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طراحی کنترلکننده مد لغزشی پایاندار مبتنی بر داده برای سیستمهای غیر
خطی گسسته زمان
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 2استاديار ،دانشكدة مهندسی برق ،گروه کنترل ،دانشگاه تربيت مدرسozgoli@modares.ac.ir ،
(تاريخ دريافت مقاله  ،1395/1/9تاريخ پذيرش مقاله )1395/4/5
چکیده :در اين مقاله کنترلکننده مد لغزشی پاياندار مستقل از مدل برای کنترل سيستمهای غيرخطی گسسته زماان پيشانهاد شاده اسات
روش پيشنهادی يک روش مستقل از مدل است که تنها از دادههای ورودی و خروجی استفاده میکند اين روش از سطح لغزش بازگشتی
و غيرخطی استفاده میکند که منجر به دقت رديابی باالتری میشود در اين روش برای طراحی کنترلکننده از ياک روش مبتنای بار داده
موسوم به کنترل تطبيقی مستقل از مدل بهره گرفته شده است تحليل نظری ،کراندار بودن خطای رديابی و برتری روش پيشنهادی نسابت
به روش کنترل مد لغزشی مستقل از مدل مبتنی بر سطح خطی را نشان میدهد اين نتايج توسط شبيهسازیهای انجام شاده نياز تأيياد شاده
است
کلمات کلیدی :کنترل مد لغزشی پاياندار ،کنترل مبتنی بر داده ،کنترل تطبيقی مستقل از مدل ،کنترل مد لغزشی گسسته زمان

Design of Model Free Terminal Sliding Mode Control for Discrete
Time Nonlinear Systems

Nahid Ebrahimi, Sadjaad Ozgoli
Abstract:. A model free terminal sliding mode controller has been proposed. The proposed controller is data
driven i.e. based only on input and output data (thus, model free). This method employs a recursive nonlinear
sliding surface . This leads to higher tracking precision and to finite time convergence of the response. The
method uses “Model Free Adaptive Controller” approach, combined with “Discrete time Sliding Mode
Controller” method. Boundedness of tracking error is proved analytically. Theoretical analysis also shows the
superiority of the proposed method over Model Free Linear Sliding Mode Controller. Analysis results are
confirmed via simulation.
Keywords: Terminal Sliding Mode Control, Data Driven Control, Model Free Adaptive Control,
Discrete time Sliding Mode Control.

مناسب ،حالتهای سيستم به روی آن همگرا شوند ايان روش علایرغام

 -1مقدمه
روش کنترل مد لغزشی  ،يک روش ساده بارای کنتارل سيساتمهاای

مزايای اشاره شده ،با مشكالتی نيز همراه است از اصالیتارين مشاكالتی

خطی و غيرخطی است اين روش ويژگایهاای قابال تاوجهی در کنتارل

که در اين روش مطرح مایشاود مایتاوان باه همگرايای زماان نامحادود

سيستمها ازجمله سادگی ،قوام در برابر عدم قطعيت و اغتشاشات خارجی

حالتهاا و پدياده وزوز اشااره کارد در دهاههاای اخيار بارای حال ايان

دارد اساس طراحی يک کنترلکننده مد لغزشی باا تعريای ياک ساطح

مشكالت صورتهای ديگری از روش کنترل ماد لغزشای ازجملاه روش

لغزش همراه اسات کاه ساعی مایشاود باا اساتفاده از ياک قاانون کنتارل

کنترل مد لغزشی مرتباه بااال ،روش کنتارل ماد لغزشای انتگرالای و روش

نويسنده عهده دار مكاتبات :سجاد ازگلی
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کنترل مد لغزشی پاياندار 1مورد توجه محققاان قارار گرفتاه اسات روش

تغييرات ورودیها و خروجیها در لحظات قبل را در نظر میگيرد از بين

کنترل ماد لغزشای پايااندار ازجملاه روشهاايی اسات کاه باا اساتفاده از

اين روشها روش  FFDLکاملترين صورت است[]14

سطوح غيرخطی لغزش بهجاای ساطوح خطای ،همگرايای زماان محادود

در حوزه طراحی کنترلکنندههای مدلغزشی کاه تنهاا مبتنای بار داده

حالتها را تضمين میکند [ ]1از سوی ديگر ايان روش از قاوام بيشاتر و

باشند ،مطالعات اندکی انجام شده اسات قاویتارين کاار انجاام شاده بار

دفع اغتشاش ماثررتری برخاوردار اسات تااکنون مطالعاات میتلفای در

اساس روش کنترل تطبيقی مستقل از مدل در [ ]15ارائه شده است ساطح

حوزه کنترل مد لغزشی هم بهصورت پيوسته و هم بهصورت گسسته انجام

لغزش در نظر گرفته شده در اين روش يک سطح خطی اسات و طراحای

شده است برای مثال در [ ]3 ,2طراحی  TSMCمرتبه دوم بررسای شاده

کنترلکننده بر مبنای روش کنترل تطبيقای مساتقل از مادل  CFDLانجاام

است در [ ]4کنترل  TSMCمرتبه باالی پيوسته گسسته شده است در []5

شده است در [ ]16روشی مشاابه روش ارائاه شاده در [ ]15بارای کنتارل

 TSMCبر پايه بازخورد خروجی برای سامانههای غيرخطی مرتبه دوم باه

سرعت يک موتور خطی به کار گرفتاه شاده اسات ايان روش نياز بارای

کار گرفته شده است در [ ]6يک کنترل مد لغزشی پاياندار مرتبه دوم بر

طراحی کنترلکننده از سطح لغزش خطی و روش  CFDLاساتفاده کارده

پايه بازخورد خروجی طراحی شاده اسات در [ ]7کنتارلکنناده TSMC

است

هوشمند بر مبنای يک سطح لغازش جدياد بارای کنتارل آشاو باهکاار

در اين مقاله روش کنترل مد لغزشی پاياندار مستقل از مدل بر مبنای

گرفته شده است در [ ]9 ,8کاربرد کنترل مد لغزشی پاياندار در سيساتم-

روش کنترل تطبيقی مستقل از مدل طراحی میشود سطح لغزش تعريی-

های عملی ارائه شده است در اکثر مطالعاات انجاام شاده در ايان حاوزه

شده در اين روش يک سطح لغزش بازگشتی و غيرخطی است با استفاده

فرض بر اين است که مدل سيستم مشیص است درحالیکاه در بساياری

از تحليلهای جبری نشان داده میشود که دقت رديابی روش کنتارل ماد

از مسائل عملی مدل دقيقی از سيساتم در دساترس نيسات ياا مادلساازی

لغزشی پاياندار بيشتر از روشهاای کنتارل ماد لغزشای مبتنای بار ساطوح

فرايند دشوار است برای حل اين مشكل در طراحی کنترلکننده میتاوان

خطی است عالوه بر اين ،روش پيشنهادی برخالف کارهاای انجاام شاده

بهجای استفاده از مدل از روشهای کنترل مبتنی بر داده بهره گرفات کاه

تاکنون میتواند از صورتهای پيچيده تر روش کنترل تطبيقای مساتقل از

تنها از دادههای ورودی و خروجی استفاده میکنند

مدل يعنی دو روش  PFDLو  FFDLاستفاده کند ،که اين از جمله مزايای

روشهای کنترل مبتنی بار داده 2باه زيرشااخههاای میتلفای ازجملاه

اين روش است چرا که فرم  CFDLدر صورتی که سيستم واقعی از مرتباه

روش کنتاارل ابطااال نشااده ،]10[3روش کنتاارل يااادگيری تكااراری،]11[4

بااليی برخوردار باشد و دينامياک پيچيادهای داشاته باشاد ،ممكان اسات

روش تیمااين همزمااان انحااراف تصااادفی ]12[ 5و روش کنتاارل تطبيقاای

نتواند تیمين خاوبی بارای سيساتم واقعای باشاد باهمنظاور مقايساه روش

مستقل از مدل ]13[ 6تقسايم مایشاود از باين ايان روشهاا روش کنتارل

پيشنهادی اين مقاله با روش کنترل مد لغزشی مساتقل از مادل و مبتنای بار

تطبيقی مستقل از مدل روشی است که تنها از دادههای برخط استفاده می-

سطوح خطی ،نتايج شبيهسازی مربوط به روش کنترل مد لغزشای مساتقل

کند و نيازی به ساختار مشیص کنترلکننده ندارد ايده اصلی اين روش

از مدل و مبتنی بر سطوح خطی نيز آورده شاده اسات نتاايج شابيهساازی

بر اين مبنا است که به جای استفاده از مدل واقعای سيساتم ،از باردار شابه

حاکی از کارايی و عملكرد مناسب روش پيشنهادی و بهبود پاسخ است

گراديان استفاده میکند اين بردار تنهاا باا اساتفاده از دادههاای ورودی و

ساختار مقاله حاضر به اين صورت است :در بیش ( )2فرماولبنادی

خروجی و در هر لحظه زمانی تیمين زده میشود[ ]13اين روش بسته باه

مسئله آورده شده است در بیش ( )3توضيحات مربوط باه روش کنتارل

پيچيدگی به سه روش کنترل تطبيقی مستقل از مدل به فرم بسته(CFDL)7

مد لغزشی پاياندار مستقل از مادل آورده شاده اسات نتاايج شابيهساازی

 ،کنترل تطبيقی مستقل از مدل به فرم جزئای (PFDL) 8و کنتارل تطبيقای

مربوط به روش پيشنهادی و مقايسه آن با روش کنترل مد لغزشای مساتقل

مستقل از مدل به فرم کامال (FFDL) 9تقسايم مایشاود در روش CFDL

از مدل و مبتنی بر سطوح خطی در بیش ( )4ارائه شاده اسات درنهايات

فرض میشود خروجی سيستم تنها به مقدار سايگنال کنتارل در دو لحظاه

نتايج روش پيشنهادی در بیش ( )5جمعبندی شده است

قبل وابسته است روش  PFDLارر سيگنالهای کنترل در لحظات ماقبل را
نيااز لحااا ماایکنااد و روش  ،FFDLوابسااتگی بااين خروجاای سيسااتم و
1

)Terminal Sliding Mode Control (TSMC
Data driven control
3
)Unfalsified Control (UC
4
)Iterative Learning Control (ILC
5
Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation
)(SPSA
6
)Model Free Adaptive Control (MFAC
7
Compact Form Dynamic Linearization
8
Partial Form Dynamic Linearization
9
Full Form Dynamic Linearization
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 -2فرمولبندی مسئله
يک سيستم تک ورودی -تک خروجی غيرخطی به طاور کلای باه-
صورت زير در نظر گرفته میشود
()1

y  k  1  f ( y  k  ,  , y  k  n y  ,
)u  k  ,  , u  k  nu 
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که )  u ( kو )  y ( kبه ترتيب ورودی کنتارل و خروجای سيساتم
در لحظه  kو  nu , n yبه ترتيب مرتبههای ناامعلوم خروجای و ورودی

y (k  1)  y (k  1)  y (k )  ΦLTy , Lu (k )H Ly , Lu (k ) 

()3

هستند ) f (.يک تابع غيرخطی نامعلوم است

) d (k

که

فرض  :1مشتقات جزئی ) f (.نسبت به همه متغيرهای آن پيوسته

ΦLy , Lu (k )  [1 (k ), 2 (k ),..., Ly 1 (k ),...,  L L (k )]T
u

است
فرض  :2سيستم ( )1برای همه  kها (مگر تعاداد محادودی  ) kو

y

و

بااااااارای )  H Ly , Lu (k1 )  H Ly , Lu (k2و k1  k 2 , k1 , k 2  0

)H Ly , Lu (k )  H Ly , Lu (k )  H Ly , Lu (k  1

ليپشيتز 1کلی است؛ يعنی
y  k1  1  y ( k 2  1) 

()2

و )  d ( kنشاندهنده نامعينیهای موجود درسيساتم اسات و کاران

) b H L , L  k1   H L , L ( k 2
u

y

u

باالی آن  Lدر نظر گرفته شده است ،به عبارت ديگر d (k )  L

y

▄

که در آن
H Ly , Lu  k   [ y (k ), y (k  1) , y (k  Ly  1),

در واقع صورت  ،FFDLوابستگی باين تغييارات خروجای در لحظاه

])u( k ), u ( k  1) , u( k  Lu  1
2

و در آن  0  Ly  ny ,1  Lu  nuشبه مرتبه های سيستم هستند

نکته  :1در طراحی کنتارلکنناده معماوال در صاورتیکاه n y , nu
مشیص باشند ،مقادير  Lu  nu , Ly  nyانتیا میشود ،در حاالی-

 k  1و تغييرات ورودیها و خروجیها در لحظات قبل را در نظر می-
گيرد بارای طراحای کنتارلکنناده ،الزم اسات کاه باردار شابه گرادياان
مشیص باشد ولی از آنجا که فرض میشود مدل سيستم ناشناخته است،
بايد بردار شبه گراديان تیمين زده شود:

که غالبا در سيستمهای عملی اين مقادير نامشیص هستند و يا حتی ممكن
است اين مقادير متغير با زمان باشند به هميندليل در طراحی کنترلکننده

 -1-2تیمين بردار شبه گراديان []13

معموال مقادير شبهمرتبهها بهصورت تقريبی از مرتبههای واقعی سيساتم در

برای تیمين بردار شبه گراديان ،از تابع هزينه زير استفاده شده اسات

نظر گرفته میشود[ ]13همچنين استفاده از روشهای مبتنی بر داده بارای
تیمين مرتبه سيستم میتواند بهکار گرفته شود [ ]17تعيين رابت ليپ شيتز
نيز غالبا بسته باه سيساتم و شاناختی کاه از آن داريام ،انتیاا مایشاود،

()4

)J (ΦL , L (k )) | y (k )  y (k  1
u

2

) ΦLTy , Lu (k )H Ly , Lu (k  1) |2   ΦL , L (k )  ΦL , L (k
u

هرچند که در اين مورد نيز استفاده از روشهای مبتنی بر داده برای تعياين
مقدار رابت ليپ شيتز میتواند مد نظر قرار گيرد []18

y

y

u

که    0يک ضريب وزنی مثبت و )  ΦL , L (kتیمين بردار شابه
u

نکته  :2نكته قابل توجه ديگر اين است که از نظری عملی ،فارض 1
و  ،2فاارض هااايی منطقاای و قاباال قبااول هسااتند در واقااع فاارض  1قياادی

u

ΦLy , Lu ( k )  ΦLy , Lu (1) if ΦLy , Lu ( k )  e or
H Ly , Lu ( k  1)  e or

است که به تفصيل در [ ]13توضيح داده شاده اسات اکثار سيساتمهاای

))sign(Ly 1 ( k ))  sign(Ly , Lu (1

کنترل عملی از جمله سيستمهای کنترل دماا ،فشاار و ساطح مايعاات و

در غير اينصورت

اين فرض را برآورده میکنند []13

گراديان  ΦL , L  R Ly  Luوجود دارد بهنحویکه سيستم ( )1را میتاوان
y u
بهصورت  FFDLتیمين زد

y

تیمين بهصورت زير بهدست میآيد

يک کران باال بر روی تغييرات خروجی نسبت به تغييرات ورودی کنتارل

 Lu , L yبرآورده کند و  H L , L ( k )  0باشد ،آنگااه باردار شابه
y u

y

گراديان است با کميناه کاردن تاابع ( )4نسابت باه )  ΦL , L (kالگاوريتم

عمومی برای اکثر سيستمهای غير خطی در حوزه کنتارل اسات فارض 2

قضیه  -]13[ 1اگر سيستم غيرخطی ( )1دو فرض فوق را بارای هار

y

()5

ΦLy , Lu ( k )  ΦLy , Lu ( k  1) 
))H Ly , Lu (k  1)( y (k )  y (k  1)  ΦLy , Lu (k  1) H Ly , Lu (k  1
2

)  H L , L (k  1
u

y

که  eمقدار مثبت بسيار کاوچكی اسات رواباط مرباوط باه فرايناد
تیمين ،روابطی کلی هستند در [ ]13نشان داده شده است کاه چناانچاه

 0

 0    2,انتیا شود ،الگوريتم تیماين همگارا مای-

شود در ادامه ما برای سادگی مقدار هر دو پارامتر را برابر يک انتیاا و
Lipschitz
Pseudo order
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در قضيه ی زير با معرفی سطح لغزش و قانون کنترل نشاان مایدهايم

