكرد اجزاء در نظر گرفته شده است .بهطور خالصه ،این

جمع آوری کرده و مطابق با فرمان صادر شده از سیستم مدیریت انرژی

فرضیات در هریک از بخشها عبارتند از شبكه باالدست ،منابع تجدیدپذیر

خانه یا ساختمان ،آن را بین مصرفکنندههای خانگی توزیع کرده و ممكن

و بارها.
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در شبكه باالدستی دادهها ی مربوط به قیمت برق برای یک روز

ساز متصل شده به آن قابلیت شارژ یا دشارژ انرژی را در زمانهای

پیشرو ،به صورت خودکار از طرف شرکت توزیع به کامپیوتر سیستم

برنامهریزی شده دارد .عالوه بر آن ،نانوشبكه با اتصال به شبكه توزیع

برنامهریز ،ارسال میگردد .این دادهها شامل قیمتهای بالدرنگ و قیمت

باالدستی ،امكان تبادل توان دو طرفه دارد.

توان پیک دریافتی از شبكه باالدستی ،در صورت اعمال قیمتگذاری
پیک تقاضا از شبكه ،میباشد که برای بازههای زمانی یک ساعته ارائه

 -1-4مدلسازی خرید و فروش

میشوند .همچنین در منابع تجدیدپذیر ،دادههای مربوط به دما ،سرعت باد

هدف از پاسخگویی بار تنها مصرف برق کمتر در ساعات پیک

و تابش خورشید برای روز آینده ،بهصورت خودکار توسط برنامهریز از

نیست ،بلكه میتواند جلوگیری از بروز پیکهای ناخواسته در ساعات

پایگاههای پیشبینی آب و هوا دریافت میگردد .دادههای تاریخی کاملی

کمباری نیز باشد .بنابراین به ازای مقادیر انرژی دریافتی بیشتر از مقدار

نیز درباره میانگین و انحراف استاندارد سرعت باد و تابش خورشید ،از قبل

آستانه در هر بازه زمانی  ،tجریمهای به هزینه خرید برق از شبكه اضافه می

در کامپیوتر برنامهریز ،ذخیره شده است .بارهای الكتریكی با توجه به روش

شود که از رابطهی زیر بهدست میآید]:[24

کنترل آنها به سه دسته تقسیم شدهاند :بدون قابلیت تنظیم زمان عملكرد،
با قابلیت تنظیم زمان عملكرد و با قابلیت تنظیم دمای عملكرد .احتمال قطع
برق شبكه باالدست به صورت شكل 4است .با استفاده از شكل 4میتوان
با کمک تعاملی که مفهوم قابلیت اطمینان با تابآوری دارد سیستم را در
تمامی ساعات روز با هدف تابآورتر کردن ،بهینه کرد.



 Pthr.peak    pdP

()2

grid,buy

P

t

رابطهی ( ،)2نوع خاصی از قیمتگذاری بالدرنگ 4میباشد.
 -2-4مدلسازی توربین بادی
برای مدلسازی بخش مربوط به توان توربین بادی از تابع احتماالتی

-3

x 10

3.5

ریلی 5استفاده شده است .به صورتی که ابتدا به وسیله تابع ریلی چندین

3

نمونه از دادههای اولیه باد تولید شده و سپس با استفاده از رابطه (،)3

2.5

خروجی توربین بادی قابل محاسبه خواهد بود]25[ :

1.5

Outage Probability

2

,0  vaw  vci

()3

vr  vaw  vco , vci  vaw  vr
, vco  vaw

0

) (v  vci

Pw (v)   Prated  aw
, Prated
) (vr  vci


0


1

0.5

25
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5

 -3-4مدلسازی پنل خورشیدی
در این بخش نیز مانند تولید توان بادی ،ابتدا به وسیله تابع بتا دادههای

0
0

Hour

شكل :4احتمال قطع برق برای هر ساعت در یک روز نمونه][23

 -3-3هدف پژوهش

اولیه تولید شده و سپس به وسیله رابطه ( )4میزان تولید توان سیستم پنل
خورشیدی قابل محاسبه خواهد بود]:[25
()4

) (kw

PPV (si )   PV  S PV  si

هزینه کل عملكرد نانوشبكه در این پژوهش را میتوان به دو قسمت
اصلی هزینههای نگهداری تجهیزات و هزینه خرید انرژی از شبكه باالدستی
تقسیم کرد .هزینه خرید انرژی از شبكه باالدستی نیز طبق سازوکار از پیش
تعیین شده بین خانه و شرکت توزیع انجام میپذیرد .در کنار هزینه عملكرد

 -4-4مدلسازی ذخیرهساز و خودرو الکتریکی
برای مدلسازی خودروی الكتریكی 6و ذخیرهساز ،از مدل بكار رفته
در مرجع ] [26استفاده شده است .با توجه به اینكه خودرو نیز نوعی ذخیره-

نانوشبكه ،هزینه آسودگی خاطر ساکنین و هزینه تابآوری نانوشبكه در

ساز میباشد روابط این دو المان تقریبا به مانند هم هستند .این خودروها از

برای وقوع خاموشی ،نیز در نظر گرفته میشوند.

باتریهای قابل شارژ استفاده میکنند که میتوانند با اتصال به پریزهای برق

کمینه سازی:

موجود در خانه ،عمل شارژ و دشارژ را انجام دهند .بنابراین اگر مدیریتی

هزینه آسودگیخاطر ساکنین +هزینه تابآوری انرژی  +هزینه

صورت نگیرد ،عمل شارژ و دشارژ در مواقع نامناسب میتواند اثرات

عملكرد نانوشبكه

نامطلوب از جمله پرشدگی خطوط روی شبكه بگذارد .در حقیقت یک
خودرو برقی همانند سیستم ذخیرهسازی عمل میکند که در ساعاتی از روز

 -4مدل سازی

حضور ندارد.

نانوشبكه در نظر گرفته شده در این پژوهش مجهز به شبكهای است
که انرژی تولید شده توسط توربین بادی و سلولهای خورشیدی را دریافت
کرده و بین لوازم خانگی مصرفکننده انرژی ،توزیع میکند .ضمناً ذخیره
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()5

max
0  Pt PEV ,ch  PPEV
,ch

()6

max
0  Pt PEV ,dch  PPEV
,dch

()7
()8
()9

ch
 Pt PEV ,ch  PEV

Pt PEV ,dch
dch
PEV



Pt PEV 

بازه را نشان می دهد .اما دسته سوم لوازم برقی با تنظیم دمایی میباشند که
با تنظیم دما میتوان مصرف برق را کنترل کرد .این وسایل شامل سیستم
گرمایشی و سرمایشی خانه ،یخچال و فریزر میباشد و روابط ریاضی
مشابهی بر آنها حاکم است .براساس [ ]24و [ ]27روابط مربوط به این
دسته وسایل به صورت زیر است.

ch
SOC tPEV
 SOC tPEV   PEV
 Pt PEV ,ch
1
dch
  Pt PEV ,dch PEV
 DtPEV C PEV

min
max
SOCPEV
 SOCtPEV  SOCPEV

1 , troom  tset .cooler

 0 , troom  tset .cooler   m arg in
 cooler
, otherwise
OS t 1

()14

room
room
troom  troom
 (tamb
1  k th
) 1  t 1

برای یک خودروی الكتریكی ،زمان خروج و ورود آن و میزان
مسافت طی شده در روز پیشرو ،توسط کاربر خودرو تعیین میگردد .در

 k human  n occupants (t  1)  ( human  troom
) 1

()15

این ساعات باتریهای خودرو برای شارژ یا دشارژ در نانوشبكه در دسترس
نیستند .بنابراین  Pt PEV ,chو  Pt PEV ,dchدر این ساعات صفر هستند].[26
پارامترهای ذخیرهساز خودرو مشابه با پارامترهای ذخیرهساز تعبیه شده در
خانه هوشمند است و تنها ترم آخر رابطه ( )7در آن وجود ندارد و به جای
آن رابطه حرارتی سیستم ذخیرهساز درنظر گرفته میشود.
 -5-4مدلسازی مصرفکنندگان انرژی در خانه
تجهیزات خانه از قبیل لوازم خانگی هوشمند ،سنسورها و منابع تولید
پراکنده از طریق یک شبكه محلی خانگی به هم متصل و مرتبط شدهاند.
الگوریتم زمانبندی بار در سیستم مدیریت انرژی خانه ،برای ایجاد
زمانبندی بهینه بار بر اساس اطالعات اجزاء ،تنظیمات مصرفکنندگان و
مكانیزم قیمتگذاری اجرا میشود .هستهی عملیاتی زمانبندی بار ،بهره
گیری از قابلیت انعطاف بار ،مطابق با خروجیهای منابع انرژی و مكانیزم
قیمتگذاری ،با هدف کمینهکردن هزینه انرژی ضمن حفظ راحتی

OS tcooler

eff .
g
 k cooler
cooler
OS tcooler
1

Pt demand.cooler  OStcooler  P cooler

()16

-6-4

نرخ زمان تاخیر7

برای نمایش ریاضی آسایش ساکنین طبق [ ]28یک رابطه در نظر
گرفته شده است .ساکنین خانه معموالً ترجیح میدهند تا هر وسیله در یک
زمان مشخص بهمنظور اجتناب از قیمتهای پیک ،عملكرد داشته باشد و
در عین حال کارشان را قبل از رسیدن به یک زمان مشخص تمام کنند .از
اینرو ،پارامتری به نام نرخ زمان تأخیر ( )DTRبه عنوان شاخصی برای
آسودگی خاطر ساکنین در نظر گرفته میشود که بهصورت ( )17تعریف
میگردد]:[28
()17

مصرفکنندگان میباشد .سه دسته وسایل شامل لوازم غیر قابل برنامه-

ESt
j
ESt
j

t

)t

OD
j

start
j

t

t

LF
j

(t

از آنجاییکه پارامتر تأخیر بزرگتر از  1است،

DTR j 

DTR j

 بهصورت

ریزی ،قابل کنترل با تنظیم زمانی و لوازم قابل کنترل با تنظیم دمایی وجود

نمایی با افزایش  DTR jپیوسته افزایش مییابد یعنی هرچه وسیله تأخیر

دارد .دسته اول ،لوازم غیر قابل برنامهریزی که در مواقع نیاز استفاده می-

بیشتری در عملكرد خود در پنجره زمانیاش پیدا کند ،مقدار مربوط به

شوند .دسته دوم که قابلیت تنظیم زمانی دارند میتوانند با برنامه مشخص

هزینه تأخیر آن ،افزایش بهمراتب بیشتری پیدا میکند .در حقیقت  به

در زمانهایی با قیمت مناسب روشن یا خاموش شوند که روابط آنها به

عنوان پارامتر تاخیر است .برای ساکنین خانه مطلوب است که مقدار رابطه

صورت زیر میباشد.

( )18تا جایی که ممكن است و منافع مادی آنها را به خطر نمیاندازد،

()10
()11
()12
()13

0 or 1 , t jESt  t  t jLF

OS t , j  
otherwise

0 ,
start

 t  t start
 t OD
1
1 , t j
j
j
OS t , j  
0
,
otherwise



 Pj , OS t , j  1
Pt sch

,j

0 , OS t , j  0
J

Pt demand.sch   Pt ,sch
j
j 1

کوچک و کوچکتر باشد؛ هرچه این مقدار کوچكتر باشد وسایل
نزدیکتر به زمان تنظیم شده کار میکنند.
DTR j

()18


jJ

 -7-4تولید سناریو برای در نظرگیری نایقینی
روش نمونه برداری ابرمكعب التین (LHS)8بهمنظور ترکیب و تولید
سناریوهای تولیدات توان باد و خورشید بكار گرفته شدهاست .روش ،LHS

معادله ( )10بیان میکند که هر وسیله تنها در محدودهی زمانی

منافع زیادی از لحاظ افزایش بازده نمونه برداری و زمان اجرای سریعتر در

مشخص خود ،یعنی پنجره زمانیاش میتواند عملكرد داشته باشد .معادله

مقایسه با روش نمونه برداری مونت کارلو سنتی ارائه میدهد] .[25روش

) (11نشان می دهد که هر وسیله بعد از شروع عملكرد ،تا پایان زمان

 LHSبه دو گام شامل نمونهبرداری و ترکیب تقسیمبندی شدهاست .در

عملكردش ،روشن میماند .معادله ( )12نیز توان مصرفی هر وسیله در هر

مرحله نمونهبرداری  3000نمونه برای نشان دادن طبیعت تصادفی سرعت
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باد و تابش خورشید تولید شدهاست .برای این هدف تابع توزیع تجمعی

 -5فرمولبندی ریاضی مساله

سرعت باد و تابش خورشید به  3000بازه با احتمالهای برابر  1/3000تقسیم
شدهاست .حال برای هر بازه زمانی  3000زوج داده سرعت باد و شدت

در این پژوهش با استفاده از روابط مربوط به تابع هزینه که در بخش

تابش خورشید در اختیار است .با توجه به تعداد باالی سناریوها ،زمان

بعدی قابل مشاهده است و به وسیله روش بهینهسازی بهبودیافته الگوریتم

اجرای برنامه نیز به شدت افزایش مییابد .این یک چالش است ،زیرا برای

ازدهام ذرات ) (PSOبه حل مساله پرداخته شد و بهینهسازی انجام شده

برنامهریزی  24ساعته انرژی و تقاضا ،اپراتور مجبور است تا جائیکه ممكن

است.

است سریع تصمیم بگیرد .بنابراین بهمنظور کاهش زمان محاسبات ،از روش
الگوریتم خوشهبندی  9 K-meansبرای مرتب کردن سناریوهای اصلی
سرعت باد و تابش خورشید داخل دستههایی بر اساس تشابه و فاصله بین
آنها انتخاب شدهاست .این روش براساس رویه تكراری بنا شده که مرکز
ثقل هر دسته بهعنوان مقدار میانگین سرعت باد و تابش خورشید اختصاص

 -1-5تابع هدف نهایی مساله
تابع هدف بهینهسازی نهایی  ،مجموع وزندار سه تابع هزینه تعریف
شده است .همچنین قیود نیز باید رعایت شوند تا بهترین پاسخ یافته شود.
()20

) min : w1  F1 ( NOC)  w2  F2 ( DTR)  w3  F3 ( EENS
که در آن  w1  w2  w3  1و ] . w1 , w2 , w3  [0,1در

داده شده به هر دسته تعریف شدهاست[.]25
مرکز ثقل برای هر دسته ،یک سناریو را که شامل  2مقدار متفاوت

رابطه ( w2 ، w1 ،)20و  w3ضرایب وزنی هستند که اهمیت هر یک از

مثالً مقادیر میانگین سرعت باد و تابش خورشید است ،نشان میدهد.

توابع هزینه و میزان تأثیرگذاری آنها را بر تابع هدف نهایی تعیین می کنند.

شكل 5نیز یک نمونه خوشهبندی و تعیین مرکز ثقل خوشههای سناریوهای
سرعت باد و شدت تابش خورشید هستند .تعداد سناریوهای موجود در هر

 -2-5تابع هزینه عملکرد نانوشبکه

دسته تقسیم بر تعداد کل سناریوهای اصلی ،احتمال هر سناریو را نشان
میدهد.

برای یافتن تابع هدف باید مساله براساس هزینه چینش شود و روابط
به یک تابع هزینه برسد و سپس آن بهینه شود .تمامی اجزای سیستم دارای
هزینه عملكرد و تعمیرنگهداری میباشند که به صورت رابطه ( )20آمده
است که به دالر میباشد.

()21

شكل :5سناریوهای سرعت باد و تابش خورشید و خوشهبندی آنها برای ساعت3
بعد از ظهر یک روز نمونهای






 
 

 
  
  


 ( m Pt  m Pt pv

NOC     m batt Pt batt  bt Pt grid ,buy
t 1 
grid ,sell
)
 q t Pt
pv

wt

wt

T

pv
 m wt Pswt
Ps pv
,t  m
,t

batt
batt
,buy
 bt Ps grid
  m Pt
,t

grid ,sell
 q t Ps ,t



S

T 
   s  
s 1
 t 1 




که شامل هزینه عملكرد توربین باتری به ازای میزان تولید توان ،هزینه
عملكرد پنل خورشیدی ،باتری و اختالف توانهای خریداری شده و
فروخته شده از/به شبكه میباشد.

 -8-4فرمولبندی تابآوری
با توجه به [ ،]19با درنظرگیری تعریف و مفهوم تابآوری ذکر شده،
میبایست حالت عملكرد در زمان بحران نزدیک به حالت عملكرد در زمان
عادی کارکرد سیستم شود .در یک نانوشبكه تداوم برقرسانی اهم موضوع
است که به وسیله این کار با درنظر گرفتن شاخص انتظار انرژی تأمین نشده
توسط شبكه باالدستی ،بهعنوان تابع هزینه تابآوری ،انجام میشود؛ که
معیار مناسبی برای این نزدیکسازی دو حالت عملكرد خواهد بود.
 ،EENS10شاخص انتظار انرژی تأمین نشده توسط شبكه باالدستی است.
این شاخص ،امید ریاضی انرژی تأمین نشده نانوشبكه در زمان قطعی برق

 -3-5قیود مساله
قیود این مساله از دو قسمت اساسی تشكیل میشود :قیود عملكرد
اجرا که هر جزء بسته به محدودیتهای خودش باید عملكرد مناسبی داشته
باشد که در روابط قبل اعمال شدهاند و نیز قید تعادل انرژی که روابط آن
به صورت ( )25میباشد .همچنین

demand

 Ptخود از مجموع میزان

مصارف تمامی سه دسته وسایل برقی پیشتر ذکر شده ،میباشد که در
رابطه ( )26بیان گردیده است.

میباشد که مقدار آن از رابطه ( )19بدست میآید و در آن ptoutage
احتمال قطع برق (ناپایایی شبكه باالدستی) در هر بازه زمانی است:
T

()19

) EENS    ( ptoutage  Pt grid ,buy ) (kwh
t 1
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Pt demand  Ptwt  Pt pv  Pt grid ,buy
t
()26

بخش ،در موارد زیر با هم تفاوت دارند .در بخش قیمتگذاری دو حالت

 Pt batt ,dch  Pt grid ,sell  Pt batt ,ch

()25

-با درنظرگیری پیک تقاضا از شبكه ( )Pو -بدون درنظرگیری پیک تقاضا

 Pt PEV ,dch  Pt PEV ,ch ,
demand ,sch

 Pt

demand ,non _ sch

 Pt

هزینه بهتر بودند ،بررسی میشود .هر یک حالتهای شبیهسازی در این

demand

Pt

از شبكه ( ،)Rدر بحث زمان آغاز بهکار وسایل دو حالت -زودترین زمان
آغاز بهکار ( )Eو -زمان آغاز بهکار بهینه ( ،)Oهمچنین در بحث نرخ زمان

 Pt demand .cooler  Pt demand .heater

تأخیر نیز دو حالت -در نظرگیری نرخ زمان تأخیر ( )Dyو -بدون در نظر

 Pt demand .refri .  Pt demand .freezer

گیری نرخ زمان تأخیر ( )Dnو در پایان ،یک روز -تابستانی ( )Sو -
زمستانی ( )Wمطالعات انجام شده است.

 -4-5نرمالیزهسازی
برای اینکه تابع هزینه بتواند وارد تابع هدف بهینهسازی شود ،باید

 -2-6مقایسه تعادل توان در حاالت مختلف
شكلهای  6و  7تعادل توان در بخش تولید و تعادل دما را در این

نرمالیزه گردد .عمل نرمالیزه کردن ،برای هم مقیاس کردن توابع هزینه

بخش نشان میدهند که یكی از این حالتها میباشد.

موجود در تابع هدف نهایی انجام میشود.

()28



DTR j


   DTR j

 jJ

EENS

()29

6

F2 ( DTR) 

2
0
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battery charge
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-8

Hour of Day

F3 ( EENS ) 

در ( )28(،)27و ( F1 ، )29تابع نرمالیزه هزینه عملكرد F2 ،تابع آسایش
ساکنین و  F3نرمالیزهشده تابآوری میباشد.

شكل :6نمودار تعادل توان الكتریكی برای حالت (RODnSبدون درنظرگیری
پیک تقاضا از شبكه/زمان آغاز بكار بهینه/بدون درنظرگیری نرخ زمان تأخیر/فصل
تابستان)

 -6نتایج شبیهسازی
در این بخش به ارایه نتایج و تفسیر نتایج شبیهسازی پرداخته میشود.
داده های اولیه شامل مقادیر میانگین سرعت باد و انحراف استاندارد آن،
میانگین تابش خورشید و انحراف استاندارد آن و دمای هوا در هر ساعت

شكل :7پروفیل دما برای حالت  RODnS؛(خط ممتد :دمای اتاق)(،خطچین:

از مرجع [ ]29دریافت شده است .این اطالعات برای شهر آبردین از ایالت

دمای داخل یخچال)(،نقطه خط :دمای داخل فریزر)(،نقطهچین :دمای محیط

آیداهو در امریكا ،برای یک روز تابستانی و یک روز زمستانی در سال

بیرون)

 2015میباشد .توربین بادی نیز از کتابخانه نرمافزار  Homerو پنل
خورشیدی به مساحت  12متر مربع با بازده  %90در نظر گرفته شده است.
همچنین محدودیت پیک تقاضا به ازای  5کیلووات در  10دالر بسته شده
است .اطالعات لوازم برقی از [ ]24و [ ]27استخراج شدهاند .پنجره زمانی
 15دقیقهای میباشد و روند بهینهسازی به روش حالت ابتكاری ازدحام
ذرات انجام داده شده است .همچنین ضرایب وزنی تابع هدف به صورت
برابر درنظرگرفته شدهاند؛ یعنی هر سه پارامتر تابع هدف از یک درجه
اهمیت برخوردار هستند.
 -1-6حالتهای مطالعه
با توجه به روش قیمتگذاری ،زمان آغاز به کار وسایل ،نرخ زمان
تأخیر و روز مورد مطالعه ،مجموعاً  16حالت شبیهسازی در نظر گرفته می
شود .ابتدا نتایج بدون درنظر گرفتن تابع هزینه تابآوری ،بدست آمده،
سپس اثر تابع هزینه تابآوری روی دو مورد از حالتهایی که از لحاظ
مجله کنترل ،جلد  ،12شماره  ،3پاییز 1397

منحنی توان الكتریكی دریافتی از شبكه باالدستی در نمودارهای تعادل
توان الكتریكی مربوط به حالتهایی که تنها از نرخ قیمتگذاری بالدرنگ
(که در ابتدای نام آنها از حرف « »Rاستفاده شدهاست) استفاده کردهاند،
دارای افت و خیزهای فراوان است زیرا در این حالتها ،زمانبندی وسایل
خانه و زمانبندی شارژ خودروی الكتریكی و باتری به گونهای تنظیم می
شود که در بازههای زمانی با قیمت انرژی کم ،توان مورد نیاز نانوشبكه از
شبكه باالدستی خریداری شود .این امر ضمن کاهش هزینهها ،باعث اعمال
پیکهای ناخواسته به شبكه می شود .ولی با اعمال نرخ قیمتگذاری پیک
تقاضا از شبكه ،پروفیل توان دریافتی از شبكه مسطحتر میشود .با مقایسه
حالتهای تابستان میتوان دریافت که تولید انرژی بادی و خورشیدی در
ساعات  9الی  17باعث شده است که تقاضای انرژی از شبكه باالدستی
صفر و در بیشتر اوقات منفی شود .این بدان معنی است که نانوشبكه در
این ساعات با فروش برق به شبكه در حال سودآوری است .در کنار آن
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)Power (kW
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 -4-6بررسی اثر درنظرگیری تابآوری روی دو حالت

انتقال بارهای موجود در خانه از این ساعات به ساعات دیگر به این امر

 RODnSو PODyS

کمک فراوان میکند .بهینهساز ،بازههای دشارژ خودروی الكتریكی و

برای بررسی اثر شاخص تابآوری بر نتایج حاصل از شبیهسازی ،شبیه

باتری را به ساعات بیشترین قیمت انتقال داده و سودآوری بههمراه داشته یا

سازی روی دو حالت  RODnSو ( RODySکه بهترین نتایج را از نظر

از هزینهها میکاهد.

هزینه برای فصل تابستان داشتهاند) ،با درنظرگیری وزن مناسب برای تابع
 -3-6مقایسه تمام حالتها از نظر هزینه ،پیک توان ،درصد

هزینه تابآوری انجام شده است .حالتهایی که در آن شاخص انتظار

زمان تأخیر و نسبت پیک دریافتی به مجموع انرژی

انرژی تأمین نشده به تابع هدف اضافه شدهاند ،با پسوند with ENS

همانطور که از نمودار شكل 7و مقایسه حالتهای RODnSو

مشخص شدهاند .نتایج حاصل از شبیهسازی با درنظرگیری شاخص

 REDnSپیداست ،حالت  RODnSبهخوبی توانسته است از هزینهی

تابآوری در جدول 1آورده شده است .در این جدول هزینه عملكرد

نانوشبكه بكاهد .منفی شدن میلهی مربوط به هزینه در حالت RODnS

نانوشبكه ،درصد زمان تأخیر ،انتظار انرژی تأمین نشده و شاخص پایایی

نشان میدهد که این حالت نهتنها هزینهای را به خانه تحمیل نمیکند بلكه

انرژی مورد مقایسه قرار گرفتهاند.

اندکی سود نیز به همراه دارد .در عین حال در این حالت مقدار درصد زمان
تأخیر آن و نیز پیک تقاضای توان از شبكه نسبت به سایر حالتها ،باالتر
است ،بنابراین نمی تواند آسودگی خاطر کافی را برای ساکنین خانه تأمین
کند .در مقایسه با  ،RODnSحالت  RODySکه بخش تابع هزینه مربوط
به زمان تأخیر را با وزن مشخصی وارد تابع هدف نموده است ،توانسته است
ضمن افزایش ناچیزی در هزینه نانوشبكه (حدوداً  ،)%4مقدار درصد نرخ

جدول :1مقایسه نتایج حاصل از شبیهسازی با درنظرگیری شاخص تابآوری و

زمان تأخیر را تا حدود زیادی کاهش دهد (حدوداً  )%22و از این طریق

بدون درنظرگیری شاخص تابآوری برای حالتهای  RODnSو RODyS

رضایت خاطر ساکنین خانه را نیز فراهم آورد .بنابراین این مقایسه اثر بخشی
مدل ارائه شده در این پژوهش برای کاهش نرخ زمان تأخیر وسایل را نشان

نتایج حاصل از جدول 1نشان میدهد که با در نظر گرفتن شاخص

میدهد .بنابراین دخالت دادن بخش مربوط به نرخ زمان تأخیر به تابع هدف

مربوط به انتظار انرژی تأمین نشده و اضافهکردن آن به عنوان تابع هزینه

نهایی در حالت شبیهسازی  ،RODySمقدار قابل قبولی را برای هزینه

تاب آوری سیستم به تابع هدف نهایی مسئله ،هرچند هزینه حدود یک دالر

انرژی نانوشبكه و نرخ زمان تأخیر لوازم خانگی (هزینه آسودگی خاطر

افزایش پیدا میکند ولی شاخصهای انتظار انرژی تأمین نشده و پایایی

ساکنین) ،با مصالحه بین آنها بدست میآورد.

انرژی بهبود پیدا کردهاند .این افزایش هزینه به دلیل افزایش تابآوری
1.2

cost
delay time rate
peak demand rate

1.1
1

است .در حالت تابآور عملكرد سیستمهای ذخیره سنگینتر شده و نیاز
به انعطاف بیشتری خواهند داشت؛ به طوری که کلیدزنی باتریها و

0.9
0.8
0.7
0.6

خاموش شدن وسایل دمایی ،با هدف افزایش شاخص تابآوری است که

0.3

منجر به شیفت بار به سمت زمانهایی که برق گرانتر است ،میباشد .با

0.5
0.4

0.2
0.1
0
-0.1
PODyS

RODyS

RODnS
PODnS
Scenarios of Summer

PEDnS

REDnS

جابجایی زمان روشن شدن وسایل تنظیم زمانی و نیز تغییر زمان روشن و

-0.2

درنظر گرفتن تابع هزینه تابآوری ،شاخص پایایی انرژی بهبود پیدا کرده
است .این بهبود بیشتر در اثر انتقال برخی از مصارف انرژی به ساعات با

شكل :8نم ودار مقایسه ای بین هزینه(ستون آبی) ،نرخ زمان تأخیر (ستون سبز) و

احتمال قطعی کمتر و دشارژ انرژی باتری و خودروی الكتریكی در ساعات

نرخ تقاضای پیک (ستون قهوهای) برای حالتهای تابستان

با تقاضای انرژی بیشتر از شبكه ،رخ میدهد .با تامل بیشتر در نتایج به این

مقایسه بین حالتهای  RODnSو  ،PODnSو حالتهای RODyS
و  PODySو حالتهای  REDnSو  PEDnSبهترتیب کاهشهای ،19
 15و  11درصدی را در میزان پیک انرژی دریافتی از شبكه نشان میدهد
و این امر اثر بخشی نرخ قیمتگذاری پیک تقاضا از شبكه را بر مدل ارائه
شده در این پژوهش نشان میدهد .در کل میتوان نتیجه گرفت که با وجود
اعمال نرخ زمان تأخیر به تابع هدف ،بهینهسازی کارایی خودش را از دست

مهم دست میابیم که کمترین هزینه مربوط به حالت  RODnSاست ،زیرا
تابع هدف تنها هزینه انرژی نانوشبكه بوده است .همچنین کمترین درصد
زمان تأخیر مربوط به حالت  RODySبوده است ،زیرا نرخ زمان تأخیر در
تابع هدف درنظر گرفته شده است .بیشترین میزان شاخص پایایی انرژی
مربوط به حالت  RODnS_with ENSبوده است که در آن تابع هزینه
تابآوری نیز در تابع هدف نهایی مسأله درنظر گرفته شده است.

نداده است و ضمن کاهش هزینههای نانوشبكه ،آسایش خاطر ساکنین را
با کمکردن درصد زمان تأخیر وسایل فراهم میکند.
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چکیده :در این مقاله ،الگوریتم بهینه توزیع شده تطبیقي برخط برای همزمانسازی عامل های غیرخطي یک سیستم چندعاملي با دینامیک
های نامعلوم به عامل رهبر بر اساس تكنیک های برنامه ریزی پویای تقریبي و شناساگرهای شبكه های عصبي ارایه شده است .الگوریتم
پیشنهاد شده به یادگیری حل برخط معادالت همیلتون-جاکوبي تزویج شده (CHJ) 1تحت دینامیک های نامعلوم پرداخته است .هر عامل
جهت یادگیری سیاست بهینه محلي از ساختار عملگر-نقاد بهره برده و دینامیک نامعلوم هر عامل نیز با به کارگیری یک تقریبگر شبكه عصبي،
تقریب زده شده است .شناسایي دینامیک های نامعلوم با استفاده از قانون تكرار تجربیات انجام شده است به طوری که از اطالعات ثبت شده
به همراه داده های لحظه ای ب رای انطباق وزن های شبكه عصبي شناساگر دینامیک عامل ها ،استفاده شده است .در حالي که وزن های
تقریبگرهای دینامیک و شبكه های عملگر-نقاد به صورت همزمان در حال انطباق هستند ،کرانداری تمامي سیگنال های حلقه بسته توسط

تئوری لیاپانوف تضمین شده است .در انتها صحت الگوریتم پیشنهاد شده با ذکر نتایج شبیه سازی ،نشان داده شده است.
کلمات کلیدی :برنامه ریزی پویای تقریبي ،تقریبگرهای عملگر-نقاد ،سیستم های چندعاملي ،کنترل بهینه توزیع شده ،همزمانسازی.

Online optimal Synchronization of Nonlinear Multi-agent Systems
under Unknown Dynamics
Farzaneh Tatari, Mohammad-B. Naghibi-S.
Abstract: In this paper an online optimal distributed algorithm is introduced for multi-agent
systems synchronization under unknown dynamics based on approximate dynamic programming and
neural networks. Every agent has employed an actor-critic structure to learn its distributed optimal
policy and the unknown dynamics of every agent is identified by employing a neural network
approximator. The unknown dynamics are identified based on the experience replay technique where
the recorded data and current data are used to adopt the approximators weights. The introduced
algorithm learns the solution of coupled Hamilton-Jacobi equations under unknown dynamics in an
online fashion. While the weights of the identifiers and actor-critic approximators are being tuned,
the boundedness of the closed loop system signals are assured using Lyapunov theory. The
effectiveness of the proposed algorithm is shown through the simulation results.
Keywords: Actor-critic approximators; Approximate dynamic programming; Multi-agent
systems; Optimal distributed control; Synchronization.
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خود را تعیین کند و نتیجه آن حل تعادل نش 5بازی مي باشد .پیدا کردن

 -1مقدمه
سیستم های چندعاملي متشكل از چندین عامل همسان یا غیرهمسان
مي باشند که این عاملها با همكاری یا رقابت با یكدیگر به حل یک مسئله
مي پردازند .استفاده از کنترل همكارانه جهت هماهنگ کردن رفتار عامل
های خودمختار در محیط های با پهنای ارتباطي پایین امری چالش برانگیز
است .تا کنون بیشتر مطالعات کنترل همكارانه بر روی رهیافت های
متمرکز ،1تمرکز داشته اند که همه عامل ها نیاز دارند تا به طور پیوسته با
یک عامل مرکزی در ارتباط باشند .استفاده از این روش باعث ایجاد
ترافیک ارتباطي سنگین ،تاخیر و از دست رفتن اطالعات مي شود .بعالوه
عامل مرکزی نیازمند دارا بودن منابع محاسباتي کافي است تا داده ها را
پردازش کرده و سیگنال پاسخ را تولید کند .مشكالت روش های متمرکز
نیاز به رهیافت توزیع شده 2را ایجاب مي کند .در کنترل توزیع شده سیستم
های چند عاملي ،به طراحي قانون کنترلي ساده برای هر عامل با استفاده از
اطالعات همسایگانش پرداخته مي شود به طوری که سیستم چندعاملي
توزیع شده بتواند به رفتار جمعي (اجماع) دست پیدا کند.
در مسئله اجماع یا همزمانسازی پیرو-رهبر با طراحي کنترل مناسب
برای عامل ها ،متغیر حالت همه عامل ها به حالت یک عامل کنترلي یا رهبر
[ ]1-3همگرا مي شود .حل مسئله اجماع پیرو-رهبر( 3ردیابي همكارانه) در
کنترل همكارانه سیستم های چندعاملي خطي [ ]4،5و غیرخطي [ ]6،7تحت
گرافهای ارتباطي با توپولوژی ثابت و متغیر با زمان ،مورد بررسي قرار
گرفته اند که در تمام آنها دینامیک سیستم کامال معین بوده و روش های
به کار رفته برون خط مي باشند و معیار بهینگي برای تعیین کنترل مناسب
در نظر گرفته نشده است .بخشي از مسائل کنترل همكارانه سیستم های
چندعاملي را کنترل بهینه همكارانه این سیستم ها تشكیل مي دهد .اکثر
تكنیک های به کار رفته برای حل مسئله اجماع در کنترل بهینه همكارانه
سیستم های چندعاملي ،برون خط مي باشند [ ]8،9و در اکثر این روش ها
سعي مي شود به نحوی از حل معادالت پیچیده هامیلتون جاکوبي تزویج
شده (CHJ) 4اجتناب شود.
نظریه بازی های دیفرانسیلي شامل ترکیبي از مشخصه های تئوری بازی
[ ]10و تئوری کنترل بهینه مي باشد [ .]11در نتیجه مي توان گفت ،بازی
های دیفرانسیلي تعمیم مسائل کنترل بهینه هستند که بیش از یک بازیكن
یا عامل در بازی نقش دارند [ .]12،13تئوری بازی دیفرانسیلي راهكار
مناسبي برای مدل کردن مسائل تصمیم گیری چند عاملي برای سیستم های
دیفرانسیلي در تعامل مي باشد [ . ]14در این بازی ها هر عامل مستقل از
دیگران ،به بهینه سازی شاخص عملكرد خود مي پردازد تا سیاست بهینه
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راه حل نش بازی ،وابسته به حل معادالت پیوسته CHJمي باشد ،حل این
معادالت دیفرانسیل جزئي غیرخطي بسیار مشكل بوده و یا حتي در مواردی
فاقد حل تحلیلي همه جایي مي باشند .حل معادالت همیلتون-جاکوبي
تزویج شده به صورت برون خط انجام شده است [ .]16-14اما مزایای
استفاده از سیاست های کنترلي بهینه برخط این است که شرایطي را برای
سیستم های چند عاملي فراهم مي کند تا عاملها بتوانند اهداف و معیارهای
بهینگي خود را به صورت برخط تغییر دهند و بتوانند سیاست متناسب با
موقعیت جدید را محاسبه نمایند.
یادگیری تقویتي 6شاخه ای از یادگیری ماشین است که در آن ،یک یا
چندین عامل به صورت زمان-حقیقي برای رسیدن به یک هدف خاص که
همان استراتژی بهینه است ،با محیطي که ممكن است برای عامل ها شناخته
شده نباشد ،تعامل مي نمایند[ .]17این عامل ها استراتژی بهینه را بر اساس
تجربیاتي که در جهت بیشینه کردن مجموعه پاداش خود کسب مي کنند،
یاد مي گیرند .در یادگیری تقویتي با استفاده از مقدار اسكالر شاخص
عملكرد ،که سیگنال تقویت یا پاداش نامیده مي شود ،فرآیند آموزش به
عامل ها در محیط های غیرقطعي و پیچیده انجام مي شود.
مي توان از روشهای یادگیری تقویتي برای حل برخط مسائل کنترل
7

بهینه همكارانه توزیع شده و بازی های گرافي دیفرانسیلي استفاده نمود.
در بازی های گرافي دیفرانسیلي ،دینامیک خطا و اندیس عملكرد هر عامل
بستگي به عامل های همسایه اش دارد و یا به عبارت دیگر بستگي به ساختار
گراف ارتباطي شبكه دارد .در بازی های گرافي دیفرانسیلي هدف یافتن
مجموعه ای از سیاست های کنترلي قابل قبول برای سیستم چندعاملي است
که منجر به همزمان سازی عامل ها ،تضمین پایداری سیستم حلقه بسته و
حداقل شدن تابع هزینه هر عامل در جهت رسیدن به تعادل نش ،شود .برای
پیاده سازی روش های یادگیری تقویتي برخط نیاز به استفاده از تئوری
تقریب8داریم ،به این منظور از برنامه ریزی پویای تقریبي (ADP)9استفاده
مي شود [ . ]18برنامه ریزی پویای تقریبي کالسي از الگوریتم هاست که
راه حل های برخط تقریبي را برای مسائل کنترل بهینه فراهم مي آورد.
 ADPبا استفاده از نمایش تقریبي تابع ارزش و کنترلگر و به کارگیری
اصل بهینگي بلمن که اساس برنامه ریزی پویا مي باشد ،روشي را برای
تعلیم برخط ساختارهای تقریبگر ارزش و کنترلگر فراهم مي آورد [.]19
از روش تكرار سیاست و ساختارهای عملگر-نقاد برای کنترل بهینه
برخط بازی های دیفرانسیلي مجموع غیر صفر استفاده شده است[.]22-20
به منظور اجتناب از اطالعات متمرکز که در این مقاله ها استفاده شده است،
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مفاهیم مربوط به گرافها :توپولوژی تبادل اطالعات بین N

در [ ]23بازی های گرافي دیفرانسیلي برای سیستم های خطي با دینامیک
معین معرفي شده و با به کارگیری ساختارهای عملگر-نقاد به حل برخط
معادالت  CHJپرداخته شده است .مرجع [ ]24یک روش تكرار سیاست
توسعه یافته برخط را برای حل تقریبي برخط معادالت  CHJبرای بازی
های گرافي دیفرانسیلي خطي زمان پیوسته معرفي کرد که در آن تنها
دینامیک داخلي برای هر عامل نامعلوم مي باشد .تاتاری و همكارانش در
[ ، ]25برای حل برخط مسئله همزمانسازی عامل ها در بازی های گرافي
دیفرانسیلي خطي با دینامیک کامال نامعلوم ،از ساختارهای عملگر-نقاد و
تقریبگرهای محلي به ترتیب برای تقریب سیاست های بهینه بازیكننان و
شناسایي دینامیک عامل ها به صورت زمان حقیقي استفاده کرده اند .بازی
های گرافي دیفرانسیلي غیرخطي برای سیستم های زمان پیوسته در []26
معرفي شدند که الگوریتم ارایه شده در این مرجع تضمین پایداری حلقه
بسته و همگرایي سیاست ها به نقطه تعادل نش را تضمین مي کند .در
[ ،]27،28همزمانسازی عامل ها به رهبر به صورت بازی گرافي دیفرانسیلي
با استفاده از یادگیری تقویتي برون-سیاست 1که نیازمند به مدل سیستم نمي

عامل،

گراف

توسط

)Gr (V , 

توصیف

شود.

مي

V = 1, 2,..., N 
 Nعامل مي باشد   V  V ،مجموعه شاخه های گراف و
مجموعه گره های گراف است که نماینده

 (i, j )  به معني وجود یک شاخه از گره  iبه گره j

مي باشد.