 -3کنترلکننده مد لغزشی پایاندار مبتنی بر

که خطای رديابی کراندار است

داده
روش کنترل مد لغزشی پاياندار روشی قوی از لحاا قاوام در برابار
عدم قطعيت و اغتشاش ،سادگی طراحی و همگرايی سريع حالتها است
در اين روش برای طراحی کنترلکنناده از ياک ساطح لغازش غيرخطای

قضیه  -2برای سامانه غيرخطی به شكل معادله ( )1که فرض  1و 2
را برآورده میکند ،با سطح لغزش بازگشتی بهصورت زير
()8

خاص بهجای سطوح خطی استفاده میشود در اين بیش کنترلکننده مد
لغزشی پاياندار بهصورت مساتقل از مادل طراحای مایشاود و باا تحليال
نظری برتری اين روش بر روشهای کنترل مادلغزشای مبتنای بار ساطوح
خطی نشان داده خواهد شد
طراحی کنترلکننده مد لغزشی پاياندار شامل دو گام اساسی اسات
در گام اول يک سطح لغزش غيرخطی مناسب انتیا میشاودو در گاام
دوم با تعريی قانون کنترل مناسب سعی میشود اهداف کنترلی بارآورده
شود در تحليل کنترلکنندههای مد لغزشی زمان پيوسته ابتادا رابات مای-
شااود سااطح لغاازش بااه صاافر همگاارا ماایشااود (شاارط لغاازش يااا همااان
 ) SS   Sو سپس رفتار زمانی خطای رديابی و همگرايی آن به صفر
بررسی میشود (موسوم به پايداری سطح لغزش) در [ ]3نشاان داده شاده
است که در کنترل مد لغزشی پاياندار زمان گسسته سطح لغزش الزاما باه
صفر نمیرسد ،بلكه پس از طی شادن مرحلاه رسايدن ،مقاداری محادود
اختيار میکند و در نتيجه رابت میشود که خطای رديابی مقداری کاران-

که در آن ) S0 (k )  e(k  1است که ) e( k )  y ( k )  r ( k

سيگنال مرجع است و ) S0 (k  1)  S0 (k
و ) r (k
h
در آن  hزمان نمونهبرداری است همچنين پاارامتر  عادد مثبات باه-
 S0 (k ) کاه

صورت p
q
و با در نظر گرفتن قانون کنترل مطابق با رابطه زير

  است که  p  qو هر دو فرد هستند،

خطای رديابی سيستم کراندار است سپس در قضيه  3برتاری روش ارائاه

) u(k )  ueq (k )  usw (k

()9
که در آن


()10

) r ( k  1)  2e(k )  e(k  1)  F (k )  y (k )  h 1S 0 (k
) Ly 1 ( k
2

))  h Ksign ( S1 (k
KL
) Ly 1 ( k
2

()11

دار خواهد داشت در ادامه در قضيه  2با معرفی سطح لغزش و يک قانون
کنترل مناسب روش مد نظر اين مقاله ارائه شده و نشان داده شده است که

S1 (k )  S0 (k )   S0 (k )

* Si (k )  i k  K

()12

شده نسبت به  TSMCمبتنی بر سطح خطی نشاان داده شاده اسات بارای
اربات قضيه ی  3نياز به دانستن دو لم زير است:

اثبات
با در نظر گرفتن )  S1 ( kداريم:

لممممممم  -]19[ 1باااااارای سيسااااااتم ديناااااااميكی اسااااااكالر
 0    باشد ،آنگاه حالت )  z ( kبهصاورت زيار همگارا خواهاد

()6

نساابت دو عاادد فاارد اساات ،اگاار  g (k )  و    0آنگاااه عاادد
محدود  K *  0بهنحوی وجود دارد که

()7

()14

و با توجه به تعريی خطای رديابی )  e( k )  y ( k )  r ( kو رابطاه
( )14میتوان رابطه ( )15را نتيجه گرفت
)y (k  1)  r (k  1)  2e(k )  e(k  1
 S0 (k ) 
h2
2

با استفاده از روابط ( )13و ( )15و ( )3و باا اعماال قاانون کنتارل ()9
داريم
()16

که
1



 ( )  1   1   1
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)e(k )  e(k  1
S0 (k ) 
h

()15

1

    11 

*
z (k )   ( ).max   , l
 k  K
l


 


S1 (k ) 

از طرفی با توجه به ) S0 (k )  e(k  1داريم

لممممممم  -]20[ 2باااااارای سيسااااااتم ديناااااااميكی و اسااااااكالر

)  z (k  1)  z (k )  lz (k )  g (kکااااااه  l  0و 0    1

) S1 (k  1)  S1 (k
  2 S0 (k )  S0 (k )
h

()13

شد
z (k )      2

u sw ( k ) 

آنگاه  K *  0وجود دارد ،بهنحویکه

و خطای رديابی کراندار است

))  ، z ( k  1)  z ( k )  g ( k )   sign( z ( kاگاااار  g (k )  و

ueq ( k ) 

S1 (k  1)  S1 (k )  h 2 S 0 (k )  hS 0 (k ) 
)  hKsign( S1 (k ))  hd (k

بنابراين براساس لم 1داريم
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* S1 (k )  h( K  L)  1 k  K

()17

k 

lim e(k ) TSMC  0

()23

از سوی ديگر براساس رابطه ( )8خواهيم داشت
) S0 (k  1)  S0 (k )  h S0 (k )  hS1 (k

()18

از طرفی با توجه به رابطه ( ، lim S0 (k )  0 ،)19در نتيجه
k 

که با توجه به رابطه ( )22داريم
1

) lim e(k ) TSMC  O(h 

بنابراين براساس لم  2و رابطه ( )18عدد محدود  K *  0بهنحوی وجود

()24

دارد که

با در نظر داشتن اينکه  1    1میتوان نتيجه گرفت
2

()19

   1

1


* S0 (k )  0   ( ).max  1  ,  h  1  k  K








▄

k 

)lim e(k ) TSMC  O(h

()25

k 

از طرفی در حالت کنترل مد لغزشی با سطوح خطی داريم []2
)lim e(k ) LSMC  O(h

پس  e(k )  0 k  K *  1و خطای رديابی کراندار است

()26

در قضيه  2نشان داديم که خطای رديابی با اعمال کنترلکنناده پيشانهادی

با توجه به رواباط ( )25و ( )26مایتاوان نتيجاه گرفات

محدود باقی میماند در ادامه نشان خواهيم داد که باا انتیاا مناسابی از
 ، خطای رديابی در حالت کنترل مد لغزشی پايااندار مساتقل از مادل،

کمتر از خطای رديابی در حالت کنترل مد لغزشی مستقل از مدل مبتنی بر
سااطوح خطاای 1اساات بااه عبااارت ديگاار اختيااار سااطح لغاازش پاياااندار
پيشنهادی در اين مقاله ،باعث کاهش خطای رديابی خواهد شد
اين مطلب در قضيه ی  3به شرح زير بيان شده است برای بيان و اربات
اين قضيه نياز به بازگو کردن تعريی زير داريم:
تعریمم  :تااابع )  f ( hاز مرتبااه )  g ( hگفتااه ماایشااود و بااهصااورت

))  f ( h )  O ( g ( hنشااان داده ماایشااود ،اگاار    0و M  0

وجود داشاته باشاد ،باهنحاویکاه ) f (h)  M g (hبارای h  
[]19
قضیه  -3با انتیا

مناسبی از  ، خطای رديابی در حالت کنترل مد

لغزشی پاياندار مستقل از مدل کمتر از خطای رديابی در حالت کنترل مد
اثبات
براساس رابطه ( )17داريم

k 

lim e(k ) TSMC
k 

از

کمتر است

▄
در بیش بعد برای نشاان دادن کاارايی روش پيشانهادی ،ايان روش
برای دو مثال میتلی و به ازای سيگنالهاای مرجاع متفااوت شابيهساازی
شده است سپس نتايج شبيهسازی باا نتاايج شابيهساازی روش کنتارل ماد
لغزشی براساس سطوح خطی مقايسه شده است

 -4شبیهسازی
برای انجام شبيهسازی روش پيشنهادی ،الگوريتم زيار باهکاار گرفتاه
شده است:

گام -1تعيين پارامترهای   ,  ,  , K ,و شرايط اوليه
انتیا

 :  , در [ ]21نشاان داده شاده اسات کاه هرچاه مقادار

بزرگتر و مقدار پارامتر



کوچكتر باشد ،میتاوان خطاای

رديابی کمتری داشت توضيحات مربوط به نحوه انتیا اين پارامترها به
)1  O(h

()20

همراه تحليل رياضی بهطور کامل در اين مرجع تشريح شده است
انتیا

 : Kهمانطور کاه توضايح داده شاد چنانچاه کاران بااالی

نامعينی برابر  Lباشد ،الزم است  K  Lانتیا شاود ،هرچناد کاه

و براساس رابطه ( )19داريم
()21

lim e(k ) LSMC

پارامتر 

لغزشی مستقل از مدل با سطح خطی است



k 

1

1



0  max  ( )  O(h)  , ( )  O(h) 1 




باااا توجاااه باااه رابطاااه ( ،)21اگااار فااارض کنااايم  1    1باشاااد،
2
داريم  1  1  1و در نتيجه
 1
1

) 0  O (h 

()22

هرچه مقدار اين پارامتر بزرگتر انتیا شود ،ميازان چتريناد در سيساتم
نيز زيادتر میشود که اين موضوع در ادامه در شبيهسازیها نيز نشاان داده
شده است

دو پارامتر   ,از پارامترهای تیمين هستند که توضيحات مربوط

به نحوه انتیا آنها و تارير آنها در همگرايی الگوريتم تیمين در []13
آمده است از آنجايی که در اين مقاله ما قصد انتیا بهينه اين پارامترها
را نداريم ،برای سادگی هردو اين پارامترها را برابر مقادار واحاد انتیاا
می کنيم و از روند مقاله حذف میکنيم انتیا بهينه ی اين پارامترهاا از
کارهای باز در اين حوزه است که میتواند در ادامه کار مورد توجه قارار

)Linear Sliding Mode Control (LSMC
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همانطور که مشیص است خروجی سيستم بهخاوبی توانساته اسات

گام دوم :تیمين بردار شبهگراديان در لحظاه  kبراسااس رابطاه ()5

سيگنال مرجع مربعی را با خطای رديابی محدود رديابی کند کنترلکننده

وبا استفاده از دادههای ورودی و خروجی

پيشنهادی برای رديابی خروجی نيازی به مدل سيستم غيار خطای نادارد و

گام سوم :طراحی کنترل کنناده براسااس رابطاه ( )9و اعماال آن باه

سيگنال کنترل تنها با استفاده از دادههای ورودی و خروجی بهدست آمده

سيستم

است ايان امار نشاان دهناده تواناايی کنتارلکنناده پيشانهادی در کنتارل

گام چهارم :ذخيره دادههای ورودی و خروجای و برگشات باه گاام

سيستمهای غيرخطی است که مدل آنها در دسترس نيست يا مدلساازی

دوم

آنها دشوار است سيگنال کنترل کاه در شاكل  2نشاان داده شاده اسات

مثال  :1سيستم زير در نظر گرفته شده است []15

دارای مقدار محدود است به منظور نشاندادن کارايی روش پيشنهادی در

y  k   y  k  1  0. 24 y  k  2   u  k  1 

رديابی سيگنالهای ديگر از جمله سيگنالهاای سينوسای در قسامت بعاد

) 0. 5u  k  2   0. 5  0. 05cos(0. 06k

فااااارض شاااااده اسااااات کاااااه سااااايگنال مرجاااااع باااااهصاااااورت
 r (k )  5sin  k   2cos  k باشاااد شاااكل  3و شاااكل 4
 500 
 200 
نتايج شبيهسازی را نشان میدهند

فااااارض شاااااده اسااااات هااااادف ردياااااابی سااااايگنال مرجاااااع
k
)
150

( round

) r (k )  0.5(1اساات پارامترهااای طراحاای بااهصااورت

   5 / 7,   0.6, K  0.0004در نظر گرفته شده است نتاايج
شبيهسازی در شكل  1و شكل  2نشان داده شده است

Model free TSMC
Desired signal

6

1.2
1

4

0.8

Tracking Performance

0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4

3
2
1

500

400

500

400

200

300

100

200

300

100

0
0

Step

-0.6
0

Tracking Performance

Model free TSMC
Desired signal

5

شكل  :3رديابی سيگنال مرجع سينوسی توسط کنترل کننده مدلغزشی پايان-

-0.8

دار مستقل از مدل

Step

شكل  :1رديابی سيگنال مرجع مربعی توسط کنترل کننده مدلغزشی پاياندار
مستقل از مدل

2
1.5
0.5

1

-1

-1.5

Control Signal

-0.5

0

Control signal

0

0.5

-0.5
-1

500

400

200

300

100

-1.5
0

Step
500

400

200

300

100

0

-2

Step

شكل  :2سيگنال کنترل در رديابی سيگنال مرجع مربعی توسط کنترلکننده
پيشنهادی
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شكل  :4سيگنال کنترل در رديابی سيگنال مرجع سينوسی توسط کنترل-
کننده پيشنهادی

با توجه به نتايج شبيهساازی ،مشایص اسات کاه در ايان حالات نياز
خروجی سيستم ،سيگنال مرجاع کاه ياک سايگنال سينوسای اسات را باه
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در حالاااااااااااات دوم کااااااااااااه ساااااااااااايگنال مرجااااااااااااع

خوبی و در مدت زمان اندکی رديابی کرده اسات و سايگنال کنتارل هام
به منظور مقايسه عملكرد کنترلکننده پيشنهادی باا روش کنتارل ماد

 r (k )  5sin  k   2cos  k در نظاار گرفتااه شااده اساات،
 500 
 200 
مشیص است رديابی سيگنال مرجع با استفاده از هردو روش انجاام شاده

هر دو روش و به ازای هردو سيگنال مرجع در شاكل  5و شاكل  6آورده

است اما با استفاده از کنترلکننده پيشانهادی دقات ردياابی بااالتر اسات،

دارای مقادير محدود است
لغزشی مستقل از مدل و مبتنی بر سطح خطی ،نتايج شبيهسازی مرباوط باه

مقادير نرم 2-خطای رديابی(جدول  )1نيز دقت باالتر روش پيشانهادی را

شده است

تاييد میکنند
جدول  :1مقادير نرم 2-خطای رديابی مربوط به روش پيشنهادی و روش

1.5

کنترل مد لغزشی مبتنی بر سطح خطی

Model free TSMC
Model free LSMC
Desired Signal

0.5

0

-0.5

500

400

200

300

100

0

-1

Tracking performance

1

سيگنال مرجع سينوسی

سيگنال مرجع مربعی
ساااااطح

ساااط

ساااااطح

سااطح

لغاااااااااازش

ح لغاازش

لغاااااااااازش

لغاااااااازش

پيشنهادی

خطی

پيشنهادی

خطی

2/40

2/91

4/54

2/97

2

e

مشیص است که با اعمال روش پيشانهادی مقاادير نارم دوم خطاای

Step

شكل  :5رديابی سيگنال مرجع مربعی توسط کنترل کننده پيشنهادی و کنترل

رديابی نسبت به روش کنترلکننده مد لغزشی مبتنی بر سطح خطی مقادار
کمتری اختيار کرده است که نشاندهنده برتری روش پيشنهادی است

کننده  LSMCمستقل از مدل

نكته قابل توجه در اعمال روش پيشانهادی ايان اسات کاه بااافزايش
ضريب  Kدر سيگنال کنترل ميزان چتريند در سيساتم افازايش مایياباد

6
Model free TSMC
Model free LSMC
Desired signal

شكل  7و شاكل  8باه ترتياب ردياابی سايگنال مرجاع مربعای و سايگنال

5

3
2

1.2
1
0.8
0.6

1

500

400

200

300

100

0

0.4
0.2

0

0

Step
-0.2

شكل  :6رديابی سيگنال مرجع سينوسی توسط کنترل کننده پيشنهادی و

-0.4

کنترل کننده  LSMCمستقل از مدل

در حالتی کاه سايگنال مرجاع

k
)
150

( round

) r (k )  0.5(1فارض

شده است با اعمال کنترل مد لغزشی مبتنی بر سطح خطی رديابی خروجی
بااه خااوبی صااورت نگرفتااه اساات ،درحااالی کااه بااا اعمااال کنتاارلکننااده
پيشنهادی خروجی سيستم توانسته است سيگنال مرجع را با سرعت مناسبی

-0.6
500

400

200

300

100

0

step

شكل  :7رديابی سيگنال مرجع مربعی توسط کنترل کننده پيشنهادی با
افزايش ضريب

K

رديابی کند براساس جدول  1که مقادير نرم 2-خطای رديابی مرباوط باه
هر دو روش را نشان میدهد ،نيز مشیص است که خطای رديابی مرباوط
به روش پيشنهادی کمتر است
مجله کنترل ،جلد  ،10شماره  ،2تابستان 1395

-0.8

Journal of Control, Vol. 10, No. 2, Summer 2016

Tracking Performance

Tracking performance

4

کنترل را با افزايش ضريب  Kبه مقدار  K  0.02نشان میدهند
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واضح اسات کاه باا افازايش ضاريب  Kمقادار چتريناد سيساتم
افاازايش ماایيابااد کااه باارای کاااهش ان ماایتااوان بااه جااای تااابع عالماات

0.5

) sign (.در سيگنال کنترل از تابع ) sat (.استفاده کرد

0

-1

-1.5

control signal

-0.5

مثال  :2سيستم غير خطی زير را در نظر بگيريد:
y (k  1) 2
 u (k  1)3
1  y (k  1) 2

y k  

فرض شاده اسات هادف ردياابی سايگنال مرجاع  r ( k )  1اسات

پارامترهای طراحی بهصاورت    5 / 7,   0.2, K  0.002در
نظر گرفته شده است نتايج شبيهسازی در شكل 11و شكل  12نشاان داده

500

400

200

300

0

100

شده است

-2

step

شكل  :8سيگنال کنترلی در رديابی سيگنال مرجع مربعی با افزايش ضريب

1.4
Model free TSMC
Desired signal

K

1.2

سيگنال کنترل را با افزايش ضريب  Kبه مقدار  K  0.02نشان

0.8

میدهند

0.6

6
0.4

5

3

2

0.2

tracking performance

4

Tracking Performance

شااكل  9و شااكل 10بااه ترتيااب رديااابی ساايگنال مرجااع سينوساای و

1

100

80

40

60

20

0

0

Step

شكل  :11رديابی سيگنال مرجع توسط کنترل کننده مدلغزشی پاياندار
مستقل از مدل

1

0.9
0.8

500

400
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پيشنهادی

همااانطااور کااه مشاایص اساات بااا اعمااال کنتاارلکننااده پيشاانهادی،
خروجی سيستم سيگنال مرجع را با خطای ردياابی کام و در مادت زماان
اندکی رديابی کرده است سيگنال کنترل اعمالی نيز دارای مقادير محدود
است به منظور مقايسه عملكرد کنترلکننده پيشنهادی با روش کنترل ماد

K
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شكل  :13رديابی سيگنال مرجع توسط کنترل کننده پيشنهادی و کنترل
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کننده  LSMCمستقل از مدل

0.8

خروجی سيستم توانسته سيگنال مرجع را با دقت باالتری و در مدت زمان

0.6

کمتری رديابی کند که اين امر نشاندهنده برتری روش پيشنهادی نسابت

0.5

به روش کنترل مد لغزشی مستقل از مدل و مبتنی بار ساطح خطای اسات

0.4

مقادير نرم 2-خطای رديابی(جدول  )2نيز دقت باالتر روش پيشانهادی را

0.3

تاييد میکند

0.2
0.1
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شكل  :15سيگنال کنترلی در رديابی سيگنال مرجع مربعی با افزايش ضريب

سيگنال مرجع رابت

K

سطح لغزش خطی

روش پيشنهادی

3/84

1/57

2

e

مشیص است که مقادير نرم دوم خطای رديابی کاه باا اعماال روش
پيشنهادی بهدست آمده است ،نسابت باه روش کنتارلکنناده ماد لغزشای

مشیص است که در اين حالت نيز با افزايش ضريب  Kچتريناد
در سيستم نيز زياد میشود
مثال :3سيستم غير خطی و دارای نامعينی زير را در نظر بگيريد
k  500
k  500

) y (k

 u ( k )3

1  y (k ) 2

y k   
)  y ( k ) y ( k  1) y ( k  2)u ( k  1)( y ( k  2)  1)  a ( k )u ( k

)1  y 2 ( k  1)  y 2 ( k  2


مستقل از مدل و مبتنی بر سطح خطی مقدار کمتری اختيار کرده است که
نشاندهنده برتری روش پيشنهادی است

که

1 k  700
a(k )  
 2 k  700

نتايج شبيهسازی با افزايش ضريب  Kبه مقادار  K  0.02در

ادامه آورده شده است

فرض شده اسات هادف ردياابی سايگنال مرجاع  r ( k )  1اسات

پارامترهای طراحی بهصورت    5 / 7,   0.5, K  0.6در نظار
گرفته شده است نتايج شبيهسازی در شكل  16و شكل  17نشان داده شده
است
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1.4

همانطور که مشیص است باا اعماال کنتارلکنناده پيشانهادی و در

1.2

حضور عدم قطعيت نيزخروجی سيستم توانسته سيگنال مرجع را باا دقات
Tracking performance
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دقت باالتر روش پيشنهادی را تاييد میکند
جدول  :3مقادير نرم 2-خطای رديابی مربوط به روش پيشنهادی و روش کنترل مد
لغزشی مبتنی بر سطح خطی
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 نتیجهگیری-5
سيستمهای غير خطی گسساته زماان طراحای گردياد ايان کنتارل کنناده
مستقل از مدل است و تنها باه اطالعاات ورودی و خروجای سيساتم نيااز
 میتواند بدون،دارد از اين رو در حاالتی که مدل سيستم مشیص نيست
پيشنهادی ايان مقالاه بارخالف روشهاای کنتارل ماد لغزشای متاداول از
-سطوح غير خطی استفاده میکند که منجر به کاهش خطای ردياابی مای
شود با استفاده از تحليلهای نظری برتری روش پيشنهادی و دقت رديابی
 نسبت به روش کنتارل ماد لغزشای مساتقل از مادل و مبتنای بار،باالتر آن
سطح خطی نشان داده شده است همچنين کارايی روش توسط ساه مثاال
با شبيهسازی مورد بررسی قرار گرفت و نتايج نظری تاييد شد
 به حل مسئله بهينهسازی پارامترهاای کنترلای،در ادامه مطالعات خود
و محاسبه عددی رابت ليپ شايتز کاه از جملاه چاالشهاای مطارح روش
 خواهيم پرداخت و در نهايت روش پيشانهادی را بارای،پيشنهادی هستند
سيستمهای عملی بهکار خواهيم گرفت
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چکیده :در اين مقاله روشی برای بررسی پايداری سامانههای تصادفی کسری ارائه میشود .ابتدا با استفاده از فرمول ايتوی کسری،
مفهوم عملگر بينهايت کوچک توسعه داده می شود ،که به وسيله آن بررسی پايداری سامانههای تصادفی کسری با استفاده از توابع لياپانف
ممكن میگردد .سپس از معيار پايداری ارائه شده برای توسعه روش کنترل مد لغزشی برای سامانههای تصادفی کسری دارای تأخير حالت
استفاده میشود .روش طراحی ارائه شده رسيدن مسيرهای حالت به سطح لغزش را با احتمال يک تضمين مینمايد .بررسی پايداری سامانه
در مد لغزش نيز با استفاده از عملگر بينهايت کوچک کسری ارائه شده انجام میشود و شروط پايداری تصادفی سامانه در قالب نامعادالت
ماتريسی خطی ارائه میشود .جهت نشان دادن کارائی نتايج ،کاربرد آن در کنترل زاويه پره يک توربين بادی با سرعت متغير ارائه خواهد
شد.
کلمات کلیدی :سامانه تصادفی کسری ،عملگر بينهايت کوچک کسری ،کنترل مد لغزشی ،نامعادالت ماتريسی خطی ،کنترل زاويه
پره توربين بادی.

A Sliding Mode Control Scheme for Fractional Stochastic Systems
with State Delay
Khosro Khandani, Vahid Johari Majd, Mahdieh Tahmasebi
Abstract: In this paper, a new approach is proposed for stability analysis of fractional stochastic
systems. By extending the concept of infinitesimal operator using the fractional Ito formula, it
becomes possible to apply it in fractional stochastic systems for stability analysis by Lyapunov
functions. Thereafter, the presented stability criterion is utilized to develop the sliding mode control
scheme for fractional stochastic systems with state delay. The proposed design method ensures that
the state trajectories reach the sliding surface with probability one. Stability analysis of the system
at sliding mode is executed using the given fractional infinitesimal operator and the stochastic
stability conditions are given in the form of linear matrix inequalities. To illustrate the efficiency of
the results, the application of the method is presented for the pitch control of a variable speed wind
turbine.
Keywords: fractional stochastic system, fractional infinitesimal operator, sliding mode control,
linear matrix inequalities, pitch control of a wind turbine.
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بسياری از مقاالت صرفاً به پيدا کردن شرايط وجود و يكتايی جواب

 -1مقدمه
اصطالح سامانههای تصادفی مرتبه کسری در مورد دو دسته سامانه
با ويژگیهای نسبتاً متفاوت و در عين حال بسيار نزديک به هم به کار
رفته است  .اولين دسته سامانههای مرتبه کسری به همراه نويز گوسی
معمولی هستند يعنی سامانههايی که ديناميک سامانه به طور ذاتی از نوع
مرتبه کسری است و اين سامانه در محيطی نويزی از عوامل تصادفی تأثير
میپذيرد .اين سامانهها در سالهای اخير پس از معرفی سامانههای مرتبه
کسری مورد توجه قرار گرفتهاند .اولين بار سامانههای تصادفی مرتبه
کسری دسته اول در ] [1معرفی شدند .اين سامانهها تا کنون از جنبه
طراحی فيلتر کالمن ] ،[4-2کنترل خودتنظيم ] [5و کنترل بهينه LQG
برای سامانههای کسری تصادفی خطی ] [6مورد توجه بودهاند .تحليل
پايداری اين سامانهها و استفاده از توابع لياپانف برای بررسی پايداری
سامانههای خطی و غيرخطی اين دسته تا کنون انجام نگرفته است .اين
موضوع عمدتاً به اين دليل است که تحليل پايداری مستلزم حل معادالتی
خواهد بود که شامل انتگرالهای ولترا هستند و هنوز ابزار رياضی الزم
يعنی فرمول ايتوی ولترا برای اين دسته از سامانهها هنوز توسعه داده نشده
است .دسته دوم سامانههای تصادفی کسری به دسته سامانههايی اتالق
میشود که سامانه از نوع مرتبه صحيح بوده اما نويز موجود از نوع
کسری است .به عبارت ديگر اين سامانهها اگر در فرم استاندارد ايتو
نوشته شوند به صورت معادالت ديفرانسيل يک سامانه مرتبه صحيح

پرداختهاند .برای مروری بر اين نتايج میتوان به ] [15رجوع کرد .اخيراً
يک روش تقريب مارتينگل برای دوری از اين مشكالت ارائه شده است
] .[16در ] [17يک روش عددی بررسی پايداری سامانههای تصادفی
دارای حرکت براونی کسری ارائه شده است .در ] [18حصول جواب
صريح برای معادالت تصادفی کسری غيرخطی با کاهش دادن آنها به
معادالت تصادفی کسری خطی ممكن شده است .با اين وجود بررسی
تحليلی پايداری سامانههای تصادفی کسری انجام نگرفته است.
از طرف ديگر ،بررسی پايداری و طراحی سامانه کنترل برای
سامانههای تصادفی رانده شده با حرکت براونی معمولی انجام پذيرفته
است .برای مرور نتايج پايداری برای اين دسته از سامانهها میتوان به [19ـ
 ]22رجوع نمود و جهت بررسی چند راهبرد کنترلی برای اين دسته از
سامانهها به مراجع [23ـ ]25مراجعه شود .از بين روشهای متنوع کنترلی
برای سامانههای تصادفی ،روش کنترل مد لغزشی با توجه به پاسخ سريع،
عملكرد قابل قبول در زمان گذرا ،دقت باال ،پيادهسازی آسان و از همه
مهمتر مقاوم بودن در برابر عدم قطعيتهای مدل و اغتشاشات خارجی
مورد توجه بوده است .اين روش همچنين به مقاوم بودن در برابر اثرات
تأخير زمانی شناخته شده است ] .[26در ] [27يک قانون کنترل مد
لغزشی برای سامانههای تصادفی تأخيردار دارای عدم قطعيت ارائه شده
است و شرايط کافی برای پايداری سامانه حلقه بسته استخراج شده است.

H

هستند که با حرکت براونی کسری رانده میشوند و حرکت براونی

اين روش امكان رسيدن به پايداری مجانبی در احتمال با عملكرد

کسری را به عنوان ورودی در معادالت خود شامل میشوند .ويژگیهای

را فراهم میآورد .همچنين نشان داده شده است که برای دسته خاصی از

منحصربفرد حرکت براونی کسری بخصوص دارا بودن حافظه ،آن را به
عنوان يک نامزد مناسب برای مدلسازی نويز در رياضيات مالی ]، [7
زيستشناسی ] ،[8شبكههای ارتباطی و سامانههای اقتصادی مطرح نموده
است [ .]9به دليل همين ويژگی دارابودن حافظه ،از حرکت براونی
کسری جهت مدل کردن وابستگی طوالنی مدت در ترافيک شبكه نيز
استفاده شده است [ .]10همچنين حرکت براونی کسری بهترين گزينه
برای مدل کردن توربوالنس در سياالت است [ ،]11و در فرايندهای زير
انتشاری 1و فراانتشاری 2در سياالت نيز از حرکت براونی کسری برای
مدلسازی استفاده شده است [ .]12از ديگر کاربردهای حرکت براونی
کسری استفاده از آن در مدل سرعت باد جهت تطبيق با توربوالنس
تصادفی باد است [13ـ  .]14در اين مقاله ،از اين پس اصطالح سامانه
تصادفی کسری به دسته دوم سامانههای معرفی شده در باال اشاره خواهد
داشت .اين سامانهها از جنبههای مختلف مورد بررسی قرار گرفتهاند .پيدا
کردن جواب برای سامانههای توصيف شده با معادالت ديفرانسيل
تصادفی دارای حرکت براونی کسری به دليل غير نيمه مارتينگل 3و غير
مارکف بودن 4حرکت براونی کسری با مشكالت عديدهای همراه است و
sub-diffusive

ماتريسی خطی قابل حصول است .اين روش در ] [28به سامانههای
تصادفی غيرخطی توسعه داده شده است .در [29ـ ]30يک سطح لغزش
انتگرالی برای سامانه تصادفی ساخته شده و شرايط کافی برای وجود
سطح به صورت نامعادالت ماتريسی خطی ارائه شده است .در ] [31با
توجه به در دسترس نبودن حالتهای سامانه تصادفی از نوع ايتو ،روش
سطح لغزشی بر اساس تخمينی از حالتهای سامانه به کار گرفته شده
است و شرايط کافی برای پايداری مجانبی در احتمال برای سامانه
تصادفی حلقه بسته ارائه شده است .در اين مقاله نوع حرکت براونی
استاندارد فرض شده است .کنترل سطح لغزشی انتگرالی برای سامانههای
تصادفی از نوع ايتو در ] [32انجام گرفته است .مزيت اين روش امكان
مقابله با عيبها و اغتشاشات سامانه و پايدارسازی سامانه عيب است. .
بيشتر نتايج بدست آمده در اين مقاالت مبتنی بر فرمول ايتو و محاسبه
عملگر بينهايت کوچک يک تابع لياپانف هستند.
در اين مقاله يک سامانه تصادفی کسری که با حرکت براونی کسری
رانده میشود ،در نظر گرفته شده است .در ابتدا با استفاده از فرمول ايتوی

1

کسری ] ،[33عملگر بينهايت کوچک کسری معرفی میشود و قضيه

2

پايداری مبتنی بر توابع لياپانف برای سامانههای تصادفی کسری ارائه و

3

اثبات میشود .سپس از اين قضيه در استخراج قانون کنترل لغزشی مناسب

super-diffusive
non semi-martingale
4
non Markovian
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برای سامانه در نظر گرفته شده استفاده میشود .شرايط کافی برای
پايداری حلقهبسته سامانه در قالب نامعادالت ماتريسی خطی ارائه می-
گردد .اثبات میشود که مد لغزش وجود دارد و مسيرهای سامانه به آن
میرسند و بر روی آن باقی میمانند .نوآوریهای مقاله را به صورت زير
میتوان خالصه نمود :ارائه قضيه پايداری مبتنی بر توابع لياپانف برای
سامانههای تصادفی کسری و همچنين اثبات وجود مد لغزشی با احتمال
يک برای اين دسته از سامانهها .بقيه مقاله به صورت زير تنظيم شده

1
2

که در آن کرنل )  (t , sبرابر

H

)  (t  sاست .به ازای

1
 H حرکت براونی کسری تبديل به حرکت براونی خواهد شد و
2
1
مشتق آن همان نويز سفيد گوسی خواهد بود .به ازای  H حرکت
2

براونی کسری يک فرايند با حافظه بلندمدت ناميده میشود و به ازای
1
 H يک فرايند با حافظه کوتاهمدت خواهيم داشت .مدل ارائه
2

است .در بخش دوم مقدمات و تعريف مسئله ارائه میشود .در بخش سوم

شده در رابطه ( ،)1ديناميک سامانهای را توصيف میکند که در

معرفی عملگر بينهايت کوچک کسری انجام میشود و قضيه پايداری

کاربردهايی نظير سامانههای اقتصادی دارای تأخير زمانی ،سامانههای

لياپانف با استفاده از آن اثبات میگردد .در بخش چهارم طراحی کنترلگر

زيستی و سامانههايی که ديناميک آنها متأثر از سياالت محيط است

مد لغزشی برای سامانه تصادفی کسری دارای تأخير حالت انجام میشود.