توپولوژی یک گراف معموال توسط ماتریس همسایگي آن

E = eij   N  N

نمایش داده مي شود به طوری که اگر

 ( j , i)  آنگاه  eij = 1و در غیر این صورت eij = 0

مي

باشد Ni =  j : ( j , i )   .مجموعه همسایگان گره i
به عبارت دیگر مجموعه گره ها با شاخه هایي است که به گره  iوارد
است،

مي شوندiNi =  j :(i, j )   .
در همسایگي آنها مي باشد.
عامل ها هستند که عامل i
نیز نشان دهنده مجموعه ای از

e

ij

jNi

=  diدرجه-واردشونده 3گره i

مي باشد که مجموع عناصر

باشد ،انجام شده است .بعالوه در این مراجع ،عامل ها دارای دینامیک خطي

سطر  iام E

داخلي یكسان مي باشند و برای به روزرساني وزن های شبكه های عصبي

گراف است و یک گراف را متصل گویند اگر مسیری بین هر دو گره

نقاد و عملگر از قوانین استاندارد گرادیان نزولي استفاده شده است .در

دلخواه آن وجود داشته باشد .معموال گره رهبر توسط اندیس صفر نشان

حالي که در مقاله پیش رو ،عامل ها دارای دینامیک غیرخطي و کامال

داده مي شود و اطالعات از رهبر به عامل هایي که رهبر در همسایگي

متمایز مي باشند و برای حل مسئله از روش های یادگیری تقویتي بر-

آنهاست ،فرستاده مي شوند .شكل  1نمونه ای از گراف ارتباطي یک

سیاست 2استفاده شده است .که با حل مسئله همزمانسازی ،دینامیک نامعین

مي باشد .مسیر ،دنباله ای از گره های به هم متصل در یک

سیستم چندعاملي را نشان میدهد.

هر یک از عامل ها نیز شناسایي مي شود .در این مقاله نیز برای به روزرساني
وزن های شبكه های عصبي نقاد و عملگر برای هر یک از عامل ها به ترتیب
از قوانین استاندارد گرادیان نزولي و قوانین غیر استاندارد استفاده مي شود.
ب ا توجه به مطالعات انجام شده تا کنون مطالعه ای بر روی حل بهینه
برخط بازی های گرافي دیفرانسیلي غیرخطي تحت دینامیک نامعلوم انجام
نشده است .بنابراین نوآوری اصلي این مقاله معرفي یک الگوریتم یادگیری
توزیع شده بهینه برای حل بازی های گرافي دیفرانسیلي غیرخطي با
دین امیک نامعلوم است .در اینجا هر بازیكن از تقریبگرهای عملگر و نقاد
به ترتیب برای یادگیری ارزش بهینه و سیاست کنترلي بهینه استفاده مي
کند .به طور همزمان با پیاده سازی ساختار عملگر-نقاد ،دینامیک غیرخطي
نامعلوم هر عامل به صورت برخط با استفاده از شبكه های عصبي شناساگر
که از تكنیک تكرار تجربیات بهره مي برند شناسایي مي شود .نشان داده
مي شود که الگوریتم پیشنهاد شده به حل معادالت  CHJهمگرا مي شود

شكل  :1گراف ارتباطي یک سیستم چندعاملي

 -2 -1تشریح مسئله

دینامیک  Nعامل که بر روی گراف ارتباطي Gr

با یكدیگر در

تعامل هستند را به صورت زیر در نظر بگیرید.
()1

i = 1,..., N .

xi = fi ( xi ) + gi ( xi ) ui ,

در معادالت فوق  xi حالت قابل اندازه گیری عامل i
n

دینامیک داخلي سیستمgi ( xi )nm ،

و سیاست های کنترلي بهینه به دست آمده به صورت تقریبي به حل تعادل

fi ( xi ) n

نش بازی همگرا مي شوند .کرانداری همه سیگنال های حلقه بسته نیز با

دینامیک ورودی سیستم و  ui mورودی کنترلي عامل i

استفاده از نظریه لیاپانوف تضمین مي گردد.

ام،

باشد .توابع )  fi ( xiو ) i = 1,..., N , gi ( xi

ام مي

لیپشیتز محلي

هستند و بر روی یک مجموعه فشرده تعریف شده اند .بعالوه سیستم ()1
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و

) ViT [  eij ( f ( xi ) − f ( x j )) + ei 0 ( f ( xi

نامعلوم هستند .دینامیک عامل رهبر

(− f ( x0 )) + (di + ei 0 ) gi ( xi )ui −  eij g j ( x j )u j ] )7

پایدارپذیر است .فرض مي شود که دینامیک های ) fi ( xi

)  gi ( xiبرای i = 1,..., N

نیز به صورت زیر بوده که در آن x0 n

jNi

jNi

حالت رهبر مي باشد

1
1
1
+ Qi ( i ) + uiT Rii ui +  u j T Rij u j = 0
2
2
2 jNi

) x0 = f 0 ( x0

()2

هدف مسئله ،همزمان سازی حالت همه عامل ها به حالت رهبر ضمن
شناسایي دینامیک های نامعلوم مي باشد و طراحي پروتكل های کنترل

که در آن n

 i

 . Vi = Viحل رابطه ( )7روشي دیگر

محلي تنها با استفاده از اطالعات عامل های همسایه مي باشد .خطای ردیابي

برای ارزیابي انتگرال نامحدود ( )6برای پیدا کردن ارزش مربوط به سیاست

به صورت زیر تعریف مي گردد:

های فیدبكي ،موجود مي باشد .برای دینامیک ( )4و شاخص عملكرد (،)5

محلي

 i n

) ( xi − x0

()3

 e (x − x ) + e
j

i0

ij

i

jNi

= i

همیلتونین مربوطه به صورت زیر به دست مي آید.

= ) ( xi − x0
(( f ( xi ) − f ( x0 )) )4

 e (x − x ) + e
j

i0

ij

i

jNi

= i

i0

i

j

jNi

به منظور رسیدن به اجماع با استفاده از قوانین کنترلي محلي بهینه ،تابع
به صورت زیر مي باشد

= ) ) Vi ( i (t

u , u ,..., u 
*
2

*
N

*
1

هستند

) Vi* = Vi (  i (0), ui* , u *Ni )  Vi (  i (0), ui , u *Ni
ازای همه ui*  , i  N

به

برقرار باشد [14و.]23

هدف بازی گرافي دیفرانسیلي یافتن مقادیر ارزش بهینه  i (t ) ،

jNi

*− f ( x0 )) − (di + ei 0 ) 2 gi ( xi ) Rii−1 g iT ( xi )Vi
] * −  eij (d j + e j 0 )g j ( x j ) R −jj1 g j T ( x j )V j

= ) ) Vi ( i (t

1 
Qi ( i ) + uiT Rii ui +  u j T Rij u j  d


2 t 
jNi


وقتي Vi

min
ui

محدود مي شود ،با مشتق گرفتن از ( ،)5معادله لیاپانفي به

شكل معادله بلمن زیر با شرط اولیه Vi (0) = 0

مجله کنترل ،جلد  ،12شماره  ،3پاییز 1397

()10

jNi

1
1
+ Qi ( i ) + (di + ei 0 ) 2 Vi*T gi ( xi ) Rii−1 
2
2
1
giT ( xi )Vi* +  (d j + e j 0 ) 2 V j *T 
2 jNi
g j ( x j ) R −jj1 Rij R −jj1 g j T ( x j )V j * = 0

متناظر با هر گره یک معادله  CHJوجود دارد ،بنابراین حل بازی

به صورت زیر مي باشد

()6

ui = ui (Vi ) = −(di + ei 0 ) R g ( xi )Vi
*

) Vi*T [  eij ( f ( xi ) − f ( x j )) + ei 0 ( f ( xi

برای بازی گرافي

که

*

−1 T
ii
i

*

*

برای سیستم های غیرخطي به صورت زیر به دست مي آید

 ،ثابت و متقارن هستند.

سیاست های نقطه تعادل نش ui*  i , i  N
دیفرانسیلي با N
بازیكن ،مجموعه استراتژی های

 ،به صورت

با جاگذاری سیاست های کنترلي ( )9در ( ،)7معادالت  CHJپیوسته

معموال تابعي غیر خطي مي باشد و

ماتریس های وزن Rii  0, Rij  0

jNi

زیر به دست مي آید.
()9

1 
((Qi ( i ) + uiT Rii ui +  u j T Rij u j ) d )5
2 t
jNi

T
j

u

1
1
+ uiT Rii ui +
2
2

با استفاده از اصل بهینگي بلمن ،کنترل فیدبک بهینه *ui

jNi

که در آن Qi ( i )  0

()8

1
) gi ( xi )ui −  eij g j ( x j )u j ] + Qi ( i
2
jNi
Rij u j

+(di + ei 0 ) gi ( xi )ui −  eij g j ( x j )u j

ارزش متناظر با گره i

− f ( x j )) + ei 0 ( f ( xi ) − f ( x0 )) + (d i + ei 0 ) 

 e ( f ( x ) − f ( x )) + e
ij

)

jNi

با مشتق گیری از ( )1و استفاده از ( )2و ( ،)3دینامیک خطای ردیابي
محلي به صورت زیر به دست مي آید:

(

) H i  i , Vi , ui , u Ni  ViT [  eij ( f ( xi

به دست مي آید.

گرافي دیفرانسیلي  Nنفره با سیستم غیرخطي ،مستلزم حل N

معادله

دیفرانسیل  CHJذکر شده مي باشد .از آنجایي که حل معادالت دیفرانسیل
 ) 10( CHJدر حالت کلي بسیار مشكل مي باشد و نامعلوم بودن دینامیک

های )  fi ( xiو )  i = 1,..., N gi ( xiبرای هر عامل i

این

پیچیدگي را افزایش مي دهد ،با استفاده از روش های تقریبي به شناسایي
و حل این بازی ها مي پردازیم.
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مالحظه  -1بنا به وجود جمالت تزویج شده در معادالت  ،CHJروش

توابع فعالیت سیگموید ،تانژانت هیپربولیک و دیگر توابع فعالیت استاندارد

1

شبكه عصبي برقرار مي باشد .مراجع [ ]26،23،20به صورت مشابه این

هایي که تا کنون برای حل تقریبي برخط معادالت هامیلتون جاکوبي بلمن
 HJBمعرفي شده [ ]31-29را نمي توان

مستقیما برای حل معادالت CHJ

فرض را لحاظ کرده اند.

بازی های گرافي دیفرانسیلي توسعه داد و حل برخط تقریبي این معادالت

سیستم ( )4مي تواند به صورت زیر نوشته شود

از پیچیدگي بیشتری برخوردار است .بعالوه حل تقریبي برخط معادالت

()12

 CHJبرای بازی های گرافي دیفرانسیلي غیرخطي ،به علت وجود دینامیک
های غیرخطي و نامعلوم در سیستم چند عاملي ،متفاوت و پیچیده تر از حل
موجود در [ ]26،25خواهد بود.

xi =  *fi gi z ( xi , u i ) +  fi gi , i = 1,..., N
در

که

uiT  iT ]T

برای ادامه نیاز به ذکر تعریف زیر داریم.
i

باشد [ ]31اگر وجود داشته باشند

i ( ) iT ( )d   i + N I

t +Ti

iI  

t

i

fg fg

تحریک پایا مي

به طوری که برای هر ، t

z ( xi , u i ) = [iT

i

.

i i

i i

 Ti  0,  i  0و  i + N  0

آن

i i

g  g
i

که

.

،

i

1

f f

و

i

کراندار است .دینامیک ( )12مي تواند

*
fi gi

xi = − Axi + 

.

xi =  fi gi * hi ( xi ) + ali ( xi ) +  xi

()14

hi ( xi ) = −ahi ( xi ) + z ( xi , ui ) ,

و ) i = 1,..., N , gi ( xi
فشرده تعریف شده اند از  Nشناساگر شبكه عصبي برای تقریب آنها به

k + k i

hi (0) = 0 , hi ( xi )  i

()15

عامل ها پیوسته بوده و روی یک مجموعه

li ( xi ) = − Ali ( xi ) + xi , li (0) = 0

صورت زیر استفاده مي شود

t

fi ( xi ) = i*i ( xi ) +  fi ,
gi ( xi ) =  i* i ( xi ) +  gi , i = 1,..., N

i* 

و

nk i

 i* 
k i m

وزن های نامعلوم

 i 

شبكه های عصبي هستند و i 
شبكه عصبي هستند  f .و   gخطای تقریب شبكه های عصبي
ki

و

توابع پایه

i

هستند.

که در آن hi ( xi ) =  e− a (t − ) z ( xi ( ), ui ( ))d
0

معادل بردار رگرسور فیلتر شده )  z ( xi , uiمي باشدxi (0) ،
سیستم

اولیه

xi ( )d

و

) − A ( t −

li ( xi ) =  e

کراندار هستند و توابع فعالیت شبكه عصبي و گرادیان آنها نیز کراندار

هستند.

،

0

t

i i

i

0

مي باشد.

■
جهت ایجاد قانون تطبیق برای هر عامل  ، iابتدا رابطه ( )14را به

سیگنال نرماالیز کننده nsi = 1 + hi hi + li li

فرض مي شود که خطای شبكه عصبي و گرادیان آن روی مجموعه فشرده

حالت

t

 x = e− At xi (0) +  e− A(t − ) f g d

T

فرض  -1برای تقریبگرهای شبكه های عصبي به صورت استاندارد



فرض

داریم

لم  ]30[ -1حل سیستم ( )13به صورت زیر قابل بازنویسي است

نامعلوم عامل ها به کار گرفته مي شوند .با فرض اینكه دینامیک ) fi ( xi

i

i

i i

i i

که در آن A = aI nn , a  0

با الهام از [ ، ]30شناساگرهای شبكه عصبي برای مدل کردن دینامیک

که در آن

استفاده

 f g =  f +g
fg

 .بنابراین

از

z ( xi , u i ) + Axi +  fi gi ,

()13

استفاده از شبکه های عصبی

nki

i

با

بردار رگرسور است و

به صورت زیر نوشته شود i = 1,..., N

 -3شناسایی سیستم چند عاملی غیرخطی با

()11

i i

 f g =  f +g

تعریف ( 1تحریک پایا -))PE( 2سیگنال برداری کراندار

 i (t ), i = 1,..., Nروی بازه ] [t , t + Ti

] * *A B = [i*  i

و

T

تقسیم مي کنیم و

داریم
()16

xi =  fi gi * hi ( xi ) + ali ( xi ) +  xi

مالحظه  -2فرض  1از جمله فرض های استاندارد در ادبیات شبكه
های عصبي مي باشد [ .]29،31،32به عنوان مثال قسمت اول فرض  1برای
Hamilton-Jacobi Bellman
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فرزانه تاتاری ،محمد باقر نقیبي سیستاني

که

در

x
xi
h
l
, hi = i , li = i ,  xi = i
nsi
nsi
nsi
nsi

آن

= xi

به ترتیب شكل

نرماالیز شده xi , hi , li ,  xi
حالت عامل  iام به صورت زیر مي باشد.

مي باشند .بر اساس لم  1و ( ،)16تخمین

که در آن

) n( ki + k i

ˆ f g = [ ˆi ,ˆ i ] 
i i

مقادیر تخمین

زده شده ماتریس *   fi giمربوط به عامل  iدر زمان t
خطای تخمین حالت برای هر عامل  iبه صورت زیر به دست ميآید

)  f g (t ) = ˆ f g (t ) −  f g * (t
i i

که در آن ]  f g (t ) = [i  i
i i

i i

خطای تخمین پارامتر برای

عامل  iدر زمان  tمي باشد به طوری که i = ˆi − i* ,
 i = ˆ i − i* , i = 1,..., N

 .برای به دست آوردن قانون

آموزش وزن های شبكه های عصبي شناساگر از تكنیک تكرار تجربیات
[ ]30که مبتني بر استفاده از داده های ثبت شده قبلي به همراه داده های
فعلي است ،استفاده مي شود .به این منظور ،بردار داده های ذخیره شده در

زمان های قبلي  ، t1 ,..., t piبرای هر عامل i = 1,..., N, i

به

صورت زیر تعریف مي شود.

])) Zi = [hi ( xi (t1 )),..., hi ( xi (t pi

()19

به این ترتیب با استفاده از ( ،)19قانون آموزش وزن های شبكه عصبي

شناساگر عامل i

به صورت زیر به دست مي آید

) ˆ f g (t ) = −i hi ( xi (t ))eiT (t

کران خطای وزن های شناسایي و خطای تخمین حالت عامل i

باشد که به آن شرط رتبه Z i

k =1

1

وابسته به زمان )  (t

()21

  (0)  یک کران  و زمان )) T (  ,  (0وجود داشته

باشد به طوری که برای همه  t  t0 + Tداشته باشیم  (t )  
[.]29

قضیه  -1سیستم ( )12را در نظر بگیرید .قانون تنظیم وزن های شبكه

عصبي عامل i

را مطابق با ( )20در نظر بگیرید .آنگاه در صورت برقراری

شرط رتبه Z i

 ،خطای تقریب مدل (خطای تخمین وزن های شناساگر)

کراندار نهایي یكنواخت (

i i

اثبات قضیه  -1مشابه مرجع [ ]30انجام مي شود.
■
با استفاده از ( ،)12سیستم ( )4مي تواند به صورت زیر نوشته شود

i ( xi ) −  j  j ( x j )) + ei 0 

*

*

i

 e (
ij

= i

jNi

(i*i ( xi ) −  0* 0 ( x0 )) + (di + ei 0 ) i* i ( xi )ui

()22

−  eij j * j ( x j )u j +  Ti ,
jNi

) −  f j ) + ei 0 ( fi −  f0

fi

 e (
ij

= T
i

jNi

+(di + ei 0 ) gi ui −  eij  g j u j , i = 1,..., N , j  N i
jNi

امین داده ذخیره

= ) ei (tk ) = xˆi (t , tk ) − xi (tk

 f g (t )hi ( xi (tk )) −  x (tk ) , k = 1,..., pi .
i i

Uniformly Ultimately Bounded
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f i gi

 f g  b

) مي باشد.

خطای تقریب دینامیک خطای محلي عامل مي باشد .با استفاده از

مي باشد که به صورت زیر تعریف مي شود

i

کراندار نهایي یكنواخت گفته مي شود اگر

n
مجموعه فشرده    Rوجود داشته باشد به طوری که برای همه

قبلي برای هر عامل  iو i = 1,..., N , i  0
یادگیری مثبت معین مي باشد و  tنشان دهنده زمان فعلي است .بعالوه
شده در زمان tk

تضمین مي شود.

تعریف ( 2پایداری کراندار نهایي یكنواخت ) -)(UUBسیگنال

ماتریس نرخ

)  ei (tkخطای تخمین حالت عامل i

گوییم.

شبكه شناساگر با برقراری شرط رتبه Z i

اندازه حافظه یا اندازه بردار داده های ذخیره شده

برای k

در رابطه ()15

مالحظه  -3با استفاده از قانون آموزش گرادیان همزمان در رابطه

pi

−i  hi ( xi (tk ))eiT (tk ), i = 1,..., N

به طوری که pi

به ناحیه

کوچكي نزدیک صفر میل مي کند.

i i

()20

برقرار باشد،

( ،)20شرط محافظه کارانه  PEحذف و به جای آن همگرایي پارامترهای

ei (t ) = xˆi − xi =  fi gi (t )hi ( xi (t )) −  xi ,
i i

استفاده از قانون تنظیم ( )20در صورتي که شرط رتبه Z i

موجود در  Z iبرابر با بعد پایه عدم قطعیت ) hi ( xi

مي باشد.

()18

شده قبلي و رگرسور فیلترشده نرماالیز شده عامل i

بستگي دارد .با

به منظور برآورده کردن شرط  ،PEباید تعداد داده های مستقل خطي

xˆi = ˆ fi gi hi ( xi ) + ali ( xi ) ,i = 1,..., N

()17

توجه شود که در قانون تنظیم ( )20جمله آخر به خطاهای تخمین زده

فرض  1و

i

f f
i

و

i

g  g
i

داریم

T  T

i

i

سیستم ( )22مي تواند به صورت زیر نوشته شود i = 1,..., N

1
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 i = i* zi ( xi , x j , u i , u N ) +  T ,

()23

i

i

i

که در آن بردار رگرسور

zi ( xi , x j , u i , u Ni ) = [ zeiji T , z− eij j T , ei 0i T ,
i



شبکه عصبي نقاد Wi  K , i = 1,..., N
Vi
=  Viبر روي مجموعه فشرده
اي که حل  Viبراي ( )7و
 i
 به صورت زير تقريب زده مي شوند. i = 1,..., N ،
وجود دارند به گونه

−ei 0 0T ,(di + ei 0 )( i ui )T , z− eij j u j T ]T d







zeiji = eiji | j  Ni , z− eij j = −eij j | j  Ni ,





، z− eij j u j = −eij j u j | j  Ni

که در آن



jNi



(ki + k j ) + ki + k0 + k i +

= di

jNi

مي باشد و i* = [  * ,  * ,i* ,0* , i* ,  * ] nd
i

j

i

j

ماتریس وزن های نامعلوم مي باشد,i * = [i* ,...,i* ] ،









Card (i ) = Card ( j ) = Card ( j ) = Ni
*

*

*

و  N iنشان دهنده تعداد عامل های همسایه بازیكن i

i

ˆi = [ ˆ , ˆ ,ˆi ,ˆ0 ,ˆ i , ˆ ] nd
j

i

تخمین زده شده برای ماتریس * iمربوط به عامل i





مقادیر

 . ˆi = [ˆi ,...,ˆi ],بدین ترتیب

) i (t

با به کارگيري شبکه هاي عصبي تقريبگر توابع ارزش ،که شبکه
هاي عصبي نقاد ناميده مي شوند (معادالت ( )26و ( ،))27و سياست

هاي فيدبکي  uiو u Ni

(یعني

i

مي باشد که در
،

() 28
1
1
1
+ Ti ] + Qi ( i ) + uiT Rii ui +  u j T Rij u j = eBi
2
2
2 jNi

به صورت زیر تعریف

 -4حل برخط همزمانسازی سیستم چندعاملی
غیر خطی با دینامیک های نامعلوم

()29

-4-1

بر اساس قانون تقريب مرتبه باالي وايرشتراس [ ،]34-32مجموعه

هاي پايه مستقل و کامل  i ( i ) :  →  K , i = 1,..., N
به طوري که   i (0) = 0 ،  i (0) = 0و وزن هاي ثابت
i
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[i zi ( xi , x j , ui , u Ni ) +  Ti ], i = 1,..., N

eBi

*

خطاي باقي مانده ناشي از تقريب شبکه هاي عصبي مي باشند.

تحت فرض ،1اين خطاهاي باقي مانده روي مجموعه فشرده 
هستندSupx eBi  ei , i = 1,..., N ،

کراندار

.

فرض  -2مشابه [ ]20فرض مي شود که براي يک مجموعه فشرده

در اين بخش ،الگوريتم عملگر-نقاد براي يادگيري حل بهينه برخط
بازي هاي گرافي ديفرانسيلي غيرخطي زمان پيوسته داراي ديناميک
نامعلوم ،ارايه مي گردد.
تقريب توابع هزينه عامل هاي غيرخطي توسط
شبکه هاي عصبي نقاد

eBi = −(i ) 
T

).

i (t ) = ˆi (t ) − i* (t ) .

()25

 ،هاميلتونين ( )8به صورت زير به دست مي

آيد.

مي شود و از قضیه  1نتیجه مي شود که کراندار نهایي یكنواخت مي باشد

 i  b

.

) H i ( i ,Wi , ui , u Ni ) = WiT  i [i* zi ( i ,  j , ui , uNi

ˆ j = ˆ j | j  Ni , ˆ j = ˆ j | j  Ni 

آن

مجموعه پايه مستقل مي دهد [ .]32،33بر مبناي فرض  ،1روي مجموعه

مي باشد.

i

j

تعداد نرون هاي اليه مخفي K i → 
يکنواخت  i → 0و  i → 0و )   i ( iتشکيل يک

  i  b iو  i  b i

 i = ˆi zi ( xi , x j , u i , u N ) +  T ,

()24

عصبي هستندK i , i = 1,..., N ،
خطاي تقريب شبکه هاي عصبي مي باشد،
) i ( i
i
 i
Vi
=  . iاگر
=   iو
= ، Vi
 i
 i
 i
تعداد نرون هاي اليه مخفي،

فشرده  ، داريم , i  bi , i  bi , i

مي توان تقریب ( )23را به صورت زیر نوشت i = 1,..., N
i

 i ( i )  K

بردارهاي پايه توابع فعاليت شبکه

 ،خطاي تقريب به طور

  j * =  j * | j  Ni ,  j * =  j * | j  Niکه در

آنها

()27

Vi =  iTWi + i ,
i

Card ( z− eij j u j ) = Card ( z− eij j ) = Card ( zeiji ) = Ni ,

k j

()26

Vi = WiT  i ( i ) + i ( i ) ,

   nو i = 1,..., N

:

الف)  . fi ( xi )  b f xiب) ) gi ( xi

مشخص کراندار است gi ( xi )  bgi

توسط يک ثابت

 .ج) وزن هاي شبکه هاي

عصبي نقاد توسط ثابت هاي مشخص کراندار هستند Wi  Wi max
.

در واقع وزن هاي ايده آل Wi , i = 1,..., N

و  ، iنامعلوم
*

مي باشند و بايد به صورت زمان حقيقي تقريب زده شوند .بنابراين،

Journal of Control, Vol. 12, No. 3, Fall 2018

همزمانسازی بهینه برخط سیستم های چندعاملي غیر خطي با دینامیک های نامعلوم

20

فرزانه تاتاری ،محمد باقر نقیبي سیستاني

خروجي شبکه هاي عصبي نقاد ) Vˆi ( i

اثبات لم  -2با توجه به محدوديت صفحات حذف شده است.

و معادالت بلمن تقريبي مي

توانند به ترتيب به صورت زير نوشته شوند.

 -4-2تقريب سياست هاي کنترلي عامل هاي غيرخطي با
استفاده از شبکه ها ي عصبي عملگر

) Vˆi = WˆiT  i ( i

()30

()31

سياست

T
) eH i = WˆiT  i (ˆi  zi ( xi , x j , ui , u Ni ) 

 ، Vi ( i ) = WiT  i , i = 1,..., Nبه صورت زير به دست مي آيد

1
1
1
+ Qi ( i ) + uiT Rii ui +
2
2
2

ui = −(di + ei 0 ) Rii −1 ( i* i +  gi )T  iTWi .

T

u j Rij u j



jNi

که در آن ]  ˆi = [ ˆi , ˆ j ,ˆi ,ˆ0 ,ˆ i , ˆ jو Wˆi

()34

به

ترتيب مقادير تخمين زده شده از * iو  Wiبراي i = 1,..., N
مي باشند .اکنون مسئله پيدا کردن تابع ارزش براي هر عامل به تنظيم

پارامترهاي شبکه هاي عصبي نقاد Wˆi
که خطاي اختالف زماني  eH iحداقل شود .تابع هدف زير را در نظر
تبديل شده است به گونه اي

بگيريد.

1 T
eH eH
2 i i

()32

i

i

و ˆ i

Wi

  i  0, i = 1,..., Nنرخ يادگيري و (1 + BˆiT Bˆi ) 2

براي

نرمااليزسازي به کار گرفته شده است.

 i* , i = 1,..., N

فيدبکي کراندار قابل قبول در نظر بگيريد و ( )33را به عنوان قانون تنظيم
شبکه هاي عصبي نقاد و ( ) 20را براي تنظيم وزن هاي شبکه عصبي
تحريک پايا باشد.

آنگاه براي خطاهاي تقريب کراندار ،خطاي پارامترهاي نقاد به صورت
نمايي به مجموعه باقي مانده زير همگرا مي شود.

i
b Wi 
ms i
i

2

مي باشد .خطاهاي تخمين شبکه هاي عصبي

Wi = Wi − Wˆi
Wi + N = Wi − Wˆi + N

()37

با استفاده از ( )33و توجه به اين که ورودي هاي کنترلي از رابطه
( )35داده مي شوند ،قانون تنظيم شبکه هاي عصبي نقاد براي هر عامل

i

 ،به صورت زير به دست مي آيد

Bˆi + N
[ Bˆi + N TWˆi
ˆ T
2
ˆ
) (1 + Bi + N Bi + N

Wˆi = − i

به اين ترتيب ،براي تضمين پايداري سيستم حلقه بسته و همگرايي
سياست هاي کنترلي به تعادل نش ،قوانين تنظيم شبکه هاي عصبي
عملگر به فرم غير استاندارد به صورت زير انتخاب مي شوند

را به عنوان يک مجموعه سياست

شناساگر در نظر بگيريد و فرض کنيد که Bi

مقادير تخمين زده از وزن هاي ايده آل

1
1
ˆ ˆ
()38
+ Qi ( i ) + (di + ei 0 ) 2Wˆi + N T DW
i i+N
2
2
1
] +  (d j + e j 0 ) 2Wˆ j + N T Eˆ jWˆ j + N
2 jNi

Bˆi =  i (ˆi  zi ( xi , x j , ui , u Ni ) ),

i
ei
ms i

که  Wˆi + Nمقدار تخمين زده شده از وزن ايده آل شبکه عصبي

i

= msi = 1 + BˆiT Bˆi , Bi

لم (ui , u Ni ) , i -2

()35

= Ei

که در آن

Bˆi
,
1 + BˆiT Bˆi

uˆi = −(di + ei 0 ) Rii −1 (ˆ i i )T  iTWˆi + N

()36

eH i
Ei
Wˆi = − i
= − i eH i
=
Wˆi
Wˆi
Bˆi
B
− i
eH i = − i i eH i
T
2
ms
) ˆ(1 + Bˆ B

()33

با به کارگيري شبکه هاي عصبي عملگر ،تخمين سياست هاي
کنترلي بهينه به صورت زير نوشته مي شود

نقاد و عملگر به ترتيب در روابط ( )36و ( )37تعريف شده است

قوانين تنظيم وزن هاي شبکه عصبي نقاد با استفاده از الگوريتم
گراديان نزولي نرمااليز شده به صورت زير به دست مي آيد

2

هاي کنترلي

ايده

آل با

در نظر گرفتن

+

−i2 t

ˆ
ˆ ˆ 
Wˆi + N = − i + N {( SiWˆi + N − FW
i i ) − DW
i i+N
()39

ˆ Bj+NT
ˆ Bi + N T
Wi −  Eˆ jWˆi + N
}Wj
2msi+ N
2ms j
jiNi

که در آن  Fi  Ki Kiو Si  Ki Ki

ماتريس هاي

مثبت معين قطري هستند و

i e
1

i

( zi ( xi , x j , ui , u j ) jNi bi +  Ti ) +

i

مجله کنترل ،جلد  ،12شماره  ،3پاییز 1397

Journal of Control, Vol. 12, No. 3, Fall 2018

21
همزمانسازی بهینه برخط سیستم های چندعاملي غیر خطي با دینامیک های نامعلوم
فرزانه تاتاری ،محمد باقر نقیبي سیستاني

 j
 j
= Eˆ j
(ˆ j j ) R jj −T Rij R jj −1 (ˆ j j )T
,
 j
 j
T

Dˆ i =  i (ˆ i i ) Rii −T (ˆ i i )T  i T ,
Bˆi + N =  i (ˆi  zi ( xi , x j , ui + N , u− (i + N ) )  ),
u− ( i + N ) = {u j + N | j  N i },
msi+ N = 1 + Bˆi + N T Bˆi + N , iNi =  j :(i, j )   ,
Bˆi + N
, i = 1,..., N.
1 + Bˆi + N T Bˆi + N

لم ( 3نامساوي يونگ) -براي هر دو بردار  xو y

و هر

N

) L(t ) =  {Vi (t
()41

) Li + N ( t

} −Wi  i Wˆi −Wi + N  i + N Wˆi + N
−1

2

()42

T

(( j + j * ) j )T  j T W j

 *j | jN , i = 1,..., N

*i

،

و تعاريف بازي گرافي

i

ديفرانسيلي چندعاملي را در نظر بگيريد .در حالي که شرط رتبه Z i
برقرار است ،وزن هاي شبکه عصبي شناساگر از رابطه ( )20به روزرساني
مي شود .ورودي هاي کنترلي از رابطه ( )35داده مي شوند و قانون

−(d j + e j 0 )( j * j +  g j ) R jj −1 

که در آن


)) i 0 =  { i [  eij ( fi ( xi ) − f j ( x j

i =1
i =1  i jNi
N

Wi + N , i = 1,..., N

)  i (t

و خطاي شبکه عصبي

(d j + e j 0 ) 

اثبات قضيه  -2پيش از انجام اثبات الزم به ذکر است که در مواقع

i*i +  f

و

هاي معادل توابع  f iو g i

i

 i* i +  g

به ترتيب به عنوان شکل

استفاده مي شوند .تابع لياپانوف و مشتق

اين تابع را به ترتيب به صورت زير در نظر بگيريد

1
1
} + WiT  i −1Wi + Wi + N T  i + N −1Wi + N
2
2
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T

 j
 j

Rii

g j ( x j ) R jj −1 (ˆ j j )T
LVi = −WiT

jNi

(d j + e j 0 )( j  j +  g j ) Rii ( j  j +  g j ) 
T

*

−1

*

1
 j W j ] − (d i + ei 0 ) 2 WiT  i ( i* i +  gi ) 
2
1
Rii −T ( i* i +  gi )T  iT Wi −  (d j + e j 0 ) 2 
2 jNi
T

W j T  j ( j * j +  g j ) R jj −T Rij R jj −1 
( j * j +  g j )T  j T W j + eBi ,

i =1

()40

T

−1

Rii −1 ( i* i +  gi )T  iT Wi +  eij 

N

) Li + N ( t

ij

jNi

ˆ  i
) (ˆ i i
Wi + N +
 i
T

 i
[−(d i + ei 0 ) 2 ( i* i +  gi ) 
 i

) L(t ) =  {Vi (t
) Li ( t

e

Wˆ j + N ]},

و خطاي شبکه عصبي عملگر

کراندار نهايي يکنواخت هستند.

N

+ei 0 ( f i ( xi ) − f 0 ( x0 )) − (d i + ei 0 ) 2 g i ( xi ) 

تحريک پايا مي باشد و فرض هاي  1و  2برقرار

نقاد Wi , i = 1,..., N

مورد نياز،

i =1

از رابطه ( )39داده

مي باشد .آنگاه با به کارگيري تعداد کافي نرون براي شبکه هاي عصبي،

i

N

(( j + j * ) j )T  j T W j + N }} +  i 0

با رابطه ( )38ارايه مي شود و

قانون تنظيم شبکه عصبي عملگر متناظر با عامل i

حالت هاي خطاي سيستم حلقه بسته

*

+  eij ((d j + e j 0 )( j * j +  g j ) R jj −1 

■

عملگر-نقاد) -سيستم ديناميکي ( )22با وزن هاي نامشخص

مي شودBi + N , i .

i =1

i =1

jNi

قضيه ( 2پايداري سيستم حلقه بسته و همگرايي شبکههاي عصبي

تنظيم شبکه عصبي نقاد براي عامل i

Vi

i

( i  i +  gi ) Rii (( i + i ) i )  i Wi + N

در ادامه قضايايي که پايداري حلقه بسته و همگرايي برخط به پاسخ
تقريبي بهينه بازي چندعاملي گرافي غيرخطي با ديناميک هاي نامعلوم
را تضمين مي کند مطرح شده است.

* i

V (t ) = {L

−1

*

 4-3تحليل همگرايي و پايداري

و

N

(( i + i* ) i )T  iT Wi + (d i + ei 0 ) 2 

رابطه زير برقرار مي باشد []35
2

N

{−(d i + ei 0 ) 2 ( i* i +  gi ) Rii −1 
T

x
y
x y 
+
2
2

T

 i
1
− Qi ( i ) + WiT

2
 i

،

T

−1

T

اولين جمله ( )41با استفاده از ( )18( ،)28و ( )37(-)34و انجام
پاره اي از محاسبات به صورت زير به دست مي آيد

= Bi + N

 0

i =1

) Li ( t

ثابت مثبت b

به اندازه کافي بزرگ وجود دارد به قسمي که
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c j = (d j + e j 0 ), ci = (d i + ei 0 ),

N

N



Di = ci 2 i ( i* i ) Rii −T ( i* i )T  iT ,

i 0   {b b f b  i + b 

i =1

i

i =1

i

Di = ci 2 i ( i i ) Rii −T ( i i )T  iT ,

(di + ei 0 ) 2 gi ( xi )  min ( Rii )(  i * i

E j = c j 2 j ( j * j ) R jj −T Rij R jj −1 ( j * j )T  j T ,

+  i i )b i ( Wi + Wi + N ) + +bi 

E j = c j 2 j ( j j ) R jj −T Rij R jj −1 ( j j )T  j T ,



Dˆ i = Di + Di + ci 2 i ( i i ) Rii −T ( i* i )T  iT

b j (  j j +  j * j )( W j + W j + N )}

+ ci  i ( i  i ) Rii ( i i )  i ,
2

−T

*

T

T

Eˆ j = E j + E j + c j 2 j j j R jj −T Rij R jj −1 j T j *T 
 j T + c j 2 j j * j R jj −T Rij R jj −1 j T j T  j T .
ˆ , Eˆ , i = 1,..., N, j  N با توجه به اينکه
 کراندار، D
i
j
i
جمالت

بنابراين

.هستند

1 T
1 T ˆ
1 T
1
Wi DW
Wi DW
W j E jW j , W j T Eˆ jW j
i i,
i i,
4
4
4
4
ظاهر مي شوند نيز به صورت زير

i = 1,..., N, Li (t) که در

k j  وk Hi , kGi , kS j , k j , k Ni )45( کراندار هستند و در
.ثابت هاي اسکالر هستند

1 T
Wi DW
i i  k Hi ,
2

1 T ˆ
Wi DW
i i  kGi ,
2

N

،


i =1

داريم

) و فرض3 ) و نامساوي يونگ (لم37(-)35( ،)45( با استفاده از

Li (t ) ،2  و1 هاي

N

Li = − WiT  i −1Wˆi ، L براي دومين جمله
i =1
*
i i

gi =   +  gi ) و18( ،)38(-)34( ،)28( با استفاده از

Li = −WiT  i −1Wˆi = WiT

1
− Bi + N TWi + (Wi − Wi + N )T Dˆ i (Wi − Wi + N )
2
)43(
1
+  (W j − W j + N )T Eˆ j (W j − W j + N )
2 jNi
 i
((di + ei 0 )( i* i )(ui − uˆi )
 i

−  eij ( j * j )(u j − uˆ j )) − WiT  i Ti
jNi

+ Li + eBi ,
i

+  Wj+N
jNi

T

B T
Eˆ jW j + N i + N Wi
2msi+ N

که در آن
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i

Rii ( i  i +  gi )  i Wi
−T

−
)46(

1
2

 L = − (d i + ei 0 ) 2 WiT  i ( i* i +  g ) 

T

Bi + N
ˆ
Li (t )  L _ i + Wi + N T DW
Wi
i i+ N
2msi+ N

Bi + N

(1 + Bi + N T Bi + N ) 2

{WiT  i (i zi ( xi , x j , u i + N , u −i + N ) )

−WiT

1 T
1
W j E jW j  k S j , W j T Eˆ jW j  k  j , )45(
2
2
Dˆ i  k Ni , Eˆ j  k j .

به صورت زير در مي آيد

eij (d j + e j 0 ) g j ( x j )  min ( R jj ) 

jNi

1
2

*

 (d
jNi

T

j

T

+ e j 0 ) 2W j T  j ( j * j +  g j ) 

R jj Rij R jj −1 ( j * j +  g j )T  j T W j ,
−T

)44(
داريم

i = 1,..., N که در آن براي
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L(t )  L _ Vi +  L _ i + Wi + N T Dˆ i 
N

T
T
T
L _ i = −rW
i i Bi + N Bi + N Wi + Wi

i =1

T

Wi + N

T
Bi + N
ˆ Bi + N W
Wi − Wi + N T DW
i i
i
2msi+ N
2msi+ N

ˆ
+Wi + N T DW
i i

(ai1 + kTi ) +

kN
Bi + N T
Wi − i WW
i i+ N 
2msi+ N
2

−
)47(

Bi + N T
B T
Wi +  W j + N T Eˆ jW j + N i + N Wi
msi+ N
2msi+ N
jNi

jNi



i =1

4

k Ni
2

WW
i i+ N

Bi + N T
Wi
msi+ N

kO
Bi + N T
B T
Wi −  j W j TW j + N i + N Wi
msi+ N
msi+ N
jNi 4

W j + N TW j

−WiT DW
i i

N
B T
Eˆ jW j i + N Wi +  LWi+ N ,
2msi+ N
i =1

Bi + N T
Wi + (d i + ei 0 ) 2 WiT  i 
msi+ N
Bi + N T
Wi
msi+ N

Bi + N T
Bi + N T
Wi + Wi T DW
Wi
i i+ N
msi+ N
msi+ N

+WiT  i  (d j + e j 0 ) eij ( j j ) R −jj1 ( *j j )T  j T 
jNi

N

= − Wi + N  i + N Wˆi + N
−1

T

Wi + N

2

Wi + NWi
kO j

ai2  iT  i −

( i i ) Rii−1 ( i* i )T  iT (Wi + N − Wi )

B
−  W j + N T Eˆ jW j i + N Wi +  W j + N T 
2msi+ N
jNi
jNi

L

4

−

T

N

k Ni



Bi + N

msi+ N

(W j − W j + N )

i =1

T
ˆ ˆ Bi + N Wˆ
+  Wi + N T DW
i i+ N
i
2msi+ N
i =1

Bi + N T
Wi + WiT  i  (d j + e j 0 ) eij 
msi+ N
jNi

N

N

+   Wj+N
i =1 jiN

T

B j+ N T ˆ
ˆ
ˆ
E jW j + N
Wj )
2ms j

N

Wi+ N T  Eˆ jWˆi+ N
i =1

به صورت زير به دست

( j j ) R −jj1 ( j j )T  j T (W j − W j + N )

jiN

i

B j+ N T
2 ms j

+(eBi +  Li − WiT  i Ti )