مانند توربين بادی ،هواپيما و سامانههای تنظيم استاندارد آلودگیهای

در بخش پنجم کاربرد روش ارائه شده بر روی کنترل زاويه پره 1يک

موجود در آب به کار میرود [ .]9در ادامه ابتدا تعريف پايداری تصادفی

توربين بادی با سرعت متغير بررسی میشود و نيز يک مثال عددی ارائه

را مرور میکنيم که در اين مقاله در قضيه  1از آن استفاده خواهيم کرد و

میگردد .در نهايت در بخش ششم نتيجهگيری ارائه میگردد.

سپس دو لم مفيد که در اثبات قضايا از آنها استفاده میشود ارائه می-
گردد.
2

 -2طرح مسئله و مباحث مقدماتی

تعریف ( ]38[ 1پایداری تصادفی یا پایداری در احتمال ).

دسته سامانههای مورد مطالعه در اين مقاله ساختاری به صورت زير
دارند:

زمان  tبا شرايط اوليه  x 0در زمان  t 0باشد ،در اين صورت جواب
 x  0معادله ديفرانسيل تصادفی پايدار تصادفی است اگر به ازای

) x (t )  Ax (t )  Ad x(t  

()1

فرض کنيد )  x(t ; x 0 , t 0جواب يک معادله ديفرانسيل تصادفی در

  ,  1  0داده شده  ( ,  1 , t 0 )  0 ،وجود داشته باشد به

)  Bu (t )  Cx (t )W H (t

که در اين رابطه  x(t )   nبردار حالت سامانه u(t )  m ،بردار
ورودی کنترل B   nm ، A, Ad   nn ،و C   nn

ماتريسهای ثابت معلوم هستند   [0 ) ،تأخير حالت است که

طوری که بتوان از  x 0  نتيجه گرفت که:
()4

لم  .[35] 1برای هر بردار حقيقی  aو  ، bو به ازای ماتريس

H

ثابت فرض شده است و )  W (tنويز کسری يک بعدی با پارامتر

1
هرست  H  1
2

است .همچنين داريم C  C1C 2 :که در آن

 . C1 , C 2 T   nmمعادله ( )1را میتوان در فرم ايتوی کسری به

 X  0با ابعاد مناسب میتوان نوشت:

()2

لم ( 2مکمل شور) .ماتريسهای ثابت  ،  2 ، 1و   3را در
نظر بگيريد .فرض کنيد

1T

 1 و نيز  .  2  0آنگاه خواهيم

داشت:

)  Cx (t )dB H (t

H
که در آن )  B (tحرکت براونی کسری با پارامتر هرست  Hدر بازه

 1   3 T  2 1  3  0

()6

) ( 12 ,1است .حرکت براونی کسری يک فرايند گوسی است که به

اگر و تنها اگر:

صورت زير تعريف میشود ]:[34
()3

a T b  b T a  a T Xa  b T X 1b

()5

صورت زير نوشت:

dx(t )  Ax (t )  Ad x(t   )  Bu (t )dt


x(t ; x 0 , t 0 )   1   


3 
0
  2 
T

t


P  sup
 t t0

()7



) B H (t )  (t , s )dB( s

 1

 3

0

Pitch control
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اين عملگر ،حالت توسعه يافته عملگر بینهايت کوچک است که

 -3تحلیل پایداری
برای بررسی پايداری سامانه تصادفی کسری معرفی شده الزم است
که ابتدا عملگر بينهايت کوچک کسری را معرفی نماييم .برای استفاده از
توابع لياپانف برای بررسی پايداری سامانه تصادفی کسری ،استفاده از اين
عملگر ضروری است .برای اين کار الزم است که از فرمول ايتوی
تصادفی برای حرکت براونی کسری استفاده نماييم [ .]33با استفاده از اين
رابطه استخراج عملگر بينهايت کوچک تابع لياپانف ممكن خواهد بود.
در ] [36برای سامانهای به صورت زير:

که در آن ))  f (t , x (tو ))  g (t , x(tتوابع غيرخطی حقيقی
هستند ،رابطه زير برای يک تابع لياپانف ))  V (t , x(tبه صورت زير ارائه
شده است:
))  V (t , x (t )) V (t , x (t

dV (t , x (t ))  

f (t , x (t ))  dt

t

x




t



0

 g ( s, x( s)) ( s, t )ds  dt

()2



که در آن:
()3

برقرار باشد پايداری تضمين شده خواهد بود.
قضیه  : ]38[ 1سامانه تصادفی کسری ( )12را در نظر بگيريد .اگر
يک تابع ))  V (t , x(tوجود داشته باشد ،به طوری که در شرايط زير
صدق کند:
V (0, t )  0 V ( x, t )   ( x ) ,
) V x ( x, t ) C (t ) x (t ) L(0, T

که در آن )  L(0, Tخانوادهای از فرايندهای تصادفی است که در
قضيه  [33] 3.7تعريف شده است .در اين صورت جواب بديهی رابطه
( )12پايدار تصادفی خواهد بود اگر:

L V ( x, t )  0
H

()8
اثبات.


))  2V (t , x (t
))   g (t , x (t
x 2


)) V (t , x (t
) g (t , x (t )) dB H (t
x

2 H 2

رابطه ثابت میکنيم که به ازای يک تابع لياپانف در صورتی که قضيه زير

()7

) dx(t )  f (t , x(t ))dt  g (t , x(t ))dB H (t

()1

برای سامانههای تصادفی کسری تعريف مینماييم .حال با استفاده از اين

با توسعه رويكرد در پيشگرفته شده در [ ]38اثبات را انجام می-

دهيم .فرض کنيد ) r  (0, h) ،   (0,1و مقدار اوليه x 0  S 

يک مقدار دلخواه باشد .برای سادگی فرض کنيد ) . x(t ; x 0 )  x(t

میتوان )   ( , r )  (0, rطوری پيدا کرد که:

 (t , s)  H (2H  1) s  t

()9

) sup V ( x,0)   (r
xS

برای استخراج اين رابطه از فرمول ايتوی کسری استفاده شده است.

()10


))  f (t , x(t
t
x

()4

t

  (s, t ) g (s, x(s))ds

2
2

0

x

LH 

))  g (t , x(t

اين رابطه به طور کلی و برای توابع غيرخطی ))  f (t , x (tو



تعريف میکنيم:

بنابراين عملگر بينهايت کوچک در حالت کلی به صورت زير معرفی
شده است ]:[36

1

  inf t  0 : x(t )  S r 
حال با استفاده از عملگر بينهايت کوچک کسری معرفی شده به

ازای هر  t  0خواهيم داشت:

)V ( x(  t ),   t )  V ( x 0 , 0
H

L V ( x( s ), s ) ds

()11

 t

0

 t

))  g (t , x(tصحيح نيست .برای اثبات اين موضوع مراجعه شود به [.]37

0

)  V x ( x( s ), s )Cx ( s ) dB( s

مبتنی بر بحثی که در خصوص فرمول ايتوی کسری در [ ]37مطرح شده

است میتوان در حالت خطی که در آن )  f (t , x(t ))  A(t ) x(tو
)  g (t , x(t ))  C (t ) x(tتوابع خطی حقيقی هستند ،عملگر بينهايت

با اميد رياضی گرفتن از دو طرف اين رابطه و با استفاده از رابطه
( )15خواهيم داشت:
)E V ( x(  t ),  t )  V ( x 0 , 0

کوچک را برای سامانهای با ساختار:
()5

) dx(t )  A(t ) x(t )dt  C (t ) x(t )dB H (t

()6

t



x(t )  ( s, t )C ( s )ds
0
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2
x 2

)LH V ( x( s ), s )ds   V ( x 0 ,0


()12

به صورت زير نوشت:


)  A(t ) x(t
t
x



 t

0

 E 


به ازای    tداريم  x(t   )  x( )  rو رابطه ()14
LH 

)  C (t ) x(t

نتيجه میدهد:
()13

EV ( x(  t ),  t ) 





E I  t V ( x( ), )   (r ) P  t
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که در آن تابع نشانگر 1مجموعه    tاست .در صورتی که رابطه
   tبرقرار باشد ،مقدار تابع نشانگر برابر يک و در غير اين صورت

مقدار آن برابر صفر خواهد بود .با استفاده از رابطه ( ،)16روابط ( )19و
( )20به رابطه زير کاهش میيابند:

تصادفی دارای تغييرات متناهی بايد داشته باشيم . GC 1  0 :در اين
توانست از )  s (tمشتق زمانی بگيريم و با صفر قرار دادن آن در سطح

بنابراين  P    وقتی که  ، t  و يا به طور معادل:

Px(t )  r , t  t 0  1  

()15

پايداری هرويتز را ارضا کند .همچنين برای داشتن سطح لغزش غير
صورت رابطه سطح لغزش شكل غيرتصادفی به خود میگيرد و خواهيم

P  t  

()14

سطح لغزش را بايد طوری تعريف نماييم که ماتريس  A BKشرط

لغزشی قانون کنترل )  u eq (tرا استخراج کنيم .فرض شده است که
 . G  B T Pدر نتيجه به ازای  P  0و متقارن GB ،نامنفرد خواهد
شد .سيگنال کنترل )  u eq (tدر روی سطح لغزش به صورت زير بدست

که اثبات را خاتمه میدهد .با توجه به روابط باال پايداری اثبات شده
با استفاده از اين قضيه ،پايداری در احتمال خواهد بود.

میآيد:
1

) u eq (t )  Kx(t )  (GB) GAd x(t  

()2

جهت راندن سامانه به سطح لغزش  ، s(t )  0سيگنال کنترل در
قضيه زير ارائه میشود که میتواند رسيدن به سطح لغزش را تضمين

 -4طراحی کنترلگر مود لغزشی
سامانه تصادفی کسری ( )1را در نظر بگيريد .برای اين سامانه

نمايد.
قضیه  .2سامانه تصادفی کسری دارای تأخير حالت رابطه ( )1با

کنترلگر سطح لغزشی طراحی خواهيم کرد که اهداف زير را برآورده
سازد .اول اينكه مد لغزش وجود داشته باشد و مسيرهای حالت سامانه به

سطح لغزش داده شده در رابطه ( )23را در نظر بگيريد .سيگنال کنترل که

سمت سطح لغزش رانده شوند و برای زمانهای بعدی روی اين سطح

میتواند رسيدن به سطح لغزش را تضمين نمايد به صورت زير خواهد

باقی بمانند .دومين هدف اثبات پايداری در احتمال سامانه در مد لغزش

بود:

است .برای نيل به اين اهداف سطح لغزش انتگرالی به صورت زير پيشنهاد

()3

میشود:
()1

)) u (t )   Kx(t )  (GB)1  (t ) sign( s(t

که در اين رابطه  ،  (t )   mmبهره سوييچينگ است که يک
t



s (t )  Gx (t )  G ( A  BK ) x( s ) ds

ماتريس قطری

0

در اينجا  G   mnو  K  mnماتريسهای ثابت طراحی
هستند .اين سطح لغزش به دو دليل از نوع تناسبی انتگرالی انتخاب شده
است :دليل اول اينكه در اين روش طراحی همانطور که در ادامه خواهد
آمد ،بررسی پايداری تصادفی سامانه در مد لغزش در حضور نويز
تصادفی انجام خواهد شد .با اين وجود جهت تضمين مقاوم بودن سامانه
است .دليل دوم به نامعادالت ماتريسی خطی استخراج شده برمیگردد.

که در آن

تعريف میشود:
if sign( s i (t ))  0

()5

if sign( s i (t ))  0

1
) V (t )  s T (t ) s (t
2

()6

احتمال امكانپذيری 2نامعادالت ماتريسی خطی استخراج شده را در

از آنجا که:

صورت استفاده از سطح لغزش تناسبی کاهش میدهد .بنابراين ناگزير به
()7

جمله انتگرالی به سطح لغزش امكان جبرانسازی اوليه با قرار دادن مقادير

)) s(t )  GA d x(t   )   (t ) sign( s (t

بنابراين میتوان نوشت:

ويژه ماتريس  A BKدر سمت چپ محور موهومی فراهم میشود.

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

()8
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if sign( s i (t ))  0

 1,

sign( s i (t ))   0,
 1,


اثبات .تابع لياپانف را به صورت زير در نظر بگيريد.

معادالت وجود نخواهد داشت .دليل اصلی انتخاب سطح لغزش از اين

1

)) sign( s (t ))  sign( s1 (t

که در آن تابع ))  sign ( si (tبه ازای  1  i  mبه صورت زير

خطی ارائه خواهند شد که فقط با استفاده از جمله تناسبی جوابی برای اين

افزايش تعداد ماتريسهای طراحی هستيم .از طرف ديگر با اضافه کردن



يک ثابت مثبت است و نيز داريم:

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

در ادامه خواهيم ديد که شرايط پايداری در قالب نامعادالت ماتريسی

نوع در اين مقاله ،وجود شرط محدود کننده  GC 1  0است که

 (t )  GAd x(t   )  

()4

نسبت به نويز از لحظه اوليه جمله انتگرالی نيز به سطح لغزش افزوده شده

indicator function
feasibility

mm

زمان وردا است که برابر است با:

)  s T (t ) GA d x (t   )   s (t

2
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V (t )   s

با انتخاب بهره سوييچينگ به صورت رابطه ()4

s

تضمين خواهد شد و رسيدن به سطح لغزش اتفاق میافتد.

 1-4بررسی پايداری سامانه دارای تأخير حالت در مد
لغزش

t

 ( s , ) dds
L V ( x (t ), t )  e 0 0



H

) [ 2 x (t ) P ( A  BK ) x (t
T

()14

)  xT (t )Qx (t )  xT (t   )Qx (t  





1

])  2 x (t ) PAd  PB (GB ) GAd x (t  
T

پس از رسيدن مسيرهای سامانه به روی سطح لغزش ،ديناميک
سيستم روی اين سطح در معادله زير صدق خواهد کرد:

با استفاده از لم :1

) x (t )  ( A  BK ) x(t )  Ad x(t  

()9

)  Cx (t )W H (t





 2 x T (t ) PB (GB ) 1 GA d x(t   ) 

()15

1

) x (t ) PB (GB ) Gx (t )  x (t   ) Ad PAd x (t  
T

T

T

قضيه زير شرايط پايداری اين سامانه را ارائه میدهد:
از دو رابطه اخير نتيجه میشود که:

قضیه  .3سامانه تصادفی کسری ( )1در نظر بگيريد .ديناميک اين

L V ( x(t ), t ) 
H

سامانه که در مد لغزش در معادله ( )9صدق میکند ،پايدار است اگر
ماتريسهای متقارن مثبت معين  Pو  Qوجود داشته باشند که در

()16

شرايط زير صدق نمايند.

2 PB 

0 0
 B T PB 


()11

PAd
2
0

 1

T
 Ad P
 2BT P


 3
 T
 Ad P

که در آن:
()18

1  P ( A  BK )  ( A  BK ) T P  Q
2  Q  Ad PAd
T

3  P ( A  BK )  ( A  BK ) T P  Q
 2 PB ( B T PB ) 1 B T P

حال با اعمال مكمل شور ،رابطه    0و رابطه ( )34معادل
خواهند بود و به اين ترتيب اثبات کامل میشود.

اثبات .تابع لياپانف را به صورت زير درنظر میگيريم.
V ( x(t ), t ) 

نکته  :1با توجه به اينكه تابع سطح لغزش همچنان تابعی از )  x (tبا

 xT (t ) Px (t )  t xT ( s )Qx ( s ) ds  e   0 0  ( s , ) dds
t 



ديناميک داده شده در رابطه ( )12است و به دليل اينكه )  x (tدارای

s

t

که در آن  يک ثابت مثبت است .اين تابع شرايط قضيه  1را ارضا می-
کند .با استفاده از عملگر بينهايت کوچک معرفی شده خواهيم داشت:
s

t


 ( s , ) dds
LH V ( x (t ), t )  e 0 0


()13

PAd 

2 

()17

که در آن:

()12

 x(t )   0 0  ( s , ) dds
[ x T (t ) x T (t   )]  
e
 x(t   )

که در آن  برابر است با:

GC 1  0

()10

s

t

) (2 xT (t ) P ( A  BK ) x (t





ماهيت تصادفی کسری است ،بنابراين تمام برابریها و نابرابریهادر
روابط مربوط به اثبات قابليت رسيدن به سطح لغزش در قضيه  2به
1

صورت تقريباً مطمئن (يا با احتمال يک) برقرار خواهند بود ..بنابراين
رسيدن به مد لغزش به صورت تقريباً مطمئن (يا با احتمال يک) خواهد
بود .از طرف ديگر در اثبات پايداری ديناميک سامانه در مد لغزش ،اثبات
پايداری با استفاده از توابع لياپانف به صورت اثبات پايداری در احتمال

)  2 xT (t ) PAd  PB (GB ) 1 GAd x (t  

انجام میشود .در اين حالت با توجه به ظاهر شدن جمله تصادفی کسری

)  x (t )Qx (t )  x (t   )Qx (t  

در رابطه ( ،)31از قضيه  1برای استخراج شرايط پايداری استفاده میشود.

 2 xT C T PCx  xT Px   (t , )d

همانطور که در اثبات قضيه  1آورده شده است ،در اين حالت اثبات

T

t

0

T





t

) x ( s )Qx ( s )ds   (t , )d
0

T

t

 

پايداری به صورت پايداری در احتمال قابل انجام است.

t 

با انتخاب  به اندازه کافی بزرگ ،دو خط آخر در رابطه باال منفی
خواهد شد و میتوان نوشت:
Almost surely
مجله کنترل ،جلد ،10شماره  ،2تابستان1395
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نکته  :2در صورتی که سامانه بدون تأخير حالت به صورت زير در
نظر گرفته شود در اين صورت قضيه  3به صورت زير کاهش خواهد
يافت:

) x (t )  Ax(t )  Bu(t )  Cx(t )W H (t

()19

 22 .8138  64 .5439 
 55 .5555


Q   22 .8138 170 .3799
53 .4269 
 64 .5439 53 .4269
127 .1720 
5
با اعمال سيگنال کنترل رابطه ( )3به ازای    10در رابطه ()4

پاسخ سامانه حلقه بسته را در طول  10مسير حرکت براونی کسری رسم

قضیه  .4سامانه تصادفی کسری ( )19را با سطح لغزش رابطه ( )23و

مینماييم .نتايج شبيهسازی در شكلهای  1و  2نشان داده شده است .در

در نظر

شكل  1مسيرهای سامانه در طول  10مسير حرکت براونی کسری به

بگيريد .فرض کنيد  GBغير منفرد باشد .آنگاه ديناميک اين سامانه در

صورت خط چين رسم شده است و ميانگين آنها به صورت خط پيوسته

مد لغزش با سيگنال کنترل معادل )  u eq (t )   Kx(tپايدار است اگر

نمايش داده شده است .شكل  2تابع سطح لغزش را در طول  10مسير

يک ماتريس متقارن مثبت معين  Pوجود داشته باشد که در شرايط زير

حرکت براونی کسری نمايش میدهد .همانطور که مشاهده میشود

صدق نمايد.

مسيرهای سيستم به صورت تصادفی پايدار شدهاند و روش ارائه شده به

سيگنال کنترل )) u (t )   Kx (t )  s(t )   sgn(s(t

خوبی اثر نويز کسری را از بين برده است.

GC 1  0

()20

P( A  BK )  ( A  BK ) T P  0

()21

10

)x (t

اثبات مشابه اثبات قضيه  3به سادگی قابل استخراج است .در بخش
بعدی مقاله چند نمونه شبيهسازی را ارائه میدهيم و کاربرد قضايای

10

8

9

7

6

5
)t(s

4

3

2

0

1

9

1

-5

10

مثال  :1سامانه تصادفی کسری رابطه ( )1را با پارامترهای زير

10

8

9

7

6

درنظر بگيريد:
 0 .2  0 .9 0 .5 
 0 .2



A 1
0 .9
1 , Ad   0.3
 1
 0.2
0.5 0.2
1 
 0 .1 
 


B  0, C1   0.1 , C 2  0.05
 0.1
1
صورت ] x(0)  [0.5 1 0.5است و

5
)t(s

4

3

2

0

1

-10

شكل  :1مسيرهای حالت در طول  10مسير حرکت براونی کسری (خط چين) و
ميانگين آنها (خط پيوسته) در مثال 1
4

x 10

1.5
1

گرفته

21 .0424 

شده

است.

18 .2794

مقادير ويژه  A BKدر

K   8.7424

 5,3  j

81 .0892
15 .1311

-1

انتخاب میشود تا

قرار بگيرند.

با حل

هستند و ماتريس  Pو  Qبرابر خواهد بود با:
 99 .9925 

15 .1311 
110 .3775 

-0.5

برابر

نامعادالت ماتريسی قضيه  3مشاهده میکنيم که معادالت دارای جواب

 2.6916

0

10

9

8

7

6

5
)t(s

4

3

2

1

0

-1.5

شكل  :2تابع سطح لغزش در طول  10مسير حرکت براونی کسری (خط چين) و
ميانگين آنها (خط پيوسته) در مثال 1

 97 .9338

P    2.6916
 99 .9925

مثال ( 2کنترل زاویه پره توربین بادی با سرعت متغیر با
استفاده از روش ارائه شده):
مدلسازی سرعت باد در توربينهای بادی از اهميت بسزايی
برخوردار است .روشهای متعددی جهت مدلسازی سرعت باد ارائه
شده است .اخيراً نشان داده شده است که حرکت براونی کسری به خوبی

مجله کنترل ،جلد ،10شماره  ،2تابستان1395
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)s(t

0.5

است .پارامتر هرست حرکت براونی کسری برابر  H  0.7در نظر
ماتريس

2.5
2

همچنين مقدار تأخير حالت سامانه برابر    0.5در نظر گرفته شده
طراحی

3

0

)x (t

 -5نمونههای شبیهسازی

شرايط اوليه به

2

8

7

6

5
)t(s

4

3

2

0

)x (t

0

10

 0.1 0.1

-10

5

مطرح شده را در کنترل زاويه پره يک توربين بادی بررسی خواهيم کرد.

0.3 0.1

0 .2 0 .2  ,
1.1 0.1

1

0
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قادر به مدلسازی حرکات تصادفی توربوالنسی باد است [ .]14-13در
يک توربين بادی با سرعت متغير ،يک گشتاور در روتور توربين متناسب
با سرعت باد توليد میشود که انرژی را به توربين تزريق میکند .زاويه
تيغه توربين به عنوان ورودی کنترل در بسياری از مقاالت در نظر گرفته
شده است .در سمت ژنراتور ،گشتاور ژنراتور به عنوان ورودی کنترل
میتواند در نظر گرفته شود .جهت گرفتن حداکثر توان الزم است که
روتور توربين سرعت روتور مرجعی را رديابی نمايد .در حالت کلی
سرعت باد دارای ماهيت تصادفی نسبت به زمان است .در نظر نگرفتن اين
عوامل در نهايت ممكن است به ايجاد هارمونيکهای ناخواسته در
خروجی ژنراتور منجر شود و موجب تغييرات در ضريب توان شود.
حرکات توربوالنسی باد از عوامل خارجی هستند که در بسياری از
مقاالت به صورت نويز گوسی مدل میشوند .اما همانطور که گفته شد

 3.8821 - 66.3127 - 2.0885 2.0385 
- 66.3127 2.84  10 4 1.5710 - 1.3520 

P
 - 2.0885 1.5710
1.3794 - 1.3445 


- 1.3540 - 1.3445 1.3160 
 2.0385

با استفاده از روش ارائه شده و به ازای    10 7و   10 5

در قضيه  4سيگنال کنترل را به سامانه اعمال میکنيم .شكل  5نحوه تغيير
خطای زاويه پره را نشان میدهد .اين شبيهسازی به ازای  20مسير تصادفی
مختلف حرکت براونی کسری ايجاد شده است .در اين شكل خط چينها
نشاندهنده خطا در  20مسير عنوان شده هستند .خط پيوسته ميانگين خطا
در اين  20مسير را نشان میدهد .همانطور که مشخص است روش ارائه
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چکيده :در اين مقاله يک الگوريتم کنترلی غيرخطی تطبيقی براي يک سيستم چندوظيفهاي ارائه میشود .اين الگوريتم با تعريف و
تحليل يک سيگنال فيلترشده مناسب براي خطا و براساس اولويتهاي از پيشتعيينشده براي ربات ،در حضور عدم قطعيتهاي پارامتري،
قانون کنترلی مناسب را ارائه میدهد .به منظور بسط الگوريتم در حالت وظايف شامل کنترل زاويه در فضاي وظيفه از بازخورد کواترنيون
استفاده شده است .پايداري مجانبی سيستم و همگرايی خطاي تعقيب مسير وظيفه اصلی و وظايف با اولويتهاي پايينتر با تكيه بر آناليز
لياپانوف حاصل شده است .با استفاده از آناليز انجام شده امكان استفاده از کنترلرهاي غيرفعال 1بدون جبران سازي ديناميک سيستم در قالب
سيستمهاي چنداولويتی فراهم شده است .الگوريتمهاي ارائهشده در اين مقاله در محيطهاي شبيهسازي با رباتهاي چهار و هفت درجه
آزادي تصديق شده است.
کلمات کليدي :کنترل چنداولويتی ،کنترل تطبيقی ،فضاي پوچ ،بازخورد کواترنيون

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

Passive Controllers
نويسنده عهده دار مكاتبات :حميد صادقيان
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 -1مقدمه

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

هنگامی که تعداد درجات آزادي ربات از تعداد درجات آزادي

الگوريتمی در سيستم جلوگيري میشود.

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

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

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

سطح معادالت سينماتيكی مرتبه اول صورت میگيرد ،افزونگی در سطح

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

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

ربات داراي بینهايت جواب میباشد چراکه براي يک موقعيت مشخص

فضاي وظايف محاسبه میکند .اگرچه اين روش بهواسطه استفاده از

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

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

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

براي سيستمهاي داراي معادالت درجه دوم مانند ربات بهبود میبخشد،

درجات آزادي اضافی ربات براي بهينهکردن يک انديس و يا انجام

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

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

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

اضافی مخصوصا در سيستمهاي با درجه افزونگی باال مانند رباتهاي

انجام وظيفه اصلی و وظايف با اولويتهاي معين را بهدست آورد

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

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

صورت سلسله مراتبی و با اولويتبندي معين میباشد.

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

تاکنون مقاالت بيشماري به منظور استفاده بهينه از افزونگی سيستم با

بررسی شده است.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چهارچوب کلی براي تحليل چندين وظيفه با اولويتهاي معين بسط داده

کنترل فضاي وظيفه ربات در حضور عدم قطعيتهاي پارامتري داده

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

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

6

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

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

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

ماتريس ژاکوبين تصويرشده – 7ماتريس ژاکوبين وظايف پايين که در

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

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

به صورت مجزا انجام شود.

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

در پژوهش حاضر يک کنترلر غيرخطی به منظور کنترل همزمان

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

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

سرعتها در نزديكی نقاط تكينگی الگوريتمی ،از ماتريس شبه معكوس

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

مقاوم در برابر تكينگی استفاده میشود .تكنيکهاي دمپکننده مناسبی

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

نيز در اين زمينه ارائه شده است[]6-4

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

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

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

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

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

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

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

ماتريس ژاکوبين وظايف تكين نباشد ،از تكينگی الگوريتمی جلوگيري

وظيفه با اولويتهاي مشخص ،از يک کنترلر ديناميک معكوس استفاده

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

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

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

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

1

Kinematically Redundant Robot
End-effector
3
Null space
4
Multi-priority Algorithm
5
Least Square Method
6
Weighted Pseudo-inverse
7
Projected Jacobian
8
Algorithmic Singularity
2
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اين مساله در عمل مناسب نيست و غالبا ترجيح داده میشود تا ديناميک
سيستم و مخصوصا ماتريس اينرسی آن تغيير نكند .نتايج عملی نيز به
خوبی اين مساله را تصديق میکند (به عنوان مثال به مقاله [ ]11ارائهشده
Internal motion
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توسط نويسندگان مقاله حاضر مراجعه شود) .اين مساله اساس روشهاي

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

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

حل سينماتيک معكوس  qبا در نظر گرفتن اولويت وظايف به شكل

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

زير داده میشود،

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

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

()3

†

†

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

†
2

 J = N 1Jنيز

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

شده وظيفه دوم میباشد .در عبارت باال از تساوي

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

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

کنترل موقعيت زاويهاي بسته به روش بيان موقعيت زاويهاي ،نيازمند

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

مالحظات بيشتري میباشد ،الگوريتم ارائهشده با استفاده از بازخورد

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

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

3

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

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

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

()4

k  1,..., L ,

که در آن
J k  J k N k 1 ,

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

q (0)  0 ,

N k   (I  J J j ),
†
j

()5

k
1

N0  I ,

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

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

شبيهسازي مختلف تاييد میشود.

 -2کنترل چنداولويتي

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

کنترل چنداولويتی يک چهارچوب کلی براي انجام چندين وظيفه

شده است.

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

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

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

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

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

بهدست میآيد،
x1  J1q

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

()2
که در آن

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

 ،ماتريس ژاکوبين تحليلی

متناظر با متغير فضاي کار  x kمیباشد.

بهصورت زير بهدست میآيد،
()8

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

 ، x1  x1d  x1ديناميک حلقه بسته خطاي وظيفه اصلی به صورت

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

()1

()6

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

†
2

†
1

1
2

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

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

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

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

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

مينيممسازي اندازه خطا به همراه ضريبی از اندازه سرعت مفاصل

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

میباشد .شبه معكوس دمپشده براي ماتريس ژاکوبين  J kبه صورت

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

()10

 I ) .

 J (J k J

J

 ضريب مناسب دمپينگ بوده و میتوان آن را بهصورت تابعی هموار

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

q  J 1† (q ) x 1c  N 1J 2† x 2c .

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

 -3کنترل تطبيقي در يک سيستم چند

J 1 
 ),
J 2 

 (J 1 )   (J 2 )   ( 

()9

زير داده میشود[،]4
1

2

T
k

T
k

†
k

وظيفهاي

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

کنترل تطبيقی در فضاي وظيفه همانند کنترل در فضاي مفاصل بوده

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

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

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

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

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

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

ماتريس ژاکوبين تصويرشده ،تكينگی الگوريتمی هنگام ورود و خروج

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

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

متعددي ارائه شده است.

میشود .بنابراين هنگامی که وظيفه دوم بهگونهاي انتخاب شود که

در اين بخش يک الگوريتم کنترل غيرخطی تطبيقی بهمنظور انجام

ماتريس ژاکوبين تصويرشده همواره تكين باشد ،الگوريتم چنداولويتی به

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

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

داده میشود که چگونه الگوريتم معرفیشده توانايی کنترل سيستم در

روش  SVDاستفاده شود.

حضور نامعينیهاي پارامتري در ديناميک سيستم را دارا میباشد .بهمنظور

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

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

میشود.
3

Task Singularity
Singular Value Decomposition
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2

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

()12

بر اساس آناليز خطاي باال ،کنترلرهاي زير ارائه میشود.

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

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

-1-3

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

دست دادن کليت ،به شكل زير داده میشود،

()22

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

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

 g (q )  F f q ,

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

J 1s  x1c  J 1q .

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

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

()24

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

J 1s  x1 + Λ1x1.