Rii −1 ( gi )T  iT Wi + (d i + ei 0 ) Rii −1 (( i +  i* ) i )T 

Wˆ j

:مي آيد

ˆ
ˆ ˆ 
Wˆi + N = − i + N {( SiWˆi + N − FW
i i ) − DW
i i+N

.شود
T

)49(

Qi ( i )  0, i = 1,..., N از آنجايي که

 بنابراين،

 i qi i  Qi ( i )
T

به طوري که
.

jNi

−(d j + e j 0 ) R jj −1 ( g j )T  j TW j + (d j + e j 0 ) R jj −1 
Bi + N T
Wi ,
msi+ N

WiT  i (  eij (ii −  j j ) + ei 0 (ii −  0 0 )) 
jNi

ai1 + a i  i , kTi = kGi +  k  j , ri = 1 −
2

T
−Wi + N T FW
i i + Wi + N FW
i i

 وجود دارد،

−  eij ( j * j +  g j )(−(d j + e j 0 ) R jj −1 ( j * j )T  j T W j

(( j + j * ) j )T  j TW j + N )]

LWi+ N ،)47( ) در48( با به کارگيري

Wi + N SiWi − Wi + N SiWi + N

 iT Wi − (d i + ei 0 ) Rii −1 (( i +  i* ) i )T  iT Wi + N )

(( j + j * ) j )T  j TW j − (d j + e j 0 ) R jj −1 
)48(

Bj+NT ˆ
Bi + N T ˆ
Wi −  Eˆ jWˆi + N
Wj}
2msi+ N
2ms j
jiNi

T

Bi + N T
Wi − WiT  i [ i* i 
msi+ N

(d i + ei 0 )(−(d i + ei 0 ) Rii −1 ( i* i )T  i T Wi − (d i + ei 0 ) 

Wˆi + N ، LWi+ N اکنون با استفاده از

با جمالت زير جايگزين مي

Bi + N T
Wi
msi+ N

jNi

ai2

 ms

) به41( ،)37( -)35( ) و18( ، )46( ،)42( با استفاده از جمالت
صورت زير در مي آيد

i , qi  0

− iT qi i  −Qi ( i )

به صورت زير نوشته مي شود
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m = −
i
44

jNi

d 2i =

N

B T
Eˆ j i + N Wi , d1i = b b f b ,
i
2msi+ N

L(t ) =  { Ci − Z iT M i Z i + Di Z i },
i =1

Bi + N
(a i1 + k Ti ) − (d i + ei 0 ) 2 WiT  i ( i i ) 
msi

Rii−1 ( i* i )T  iT Wi

T

Z i =  i , W i , W i + N , W

Bi + N
Bi + N
− WiT DW
i i
msi+ N
msi+ N

i
 m11
 i
 m21
, Mi =  i
 m31
i
 m41


jNi

Bi + N T
− WiT  i  (d j + e j 0 ) eij ( j j ) 
msi+ N
jNi

R −jj1 ( j j )T  j T W j

Bi + N
− WiT  i [ i* i 
msi+ N

= m21i = 0, m34i = m43i = 0,
m11i =

Rii −1 (( i + i* ) i )T  iT Wi ) −  eij ( j * j +  g j ) 
jNi

+(d j + e j 0 ) R jj −1 (( j + j * ) j )T  j T W j )]

Bi + N T
msi+ N

Bi + N T
,
msi+ N

+(eBi +  Li − WiT  i Ti )

1

i
qi − ai4 I , m22
= ri Bi + N Bi + N T ,
2
2

i
m23
=−

(−(d j + e j 0 ) R jj −1 ( j * j +  g j )T  j T W j

d3i = −WiT  i (d i + ei 0 ) 2 ( i* i +  gi ) Rii −1 
Bi + N T
ˆ
(( i + i* ) i )T  iT − DW
Wi
i i
2msi+ N
+WiT Si − WiT Fi + b (di + ei 0 ) 2 gi ( xi ) 

1
− WiT  i ( i* i )(d i + ei 0 ) Rii −1 
2
B T 1
i T
(( i + i* ) i )T  iT i + N − Fi = m32
,
msi+ N 2

 min ( Rii )(  i* i +  i i )b  Wi + N ,
d 4i = WiT  i (  eij ((d j + e j 0 )( j * j +  g j ) 

Wj

 i

jNi

R jj −1 (( j + j * ) j )T  j T )) −  Eˆ jW j 
jNi

Bi + N T
Wi + bi
2msi+ N

 e (d
jNi

ij

j

+ e j0 ) g j (x j ) 

 min ( R jj )b (  j j +  j * j ) W j + N ,
j

k Ni
Bi + N T
1 ˆ
T
DW
B
+
W
i i i+ N
i
4msi+ N
2
msi+ N

1
− (d i + ei 0 ) 2 WiT  i ( i i ) Rii −1 ( i * i )T 
2
B T 1
B T
 iT i + N − WiT Di i + N
msi+ N 2
msi+ N

1
m =−
4

i

i
i
i

m12
m13
m14

i
i
i
m22
m23
m24

i
i
i 
m32 m33 m34 
i
i
i 
m42
m43
m44


m12i = m13i = m14i = m41i = m31i

T

(−(d i + ei 0 ) Rii −1 ( i* i +  gi )T  iT Wi + (d i + ei 0 ) 



, Di =  d1i , d 2i , d3i , d 4i  که در آن

T

−WiT  i  (d j + e j 0 ) eij ( j j ) R −jj1 ( *j j )T 
 j T W j

j+N

)50(

T

i
24

T

B
1
Eˆ jW j i + N +

msi+ N
2
jNi

k
jNi

Oj



T

Bi + N
1
− WiT  i  (d j + e j 0 ) eij 
msi+ N
2
jNi
T

( j j ) R jj ( j  j )  j
−1

*

T

T

Bi + N
1
− WiT 
msi
2

 i  (d j + e j 0 ) eij ( j j ) R jj −1 ( j j )T 
jNi

T

 j T

Bi + N
1
− WiT  i  eij ( j * j ) 
msi
2
jNi

(d j + e j 0 ) R jj (( j + j ) j )  j
−1

*

T

T

Bi + N
msi+ N

T
i T
= m24
,

B T
i
m33
= − Dˆ i i + N Wi + Si ,
2msi+ N
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Di max
+
) 2 min ( M i

Ci = LVi − WiT  i {(d i + ei 0 ) 2 ( i* i ) Rii −1 
(( i + i* ) i )T  iT Wi + (d i + ei 0 ) 2 ( gi ) 
Rii −1 (( i + i* ) i )T  iT Wi ) −  eij 
jNi

()53

Zi 

2

Di max
Ci max
Zi +
 BZi
2
) 4 min ( M i
)  min ( M i

((d j + e j 0 )( j * j ) R jj −1 (( j + j * ) j )T  j T W j

مشاهده مي شود که اگر ( )53از يک کران مشخص فراتر رود ،آنگاه

}) +(d j + e j 0 )( g j ) R jj −1 (( j + j * ) j )T  j TW j

 Lمنفي خواهد بود .بنابراين مطابق با توسعه لياپانوف استاندارد،
تحليل هاي باال نشان مي دهد که حالت خطاهاي محلي و خطاي وزن
ها کراندار نهايي يکنواخت هستند [ .]36شرط ( )53برقرار است اگر نرم

+bi (di + ei 0 ) 2 gi ( xi )  min ( Rii )(  i* i
+ ej0 ) 

j

 e (d
ij

+  i i )b i Wi + +bi

jNi

g j ( x j )  min ( R jj )b j (  j j +  j * j ) W j ,
و  Ci  Ci maxو  Di  Di maxکه ثابت هاي Ci max
 Di maxاسکالر مي باشند .پارامترهاي تنظيم بايد به گونه اي انتخاب
شوند به طوري که ماتريس  M iمثبت معين باشد.
و

()51

i
 ,
m24

یک مثال شبیه سازی اعمال مي گردد .یک سیستم چندعاملي دارای 5
،

مي باشد که با انتخاب

اکنون براي ( )50داريم
N

(L   { − Zi  min ( M i ) + Di max Zi + Ci max } )52
i =1

که )   min ( M iکوچکترين مقدار ويژه M i

را نشان مي دهد.

با کامل کردن مربعات ،مشتق لياپانوف منفي خواهد بود اگر

تخمين  Wˆiبه وزن هاي بهينه Wi
وروديهاي  uˆi , i = 1,..., Nبه حل تعادل نش تقريبي بازي گرافي

در این بخش برای ارزیابي روش معرفي شده ،الگوریتم پیشنهادی به

مناسب  Siو  Fiمي تواند برقرار باشد .پ) مکمل شور براي M 33i

2

قضيه ( 3همگرايي به تعادل نش) -در نظر بگيريد که تمام شرايط
و فرض هاي قضيه  2برقرار باشد ،آنگاه الف) شبکه عصبي نقاد و عملگر
به پاسخ معادله  CHJتقريبي همگرا ميشوند يا به عبارت ديگر وزن هاي

 -5نتایج شبیهسازی

مي باشد که با انتخاب

i
D33i = M 33i − M 32i I −1M 23
0 ،
مناسب  Siو  Fiمي تواند برقرار باشد.

■

اثبات قضيه  -3اثبات يک نتيجه مستقيم از قضيه  2مي باشد■ .

بايد ويژگي هاي زير برقرار باشند:

i
i
i −1
i
D22
= I − M 23
M 33
M 32
0

اثبات کامل مي گردد.

i+ N

ديفرانسيلي براي سيستم هاي خطي با ديناميک نامعلوم همگرا ميشوند.

i
i
 m32

 m33
0 
i
i
M 32
=  i  , M 33
=

i
m44
0
 m42 


الف)  . qi  0ب)  . I  0ج) مکمل شور 1براي I

 BZi ، W i  BZi

 BZi ، W

j+N

 . Wبه اين ترتيب

همگرا ميشوند .ب) مجموعه

1

0 
 2 qi 0


i
i
i
Mi =  0
I M 23
 , M 23 =  m23

i
i 
 0 M 32 M 33 



براي مثبت معين بودن M i

هر قسمت از  Z iاز کران BZi

فراتر رود ،يعني

i

 i  BZ

،

گره ،مطابق با شكل  1را در نظر بگیرید .وزن های اتصال و وزن یال ها1 ،
در نظر گرفته شده اند .دینامیک عامل ها به صورت زیر مي باشد.

 p1 x02

x0 = 
,
2
 p2 x01 + p3 x02 + p4 x02 x01 
= xi = fi ( xi ) + gi ( xi ) ui
 p1 xi 2
 0

+

 ui ,
2
 p2 xi1 + p3 xi 2 + p4 xi 2 xi1   pi + 4 xi1 xi 2 
 xi1 
xi =   , i = 1, 2,...,5.
 xi 2 

بردار پارامترهای سیستم چندعاملي ] P = [ p1 , p2 ,..., p9
نامعلوم است ،به طوری که مقادیر واقعي پارامترها برابر با

]P = [1, −1, 0.5, −0.5, −0.8,1, 0.5, −0.2,1.4

در نظر گرفته شده اند .در الگوریتم شناساگرهای شبكه های عصبي،

a = 40, p = 1000,  = 70

Schur Complement
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با  0.001ثانیه مي باشد .برای i, j = 1,...,5

 ،در نظر بگیرید

1 0 
Qi ( i ) =  iT Qii i =  i 
 i ,
0 1
)  . Rii =10, Rij = 1, (i  j, j  N iدر الگوریتم به
کار رفته ،پارامترهای طراحي به صورت Si = Fi = 100 I

i = 1,...,5 ،  i = 1

دسترس برای هر عامل،

و

انتخاب شده اند .بردار اطالعات در

 i =  i1 ,  i 2  , i = 1,...,5
T

مي

باشد که توسط گراف ارتباطي محدود شده است .توابع فعالیت شبكه
های عصبي دینامیک خطای عامل ها به صورت

شكل  4خطای ردیابي محلي برای عامل ها را نشان مي دهند که پس

 i = [ i12 ,  i1 i 2 ,  i 2 2 ,  i13 ,  i12 i 2 ,  i1 i 2 2 ,

از حذف نویز ورودی ها در ثانیه  ،1400خطای ردیابي عامل ها تقریبا به

 i 23 ,  i14 ,  i13 i 2 ,  i12 i 2 2 ,  i1 i 23 ,  i 2 4 ],

صفر همگرا شده اند (خطای ردیابي  ،عامل های  2 ،1و  3به عنوان نمونه

انتخاب مي شوند .هر  i , i = 1,...,5
  i 2از درجه  4مي باشد .توجه شود که یک نویز مجموع سینوسي
شامل توان های

 i1

شكل  .3همگرایي وزن های شبكه های نقاد عامل های غیرخطي  4و 5

و

آورده شده اند .).با توجه به همگرایي خطا به صفر در شكل های مذکور،
همزمان سازی همه عامل ها به رهبر نشان داده شده است.

کوچک از ابتدا تا ثانیه  1400به ورودی های کنترلي اضافه مي شود تا
شرط تحریک پایا بودن تضمین شود .الگوریتم یادگیری توزیع شده
بهینه معرفي شده در قضیه  2برای حل مسئله اجماع ،به بازی گرافي
دیفرانسیلي غیرخطي تحت دینامیک نامعلوم اعمال شده است .شكل 2
نشان مي دهد که چگونه پارامترهای نامعلوم سیستم چندعاملي
(پارامترهای رهبر ،عامل های  1و 2به عنوان نمونه آورده شده اند ).به
مقادیر واقعي خود همگرا مي شود ،به گونه ای که نهایتا پارامترهای
سیستم چندعاملي به مقادیر زیر همگرا مي گردد.

P = [1, −1, 0.5, −0.5, −0.79, 0.98,
]0.45, −0.21,1.37

شكل  .4خطای ردیابي عامل های غیرخطي  2 ،1و 3

نتایج نشان مي دهد که الگوریتم کنترل بهینه توزیع شده پیشنهادی
برای همزمانسازی سیستم های چندعاملي غیر خطي زمان پیوسته با
دینامیک نامعلوم ،به حل تقریبي بهینه همگرا شده است.

 -8نتیجهگیری
در این مقاله الگوریتم کنترل بهینه توزیع شده برخطي بر اساس
تكنیک برنامه ریزی پویای تقریبي برای حل بهینه برخط مسئله همزمانسازی
سیستم های چندعاملي غیرخطي دارای دینامیک نامعلوم ارایه شده است.

شكل
 3نیز

شكل  .2همگرایي پارامترهای عامل های غیرخطي  1و  2و عامل رهبر

همگرایي وزن های شبكه های نقاد را نمایش مي دهد (وزن های شبكه
های نقاد ،عامل های  4و 5به عنوان نمونه آورده شده اند.).

حین تقریب سیاست های بهینه ،دینامیک نامعلوم عامل ها نیز به طور
همزمان شناسایي گردید .الگوریتم یادگیری توزیع شده ،با استفاده از
ساختار شبكه های عصبي عملگر-نقاد جهت تقریب سیاست های بهینه
بازیكنان ارایه شد .برای شناسایي دینامیک نامعلوم عامل ها ،شناساگرهای
شبكه های عصبي به صورت همزمان در کنار شبكه های عملگر-نقاد برای
هر عامل به کار گرفته شده اند .کرانداری سیگنال های حلقه بسته توسط
پایداری لیاپانوف اثبات شده و نشان داده شد که سیاست های به دست

مجله کنترل ،جلد  ،12شماره  ،3پاییز 1397
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پیشآمد افزایش تعداد حالتها باعث پیچیدگي محاسباتي شده و پیادهسازی ناظر را- در طراحي کنترل نظارتي سیستمهای گسسته:چکیده
 به طوری که، محليسازی ناظر یكپارچه روشي برای کاهش تعداد حالتهای ناظر نسبت به هر یک از اجزای سیستم بوده.نیز مشكل ميسازد
 در این مقاله برای ساده نمودن پیادهسازی.پیش آمد معادل کنترلي ناظر یكپارچه باشد-عملكرد همزمان کنترلکنندههای محلي در سیستم گسسته
 دو روش برای تعمیم روش. محليسازی ناظر نسبت به هر یک از پیشآمدهای کنترلپذیر معرفي شده است،کنترل نظارتي روی سیستمهای صنعتي
 در تمامي، در روش اول گذرهایي غیر از گذری که محليسازی ناظر نسبت به آن انجام ميگیرد:موجود محليسازی ناظر پیشنهاد شده است
پیشآمد که در ناظر- در روش دوم گذرهایي از سیستم گسسته. حلقه ميگردند،حالتهایي از ناظر یكپارچه که آن گذرها غیرفعال شدهاند
. حذف شده و مدل سادهتری ایجاد ميگردد، غیر از گذر کنترلپذیری که محليسازی ناظر نسبت به آن انجام ميشود،یكپارچه غیرفعال شدهاند
 روشهای معرفي شده نسبت به روش موجود. ناظر یكپارچه با استفاده از الگوریتم کاهش ناظر ساده ميگردد،پس از انجام هر یک از دو روش فوق
. همچنین ثابت ميشود که نتیجه دو روش معرفي شده یكسان است.انعطافپذیرتر بوده و ممكن است منتهي به تعداد حالتهای کمتری گردند
. محلیسازی کنترل نظارتی،پیشآمد- سیستمهای گسسته، الگوریتم کاهش ناظر:کلمات کليدی

Localization of DES Supervisory Control with Respect to Each
Controllable Event
Vahid Saeidi, Ali A. Afzalian, Davood Gharavian
Abstract: Supervisory control synthesis in discrete-event systems may encounter increasing the state
cardinality. Increase in the number of states causes the computational complexity in supervisor synthesis
and makes the implementation of the supervisor in industrial systems difficult. Localization of a supervisor
is a method to reduce the number of states in the monolithic supervisor w.r.t. each component of the plant.
Also, the synchronization of local controllers with the plant is control equivalent to the monolithic
supervisor. In this paper, localization of a monolithic supervisor w.r.t. each controllable event is proposed,
in order to facilitate implementation of local controllers. Two methods are proposed based on generalizing
existing methods. The first method localizes a supervisor based on self-looping some states by disabled
events which cannot be disabled by the corresponding local controller. The second one executes the
supervisor localization based on removing transitions in the plant model that are disabled in some states of
the monolithic supervisor, and are not supposed to be disabled by the corresponding local controller. In
both methods, the supervisor is reduced w.r.t. the (reduced) plant model. The proposed methods are more
flexible and may lead to less number of states, comparing to the results of existing method. It is proved
that the two methods yield same results.
Keywords: Supervisor reduction procedure, Discrete-event systems, Supervisor localization
procedure.
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مشخصه معرفي شده است ] .[13در رویكرد باال به پایین ،کنترل نظارتي

 -1مقدمه

گسترده 16که با استفاده از الگوریتم محليسازی ناظر 17ساخته ميشود،

نظریه کنترل نظارتي سیستمهای گسسته-پیشآمد 1که اولین بار

تضمین ميکند که بین کنترلکنندههای محلي درگیری اتفاق نميافتد.

توسط  Ramadgeو  Wonhamارائه شد ابزار مناسبي برای کنترل
این دسته از سیستمها را ارائه ميکند .با استفاده از این نظریه ميتوان
کنترلکننده ناظر را به گونهای طراحي نمود که محدودیت اعمال شده
بر رفتار فرآیند در حداقل ممكن باشد ،یعني با داشتن مدل گسسته-پیش-
آمد فرآیند کنترل نشده و همچنین منطق کنترلي 2مطلوب که به صورت
یک مدل گسسته-پیشآمد بیان ميشود ،مشخصات کنترلي با حداقل
محدودیت برآورده گردد .اهداف کنترلي مختلفي در این نظریه دنبال
ميشود که مهمترین آنها ایمني ،رسیدن به رفتار مورد نظر و عدم انسداد
در رفتار ناظر است .با استفاده از این نظریه ميتوان کنترل نظارتي را به-
صورت یكپارچه ،3پودماني 4و یا سلسله مراتبي 5طراحي نمود .در کنترل
نظارتي یكپارچه ،اطالعات کافي برای تأمین مشخصه( 6منطق کنترلي)
وجود دارد .مشكل اصلي در این رویكرد ،پیچیدگي محاسباتي به دلیل
افزایش تعداد حالتها ميباشد که در برخي موارد منجر به انفجار حالت
ميشود .به منظور کاهش پیچیدگي محاسباتي ،رویكردهای مختلفي
همچون ،پودماني] ،[3-1سلسله مراتبي] ،[4ترکیب پودماني وسلسله
مراتبي ] [5 ،6و نیز روشهای مبتني بر اتوماتای غیرقطعي [7 ،8 ] 7در کنترل
نظارتي سیستمهای گسسته-پیشآمد گزارش شده است .همچنین کنترل
نظارتي غیرمتمرکز برای کاهش پیچیدگي در سیستمهای گسسته-پیشآمد
ابعاد وسیع ] [11-9پیشنهاد شده است .از آنجا که یک ناظر غیرمتمرکز
دارای مشاهدات جزئي از سیستم گسسته-پیشآمد است ،اطالعات کافي
از رفتار سایر ناظرهای غیرمتمرکز نداشته و ممكن است با آنها درگیری

8

اگرچه اختیارات کنترلي هر یک کنترلکنندهها محلي است ،اما مشاهدات
مورد نیاز هر یک از آنها برای تصمیمگیری سازگار به صورت سیستماتیک
تعیین ميگردد .در ضمن ،سنكرونسازی کنترلکنندههای محلي با سیستم
گسسته-پیش آمد معادل کنترلي ناظر یكپارچه نسبت به سیستم مي-
باشد] . [14این روش دارای دو تفاوت اصلي نسبت به کنترل نظارتي
غیرمتمرکز است -1 :بر خالف کنترل غیرمتمرکز که از زبان ناظر برای
تفكیک وظایف کنترلي استفاده ميکند ،این روش از مدل اتوماتای ناظر
بهره ميبرد -2 .به دلیل محدودیت در مشاهدات کنترلکنندههای
غیرمتمرکز ،ممكن است بین آنها درگیری ایجاد شود در حالي که در این
روش عدم درگیری بین کنترلکنندههای محلي تضمین شده است .اگر چه
در کنترل نظارتي غیرمتمرکز با رویكرد پایین به باال  ،با ایجاد هماهنگ-
18

کننده درگیری بین ناظرهای غیرمتمرکز از بین ميرود].[17-15
19

در این مقاله ،الگوریتم محليسازی ناظر که در ] [14ارائه شده است،
برای محاسبه کنترلکنندههای محلي متناظر با هر یک از پیشآمدهای
کنترلپذیر تعمیم 20داده ميشود .الگوریتم محليسازی ناظر روشي برای
محاسبه کنترلکنندههای محلي در سیستمهای گسسته-پیشآمدی است که
21

از چند جزء تشكیل شده باشند .این روش با توسعه الگوریتم کاهش
ناظر 22نسبت به پیشآمدهای کنترلپذیر در هر یک از اجزاء سیستم ارائه
شده است ] .[18در این مقاله ،نشان داده ميشود که ناظر یكپارچه را مي-
توان نسبت به هر یک از پیشآمدهای کنترلپذیر محليسازی نمود و
کنترلکنندههای محلي بهدست آورد که عملكرد همزمان آنها در سیستم
گسسته-پیشآمد معادل کنترلي

پیدا کند.

23

ناظر یكپارچه باشد .دو روش برای

9

تعمیم محليسازی ناظر یكپارچه پیشنهاد ميگردد -1 ،حلقه نمودن

در زبانهای بسته 10ارائه شده است ،اما موضوع انسداد 11ناظر مورد بررسي

گذرهایي غیر از گذری که محليسازی ناظر نسبت به آن انجام ميگیرد

در ] [12شرایطي برای معادل بودن ناظر یكپارچه و ناظر غیرمتمرکز

قرار نگرفته است .تفكیکپذیری 12و تفكیکپذیری قوی( 13همنرمال
بودن ) 14برای ایجاد کنترل نظارتي غیرمتمرکز با رویكرد باال به پایین 15در
] [9معرفي شده است .اخیراً ،روشي برای یافتن زیر زبان تفكیکپذیر یک
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7

در حالتهایي از ناظر یكپارچه که گذرها در آن غیرفعال شده اند .سپس
ساده سازی ناظر حلقه شده با استفاده از الگوریتم کاهش ناظر انجام مي-
گیرد -2 .گذرهایي از سیستم گسسته-پیشآمد که در ناظر یكپارچه
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کاهش ناظر نسبت به مدل گسسته-پیشآمد ساده شده کاهش ميیابد .الزم

روشهای ارائه شده در زیربخشهای  3-3و  4-3و با انجام تغییراتي در

به ذکر است این گذرها شامل گذرهای ایجاد شده از پیشآمد کنترل-

مدلهای تغذیه شده به  TCTانجام شده است.

پذیری که محليسازی نسبت به آن انجام ميپذیرد ،نميباشند .همچنین،
در قضیه  1ثابت ميشود که نتیجه دو روش یكسان است.

در بخش دوم ،مفاهیم و تعاریف پایه در نظریه کنترل نظارتي سیستم-
های گسسته-پیش آمد مرور شده است .در بخش سوم ،عالوه بر مرور

اهمیت این روش زماني مشخص ميشود که سیستم گسسته-پیشآمد

روشهای کاهش ناظر و محليسازی ناظر ،دو روش برای محليسازی

تنها از یک بخش با تعدادی پیشآمد کنترلپذیر تشكیل شده باشد یا این-

کنترل نظارتي یكپارچه نسبت به هر یک از پیشآمدهای کنترلپذیر ،با

که برخي از اجزاء سیستم گسسته-پیشآمد دارای چندین پیشآمد کنترل-

استفاده از الگوریتم کاهش ناظر معرفي شده است .در بخش چهارم ،با

پذیر باشند .چنانچه سیستم گسسته-پیشآمد تنها دارای یک جزء باشد

استفاده از دو مثال کاربردی کنترل نظارتي مسیر تردد و کنترل نظارتي

روش معرفي شده در ] [14امكان محليسازی ناظر را ندارد .چنانچه برخي

پیشگیری از وقوع سرج در ایستگاه تقویت فشار گاز  ،روش ارائه شده در

از اجزای سیستم گسسته-پیشآمد بیش از یک پیشآمد کنترلپذیر داشته

بخش سوم راستي آزمایي شده است .نتیجهگیری از روش ارائه شده در

باشند این روش ممكن است کنترلکنندههای محلي با تعداد حالتهای

مقاله ،در بخش پنجم ارائه شده است.

کمتری را ایجاد نماید .از مزیتهای روش ارائه شده در این مقاله آنست که

 -2کنترل نظارتی سیستمهای گسسته-پیشآمد

روش ارائه شده در ] [14اجزاء سیستم ميتوانند پیشآمدهای مشترک نیز

سیستم گسسته-پیشآمد (وقایع منفصل) یک سیستم گسسته حالت و

داشته باشند .با وجود اینكه هر کنترلکننده محلي امكان مشاهده رفتار سایر

پیشآمد تحریک 5است که تغییر و تحول در حالتهای آن به طور کامل

کنترلکنندهها را دارد ،اما هر یک از کنترل کنندههای محلي تنها اختیار

به وقوع پیشآمدهای گسسته غیرهمزمان در طول زمان بستگي دارد ].[20

چون محليسازی ناظر نسبت به اجزاء 1سیستم انجام نميشود لذا بر خالف

غیرفعال کردن یک پیشآمد کنترلپذیر را دارد .در ادامه با استفاده از دو
مثال کنترل نظارتي مسیر تردد 2و کنترل نظارتي پیشگیری از وقوع سرج

پیشآمد ،متغیری است که بیانگر تغییر از یک حالت گسسته به حالت

3

گسسته دیگر است که در یک لحظه زماني اتفاق ميافتد .یک زبان 𝐿

در ایستگاه تقویت فشار گاز اهمیت روش ارائه شده در این مقاله روشن

روی مجموعه پیشآمد 𝛴 مجموعهای از رشتههای با طول محدود (سلسله

ميگردد .با محلي سازی ناظر یكپارچه مسیر تردد ،نشان داده خواهد شد که

پیشآمدهای محدود) است که از پیشآمدهای مجموعه 𝛴 ساخته شده

هر کنترلکننده محلي متناظر با هر پیشآمد کنترلپذیر ميتواند به صورت

باشد ،بهعبارت دیگر ∗𝛴 ⊆ 𝐿 است 𝛴∗ .اجتماعي از مجموعه تمامي سلسله

سادهتر و با تعداد حالتها و پیشآمدهای کمتری نسبت به ناظرهای محلي

پیشآمدهای محدود و مجموعه متشكل از پیشآمد تهي (𝜖) است .پیش-

که نسبت به هر یک از اجزاء 4سیستم ساخته شدهاند ،ایجاد گردد .در

آمد تهي ،بدین معني است که هیچ پیشآمدی از مجموعه 𝛴 رخ نداده

محليسازی ناظر یكپارچه پیش گیری از وقوع سرج نسبت به هر یک از

است .یک اتوماتون 7با پنج تایي) 𝑚𝑌  𝐴 = (𝑌, 𝛴, 𝜂, 𝑦𝑜 ,معرفي ميگردد

پیشآمدهای کنترلپذیر ،ميتوان اقدامات کنترلي را به شكل سادهتری به

بهطوریکه 𝑌 → 𝛴 × 𝑌  𝜂:است .همچنین𝑌 مجموعه حالتها𝛴 ،

برنامه کامپیوتری تبدیل کرد که بتوان روی سیستمهای صنعتي پیادهسازی

مجموعه پیشآمدها 𝜂 ،تابع گذر حالت 𝑦0 ،حالت اولیه و 𝑚𝑌 مجموعه

نمود .بهطور مشابه با الگوریتم محليسازی ناظر ] ،[14در این روش نیز از

حالتهای نشاندار ميباشد .یک اتوماتون ابزاری برای معرفي یک زبان

عملگر  ANDدر هر یک از کنترلکنندههای محلي استفاده ميگردد.

مطابق با قواعد تعریف شده است .سادهترین راه برای معرفي مفهوم

تمامي مراحل مدلسازی ،تبدیل منطق کنترلي به مدل گسسته-پیشآمد،

اتوماتون ،استفاده از گراف جهتدار یا دیاگرام گذرحالت است .اتوماتا

6

8

طراحي و کاهش ناظر و نیز محليسازی ناظر با استفاده از نرمافزار TCT

جمع اتوماتونهاست .مولد ) 𝑚𝑄  𝐆 = (𝑄, 𝛴, 𝛿, 𝑞0 ,همان اتوماتون 𝐴

] [19انجام شده است TCT .یک نرمافزار دانشگاهي است که برای

است که حالتهای بنبست آن حذف شده است .حالتهایي بنبست

طراحي کنترل نظارتي سیستمهای گسسته-پیشآمد و موضوعات مرتبط با

هستند که از آنها گذری برای رسیدن به سایر حالتها وجود ندارد .در این

آن ارائه شده است .این نرم افزار محليسازی ناظر را تنها نسبت به پیش-

تعریف 𝛿 تابع گذر جزئي است زیرا این تابع روی جزئي از ورودی (دامنه)

آمدهای هر یک از اجزای سیستم گسسته-پیشآمد انجام ميدهد و قادر

خود تعریف شده است .یعني اینكه 𝑄 → 𝛴 × 𝑄  𝛿:است .زبان بسته 𝐆

نیست محلي سازی ناظر یكپارچه را نسبت به هر یک از پیشآمدهای

شامل سلسله پیشآمدهایي در ∗ 𝛴 است که تابع آن بهصورت = )𝐆(𝐿

کنترلپذیر اجرا نماید .لذا شبیهسازیهای ارائه شده در این مقاله ،مطابق

}!)𝑠 𝛴 ∗ |𝛿(𝑞0 ,

∈ 𝑠{ تعریف شود .عالمت ! به معني آن است که تابع

گذر 𝛿 در حالت اولیه  𝑞0و با سلسله پیشآمد 𝑠 تعریف شده است .زبان
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نشاندار 𝐆 شامل سلسله پیشآمدهایي است که در )𝐆(𝐿 وجود داشته باشد

ميگردد،

و از حالت اولیه به یک حالت نشاندار ختم شود .یعني = )𝐆( 𝑚𝐿

𝑖 = 1,2

بهطوریکه
)∗

𝛴 = 𝛴1 ∪ 𝛴2

و

→ ) ∗𝑖𝑃𝑖−1 : 𝑃𝑤𝑟(Σ

 𝑃𝑤𝑟(Σاست] .[20زبانهای  𝐿1 , 𝐿2که ⊆ ) (𝐿1 , 𝐿2

̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅ = 𝐿1 ∩ 𝐿2
̅̅̅ ∩ 𝐿1
𝛴 × 𝛴 باشد ،غیردرگیر نامیده ميشوند اگر 𝐿2
∗

} 𝑚𝑄 ∈ )𝑠  {𝑠 ∈ 𝐿(𝐆)|𝛿(𝑞0 ,برقرار باشد .سلسله پیشآمد ∗ 𝛴 ∈ 𝑠 ′

∗

پیشوند دنباله 𝑠 نامیده ميشود اگر 𝑠 = 𝑠 ′ 𝑠 ′′باشد و با نماد  𝑠 ′ ≤ sنشان

برقرار باشد .همچنین مولدهای )  (𝐆1 , 𝐆2غیردرگیر نامیده ميشوند اگر

داده ميشود .مجموعه بسته 1یک زبان 𝐿 با ̅𝐿 نشان داده ميشود و شامل

زبانهای نشاندار آنها غیردرگیر باشند] .[21درگیری دو زبان  𝐿1 , 𝐿2بدین

تمامي پیشوندهای زبان 𝐿 است .اگر یک زبان با مجموعه بستهاش مساوی

معني است که اشتراک آنها (عملكرد همزمان آنها) دچار انسداد شده و

7

باشد (̅𝐿 = 𝐿) آنگاه به آن ،زبان بسته ميگویند .زبان بسته ̅𝐿 شامل تمامي

هیچ سلسله پیشآمدی برای رسیدن از  𝐿̅𝑖 , 𝑖 = 1,2به 𝑖𝐿 وجود نداشته

2

باشد .منظور از کنترل نظارتي یک سیستم گسسته-پیشآمد ،غیرفعال

یعني

کردن برخي از پیشآمدهای کنترلپذیر است .به همین دلیل مجموعه کل

}𝑞 = )𝑠  {∃𝑠 ∈ 𝐿(𝐆)|𝛿(𝑞0 ,برقرار باشد .مولد 𝐆 دسترسپذیر است

پیشآمدها به دو زیرمجموعه پیشآمدهای کنترلپذیر ( 𝑐𝛴) و پیش-

اگر همه حالتهای آن دسترسپذیر باشد .حالت 𝑞 همدسترسپذیر 3است

آمدهای کنترلناپذیر ( 𝑢𝛴) افراز ميشوند .پیشآمدهایي که امكان

اگر دنباله پیشآمدی وجود داشته باشد که آنرا به یک حالت نشاندار

غیرفعال کردن آنها توسط ناظر وجود دارد ،کنترلپذیر و پیشآمدهایي

برساند .یعني })𝑠 {∃𝑞𝑚 ∈ 𝑄𝑚 , ∃𝑠 ∈ 𝛴 ∗ |𝛿(𝑞, 𝑠)! & 𝑞𝑚 = 𝛿(𝑞,

که امكان غیرفعال کردن آنها برای ناظر وجود ندارد ،کنترلناپذیر هستند

برقرار باشد .مولدی همدسترسپذیر است که تمام حالتهای آن هم-

] .[17زیرمجموعه خاصي از پیشآمدها که باید فعال شوند با مشخص

دسترسپذیر باشد .مولد 𝐆 را مرتب 4گویند اگر دسترسپذیر و هم-

نمودن زیرمجموعهای از پیشآمدهای کنترلپذیر انتخاب ميشوند .چنانچه

دسترسپذیر باشد .مولد 𝐆 را بدون انسداد گویند اگر هر حالت دسترس-

این مجموعه را با مجموعه پیشآمدهای کنترلناپذیر که بهطور خودکار

پذیر آن ،همدسترسپذیر نیز باشد .اگر 𝐆 مرتب باشد ميتوان نتیجه گرفت

فعال هستند ملحق کنیم ،چنین زیرمجموعهای از پیشآمدها الگوی

پیشوندهای سلسله پیشآمدهای زبان 𝐿 است .حالت𝑄 ∈ 𝑞 دسترسپذیر
است

اگر

بتوان

از

حالت

اولیه

به

رسید.

آن

که بدون انسداد است].[17

8

کنترلي نامیده ميشود و مجموعه تمامي الگوهای کنترلي بهصورت = 𝛤

تصویرطبیعي 5یک سلسله پیشآمد یا بهطور ساده تصویر یک سلسله

} 𝑢𝛴 ⊇ 𝛾|)𝛴(𝑟𝑤𝑃 ∈ 𝛾{ معرفي ميگردد .کنترل نظارتي سیستم

پیشآمد ،زباني است که روی مجموعه 𝛴 ⊆ 𝑜𝛴 ساخته شده و با 𝑃 نشان

گسسته-پیشآمد 𝐆  ،با نگاشت𝑉 بهصورت 𝛤 → )𝐆(𝐿  𝑉:تعریف شده

داده ميشود 𝛴𝑜 .مجموعه پیشآمدهای رؤیتپذیر ميباشد .پیشآمدهای

و جفت )𝑉  (𝐆,بصورت 𝐆 𝑉/نوشته ميشود .بدین ترتیب 𝐆 تحت

رؤیتناپذیر نیز پیشآمدهایي هستند که از کانال تصویر عبور نميکنند.

نظارت𝑉 ميباشد (شكل  .[22] )1زبان ∗  𝐾 ⊆ Σنسبت به 𝐆 کنترلپذیر

تعریف ریاضي تصویر طبیعي یک سلسله پیشآمد بهصورت → ∗ 𝛴 𝑃:

𝐾 برقرار باشد .منظور از 𝑢𝛴 ̅
𝐾 ⊆ )𝐆(𝐿 ∩ 𝑢𝛴 ̅
است اگر ̅
𝐾 سلسله پیش-

≔ )𝜎𝑠(𝑃

آمدهایي در ̅
𝐾 است که پس از آن یک پیشآمد کنترلناپذیر رخ ميدهد

∗ 𝛴0است که در آن -2 ،𝑃(𝜖) ≔ 𝜖 -1

 𝑃(𝑠)𝑃(𝜎) for 𝑠 ∈ 𝛴∗ , 𝜎 ∈ Σو -3باشد .تعریف تصویر طبیعي را

].[17

ميتوان بهصورت ) ∗ 𝑃: 𝑃𝑤𝑟(𝛴 ∗ ) → 𝑃𝑤𝑟(𝛴0تعمیم داد .بدین ترتیب
برای هر زبان ∗𝛴 ⊆ 𝐿 𝑃(𝐿) ≔ {𝑃(𝑠)|𝑠 ∈ 𝐿} ،تعریف خواهد شد .در
تصویر یک سلسله پیشآمد ،پیشآمدهایي که از کانال تصویر ( با مدل
ریاضي𝑃) عبور نميکنند ،حذف ميگردند .بر این اساس ،عكس تصویر
طبیعي بهصورت ) ∗𝛴(𝑟𝑤𝑃 ⟶ ) ∗𝑜𝛴(𝑟𝑤𝑃  𝑃 −1 :تعریف ميگردد ،به-
طوریکه برای هر ∗ 𝑃 −1 (𝐿) ≔ {𝑠 ∈ 𝛴∗ |𝑃(𝑠) ∈ 𝐿} ،𝐿 ⊆ 𝛴0باشد.
∗

در این تعریف از مجموعه تواني 𝛴  𝑃𝑤𝑟(𝛴∗ ) = 2استفاده شده است،
یعني ) ∗𝛴(𝑟𝑤𝑃 تمامي زیرمجموعههای ممكن از مجموعه ∗𝛴 ميباشد
] .[21ضرب همزمان 6دو زبان  𝐿1و  𝐿2بهصورت  𝐿 = 𝐿1 ∥ 𝐿2نشان
داده شده و بهصورت )  𝐿 = 𝐿1 ∥ 𝐿2 = (𝑃1−1 𝐿1 ) ∩ (𝑃2−1 𝐿2تعریف

نميتواند همه پیش آمدهای تولید شده به وسیله سیستم را مشاهده کند
مفاهیم نرمال بودن ،[12 ،23]9پارانرمال بودن ،[17]10رؤیتپذیری
نسبي [24]11و رؤیتپذیری [12]12ناظر با مشاهدات جزئي مطرح ميشود.
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نرمال بودن یک زبان نشان ميدهد که پیشآمدهای رؤیتناپذیر ،کنترل
ناپذیرند ،یعني امكان غیرفعال کردن آنها وجود ندارد .به عبارت دیگر،

برای عامل 𝑘𝐆 کنترلکننده محلي نامیده ميشود .در اینصورت 𝑘𝐂𝐎𝐋

تنها پیشآمدهای موجود در مجموعه

𝑘𝑐𝛴

را غیرفعال مينماید .این در
𝑘

𝑘

زبان 𝐾 نسبت به )𝑃  (𝐿𝑚 (𝐆),نرمال نامیده ميشود اگر ∩ )𝐾(𝑃 𝑃 −1

حالیست که دامنه مشاهده 𝐂𝐎𝐋 الزاماً محدود به مجموعه پیشآمد 𝛴

𝐾 = )𝐆( 𝑚𝐿 برقرار باشد .پارانرمال بودن یک زبان نشان ميدهد که

نميباشد .در شكل  2بلوک دیاگرام ناظر محليسازی شده نشان داده شده

وقوع پیشآمدهای رؤیتناپذیر (کنترلپذیر یا کنترلناپذیر) از زبان بسته

است ].[14

خارج نميشود .زبان 𝐾 نسبت به )𝑃  (𝐿(𝐆),پارانرمال نامیده ميشود اگر
𝐾 ⊆ )𝐆(𝐿 ∩ ) 𝑜𝛴 ̅ (𝛴 −
̅
𝐾 برقرار باشد .اگر پیشآمدهای رؤیتناپذیر،

کنترلناپذیر باشند ،آنگاه ناظر 𝐸 ⊆ 𝑠𝐾 نسبت به )𝑃  (𝐿(𝐆),پارانرمال
خواهد بود .به منظور توسعه مفهوم پارانرمال بودن در کنترل نظارتي
گسترده ،یک ویژگي جدید همرؤیتپذیری 1با نام همپارانرمال بودن

2

تعریف ميگردد.
همپارانرمال بودن یک زبان تضمین ميکند هر سلسله پیشآمدی که
در ̅
𝐾 به وسیله یک پیشآمد رؤیتناپذیر (نسبت به کانال تصویر 𝑘𝑃)
تعریف شده در )𝐆(𝐿 دنبال شود ،باید در ̅
𝐾 باقي بماند .یعني اینكه اگر

پیشآمدی برای یک کنترلکننده قابل مشاهده نبود کنترلکنندههای دیگر
با داشتن ̅
𝐾 تصمیم سازگار را برای غیرفعال کردن آن پیشآمد اتخاذ

شكل :2بلوک دیاگرام ناظر محلي سازی شده ][14

 -3محلیسازی کنترل نظارتی یکپارچه بر اساس
الگوریتم کاهش ناظر

نمایند .بر اساس تعریف پارانرمال بودن ،ناظری پارانرمال است که پیش-

الگوریتم محليسازی ناظر ] ،[14روشي را برای کاهش تعداد حالت-

آمدهای کنترلپذیر آن رؤیتپذیر باشند .با توجه به این گزاره ،ميتوان

های ناظر یكپارچه نسبت به هر یک از اجزاء سیستم گسسته-پیشآمد ارائه

مجموعهای از کنترلکنندههای محلي را به گونهای ایجاد نمود که هر یک

ميکند .الگوریتم کاهش ناظر یكپارچه ] [18اطالعات اضافه را که در

تنها پیشآمدهای کنترل پذیر (قابل غیرفعال کردن) مربوط به خود را

طراحي ناظر به کار رفته است ،بدون آنكه تأثیری بر رفتار کنترلي داشته

مشاهده کنند.