()16

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

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

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

()15

τ  Y a  K s  k 1J T x 1 ,

()23

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

گشتاورهاي خارجی اصطكاکی  ،  ext  Ff qقانون کنترلی

داده شده توسط رابطه

فرموالسيون خطا در سيستم چندوظيفه

()13

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

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

†
2

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

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

()25
به همراه قانون تطبيق

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

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

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

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

از نقطه نظر رابطه ( )8تضمين میکند.

†
k

†
k

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

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

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

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

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

زاويه با استفاده از بازخورد کواترنيون

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

N 1s  N 1 (  q ).

()21

-2-3

کنترل تطبيقی به همراه مالحظات مربوط به کنترل

موقعيت مكانی سر راست است ،کنترل موقعيت زاويهاي نيازمند

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

توسط نويسندگان اين مقاله آمده است.

در الگوريتمهاي ارائهشده در باال ،تاکنون در مورد ماهيت وظيفه

براي نشاندادن رابطه ميان حرکت داخلی ربات و سيگنال خطاي

()19

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

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

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

1
2

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

 dee  E (de ,  dee ) dee .

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

  de  R e  deeتئوري زير ارائه میشود.

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

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

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

S
(

))
R
e
de
e 

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

()35

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

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

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

 sT (Ya  τ )  a T Γ 1a
  p 


Re ( I  S ( )) R   de 

()36

0

T
e

مینمايد.

e
de

1

T

 p   I
    3 3
 de   0

 s (Ya  τ )  a Γ a.

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

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

T

T

حال با تعريف
0
I

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

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

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

J G1 s  x1c  J G1q

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

()39

 sT Ks  0.

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

 pd  k p p   p 

 
()33
 d  ko  de   
 p   k p p 

.

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

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

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

Barbalat’s Lemma

()38

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

1

Internal Motion
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کنترلر

 p 
J G1T AT  
 de 

سرعت مطلوب وظيفه اصلي

تخصيص وظايف و

q, q

ربات

qr

+

اولويت ها ()14

سرعت مطلوب زيروظيفه 1

Ks
سرعت مطلوب زيروظيفه k

Ya

a  ΓY T s

شكل -1دياگرام بلوکی کنترلکننده تطبيقی چندوظيفهاي

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

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

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

مفاصل

دو محيط شبيهسازي صفحهاي و فضايی استفاده شده است.

-1-4

شبيهسازي توسط ربات چهار درجه آزادي
صفحهاي

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

()40

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

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

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

پيكربندي ابتدايی سيستم

q0  [0.8727,1.7,  1.6,0.85]T

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

()42

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

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

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

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

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

پارامترهاي کنترلکننده نيز به صورت زير انتخاب میشوند،

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

()43

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

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

شكل -6تخمين پارامترها

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

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

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

به منظور کنترل موقعيت زاويهاي از بازخورد کواترنيون استفاده شده

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

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

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

 q1des  0 degداده میشود .اصطكاک در مفاصل بهصورت

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

اصطكاک ويسكوز مدل شده و ضرايب آن بهعنوان پارامترهاي ناشناس

ديگر به دليل استفاده از اين کنترلکننده غيرخطی و عدم قطعيتهاي

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

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

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

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

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

شبه معكوس دمپشده

-2-4

شبيهسازي توسط ربات هفت درجه آزادي

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

 1 1 1
()45


  0.5  0
1,


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

آمده است.

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

زاويهاي }  {des ,  desداده میشود.

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

()44

]des  0.2588,  des  [0, 0, 0.9659

T

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

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

دوم )

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

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

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

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

عنوان وظيفه با اولويت سوم کنترل میشوند.

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

به منظور لحاظ کردن نويز در سيگنال سرعت از يک توليدکننده

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

شكل -14سيگنال سرعت به همراه يک نويز گوسی

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

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

وظايف شامل کنترل موقعيت زاويهاي ،از بازخورد کواترنيون استفاده

سرعت

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

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

اصفهان در قالب طرح پژوهشی به شماره  930402انجام پذيرفته است.
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چکیده :در اين مقاله ،يک روش عددی برای حل مساله کنترل بهينه تصادفی با استفاده از زنجيرهای مارکوف ارائه شدهاست .بدين
ترتيب که ،ابتدا فرايند پخش کنترلی وضعيت سيستم با استفاده از يک زنجير مارکوف کنترلی روی يک فضای وضعيت متناهی تقريب زده
میشود .سپس تقريبی از تابع هزينه اوليه با استفاده از اين زنجير مارکوف تقريبی ،بهدست میآيد .برای اثبات همگرايی روش و يافتن يک
زنجير مارکوف تقريبی مناسب برای فرايند پخش ،بايد دو معيار مورد بررسی قرار گيرد .به عبارتی بايد اميد رياضی و کوواريانس شرطی
تغييرات وضعيت زنجير مارکوف با ميانگين و کوواريانس موضعی فرايند پخش اوليه متناسب باشند .با استفاده از تقريبات تفاضالت متناهی
میتوان احتماالت انتقال و بازههای زمانی تغيير وضعيت زنجير مارکوف را به گونهای تعيين کرد که زنجير مارکوف در دو ويژگی
سازگاری موضعی فوق صدق کند .در ادامه معادله برنامهريزی پويا با زنجير مارکوفی که بدين ترتيب بهدست آمده و دارای اين ويژگی
های میباشد ،تقريب زده میشود .نهايتاً ،با ميل دادن پارامتر گسسته سازی زنجير مارکوف به صفر ،مشاهده میشود که جواب مسئله کنترل
تصادفی تقريبی زنجير مارکوف ،به جواب مسئله کنترل بهينه تصادفی اوليه همگرا میباشد .در پايان يک الگوريتم تكراری برای حل مساله
کنترل بهينه تصادفی پيشنهاد شده و از آن برای حل يک مثال استفاده شده است.
کلمات کلیدی :مساله کنترل بهينه تصادفی ،زنجير مارکوف ،روش عددی ،الگوريتم تكراری.

An Iterative Algorithm for Solving Stochastic Optimal Control via
the Markov Chain Approximation
Behzad Kafash, Zahra Nikoeenezhad, Ali Delavarkhalafi
Abstract: In this paper, a numerical method for solving stochastic optimal control problem by using Markov
chain approximation method has presented. The basic idea of the Markov chain approximation method is to
approximate the original controlled process by an appropriate controlled Markov chain on a finite state space.
Also, we need to approximate the original cost function by one which is appropriate for the approximating
chain. These approximations should be chosen such that a good numerical approximation to the associated
optimal control problem can be obtained, which means the conditional mean and covariance of the changes in
state of the chain are proportional to the local mean drift and covariance for the original process. The finite
difference approximations are used to the construction of locally consistent approximating Markov chain, the
coefficients of the resulting discrete equation can serve as the desired transition probabilities and interpolation
interval.
Keywords: Stochastic optimal control problem, Markov chain approximation, Numerical
method, iterative algorithm.
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 -1مقدمه
در مهندسی و رياضيات نظريه کنترل با رفتار سيستمهای ديناميكی
سر و کار دارد .سيستمهای ديناميكی به سامانههايی اطالق میگردد که
حاالت آنها با زمان تغيير میکند که اغلب در صورت وجود عدم
قطعيت و اغتشاش در سيستم رفتار آنها به وسيله يک معادله ديفرانسيل
تصادفی توصيف میشود .مفهوم کنترل را میتوان به عنوان فرايندی که
رفتار يک سيستم ديناميكی را برای رسيدن به يک هدف خاص تحت
تاثير قرار میدهد ،در نظر گرفت .اگر هدف بهينهسازی تابع عملكردی
باشد که به متغير کنترل يا ورودی از سيستم وابسته است ،آنگاه مساله
را کنترل بهينه تصادفی مینامند .نظريه کنترل بهينه ،يک روش بهينه
سازی رياضی است که برای به دست آوردن سياستهای کنترلی مورد
استفاده قرار میگيرد و تعميمی بر حساب تغييرات میباشد .اين روش به
وسيلهی لو پانترياگين و همكارانش در شوروی و نيز ريچارد بلمن در
آمريكا ابداع شد .درواقع نظريه کنترل زمينهای است ،که راههای کنترل
و تحت سيطره درآوردن عملكرد سيستمهای ديناميكی را مورد مطالعه
قرار میدهد .هرچند ،تولد و پيدايش نظريه کنترل بهينه از مهندسی و
رياضيات آغاز شد اما بهمرور ،نظريهی کنترل راه خود را به سمت
کاربردهای نوين در عرصههای پيچيدهتری مثل علوم اجتماعی و در
زمينههايی از آن نظير روانشناسی و جامعهشناسی و بخصوص در زمينه
رياضيات مالی و اقتصاد پيدا کردهاست .بهطورخالصه میتوان گفت،
منظور از کنترل يک پديده ،دخالت در رفتار آن بهگونهای است که،
نتايج مطلوب حاصل گردد .مساله کنترل بهينه در کتابها [ ]11-2و
مقالههای مختلف [ ]14-12معرفی و مورد بررسی قرار گرفته است.
به طور کلی ،برای حل مسائل کنترل بهينه راههای متفاوتی وجود
دارد .نظريه کنترل بهينه در پی يافتن قانون کنترل برای يک سيستم معين
است به شكلی که ضابطه بهينگی خاصی به دست آيد .در واقع ،کنترل
بهينه مسيری از متغيرهای کنترل که تابع هزينه را کمينه میکند ،نشان
میدهند .کنترل بهينه میتواند با استفاده از اصل ماکزيمم پانترياگين ،يا
حل معادله هميلتن-ژاکوبی-بلمن به دست آيد .اصل ماکزيمم پانترياگين
شرايط الزم برای يک اکسترمم را بيان میکند ،که اغلب برای حل
مسائل با کنترلهای حلقه باز مورد استفاده قرار میگيرد[ .]10روش
ديگری که با يک ديدگاه متفاوت عمل میکند و در اين مقاله ما از اين
روش استفاده خواهيم کرد به روش برنامهريزی پويا معروف است که
برای اولين بار در سال  1950توسط بلمن معرفی گرديده است[.]2
اصل بهينگی بلمن بيان میکند که در يک مسير بهينه ،متغيرهای
حالت و تصميم اوليه هر چه باشند ،همه تصميمات باقی مانده باز يک
روش بهينه را در خصوص حالتی که از تصميم اول نتيجه میشود را
تشكيل خواهند داد .اصل بهينگی وابسته به مفهوم زيرساخت بهينه است،
و مسائلی که زيرساخت بهينه در آنها دخيل است را اغلب میتوان به
روش برنامهريزی پويا حل کرد .در اين روش مقدار بهينه عملكرد
سيستم را به عنوان تابعی از وضعيت اوليه سيستم در نظر گرفته و آن را

مجله کنترل ،جلد  ،10شماره  ،2تابستان 1395

تابع ارزش مینامند .اين روش برای حل مسائل کنترل قطعی و تصادفی
مورد استفاده قرار میگيرد .تابع ارزش )  𝑉(.جوابی از معادله ديفرانسيل
جزئی که معادله هميلتن-ژاکوبی-بلمن ناميده میشود ،میباشد .هدف
حل اين معادله تابعی به دست آوردن تابع ارزش )  𝑉(.و در نتيجه
کنترل بهينه است.
در حالت کلی حل معادالت تابعی چندان ساده نمیباشد و هيچ
روش کلی برای حل اين دسته از معادالت وجود ندارد[ ،]15با اين
وجود میتوان با برخی روشهای ذکر شده معادله هميلتن-ژاکوبی-بلمن
را حل کرد .روش اول ،روش ضرايب نامعين يا همان روش حدس و
بررسی میباشد .در اين روش ابتدا تابع ارزش به صورت يک تابع با
ضرايب مجهول در نظر گرفته میشود .اين تابع پيشنهادی در معادله
تابعی جايگذاری شده و با حل دستگاه معادالت ديفرانسيل حاصل،
ضرايب مجهول به دست میآيد .حدس تابع ارزش ،کار چندان سادهای
نمیباشد و جز در موارد خاص مورد استفاده قرار نمیگيرد .روش دوم
استقرای وارونه است ،که خود يک روش عددی قابل استفاده در
بسياری از مسائل است .حل مساله با اين روش ،در مواردی که تعداد
متغيرهای حالت زياد شود ،با توجه به مشكل بعد پذيری ،غير ممكن می
شود .با اين وجود اين روش ،در مسائل گسسته زمان و متناهی وضعيت
روش بسيار کارآمدی میباشد .به علت عدم وجود روش تحليلی معينی
برای حل معادله هميلتن-ژاکوبی-بلمن ،استفاده از روشهای عددی
منطقی به نظر میرسد ،ارائه روشهای عددی برای حل اين دسته مسائل
يک زمينه فعال تحقيقاتی را برای محققان علوم رياضی فراهم نموده و
باعث ظهور روشها و الگوريتمهای مختلف برای حل اين دسته مسائل
شده است (برای نمونه مراجع [ ]16تا [ ]20را ببينيد ).يكی از اين روش
ها ،روش تقريب با تفاضالت متناهی است .در اين روش ،مشتقات جزيی
معادله هميلتن-ژاکوبی-بلمن با استفاده از تفاضالت متناهی تقريب زده
میشود .بدين ترتيب اين معادله به يک معادله تفاضلی تبديل میشود و
میتوان روشهای موجود برای حل معادالت تفاضلی را برای محاسبه
متغيرهای حالت و کنترلی مساله را بكار برد .اگر فضای وضعيت متناهی
باشد میتوان با استفاده از زنجير مارکوف تقريبی و ماتريس احتماالت
انتقال زنجير مارکوف ،معادله برنامهريزی پويا را به فرم برداری نوشت.
در اين صورت میتوان تابع ارزش را با استفاده از روشهای تكراری
برای حل دستگاه معادالت ،مانند ژاکوبی يا گوسسايدل ،به دست
آورد[ .]21نظريه شناسايی و تخمين پارامترها و متغيرهای حالت يک
سيستم ديناميكی و کنترل تصادفی از مباحث مهم و پرکاربرد در سيستم
های صنعتی میباشند[ ،]1خالوزاده و محمديان در اين مقاله موضوعات
انتساب کواريانس خاص به متغيرهای حالت يک سيستم ديناميكی،
سيستمهای کوانتومی ،مكانيابی ،شناسايی و کنترل تصادفی رباتها،
کاربرد نظريه تخمين در سيستمهای ناوبری ،تخمين ،شناسايی و کنترل
تصادفی موتورهای الكتريكی و تخمين ترافيک در سيستمهای حمل و
نقل هوشمند را بررسی نمودهاند.
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در اين روش ،ابتدا زنجير مارکوف کنترلی پارامتر گسسته را به

 -2مساله کنترل بهینه تصادفی و معادله

صورت زير تعريف میکنيم:

هامیلتون-ژاکوبی-بلمن
فرض کنيد معادله وضعيت سيستم در يک مدل پخش ،به صورت
معادلهی ديفرانسيل تصادفی زير باشد:

) dx(t ) = b( x(t ),u(t ))dt   ( x(t ))d(t

()1

و تابع هزينه مساله کنترل بهينه تصادفی پيوسته زمان به فرم زير بيان شده
باشد:

})) W ( x, u ) = E xu { k ( x(t ), u (t )) dt  g ( x(
0

()2

که در آن ) x (.و ) u (.به ترتيب نشاندهنده متغير وضعيت و کنترل
میباشند .متغير وضعيت ) x (.روی فضای فشرده  Gبا درون G 

تعريف میشود .متغير کنترل ) u (.يک فرايند اندازهپذير نسبت به فيلتر

}{ nh , n < , h > 0

()3
زنجير

مارکوف

میشود .احتمال انتقال )  p h ( x, y | تابعی از مقادير کنترل   U
است و احتمال انتقال زنجير ،از وضعيت فعلی  xبه وضعيت  yتابعی از

مقدار کنترل  در زمان فعلی است .برای اينکه زنجير مارکوف ()3

تقريب مناسبی از فرايند پخش ( )3باشد بايد تغييرات از وضعيت زنجير
مارکوف   nhدر دو ويژگی سازگاری موضعی زير صدق کند[:]21
) E xh,,n { nh }  bh ( x, )t ( nh , u nh

()4

= b( x, )t ( x, )  o(t h ( x, )),

} '] E xh,,n {[  nh  E xh,,n  nh ][  nh  E xh,,n  nh

مجموعه فشرده  Uاختيار میکند .بعالوه توابع پيوسته و کراندار
(مرزی) ناميده میشوند .همچنين }   = inf {t : x(t )  G اولين
زمان خروج فرايند ) x (.از درون ناحيه  Gباشد.
آنچنان که قبالً نيز اشاره شد ،برای حل مساله کنترل بهينه روشهای
متفاوتی وجود دارد .يكی از اين روشها ،روش برنامهريزی پويا است.
در اين روش مقدار بهينهی عملكرد به عنوان تابعی از شرط اوليه در نظر
گرفته

و

شده

تابع

ارزش

ناميده

میشود.

به

عبارتی

)  V ( x) = inf W ( x, uو هدف پيدا کردن تابع ارزش ) V (.يعنی
)u (.

*

تابع مينيمم کننده هزينه و فرايند کنترل ) u (.به گونهای است که تابع
هزينه مقدار مينيمم خود را اختيار کند .از آنجا که روش برنامهريزی پويا
برای حل مساله کنترل بهينه تصادفی بر اصل بهينگی بلمن استوار است.

روی

وضعيت

} S h = {0,  h,2h,....با احتماالت انتقال )  p h ( x, y | تعريف

توليد شده توسط حرکت براونی )  (.است که مقاديرش را از يک

) k (.,.و ) g (.به ترتيب هزينه جاری (عملكرد) و هزينه توقف

()3

فضای

گسسته

 a h ( x, )t ( nh , u nh )  o( t h ( x, )),
که درآن ) a( x) =  ( x) ' ( xو بايد:

h  0.

()5
همچنين

u nh

| 0,

  nh

sup |  nh1

نشاندهنده يک متغير تصادفی کنترل برای زنجير زمان

گسسته در زمان  tnh = t ( nh , unh ) ، nنشاندهنده طول بازه زمانی
است که زنجير از و ضعيت   nو با کنترل  u nhبه وضعيت بعدی در

گام n  1

انتقال میيابدGh .

نشاندهنده اشتراک از مولفههای فضای

وضعيت گسسته زنجير  S hبا دورن فضای وضعيت  G از فرايند پخش
) x (.است ،يعنی
  nh

=  nh1

 nh

.Gh = S h  G 

بعالوه تفاضالت

نشاندهنده تغييرات وضعيت از زنجير مارکوف

از گام  nبه گام  n  1میباشد .همچنين

E xh,,n

نشاندهنده اميد

رياضی شرطی نسبت به شرط } {ih , uih , i  n,  nh = x, unh = 

در قضيه بعد ،اين اصل بيان شدهاست[6و.]22
*

قضیه (1-2مرجع [ ]22را ببينيد) :فرايند کنترل ) u (.يک جواب

است .در ادامه ،با استفاده از تقريبات تفاضالت متناهی ،احتماالت انتقال

بهينه برای مساله کنترل بهينه تصادفی است ،اگر تابع پيوسته مشقپذير

زنجير مارکوف را به گونهای خواهيم يافت که زنجير مارکوف در

 V (t , x) : [0, ]  R k  Rکه بهصورت زير تعريف میشود،

شرطی تغييرات وضعيت زنجير مارکوف با ميانگين و کوواريانس

وجود داشته باشد:
x  G ,
x  G ,

شرايط ( )4و ( )5صدق کند .به عبارتی بايد اميد رياضی و کوواريانس

}) min {k ( x, u )  V x (t , x)b( x, u
 u
m

1

= Vt (t , x) 
a ij (t , x)V i j (t , x),
xx
2 i, j


 g ( x),



يافتن مقدار دقيق تابع ارزش ) V (.و کنترل بهينه ) u* (.که در
معادله ديفرانسيل جزيی فوق صدق کند کار چندان سادهای نيست .در
ادامه يک روش عددی معرفی میشود که با استفاده از آن تابع ارزش و
کنترل بهينه تقريب زده میشود.

 -3تقریب مساله کنترل بهینه تصادفی با زنجیر

موضعی فرايند پخش اوليه متناسب باشند .با استفاده از تقريبات
تفاضالت متناهی میتوان احتماالت انتقال و بازههای زمانی تغيير
وضعيت زنجير مارکوف را به گونهای تعيين کرد که زنجير مارکوف در
دو ويژگی سازگاری موضعی فوق صدق کند .ذکر اين نكته ضروری
است که يک دنباله از سياستهای کنترل }< 

= {unh , n

h

 , uيک

کنترل مجاز برای زنجير مارکوف به شمار میرود در صورتیکه زنجير
مارکوف با احتمال انتقال شرطی نسبت به کنترل  ، u nhهمچنان در شرط
ويژگی

مارکوف

)  P{ nh1 = y | ih , uih , i  n} = P h ( nh , y | unhصدق کند.

مارکوف
مجله کنترل ،جلد  ،10شماره  ،2تابستان 1395

Journal of Control, Vol. 10, No. 2, Summer 2016

يک الگوريتم تكراری برای حل مسايل کنترل بهينه تصادفی با استفاده از زنجير مارکوف

38

بهزاد کفاش ،زهرا نيكويینژاد ،علی دالورخلفی

ويژگی

تابع ارزش پارامتری وابسته به وضعيت اوليه زنجير ،متناظر با مقدارمينيمم

مارکوف

)  P{ nh1 = y | ih , uih , i  n} = P h ( nh , y | unhصدق کند.

 -4درونیابی پیوسته زمان ،زنجیر مارکوف
گسسته زمان

هزينه کلی در بين تمام کنترلهای مجاز به صورت زير بيان میشوند:
V h ( x) = inf W h ( x, u ).

()7

u

با استفاده از روش برنامهريزی پويا و اصل بهينگی بلمن میتوان معادله

زنجير مارکوف تقريبی معرفی شده در ( )3يک فرايند پارامتری
گسسته زمان است .برای اينكه فرايند پخش پيوسته زمان ) x (.از مسئله

برنامهريزی پويا را به صورت زير نوشت که تابع ارزش در آن صدق
میکند.
h



h

اصلی با اين زنجير مارکوف تقريب زده شود ،به يک درونيابی پيوسته

}) V ( x) = min {K ( x,  )t  E x V (1

زمان از زنجير مارکوف گسسته نياز است .فرض کنيد }{ nh , n < 

با داشتن احتماالت انتقال و بازههای درونيابی میتوان معادله برنامهريزی

زنجير مارکوف تقريبی گسسته زمان و } {unh , n < يک کنترل مجاز
n 1

برای زنجير و tih

i =0



پويا ) V h (xرا به فرم سادهتر زير تبديل نمود:

=  . t nhدرونيابی پارامتری پيوسته زمان از

)  h (.و ) u h (.را برای هر ]  t  [tnh , tnh1به صورت زير تعريف
میشود:
()6

 U

t  [tnh , tnh1 ).

 h (t ) =  nh ,

u h (t ) = unh

در اين صورت فرايندهای درونيابی شده تكهای ثابت تعريف شده در
( )6يک تقريب از فرايند پخش پيوسته زمان ) x (.از معادلهی ( )1است.
همچنين ،اين فرايندها در ويژگیهای سازگاری موضعی ( )4و ( )5صدق
میکند .اگرچه بازههای درونيابی )  t h ( x, را میتوان همواره برابر
با مقدار ثابتی انتخاب کرد ولی در بعضی مواقع با محدود کردن بازههای
درونيابی میتوان سرعت همگرايی را افزايش داد .برای مثال اگر سرعت

نوسانات موضعی )  b(.,در مقايسه با  xبزرگ باشد آنگاه میتوان
با در نظر گرفتن يک بازه درونيابی کوچکتر ،سرعت همگرايی روش
عددی را افزايش داد .بدين منظور شرط انعطاف پذيری بازههای
درونيابی متغير در نظر گرفته میشود .درادامه با استفاده از تقريبات

تفاضالت متناهی بازههای درونيابی مناسب برای زنجير را به دست می
آوريم .پس از آن با استفاده از زنجير مارکوف تقريبی پارامتری پيوسته
زمان ،تابع هزينه )  W ( x, uتقريب زده میشود .بدين منظور ،ابتدا

فرض میکنيم  N hاولين زمان خروج زنجير مارکوف }{ nh , n < 
از  Ghباشد .پس تابع هزينه تقريبی متناظر با زنجير مارکوف توليد شده
به صورت زير تعريف میشود:
= ) W h ( x, u h
tnh1

K ( h (t ), u h (t )) dt  g ( Nh )}.
h

N h 1



tnh

h
{ E xu

n=0

()8

x  Gh ,
x  Gh ,

) min {K ( x,  ) t h ( x, 
 U

 P h ( x, y |  )V h ( y )},


y
 g ( x ),




با توجه به تشابه تابع هزينه تقريبی ( )7با تابع هزينه اوليه (،)2
همچنين تشابه ويژگیهای موضعی درونيابی )  h (.به فرايند پخش
اوليه ) ، x (.انتظار میرود که تابع ارزش ) V h (xبرای مقادير  hبه
اندازه کافی کوچک ،تقريب مناسبی برای تابع ارزش ) V (xمساله
اصلی باشد .اين موضوع در ادامه ثابت خواهد شد .از طرفی تحت شرايط
مناسب ،هر دنباله )  h (.در يک شرايط مناسب دارای زيردنبالهای
همگرا به فرايند پخش کنترل شده ( )1است .در اين قسمت ،فرض می
کنيم که دنباله )  h (.همگرا به يک حد فرايند پخش ) x (.با کنترل
مجاز ) u (.باشد .تحت شرايط مناسب ،با ميل کردن پارامتر  hبه صفر،
دنباله   hاز زمانهايی که زنجيرها برای اولين بار از  Ghخارج می
شوند به زمانی که حد فرايند پخش ) x (.برای اولين بار از  G خارج
h

میشود ،همگرا میباشد .دنبالهی توابع ارزش ) V (xبرای دنبالهای از
h

زنجيرهای )  (.همگرا به تابع ارزش ) V (xبرای فرايند پخش
) x (.میباشد .برای اثبات همگرايی ،نياز داريم که کالس کنترلهای
مجاز را به کالس کنترلهای ريلكس شده توسيع دهيم ،ولی اينفيمم تابع
هزينه ،روی اين دو کالس با يكديگر برابر خواهد بود.

 -5روش تفاضالت متناهی برای محاسبه
احتماالت انتقال و بازههای درونیابی زنجیر

با توجه به تكهای ثابت بودن فرايندهای )  u h (t ),  h (tروی بازههای

مارکوف

درونيابی  t hمیتوان مقدار هزينه جاری در طول بازه درونيابی را

روش تقريبات تفاضالت متناهی يک راه مناسب برای محاسبه احتماالت

تابعی از وضعيت اوليه زنجير در نظر گرفت .به عبارتی تابع هزينه کلی
تقريبی را میتوان به فرم سادهتر زير نوشت:
= ) W h ( x, u h

()7

N h 1

K ( nh (t ), u nh (t )) t nh  g ( Nh )}.
h
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انتقال و بازههای درونيابی از زنجير مارکوف به گونهای است که در
شرط ويژگیهای سازگاری موضعی ( )4و ( )5صدق میکند .در ادامه
اين روش را با استفاده از يک مثال بيان میکنيم.

h
{ E xu

n=0
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مثال( 1-5مرجع [ ]21را ببينيد) :مساله کنترل بهينه تصادفی با ديناميک

با مقايسه معادله ( )14و رابطهی بازگشتی تابع هزينه

وضعيت ( )9و تابع هزينه ( )10روی فضای وضعيت ] G = [0, Bرا در
نظر بگيريد:

= ) W h ( x, u



) P h ( x, y | u ( x))W h ( y, u

dx = b( x, u( x))dt   ( x)d.

()9

x  (0, B ),
x  {0, B},

 u 
 E x { 0 k ( x( s ), u ( x( s )) dt
W ( x, u ) = 
 g ( x( ))},

 g ( x),



y x

در میيابيم که:
2

) ( x
()15

) ( x

()10

()11

d  2 ( x) d 2

که در آن
dx
2 dx 2
ديفرانسيلی از فرايند پخش ( )9است ومتغير کنترل ،مقدار ثابت  را
) L = b( x, 

يک عملگر

h

hb  ( x,  ) 

2 ,
= ) P ( x, x  h | 
)h | b( x,  ) |  2 ( x

()16

شرايط مرزی زير صدق میکند:
)u ( x

x  (0, B),
 L W ( x, u )  K ( x, u ( x)) = 0,


W (0, u ) = g (0) , W ( B, u ) = g ( B).

hb  ( x, ) 

2 ,
= ) P ( x, x  h | 
)h | b( x, ) |  2 ( x
2

با استفاده از اصل بهينگی و فرمول ايتو ،تابع )) W ( x, u ( xدر معادله با

K ( x, u ( x)) t h ( x, u ( x)) 

.

()17

h

h2
2

)h | b( x,  ) |  ( x

= ) t h ( x, 

برای هر  y  x  hداريم  .P h ( x, y |  ) = 0معادالت ( )15و
( )16نشاندهنده احتماالت انتقال و معادله ( )17بازه درونيابی از زنجير
مارکوف تقريبی مورد نظر میباشد .حال با داشتن احتماالت انتقال و بازه

اختيار کرده است .با در نظر گرفتن ( )11و عملگر ديفرانسيلی  Lو

درونيابی میتوان نشان داد که تغييرات وضعيت از زنجير مارکوف تقريبی

برای ) x  (0, Bداريم:

با اين احتماالت انتقال در ويژگی سازگاری موضعی نيز صدق میکند:

Wxx ( x,  )  K ( x,  ) = 0,

) 2 ( x
2

b( x,  )Wx ( x,  ) 

} E xh,,n { nh

) 2 ( x

()12
که

مرزی

شرايط

آن

)W (0, u ) = g (0

بهصورت

و

) W ( B, u) = g ( Bمیباشد .تقريبات تفاضالت متناهی به صورت زير
تعريف میشود:

,

h

h

b( x,  )  0,

) W ( x  h,  )  W ( x , 
,
h

= ) W x ( x, 

b( x,  ) < 0,

) W h ( x ,  )  W h ( x  h, 
,
h

= ) W x ( x, 

) W h ( x  h,  )  2W h ( x,  )  W h ( x  h, 
h2

= ) Wxx ( x, 

hb  ( x,  ) 

{2 }  h
} 2
2
)h | b( x,  ) |  ( x
)h | b( x,  ) |  ( x
2

h

پس از جايگذاری تقريبات تفاضالت متناهی ( )13در معادله ( )12و
مرتب کردن ضرايب و تقسيم طرفين بر ضريب )  W h ( x, و قرار
دادن )  | b( x,  ) |= b  ( x,  )  b ( x, داريم:

) 2 ( x

hb  ( x,  ) 

) 2 W h ( x  h, 
) h | b( x,  ) |  2 ( x

) 2 ( x

و
} '] E xh,,n  nh

) 2 ( x

()14

K ( x,  ).
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E xh,,n  nh ][  nh



E xh,,n {[  nh



hb ( x, ) 

} 2
)h | b( x, ) |  ( x
2

hb  ( x,  ) 

{= h 2

} 2
{ ) (  h
2
) h | b( x, ) |  ( x
2

h

h

= a ( x, ) t ( x, )  o( t ( x, )),

روش محاسباتی برای حل معادله برنامهريزی پويا ( )8روش تقريب در
= ) W h ( x, 

) 2 W h ( x  h, 
) h | b( x,  ) |  2 ( x
)h | b( x,  ) |  2 ( x

h

 -6تقریب در روش فضای سیاست

hb  ( x,  ) 
h2

{= h

= b( x,  )t ( x,  )  o(t ( x,  )),

) 2 ( x

()13

) 2 ( x

hb  ( x,  ) 

فضای سياست است ،که آن را با جزئيات بيشتر توضيح میدهيم .در اين
روش به صورت متوالی يک دنباله مينيمم کننده از سياستهای کنترل




فيدبک }) {u n (.برای زنجير محاسبه میشود ،به گونهای که کنترل
) u n 1 (.از يک تقريب جواب برای تابع هزينه با کنترل ) un (.به
دست میآيد .به عبارتی فرض میکنيم که ) un (.يک کنترل بهينه
تجربی (آزمايشی) برای زنجير و تابع هزينه داده شده باشد و هدف
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محاسبه کنترل ) u n 1 (.با استفاده از اين روش تكراری است .با استفاده

گام اول :برای  n = 0مقدار اوليهی کنترل  u 0را در معادلهی زير

از اين روش ،میتوان تقريبی از کنترل بهينه اصلی را با ميل دادن  nبه

جايگذاری کن:

بينهايت

)

 ( n  به دست آورد .توجه داشته باشيد که با استفاده از

روش برنامهريزی پويا میتوان رابطه بازگشتی زير را برای تابع هزينه
)  W ( x, uنوشت ،اگر احتماالت انتقال و بازههای درونيابی زنجير را به
دست آورده باشيم:
h

h

)) W ( x, u ) = K ( x, u ( x )) t ( x, u ( x

()18

x  Gh ,

) ( x, y | u ( x ))W h ( y , u

h

P



) W0h ( x, u 0

( x, y | u 0 )W h ( y , u 0 )  k ( x, u n ) t h ( x, u 0 ).

h

y

()19
گام دوم :قرار دهيد  n  n  1و  u nرا از رابطهی زير حساب
کن:

y x

از طرفی ،طبق رابطهی بازگشتی ( )18يک مقدار تقريبی برای تابع هزينه

p h ( x, y |  )Wnh1 ( y, u n1 )  k ( x, )t h ( x, )}.

x  Gh ,
x  Gh ,

))  K ( x, u n ( x)) t h ( x, u n ( x



P h ( x, y | u n ( x ))W h ( y , u n ),

yx

 g ( x),



()19
با استفاده از مقدار تقريبی بهدست آمده برای تابع هزينه(، )19کنترل
) ، u n  1 (.از رابطهی زير محاسبه میشود:
) u n1 ( x) = arg min {K ( x, )t h ( x,
( x, y |  )W h ( y, u n )}.

h

P

U





= )u n ( x

{ arg min

y

) W h (x,.برای کنترل ( u nيعنی )  ) W h ( x, u nبه صورت زير
محاسبه میشود:

p



U

()21
و متناظر با آن ،حاصل )  Wnh ( x, unرا از رابطهی زير حساب کن:
=

) Wnh ( x, u n

( x, y | u n 1 )Wnh1 ( y , u n 1 )  k ( x, u n 1 ) t h ( x, u n 1 ).

h

p
y

()22
گام سوم :اگر  | Wnh ( x, un )  Wnh1 ( x, un 1 ) |< باشد،
توقف نموده و  u nرا مقدار تقريبی کنترل و  Wnhرا مقدار تقريبی تابع
ارزش در نظر بگير ،در غير اين صورت به گام 2بر گردد.