باشد ،کاهش ميدهد .ناظر کاهش یافته دارای مزایایي نسبت به ناظر اصلي

زبان 𝐾 نسبت به ) 𝑘𝑐𝛴  (𝐿(𝐆), 𝑃𝑘 ,که ∗) 𝑘 𝛴( ⟶ ∗ 𝛴 ∀𝑘 ∈، 𝑃𝑘 :

بوده ،که مهمترین آن کاهش تعداد حالتها و ساده شدن پیادهسازی ناظر

𝒦 و 𝒦 مجموعه اندیسهای هر یک از زیرمجموعههای مربوط به پیش-

است .این روش ،یک روش ذهني 3است یعني دستهبندی حالتهای

آمدهای کنترلپذیر است ،همپارانرمال نامیده ميشود ،اگر ∈ 𝑘∀

سازگار کنترلي به گونهای است که نميتوان ثابت کرد که ناظر ساده شده

𝐾 ⊆ )𝐆(𝐿 ∩ ) 𝑘 𝛴 ̅𝑘 (𝛴 −
𝑘̅
𝐾  𝒦, ∃𝐾𝑘 ,برقرار بوده و 𝑘𝐾 𝑘⋂ = 𝐾

دارای حداقل تعداد حالت است .در زیربخش  1-3مروری بر روش کاهش

باشد] 𝐾𝑘 .[25زباني پارانرمال است که از 𝐾 بهدست ميآید .روش ساختن

ناظر ] [18ارائه شده و در زیربخش  2-3نیز مروری بر روش محليسازی

مولدی که زبان متناظر آن 𝑘𝐾 است در زیربخش  3-3توضیح داده شده

ناظر ] [14ارائه گردیده است.

است.

 -3-1مروری بر الگوریتم کاهش ناظر

فرض کنید سیستم 𝐆 شامل عوامل  𝐆kتعریف شده روی پیشآمدهای
افراز شده )𝒦 ∈ 𝑘( 𝑘𝛴 باشد ،بنابراین }𝒦 ∈ 𝑘  𝛴 = ⨃{𝛴𝑘 ,ميباشد.

الگوریتم کاهش ناظر مولدی را ایجاد ميکند که معادل کنترلي ناظر

نماد ⨃ به معني اجتماعي از مجموعههاست که دارای عضو مشترک

یكپارچه نسبت به سیستم ميباشد .چنانچه ناظر ∅ ≠ 𝑠𝐾 باشد ميتوان آنرا

نباشند .فرض کنید ) 𝑘𝐆(𝐿 =  𝐿𝑘 :و ) 𝑘𝐆( 𝑚𝐿 =  𝐿𝑚,𝑘 :باشد آنگاه

با مولد ) 𝑚𝑋  𝐒𝐔𝐏 = (𝑋, 𝛴, 𝜉, 𝑥0 ,نشان داد که تشخیص دهنده 𝑠𝐾 نام

به ترتیب }𝒦 ∈ 𝑘  𝐿(𝐆) =∥ {𝐿𝑘 ,و

دارد .تشخیص دهنده مولدی است که زبان متناظر آن با 𝑠𝐾 برابر بوده،

}𝒦 ∈ 𝑘  𝐿𝑚 (𝐆) =∥ {𝐿𝑚,𝑘 ,خواهد بود .برای سادگي فرض ميشود

یعني )𝐏𝐔𝐒( 𝑚𝐿 = 𝑠𝐾 است .چنانچه 𝐏𝐔𝐒𝐑 ناظر کاهش یافته (ساده

که برای هر 𝒦 ∈ 𝑘 زیر سیستم 𝑘𝐆 بدون انسداد باشد .بهعبارت دیگر

شده) باشد آنگاه |𝐏𝐔𝐒| ≪ |𝐏𝐔𝐒𝐑| بوده و معادل کنترلي 𝐏𝐔𝐒 نسبت

𝑘𝐿 = 𝑘 .𝐿̅𝑚,دراینصوت 𝐆 الزاماً بدون انسداد است یعني اینکه

به 𝐆 خواهد بود ] .[18یعني اینكه

رفتار بسته و نشاندار 𝐆

)𝐆(𝐿 = )𝐆( 𝑚̅𝐿 است .چنانچه 𝑢𝛴⨃ 𝑐𝛴 = 𝛴 باشد ساختار کنترلي
برای هر عامل با استفاده از مجموعه پیشآمدهای 𝑐𝛴 ∩ 𝑘 𝛴 = 𝑘𝑐𝛴
و 𝑢𝛴 ∩ 𝑘 𝛴 = 𝑘𝑢𝛴 ایجاد شده ومولد 𝑘𝐂𝐎𝐋 روی مجموعه پیشآمد 𝛴
1Coobservability

Coparanormality
مجله کنترل ،جلد  ،12شماره  ،3پاییز 1397

2

4

() 1

)𝐏𝐔𝐒( 𝑚𝐿 = )𝐏𝐔𝐒𝐑( 𝑚𝐿 ∩ )𝐆( 𝑚𝐿

() 2

)𝐏𝐔𝐒(𝐿 = )𝐏𝐔𝐒𝐑(𝐿 ∩ )𝐆(𝐿

Method

3Heuristic

4Recognizer
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وحید سعیدی ،علي اکبر افضلیان ،داود غرویان
|𝐏𝐔𝐒| ≪ |𝐏𝐔𝐒𝐑| به معني آنست که تعداد حالتهای 𝐏𝐔𝐒𝐑 نسبت به

𝑖𝑋 ∈ (𝑖)𝑖0 = some 𝑖 ∈ 𝐼 with𝑥0
}∅ ≠ 𝑚𝑋 ∩ 𝑖𝑋|𝐼 ∈ 𝑖{ = 𝑚𝐼)𝑖𝑖(
(𝑖𝑖𝑖)𝜅: 𝐼 × 𝛴 → 𝐼 with 𝜅(𝑖, 𝜎) = 𝑗 provided
for such choice of 𝑗 ∈ 𝐼,
⇒ !)𝜎 (∃𝑥 ∈ 𝑋𝑖 )𝜉(𝑥, 𝜎) ∈ 𝑋𝑗 &(∀𝑥′ ∈ 𝑋𝑖 )[𝜉(𝑥 ′ ,
] 𝑗𝑋 ∈ )𝜎 𝜉(𝑥 ′ ,

تعداد حالتهای 𝐏𝐔𝐒 کمتر است .الگوریتم کاهش ناظر با ادغام حالتهایي که
سازگار کنترلي 1هستند شروع ميشود .دو حالت سازگار کنترلي هستند اگر پیش-

() 7

آمدهای فعال شده در یكي از آنها در دیگری غیرفعال نشده و از نظر نشاندار شدن
نیز یكسان باشند .تعریف ریاضي این مطلب بهصورت زیر است .مجموعه پیش-
آمدهای فعال شده در حالت 𝑥 با )𝑥(𝐸 نشان داده ميشود به طوری که → 𝑋 𝐸:
)𝛴(𝑟𝑤𝑃 و }!)𝜎  𝐸(𝑥) = {𝜎 ∈ 𝛴|𝜉(𝑥,است .مجموعه پیشآمدهای
غیرفعال شده در حالت 𝑥 با )𝑥(𝐷 نشان داده ميشود به طوری که → 𝑋 𝐷:
)𝛴(𝑟𝑤𝑃

∈ 𝑠∃(& !)𝜎 𝐷(𝑥) = {𝜎 ∈ 𝛴│¬𝜉(𝑥,

و

}]!)𝜎𝑠 = 𝑥 & 𝛿(𝑞0 ,

)𝑠  𝛴 ∗ )[𝜉(𝑥0 ,ميباشد.

پرچم( 2نشانه) } 𝑀: 𝑋 → {1,0بصورت 𝑚𝑋 ∈ 𝑥 𝑀(𝑥) = 1 iffتعریف
ميشود .یعني اینكه اگر 𝑥 نشاندار باشد آنگاه 𝑀 یک خواهد شد .پرچم
}𝑇: 𝑋 → {1,0

بصورت

قرار گرفتن برخي از حالتها روی هم در دو مجموعه سازگار کنترلي ،باعث مي-
شود تا  𝑖0و 𝜅 بطور یكتا تعیین نشوند ،بنابراین ممكن است 𝐉 یكتا نباشد .بطور کلي
𝐉 معادل کنترلي 𝐏𝐔𝐒 نسبت به 𝐆 ميباشد .یک مولد = 𝐏𝐔𝐒𝐑
) 𝑚𝑍  (𝑍, 𝛴, 𝜁, 𝑧0 ,نسبت به 𝐏𝐔𝐒 نرمال است ] [18اگر
𝑧 = )𝑠 (𝑖)(∀𝑧 ∈ 𝑍)(∃𝑠 ∈ 𝐿(𝐒𝐔𝐏))𝜁(𝑧0 ,
⇒ !)𝜎 (𝑖𝑖)(∀𝑧 ∈ 𝑍)(∀𝜎 ∈ 𝛴)[𝜁(𝑧,
]]𝑧 = )𝑠 (∃𝑠 ∈ 𝐿(𝐒𝐔𝐏))[𝑠𝜎 ∈ 𝐿(𝐒𝐔𝐏)& 𝜁(𝑧0 ,
𝑧 = )𝑠 (𝑖𝑖𝑖)(∀𝑧 ∈ 𝑍𝑚 )(∃𝑠 ∈ 𝐿𝑚 (𝐒𝐔𝐏))𝜁(𝑧0 ,

() 8

= )𝑠 𝑇(𝑥) = 1 iff (∃𝑠 ∈ 𝛴 ∗ )𝜉(𝑥0 ,

𝑚𝑄 ∈ )𝑠  𝑥 & 𝛿(𝑞0 ,تعریف ميشود .یعني اینكه سلسله پیشآمدی که در
𝐏𝐔𝐒 به حالت 𝑥 رسیده است در 𝐆 به یک حالت نشاندار برسد .حال فرض کنید
که 𝑋 × 𝑋 ⊆  ℛیک رابطه دودویي برای هر جفت حالت 𝑋 ∈ 𝑥, 𝑥 ′
در𝐏𝐔𝐒 باشد .هر جفت حالت 𝑋 ∈  𝑥, 𝑥 ′سازگار کنترلي هستند یعني

دو مولد ) 𝑚𝑍  𝐑𝐒𝐔𝐏 = (𝑍, 𝛴, 𝜁, 𝑧0 ,و ) 𝑚𝐼 𝐉 = (𝐼, 𝛴, 𝜅, 𝑖0 ,

نگاشت ایزومورفیسم 𝜃 6ایزومورفیک 7هستند اگر نگاشت 𝐼 → 𝑍  𝜃:وجود
داشته باشد بطوریکه
(𝑖) 𝜃: 𝑍 → 𝐼 is a bijection
𝑚𝐼 = ) 𝑚𝑍(𝜃 (𝑖𝑖) 𝜃(𝑧0 ) = 𝑖0 and
⇒ !)𝜎 (𝑖𝑖𝑖)(∀𝑧 ∈ 𝑍)(∀𝜎 ∈ 𝛴)𝜁(𝑧,
]))𝜎 [𝜅(𝜃(𝑧), 𝜎)! & 𝜅(𝜃(𝑧), 𝜎) = 𝜃(𝜁(𝑧,
)𝑍 ∈ 𝑧∃([ ⇒ !)𝜎 (𝑖𝑣)(∃𝑖 ∈ 𝐼)(∀𝜎 ∈ 𝛴)𝜅(𝑖,
]𝑖 = )𝑧(𝜃 & !)𝜎 𝜁(𝑧,

 (𝑥, 𝑥 ′ ) ∈ ℛاگر
() 3

∅ = )𝑥(𝐷 ∩ ) 𝐸(𝑥) ∩ 𝐷(𝑥 ′ ) = 𝐸(𝑥 ′

() 4

) 𝑇(𝑥) = 𝑇(𝑥 ′ ) ⇒ 𝑀(𝑥) = 𝑀(𝑥 ′

() 9

به عبارت دیگر ميتوان گفت هر جفت  )(𝑥, 𝑥 ′در  ℛقرار دارند اگر مطابق ()3
هیچ پیش آمدی وجود نداشته باشد که در یكي از آنها فعال و در دیگری غیرفعال
گردد .همچنین مطابق ( )4هر دو حالت در 𝐏𝐔𝐒 نشاندار بوده یا هر دو نشاندار
نباشند .یک پوشش 3بصورت }𝐼 ∈ 𝑖|𝑋 ⊆ 𝑖𝑋{ = 𝒞 از مجموعه حالتهای
𝑋 پوشش کنترلي روی 𝐏𝐔𝐒 نامیده ميشود اگر

در ] [18ثابت شده است که 𝐏𝐔𝐒𝐑 معادل کنترلي 𝐏𝐔𝐒 نسبت به 𝐆 ميباشد.

 -3-2مروری بر الگوریتم محلیسازی ناظر
مسأله محليسازی ناظر یكپارچه با تعریف مجموعه پیشآمدهای فعال شده و
مجموعه پیشآمدهای غیرفعال شده در یک حالت دلخواه آغاز ميگردد .ابتدا

() 5

(∀𝑖 ∈ 𝐼)𝑋𝑖 ≠ ∅ ∧ (∀𝑥, 𝑥 ′ ∈ 𝑋𝑖 )(𝑥, 𝑥 ′ ) ∈ ℛ

() 6

∈ 𝑥∀([)𝐼 ∈ 𝑗∃()𝛴 ∈ 𝜎∀()𝐼 ∈ 𝑖∀(
] 𝑗𝑋 ∈ )𝜎 𝑋𝑖 )𝜉(𝑥, 𝜎)! ⟹ 𝜉(𝑥,

)𝛴(𝑟𝑤𝑃 → 𝑋  𝐸:مانند زیربخش  1-3تعریف شده ،سپس → 𝑋 𝐷𝑘 :
) 𝑘𝑐𝛴(𝑟𝑤𝑃

بهصورت ∈

}]!)𝜎𝑠 = 𝑥 & 𝛿(𝑞0 ,

که در آن 𝐼 مجموعه اندیسهای هر یک از زیرمجموعه حالتهای قرار گرفته در
یک سلول از پوشش کنترلي ميباشد ].[18
پوشش کنترلي 𝒞 حالتهای 𝐏𝐔𝐒 را در صورتي که سازگار کنترلي باشند در
حالت )𝐼 ∈ 𝑖( 𝑖𝑋 انباشته 4ميکند .مطابق ( )5هر عضو از 𝒞 غیرتهي بوده و هر
جفت حالت در یک عضو 𝒞 باید سازگار کنترلي باشند .مطابق ( )6تمامي حالت-
هایي که ميتوانند از هر حالت قرار گرفته در 𝑖𝑋 با یک گذار 𝜎 قابل دسترس
باشند ،توسط برخي از 𝑗𝑋ها پوشش داده ميشود .با داشتن یک پوشش کنترلي

𝑠∃(& !)𝜎 𝛴𝑐𝑘 │¬𝜉(𝑥,

∈ 𝜎{ =

)𝜎  𝛴 ∗ )[𝜉(𝑥0 ,تعریف ميگردد.

)𝑥( 𝑘

سیستم گسسته-پیشآمد متناظر با 𝑥 ،تعریف نشده است 𝑀: 𝑋 → {1,0} .و
} 𝑇: 𝑋 → {1,0نیز مانند آنچه در زیربخش  1-3آمده ،تعریف ميگردد .رابطه
باینری سازگاری کنترلي 𝑘𝑅 روی𝑋 تعریف ميگردد .برای هر 𝑋 ∈ 𝑥, 𝑥 ′
گوییم که ( 𝑥, 𝑥 ′نسبت به 𝑘𝑐𝛴 ) سازگار کنترلي است و نوشته ميشود∈ ) (𝑥, 𝑥 ′
𝑘𝑅 اگر شرایط زیر برقرار باشد:

}𝐼 ∈ 𝑖|𝑋 ⊆ 𝑖𝑋{ = 𝒞 در 𝐏𝐔𝐒 ،یک ناظر القایي 5بصورت = 𝐉
) 𝑚𝐼  (𝐼, 𝛴, 𝜅, 𝑖0 ,ساخته ميشود که در آن شرایط ( )7برقرار باشد ].[18

()11

) 𝑇(𝑥) = 𝑇(𝑥 ′ ) ⇒ 𝑀(𝑥) = 𝑀(𝑥 ′

Consistent

2flag
3Cover

𝐷 مجموعه

𝑘𝑐𝛴 ∈ 𝜎 در )𝑥( 𝑘𝐷 نباشد آنگاه)𝑥(𝐸 ∈ 𝜎 بوده یا اینکه در هر حالت 𝑄 از

()10

1Control

)𝑥( 𝑘𝐷

پیشآمدهای کنترلپذیر در 𝑘𝑐𝛴 است که باید در 𝑥 غیرفعال شوند .اگر پیشآمد

)𝑥( 𝑘𝐷 ∩ ) 𝐸(𝑥) ∩ 𝐷𝑘 (𝑥 ′ ) = ∅ = 𝐸(𝑥 ′

Supervisor

5Induced

6Isomorphism
7Isomorphic

4Lump
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وحید سعیدی ،علي اکبر افضلیان ،داود غرویان
فرض کنید 𝑘𝐼 مجموعه اندیسهای هر یک از سلولهای= 𝑘 𝒞
} 𝑘𝐼 ∈ 𝑘𝑖|𝑋 ⊆ 𝑘𝑘𝑖𝑋{ باشد 𝒞 𝑘 .یک پوشش کنترلي روی 𝑋 نسبت به 𝑘𝑐𝛴
نامیده ميشود اگر شرایط زیر برقرار باشد:
()12

) 𝑘𝑅 ∈ (∀𝑖𝑘 ∈ 𝐼𝑘 )(∀𝑥, 𝑥 ′ ∈ 𝑋𝑖𝑘𝑘 )(𝑥, 𝑥 ′

()13

∈ 𝑥∀() 𝑘𝐼 ∈ 𝑘𝑗∃([ )(∀𝑖𝑘 ∈ 𝐼𝑘 , 𝜎 ∈ Σ
] 𝑘𝑘𝑗𝑋 ∈ )𝜎 𝑋𝑖𝑘𝑘 )𝜉(𝑥, 𝜎)! ⇒ 𝜉(𝑥,

𝑘 𝒞 پوشش کنترلي متناظر با کنترلکننده 𝑘ام روی𝑋 ميباشد .یک پوشش
کنترلي 𝑘 𝒞 حالتهای𝐏𝐔𝐒 را روی سلولهای ) 𝑘𝐼 ∈ 𝑘𝑖( 𝑘𝑘𝑖𝑋 تجمیع ميکند.
دو حالت  𝑥, 𝑥 ′به سلول مشترک در 𝑘 𝒞 تعلق دارند اگر و تنها اگر  𝑥, 𝑥 ′سازگار

 -3-3ایجاد کنترلکنندههای محلی با استفاده
از حلقه نمودن گذرهای غیرفعال شده در ناظر
الگوریتم محليسازی ناظر در زیربخش  2-3کنترلکنندههای محلي را نسبت به
پیشآمدهای کنترلپذیر هر یک از اجزاء سیستم گسسته-پیشآمد ایجاد مينماید.
به منظور تعمیم الگوریتم محليسازی ناظر نسبت به هر افراز دلخواه از پیشآمدهای
کنترلپذیر سیستم گسسته-پیشآمد ،مجموعه پیشآمدهای غیرفعال شده در حالت
دلخواه 𝑥 ميتواند به صورت )𝑥( 𝑘𝐷 𝑘⋃ = )𝑥(𝐷 نوشته شود که در آن ∈ 𝑘
𝑘𝐼 و 𝑘𝐼 مجموعه اندیسهر یک از سلولهای پوشش کنترلي 𝑘 𝒞 (متناظر با
کنترلکننده محلي 𝑘ام) است .در حالت خاص ميتوان افراز مجموعه پیشآمدهای

کنترلي بوده و دو حالت آینده که از  𝑥, 𝑥 ′با رشته یكساني قابل دسترس هستند

کنترلپذیر سیستم را بهگونهای انجام داد که هر زیرمجموعه تنها دارای یک پیش-

سازگار کنترلي باشند .با ایجاد یک پوشش کنترلي 𝑘 𝒞 روی 𝑋 مبتني بر تنها

آمد کنترلپذیر باشد .لذا ميتوان رابطه ( )3را به صورت زیر بازنویسي کرد.

اطالعات کنترلي 𝑘𝑐𝛴 ميتوان مولد القایي ) 𝑘 𝑚𝐼  𝐉 𝑘 = (𝐼𝑘 , 𝛴, 𝜅 𝑘 , 𝑖0𝑘 ,را با
روابط زیر ایجاد نمود.
𝑘𝑘𝑖𝑋 ∈ (𝑖)𝑖0𝑘 ∈ 𝐼𝑘 such that 𝑥0
0

()14

𝑘
𝑚𝐼)𝑖𝑖(
}∅ ≠ 𝑚𝑋 ∩ 𝑘𝑘𝑖𝑋| 𝑘𝐼 ∈ 𝑘𝑖{ =
(𝑖𝑖𝑖)𝜅 𝑘 : 𝐼𝑘 × 𝛴 → 𝐼𝑘 with 𝜅 𝑘 (𝑖𝑘 , 𝜎) = 𝑗𝑘 , if

) 𝑘𝑘𝑖𝑋

∈ ∈ 𝑋𝑖𝑘𝑘 )𝜉(𝑥, 𝜎) ∈ 𝑋𝑗𝑘𝑘 &(∀𝑥′
] 𝑘𝑘𝑗𝑋 ∈ )𝜎 [𝜉(𝑥 ′ , 𝜎)! ⇒ 𝜉(𝑥 ′ ,

𝑥∃(

()17
که

در

آن

∈ 𝑠∃(& !)𝜎 𝐷𝑘 (𝑥) = {𝜎 ∈ 𝛴𝑐𝑘 │¬𝜉𝑘 (𝑥,

}]!)𝜎𝑠  𝛴 ∗ )[𝜉𝑘 (𝑥0 , 𝑠) = 𝑥& 𝛿(𝑞0 ,ميباشد.
از اینرو ∅ = )𝑥( 𝑘𝐷 ∩ )  ∀𝑘 ∈ 𝐼𝑘 , 𝐸(𝑥 ′خواهد بود .یعني اینکه الزم
است ناظر یكپارچه رابطه ( )17را تأمین نماید .هرچند که الگوریتم کاهش ناظر
برای کاهش تعداد حالتهای ناظر یكپارچه بهکار ميرود ،با این حال ميتوان این

حال ميتوان مجموعهای از مولدهای القایي را بهصورت }𝒦 ∈ 𝑘| 𝑘 𝐉{ ≔ 𝐉
بهدست آورد .فرض کنید }𝒦 ∈ 𝑘| 𝑘 𝐉(𝐿{⋂ ≔ )𝐉(𝐿 و ≔ )𝐉( 𝑚𝐿
}𝒦 ∈ 𝑘| 𝑘 𝐉( 𝑚𝐿{⋂ باشد .در این صورت 𝐉 ميتواند پاسخي برای مسئله کنترل
گسترده باشد .مولد ) 𝑚𝑍  𝐋𝐎𝐂 = (𝑍, 𝛴, 𝜉, 𝑧0 ,نسبت به 𝐏𝐔𝐒 نرمال است
اگر

()15

])𝑥( 𝑘𝐷 𝑘⋃[ ∩ ) 𝐸(𝑥 ′ ) ∩ 𝐷(𝑥) = 𝐸(𝑥 ′
∅ = ])𝑥( 𝑘𝐷 ∩ ) = ⋃𝑘[𝐸(𝑥 ′

الگوریتم را برای کاهش تعداد حالتهای هر کنترلکننده محلي نیز بهکار برد.
از آنجا که 𝑘امین مجموعه پیشآمدهای کنترلپذیر تنها ميتواند در 𝑘امین کنترل-
کننده محلي غیرفعال شود ،برای هر جفت حالت ) (𝑥, 𝑥′در 𝑘امین کنترلکننده
محلي

ميتوان

نوشت

∩ )𝑥(𝐸 = )𝑥( 𝑗 𝐷 ∩ ) ∀𝑗 ≠ 𝑘, 𝐸(𝑥 ′

∅ = ) .𝐷 𝑗 (𝑥′لذا رابطه ( )3به صورت ∅ = )𝑥( 𝑘𝐷 ∩ ) 𝐸(𝑥′و ∩ )𝑥(𝐸
𝑧 = )𝑠 (𝑖)(∀𝑧 ∈ 𝑍𝐿 )(∃𝑠 ∈ 𝐿(𝐒𝐔𝐏))𝜁(𝑧𝐿,0 ,
⇒ !)𝜎 (𝑖𝑖)(∀𝑧 ∈ 𝑍𝐿 )(∀𝜎 ∈ 𝛴)[𝜁(𝑧,
]]𝑧 = )𝑠 (∃𝑠 ∈ 𝐿(𝐒𝐔𝐏))[𝑠𝜎 ∈ 𝐿(𝐒𝐔𝐏)& 𝜁(𝑧𝐿,0 ,
𝑧 = )𝑠 (𝑖𝑖𝑖)(∀𝑧 ∈ 𝑍𝐿,𝑚 )(∃𝑠 ∈ 𝐿𝑚 (𝐒𝐔𝐏))𝜁(𝑧𝐿,0 ,

همچنین دو مولد ) 𝑚𝑍  𝐋𝐎𝐂 = (𝑍, 𝛴, 𝜉, 𝑧0 ,و ) 𝑚𝐼 𝐉 = (𝐼, 𝛴, 𝜅, 𝑖0 ,
ایزومورف 𝜃 نامیده ميشوند اگر نگاشت 𝐼 → 𝑍  𝜃:وجود داشته باشد که ()16
برقرار باشد.

∅ = ) 𝐷𝑘 (𝑥′سادهسازی ميگردد .این بدان معني است که
∅ = )𝑥( 𝑘𝐷 ∩ )⋃𝑗≠𝑘 𝐷 𝑗 (𝑥) = 𝐷(𝑥) ⟹ 𝐸(𝑥′
برقرار بوده ،حتي اگر ∅ ≠ )𝑥(𝐷 ∩ ) 𝐸(𝑥′باشد .با توجه به مفهوم هم-
پارانرمال بودن یک ناظر یكپارچه که در ] [25معرفي شده است ميتوان برای
محليسازی ناظر یكپارچه نسبت به هر یک از پیشآمدهای کنترلپذیر تمامي
پیشآمدهای کنترلپذیر بهجز پیشآمدی که محليسازی نسبت به آن انجام مي-
شود ،را در حالتهایي که غیرفعال شدهاند بهصورت حلقه شده 1ایجاد نمود .این

(𝑖) 𝜃: 𝑍𝐿 → 𝐼 is a bijection
𝑚𝐼 = ) 𝑚(𝑖𝑖) 𝜃(𝑧𝐿,0 ) = 𝑖0 and 𝜃(𝑍𝐿,
⇒ !)𝜎 (𝑖𝑖𝑖)(∀𝑧 ∈ 𝑍𝐿 )(∀𝜎 ∈ 𝛴)𝜁𝐿 (𝑧,
]))𝜎 [𝜅(𝜃(𝑧), 𝜎)! & 𝜅(𝜃(𝑧), 𝜎) = 𝜃(𝜁𝐿 (𝑧,
⇒ !)𝜎 (𝑖𝑣)(∃𝑖 ∈ 𝐼)(∀𝜎 ∈ 𝛴)𝜅(𝑖,
]𝑖 = )𝑧(𝜃 & !)𝜎 [(∃𝑧 ∈ 𝑍𝐿 )𝜁𝐿 (𝑧,

𝑘𝜎 صورت ميپذیرد .بدیهي است پیشآمد 𝑘𝜎 (پیشآمد کنترلپذیری که محلي-

در ] [14ثابت شده است که 𝐂𝐎𝐋 معادل کنترلي 𝐏𝐔𝐒 نسبت به 𝐆 ميباشد.

سازی نسبت به آن انجام ميگیرد) به صورت حلقهشده تبدیل نخواهد شد چون

()16

از آنجا که روش ارائه شده در ] ،[14محليسازی ناظر را نسبت به اجزاء سیستم

وضعیت در شكل  3نشان داده شده است.
با تبدیل پیشآمدهای کنترلپذیر غیرفعال به فرم حلقهشده (مطابق شكل  ،)3محلي-
سازی 𝐏𝐔𝐒 نسبت به 𝑘𝜎 با ایجاد اتوماتای 𝒌𝐒 نسبت به هر یک از پیشآمدهای

کنترلکننده محلي اختیار غیرفعال کردن آن را دارد.

گسسته-پیشآمد انجام ميدهد ،در ادامه دو روش برای تعمیم محليسازی ناظر
یكپارچه نسبت به هر یک از پیشآمدهای کنترلپذیر و با استفاده از الگوریتم

⟹

کاهش ناظر ارائه شده است.
شكل :3تبدیل پیشآمد کنترلپذیر غیرفعال در ناظر یكپارچه به
فرم حلقه شده در کنترل کننده محلي ( 𝑘𝜎 ≠ 𝜎)
1Self-looped
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وحید سعیدی ،علي اکبر افضلیان ،داود غرویان
حال فرض کنید 𝑋 × 𝑋 ⊆ 𝑘 ℛیک رابطه دودویي باشد ،یعني برای هر جفت
حالت سازگار کنترلي 𝑥 و  (𝑥, 𝑥 ′ ) ∈ ℛ𝑘 ، 𝑥′برقرار است اگر
()18

∅ = )𝐸(𝑥 ′ ) ∩ 𝐷𝑘 (𝑥) = 𝐸(𝑥) ∩ 𝐷𝑘 (𝑥′

()19

) 𝑇(𝑥) = 𝑇(𝑥 ′ ) ⇒ 𝑀(𝑥) = 𝑀(𝑥 ′

ميتوان تعداد حالتهای 𝒌𝐒 را با استفاده از سازگاری کنترلي آنها کاهش داد.
پوشش } 𝑘𝐼 ∈ 𝑘𝑖|𝑋 ⊆ 𝑘𝑘𝑖𝑋{ = 𝑘 𝒞 از مجموعه حالتهای 𝑋 یک پوشش

≔ )𝜎 𝛿𝓴 (𝑞,
)𝑥(𝐷 ∉ 𝜎 𝛿(𝑞, 𝜎) if 𝜎 ∈ 𝛴𝑐𝑘 or
{
)𝑥(𝐷 ∈ 𝜎 not defined if 𝜎 ∈ 𝛴 − 𝛴𝑐𝑘 ,

()22

بر اساس 𝓴𝐆 تعریف شده ،ميتوان مجموعه پیشآمدهای کنترلپذیر غیرفعال شده
در حالت 𝑥 از ناظر یكپارچه را برای سیستم گسسته-پیشآمد 𝓴𝐆 بهصورت زیر
تعریف نمود:

کنترلي روی 𝒌𝐒 نامیده ميشود اگر ( )20و ( )21برقرار باشد.
()20

) 𝑘𝑅 ∈ (∀𝑖𝑘 ∈ 𝐼𝑘 )(∀𝑥, 𝑥 ′ ∈ 𝑋𝑖𝑘𝑘 )(𝑥, 𝑥 ′

()21

∈ 𝑥∀() 𝑘𝐼 ∈ 𝑘𝑗∃([ )(∀𝑖𝑘 ∈ 𝐼𝑘 , 𝜎 ∈ Σ
] 𝑘𝑘𝑗𝑋 ∈ )𝜎 𝑋𝑖𝑘𝑘 )𝜉(𝑥, 𝜎)! ⇒ 𝜉(𝑥,

که در آن 𝑘𝐼 مجموعه اندیسهای 𝒌𝐒 را نشان ميدهد.
از آنجا که روابط ( )18و ( )19به روابط ارائه شده برای بیان سازگاری کنترلي در
الگوریتم محليسازی ناظر در ] [14شبیه هستند ،لذا یک پوشش کنترلي که با
روابط ( )20و ( )21ایجاد ميگردد با پوشش کنترلي ایجاد شده در ] [14یكسان
خواهد بود .بنابراین ميتوان روابط تكمیلي ( )14تا ( )16در الگوریتم محليسازی
ناظر را برای کاهش تعداد حالتهای هر کنترلکننده محلي بهکار برد .واضح است
که کنترلکننده محلي ساده شده با این الگوریتم در حالت خاصي که محليسازی
نسبت به یک جزء از اجزاء سیستم گسسته-پیشآمد انجام شود ،معادل کنترلکننده

∈ 𝑠∃(& !)𝜎 𝐷𝓴 (𝑥) ≔ {𝜎 ∈ 𝛴│¬𝜉(𝑥,
}]!)𝜎𝑠 𝛴 ∗ )[𝜉(𝑥0 , 𝑠) = 𝑥&𝛿𝓴 (𝑞0 ,

()23

از طرفي مجموعه پیشآمدهای فعال شده در حالت 𝑥 بر اساس تعریف زیربخش
 3-1بهصورت }!)𝜎  𝐸(𝑥) = {𝜎 ∈ 𝛴|𝜉(𝑥,تعریف شده است .چنانچه این
تعریف نسبت به گذرهای تعریف شده در سیستم 𝓴𝐆 بازنویسي شود تغییری در
آن به وجود نميآید .چون گذرهای فعال زیرمجموعه گذرهای سیستم 𝐆 بوده و
طبق رابطه ( )22چنین گذرهایي در سیستم 𝓴𝐆 حذف نميشوند.
همچنین از آنجا که حالتهای سیستم 𝓴𝐆 همان حالتهای سیستم 𝐆 هستند لذا
در تعاریف 𝑀 و 𝑇 در رابطه ( )4نیز تغییری ایجاد نميشود .بنابراین کافیست ثابت
شود که اگر به جای 𝑘𝐷 از 𝓴𝐷 استفاده گردد ،شرط اول سازگاری کنترلي ()10
برقرار خواهد بود .قضیه  1به اثبات این موضوع ميپردازد.

محلي ایجاد شده باالگوریتم محليسازی ناظر در ] [14خواهد بود .همانطور که

قضیه  :1چنانچه )𝑥( 𝑘𝐷 مجموعه پیشآمدهای غیرفعال شده در حالت 𝑥 توسط

گفته شد این روش به محليسازی ناظر یكپارچه نسبت به هر یک از اجزاء سیستم

𝑘ام در ( )10باشد و )𝑥( 𝓴𝐷 طبق ( )23تعیین شده باشد ،آنگاه

گسسته-پیشآمد محدود نميشود .در واقع روش پیشنهاد شده برای توزیع وظایف
کنترلي ناظر یكپارچه ،بر مبنای ویژگي همپارانرمال بودن و پس از آن کاهش تعداد
حالتهای هر یک از کنترلکنندههای محلي با استفاده از الگوریتم کاهش ناظر،
ميتواند با افراز دلخواه مجموعه پیشآمدهای کنترلپذیر انجام شود.

 -3-4ساده سازی مدل سیستم گسسته-پیشآمد
نسبت به پیشآمدهای غیرفعال شده در ناظر
با توجه به تعریف مجموعه پیشآمدهای غیرفعال شده )𝑥(𝐷 در الگوریتم کاهش
ناظر ،ميتوان محليسازی ناظر یكپارچه را با سادهسازی مدل سیستم گسسته-پیش-
آمد انجام داد .طبق تعریف محليسازی ناظر یكپارچه ،چنانچه 𝑘𝑐𝛴 ∈ 𝜎 یک
پیشآمدکنترلپذیر باشد ،آنگاه چنین پیشآمدی تنها در کنترلکننده محلي 𝑘ام
امكان غیرفعال شدن را داشته و سایر کنترلکنندههای محلي با آن مانند یک پیش-
آمد کنترلناپذیر برخورد مينمایند .برای آنكه مجموعه )𝑥(𝐷 برای کنترلکننده
محلي 𝑘ام بازنویسي شود ،ميتوان 𝜎 را در حالتهای مدل گسسته-پیشآمد 𝐆
متناظر با حالتهایي که 𝜎 در ناظر یكپارچه غیرفعال شده است ،تعریف نشده در
نظر گرفت ،یعني اینكه

کنترلکننده محلي
)𝑥( 𝑘𝐷

=

)𝑥( 𝓴𝐷 است.

اثبات :اثبات این قضیه در دو مرحله قابل انجام است :الف𝐷𝓴 (𝑥) ⊆ 𝐷𝑘 (𝑥) -
ب𝐷𝑘 (𝑥) ⊆ 𝐷𝓴 (𝑥) -
الف -روند اثبات را ميتوان به صورت زیر آغاز نمود.
∈ 𝑠∃(& !)𝜎 ∀𝜎 ∈ 𝐷𝓴 (𝑥) ⟹ 𝜎 ∈ {𝜎 ∈ 𝛴│¬𝜉(𝑥,
}]!)𝜎𝑠 𝛴 ∗ )[𝜉(𝑥0 , 𝑠) = 𝑥&𝛿𝓴 (𝑞0 ,
چنانچه )𝑥(𝐷 ∈ 𝜎  𝜎 ∈ 𝛴 − 𝛴𝑐𝑘 ,باشد !)𝜎𝑠  ¬𝛿𝓴 (𝑞0 ,است .همچنین
)𝑥( 𝓴𝐷 ∉ 𝜎 ⟹ )𝑥(𝐷 ∉ 𝜎 برقرار است .لذا الزم است 𝑘𝑐𝛴 ∈ 𝜎 بوده و
ميتوان نوشت:
= )𝑠 𝜎 ∈ {𝜎 ∈ 𝛴𝑐𝑘 │¬𝜉(𝑥, 𝜎)! &(∃𝑠 ∈ 𝛴 ∗ )[𝜉(𝑥0 ,
)𝑥( 𝑘𝐷 = }]!)𝜎𝑠 𝑥&𝛿(𝑞0 ,
ب -روند اثبات را ميتوان به صورت زیر آغاز نمود.
∈ 𝑠∃(& !)𝜎 ∀𝜎 ∈ 𝐷𝑘 (𝑥) ⟹ 𝜎 ∈ {𝜎 ∈ 𝛴𝑐𝑘 │¬𝜉(𝑥,
}]!)𝜎𝑠 𝛴 ∗ )[𝜉(𝑥0 , 𝑠) = 𝑥&𝛿(𝑞0 ,

!)𝜎𝑠 𝛿(𝑞0 , 𝑠)! &¬𝛿(𝑞0 ,

بر اساس رابطه ( ،)10چنانچه 𝑘𝑐𝛴 ∈ 𝜎 باشد )𝜎𝑠 𝛿𝓴 (𝑞0 , 𝑠𝜎) = 𝛿(𝑞0 ,

بدین ترتیب مدل گسسته پیشآمد 𝓴𝐆 به صورت زیر ساده ميشود.

است .لذا ميتوان نوشت:

) 𝑚𝑄 𝐆𝓴 = (𝑄, 𝛴, 𝛿𝓴 , 𝑞0 ,
بهطوری که گذرهای غیرفعال شده در ناظر یكپارچه (بهجز پیشآمدی که محلي-
سازی نسبت به آن انجام ميشود) ،در حالتهای متناظر در مدل گسسته-پیشآمد

= )𝑠 𝜎 ∈ {𝜎 ∈ 𝛴│¬𝜉(𝑥, 𝜎)! &(∃𝑠 ∈ 𝛴 ∗ )[𝜉(𝑥0 ,
)𝑥( 𝓴𝐷 = }]!)𝜎𝑠 𝑥&𝛿𝓴 (𝑞0 ,
بدین ترتیب اثبات قضیه کامل ميشود.

𝐆 حذف شده باشد .بنابراین گذرهای 𝓴𝐆 طبق رابطه ( )22تعریف ميگردد.
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وحید سعیدی ،علي اکبر افضلیان ،داود غرویان
روش ارائه شده در این مقاله برای هر یک از پیشآمدهای کنترلپذیر یا هر افرازی
از پیشآمدهای کنترلپذیر قابل انجام است .لذا در مقایسه با روش ارائه شده در

شكل  :6مدل گسسته-پیشآمد سیستم 𝐆

ممكن است کنترلکنندههای محلي به دست آمده با روش جاری به تعداد حالت-

به منظور جلوگیری از تصادم ،الزم است کنترل چراغهای راهنمایي تضمین کند

] ،[14این روش برای محليسازی ناظر انعطافپذیرتر خواهد بود .به عبارت دیگر
های کمتری منتهي شوند .به ویژه در شرایطي که سیستم گسسته-پیشآمد از یک
جزء تشكیل شده باشد یا این که برخي از اجزای سیستم گسسته-پیشآمد دارای
چند پیشآمد کنترلپذیر باشند .در مثال  1-4ارائه شده برای کنترل نظارتي مسیر
تردد ،تعداد حالتهای هر یک از کنترلکنندههای محلي بدست آمده نسبت به هر
یک از پیشآمدهای کنترلپذیر ،در مقایسه با تعداد حالتهای کنترلکننده محلي
به دست آمده با روش ارائه شده در ] ،[14کمتر است.

 -4مثالهایی از محلیسازی کنترل نظارتی
یکپارچه

که خودروهای 𝟐𝐕  𝐕𝟏 ,در هیچ بخشي از مسیر به صورت همزمان تردد نميکنند.
چنین

کنترلي

منطق

را

ميتوان

با

اجرای

دستور

=𝐄

)]) 𝐦𝐮𝐭𝐞𝐱(𝐕𝟏 , 𝐕𝟐 , [(1,1), (2,2), (3,3), (4,4روی مدل سیستم
گسسته-پیشآمد ایجاد نمود .برای طراحي ناظر نرمال از دستور = 𝐏𝐔𝐒
)] 𝐬𝐮𝐩𝐧𝐨𝐫𝐦(𝐆, 𝐄, [13,23استفاده ميگردد .چنین ناظری که در شكل 7
نشان داده شده است ،پیشآمدهای  13و  23را غیرفعال نميکند .بنابراین مشاهده
پیشآمدهای  13و  23تأثیری بر رفتار ناظر ندارد .ناظر نرمال کاهش یافته با
استفاده از دستور  supreduceدر شكل  8نشان داده شده است .مالحظه مي-
گردد که تعداد حالتها شدیداً کاهش یافته بهطوریکه از  26حالت در ناظر

به منظور راستيآزمایي روش ارائه شده در این مقاله ،محليسازی کنترل نظارتي
مسیر تردد 1و کنترل نظارتي پیشگیری از وقوع سرج 2در ایستگاه تقویت فشار گاز
مورد بررسي قرار ميگیرد.

یكپارچه به  3حالت در ناظر کاهش یافته رسیده است .دستور  supreduceاز
اطالعات جدول دادههای کنترلي 3که با استفاده از دستور  SAقابل مشاهده است،
برای کاهش تعداد حالتها استفاده ميکند .این جدول فهرست پیشآمدهای کنترل-
پذیری را که در برخي حالتها غیرفعال شدهاند ،نشان ميدهد (جدول .)1

 -4-1محلیسازی کنترل نظارتی مسیر تردد
مسیر ترددی را با دو ایستگاه  Aو  Bمطابق شكل 4در نظر بگیرید .مسیری که
ایستگاههای  Aو  Bرا به هم متصل ميکند شامل  4بخش که برخي از آنها دارای
چراغ راهنمایي و یا تشخیص دهنده عبور هستند ،تشكیل شده است ] .[17دو
خودرو 𝟐𝐕  𝐕𝟏 ,به طور همزمان از مسیر استفاده ميکنند 𝐕𝑖 , 𝑖 = 1, 2 .ممكن

شكل  :7ناظر نرمال مسیر تردد }𝛴𝑢𝑜 = {13,23

است در حالت صفر (در ایستگاه  ،)Aحالت 𝑗 (هنگام تردد از بخشهای = 𝑗
 )1, … . ,4یا حالت ( 5در ایستگاه  )Bقرار داشته باشند .مولد  𝐕𝑖 , 𝑖 = 1,2در
شكل  5نشان داده شده است .پیشآمدهای فرد کنترلپذیر بوده و پیشآمدهای
زوج کنترلناپذیرند .مدل گسسته-پیشآمد مسیر تردد در اثر قرار گرفتن خودروها
در هر یک از بخشهای مسیر بهصورت ) 𝟐𝐕  𝐆 = 𝐬𝐲𝐧𝐜(𝐕𝟏 ,محاسبه شده و
مولد آن مطابق شكل  6به دست ميآید .توضیحات مربوط به دستور 𝐜𝐧𝐲𝐬 و سایر
دستورات  TCTکه در این بخش استفاده شده ،در پیوست مقاله ارائه شده است.

شكل  :8ناظر نرمال کاهش یافته برای مسیر تردد
جدول  :1جدول دادههای کنترلي ناظر نرمال مسیر تردد
شكل  :4شماتیک یک مسیر تردد

شكل  :5مدل گسسته-پیشآمد هر خودرو

حالت

پیشآمد غیرفعال شده

حالت

پیشآمد غیرفعال شده

1

21

5

21

2

11

6

11

3

21

18

25

4

11

19

15

کنترلکنندههای محلي که با استفاده از الگوریتم  localizeایجاد شدهاند در شكل
 9نمایش داده شدهاند .الگوریتم localizeهر یک از کنترلکنندههای محلي را بر
اساس کاهش حالتهای ناظر یكپارچه نسبت به پیشآمدهای غیرفعال شده در آن

way
Supervisor
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وحید سعیدی ،علي اکبر افضلیان ،داود غرویان
عامل کنترلي ایجاد ميکند مثالً برای ایجاد کنترلکننده محلي  V1تنها پیش-

این پیشآمد در حالتهای 3 ،1و  5غیرفعال ميگردد .این حالتها به ترتیب متناظر

آمدهای  11و  15در جدول  1غیرفعال فرض ميگردد .از آنجا که تعداد حالتهای

با حالتهای  3 ،1و 6در 𝐆 هستند.

هر یک از کنترلکنندههای محلي با تعداد حالتهای ناظر کاهش یافته برابر است،
ناظر نرمال طراحي شده طبق معیار تعریف شده در ] [14قابل محليسازی نیست
(تعداد حالتهای هر یک از کنترلکنندههای محلي باید از تعداد حالتهای ناظر
کاهش یافته کمتر باشد) .این در حالي است که با روش ارائه شده در بخش 3-3
ميتوان این ناظر را نسبت به هر یک از پیشآمدهای کنترلپذیر محليسازی نمود.

ب -کنترلکننده محلي V2

شكل  :9کنترلکنندههای محلي متناظر با هر یک از عاملها

بر اساس جدول  1تنها پیشآمدی غیرفعال فرض خواهد شد که محليسازی نسبت
به آن انجام ميگیرد ،مثالً برای محليسازی ناظر نسبت به پیشآمد  ،21این پیش-
آمد تنها در حالتهای  3 ،1و 5غیرفعال ميگردد .همچنین برای محليسازی ناظر
نسبت به پیشآمد  ،11این پیشآمد تنها در حالتهای  4 ،2و  6غیرفعال ميگردد.

الف -کنترلکننده محلي V1

همچنین نتیجه محليسازی با روشهای ارائه شده در بخش  3-3و  4-3یكسان بوده
و مطابق شكل  10خواهد بود .قضیه  1نیز در تأیید همین موضوع ارائه شده است.

اگرچه کاهش تعداد حالتهای ناظر بهصورت دستي فرایندی پیچیده و گاه
غیرممكن است با این وجود در این مثال سازگاری کنترلي حالتهای صفر و  2در
الگوریتمهای کاهش ناظر یكپارچه ،محليسازی ناظر نسبت به  V2و محليسازی
ناظر نسبت به پیشآمد کنترلپذیر  21مورد بررسي قرار ميگیرد .با توجه به شكل
 7و جدول  1واضح است که ∅ = ) 𝐸(0) = {11,21}, 𝐷(0و = )𝐸(2

الف -پیشآمد 11

ب -پیشآمد 15

} {23}, 𝐷(2) = {11برقرار است .لذا } 𝐸(0) ∩ 𝐷(2) = {11بوده
یعني حالتهای صفر و  2در پوشش کنترلي ناظر کاهش یافته سازگار کنترلي
نیستند .از طرفي ∅ = ) 𝐸(0) = {11,21}, 𝐷2 (0و = )𝐸(2
} {23}, 𝐷2 (2) = {11بوده و } 𝐸(0) ∩ 𝐷2 (2) = {11است .بنابراین
حالتهای صفر و  2در پوشش کنترلکننده محلي  V2نیز سازگار کنترلي نیستند.
این درحالیست که برای ایجاد پوشش کنترلي در محليسازی ناظر نسبت به پیش-
آمد  21مجموعه پیشآمدهای فعالشده و مجموعه پیشآمدهای غیرفعال شده در
حالتهای صفر و  2بهصورت ∅ = ) 𝐸(0) = {11,21}, 𝐷21 (0و

و -پیش-

∅ = ) 𝐸(2) = {23}, 𝐷21 (2بهدست آمده و = )𝐸(0) ∩ 𝐷21 (2

آمدهای

∅ = ) 𝐸(2) ∩ 𝐷21 (0خواهد بود .از سوی دیگر 𝑀(0) = 𝑀(2) = 0

13و23

د -پیشآمد 25

ج -پیشآمد 21

است .بنابراین حالتهای صفر و  2در پوشش کنترلکننده محلي مربوط به پیشآمد
 21سازگار کنترلي بوده و ميتوانند با هم در یک سلول انباشته شوند .این روش

شكل  :10کنترلکنندههای محلي متناظر با هر یک از پیشآمدهای کنترلپذیر

حداقل اطالعات الزم را برای تصمیمگیری ناظر بهمنظور غیرفعال کردن هر پیش-
آمد ارائه ميکند .کنترلکنندههای محلي ایجاد شده در شكل  10نشان داده شدهاند.

 -4-2محلیسازی کنترل نظارتی پیشگیری از

مشاهده ميشود در این روش تعداد حالتهای هر یک از کنترلکنندههای محلي

وقوع سرج

به حداکثر  2حالت کاهش یافته و پیادهسازی آن روی سیستمهای صنعتي سادهتر
خواهد بود .از آنجا که پیشآمدهای  13و  23اثری بر رفتار کنترلي ناظر ندارند (در
هیچ حالتي غیرفعال نميشوند) گذار آنها در شكل  -10و نشان داده نشده است.
همچنین ،ميتوان دید که عملكرد همزمان کنترلکنندههای محلي در 𝐆 معادل
کنترلي ناظر نرمال یكپارچه نشان داده شده در شكل  7ميباشد .روش دوم برای
ایجاد کنترلکنندههای محلي نسبت به هر پیشآمد کنترلپذیر بر اساس حذف
پیشآمدهای کنترلپذیر (غیر از پیشآمدی که محليسازی ناظر نسبت به آن انجام
ميشود) در حالتهایي از سیستم گسسته-پیشآمد است که متناظر با حالتي در
ناظر یكپارچه هستند که در آن حالت غیرفعال شدهاند ،یعني اینکه آن حالت با

گاز طبیعي یكي از منابع مهم تأمین انرژی در دنیا بوده که عمدتاً از خطوط لوله
برای انتقال و توزیع آن در مناطق مختلف استفاده ميشود .از آنجا که جریان گاز
در خطوط لوله با افت فشار همراه است از ایستگاههای تقویت فشار در فواصل
مختلف و بسته به توپوگرافي زمین برای جبران افت فشار استفاده ميگردد .هر
ایستگاه تقویت فشار از یک یا چند ردیف کمپرسور همراه با عملگرهای آن که
ممكن است مكانیكي یا الكتریكي باشد تشكیل شده است .به منظور بهرهبرداری از
یک کمپرسور در ناحیه پایدار ،1الزم است فشار مسیرهای مكش 2و تخلیه 3و نیز
سرعت کمپرسور در محدوده عادی عملكرد قرار داشته باشند(شكل .[27] )11

سلسله پیش آمدی قابل دسترس است که حالت متناظر در ناظر ،با آن سلسله پیش-
آمد قابل دسترس باشد .مثالً برای ایجاد کنترلکننده محلي نسبت به پیشآمد 21

Operating Region

1Stable

3Discharge

2Suction
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شیر کنارگذر اصليترین تجهیز برای جلوگیری از وقوع سرج در ایستگاه تقویت
فشار گاز ميباشد ،بهطوریکه با تأمین حداقل دبي گاز در کمپرسور نقطه کار را
در سمت راست خط  SCLحفظ کند .یک مدل گسسته-پیشآمد برای شیر
کنارگذر همراه با کنترلکننده  PIدر شكل  15نشان داده شده است .در زمانيکه
نقطه کار در سمت راست  SCLقرار دارد کنترلکننده  PIوظایف کنترلي را به
عهده دارد .در شكل  15پیشآمد  51فرمان باز شدن شیر 55 ،توقف باز شدن53 ،
فرمان بسته شدن 57 ،توقف بسته شدن 52 ،باز شدن کامل شیر و  54بسته شدن
کامل شیر است .پیشآمدهای فرد ،کنترلپذیر و پیشآمدهای زوج کنترلناپذیرند.

شكل  :11ناحیه عملكرد کمپرسور در بهرهبرداری ایمن ][27
ب رای تحقق این اهداف دو نوع کنترل مورد نیاز است :کنترل فشار و کنترل دبي
برای هر کمپرسور که به ترتیب توسط کنترل سرعت کمپرسورها و کنترل میزان
باز و بسته شدن شیر کنارگذر هر کمپرسور تأمین ميگردد .در شكل  12نمودار
شماتیكي کنترل حداقل دبي برای پیشگیری از وقوع سرج نشان داده شده است.
پدیده سرج ،به معني نوسان گاز در طول محور کمپرسور بوده که در مشخصه
عملكردی کمپرسور نشان داده ميشود .پیشگیری از وقوع سرج با استفاده از باز
و بسته نمودن پیوسته شیر کنارگذر کمپرسور انجام ميشود .روشهای مختلفي
برای "کنترل غلبه بر وقوع سرج" 1گزارش شده است ] [28 ،29که برخي از آنها

شكل :13ناحیه سرج واقعي کمپرسور (سمت چپ  )Surge Lineو ناحیه سرج

از روشهای کنترل زمان تحریک و برخي دیگر از روشهای کنترل پیشآمد
تحریک و بهصورت تجربي استفاده نمودهاند .روش "پیشگیری از وقوع

فرضي برای ایجاد منطق کنترلي (ناحیه بین  SCLو )Surge Line

سرج"2

روشي است که در این مثال با استفاده از نظریه کنترل نظارتي مورد بررسي قرار
گرفته و ناظر یكپارچه طراحي شده نسبت به هر یک از پیشآمدهای کنترلپذیر
محليسازی ميگردد .از آنجا که هدف این مقاله مدلسازی گسسته-پیشآمد

شكل :14مدل گسسته-پیشآمد عبور نقطه کار از خط سرج

ایستگاه تقویت فشار گاز و طراحي کنترل نظارتي برای پیشگیری از وقوع سرج
نیست ،توضیحات کامل در ] [30ارائه شده است.

شكل :15مدل گسسته-پیشآمد از شیر کنارگذر همراه با کنترلکننده PI
با داشتن مدل گسسته-پیشآمد ایستگاه تقویت فشار گاز و منطق کنترلي در شكل-
های  16و  ،17ناظر یكپارچه طراحي شده مطابق شكل  18به دست ميآید .از آنجا
که این ناظر تنها یک عامل کنترلي (شیر کنارگذر) دارد ،لذا محليسازی آن بر
اساس روش ارائه شده در مرجع ] [14امكانپذیر نیست و نميتوان محليسازی را
با استفاده از دستور  localizeدر  TCTانجام داد .این در حالي استکه بر اساس
روش پیشنهاد شده در این مقاله ،ميتوان ناظر یكپارچه را به منظور کاهش تعداد
شكل :12شماتیک یک ایستگاه تقویت فشار گاز تحت کنترل نظارتي پیشگیری
از وقوع سرج
برای ایجاد منطق کنترلي ،خط  SCLبر اساس نسبت فشار و دبي کمپرسور در ناحیه
عملكرد آن ایجاد ميگردد (شكل  .)13مدل گسسته-پیشآمد پیشگیری از وقوع

حالتها ،نسبت به هر یک از پیشآمدها محليسازی نمود .اینکار با استفاده از
روش ارائه شده در بخش  4-3و با تغییراتي که مطابق قضیه  1در مدل گسسته-
پیشآمد (شكل  )16صورت ميگیرد ،قابل انجام است .به همین منظور از جدول
دادههای کنترلي ناظر یكپارچه استفاده ميشود (جدول .)2
جدول  :2جدول دادههای کنترلي ناظر پیشگیری از وقوع سرج

سرج که بر اساس عبور از خط  SCLساخته ميشود ،دارای دو حالت و دو پیشآمد
کنترلناپذیر است (شكل  .)14پیشآمد  12نشان دهنده عبور نقطه کار کمپرسور
از خط  SCLبه سمت چپ و پیشآمد  14عبور از  SCLبه سمت راست ميباشد.
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2

55

7

57

4

53

8
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مثالً برای محليسازی ناظر نسبت به پیشآمد  51الزم است پیشآمدهای نشان داده
شده در جدول  2بهجز پیشآمد  51در حالتهایي از سیستم گسسته-پیشآمد
متناظر با حالتهای ناظر پیشگیری از وقوع سرج که در آن غیرفعال شدهاند،
حذف (تعریف نشده) گردند .مثالً حالت 7در ناظر ،متناظر با حالت 8در سیستم
گسسته-پیشآمد است لذا پیشآمد  57در این حالت حذف ميگردد .حالت  6در

شكل  :18کنترل نظارتي پیشگیری از وقوع سرج

ناظر در اثر وقوع پیشآمدهای (از چپ به راست) 12،51،14،55،53ایجاد شده
است ،در مدل گسسته-پیشآمد با وقوع این سلسله پیشآمد حالت  8ایجاد مي-
گردد .نتیجه محليسازی ناظر نسبت به پیشآمد  51مطابق شكل  19به دست مي-
آید .نتیجه محليسازی ناظر نسبت به سایر پیشآمدهای کنترلپذیر در شكلهای
 20و  21نشان داده شده است .بنابراین ميتوان گفت ،محليسازی ناظر یكپارچه
نسبت به هر پیشآمد کنترلپذیر ،با حذف گذرهایي از سیستم گسسته-پیشآمد
که در ناظر یكپارچه غیرفعال شدهاند ولي کنترلکننده محلي اختیار غیرفعال کردن
آنها را ندارد و کاهش ناظر یكپارچه نسبت به مدل گسسته-پیشآمد ساده شده با
استفاده از دستور  supreduceقابل انجام است .الزم بهذکر است این گذرها

شكل  :19کنترلکننده محلي متناظر با

شكل  :20کنترلکننده محلي

پیشآمد 51

متناظر با پیشآمد 53

شامل گذرهای ایجاد شده از پیشآمد کنترلپذیری که محليسازی نسبت به آن
انجام ميپذیرد ،نميباشد .پیادهسازی کنترلکنندههای محلي که عملكرد همزمان
آنها در سیستم گسسته-پیشآمد معادل کنترلي ناظر یكپارچه است ،سادهتر از
پیادهسازی ناظر یكپارچه خواهد بود .از آنجا که کنترلکنندههای محلي متناظر با
پیشآمدهای  55و  57یكسان هستند ،نتیجه الگوریتم محليسازی برای هر دو پیش-
آمد در شكل  21نشان داده شده است.

شكل  :21کنترلکننده محلي متناظر با هر یک از پیشآمدهای  55و 57

 -5نتیجهگیری
محليسازی کنترلنظارتي یكپارچه روشي برای کاهش تعداد حالتها نسبت به هر
یک از عاملهای کنترلي ميباشد .روشي که در ] [14برای محليسازی کنترل
نظارتي ارائه شده است بر مبنای کاهش ناظر یكپارچه نسبت به هر یک از اجزاء
سیستم گسسته-پیشآمد ميباشد .چنانچه فرایند تحت نظارت تنها از یک جزء
تشكیل شده باشد ،محليسازی با این روش ،امكانپذیر نیست .در این مقاله ،با انجام
تغییراتي در الگوریتم کاهش ناظرروش محليسازی ناظر یكپارچه نسبت به هر یک
شكل  -16مدل گسسته-پیشآمد ایستگاه تقویت فشار گاز برای پیشگیری از
وقوع سرج

از پیشآمدهای کنترلپذیر ارائه شده است .دو روش برای انجام این کار معرفي
شده است -1 :حلقه نمودن گذرهایي غیر از گذری که محليسازی ناظر نسبت به
آن انجام ميگیرد در هر حالتي از ناظر یكپارچه که گذر در آن غیرفعال شده است.
 -2گذرهایي از سیستم گسسته-پیشآمد که در ناظر یكپارچه غیرفعال شدهاند،
حذف ميشوند و ناظر یكپارچه با استفاده از الگوریتم کاهش ناظر نسبت به سیستم
گسسته-پیشآمد ساده شده کاهش ميیابد .الزم بهذکر است این گذرها شامل
گذرهای ایجاد شده از پیشآمد کنترلپذیری که محليسازی نسبت به آن انجام

شكل  :17مشخصه پیشگیری از وقوع سرج
همچنین ناظر کاهش یافته با استفاده از دستور  supreduceمعادل کنترلکننده
محلي به دست آمده در شكل  21است .بنابراین محليسازی ناظر نسبت به پیش-
آمدهای  55و  57برای پیادهسازی سادهتر منطق کنترلي نسبت به این پیشآمدها
مؤثر نبوده است.

ميپذیرد ،نميباشند .در قضیه  1ثابت شد که نتیجه دو روش یكسان است .از آنجا
که روش ارائه شده در ] [14برای سیستمهای گسسته-پیشآمدی ارائه شده که
دارای چندین جزء باشند ،روش ارائه شده در این مقاله نسبت به آن جامعتر است.
یعني اینکه نهتنها قابلیت تعمیم برای محليسازی ناظر یكپارچه نسبت به هر یک
از پیشآمدهای کنترلپذیر را دارد بلكه امكان محليسازی نسبت به مجموعه پیش-
آمدهای هر یک از اجزاء سیستم گسسته-پیشآمد را نیز دارد.
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چکیده :در این تحقیق ،با استفاده از ساختارهای میكروفلوئید و فن زیستفناوری ،سامانه تشخیص گر مواد مخدر طراحی و ساختهشده
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تكنولوژی میكروالكترونیک ساخته شده است .در این نوع حسگر ،آپتامرهای معین بر روی سطوح خازن پوشش دهی میگردد و با عبور
سیال از کانال تعبیهشده ،مادهی مذکور در میان رشتههای آپتامر درگیر میشود و سبب تغییر اندازه خازن میگردد .در این پروژه الگوریتم
قرائت خازنی نوین مبتنی بر استفاده از چرخهی حدی سیستم غیرخطی بیان شده است .این متد نوین با ایجاد یک مدل غیرخطی مجازی در
کنار ساختار خازنی و ایجاد چرخه حدی تلقینی ،ظرفیت خازنی به صورت لحظهای را اندازهگیری میکند.
کلمات کلیدی :حسگر تشخیص مواد ،ریز سیال ،قرائت گر نوین خازنی ،چرخه حدی.

An Optimal Design and Fabrication of Microfluidic Material
Detection Sensor and Limit Cycle Based Readout System
Maysam Zamani Pedram, Mansour Mohtashamifar, Ahmad Afifi
Abstract: In this Study, according to microfluidic structure and bio inspired techniques, a
material detection sensor has been designed and fabricated based on micro fabrication method. The
capacitive sensing has been designed numerically and optimized by a familiar multi physics software.
In this type of sensor, a defined aptamer has been coated on the capacitor electrode surface and by
flowing the fluid through the microchannel, the targeted material would be involved between the
aptamer string structure and it makes a change in capacitor value. In this research, a novel readout
system based on limit cycle has been introduced and implemented. In this method, a virtual nonlinear
dynamic has been supposed beside the real system and makes the whole system behave in a limit
cycle (LC). By measuring LC frequency and amplitude, capacitor value is estimated.
Keywords: Material Detection Sensor, Microfluidic, Novel Capacitor Readout, Limit Cycle
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استفاده از فلوئورسنت از دیگر مواردی است که به صورت روشهای

 -1مقدمه

ترکیبی ریزسیال و نوری عنوان میشود .در این روش فلوئورسنت به مواد
اهمیت سامانههای میكروفلوئیدی از فرایندهای شیمیایی شروع
گردید .در آن زمان ،در ابتدا با نام اختصاری μTAS1به چنین ساختارهایی

معین چسبیده میشود و حضور فلوئورسنت به معنای وجود ماده مورد نظر
است [.]30

انتصاب شده بود [ . ]2 ,1در آن برهه ،تحقیقات بسیاری در این زمینه برای
کاربردهای شیمیایی و بیوشیمیایی صورت گرفت .پس از گذشت چند سال
و گسترش این حوزه ،نامهای ریزسیال 2و آزمایشگاه رو چیپ 3نیز در کنار
نام اختصاری پیشین قرار گرفت .پژوهشگران این حوزه ،ساختارهای
میكروفلوئیدی خود را با کمک فنّاوریهای ساخت سامانههای میكرو
الكترومكانیک و به کمک مواد سازگار با ترجمانهای 4بدن ،میكرو
کانالهایی در ابعاد میكرومتر ایجاد نموده و بر اساس تحلیلهای مكانیكی،
شیمیایی و فیزیكی به یكدیگر مرتبط میسازند [ .]5-3ساختارهای
میكروفلوئید کاربردهای بسیاری در علم پزشكی ازجمله شناسایی انواع
سلولها بخصوص سلولهای سرطانی ،مشابهسازی ترجمانهای داخلی بدن
ازجمله ریه ،زبان ،کلیه و غیره دارند [ .]10-6بهطورکلی در شناسایی مواد،
با استفاده از ساختارهای ممز 5به روشهای نوری ،مقاومتی ،ارتعاشی و
طیفسنجی پژوهشهای صورت گرفته است[ .]20-11در این میان استفاده
از آپتامرها در تشخیص و شناسایی مواد حوزهی قابلتوجهی را به خود
اختصاص داده است .آپتامرها اولین بار در سال  1990گزارش شدند.
آپتامرها سكانسهای الیگونوکلئوتیدی خاصی هستند ( 30تا 100
نوکلئوتید) که لیگاندهای خاصی را تشخیص میدهند و با مولكولهای
هدف متنوعی از یونهای کوچک گرفته تا پروتئینهای بزرگ با میل و

شكل  :1جدول روشهای مختلف شناسایی بر پایه ریز سیال

در کنار کاربردهای تشخیصی این نوع حسگرها ،میتوان جهت
مشخصهیابی پارامترهای فیزیكی نیز استفاده شوند .در [ ]31نمونهای از
بیوحسگرجهت تشخیص باکتری بیان طراحی شده است .در این حسگر بر
اساس ریزسیال و پردازش نوری ،متناسب با غلظت مختلف ،میزان ولتاژ
(آمپر) تشخیصگر نوری در بازههای متنوع خروجی میدهد .از این حسگر
در تشخیص نوع سلول در رنج وسیع و گسترده نیز قابل استفاده و طراحی
است .شكل  2شماتیک ساختار میكروسازه را نشان میدهد و شكل 3
نمودار خروجی جریان-زمان در غلظتهای مختلف را نشان میدهد.

اختصاصات باالیی با ثابتهای تجزیه عموماً از میكروموالر تا محدودههای
پایینتر از پیكوموالر که در مقایسه با آنتیبادیها حتی بهتر است [،]21
پیوند برقرار میکنند .با توجه به اختصاصیت و تمایل باالی آپتامرها به
اهدافشان بهعنوان جایگزین مصنوعی برای آنتیبادیها محسوب
میشوند].[22

اخیرا کارهای جدیدی بر روی حسگرهای ریزسیالی صورت گرفته
است .این حسگرها بر مبنای ترکیب ساختار ریزسیال به همراه قرائتگر
مقاومتی ،نوری و جداسازی سانتریفیوژی انجام میگیرد .از آنجایی که
اغلب حسگرها در کاربردهای بایو زیستی مورد استفاده قرار میگیرد لذا
استفاده از یک ماده واسطه جهت مبدل و یا تفكیک مواد الزم است .شكل
 1به صورت خالصه ،مراحل تفكیكی روشهای مختلف شناسایی و متد
قرائت را حسگرهای ریز سیالی نشان میدهد [ .]23در تكنیکهای نوری
متمرکز ،با ایجاد یک حفره و عبور ریز سیال از مسیری که نور به صورت
عمودی بر محور آن تابانده میشود ،تغییر ویژگیهای سیگنال نور دریافتی
در خروجی بیانگر ابعاد اندازه و نوع ماده است [ .]26-24میتوان با استفاده

شكل  :2تصویر شماتیک از حسگر ریزسیالی تشخیصگر باکتری و ویروس

از تكنولوژی نانو ،پراکندگی نور را جهت اندازهگیری افزایش داد [.]29-27
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شكل  :3نمودار تشخیص سلول در غلظتهای مختلف ویروس مشخص بر اساس
جریان خروجی فتودیتكتور

شكل  :5نمودار خروجی تشخیصگر نوری بر اساس زمان و برای دو سلول زنده
(الف) و مرده (ب)

در [ ]32حسگر تشخیص سلول زندهی جلبک ساخته شده است .در
این سلول بر اساس ساختار ریزسیال و میزان پراکندگی نور در اثر جذب
نور سلول زنده و مردهی جلبک ،تشخیص داده میشود .در شكل ،4
شماتیک ساختاری نحوهی تشخیص سلول نشان داده شده است .در []33
نیز با استفاده از روشی مشابه ،تشخیصگر سلول سرطانی طراحی و ساخته
شده است.

شكل  :6نمودار میانگین خروجی سلول زنده و مرده بر اساس گذر زمان (روز)

در [ ]34حسگر تشخیص آنتیژن پروستات طراحی و ساخته شده
است .این حسگر بر مبنای ساختار ریزسیالی و آپتامر ،تشخیص شیمیایی
آنتیژن مربوطه را انجام میدهد(شكل .)7

شكل  :4ساختار کلی تشخیص سلول زنده و مرده

در شكل  5نمودار ولتاژ خروجی تشخیصگر نوری بر اساس عبور
سلول زنده و مرده نشان داده شده است .همچنین به طور کلی شكل  6نیز
بیانگر میانگین ولتاژ سلول زنده و مرده است.

مجله کنترل ،جلد  ،12شماره  ،3پاییز 1397

شكل  :7میكرو ساختار حسگر تشخیص آنتی ژن پروستات

در [ ]35یک حسگر آپتامری و ریزسیالی بر مبنای تغییر امپدانس
خروجی جهت تشخیص ویروس آنفوالنزا معرفی شده است.
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شكل  :8نمودار خروجی بر اساس امپدانس و فرکانس

در [ ]36یک حسگر ریزسیالی جهت شناسایی آلرژی غذایی طراحی

شكل  :11ساختار دیسكی میكروسازه به همراه ورود و خروج سیال

شده است .روش شناسایی آلرژی مبتنی بر آزمون ایمونوسوربنت است که
آنزیم آن در آزمایشگاه مربوطه ساخته شده است .نحوهی شناسایی آن
بدین صورت است که سیال (حاوی مایع و مواد غذایی) از یک سمت وارد
حسگر شده و در یک محل ترکیبات با آنزیم مربوطه انجام میگیرد و از
سوی دیگر خارج میشود .در محل ترکیبات آنزیم مربوطه با مولكولهای
مورد نظر وارد ترکیب شده و ساختار متفاوتی را روی بستر میكروسازه
ایجاد میکنند .اعمال سیگنال نوری به محل تجمعات و دریافت سیگنال
فرکانسی و تشخیص فرکانسی منتج به حضور مادهی مورد نظر را فراهم
میسازد .شكل  9و شكل 10به ترتیب ساختار ریزسیالی-نوری تشخیصگر
و و خروجی حسگر را نشان میدهند.

شكل  :12نمودار خروجی بر حسب شدت فلوروسنت در میزان غلظتهای اولیه
متفاوت

در این پروژه با بكارگیری آپتامر و ترکیب آن با ساختار ریزسیالی،
در جهت تشخیص مواد مخدر شیشه و کوکائین سعی میشود .تحلیل و
آنالیز ساختار ریزسیالی و ترکیب آن با زیستفناوری ،این امكان را در
شكل  :9ساختار ریزسیالی تشخیصگر به همراه روش شناسایی نوری ماده

آینده فراهم میسازد تا به کمک فرایند میكرو ماشینکاری به همراه
فنهای ساخت ریزسیالی ،محصول باهدف شناسایی مواد ساخته شود که
کاربردهای بسیار در سطوح مختلف دارد .بعالوه ساختار ریزسیالی این
امكان را فراهم مینماید تا بهراحتی بتوان یک مادهی مشخص در یک سیال
بررسی گردد و وجود یا عدم وجود آن بهصورت یک سیگنال معین تعیین
شود .در این آزمایش دو ماده کوکائین و شیشه مورد بررسی قرارگرفتهاند.
الگوریتم مورداستفاده در این سامانه شامل حوزههای مهندسی برق،
مكانیک به همراه زیستفناوری است .در حقیقت ،با استفاده از ریز سیال

شكل  :10خروجی ولتاژ دیتكتور نوری در حضور مواد مورد نظر

و آپتامرهای پوشیده شده بر سطح الكترودهای طراحیشده ،ظرفیت خازنی
تغییر کرده و با تغییر ظرفیت خازن ،میزان غلظت ماده موردنظر استخراج

در [ ]37بر مبنای ریزسیال و ساختار دورانی هپاتیت نوع ب توسط

میشود .نوآوری این مقاله ،در کنار طراحی بهینهی ساختار ریز سیالی و

فلوئورسنت شناسایی و تشخیص داده میشود .سرعت تشخیص آن نسبت

محاسبهی ظرفیت خازنی به صورت معادالت ریاضی ،قرائت ظرفیت خازن

به نمونهی تجاری آن سریع تر است و در ظرف مدت  30دقیقه فرآیند

با استفاده از دانش پایه مهندسی کنترل است .در این روش به صورت

شناسایی به اتمام میرسد .نمونهی تجاری این سامانه ،به طریقی مشابه در

الكترونیكی مدار معادل خازنی را در داخل یک حلقهی بسته با فیدبک

مدت زمان  120دقیقه افرآیند تشخیص را نهایی میکند .شكل  11ساختار

منفی و کنترل کننده غیرخطی قرار داده و به صورت تلقینی ساختار حلقه

دیسكی میكروسازه ،به همراه مكان ورود و خروج سیال را نشان میدهد.

بسته در یک چرخهی حدی گرفتار میگردد .با عنایت به تسلط به معادالت

شكل  12نیز نمودار شدت خروجی فلوئورسنت بر حسب میزان غلظت اولیه

چرخهحدی و اندازهگیری فرکانس نوسان و دامنه نوسان ،پارامترهای

ویروس مورد نظر را نشان میدهد.

داخلی سیستم که در این مسئله خازن و مقاومت معادل است بدست می-
آیند.
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در ادامه و در بخش دوم ،حسگرهای مبتنی بر آپتامر توضیح داده می-
شود .در این بخش مواد موردسنجش نیز ازجمله شیشه و کوکائین

ج) پردازشگر الكترونیک :پردازشگر الكترونیک یا سیگنال که
بهطورکلی مسئول نشان دادن نتایج هستند.

بهاختصار توضیح داده میشود .در بخش سوم طراحی و ساخت یک
حسگر مبتنی بر ساختار خازنی و ریزسیال توضیح دادهشده است .در این
بخش بهعالوه روش ساخت میكرو ساختار نیز بهصورت خالصه توضیح
دادهشده است .در بخش چهارم الگوریتم نوین قرائت خازنی شرح
دادهشده است و در بخش پنجم نیز نتایج آزمایش بیانشده است.

 -2حسگرهای مبتنی بر آپتامر
بشر آنالیزهای زیستی را از گذشته تاکنون با استفاده از سلولهای
عصبی ،چشایی ،المسه و غیره تشخیص دادهاند .ازآنجاییکه موجودات
زنده یكی از کارآمدترین ماشینها هستند ،دانشمندان برای ایجاد
نسخههایی مشابه خصوصاً در موارد تشخیص از آنها الگوبرداری میکنند.
لذا آنها با بهکارگیری عناصر پذیرنده زیستی وسایل جدید آنالیز شیمیایی
را که اغلب دارای قدرت انتخاب باالیی برای سامانههای تشخیص
شكل  :13نمای کلی یک بیوحسگر

بیولوژیک هستند ،توسعه دادهاند .این عناصر در ترکیب با روشهای
مختلف انتقال ،به توسعه و گسترش سریع زمینههای آنالیز زیستی کمک
کرده و فنّاوریهای مرتبط بهعنوان بیوحسگرها و بیوچیپها شناخته می-
شوند .به بیوحسگرهای مبتنی بر آپتامر ،آپتاسنسور گفته میشود .تشخیص
هدف ،توسط آپتامرها میتواند بهوسیلهی روشهای مختلفی ارزیابی شود
که ازجملهی عناصر تبدیلکننده سیگنال میتوان به الكترودهای

هیبریداسیون دئوکسی ریبونوکلئیکاسیدها و یا ریبونوکلئیکاسیدها
بهعنوان یكی از پرکاربردترین پذیرندههای زیستی در فنّاوری بیوحسگرها
و بیوچیپها مورداستفاده واقعشدهاند ،شكل اساسی بیوحسگرها مبتنی بر
 DNAاغلب اشاره به حسگرهای ژنی دارد.

الكتروشیمی ،اجزای گرمایی ،نیمهرساناها ،ترکیبات نوری (مانند فیبر نوری

 -3طراحی و ساخت حسگر

روشهای متنوعی ازجمله بیوحسگرهای الكتروشیمیایی ،بیوحسگرهای

بهطورکلی در این حسگر قصد بر شناسایی مواد و تشخیص وجود و

و پالسمای سطح) قطعات پیزو الكتریک و ...اشاره نمود .آپتاسنسورها با
نوری و بیوحسگرهای حساس به جرم ساخته میشوند.

یا عدم وجود از یک ماده موردنظر در یک سیال است .با توجه به شكل

بیوحسگرها وسایل تحلیلکنندهای هستند که از ترکیب و به هم

 14پرواضح است که در این ساختار میكرو کانالی ،سیال وارد میشود و از

آمیختن اجزای بیولوژیک و مبدلهای فیزیكی و شیمیایی تشكیل میشوند

طرف دیگر خارج میشود .باوجود آپتامرها بر روی سطح الكترودها تنها

یک بیوحسگر میتواند به صورت یک ابزار محاسباتی فشرده و یا یک

ماده موردنظر بر روی سطح الكترود میماند و درنتیجه ظرفیت خازن به

واحد پیوسته بیولوژیک یا یک عنصر حسگر زیستی مرتبط با مبدل تعریف

علت تغییر دیالكتریک بین دو صفحه خازن زیاد میشود .میزان افزایش

شود .بهطور اختصاصی یک بیوحسگر از سه جز تشكیلشده است (

ظرفیت خازن در حقیقت ارتباط با میزان غلظت ماده موردنظر در سیال

شكل :)13

مربوطه را دارد.

الف) عنصر بیولوژیک حساس :عنصر بیولوژیک حساس (مواد
بیولوژیک مانند بافتها و )...که میتواند توسط مهندس بیولوژیک ایجاد
شوند .در حقیقت اساس شناسایی و سنجش ترکیبات در این دستگاهها
اتصال ویژه آنالیت مورداندازهگیری به حسگر ،توسط عناصر بیولوژیک
حساس است که عامل اصلی گزینش در بیوحسگرها محسوب میشوند که
عمدت ًا در چند گروه تقسیمبندی میشوند :آنتیبادیها ،آنزیمها ،اسید
نوکلئیک ،ساختارهای سلولی ،سلولها و. ...
ب) عنصر مبدل یا آشكارساز :عنصر مبدل یا آشكارساز که سیگنال

شكل  :14ساختار حسگر بر مبنای آپتامر جهت تشخیص ماده مخدر کوکائین

ایجادشده از برهمكنش آنالیت با عنصر بیولوژیک را به سیگنال دیگری
که قابلاندازهگیری است تبدیل میکند.
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ساختار در نظر گرفتهشده در این حسگر بهصورت یک میكروفلوئید

خازنی ایجادشده حائز اهمیت هستند .یافتن این پارامترهای فیزیكی ،نیازمند

تک کاناله است که تنها جهت تشخیص وجود یک مادهی خاص در سیال

حل عددی همزمان فیزیکهای مكانیک ،سیاالت ،الكترو استاتیک است.

مورداستفاده قرار میگیرد .این ساختار میتواند بهعنوان شناساگر مواد

لذا علت استفاده از نرم افزار کامسول نیز دقیقا به جهت قابلیت پیادهسازی

مختلف ازجمله مواد مخدر و یا شناساگر سلولهای موردنظر در خون مانند

چند محیط فیزیكی همزمان بر بستر مدل میكرو سازه است .همچنین با

سلول سرطانی استفاده شود .در این حسگر سنجش مواد متآمفتامین و

پیادهس ازی حسگر به صورت پارامتری و استفاده نموده قابلیت انحراف

کوکائین مدنظر قرارگرفته شده است.

دادن به پارامترها به صورت جداگانه ،تاثیر عوامل و پارامترهای مختلف

 3-1مواد موردسنجش
در این پژوهش دو ماده مت آمتامین و کوکائین مورد بررسی قرار
گرفتهاند .مت آمفتامین و آمفتامین ازنظر ساختاری به گروهی از داروها به
نام آمینهای  (SMAs) sympathomimeticمتعلق است که محرک قوی
سیستم عصبی مرکزی است (شكل  .)15کوکائین از گیاه کوکا به دست
میآید .کوکا آلكالوئید اصلی برگ کوکا است که از برگهای بوتهای به
نام ) (Ergthroxglom Cocaبه دست میآید و مرکز اصلی رویش آن
کشورهای امریكای جنوبی است .مصرف این مواد میتواند باعث افزایش
هوشیاری ،سرخوشی و کاهش اشتها شوند .لذا در بسیار از نقاط دنیا مورد
مصرف قرار میگیرند .کوکائین به شكل نمک هیدرو کلراید قابلحل در
آب ( )C17H21NO4·HClبا وزن مولكولی 339.81 g/molبه طریق
خوراکی ،استنشاقی و تزریقی مورد سوءمصرف قرار میگیرد( .شكل .)16

طراحی بر روی خازن خروجی بررسی شده است .و در نهایت نیز با استفاده
از بشینه سازی حساسیت خازن به پارامترهای طراحی ،مقادیر میكروسازه
جهت ساخت به روش میكروماشینکاری استخراج میشود.
ب .تاثیر پارامتر تعداد شانهها
در این قسمت تاثیر تعداد شانهها بر روی ظرفیت خروجی بررسی می-
شود .در این شبیهسازی ،تعداد شانههای خازن ،از  2به باال افزایش مییابد
و نمودار تغییرات خازن بر حسب افزایش شانهها بیان میشود .شكل  17الی
شكل  25توزیع پتانسیل الكتریكی فیمابین شانههای خازنی را نمایش می-
دهند .در این اشكال تعداد شانهها از  2الی  6تغییر نموده است و توزیع
پتانسیل الكتریكی را به صورت سه بعدی به تصویر میکشانند .نماهای
مختلفی برای توزیع پتانسیل الكتریكی جهت وضوح باالتر بیان شده است.
از آنجایی که طرح به صورت الكتروهای شانهای است ،حداکثر پتاسیل
الكتریكی در فضای بین الكترودها اتفاق میافتد و رنگ اشكال با افزایش
تعداد شانهها در فضای بین شانهها نمایش داده میشود.

شكل  :15فرمول ساختاری مت آمفتامین
شكل  :17تصویر مربوط توزیع پتانسیل الكتریكی برای تعداد  2شانه

شكل  :18تصویر مربوط توزیع پتانسیل الكتریكی برای تعداد  3شانه-نمای 1
شكل  :16فرمول ساختاری کوکائین

 3-2شبیه سازی بهینه و ساخت عنصر مبدل
أ.

شبیه سازی بهینه حسگر

شبیه سازی ساختار ممز ،در اصل بررسی رفتار تمامی فیزیکهای
حاکم بر کل سیستم است .در این شبیهسازی ساختاری مشابه با آنچه در

شكل  :19تصویر مربوط توزیع پتانسیل الكتریكی برای تعداد  3شانه-نمای 2

واقعیت رخ میدهد در نرمافزار کامسول پیادهسازی میگردد و در ادامه با
تعریف فیزیکهای مختلف و متناسب با ساختار و تعریف شرایط مرزی
مسئله اقدام به شبیهسازی آن میشود .در شبیهسازی انجام گرفته چند پارامتر
فیزیكی از جمله فشار سیال در میكروکانال ،سرعت سیال به همراه تغییرات
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شكل  :20تصویر مربوط توزیع پتانسیل الكتریكی برای تعداد  4شانه-نمای 1

شكل  :26تصویر مربوط میدان الكتریكی توزیع شده در فضای بین شانه های برای
تعداد  2شانه-نمای 1

شكل  :21تصویر مربوط توزیع پتانسیل الكتریكی برای تعداد  4شانه-نمای 2
شكل  :27تصویر مربوط میدان الكتریكی توزیع شده در فضای بین شانه های برای
تعداد  2شانه-نمای 2

شكل  :22تصویر مربوط توزیع پتانسیل الكتریكی برای تعداد  5شانه-نمای 1
شكل  :28تصویر مربوط میدان الكتریكی توزیع شده در فضای بین شانه های برای
تعداد  6شانه-نمای 1

شكل  :23تصویر مربوط توزیع پتانسیل الكتریكی برای تعداد  5شانه-نمای 2

شكل  :29تصویر مربوط میدان الكتریكی توزیع شده در فضای بین شانه های برای
تعداد  6شانه-نمای 2

شكل  :24تصویر مربوط توزیع پتانسیل الكتریكی برای تعداد  6شانه-نمای 1

شكل  30نتایج تمامی شبیه سازیها برای تمامی حالتها را در نرمافزار
نمایش می دهد .در این گزارش میزان زمان اجرا برای هر حالت در حدود
 47دقیقه عنوان شده است.

شكل  :25تصویر مربوط توزیع پتانسیل الكتریكی برای تعداد  6شانه-نمای 2

در کنار پتانسیل الكتریكی ،توزیع میدان الكتریكی و بردار میدان

شكل  :30تصویر مربوط به زمان سوئیف دادن و حل کل معادالت بر اساس تعداد
حوزه ها ،لبه ها و دیواره ها

الكتریكی نیز حائز اهمیت است .در واقع اندازهی خازن ناشی از میزان

شكل  31نمودار تغییرات خازن بر حسب تعداد شانهها را نشان میدهد.

شدت بردار میدان الكتریكی فیمابین الكترودها خواهد بود .در شكل 26

بر اساس این آزمون ،تعداد شانه ها رابطهای کامال خطی با تغییرات خازن

الی شكل  ، 29توزیع میدان الكترکی در نماهای مختلف برای تعداد شانه-
های مختلف نمایش داده شده است.

دارد و این موضوع روابط ریاضی عنوان شده در فصل مربوط به محاسبات
خازنی را صحهگذاری مینماید .لذا حساسیت خازن نسبت به تعداد شانهها
همواره عددی ثابت است.
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شكل  : 31نمودار مربوط به تغییرات میزان خازن شانه ای بر حسب تغییرات تعداد
شانه ها

ت .تاثیر پارامتر عرض/طول شانهها

شكل  :35تصویر مربوط به شروع شبیه سازی برای حالتی که تغییرات پارامترهای
شكلی الكترودها

در این فصل ،پارامترهای طولی و عرضی الكترودها مورد توجه قرار
میگیرند .با توجه به پیكرهبندی به صورت متغیر پایه ،قابلیت تغییرات و
ایجاد انحراف بر روی مقادیر مختلف خازنی به ازای تغییرات پارامترها
وجود دارد .لذا در این بخش با تغییرات بر روی متغیرها ،میزان تغییرات
خازنی مورد بررسی قرار میگیرد .شكل  32الی شكل  36مراحل اجرا و
پیكرهبندی را نمایش میدهند.

شكل  :36تصویر مربوط به اتمام شبیه سازی و خروجی میدان و پتانسیل الكتریكی
توزیع شده

شكل  37نمودار تغییرات ظرفیت خازنی بر حسب ارتفاع الكترود
الیهنشانی شده را نمایش میدهد .با عنایت به این شكل ،هرچه ارتفاع الیه
شكل  :32تصویر پیكره بندی جهت ایجاد تغییر در پارامترهای ساختاری

افزایش داده شود ،ظرفیت خازنی نیز افزایش مییابد.

الكترودها

شكل  :33تصویر مربوط به انتخاب الكترودها (مربوط به ماده مورد نظر)

شكل  :37نمودار تغییرات مقدار خازنی بر حسب تغییرات ابعادی الكترود (با
فرض یک شكل بودن تمامی شانه ها) (واحد محور افقی=میكرومتر ،واحد محور
عمودی-پیكو فاراد)

شكل  38نمودار تغییرات خازن شانهای بر حسب تغییرات عرض
الكترودها را نشان می دهد .با توجه به این شكل هرچه عرض الكترودها
بیشتر باشد ،میدان الكتریكی قویتر شده و لذا ظرفیت خازن افزایش می-
یابد.

شكل  :34تصویر مربوط به انتخاب فیزیک مورد نظر جهت انجام شبیه سازی
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شكل  :38نمودار تغییرات خازنی بر حسب تغییرات عرض الكترودها(واحد محور
افقی=میكرومتر ،واحد محور عمودی-پیكو فاراد)
شكل  :41نمودار تغییرات خازنی بر حسب تغییرات ارتفاع کانال به همراه زمان

شكل  39نمودار تغییرات خازن شانهای بر حسب تغییرات عرض
الكترودها را نشان میدهد .با توجه به این شكل هرچه طول الكترودها بیشتر
باشد ،میدان الكتریكی قویتر شده و لذا ظرفیت خازن افزایش مییابد.

شبیه سازی برای هر مرحله (واحد محور افقی=میكرومتر ،واحد محور عمودی-
پیكو فاراد)

ج .تاثیر پارامتر ارتفاع کانال با سرعت و فشار وارده
در این بخش ،تاثیر پارامترهای کانال بر روی فشار و سرعت توزیع
شده در طول کانال استخراج میشود .لذا بر اساس فایل پیشین سه نوع متغیر
ارتفاع کانال ،سرعت ورودی و پهنای کانال مورد توجه قرار میگیرد .با
تغییر این پارامترها ،میزان تاثیرات سرعت توزیعی سیال در طول کانال و

شكل  :39نمودار تغییرات خازنی بر حسب تغییرات طول الكترودها(واحد محور

میزان فشار بیشینه بر روی جدارههای کانال استخراج میشود .شكل  42و

افقی=میكرومتر ،واحد محور عمودی-پیكو فاراد)

شكل  43تصاویر توزیع فشار و سرعت سیال در طول کانال را برای ارتفاع
کانال  400میكرون نمایش میدهند.

شكل  40بیان گر نمودار تغییرات مقدار خازنی بر حسب تغییرات
فاصله بین الكترودها است .هرچه فاصله بین الكترودها افزایش یابد ظرفیت
خازنی کاهش مییابد لذا تا جایی که میتوان بایستی فاصله بین الكترودها
کاهش یابد.

شكل  :40نمودار تغییرات خازنی بر حسب تغییرات فاصله بین صفحات(واحد
محور افقی=میكرومتر ،واحد محور عمودی-پیكو فاراد)

شكل  :42تصویر کنتور و توزیع سه بعدی فشار به ازای ارتفاع کانال  400میكرون

ث .تاثیر پارامتر ارتفاع کانال
در این بخش نیز همانند بخشهای پیشین ،با تغییر ارتفاع کانال،
تغییرات خازن بررسی شده است .مطابق با شكل  ،41میزان خازن خروجی
بر حسب تغییرات ارتفاع کانال بیان شده است .با توجه به این شكل ،هرچه
ارتفاع کانال بیشتر شود ظرفیت خازن قابل اندازهگیری بیشتر میشود تا
جاییکه ظرفیت خازن به اشباع میرود .علت این امر در این است با توجه
به ابعاد و اندازهها و میزان ولتاژ تحریکسازی تا حد  200میكرون ارتفاع،
تمامی خطوط میدان از داخل سیال عبور کرده به الكترود سمت دیگر می-
رسد لذا تغییر محیط و تضعیف سیگنال میدان الكتریكی ناشی از تغییرات

شكل  :43تصویر کنتور و توزیع سه بعدی سرعت سیال به ازای ارتفاع کانال 400

ماده در این حالت صورت نمیگیرد .لذا با توجه به این امر ارتفاع کانال

میكرون

مورد نیاز بایستی تقریبا از  150میكرون به باال باشد تا تمامی خطوط میدان
از سیال عبور نماید.
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ارتفاع مانال را نمایش میدهند .مطابق با این دیاگرامها هرچه ارتفاع کانال
افزایش یابد ،فشار وارده بر دیوار کاهش مییابد.

شكل  :47نمودار سرعت بیشینه ایجاد شده در کانال به ازای تغییرات ارتفاع کانال
های
شكل  :44تصویر جدول فشار بیشینه به ازای ارتفاع کانال های مختلف

ح .تاثیر پارامتر سرعت ورودی سیال بر فشار و توزیع سرعت سیال
در کانال
در این بخش نیز تغییرات سرعت ورودی سیال را مورد بررسی قرار
میگیرد .شكل  48الی شكل  51گویای این واقعیت هستند .با توجه به این
اشكال ،با افزایش سرعت ورودی سیال ،میزان بیشینه سرعت توزیعی در
طول سیال و همچنین فشار توزیعی بیشینه افزایش مییابد.

شكل  :45نمودار فشار بیشینه ایجاد شده در کانال به ازای تغییرات ارتفاع کانال
های

شكل  46و شكل  47به ترتیب جدول تغییرات سرعت بیشینه توزیع
شده در طول کانال را بر حسب تغییرات ارتفاع کانال و نمودار تغییرات
سرعت بیشینه در طول کانال بر حسب ارتفاع مانال را نمایش میدهند.
مطابق با این دیاگرامها هرچه ارتفاع کانال افزایش یابد ،سرعت وارده بر

شكل  :48تصویر جدول فشار بیشینه به ازای سرعت مختلف ورودی کانال

دیوار کاهش مییابد.

شكل  :49نمودار فشار بیشینه ایجاد شده در کانال به ازای تغییرات سرعت ورودی
شكل  :46تصویر جدول سرعت بیشینه به ازای ارتفاع کانال های مختلف
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شكل  :50تصویر جدول سرعت بیشینه به ازای سرعت مختلف ورودی کانال

شكل  :53نمودار فشار بیشینه ایجاد شده در کانال به ازای تغییرات پهنای کانال

شكل  :51نمودار سرعت بیشینه ایجاد شده در کانال به ازای تغییرات سرعت

شكل  :54تصویر جدول سرعت بیشینه به ازای پهنای مختلف کانال

ورودی کانال

خ .تاثیر پارامتر عرض کانال با فشار و توزیع سرعت سیال در کانال
با توجه به شكل  52الی شكل  55با افزایش پهنای کانال ،تغییرات فشار
و سرعت ،نظم مشخصی ندارند .اما با افزایش پهنای کانال در ابتدا فشار
کاهش مییابد و سپس افزایش ،همین روند نیز برای سرعت توزیعی سیال
در طول کانال اتفاق میافتد .بدین صورت که ابتدا کاهش سریع سپس
افزایش سریع که در مقایسه با تغییرات فشار سرعت باالتری دارد.

شكل  :55نمودار سرعت بیشینه ایجاد شده در کانال به ازای تغییرات پهنای کانال

د .بهینهسازی طراحی و استخراج طرح بهینه بر مبنای محدودیتهای
ساخت در آزمایشگاه
در این قسمت با توجه به نتایج بدست آمده در بخشهای پیشین،
مقادیر بهینه جهت طراحی و ساخت استخراج میگردد .در بهینهسازی یكی
از مواردی که مورد توجه قرار میگیرد این است که بهینه بودن به چه
شكل  :52تصویر جدول فشار بیشینه به ازای پهنای مختلف کانال

معیاری مد نظر قرار گیرد .معیارهای متفاوت ،جوابهای متفاوت را در پی
خواهد داشت .به طور جامع برای یک مسئله امكان دارد اگر سرعت پاسخ
باالتر باشد جواب بهتر باشد و در یک مسئلهی دیگر اگر حساسیت باالتر
باشد پاسخ بهتری دریافت شود .در تعریف تابع هزینه که مورد مطالعه باید
قرار گیرد هدف از تعریف تابع بسیار حائز اهمیت است و در واقعیت
تعریف تابع هزینه مسبب شكل دادن به مسئلهی بهینهسازی میشود .پیش
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از شروع به کار متناسب با نمودارهای بدست آمده حساسیت تغییرات
پارامترها رو میزان خازن خروجی بیان میشود (( )1الی (:)4

0.24 − 0.19
pf
= 0.0025
30 − 10
m
0.23 − 0.19
pf
= Sb
= 0.0025
110 − 80
m

()1

= Sa

()2

0.213 − 0.2124
nf
()3
= 2 10−3
800 − 500
nm
0.6 − 0.1
pf
()4
= S Nt
= 0.125
6−2
unit
همچنین مطابق شكل  40هرچه فاصله بین الكترودها کاهش یابد،
= Scuw

ظرفیت خازن افزایش مییابد اما با توجه به محدودیت ساخت حداقل
فاصله بین الكترودها در طول زیاد بایستی در حدود  50میكرون باشد تا
ساخت تكرار پذیر باشد .لذا به صورت ریاضی به صورت ( )5تعریف می-
شوند:

CEq = aS a + bSb + cuw Scuw + N t S Nt

()5

شكل  58مربوط به خروجی فایلهای  dxfجهت چاپ بر روی شیشه جهت
استفاده نهایی بهعنوان ماسک است.

N
) X = ( t − 1)(2a + 2agap
2

و مسئلهی بهینه سازی به صورت ( ) 6تعریف میشود:

) J = Max(CEq

()6

 CEq  100 f 
 X  6500 f



Sub.to 

a
=
a

50

m
gap


b  2.5cm


شكل  :56طرح و ماسک مربوط به میكرو کانال تک کانال با الكترودهای شانهای
ساده

با توجه به محدودیت ساخت ،کمینه میزانی که میتوان با تكرارپذیری

باال ساخت اتخاذ میگردد .لذا a = agap = 50 m

قرار داده می-

شود .همچنین با توجه به آنكه ابعاد الم قابل استفاده بیشتر از  3اینج نیستند،
لذا طول کلی نیز در حدود  6,4سانتی متر طول الم است .که البته میتوان
به صورت مارپیچ چیده شود تا شانههای خازن در طول افزایش یابند .لذا با
انتخاب

Nt = 800

شانه و  b = 5mmتمامی شرایط مسئله ارضا

میگردد و خازن نیز در رنج قابل اندازهگیری و قرار میگیرد .لذا در ()7
مقدار خازن در حالت آزاد را تخمین میزند.
aS a + bSb + N t S Nt

()7

CEq = aSa + bSb + cuw Scuw + N t S Nt

CEq = 50  0.0025 + 5000  0.0025 + 800  0.125
CEq = .125 + 12.5 + 100 113 pf

شكل  :57طرح و ماسک مربوط به میكرو کانال تک کانال با الكترودهای شانهای
و منحنی شكل

همچنین مطابق با شكل  ،41حداقل ارتفاع کانال جهت توزیع کامل
میدان الكتریكی  150میكرومتر است که در مراحل ساخت رعایت خواهد
گشت.
ذ.

طراحی ماسک

شكل  56مربوط به ساختار دارای یک کانال و الكترودهای شانهای
بهصورت ردیف پشت سرهم و بافاصله و پهنای  50میكرومتر است .شكل
 57همانند الكترودهای ساده است اما برای اینكه ظرفیت خازن افزایش داده
شود الكترودها بهصورت منحنی پشت سر هم قرارگرفته شده است.
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ر.

مراحل ساخت

بهطورکلی برای پیاده سازی طرح مربوطه بایستی مراحل زیر سپری
شود:
•

ابتدا ماسکهای مربوط به شكل کانال و الكترودها استخراج شود.

•

بروی شیشه الیه نشانی کروم طال انجام میشود.

•

طرح مربوط به الكترودها بر اساس ماسک مربوطه روی شیشه طرح
داده میشود.

•

سپس روی الكترودها آپتامر مربوط به کوکائین و شیشه را مجزا
پوشش دهی میشود.

•

میكرو کانال نیز با استفاده از ماسک مربوط به میكرو کانال نیز
ساخته میشود.

شكل  :60تصاویر از ساخت الكترودهای مربوط به شانههای ساده

ز.

مدار الكترونیک پردازش سیگنال

با استفاده از یک مدار ساده الكترونیكی دارای خروجی آنالوگ
جهت اعمال ولتاژ دلخواه و مبدل آنالوگ به دیجیتال جهت قرائت ولتاژ و
ذخیرهسازی ،مدار الكترونیكی سادهای طراحی میگردد .در داخل
پردازشگر این مدار ،الگوریتم قرائت گر نوین خازنی مبتنی بر چرخهی
حدی تعبیهشده است که در ادامه به توضیح آن پرداخته میشود.

شكل  :59ساختار ایجادشده در فرایند لیتوگرافی مربوط به الكترودهای شانهای و
منحنی شكل
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در شكل  b،a 62نشان داده میشود ،با فرض مقدار یكسان برای δC
و  δRدر هر شاخه ،ولتاژ  Vفرستادهشده روی ترکیب موازی در حال
حاضر این نتیجه را میدهد I = I1+I2++In= nI1
با توجه به تبدیل الپالس I1(S) = V(S)/(δR + 1/ΔcSS) 5و
درنتیجه ).I(S) =nI1(s) =V(S)/(δR/n+1/nδCsS
با

بهعبارتدیگر،

توجه

به

فرض

و

ذکرشده

 ،I1(0)=I2(0)=…=In(0)=0خازن و مقاومت به ترتیب برابر ≈ R
 δR/nو Cs≈ nδCsکه الكترود به  nالمنت متناهی 6تقسیم میشود .بر
اساس این موضوع ،الكترودهای متصل با تعداد زیادی باریكه حاصل تعداد

شكل  :61مدار الكترونیكی جهت قرائت خازنی

زیادی خازن معادل و یک مقاومت کوچک است .مدار معادل که در شكل
 62نشان دادهشده است برای تحقق الكترود خازنی از طریق پروسهی

 -4مدلسازی و روش قرائت خازنی

 cmosبه دست میآید.

حسگر خازنی با الكترودهای به هم متصل 1در باالی تراشهی cmos

در این بخش یک روش نوین جهت قرائت خازنی ارائه میشود .در

بهمنظور تشخیص تغییرات لحظهای ظرفیت در الكترودهای سنجشی که

این روش بر اساس چرخهی حدی و دینامیک دستگاههای غیرخطی

آنها با خازنهای پارازیتی بزرگ مرتبطاند پیادهسازی میشود.

پارامترهای سیستم که در اصل ظرفیت خازنی است ،تخمین زده میشود.

این خازنهای پارازیتی و مدل مدار تعادل نمونه در شكل  62نشان
دادهشده است .همانطور که در تصویر میبینید ،ویژگیهای خازن و

در این روش ،سیستم را به کمک یک دینامیک غیرخطی مجازی ،مجبور
به قرارگیری در داخل چرخه حدی میشود .در اصل شرایطی ایجاد می-

مقاومت مورد تجزیه با خازن موازی  Csو مقاومت  Rمدلسازی شده است.

شود تا سیستم در داخل چرخهی حدی قرار گیرد .با توجه به آنكه خروجی

خازنهای پارازیتی در سراسر الیهی تحت تأثیر  ،Cp1در بین الكترودها Cp2

سیستم در حال مشاهده است ،لذا فرکانس و دامنهی نوسان قابلاندازهگیری

و در بین الیههای زیرین سیلیسیوم و الكترودها  Cp2در این مدل نشان

است .بهعبارتدیگر دو پارامتر فرکانس نوسان و دامنه نوسان ازجمله

دادهشدهاند .در حقیقت  Rو  Csمیتوانند از ترکیب موازی تعداد زیادی

متغیرهایی هستند که توسط یک مدار الكتریكی قابلاندازهگیری و مشاهده

المنتهای 2کوچک به دست آیند. (δCs,δR ).

است .با داشتن دینامیک سیستم و دینامیک سیستم غیرخطی مجازی و
متغیرهای چرخه حدی ،پارامترهای سیستم خطی که در اصل خازن اندازه-
گیر است ،به دست میآید .با توجه به منابع سامانههای غیرخطی [ ،]38برای
به دست آوردن چرخهی حدی بایستی برای سیستم غیرخطی تابع توصیفی
استخراج شود .سپس با استفاده از ( )10و همنهشت سازی دو طرف رابطه،
پارامترهای سیستم استخراج شود .برای محاسبهی تابع توصیفی معموالً
چهار فرض زیر را اختیار میکنیم:
 -1تنها یک بخش غیرخطی در سیستم وجود دارد.
 -2بخش غیرخطی تغییرناپذیر بازمان است.
 -3اگر سیگنال سینوسی با فرکانس  fبه بخش غیرخطی اعمال شود
در خروجی فرکانس غالب همان فرکانس  fباشد.
 -4تابع غیرخطی یک تابع فرد است.

شكل  )a( :62خازنهای پارازیتی ایجادشده بر روی تراشهی  δC( cmosوδR

سیكل حدی یكی از مهمترین مشخصههای یک سیستم غیرخطی

به ترتیب خازن با پارازیت جزئی 3و مقاومت هستند ).و ( )bمدار معادل 4کل

است .سیكل حدی در برخی از دستگاهها ازجمله اسیالتورها میتواند بسیار

میكرو ساختار است.

مطلوب باشد .در بعضی دیگر از دستگاهها ،سیكل حدی باعث استهالک
قطعات شده و از کارایی سیستم میکاهد .باوجوداین یافتن شكل موج دقیق
یک سیكل حدی معموالً ضروری نیست .ممكن است با اثبات وجود سیكل

مجله کنترل ،جلد  ،12شماره  ،3پاییز 1397

interdigitate

1

equivalent

Elements

2

Laplace

partial

3

finite

Journal of Control, Vol. 12, No. 3,Fall 2018

4
5
6

طراحی بهینه و ساخت حسگر ریزسیالی شناسایی مواد و قرائتگر خازنی مبتنی بر چرخه حدی

57

میثم زمانی پدرام ،منصور محتشمیفر ،احمد عفیفی

حدی یا یافتن تقریبی دامنهی نوسان و فرکانس آن ،بتوان به تحلیل و درک
مناسبی از رفتار سیستم در حوزهی نوسان دستیافت .سیستم شكل  63را
در نظر بگیرید:

شكل  :63سیستم متشكل از دو بخش خطی و غیرخطی با ورودی صفر

شكل  :65ساختار قرارگیری حسگر در مدار الكتریكی

اگر برای قسمت غیرخطی ،تابع توصیفی مناسبی استخراج شود و

مجدد یادآوری میگردد مدل الكتریكی حسگر خازنی بهصورت

قسمت خطی نیز با تابع تبدیل مربوطه نشان داده شود ،شكل  63بهصورت

شكل  66است:

شكل  64قابلبیان است.

شكل  :64سیستم نوسانی بیانگر بخش غیرخطی توسط تابع توصیفی

معادالت سیستم باال را میتوان در ماتریس ( )8بهصورت ساده
بازنویسی کرد:
()8

−1   X ( j ) 
)  N ( A, 
=0
 1
L
(
j )   Y ( j ) 


شكل  :66مدل تعریفشده در فضای فرکانسی

بر اساس مدل تعریفشده در شكل  ،62معادله بین ورودی و خروجی

که پاسخ آن را میتوان به کمک ( )9به دست آورد.
) N ( A, 
−1
=0
1
) L( j

()9

در فضای فرکانس را میتوان بهراحتی استخراج نمود.
1
= Zn
RnCn s + 1

()12

1 + N ( A,  ) L( j ) = 0

1
Cx s

ابتداییترین روش حل معادلهی وجود سیكل حدی ،روش محاسبات

که بر اساس معادله فوق تابع تبدیل در حوزه فرکانس بهصورت ()13

جبری است .مجموعه جواب دامنه و فرکانس نوسانات میتوانند بهصورت
ضمنی و یا صریح از ( )10به دست میآیند:
1
]
) N ( A, 
1
Im[ L( j )] = Im[−
]
) N ( A, 

()10

Re[ L( j )] = Re[−

real :

()11

()13

Z
C x j
) c( j
=− n =−
) y ( j
Zx
( RnCn + RxC x ) j + 1 − Rx RnC xCn 2

imaginary :

بازنویسی میکنیم:
1
) N ( A, 

به دست میآید:

2

در روش ترسیمی ،معادلهی وجود سیكل حدی را بهصورت ()11
L( j ) = −

تابع توصیفی و دینامیک سیستم رابطه زیر به دست میآید:
1 

2
(1 − Rx RnCx Cn ) = 0 → Rx Cx = R C  2 


n n


Cx
A


=


 ( RnCn + Rx Cx ) 4 D
2 2 2
) A ( Rn Cn  + 1
= → Cx
4 D RnCn 2

()14

یک سیكل حدی در سیستم خواهد بود .حال در اینجا قصد بر استخراج

که در ( ،)14تابع توصیفی یک سیستم دو وضعیتی همانند ( )15بیان
میشود.
()15
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G ( j ) = −

ایجاد چرخه حدی مجازی ،تابع دو وضعیتی (بنگ بنگ) است لذا با تقاطع

نقاطی که در آن دو نمودار باهم تقاطع داشته باشند نشاندهندهی وجود

داخل ساختار شكل  65قرار داده میشود.

jCx (1 − Rx RnC xCn ) + C x ( RnCn + RxC x )
( RnCn + RxC x ) 2  2 + (1 − Rx RnCxCn 2 ) 2
2

= ) G ( j

بر اساس دینامیک موجود در سیستم ،تابع غیرخطی موردنیاز جهت

برای دو طرف معادلهی باال میتوان نمودار قطبی مجزا رسم کرد.

پارامترهای مدل ارائهشده در شكل  62است .برای این کار مدل ممز را در

Z x = Rx +

4D
A

= )N ( A
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که در آنD, A ،

به ترتیب بیانگر دامنه نوسان و میزان حد اشباع

است .با توجه به اینكه خروجی سیستم همان ولتاژ است و اندازهگیری می-

تفكیکپذیری برای حسگر تشخیص گر شیشه و کوکائین در ()17

شود ،لذا در این داده خروجی فرکانس و دامنه نوسان بهراحتی
قابلاندازهگیری هستند .حل معادلهی فوق ،بهصورت ( )16بهصورت ()17
صریح قابلبیان است.

 A ( Rn2Cn2 2 + 1)  
 A ( Rn2Cn2 2 + 1) 
= C x
=  C x

2
4 D RnCn
4 D RnCn 2 

 

→

1
4D
= R
=  R

x
x
2
2 2 2



RnCnC x
 A( Rn Cn  + 1) 

 

()16

شایانذکر است در ( ،)16مقادیر
حسگر و مقادیر

Rn , Cn

Rx , Cx

مربوط به مشخصات

مربوط به مدار الكتریكی ساختهشده هستند

و بهصورت از پیش تعیین شده در مدار الكتریكی قرار داده میشوند .به

عالوه مقادیر A, 

()18

و ( )18محاسبهشده است.
 mol

10

 mol

50

 mol

100

L
L
L


445nf − 119 pf 217 nf − 119 pf 46nf − 119 pf
 mol
ppm
R  0.000218
 0.0327
Lpf
nf
=R

 mol
 mol
 mol
50
10
L
L
L
=R


1100nf − 119 pf 440nf − 119 pf 540nf − 119 pf
 mol
ppm
R  0.0000185
 0.005
Lpf
nf
100

نیز در هنگام نمونه برداری اندازهگیری میشوند.

شكل  ،67مدار و ساختار ریزسیالی را در هنگام قرائت خازنی نشان میدهد.

 -6نتیجهگیری
در این مقاله ،بر مبنای ساختارهای ریزسیال و همچنین فن
زیستفناوری ،گامی در جهت طراحی و ساخت سامانه تشخیص گر مواد
مخدر طراحی برداشته شده است .ابتدا طرح مورد نظر در نرم افزار شبیهساز
چند فیزیكی کامسول پیادهسازی و سپس بر مبنای حالتهایی که در
واقعیت پیشبینی میشود ،فیزیک و پارامترهای مختلف نیز در هنگام شبیه-

شكل  :67مدار و ساختار ریزسیالی ساختهشده در هنگام انجام
آزمایش

سازی مد نظر قرار میگیرند .بر اساس تغییر پارامترها و همچنین تعیین توابع
هزینه و حساسیت به ازای تغییر پارامترهای موثر در ساخت ریز سیال ،حالت
بهینه پارامترها استخراج میشوند .با استفاده از پارامترهای مستخرج در
بخش طرا حی بهینه و با کمک فن میكروالكترونیک ،ریزسیال مذکور

 -5نتایج و مشخصات فنی حسگر

ساخته میشود و بر روی سطح الكترودهای خازنی حسگر نیز آپتامرهای

در این آزمون ،میكرو کانال مارپیچ مورد آزمایش انجام میگیرد،

مورد نظر پوششدهی میگردند .در کنار بخش میكروالكترونیک ،قرائت

مطابق با آزمون قبلی مجدد سنجش انجام میشود ،در این آزمایش برای

گر خازنی مبتنی بر چرخهی حدی در این مقاله معرفی و پیادهسازی می-

غلظتهای  50 ،100و  10میكرو مول بر لیتر برای هر دو ماده شیشه و

گردد .در این روش نوین با ایجاد یک مدل غیرخطی مجازی در کنار

کوکائین انجام میشود که نتایج به شرح جداول جدول  1و جدول 2

ساختار خازنی و ایجاد چرخه حدی تلقینی ،ظرفیت خازنی به صورت

هستند .همچنین برگه مشخصهی حسگر به صورت جدول  3بیان میگردد.

لحظهای اندازهگیری میشود .نتایج شبیهسازی و پیادهسازی عملی گویای
عملكرد مناسب این روش اندازهگیری است.

جدول  :1جدول نتایج اندازهگیری برای حالت کوکائین
کوکائین

با

غلظت  10میكرو مول
بر لیتر

با

کوکائین با

کوکائین

غلظت  50میكرو

غلظت  100میكرو

مول بر لیتر

مول بر لیتر

 540نانو فاراد

 110نانو فاراد

در
حالت آزاد

 1,1میكرو
فاراد

119
پیكوفاراد

جدول  :2جدول نتایج اندازهگیری برای حالت شیشه
شیشه با غلظت

شیشه با غلظت

 10میكرو مول بر لیتر

 50میكرو مول بر
لیتر

 46نانو فاراد

شیشه
غلظت

با

در

100

حالت آزاد

نانو

119

میكرو مول بر لیتر
445

 217نانو فاراد
فاراد
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پیكوفاراد
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جدول  :3مشخصات فنی حسگر طراحی شده

واحد

پارامترهای ساخت میكرو سازه

مقدار

میكرومتر

5000

طول الكترودها

میكرومتر

50

عرض الكترودها

میكرومتر

50

فاصله الكترودها

-

800

تعداد شانه ها

مس-طال

-

پوشش

نانومتر

100

ارتفاع پوشش

میكرومتر

200

ارتفاع کانال
پارامترهای مكانیكی

میكرومتر بر
ثانیه
پاسكال

سرعت ورودی

0.1

سیال

فشار هوا

فشار خروجی

میكرومتر

200

ارتفاع کانال

میكرومتر

5000

پهنای کانال

میكرومتر بر
ثانیه

بیشینه سرعت

0.4

توزیعی

پاسكال

0.0031

بیشینه فشار توزیعی

ولت

0-10

ولتاژ ورودی

مگاهرتز

8

فرکانس پردازنده

پارامترهای الكتریكی

اتمگا 8

نوع پردازنده

آری

نمایشگر

خازنی-چرخه

*

حدی

متد قرائت
پارامترهای کنترلی

میلی ثانیه

800

زمان سكون

میلی ثانیه

720

زمان پاسخ دهی

هرتز

1.388888889

پهنای باند
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[13] Pamula, V.K. and R.B. Fair. Detection of
dissolved TNT and DNT in soil with a MEMS
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چکیده :تقاضای روزافزون برای دست یافتن به سیستمهایي با امنیت و قابلیت اطمینان باالتر ،توسعۀ مدلها ،آنالیز و طراحي روشهای
مناسب را ضروری ساخته است .طراحي کنترلر جهت تشخیص حمالت سایبری نفوذ ،از اهداف این مقاله است .جهت طراحي کنترلری که
قادر باشد حمالت نفوذ را به دقت و در کوتاهترین زمان ممكن تشخیص دهد ،در این مقاله نظریه شبكهپتری ترکیبي مرتبه اول فازی عصبي
بكار گرفته شده است .پایداری سیستم تشخیص نفوذ پیشنهادی ،به ازای هر گونه شرایط موجود در شبكه ارتباطي و پارامترهای ورودی اثبات
شده است .جهت ارزیابي عملكرد کنترلر ،مجموعه داده استاندارد  DARPAمورد استفاده قرارگرفته است .نتایج شبیهسازیها ،نرخ گزارشات
مثبت نادرست اندک ،نرخ تشخیص مناسب و همچنین سرعت همگرایي بسیار باالی کنترلر پیشنهادی را تایید مينماید.
کلمات کلیدی :زیرساختهای حیاتي ،حمالت سایبری ،سیتمهای تشخیص نفوذ ،شبكهپتری ترکیبي مرتبه اول فازی عصبي.

Cyber intrusion detection on critical infrastructures using fuzzy
neural first order hybrid Petri net
Z. Ghazi and A. Doustmohammadi
Abstract: Due to the growing demand to achieve more secure and reliable systems, development
of models, analysis and design of appropriate procedures seems to be necessary. The aim of this paper
is designing a controller in order to detect cyber intrusion. In this paper fuzzy neural first order hybrid
Petri net is used to design a controller that is capable of detecting cyber intrusions accurately as soon
as possible. The stability of the proposed intrusion detection system has been proven for any network
conditions and input parameters. To evaluate controller performance, DARPA standard data set is
used. The simulation results confirm proper detection rate, low of false positive rate, and also
surprisingly high convergence speed.
Keywords: critical infrastructures, cyber attacks, intrusion detection systems, fuzzy neural first
order hybrid Petri net.
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در نوع اول تشخیص بر مبنای خصوصیات شناخته شدة حمالت است.

 -1مقدمه
سیستمهای کنترل ،سیستمهایي هستند که فرآیندهای فیزیكي را
کنترل و هدایت ميکنند .تبادل اطالعات در اکثر این سیستمها ،بر پایه علم
کامپیوتر و فناوری اطالعات ميباشد .سیستمهای کنترلي در زیر
ساختهای حیاتي 1سیستمهای حساسي هستند که هر گونه اختالل در آنها
ميتواند پیامدهای جبران ناپذیری برای سیستم فیزیكي تحت کنترل و افراد
مرتبط با آن داشته باشد .کشورهای مختلف با توجه به ضرورتها و
اولویتهای خود ،تعاریف متنوعي از زیرساخت و زیرساخت حیاتي ارائه
مينمایند .تعاریف مختلف ميتواند باعث ایجاد مصادیق متفاوت گردد.
انرژی ،آب آشامیدني و سیستمهای مربوط به تصفیه ،مخابرات ،رآکتورها،
مواد و پسماندهای هستهای ،سدها و  ...را ميتوان از زیرساختهای حیاتي
برشمرد.
با افزودن قابلیتهای جدید ،هوشمندسازی شبكه و بكارگیری
امكانات مخابراتي روز دنیا در زیرساختهای حیاتي ،ساختارهای
شبكههای هوشمند ميتوانند بسیار کاراتر و بهبود پذیرتر جهت اداره و
عملكرد گردند .این مسائل هر چند فواید بسیاری از جهت کارایي در
شبكهها دارند ،اما ریسکهای بزرگ و چالشهای دشواری در مقولۀ
حفاظت در برابر حمالت امنیتي سایبری به وجود خواهند آورد .با توجه به
مقیاس وسیع شبكههای زیرساختهای حیاتي ،منطقي به نظر ميرسد که
آسیب پذیری سیستمهای ارتباطي این شبكهها نیز به همین میزان گسترده
باشد .بنابراین تمامي کارشناسان اذعان دارندکه شاخۀ امنیت سایبری در
زیرساختهای حیاتي بسیار با اهمیت بوده و نیازمند توجه و تحقیقات بسیار
است.
حمالت سایبری ميتواند با انگیزههای متفاوتي انجام گیرد از جمله:
چالش های ذهني و فكری ،نشان دادن خود و یافتن رقیب ،تست کردن
امنیت سیستم ،بدست آوردن پول ،انتقام ،تروریسم .حمالت سایبری انواع
مختلفي دارند که ميتوان به برخي موارد از قبیل  :حملۀ دسترسي به منابع،
حملۀ صحت اطالعات ،حمالت پروتكل ،حمالت مسیر یابي ،2نفوذ،3
بدافزار ،تزریق دادههای نادرست 4اشاره نمود [ .]1رویدادهای اخیر از جمله
استاکس نت ،الزاماتي در خصوص پرداختن به حمالت سایبری پیچیده و
اثرات بسیار مخرب آنها بر زیرساختهای حیاتي را ضروری ساخته است.
برای دستیابي به این هدف با توجه به مزایای قابل توجه نظریه شبكهپتری،
به نظر ميرسد بكارگیری این ابزار مفید واقع خواهد شد .تمرکز این مقاله
بر تشخیص حمالت نفوذ ميباشد .به طور کلي تشخیص نفوذ به دو نوع
مختلف دسته بندی ميگردد :تشخیص سوء استفاده ،5تشخیص
غیرمتعارف.6

دادة جدید با پایگاه دانش حمالت مورد مقایسه قرار ميگیرد و در صورت
تطابق به عنوان حمله تشخیص داده ميشود .از مزایای این روش نرخ
گزارشات مثبت نادرست ( )FPRکم ميباشد .با این حال این روش قابلیت
شناسایي حمالت ناشناخته را ندارد .در نوع دوم یا همان تشخیص
غیرمتعارف ،رفتار متعارف و نرمال سیستم تعریف ميشود و در صورت
عدم تطابق دادههای ثبت شده با رفتار نرمال سیستم ،به عنوان حملۀ سایبری
گزارش خواهد شد .هر چند این روش قابلیت شناسایي حمالت ناشناخته
را دارد ،اما  FPRدر این روش باال بوده که این امر خصوصا در کنترل
زیرساختهای حیاتي یک مشكل بزرگ محسوب ميشود [ .]2در این
مقاله روشي جهت تشخیص نفوذ بر مبنای تشخیص غیرمتعارف مبتني بر
نظریه شبكهپتری ترکیبي مرتبه اول فازی عصبي 7پیشنهاد شده است که نه
تنها نرخ تشخیص مناسبي ایجاد خواهد نمود ،بلكه بر اساس نتایج
شبیهسازی زمان همگرایي و  FPRبسیار کمي خواهد داشت.
تشخیص نفوذ اولین بار توسط [ ]3مطرح گردید .پس از آن مطالعات
بسیاری بر روی این حو زه متمرکز گردید[ .]5،4در حوزة تشخیص نفوذ
بر اساس روش تشخیص سوء استفاده تحقیقات بسیاری متمرکز شده است.
از جمله روشهای مورد استفاده در این حوزه ميتوان به تطبیق الگو اشاره
نمود[ .]7،6روشهای تطبیق الگو ،از جمله روشهای رایج جهت ارتقا
امنیت تبادل داده هستند .روشهای ارائه شده در این حوزه ،معرفي و مقایسه
آنها در [ ]8گردآوری شده است .استخراج داده فرآیندی جهت شناسایي
دادههای معتبر و استخراج الگوی قابل فهم از آنهاست ،که بر این اساس
قادر خواهیم بود رفتارهای مشكوک را شناسایي نماییم [ .]9-11الگوریتم
ژنتیک با بهرهگیری از بهینهسازی جستجوی سناریوی حمله ،در زمان
پردازش منطقي زیرمجموعهای از حمالت بالقوه را فراهم مينماید
[ .]13،12در [ ]14با بهرهگیری از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم فازی ،روشي
جهت تشخیص برخط نفوذ ارائه شده است .از شبكهپتری رنگي ميتوان به
عنوان ابزاری برای تعریف ویژگيهای رفتارهای مخرب و همچنین
تشخیص آنها نام برد [.]15-17
برخي روشهای موجود در حوزة تشخیص غیرمتعارف بر مبنای
روش طبقه بندی 8است [ .]18-20طبقه بندی یكي از محبوبترین
روشهای تشخیص نفوذ است .در این روش الگوریتمي برای یافتن شباهت
بین نمونهها جهت ساخت خوشه ارائه ميشود ،به گونهای که نمونههای
متعلق به یک خوشه دارای ویژگيهای مشابهي باشند .اگرچه در این روش
نمونههای جدید به خوبي تشخیص داده ميشوند ،اما پیش بیني با دقت
کمي صورت ميپذیرد ]21[ .با افزودن کمیتهای فازی الگوریتمي بر پایۀ
طبقه بندی جهت تشخیص حمالت نفوذ پیشنهاد داده است که قادر است
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کارایي را به نسبت روشهای طبقه بندی موجود بهبود ببخشد .شبكه عصبي

تحلیل خواهد شد .اثبات پایداری مدل پیشنهادی به ازای هر شرط اولیه ای

در حوزة تشخیص غیرمتعارف به صورت گسترده بكار گرفته شده است و

در بخش  6ارائه گردیده است .در نهایت بخش 7مقاله ،حاوی مطالب جمع

از مزایای آن ميتوان از نرخ تشخیص مناسب نام برد [ .]22-24الگوریتم

بندی است.

فازی با وزنهای تصادفي جهت تشخیص نفوذ در [ ]25بكار گرفته شده
است،که توان محاسباتي و یادگیری باالیي ایجاد نموده است .الگوریتم
ژنتیک [ ]27،26و ویولت [ ] 28از دیگر راهكارهای مورد استفاده در
تشخیص غیرمتعارف ميباشند .در [ ]29روش  1PSOبرای ایجاد وزنها
بكارگرفته شده است تا مجموعهای از طبقه بندیها را با دقت بیشتری ایجاد
نماید .الگوریتم مبتني بر اطالعات متقابل ،ویژگي مطلوب برای طبقه بندی
را به صورت تحلیلي انتخاب مينماید .الگوریتم انتخابي مبتني بر اطالعات
متقابل ميتواند ویژگيهای خطي و غیر وابسته به دادهها را نیز بررسي نماید
[ .]30امروزه تحقیقات محدودی بر تشخیص حمالت سایبری با استفاده از
ایدة شبكهپتری ،متمرکز شده است .در [ ]31از شبكهپتری رنگي جهت
طراحي درخت خطا و ارائه و پیاده سازی سیستمهای تشخیص نفوذ مبتني
بر عاملها ،استفاده شده است .همچنین ایدة شبكهپتری تصادفي تعمیمیافته
برای مدلسازی حمالت و تهدیدات در سیستم اسكادا بكار گرفته شده است
[ .]32توماس چن و همكاران ،توانایي شبكهپتری در مدلسازی حمالت
سایبری-فیزیكي به شبكههای هوشمند را نشان دادهاند [.]33
از آنجایي که زیرساختهای حیاتي سیستمهایي ترکیبي از
دینامیکهای پیوسته و رخداد گسسته هستند [ ،]34بكارگیری هر روش
پیوسته و یا رخداد گسسته جهت مدلسازی و تشخیص خطا (خطای فیزیكي
و یا سایبری) بخشي از دینامیک سیستم را در نظر نگرفته و قادر نخواهد
بود همزمان دینامیک های پیوسته و رخداد گسسته و ارتباطات مابین آنها

 -2شبکهپتری ترکیبی مرتبه اول
ایدة شبكهپتری در سال  1962توسط کارل آدام پتری ارائه گردید [.]36
در کنار شبكهپتری گسسته ،ایده شبكهپتری پیوسته جهت مدلسازی
سیستمها و سیگنالهای پیوسته در سال  1987مطرح شد [ .]37در مدل
شبكهپتری هیبرید که در سال  1991ارائه شده است ،به صورت همزمان از
شبكهپتری پیوسته برای مدلکردن جریانهای پیوسته و از شبكهپتری عادی
برای مدل کردن وقایع گسسته استفاده شده است [ .]38شبكهپتری ترکیبي
قادر است سیستمهای دارای دو دینامیک همزمان پیوسته و رویداد گسسته
را به خوبي مدل نماید [ .]39این ابزار در عین حال که صورت نمایش
گرافیكي جذاب و قابل درکي دارد ،قادر است تحلیلهای آنالیتیكي دقیقي
نیز از سیستم ارائه دهد [ .]41،40در این مقاله شبكهپتری هیبرید مرتبۀ اول
مورد استفاده قرار گرفته است [ .]42در این روش دینامیک پیوسته سیستم
توسط مدلهای سیال 2مرتبه اول توصیف ميگردد .در این مدل فلوهای
پیوسته نرخ قطعهای ثابت داشته و محتوای سیال هر جایگاه پیوسته به
صورت خطي با زمان تغییر ميکند .استفاده از این روش در عین داشتن
دقت مطلوب ،سرعت عملكرد باال،که از جمله نیازهای حیاتي سیستمهای
تشخیص نفوذ است را مسیر ميسازد .برخي مزایای بكارگیری

FOHPN

در تشخیص نفوذ در ادامه ذکر شده است:


شبكه پتری ابزاری قدرتمند ،گرافیكي و جذاب است که بكارگیری

را مدل نماید .از این رو امروزه مدلسازی و تشخیص خطا بر اساس

آن در مدلسازی سبب ميشود که اپراتور ارتباط گرافیكي و مؤثری

روشهای ترکیبي در زیرساختهای حیاتي مورد توجه قرار گرفته است

با محیط برنامه نویسي برقرار نماید و درک مناسبي از مدل ،ساختار

[ .]35،34در این مقاله ،روش شبكهپتری ترکیبي فازی عصبي جهت

و اجزای سیستم داشته باشد.

تشخیص نفوذ در زیرساختهای حیاتي پیشنهاد شده است ،که عالوه بر در



ریاضیات و محاسبات نظریه شبكهپتری در مقایسه با سایر ابزارها تا

نظرگرفتن همزمان دینامیکهای پیوسته و رخداد گسسته وارتباطات مابین

حدود زیادی ساده و قابل فهم بوده و این امر اجرای برنامه را نسبت

آنها ،قادر است حمالت نفوذ را در کوتاهترین زمان و با دقت باال تشخیص

به سایر ابزارها به مراتب سریعتر مينماید .تشخیص نفوذ در

دهد .عملكرد روش پیشنهادی با اعمال به مجموعه داده استاندارد DARPA

کوتاهترین زمان یک الویت مهم در زیرساختهای حیاتي است.

(تنها پایگاه داده معتبر جهت تشخیص حمالت نفوذ) مورد ارزیابي قرار
گرفته است .پایداری سیستم تشخیص نفوذ پیشنهادی ،به ازای هر گونه
شرایط موجود در شبكه ارتباطي و پارامترهای ورودی اثبات شده است.



کنترل نمودن سیستمي که توسط شبكهپتری مدل شده است ،سادهتر
بوده و قانون کنترل صراحتاً قابل محاسبه و اعمال خواهد بود.



مانیتور سیستم و تشخیص خطا با بكارگیری نظریه شبكهپتری قابل

در ادامۀ این مقاله ابتدا در بخش  2مروری کوتاه بر نظریه شبكهپتری

پیاده سازی ،مؤثر و کارا ميباشد .خطا در ابزار شبكهپتری به عنوان

ترکیبي مرتبه اول ( )FOHPNارائه خواهد شد .بخش  3روش پیشنهادی

یک حالت ممنوع قابل تعریف بوده و از این رو تشخیص خطا به نحو

شبكهپتری ترکیبي مرتبه اول فازی عصبي در تشخیص نفوذ شرح داده

مطلوبي امكان پذیر است.

خواهد شد .جهت ارزیابي عملكرد ،روش پیشنهادی به دادههای استاندارد
 DARPAاعمال شده است .پردازش اولیه و استخراج مولفههای اصلي
دادهها در بخش  4شرح داده شده است .بخش  5نتایج شبیه سازی ارائه و

Swarm Optimization
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نمایش عملكرد موازی ،1همزمان 2و متقارن 3در مدل شبكهپتری

تعاریف را ميتوان برای گذرهای ورودی و خروجي یک جایگاه نیز

بسیار آسان و قابل درک است.

نوشت .بیان گرافیكي شبكهپتری ترکیبي در شكل  1نشان داده شده است.

پارامترهای تشخیص نفوذ هر دو ماهیت پیوسته و گسسته را دارا
هستند FOHPN .یک ابزار مناسب برای مدل کردن این دینامیکها
و ارتباطات بین آنهاست.
شبكهپتری ترکیبي مرتبۀ اول به صورت )  N , m( 0تعریف ميشود که

شكل  :1جایگاهها و گذرهای تشكیل دهنده شبكهپتری هیبرید

 Nیک سیستم  FOHPNبا شرایط اولیۀ )  m( 0است .یک سیستم

تابع  D : Td TI  R زمان مرتبط با گذرهای گسستۀ زماني را

در آن

نشان ميدهد .در این نظریه به هر  ti  TDیک تاخیر آتش کردن ثابت

 Pمجموعه محدودی از  Pجایگاه 4بصورت P  Pd  Pc

)   i  D(tiمتناظر ميگردد .به هر گذر زماني با توزیع نمایي ti  TE

 FOHPNبصورت  N   P, T , Pre, Post , m0 بوده که

ميباشد Pd .بیانگر مجموعه جایگاههای گسسته و  Pcبیانگر مجموعه

جایگاههای پیوسته است T  Tc  Td .مجموعه محدودی از T

گذر 5است ،که در آن  Tcمجموعه گذرهای پیوسته و  Tdمجموع
گذرهای گسسته متشكل از گذرهای آني  ، Tiگذرهایي با زمان حقیقي
 Ttو گذرهایي با زمان تصادفي  Tsاست .همانند شبكهپتری عادی در

یک نرخ آتش کردن متوسط )  i  D(tiنسبت داده ميشود1/ i .

تاخیر آتش کردن متوسط است ،که  iپارامتر مربوط به توزیع نمایي
متناظر ميباشد.
تابع سرعتهای آتش کردن گذرهای پیوسته به صورت

 C : Tc  R  Rتعریف ميشود که داریم. R  R   :



0







شبكهپتری ترکیبي نیز رابطه  T  P  برقرار ميباشد .فرمولبندی

برای هر گذر پیوسته  ti  Tcداریم ) Vi . Vi  Vi , C (ti )  (Vi,Vi

یک سیستم  FOHPNمشابه [ ]42در نظر گرفته شده است .در این بخش به

مينیمم سرعت آتش کردن ( )mfsو  Viماکزیمم سرعت آتش کردن

اختصار نظریه شبكهپتری ترکیبي مرتبۀ اول بیان گردیده ،جزییات فرمول

است .حالت فعال بودن یک گذر پیوسته ،سرعت فایر کردن آني)IFS(7

بندی در [ ]42شرح داده شده است.
توابع تالقي  Preو  Pos tبصورت زیر تعریف ميشوند .تابع Pre
(  )Pos tبیانگر وزن کمان 6ورودی به (خروجي از) هر گذر است .که
داریم. R0  R   0 :
()1


0

P  T 
Post :  d
 Pc  T 

قابل قبول آن گذر  viرا تعریف مينماید .ماتریس تالقي در یک شبكه به
فرم )  A( p, t )  Post ( p, t )  Pre( p, tتعریف ميشود .برای
ماتریس تالقي داریم:

Acd 
Add 

()2

0

P  T 
Pre :  d
 Pc  T 

 Pre  Pi , t j بیانگر وزن کماني است که جایگاه -iام را به گذر -jام

متصل مينماید و  Post  Pi , t j بیانگر وزن کماني است که گذر -jام

را به جایگاه -iام متصل ميکند .نماد  tمجموعه جایگاههایي است که

کمان ورودی به گذر  tدارندt  t  Pd .

d 

مجموعه جایگاههای

گسسته متعلق به  tو  (c )t  t  Pcمجموعه جایگاههای پیوسته متعلق

به  tاست t .بیانگر مجموعه جایگاههایي از شبكه است که از گذر

 tبه آنها وارد ميشود t  d   t   Pd .جایگاههای گسسته و

 t c  t   Pcمجموعه جایگاههای پیوسته متعلق به  t است .همین

A
A   cc
 Adc

A xy  Post  Pi , t j   Pre  Pi , t j  ,
Pi  Px , t j T y , x , y  c , d 
نشانهگذاری 8تابعي است که به هر جایگاه گسسته مقداری غیرمنفي از
نشانه( 9که با نقاط مشكي رنگ نمایش داده ميشود) و به هر جایگاه پیوسته
مقداری سیال نسبت ميدهد  m pنشانهگذاری جایگاه  pميباشد .مقدار
نشانهگذاری در زمان  با )  m(نمایش داده ميشود .نمادهای  m dو mc

متناظر با مقدار نشانهگذاری  Pdو  Pcهستند.

 -3روش پیشنهادی شبکهپتری ترکیبی مرتبه اول
فازی عصبی در تشخیص نفوذ

1Parallel

Arc

6

2

Instantaneous firing speed

7

3Concurrent

Marking

8

Place

4

Token

9

Transition

5

Synchronic
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همانگونه که شكل  2نشان ميدهد ،حمالت سایبری ميتواند با هدف
ایجاد اختالل در عملكرد سنسور طراحي شوند و یا مستقیماً کنترل کننده
را مورد تهاجم قرار دهند .در هر حالت با نفوذ به اطالعات و تزریق
دادههای نادرست ،اطالعاتي که کنترلر بر اساس آن تصمیمگیری و عمل
مي نماید ،مخدوش گردیده و بدیهي است که کنترل کننده با تحلیل این

شكل  :2نمایش حمالت نفوذ به کنترلر از طریق سنسور

اطالعات نادرست ،عملكرد صحیحي نخواهد داشت و ممكن است این

از این رو تشخیص حمالت سایبری نفوذ در سیستمهای کنترل به صورت

تصمیمات کنترلر ،اثرات مخرب جبران ناپذیری به سیستم تحمیل نماید.

زمان حقیقي و در زمان کوتاه اهمیت بسیاری دارد و از جمله اهداف این
مقاله است .الگوریتم شكل  3گامهای عملكردی در مقاله را نمایش
ميدهد .گامهای عملكردی به سه فاز کلي تقسیم ميگردند :طراحي مدل
شبكه پتری ترکیبي فازی عصبي ،پردازش پایگاه داده و استخراج مولفههای
اصلي و ارزیابي عملكرد روش پیشنهادی با اعمال به پایگاه داده تست.

شكل  :3الگوریتم نمایش گامهای عملكردی

در ادامه این بخش مراحل طراحي مدل تشخیص نفوذ با استفاده از مدل
شبكه پتری ترکیبي مرتبه اول فازی عصبي تشریح ميگردد .پردازش پایگاه
داده و استخراج مولفههای اصلي در بخش  4و ارزیابي عملكرد روش
پیشنهادی با اعمال پایگاه داده تست در بخش  5ارائه شده است.
شبكۀ  FOHPNبا سه الیه که در شكل  4نمایش داده شده است را در نظر
بگیرید .مدل پیشنهادی دارای سه الیه است :الیه ورودی ،الیه قانون ،الیه
خروجي.

شكل  :4ساختار پیشنهادی شبكهپتری ترکیبي مرتبه اول فازی عصبي
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 t jمجموعه گذرهای الیۀ  jام از مدل شبكهپتری ترکیبي مرتبه اول فازی

 th ,  thضرایب مثبت هستند که به صورت تصادفي انتخاب ميشوند.

عصبي است که ميتواند پیوسته یا گسسته باشد  . j  1, 2,..., nوزن

مالحظات تنظیم پارامترها در [ ]43به تفصیل بیان شده است .خروجي الیۀ

کمانهای الیۀ  jام به صورت  w1j , w2j ,..., wjدر نظر گرفته شده است.

 jام مدل  FOHPNبدین صورت تعریف ميگردد:

جهت تعریف رفتار نرمال و حمالت در مدل پیشنهادی ،ميتوان به ازای
هر حالت وزن به خصوصي تعریف نمود .در این حالت یک مدل

()7

j



W M   m ( p i ) i ijw i


T

j

j

X

i 1

شبكه پتری هیبرید مرتبه اول با ابعاد بسیار باالخواهیم داشت ،که عملكرد

) Y (X j )  F (X j )  F (W T M
 mنشانهگذاری شبكه است که از ( )3قابل محاسبه است  .تعداد

ترکیبي مرتبه اول فازی عصبي جهت تشخیص حمالت نفوذ است .در ادامه

ورودیهای شبكۀ پیشنهادی است M ، W ، Y ، X .به ترتیب بردارهای

مطلوبي ندارد .ایدة مطرح شده در این مقاله استفاده از روش شبكهپتری
مفاهیم شبكهپتری ترکیبي مرتبه اول به گونهای بازنویسي ميگردد که
بتواند بر فرمول بندی فازی عصبي انطباق یابد.

ورودی ،خروجي ،وزن کمان و نشانهگذاری ميباشند .برای گذرهای
پیوسته در مدل پیشنهادی شبكهپتری ترکیبي مرتبه اول فازی عصبي ،فرمول

دینامیک مدل  FOHPNبا وقوع رخداد ماکرو 1تغییر ميیابد .ابتدا فرمول
بن دی برای گذرهای گسسته شرح داده خواهد شد .رخداد ماکرو با آتش
کردن گذر گسسته رخ ميدهد .این امر باعث تغییر نشانهگذاری گسسته یا
فعال/غیرفعال شدن گذر پیوسته ميگردد .مدل پشنهادی این مقاله جهت

بندی مشابهي ميتوان نوشت .سرعت آتش کردن آني گذر  ti  Tcدر

زمان  با )  vi (نمایش داده ميشود .نشانهگذاری جایگاه پیوسته با این
فرض که هیچ گذر گسسته ای آتش نكند و تمامي سرعتها پیوسته باشند،
به فرم زیر تغییر مينماید.

تشخیص نفوذ به گونه ای است که هر گاه گذر گسسته فعال گردد ،تنها

()8

نشانهگذاری گذرهای گسسته تغییر پیدا ميکند.
فرض کنید )   ( kبردار شمارش آتش کردن 2در زمان  kباشد .رفتار
میكرو در مدل  FOHPNدر طول دورة ماکروی kام بدین صورت تعریف

()3

) m c ( k  1)  m c ( k

) m(  d )  m(
)  w.v(
) d (

از این رو داریم:

) dm(
)   C ( p, ti ).vi (
d
ti Tc

()9

خواهد شد.

)m d ( k  1)  m d ( k )  Cdd . ( k  1

) m(  d )  m( )  w.v( )d (

رخداد ماکرو همچنین زماني روی ميدهد که جایگاه پیوسته تهي گردد.
در نظر بگیرید

 k , k 1

زمانهای وقوع رخداد ماکرو باشند .این بازة

با انجام فرآیند فازی سازی ،وروردی قطعي xi 3به ورودیهایي فازی با

زماني ماکرو پریود (  )  kنامیده ميشود .در این مقاله فرض شده است

تابع عضویت انطباق یافتۀ گوسین با تعریف زیر تبدیل ميگردد.

که در طول یک ماکرو پریود گذرهای پیوسته IFS ،ثابتي دارند.

()4

2
) 1 ( xi  cij
)
2
sij 2

ij  exp( 

 sij , cijبه ترتیب مرکز و عرض تابع عضویت ميباشند .در این صورت
برای آتش کردن گذر گسسته داریم:
()5

ij  d th
ij  d th

if
if

1
tij  
0
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ماکرو اتفاق ميافتد v ( k ) .بردار  IFSدر طول ماکرو پریود  k

است  ( k ) .بردار شمارش آتش کردن در زمان   kاست .رفتار
میكرو مدل  FOHPNدر طول ماکرو پریود  kام به صورت زیر نتیجه
ميشود [:]42
)(10

) m ( )  m ( k )  Ccc .v( k ).(   k
c

c

) m ( )  m ( k
d

 dthیک مقدار آستانه است که بر اساس [ ]43داریم:
()6

فرض کنید   0زمان اولیه و )  k (k  0زماني است که رخداد

)  th exp( th Eth
) 1  exp( th Eth

d

خروجي الیۀ  jام مدل  FOHPNدر این حالت نیز به فرم

dth 

Macro event

1

Firing count vector

2

)  Y ( X j )  F ( X j )  F (W T Mميتواند نوشته شود.

Crisp input

Journal of Control, Vol. 12, No. 3, Fall 2018

3

69

تشخیص حمالت سایبری نفوذ به زیرساختهای حیاتي با بكارگیری روش شبكهپتری ترکیبي مرتبه اول فازی عصبي
زینب قاضي ،علي دوست محمدی

m

نشانهگذاری پیوسته و )  F  v(tميباشد .روش انتشار معكوس،1

) E (n ) E (n ) Y (n



w ij
Y (n ) w ij

)(16

در این مقاله جهت محاسبۀ وزن کمانهای مدل شبكهپتری پیشنهادی مورد

F (X ) X

X j
w ij
j

استفاده قرار گرفته است.
شبكۀ پتری ترکیبي مرتبه اول فازی عصبي با  kالیۀ پنهان را در نظر بگیرید.
با احتساب الیۀ ورودی و خروجي  k+2الیه داریم که به صورت 0, ...,

 k+1شماره گذاری شده است .تعداد جایگاههای ورودی  rو تعداد
جایگاههای خروجي  Lدر نظر گرفته شده است .در سایر الیهها  Nجایگاه
داریم.

j

Y (n ) Y (n ) 



n 1,...,q

پیش از این نیز اشاره شد که در شبكۀ  FOHPNبرای گذر گسسته
 ti  TDیک گذر زماني با توزیع نمایي  ti  TEبا نرخ آتش
متوسط )  i  D(tiمتناظر ميگردد 1/ i .تاخیر آتش متوسط

است  ، i .و b

پارامترهای توزیع نمایي متناظر ميباشند .بنابراین

ميتوان نوشت:

Y (n)  [ y1k 1 (n),..., yLk 1 (n)]T

)(11

X (n)  [ x1 (n),..., xr (n)]T

) F (X j
j


j
X
)) 1  exp(b (X j   j

)(17

))  j X j b  exp(b (X j   j
[1  exp(b (X j   j ))]2

 nنشاندهندة زمان آموزش است .برای خروجي الیۀ  jام ميتوان نوشت:

))wij  i ij x (n


)(12

j



( yi j 1 (n)  F

 1,..., N

k 1
1

Y (n)  [ y (n),..., yLk 1 (n)]T
وزن کمان بین جایگاههای  iو  در الیههای مختلف است.

wi


X j
 m( pij ) i ij
wij

جهت محاسبۀ وزن کمانها در مدل پیشنهادی ،با استفاده از  qجفت دادة
آموزش ورودی و خروجي ،ميبایست یک بهینه سازی انجام شود .وزن

الگوریتم  1برای حداقل کردن خطای روش انتشار معكوس ارائه خواهد
شد.
الگوریتم :1

کمان ها بایستي به گونه ای تعیین گردد که خطا حداقل گردد .تابع هزینۀ

گام  : 0قرار دهید    0,   و   ( . error  مقدار

خطای مربعي جمعي به صورت زیر تعریف ميشود:

ماکزیمم ایپکها است).

)(13

)E (n





2

)Y ( n)  Y ( n



E

n 1,..., q

n 1,..., q

دهي اولیه شوند.

با استفاده از مفهوم گرادیان داریم:

E
)E (n
 
j
wi t 1,...,q wij

)(14

با داشتن مقدیر مناسب نرخ آموزش  داریم:
)(15

)E (n
.
wij

گام  : 1تمامي وزنها و پارامترهای از پیش تعیین شده ميبایست مقدار

گام  : 2محاسبۀ خروجي هر الیه از شبكه توسط فرمول (.)12
گام  : 3محاسبۀ خطای انتشار الیۀ خروجي ) ij (nبه صورت رو به عقب

. j = k+1,k,...,1

wij (  1)  wij ( )  

)(18
X  zik 1

وزنهای جدید با انجام محاسبات برای همۀ نمونههای آموزش قابل محاسبه
خواهند بود .یكبار طي این مراحل برای همۀ نمونهها یک دوره 2نامیده مي
شود .قبل از شروع اولین ایپک تعداد قوانین فازی ،وزنهای اولیه ،مرکز و
عرض اولیۀ تابعهای عضویت و سایر پارامترهای تعریف شده در روش

گام  : 4محاسبۀ ترم خطای انتشار مربوط به الیههای میاني با استفاده از رابطۀ
زیر:
)(19

پیشنهادی ،بایستي مقدار دهي شوند .این مقادیر ميتوانند به صورت
تصادفي انتخاب شوند .البته انتخاب هوشمندانه این مقادیر در کاهش زمان

همگرایي موثر خواهد بود .برای محاسبۀ ) E (nداریم:
wij

Back Propagation

F
X

])ik 1 (n)  [ yi (n)  yi (n

X  zim

ij


i



F
X

wji

N j 1





j 1

1

 ij (n) 

N j 1

zi (n)   x (n) wi

j 1

j 1

j

 1

گام  : 5به روز نمودن وزنها cij ،و  sijبا بكارگیری روابط زیر .

1

Epoch

2
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در همۀ مقاالت این حوزه در بخش آموزش ”“10% KDD

q

wij1 (  1)  wij1 ( )    ij (n) xj 1 (n) i ij .

)(20



n 1

E
.
cij

cij (  1)  cij ( )   c

E
.
sij

sij (  1)  sij ( )   s

مورد استفاده قرار گرفته است .تعداد نمونههای هر حمله در جدول
 1نمایش داده شده است.
جدول  : 1مجموعه داده تشخیص نفوذ ]44[ 10% KDD 99
تعداد نمونهها

حمله

تعداد نمونهها

دسته بندی

280790

smurf

391458

DOS

107201

neptune

2203

back

979

teardrop

264

pod

21

land

1020

warezclient

53

guess_passwd

20

warezmaster

12

imap

8

ftp_write

آزمایشگاههای MIT

7

multihop

 Lincolnتهیه شده است .هر ارتباط ثبت شده به صورت نرمال یا حمله با

4

Phf

ذکر نوع دقیق حمله مشخص شده است .هر ارتباط ثبت شده از  100بایت

2

Spy

تشكیل شده است .دادههای تست ثبت شده در بازة دو هفته جمع آوری

30

buffer_overflow

شده اند و حدود دو میلیون داده است .دادههای  KDD 99که جهت

10

rootkit

آموزش بكار ميرود ،به صورت تقریبي از  4.900.000بردار داده تشكیل

9

loadmodule

شده است .هر یک از بردارها از  41پارامتر شامل فاصله ،نوع پروتكل،

3

perl

1589

satan

1247

ipsweep

1040

portsweep

231

nmap

) ( xi  cij

E
 (Y (n)  Y (n))m( pi j ) i ij
cij
sij 2
( xi  cij ) 2

E
j
 (Y (n)  Y (n)) m( pi ) i ij
sij
sij 3
گام  : 6پس از هر ایپک ترم خطا ( )13ميبایست محاسبه گردد .در صورتي

که  error  یا    باشد      1برو به گام  .1در غیر

اینصورت برو به گام .7
گام  : 7پایان .

 -4پردازش مجموعه داده استاندارد DARPA
مجموعه دادههای ارزیابي  DARPAتوسط

سرویس ،پرچم ،1بایتهای ورودی و ...تشكیل شده است که بر حسب
نرمال یا حمله برچسب زده شده اند .از آنجا که این پارامترها برخي پیوسته
و برخي ماهیت گسسته دارند ،شبكهپتری ترکیبي قادر است خصوصیات
شبكه را مدل نماید .اطالعات جامع در خصوص این مجموعه داده در []44
موجود است .حمالت به  4دسته تقسیم بندی ميشوند:


) :Denial of service (DOSوقتي مهاجم تالش ميکند کاربر

R2l

1126

52

4107

97277

U2R

Probe

Normal

معتبر را از استفاده از سرویس منع کند.


) :Remote to Local (R2lمهاجم نام کاربری بر روی سیستم
قرباني ندارد ،ولي تالش ميکند به آن دسترسي پیدا کند.





بر اساس [ ]45در مجموعه دادة  KDD 99دادههای تكراری بسیاری
ثبت شده است که بكارگیری این دادهها در بحث آموزش تنها باعث

) :User to Root (U2Rمهاجم دسترسي محلي به سیستم قرباني

اتالف زمان ميگردد .از آنجا که بحث زمان در تشخیص حمالت سایبری

دارد و سعي مينماید امتیازات فوق العاده ای برای خود ایجاد

حیاتي است ،دادههای مجزا و متفاوت از این پایگاه داده استخراج شده

نماید.

است .تعداد دادههای مجزا در هر طبقه بندی در جدول  2نمایش داده شده

 :Probeمهاجم تالش ميکند از میزبان هدف اطالعات حیاتي

است.

بدست آورد.

Flag
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معیارهای نرخ تشخیص ( )DR3و نرخ مثبت نادرست ( )FPR4مالک

جدول  :2نمایش تعداد دادههای مجزا در مجموعه KDD 99
DOS

R2l

U2R

Probe

Normal

دسته بندی

45927

995

52

11656

2996

دادههای مجزای

5741

2199

37

1106

9711

آموزش

ارزیابي عملكرد سیستمهای تشخیص نفوذ است [ .]48،47جهت محاسبه
معیار نرخ تشخیص در ساختار شبكه پیشنهادی داریم:
ID
i, j

()21

M

دادههای مجزای

Nj

تست

Fi ,alarm
 M iID
j
,j
Fi ,alarm
j

جهت استخراج دادههای مستقل در بحث آموزش ،الگوریتم سریع

Pi ,DR
j 
Pi ,FPR

j

 1 P

DR
i, j

تطبیقي آنالیز مولفههای مستقل )FastAdaptiveOgICA( 1در این مقاله

ND
i, j

P

بكار گرفته شده است .این الگوریتم سیگنال چند متغیره را به سیگنالهای

 Pi ,DRاحتمال تشخیص صحیح حمله از نوع  jتوسط سیستم تشخیص
j

KDD

نفوذ  iام است M iID, j .تعداد حمالت صحیح تشخیص داده شده از نوع j

 99توزیع غیرگوسیني دارد .از این رو الگوریتمهای  ICAميتوانند در

توسط سیستم تشخیص نفوذ  iام ميباشد N j .تعداد کل حمالت از نوع

استخراج مولفههای اصلي مؤثر واقع شوند .کاهش ابعاد داده قادر است

 jوارد شده به سیستم تحت مطالعه است.

مستقل غیرگوسیني 2تبدیل مينماید[ .]32پایگاه دادة تشخیص نفوذ

پیچیدگي این مسئله را کاهش دهد و نقش مهمي در افزایش کارایي به
خصوص در تشخیص نفوذ زمان حقیقي ایفا مينماید.
الگوریتم  FastAdaptiveOgICAنه تنها سریع ،تطبقي و تكرار شونده
با الگوریتم شبكه عصبي است ،بلكه با سرعت همگرایي و کارایي باال
سیگنالهای گوسین را تفكیک مينماید .جزئیات فرمول بندی این
الگوریتم به تفصیل در [ ]46شرح داده شده است .جدول 3تعداد دادههای
آموزش پس از استخراج مولفههای اصلي را نمایش ميدهد.
جدول  :3نمایش تعداد دادههای مجموعه  KDD 99پس از استخراج
مولفههای اصلي
DOS

R2l

U2R

Probe

Normal

45927

995

52

11656

2996

138

86

30

132

138

 Pi ,FPRثبت نادرست حمله از نوع  jتوسط سیستم
احتمال تشخیص
j
alarm
تشخیص نفوذ  iام است.
 Fi , jتعداد کل هشدارهای حمله از نوع j

توسط سیستم تشخیص نفوذ  iام ميباشد .این مقدار در مدل شبكهپتری،
) p DR
متناظر است با نشانه گذاری جایگاه خروجي مرتیط با حمله  jام (
j
.  p DR
یا نرخ آتش نمودن گذرهای
j
شكل  5تشخیص حمالت با بكارگیری روش شبكهپتری ترکیبي مرتبه
اول عصبي را نمایش ميدهد .استفاده از این سیستم تشخیص نفوذ
شبكهپتری ترکیبي مرتبه اول عصبي [ ]49بدون در نظر گرفتن الگوریتم
فازی ،اگرچه نرخ تشخیص مطلوبي خواهد داشت ،اما نرخ مثبت نادرست

ابعاد قبل از اعمال
ICA

در این روش تا حدودی نامطلوب است .میزان نرم خطا با بكارگیری این
روش  0.47ميباشد .باال بودن نرخ مثبت نادرست اثرات مخربي بر سیستم
خواهد داشت ،زیرا با گزارش حملۀ نادرست توسط سیستم تشخیص نفوذ،

ابعاد کاهش یافته

عملكرد سیستم تحت کنترل مختل ميگردد.

 -5ارزیابی روش پیشنهادی و نتایج شبیه سازی
جهت ارزیابي عملكرد ،روش شبكهپتری ترکیبي مرتبه اول فازی
عصبي که در بخش 3به تفصیل ارائه گردید ،به پایگاه داده (پس از
استخراج مولفههای اصلي که در بخش  4شرح داده شد) اعمال گردیده و
نتایج شبیه سازی توانایي روش پیشنهادی در تشخیص انواع حمالت نفوذ
را تایید مينماید 41 .پارامتر تعریف شده در پایگاه داده که پیش از این به
آن اشاره گردید ،معیار تشخیص حالت نرمال یا حمله قرار خواهند گرفت.
جزییات و تعریف دقیق این پارامترها در [ ]44شرح داده شده است .این
پارامترها به عنوان شرایط اولیه به شبكه پیشنهادی اعمال گردیده و
نشانهگذاری نهایي شبكه بیانگرعملكرد در حالت نرمال یا تشخیص هر یک
از حمالت نفوذ است.

شكل  : 5نمایش تشخیص حمالت با بكارگیری روش شبكهپتری
ترکیبي مرتبه اول عصبي

شكل  6تشخیص حمالت با بكارگیری روش شبكهپتری ترکیبي مرتبه
اول فازی عصبي را نمایش ميدهد .میزان نرم خطا با استفاده از این روش
 0.183ميباشد .با بكارگیری الگوریتم فازی نه تنها نرخ تشخیص حمالت

Fast Adaptive Independent Component Analysis

1

Detection Rate

non-Gaussian

2

False Positive Rate

3
4
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مناسب است ،بلكه نرخ مثبت نادرست به میزان قابل قبولي کاهش یافته

سیستم را تضمین خواهد نمود .همانگونه که نشان داده شده است ،روش

است .این امر با توجه به خصوصیات نظریه فازی قابل پیش بیني به نظر مي

تشخیص نفوذ مبتني بر شبكهپتری پیشنهادی ،از سریعترین روش مورد

رسید.

مقایسه 13 ،برابر در تشخیص حمالت سریعتر عمل کرده است .این امر با
توجه به سادگي ریاضیات نظریه شبكهپتری و توانایي عملكرد موازی و
همزمان امری مورد انتظار به نظر ميرسید .روش شبكهپتری ترکیبي فازی
عصبي که در این مقاله جهت تشخیص حمالت سایبری نفوذ در
زیرساختهای حیاتي پیشنهاد گردید ،قادر است همزمان دینامیکهای
پیوسته و رخداد گسسته و ارتباطات آنها را مدل نماید .این خصوصیت در
کنار سرعت عملكرد مناسب ،برتری روش پیشنهادی در قیاس با روشهای
مرسوم است .در صورت مدلسازی ترکیبي زیرساختهای حیاتي در کنار
الگوریتمهای تشخیص خطای ترکیبي است که مدلي جامع خواهیم داشت
که در برگیرندة تمامي خصوصیات این ابرسیستمها خواهد بود.
-6اثبات پایداری مدل پیشنهادی
شكل  : 6نمایش تشخیص حمالت با بكارگیری سیستم تشخیص نفوذ

اثبات پایداری و کراندار بودن شبكهپتری ترکیبي همچنان به عنوان

در جدول  4نتایج عملكرد روش پیشنهادی بر اساس دو معیار ذکر

یک چالش پیش روی محققان است .در این مقاله با استفاده از هم ارزی

شده و همچنین سرعت تشخیص ،با برخي روشهای تشخیص نفوذ مورد

شبكهپتری ترکیبي تک نرخي ( )single-rateبا ترکیبي اتوماتا

( skewed

مقایسه قرار گرفته است.

 ،)clocks hybrid automataمدل پیشنهادی ترکیبي شبكهپتری مرتبۀ اول با

مقایسه روش پیشنهادی (جدول ،) 4نرخ تشخیص حمالت مناسب

یک مدل شبكهپتری گسسته هم ارز گردیده است .سپس با بكارگیری

سیستم تشخیص نفوذ را در مقایسه با روشهای مشابه نشان ميدهد .نرخ

قضایای اثبات کرانداری شبكهپتری گسسته ،کرانداری مدل پیشنهادی

مثبت نادرست در این روش به میزان قابل قبولي کاهش یافته است .سرعت

نشان شده است [.]54

تشخیص حمالت سایبری یكي از مهمترین معیارها در عملكرد سیستمهای
تشخیص نفوذ است .تشخیص حمالت در کوتاهترین زمان ممكن ،امنیت
جدول  : 4مقایسه نتایج عملكرد روش پیشنهادی
زمان اجرا
)(s

R2L

Probe

U2R

Normal

DOS

FPR

DR

FPR

DR

FPR

DR

FPR

DR

FPR

DR

0.1237

0.15

96.2

0.2

99.0

0.35

99.6

0.3

100

0.4

98.1

Fuzzy neural FOHPN

0.1228

0.4

96.2

0.6

99.0

1.2

99.5

1.6

100

2.9

98.2

2.50

-

98.9

-

34.5

-

99.1

-

97.5

-

79.8

back propagation neural FOHPN Feedforward
][49
]BPNN [50

1.60

1.6

97.2

-

-

1.6

98.0

1.6

98.8

-

-

]RBF [51

-

0.6

97.2

-

-

0.5

100

0.7

100

-

-

]HPCANN [52

3.0

-

40

-

99.9

-

99.8

-

99.9

-

-

]MLP [53

تعریف : ]54[ 1شبكهپتری ترکیبي تک نرخي ،شبكهپتری ترکیبي

اول هستند و  wiها هیچ فاکتور مشترکي ندارند.

مرتبه اول است به گونه ای که داشته باشیم:
()22

Tc  tc  ,
tc   ,



ساختار یک شبكهپتری ترکیبي مرتبه اول به گونه ای است که در هر

گام مجموعه IFSهای مجاز  S ( N , m)  vیک مجموعه یكتا است.
این مجموعه صرف نظر از نشانهگذاری همواره یكسان ميباشد.

C (tc )  (v, v), v 

با در نظر گرفتن ) C (tc )  (v, vنتایج ذکر شده در حوزه

i pi  Pc : Post ( pi , tc )  wi 

خصوصیات  HPNهمواره برقرار است .در این حالت ) S ( N , mیک

,


بدون از دست دادن کلیت فرض شده است  wi ها یک مجموعه
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سگمنت است و نشانهگذاری همۀ جایگاههای پیوسته ممكن است با

) x(n 1از مقادیر مثبت صحیح وجود داشته باشد به گونه ای که داشته

نرخهای متفاوت افزایش یابد ،اما نرخهای مرتبط با جایگاههای متفاوت،

باشیم . x A  0

همواره یكسانند .از آنجایي که شبكهپتری ترکیبي تک نرخي با ترکیبي

T

با در نظر گرفتن ماتریس تالقي مدل شبكهپتری مرتبه اول پیشنهادی،

اتوماتا ( )skewed clocks hybrid automataهم ارز است ،خصوصیات

بردار ) x(n 1برابر است با

شبكهپتری ترکیبي مرتبه اول قابل تصمیمگیری خواهد بود .با در نظر

]0 0 0 0 0 0 0

39

گرفتن این هم ارزی و دنبال نمودن نظریهها و قضایای مربوطه ،مدل

]0 0

شبكهپتری گسسته معادل با مدل ترکیبي شبكهپتری مرتبۀ اول پیشنهادی
بدست آمده ،از این رو پایداری و کراندار بودن مدل پیشنهادی در این
مقاله قابل ارزیابي خواهد بود.
قضیه  : ]54[ 1یک شبكهپتری ترکیبي مرتبه اول به صورت
)  N  ( P, T , Pre, Post , Cرا در نظر بگیرید ،شبكهپتری
گسسته هم ارز با  Nرا ميتوان بدین صورت ميتوان تعریف نمود .شبكه
  N   ( P, T , Pre, Post ) P / Tبه گونه ای است که:

 P  Pهمۀ جایگاههای  Nرا شامل ميشود ،با این تفاوت که

همه گسسته هستند.

 T   Tهمۀ گذرهای  Nرا شامل ميشود ،با این تفاوت که همه

گسسته هستند.

با استناد به قضیه  2مدل شبكهپتری مرتبه اول پیشنهادی جهت تشخیص
نفوذ ،کراندار ساختاری است .در صورتي که یک شبكهپتری کراندار
ساختاری باشد ،بدین معني است که به ازای هر نشانهگذاری اولیه ،کراندار
خواهد بود .از این رو ميتوان نتیجه گرفت که مدل پیشنهادی به ازای هر
شرایطي موجود در شبكه ارتباطي و هر مقداری در پارامترهای ورودی
تعریف شده ،کراندار و پایدار خواهد بود.

 -8نتیجهگیری
زیرساختهای حیاتي در هر کشور از جمله آسیبپذیرترین سیستمها

ميگردند .تشخیص حمالت سایبری با دقت باال و در کوتاهترین زمان ،از

⌋•⌊ نماد بخش صحیح است .جزییات و اثبات این قضیه در [ ]50شرح
داده شده است.
بر اساس قضیه  ،1شبكهپتری گسستۀ هم ارز با مدل شبكهپتری مرتبه
اول پیشنهادی دارای ماتریس تالقي زیر ميباشد.

11

39

زیرساختهای حیاتي ،با هدف مختل نمودن عملكرد این سیستمها طراحي

Post ( p, t )   Post ( p, t ) 

39

𝑥 𝑇 𝐴 = [−1
⏟ ⋯ −1

در برابر حمالت سایبری بوده و بیشترین حمالت به شبكههای ارتباطي در

Pre( p, t )   Pre( p, t )  ,

0
0 


0
0

1
1


1

1

1

0 0 0 0 0

𝑥 = [1
⏟ ⋯ 1

0

0

0

0

0
0
0

0

1

1 0

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1
0

1
0

1
0

0

 1 0
 0 1


0

0
0 0

A 5141   1 1
1 1


1 1

1 1

0 0

استنباط  :1مدل شبكهپتری مرتبه اول پیشنهادی جهت تشخیص نفوذ،
کراندار ساختاری 1است.
قضیه  :]55[ 2فرض کنید ) A(n  mماتریس تالقي یک شبكهپتری
گسسته باشد .این شبكهپتری کراندار ساختاری است اگر وتنها اگر بردار
Structurally bounded

1

مهمترین اهداف طراحي سیستمهای کنترل ميباشد .در این مقاله کنترلر
شبكهپتری ترکیبي مرتبه اول فازی عصبي جهت تشخیص حمالت نفوذ
پیشنهاد گردید .ارزیابي عملكرد ،نه تنها نرخ تشخیص مناسب این روش
را تایید مينماید ،بلكه نشان ميدهد که نرخ مثبت نادرست و زمان تشخیص
حمالت نفوذ در این روش به میزان چشمگیری کاهش یافته است.
همچنین ،اثبات پایداری مدل پیشنهادی بدون در نظرگرفتن شرایط موجود
در شبكه ارتباطي و پارامترهای ورودی ارائه گردید.
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 بنابراین توان تولیدي شبكه. در شبكه قدرت توان تولیدي باید سریعاً مصرف شود تا بتوان فرکانس شبكه را ثابت نگه داشت:چکیده
 درخواست افزایش و یا کاهش توان تولیدي، افزایش و یا کاهش توان مصرفی شبكه.در هرلحظه بایستی با توان مصرفی شبكه برابر باشد
شبكه را در پی دارد و در صورتی که این درخواست بهوسیله واحدهاي تولیدي در شبكه قدرت تأمین نگردد یک اختالف توانی ایجاد
، در ایران. این فرآیند تنظیم توان شبكه را کنترل فرکانس مینامند. از مقدار نامی آن میگردد،خواهد شد که سبب انحراف فرکانس شبكه
 پاسخ توربینهاي گازي به، با افزایش نصب توربینهاي گازي در کشور.سهم عمده کنترل فرکانس بر عهده توربینهاي گازي میباشد
 مدل مناسبی از توربین، به منظور مطالعه پاسخ فرکانسی این سیستمها.تغییرات فرکانس شبكه مورد توجه و اهمیت بیشتري قرارگرفته است
 رفتار مدل در برابر خطاهایی که، پس از مدلسازي. در این مقاله به شناسایی مدل یک توربین گاز پرداخته شده است.گاز مورد نیاز است
. توسط نرمافزار متلب مورد بررسی قرار گرفته است،از شبكه قدرت به توربین گاز اعمال میگردد
. مدلسازي، شناسایی سیستم، گاورنر، توربین گاز:کلمات کلیدی

Identification and Modeling of Gas Turbine and Response Investigation
of the Model to the Frequency Variation of Grid Power
A.Rabbani, A.Karimpor
Abstract: On the grid power, the generation power should be used immediately to maintain the grid
frequency constant. Therefore, grid generation power at any moment must be equal to the grid
consumption power. Increasing or decreasing grid consumption power leads to the request for an
increase or decrease in grid generation power; and if this request is not provided by the units in the
grid generation power, a power difference will be created causing the grid frequency deviation from
its nominal value. This grid power control process is called frequency control. In Iran, the main
component of frequency control is provided by gas turbines. As gas turbines have been more installed
in the country, the response of gas turbines to grid frequency variations has become more and more
important. In order to study the frequency response of these systems, an appropriate gas turbine model
is required. In this paper, the frequency model of a gas turbine has been identified. After modeling,
the model's response against the errors applied to the gas turbine from the grid power is investigated
by MATLAB software.
Keywords: Gas Turbine, Governor, System Identification, Modeling.
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 -2بررسی فیزیکی توربین گاز

 -1مقدمه
تاکنون مدلهاي زیادي براي توربینهاي گازي ارائه شده است.
پیچیدهترین مدل ،مدل ترمودینامیكی است از این مدل میتوان براي مطالعه
خصوصیات مكانیكی و رفتار ترمودینامیكی توربین گاز استفاده نمود .در
] [7-1بر روي مدل ترمودینامیكی توربین گاز تحقیق شده است .یكی
دیگر از مدلهاي مطرح در توربین گاز مدل روئن است ،این مدل در ]13-
 [8بررسی شده است مزیت این مدل ،بررسی همزمان تغییرات حلقههاي
کنترلی گاورنر میباشد.
مدل دیگر براي شبیهسازي توربین گاز ،مدل  IEEEمیباشد .این مدل

هر توربین گاز شامل یک کمپرسور براي فشرده کردن هوا ،یک
محفظه احتراق براي مخلوط کردن هوا با سوخت و محترقکردن آن و
یک توربین براي تبدیل انرژي گازهاي داغ به انرژي مكانیكی است .بخشی
از انرژي مكانیكی توربین ،صرف چرخاندن کمپرسور و باقی انرژي ،براي
ژنراتور صرف می گردد .مشخصات توربین گاز مورد بررسی در شرایط
ایزو] [29در جدول  1ارائه شده است.
جدول  :1مشخصات توربین گاز مورد بررسی در شرایط ایزو

به دو بخش تقسیم میشود یک بخش مربوط به کنترل توربین گاز و بخش

نسبت فشار

1به 11

دماي ورودي توربین (درجه سانتیگراد)

1149

دماي خروجی توربین (درجه سانتیگراد)

540

دبی هواي ورودي (کیلوگرم بر ثانیه)

510

توان مصرفی کمپرسور(کیلووات)

164693

توان تولیدي توربین (کیلووات)

327153

توان خالص خروجی(کیلووات)

158898

دبی سوخت (کیلوگرم بر ثانیه)

9/2

راندمان ()%

34/51

دیگر نیز به خصوصیات ترمودینامیكی توربین گاز داللت دارد.گنجاندن
محاسبات خنک کاري پرههاي توربین در معادالت توربین یكی از مزایاي
این مدل است .در این مدل برخالف مدل روئن دماي ورودي توربین در
باالترین مقدار ممكن نگهداشته می شود که این عمل باعث انتشار کمتر
گازهاي گلخانهاي میگردد .این مدل در ] [19-14مورد بررسی قرار
گرفته است.
در ] [21-18مدل توربین گاز بر اساس مدل  GASTارائه شده است
این مدل براي مدلسازي توربین گاز ،زمانی که حلقه کنترل دما فعال می-
باشد و یا شرایطی که نوسان فرکانس حول فرکانس کاري داریم دقت
الزم را ندارد.
مدل  GGOV1یک مدل عمومی براي همه واحدهاي حرارتی میباشد
از مدل توسعه یافته می توان براي نمایش توربین گاز با پارامترهاي مناسب
در بلوکهاي کنترلی مختلف استفاده کرد .بسیاري از مدلهاي  GASTکه
قبالً در سیستمها استفاده میگردید با مدل  GGOV1جایگزین شدهاند که
جزئیات آن در ] [22-19ارائه شده است.
بر اساس ] [28-23محققان مدل روئن را تغییر داده و از این مدل براي

 -3انتخاب روش تخمین پارامترهای توربین گاز

بررسی کنترل فرکانس در تعدادي ناحیه با وجود چند توربین استفاده

براي تخمین پارامترهاي یک سیستم ،روشهاي متنوعی ازجمله تابع

نمودهاند .در این مدلها محدودیتهاي کنترل سوخت و ویژگیهاي

همبستگی ،1تخمین حداکثر احتمال 2و روش خطاي تخمین 3مورد استفاده

توربین گاز در نظر گرفته نشده است .که به عنوان اشكالی در این مدل-

قرار میگیرند .روش تابع همبستگی ،براي سیستمهاي حلقه بسته مناسب

سازي وارد میباشد.

نمیباشد همچنین به نویز بسیار حساس میباشد.

در این تحقیق از یک مدل جهت بررسی رفتار توربین گاز در شرایط

در روش تخمین حداکثر احتمال ،ساختار و پارامترهاي مدل باید از

تغییرات فرکانس ،با اعمال محدودیتهاي کنترل سوخت و ویژگیهاي

قبل مشخص بوده و مشخصات نویز موجود در سیستم نیز تعیین شده باشد

توربین گاز استفاده گردیده است .اعمال این محدودیتها سبب میگردد

که بزرگترین ضعف این روش میباشد و عموماً توصیه نمیگردد.

تا رفتار مدل به شرایط واقعی نزدیکتر گردد .این مدل شامل  2بخش،

روش خطاي تخمین ،براي ساختارهاي مختلف خطی و غیرخطی در

توربین گاز و سیستم کنترل گاورنر میباشد که بخش توربین گاز مدل

حوزه زمان و فرکانس قابل به کارگیري میباشد و مقاومت بیشتري در برابر

توسط تستهاي شناسایی و بخش گاورنر نیز از نرمافزار گاورنر استخراج

نویزهاي اندازهگیري دارد ،همچنین براي شناسایی حلقه بسته مناسب است.

میگردد.

لذا در این تحقیق از این روش براي شناسایی پارامترهاي توربین گاز
استفاده گردیده است.

Correlation Method

1

Maximum Likelihood Estimation

2
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شناسایی پارامترهاي توربین گاز ،شامل شیر کنترل سوخت ،تابع توان

KP

توربین گاز و زمان شتاب رتور توربین گاز میباشد .دینامیک این بخش
شامل تأخیرهاي نا شی از انتقال گاز داغ خروجی اگزوز ،تأخیر محفظه

TP S + 1

()1

= ) G (S

K P = 1.25,TP = 3.1308Second

احتراق و تأخیر کمپرسور در توربین گاز میباشد که به علت کم بودن
] [30از مدل کردن آنها میتوان اغماض کرد.

 3-2تابع توان توربین گاز

 3-1شیر کنترل سوخت
در تعیین توان خروجی توربین گاز پارامترهایی از جمله فشار هوا،
دماي محیط ،فشار خروجی کمپرسور ،کیفیت سوخت و موقعیت شیر
کنترل سوخت تأثیرگذار میباشند .برطبق ] [29به ازاي هر  100متر افزایش
ارتفاع از سطح دریا در نیروگاههاي گازي حدود  1درصد (در صورت
ثابت بودن سایر شرایط محیطی) و با زیاد شدن دما از 15درجه سانتیگراد،
به ازاي هر  10درجه افزایش دما 7 ،درصد میزان توان خروجی کاهش
مییابد لذا کاهش توان به دلیل نصب توربین در ارتفاع  1440متري از
سطح دریا برابر با  22/88مگاوات میباشد با در نظر گرفتن سایر شرایط
محیطی نصب و استفاده از منحنیهاي اصالح توان ] [29حداکثر توان
تولیدي توربین گاز برابر با  130مگاوات میباشد .تستهاي شناسایی
توربین در دماي محیطی  15درجه سانتیگراد انجام گردیده است.
برطبق] [29توان پس از رسیدن به مقدار ماکزیمم در یک فشار خاص

رابطه توان تولیدي براي توربین گاز طبق مرجع ] [11در شرایط
سنكرون بودن توربین با شبكه ،به فرم رابطه ( )2میباشد .در این رابطه توان
کل تولیدي از ضرب فلوي سوخت با ضریب ثابت  Bمحاسبه میگردد،
پس از کسر نمودن مقدار ثابت  Aکه معرف توان مصرفی کمپرسور می-
باشد ،توان خالص تولیدي محاسبه میگردد .با نمونهبرداري از توان
تولیدي و فلوي سوخت گاز مصرفی توربین گاز ،از زمان سنكرون شدن
به شبكه تا حداکثر توان تولیدي ،تابع توان توربین گاز محاسبه میگردد.
نمودار توان تولیدي نسبت به فلوي سوخت گاز در شكل 1نشان داده شده
است .تابع توان تخمین زده شده توربین گاز از نمودار شكل 1در رابطه()3
ارائه شده است.
PGT = A + Bmf

()2

PGT = −0.2943 + 1.292mf

()3

روند نزولی را آغاز میکند .لذا در طراحی توربین گاز تعداد مراحل
کمپرسور را به گونهاي انتخاب مینمایند که کمپرسور بتواند نسبت فشار

0.8

بهینه را تأمین نمایید .با توجه به اینكه تعداد طبقات کمپرسور ثابت میباشد

0.7

لذا در شناسایی در نظر گرفتن تغییرات این پارامتر ضرورتی ندارد.

0.6
0.5

استفاده از تست کارآیی که بر پایه معادالت ترمودینامیكی استوار میباشد،

0.3

از ترکیب مناسب سوخت با هوا و احتراق کامل آن در محفظه احتراق

0.2

اطمینان حاصل میگردد .در توربین مورد بررسی تستهاي شناسایی پس

0.1

از انجام تست کارآیی و با فرض ثابت بودن ضرایب گاز انجام گردیده

PGT

در رابطه با کیفیت سوختگاز مصرفی ،پس از نصب توربین گاز با

0.4

0.8

0.7

0.5

0.6

0.4

0.3

0

mf

است.
از مجموعه عوامل تأثیرگذار در توان تولیدي توربین گاز تنها وضعیت
شیر کنترل سوخت در اختیار سیستم کنترل گاورنر میباشد ،لذا گاورنر با

شكل :1نمودار برازش شده تابع توان خروجی توربین گاز

تنظیم شیر کنترل سوخت توان مورد تقاضاي توربین گاز را تولید مینماید.

روابط ( )2و( ) 3بیانگر توان تولیدي توربین است که معموالً قابل

خروجی گاورنر ،ورودي براي شیر کنترل سوخت میباشد ،خروجی

دسترس نمیباشد در اینجا توان خروجی ژنراتور اندازهگیري شده و با

شیر کنترل سوخت نیز فلوي سوخت ( )ṁfبراي تعیین توان تولیدي می-

تقسیم بر راندمان ژنراتور(راندمان ثابت فرض شده است) توان مورد نظر

باشد .با اعمال فرمان باز و بسته به شیر کنترل سوخت و نمونهبرداري از

در رابطه 3به دست میآید .براي مدل توربین گاز عالوه بر مدلسازي تابع

فیدبک موقعیت شیر کنترل سوخت و با استفاده از بخش شناسایی نرمافزار

توان ،دماي خروجی توربین گاز نیز باید محاسبه گردد تا بتوان یک مدل

متلب ،مدل سیستم که با توجه به پاسخ سیستم یک مدل مرتبه اول است به

مناسب از توربین گاز ارائه نمود .در این مدل جهت جلوگیري از مدلسازي

صورت رابطه ( )1محاسبه میگردد.

دماي خروجی که متأثر از زاویه پرههاي هدایتگر هواي ورودي 1میباشد
و تأثیر آن در عملكرد حلقه توان ،از روش دیگري استفاده شده است .راه
حل مذکور استفاده از گشتاور مكانیكی میباشد این بخش در شكل2
)Inlet Guide Vane (IGV
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توسط بلوکی که  PGTرا به  PMRتبدیل میکند نشان داده شده است.

در رابطه ( PL ، PGT ،)5و nدر سیستم پریونیت بوده و به توان خالص

ورودي این بلوک توان تولیدي توربین گاز و خروجی آن نیز گشتاور

تولیدي ،بار الكتریكی شبكه و سرعت رتور اشاره دارد .ممان اینرسی رتور

مكانیكی میباشد در بازه عملكرد  94درصد تا  104درصد سرعت نامی

بر مبناي عملیات موتوري ژنراتور محاسبه میگردد] ،[31در این شرایط در

توربین گاز رابطه بین توان تولیدي و گشتاور مكانیكی خطی بوده که

حالتی که هیچگونه سوختی به توربین گاز تزریق نمیگردد ،با تبدیل

رابطهاش با سرعت در بلوک مذکور مشخص شده است.

ژنراتور سنكرون به موتور سنكرون ،توسط سیستم راهانداز سرعت چرخش

علت استفاده از مقدار عددي  0/4در بلوک مذکور این است که در

رتور توربین گاز را به  600دور بر دقیقه میرسانیم و در حین شتابگیري

توربین گاز مورد بررسی ،پرههاي هدایتگر هواي ورودي تقریباً از 0/4

توربین گاز ،از توان مصرفی ژنراتور و سرعت رتور توربین گاز

پریونیت توان تولیدي شروع به باز شدن میکنند.

نمونهبرداري میکنیم .طبق مرجع] [31در شرایط راهاندازي مدل توربین
گاز به فرم شكل 4میباشد.
Ymin
PGT

n

n
شكل :4مدل توربین گاز جهت محاسبه ممان اینرسی رتور][31
شكل :2بلوک دیاگرام تابع توربین و بلوک تبدیلکننده توان تولیدي به گشتاور
مكانیكی

در این شرایط توسط بخش شناسایی نرمافزار متلب مقدار ممان
2

اینرسی رتور  J=24851 K g / mمحاسبه گردید .پس از محاسبه ممان
اینرسی رتور ،زمان شتاب رتور طبق رابطه( )6محاسبه میگردد .در این

 3-3محاسبه زمان شتاب رتور
هنگامیکه توربین گاز از طریق ژنراتور به شبكه قدرت متصل می-
باشد ،بار الكتریكی ،در سمت ژنراتور به رتور اعمال میگردد .در شكل3

2

رابطه  Jممان اینرسی بر واحد  K g / mو  nωنیز سرعت نامی رتور در
واحد  rad / sو  nΡنیز مقدار توان خالص توربین در نقطه کار

گشتاور الكتریكی اعمالی به رتور ژنراتور از سوي بار الكتریكی شبكه و

طراحیشده برحسب وات میباشد .این زمان براي توربین مذکور طبق

توربین گاز نشان داده شده است.

رابطه ( ) 7با توجه به مقدار محاسبه شده ممان اینرسی و توان تولیدي طبق
جدول 1برابر با  15/42ثانیه میباشد.
J  n

2

TL

()6

Pn

TGT
2

شكل :3رتور صلب

اگر رتور توربین را یک جسم صلب در نظر بگیریم بر اساس قانون
دوم نیوتن داریم

()4

(

24851 × 100π
6

159 × 10

J  ωn

2

=

Pn

=τ

پس از محاسبه بلوک شیر کنترل سوخت ،تابع توان توربین گاز و
زمان شتاب رتور توربین گاز ،سایر بلوکهایی که در مدل نهایی توربین

TGT − T L = J 

گاز مورد استفاده قرار میگیرند درواقع توابع موجود در گاورنر میباشند،
که باید از نرمافزار گاورنر استخراج گردند.

در رابطه( J ،)4ممان اینرسی رتور و  ωنیز سرعت زاویهاي رتور می-
باشد با ضرب معادله در  ωو پریونیت نمودن ،رابطه( )4به فرم رابطه ()5
قابل بازنویسی میباشد.
J n

2

()5

()7

= 15.42second

)

=

nn

Pn
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= PGT − PL

جدول  :2مشخصات پارامترهاي تخمین زدهشده در بخش توربین گاز
UNIT
#
sec
#
#
sec

VALUE
1.25
3.1308
-0.2943
1.292
15.42

DESCRIPTION
Control Valve Correction
Control Valve Time Constant
Gas Turbine Constant
Gas Turbine Constant
Acceleration Time

PARAM
KP
TP
A
B
τ

Journal of Control, Vol. 12, No. 3, Fall 2018

شناسایی و مدلسازي توربین گاز و بررسی رفتار مدل نسبت به تغییرات فرکانسی شبكه قدرت

81

علی ربانی ،علی کریم پور

 -4شناسایی پارامترهای گاورنر

PMR

If PMR>152MW OUT1=PSFRML
If PMR=<152MW OUT1=PSFRMN

در شكل 5نماي کلی از حلقههاي گاورنر یک توربین گاز نشان داده
شده است] .[32مهمترین حلقههاي کنترلی گاورنر ،حلقه کنترلی

If PMR<60MW OUT2=0
If PMR>=60MW OUT2=-PSFRMN

بار/سرعت و حلقه کنترلی دما میباشند .چهارچوب اصلی مدل گاورنر
عبارت است از الگوریتمی که در آن کنترلکننده بار/سرعت قرار دارد و
بخشی از این الگوریتم ،شیب تغییرات بار را به ازاي تغییر فرکانس شبكه
تعیین میکند .به عبارت دیگر در زمان به وجود آمدن یک انحراف در

PSF1=IN1 gradient limited to a
Gradient of OUT1 & OUT2

فرکانس واقعی شبكه ) (nدر مقایسه با یک فرکانس مرجع ) (nrefو مطابق
با یک دروپ از پیش تعیین شده مقداري که بر حسب مگاوات باید به ست
پوینت کنترل بار اضافه شود محاسبه شده و نهایتاً به شیر کنترلی سوخت

1/STATNR
DN1=IN2 gradient limited to a
Gradient of OUT3 & OUT4

اعمال می گردد ،این تغییر بار نباید از حداکثر شیب مجاز تجاوز نماید.
در] [33-35بررسی کلیتري از گاورنر ارائه گردیده است.

If PMR>152MW OUT3=DNRML*KDN
If PMR=<152MW OUT3=DNRMN*KDN

N
)Load/Speed Controller (main controller

If PMR<60MW OUT4=0
If PMR>=60MW OUT4=-DNRMN*KDN

nref

ymin

MIN Selection

PG

-

Load limit Controller
Exhaust temperature Controller

TET

n

شكل :6بلوک دیاگرام محدودکننده نرخ افزایش و کاهش بار براي مؤلفه
استاتیكی و دینامیكی

IGV controller

 4-2رد

COP
Compressor pressure gradient controller

بار3

یكی از مهمترین وظایف گاورنر،کنترل سرعت توربین در شرایط
قطع ناگهانی از شبكه قدرت میباشد] .[36با کاهش توان تولیدي ،سرعت

Compressor pressure ratio limit controller

رتور توربین افزایش مییابد و گاورنر باید حداقل مقدار سوخت را براي

Run-up Controller

نگهداشتن شعله انتخاب نماید .اگر گاورنر قادر به کنترل سرعت تـوربین
نباشـد ،سیـستم حفاظـت ،فرمـان خروج اضطراري 4توربین را صادر

شكل :5نماي کلی حلقههاي کنترلی گاورنر یک توربین گاز][32

میکند .وظیفه بلوک رد بار که با  LAWدر نرمافزار گاورنر بیان شده
است ،کنتـرل عملكـرد تـوربین در شـرایط رد بار میباشد .این بلوک شامل

 4-1محدودیت نرخ افزایش و کاهش بار
تغییرات فرکانس نسبت به مقدار مرجع که با توجه به دروپ بر روي
توان تولیدي واحد تأثیر می گذارد از دو مسیر مؤلفه استاتیكی 1و مؤلفه

 2بخش ،بلوک تشخیص دهنده رد بار و بلوک مؤثر در اعمال رد بار به
مؤلفه استاتیكی و دینامیكی میباشد.

دینامیكی 2بر کنترلکننده بار/سرعت اعمال میشود .این دو مؤلفه توسط

4-2-1

بلوک دیاگرام شكل ،6محدود میگردند.

بلوک تشخیص دهنده رد بار

این بلوک در شكل 7نشان داده شده است توان تولیدي از طریق یک
فیلتر پایین گذر با ثابت زمانی 65میلیثانیه وارد یک مشتق گیر جهت
محاسبه نرخ تغییرات میگردد در صورت ی که نرخ تغییرات بار برابر با 80
مگاوات باشد و این کاهش به اندازه  2دهم ثانیه ادامه داشته باشد گاورنر
آن را به عنوان رد بار در نظر میگیرد و خروجی بلوک  LAWفعال می-
گردد.

)Frequency Dependent Load Set point (PSF

1

Load Rejection

)Speed Control Difference (DN

2

Trip

مجله کنترل ،جلد  ،12شماره  ،3پاییز 1397

Journal of Control, Vol. 12, No. 3, Fall 2018

3
4

شناسایی و مدلسازي توربین گاز و بررسی رفتار مدل نسبت به تغییرات فرکانسی شبكه قدرت

82

علی ربانی ،علی کریم پور

از بسته شدن کامل شیر کنترل سوخت و خاموش شدن شعله در مواقع رد
dp

-TLAW.S

1

TLAW.S+1

PELTM.S+1

PL

بار میباشد.
NPRKP

PSF+PR-PGT

If dp>GPBAU Q=1
If dp=<GPBAU Q=0
1

DN
-

NPRTn.S+1

ymin

If Q=1 for at least TWE LAW=1
Otherwise
LAW=0
If X=>UP Ymin=UP
If X<UP & X>LOW Ymin=X
If X<=LOW Ymin=LOW

شكل :7بلوک دیاگرام تشخیص دهنده رد بار

4-2-2

تأثیر رد بار در مؤلفه استاتیکی و
دینامیکی

X
LOW

EGST02

شكل :9بلوک دیاگرام کنترل بار/سرعت

پس از آنكه رد بار تشخیص داده شد باید در مقادیر مؤلفه استاتیكی
و دینامیكی تغییراتی حاصل گردد نحوه اعمال این تغییرات در شكل 8نشان

 4-4بلوک محاسبه کننده سرعت توربین

داده شده است.

این بلوک مشخص کننده اختالف سرعت رتور توربین گاز با
LAW

فرکانس شبكه میباشد .در شرایط پایدار سرعت رتور با فرکانس شبكه
برابر میباشد ولی در شرایط گذرا این دو با هم اختالف پیدا میکنند اساس

PSF1

عملكرد این بلوک طبق مدارک شرکت سازنده] [37بر اساس رابطه()8

If LAW=0 PSF=PSF1
If LAW=1 PSF=PSF2

میباشد.

PSF2
1/STATNR

n-nref

PRef
If LAW=0 PR=PRef
If LAW=1 PR=0

UP

80%

d 1

(8
d
2 
.J.ω  = PL- REAL + J.ω. ω

dt  2
dt

)
2

در این رابطه .J.ω

0

1
2

PGT - REAL = PL- REAL +

به انرژي چرخشی رتور اشاره میکند .با

پریونیت کردن پارامترهاي توان و سرعت در رابطه( )8و استفاده از تغییر

DN1
If LAW=0 DN=DN1
If LAW=1 DN=DN2

2

متغیر

DN2

STATNR

n-nref

J.ωn
Pn

=  τرابطه ( )8به فرم رابطه( )9بازنویسی میگردد .با توجه

به رابطه ( ) 9بلوک دیاگرام محاسبه کننده سرعت توربین به فرم شكل10
نمایش داده میشود .در جدول 3پارامترهاي استخراج شده از نرمافزار
گاورنر ارائه شده است.

شكل :8تأثیر رد بار بر مؤلفه استاتیكی و دینامیكی

 4-3کنترلر بار /سرعت

PGT = PL +  .n.n

()9

جدول  :3پارامترهاي استخراج شده از نرمافزار گاورنر

بلوک دیاگرام کنترلر بار /سرعت در شكل 9نشان داده شده است،
UNIT

VALUE

%/s

0.0200

گردیده است .خروجی کنترلر  PIقبل از اعمال به شیر کنترل سوخت باید

%/s

0.1500

وارد یک محدود کن نده گردد ،خروجی این محدود کننده خروجی

%/s

0.0400

گاورنر است هدف از محدودیت بسته شدن شیر کنترل سوخت ،جلوگیري

%/s

0.3000

این کنترلر ،یک کنترلر تناسبی -انتگرالی میباشد که در آن ضریب بخش
تناسبی با  NPRKpو ضریب بخش انتگرال گیر با  NPRTnمشخص
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DESCRIPTION
RAMP FREQ.INFL.ON YNPR
SLOW
RMP FREQ.INFL.ON YNPR
NORMAL MODE
RAMP FREQ.INFL.LOAD
SETP.NORM.SLOW
RAMP FREQ.INFL.PSFN
NORMAL MODE

PARAM
DNRML
DNRMN
PSFRML
PSFRMN
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ms

200.0000

#

80/159

S

2.0000

ms

65.0000

%

5.0000

%

7.0000

#

0.1000

S

1.0000

TWE

1

GPBAU
0.8

TLAW

0.6

PELTM

0.4

STATNR
0.2

EGST02
Model Response
Gas Turbine Response

NPRKP
NPRTn

8000

9000

0
6000

7000

4000

5000

3000

2000

1000

)Power (pu) (Pb=130MW

#

5.0000

SPEED/LOAD CONTROLLER
SPEED GAIN
WAITING TIME
LIM VAL LOAD JUMP For OPR
MODE CHANGE
FILTER TIME FOR LOAD
REJECTION DETECT
LOAD MEAS.TIME CONST.
63%OF FINAL VAL
DROOP SPEED CONTROLLER
MIN. POSITION TO KEEP
FLAMES BURNING
SPEED/LOAD CONTROLLER P
GAIN
SPEED/LOAD CONTROLLER IACTION TIME

KDN

-0.2
0

TIME

شكل :12پاسخ صحت سنجی مدل با دادههاي برداشت شده از توربین گاز

-

dP

n

1/τ.s

PL

dM=dP/n

0.25

PGT

0.15

شكل :10بلوک دیاگرام محاسبه کننده سرعت توربین

0.1

)error (pu

 -5مدل نهایی توربین گاز

0.05
0

در شكل  11مدل نهایی توربین گاز که شامل 2بخش توربین و گاورنر

-0.05

میباشد ،نشان داده شده است .پارامترهاي توربین در مدل توسط تستهاي
شناسایی و پارامترهاي مربوط به گاورنر نیز از نرمافزار گاورنر استخراج

9000

8000

7000

6000

4000

5000

3000

2000

1000

-0.1
0

TIME

گردیدهاند .این مدل توسط دادههاي واقعی که از عملكرد توربین گاز مورد

شكل :13خطاي صحت سنجی مدل توربین گاز

مطالعه در شرایط کاري برداشت شده است مورد صحت سنجی قرار
گرفت .نتایج صحت سنجی مدل در شكل  12و خطاي صحت سنجی مدل
که نتایج حاصل از شبیهسازي با دقت خوبی با دادههاي واقعی همخوانی
دارد .با توجه به مبناي  130مگاوات براي پریونیت نمودن پاسخها ،خطاي
400

Speed Sb=3000RPM
300
350

250

200

150

100

50

0.98
0.96
0

TIME

شناسایی شده میباشد .پاسخ مدل درشرایط ردبار ،با اعمال یک خطاي

0.8
0.4

 0/8پریونیتی به مدل در شكل 14نشان داده شده است.

0

POWER Pb=130MW
400
2

()10

 100

)) (K

350

300

250

200
TIME

150

100

50

0

N

simulated

real

k =1
2

))  ( y (K
N

=e

شكل :14پاسخ مدل توربین گاز به شرایط ردبار

real

K =1
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)Power(pu

 1/96درصد محاسبه گردید که از نظر کمی مقدار مناسبی براي مدل

1.2

 ( y (K ) - y

)Speed(pu

1.04
1.02
1

نیز در شكل  13نشان داده شده است .بررسی شكلهاي 12و 13نشان داد

شبیهسازي طبق رابطه ( )10براي توان تولیدي مدل توربین گاز برابر با مقدار

Error(pu) Pb=130MW

0.2
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شكل :11مدل نهایی توربین گاز

 -6محدوده مجاز توان تولیدی برای کنترل
فرکانس

به تغییرات فرکانس در شكل 15و 16براي توان تولیدي  50و  80درصد
توان نامی ارائه شده است.
 .3توان تولیدي  100درصد توان نامی

در این بخش پاسخ مدل شناسایی شده ،به تغییرات فرکانس شبكه

اگرچه کنترل فرکانس در شرایط توان نامی امكانپذیر است اما به

مورد بررسی قرار گرفت .براي شبیهسازي تغییرات فرکانس شبكه از یک

علت فعال بودن کنترلر دماي خروجی اگزوز ،این کنترلر مانع از افزایش

نویز سفید با قدرت  0/0001dbwاستفاده شده است .این نویز سبب می-

توان تولیدي ،در هنگام افت فرکانس میگردد .لذا تغییرات توان تولیدي

گردد تا سرعت توربین گاز که متناسب با فرکانس شبكه است در محدوده

تنها در شرایط نیاز به کاهش توان تولیدي (افزایش فرکانس شبكه) مجاز

 94تا  104درصد سرعت نامی باقی بماند .در این شرایط رابطه توان تولیدي

میباشد .این شرایط در شكل 17نشان داده شده است.

با گشتاور مكانیكی توربین گاز بهصورت خطی برقرار است .شرایط کنترل
1

گردد.

0.96

 .1توان تولیدي بین صفر تا  50درصد توان نامی
در این بازه توان تولیدي ،تغییرات توان اثر نسبت ًا زیادتري روي دماي

0.92
2
4

1.8

1.6

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

x 10

نوسانات فرکانس ،تغییرات دمایی زیاد باشد و لذا استرس بر توربین و

0.8

قطعات را افزایش میدهد .به همین علت کنترل فرکانس در این بازه توان

0.4

تولیدي مجاز نمیباشد.
 .2توان تولیدي بین  50تا  96درصد توان نامی
در این حالت پرههاي هدایتگر هواي ورودي توربین با تنظیم خود در
جهت ثابت ماندن نسبت سوخت به هوا در طول تغییرات سریع توان

2
4

1.8
x 10

1.6

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
0

TIME
شكل :15پاسخ کنترل فرکانس توربین گاز به تغییرات فرکانس شبكه با
Pref=50%

تولیدي ،دماي گاز داغ خروجی اگزوز را تنظیم میکند .این محدوده توان
تولیدي ،بازه مناسب براي کنترل فرکانس میباشد پاسخ مدل در این شرایط

مجله کنترل ،جلد  ،12شماره  ،3پاییز 1397

)GTPower(pu

خروجی توربین دارد و این موضوع باعث میشود هنگام پاسخ سریع به

1.2

)Grid Frequency(pu

فرکانس براي توربین گاز مورد بررسی به  3حالت کلی زیرتقسیم می-

1.04

Journal of Control, Vol. 12, No. 3, Fall 2018

85

شناسایی و مدلسازي توربین گاز و بررسی رفتار مدل نسبت به تغییرات فرکانسی شبكه قدرت
 علی کریم پور،علی ربانی

مراجع
[1] Cohen H, Rogers G, and Saravanamuttoo H, Gas
Turbine Theory, 4th ed. Reading, MA: Addison
Wesley Longman, 1996.
[2] Crosa G, Pittaluga F, Trucco A, Beltrami F,
Torelli A, and Traverso F, 1998, “Heavy-duty
gas turbine plant aerothermo dynamic
simulation using simulink,” ASME J. Eng. Gas
Turbines and Power, vol.120, pp. 550–556.
[3] Ricketts B. E, 1997, “Modeling of a gas turbine:
A precursor to adaptive control,” presented at the
IEE Colloquim on Adaptive Controllers
inPractive,Coventry,U.K.,pp.7/1–
7/5,unpublished.
[4] Ailer P, Santa I, Szederkenyi C, and Hangos K.
M, 2001, “Nonlinear model-building of a lower
power gas turbine,” Periodica PolytechnicaSer.
Transp. Eng, vol. 29, no. 1, pp. 117–135.
[5] Schobeiri M. T, Attia M., and Lippke C, 1994,
“GETRAN: A generic, modularly structured
computer code for simulation of dynamic
behavior of aero- and power generation gas
turbine engines,” ASME J. Eng. Gas Turbines
and Power, vol. 116, pp. 483–494.
[6] Kim J. H, Song T. W, Kim T. S, and Ro S. T,
2001, “Model development and simulation of
transient behavior of heavy duty gas turbines,”
ASMEJ. Eng. Gas Turbines and Power, vol. 123,
pp. 589–594.
[7] Hannett L. N and Khan A. H, Feb. 1993,
“Combustion turbine dynamic model validation
from tests,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 8, no.
1, pp.152–158.
[8] Hajagos L. M and Berube G. R, Jan. 28–Feb. 1,
2001, “Utility experience with gas turbine
testing and modeling,” presented at the Power
Engineering Society Winter Meeting, Columbus,
vol.1.
[9] Nagpal M, Moshref A, Morison G. K, and Kundur
P, Jan. 28–Feb. 1,2001, “Experience with testing
and modeling of gas turbines,” presented at the
IEEE Power Engineering Society General
Meeting, Columbus, vol. 2.
[10] Rowen W. I, 1992, “Simplified mathematical
representations of single shaft gas turbines in
mechanical drive service,” presented at the Int.

Journal of Control, Vol. 12, No. 3, Fall 2018

GTPower(pu)

.ویژگیهاي توربین گاز میباشد

1.04
1
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2
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4
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4

 پاسخ کنترل فرکانس توربین گاز به تغییرات فرکانس شبكه با:16شكل
Pref=80%
Grid Frequency(pu)

دما در مدل نهایی توربین گاز با اعمال محدودیتهاي کنترل سوخت و

GTPower(pu)

 استفاده از گشتاور مكانیكی بهجاي حلقه کنترلی،شبكه و تخمین مناسب

Grid Frequency(pu)

 بیانگر پاسخ مناسب مدل توربین گاز به تغییرات فرکانس،نتایج شبیهسازي

1.04
1
0.96
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2
x 10

4
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0.4
0
0
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1
TIME
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4

 پاسخ کنترل فرکانس توربین گاز به تغییرات فرکانس:17شكل
Pref=100% شبكه با

 نتیجه گیری-7
در این تحقیق مدل توربین گاز جهت بررسی رفتار توربین گاز در
- شناسایی و مدل، با استفاده از تستهاي استاندارد،شرایط کنترل فرکانس
- در این مدلسازي محدودیتهاي کنترل سوخت و ویژگی.سازي گردید
 همین امر سبب میگردد تا پاسخ،هاي توربین گاز در مدل لحاظ گردید
 با.سیستم به تغییرات فرکانس شبكه به شرایط بهرهبرداري نزدیکتر باشد
توجه به اینكه تعداد زیادي از این نوع توربینهاي گازي در بخشهاي
مختلف کشور نصب گردیدهاند نحوه شناسایی و مدلسازي این نوع
توربین گاز و بررسی پاسخ آن به تغییرات فرکانس شبكه قدرت میتواند
 با استفاده از مدل.براي ارزیابی نقاط ضعف و قوت شبكه مفید واقع گردد
به دست آمده و اعمال خطاهاي فرکانسی میتوان از مناسب بودن زمان
پاسخ و میزان مشارکت توربینهاي گازي در شرایط کنترل فرکانس
اطمینان حاصل نمود و در صورتی که سرعت و یا میزان مشارکت مناسب
.نباشد میتوان با تغییر پارامترها در گاورنر به مقادیر مورد نیاز شبكه رسید
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