 -8مثال کاربردی :مدل سرمایهگذاری مرتون

y x

با در نظر گرفتن يكسری شرايط اضافی ،مشاهده میشود که با انتخاب

در اين قسمت يک مثال کاربردی از رياضيات مالی ،مدل

يک کنترل فيدبک مجاز ) u0 (.و محاسبهی تابع هزينه متناظر آن

سرمايهگذاری مرتون ،را بيان و حل مینماييم .در اين مدل فرض بر اين

)  ، W (u0برای  , n  1دنبالهی کنترلهای فيدبک ) un (.و هزينه

است که سرمايهگذار نسبت )  u (tاز ثروت  Xخود را بر روی سهام با

های )  W (u nکه از اين روش بازگشتی محاسبه میشوند ،به گونهای

تغييرات قيمت

)  p(tتحت معادلهی ديفرانسيل تصادفی زير

است که .W (un )  V

سرمايهگذاری میکند:
dp(t ) = p(t )(bdt  dw(t )),

 -7الگوریتم تکراری برای حل مساله کنترل

نرخ بازدهی برای دارايی با ريسک b ،بوده و قيمت هر سهم از اين نوع

بهینه تصادفی

دارايی طبق معادلهی ديفرانسيل تصادفی فوق تغيير میکند .همچنين،

با در نظر گرفتن زنجير مارکوف با احتماالت انتقال و بازههای درونيابی

سرمايهگذاری نسبت )  1  u (tاز ثروت خود را بر روی دارايی بدون

بدست آمده در بخش  ،5که در در شرط سازگاری موضعی نيز صدق

ريسک با تغييرات قيمت )  q(tتحت معادلهی زير يعنی با نرخ بهرهی

میکند ،میتوان تقريب مناسبی از فرايند پخش ) x (.بدست آورد .در

ثابت  rسرمايهگذاری میکند:

نهايت کافی است با استفاده روش تقريب در فضای سياست که در

dq(t ) = rq (t )dt ,

بخش 6معرفی شد ،کنترل بهينه و تابع ارزش تقريبی از مساله کنترل

در اين تعاريف w ،حرکت برآونی استاندارد يک بعدی است و فرايند

بهينه تصادفی را به دست آورد .مطالب مطرح شده در قسمتهای قبل را

پخش  bو نوسانپذيری  پيوسته و دارای شرايط  b  rو   0

در قالب الگوريتم زير خالصه میکنيم.

ورودی :يک  ،  > 0وضعيت اوليه

x  G0h

میباشند .با اين شرايط طبق مدل بلک-شولز معادلهی مربوط به ثروت
و مقدار دلخواه کنترل

. u0  U
خروجی  :مقدار تقريبی کنترل  uو تابع ارزش . W

سرمايهگذار به صورت زير میباشد:
) dX = (r  (b  r )u (t )) Xdt  Xu (t )dw(t
در اين مدل مطلوبيت سرمايهگذار بهصورت تابع صعودی و مقعر F

میباشد .در واقع مطلوبيت انتخاب سهام ،با اميد رياضی ثروت در زمان

مجله کنترل ،جلد  ،10شماره  ،2تابستان 1395
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پايانی سنجيده میشود .به عبارت ديگر بهدنبال بيشينه نمودن عملكردی

جدول  :1نتايج متناظر با  t = 0.0مقادير مختلف متغيرحالت  Xدر مقايسه با
نتايج مرجع [ ]20و جواب دقيق.

بهصورت زير میباشيم:
J (t , x; u )  Etx{F ( X (t1 ))}.

در اينجا تابع مطلوبيت x

1



 F ( x) که  0    1درنظر گرفته

شدهاست .کنترل بهينه بهصورت

(r  b)VX
x 2VXX

 u* و معادلهی

هميلتون-ژاکوبی-بلمن برای اين مدل بهصورت زير بهدست میآيد:

(r  b) 2V X2
V

 xrV X  0,
 t

2 2V XX

V (t , X ) = 1 X  .
 1

جواب دقيق اين معادله برای تابع ارزش )  V (t , xبهصورت زير میباشد:



(b  r ) 2

V (t , X )  e  (t1  t ) X  ,  

 r ,
1 
2
پس از حل معادلهی هميلتون-ژاکوبی-بلمن و بهدست آوردن ) V (t , x
2

مقدار دقيق کنترل بهينه بهصورت زير بهدست خواهد آمد:
.

br
2

u* 

)  (1  
وجود جواب دقيق برای تابع ارزش و کنترل بهينه ،امكان مقايسه
جوابهای تقريبی بهدست آمده با جواب دقيق را فراهم مینمايد.

الگوريتم پيشنهادی

نتايج مرجع[]20

جواب دقيق

X

0.0

0.0

0.0

0

0.89463098 7

0.92396844 3

0.92397360 0

0.2

1.26522382

1.30668870

1.30669600

0.4

1.54958883

1.60036029

1.60036922

0.6

1.78931242

1.84793689

1.84794720

0.8

1.99450748

2.06605625

2.06606778

1.0

جدول  :2نتايج متناظر با  t = 0.25مقادير مختلف متغيرحالت  Xدر مقايسه
با نتايج مرجع [ ]20و جواب دقيق.
الگوريتم پيشنهادی

نتايج مرجع[]20

0.0

0.0

0.89458003 2

0.91649456 0

1.26514562

1.29611904

جواب دقيق

X
0

0.0
0.91649673 6

1.29612211

1.54948995

1.58741514

1.58741892

1.78919914

1.83298912

1.83299347

0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

روش بهکار رفته در مرجع [ ،]20رابطهی بازگشتی زير را برای يافتن

2.04934900
2.04934414
1.99587919
جدول  :3نتايج متناظر با  t = 0.5مقادير مختلف متغيرحالت  Xدر مقايسه با

مقدار تقريبی شاخص عملكرد نتيجه میدهد و مقدار عددی اين شاخص

نتايج مرجع [ ]20و جواب دقيق.

از تساوی ) Jˆ  Vn (0,1حاصل میشود:
1 

V0 (t , X ) =  X ,

) V (t , X )  V (t , X )  t1  Vn ( , X
n

 n1
t 




V ( , X ) 2


( r  b) 2 ( n
)


V
(

,
X
)


X
n

 rX

2


X

V
(

,
X
)

n

2 2

X 2




الگوريتم پيشنهادی

نتايج مرجع[]20

0.0

0.0

0.89452908 1

0.90907972 3

1.26506743

1.28563287

1.28563379

1.54939107

1.57457227

1.57457339

1.78908504

1.83298912

1.81816074

1
   0.45و
2
جدولهای  5-1بهدست میآيد.

برای حل اين مثال با الگوريتم پيشنهادی ،پارامترهای گسسته سازی حالت
 h = 0.2و زمان   = 0.0001همچنين کنترل  u0 = 1را به

دلخواه انتخاب و نتايج را در جدولهای  5-1خالصه میکنيم:

مجله کنترل ،جلد  ،10شماره  ،2تابستان 1395

0.0
0.90908036 8

0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

2.03276550
2.03276406
1.99725185
جدول  :4نتايج متناظر با  t = 0.75مقادير مختلف متغيرحالت  Xدر مقايسه

که با درنظرگرفتن مقدار عددی متغيرهای ، r  0.055 ، b  0.1
  و متناظر با  n  2نتايج تقريبی گزارش شده در

جواب دقيق

X
0

با نتايج مرجع [ ]20و جواب دقيق.

جواب دقيق

الگوريتم پيشنهادی

نتايج مرجع[]20

0.0

0.0

0.89447813 4

0.90172393 6

1.26498924

1.27523022

1.27523033

1.54929220

1.56183167

1.56183181

1.78897012

1.80344787

1.80344803

1.99862545

2.01631602

2.01631620

X
0

0.0
0.90172401 6

0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
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بهزاد کفاش ،زهرا نيكويینژاد ،علی دالورخلفی
جدول  :5نتايج متناظر با  t = 1.0مقادير مختلف متغيرحالت  Xدر مقايسه با

اين روش در دو ويژگی سازگاری موضعی صدق میکنند .حال با در نظر

نتايج مرجع [ ]5و جواب دقيق.

گرفتن يک معادله بازگشتی برای تابع هزينه و انتخاب يک کنترل مجاز

الگوريتم پيشنهادی

نتايج مرجع[]20

جواب دقيق

0.0
0.89442719 1

0.0
0.89442719 0

0.0
0.89442719 0

1.26491106

1.26491106

1.26491106

1.54919334

1.54919334

1.54919334

1.78885438

1.78885438

1.78885438

2.0

2.0

2.0

X
0

دلخواه اوليه ،میتوان با استفاده از روش تقريب در فضای سياست ،دنباله
ای از مقادير تقريبی توابع هزينه را بدست آورد که تحت اين شرايط اين

0.2
0.4

دنباله با ميل کردن  nبه بينهايت ،به تابع ارزش مساله کنترل بهينه همگرا

0.6

میشوند .در پايان يک الگوريتم تكراری ارائه گرديده و از آن برای حل

0.8

يک مساله کنترل بهينه تصادفی که کاربردی از رياضيات مالی میباشد،

1.0

استفاده شده است.

از آنجا که هدف اين مساله مينيمم سازی تابع هزينه است ،پيشبينی
میشود که با کوچکتر شدن گامهای گسسته سازی مقدار تابع ارزش
نيز کاهش میيابد ،همچنين نتايج حاصل از کنترل  u0 = 1همگرايی
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ارائه روشی جدید برای جهتیابی منبع آکوستیکی بر اساس تأخیر زمان ورود
با روش مثلثاتی
2
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 اين آگاهی برای مقابله و. نظارت و مراقبت محيطی از موارد مهم برای جلوگيری از غافلگيری و کنترل شرايط است:چکیده
 از جمله پايههای،) و مكانيابی اهداف در يک محيطDoA(  جهتيابی.جلوگيری از تهاجمات دشمن و افزايش بازدارندگی الزم است
 جهتيابی آکوستيكی به معنای محاسبه جهت ورود موج آکوستيكی منتشر شده از منبع.اصلی مراقبت و نظارت محيطی محسوب میشوند
 جهت ورود جبهه موج بهTDoA  وMUSIC ،MVB  در جهتيابی گيرنده با توجه به يكی از روشهای ارائه شده از قبيل.در گيرنده است
 در روش پيشنهادی با سادهسازی روابط مثلثاتی. در اين مقاله روشی بر مبنای تأخير زمان ورود پيشنهاد شده است.خود را مشخص میکند
 جهتيابی برای محيط. روابط جديدی برای محاسبه جهت ورود سيگنال آکوستيكی برای محيط نيمکره ارائه شده است،محاسبه مكان
نيمکره به اين علت طرح شده است که اغلب با نصب سامانه جهتيابی بر روی يک بستر نياز است تا نيمی از محيط مكانيابی يا جهتيابی
 پيچيدگی محاسباتی و، در اين سادهسازی.شوند و همچنين تنها با افزودن يک سنسور سامانه توانايی کار در محيط کره را بدست میآورد
، در روش پيشنهادی.تعداد سنسور مورد نياز برای جهتيابی يک نيمکره کاهش يافته است که از نظر تعداد برابر حالت دو بعدی است
.پاسخهايی با خطای قابل قبول در محدوده دور برد برای زاويههای سمت و فراز در شبيهسازیها بدست آمده است
. محيط نيمکره، روش مثلثاتی، تأخير زمان ورود، منبع آکوستيكی، جهتيابی:کلمات کلیدی

Providing a New Method for Acoustic Source DOA Estimation
based on TDoA by Trigonometric Methods
Ali Naemi, Hamid Dehghani
Abstract: Environmental surveillance and recognition are important issues to avoid surprises and
conditions control. This awareness is necessary to combat and prevent the enemy attacks and increase
deterrence. Direction of Arrival (DoA) estimation and localization targets are including the main bases
environmental surveillance in an environment. DoA acoustic means calculated to enter acoustic wave emitted by
the source in sensors that is provided different methods such as MVB, MUSIC and TDoA for this issue. The
proposed method with simplification of trigonometric equations calculate the location is provided new equations
to estimate direction of arrival acoustic signal for hemispherical environment that number equal to twodimensional state. DoA estimation for hemisphere environment is provided for this reason, often with installed
DoA estimation system on a platform is needed to be half of environment localization or DoA estimation and
also just by adding a sensor, system will obtain the ability to work in sphere environment. In this simplification
is decreases the computational complexity and the number of sensors needed to DoA estimation a hemisphere.
In the proposed method is obtained the responses with acceptable error for elevation and azimuthal angles in
simulations.
Keywords: Direction of arrival estimation, Acoustic source, Time difference of arrival,
Trigonometric method, Hemispherical environment.
 قطب علمی کنترل صنعتی دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی- انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقيق ايران،مجله کنترل

 علی ناعمی:نويسنده عهده دار مكاتبات

ارائه روشی جديد در جهتيابی منبع آکوستيكی بر اساس تأخير زمان ورود و به روش مثلثاتی

46

علی ناعمی ،حميد دهقانی

است ] ،[6در اين دسته میتوان به روشهای  MVB6و  DSB7اشاره نمود

جدول  -1نمادها

نماد

توضيح

] .[7روشهای اين دسته برای افزايش قدرت تفكيک زاويهای ،نيازمند

d,r,a,b,R



اندازه ضلع يا فاصله برحسب متر()m

افزايش تعداد سنسور هستند ] .[8در دستهی دوم روشهای ارائهشده،

زاويه مربوط به سمت برحسب درجه

مشكل مكانيابی منابع چندتايی ،را بر اساس تكنيکهای زيرفضای توان

φ

زاويه مربوط به فراز برحسب درجه

تفكيک باال مثل

MUSIC

و

8

برطرف میکنند] 6و  .[9در

ESPRIT

π

عدد پی ()3.14

روشهای دسته دوم تعداد باالی سنسورها و مدتزمان باال و پيچيدگی

TDxy

تأخير زمان ورود بين دو گره حسگری  xو y

پردازش جز ويژگیهای معمول بهحساب میآيد] .[10دستهی سوم

برحسب ثانيه ()s

روشهای مبتنی بر تأخير زمان ورود ( )TDoAهستند که روشهايی

V

سرعت موج برحسب متر بر ثانيه ()m/s

drxy

اختالف فاصله بين دو گره حسگری برحسب متر

پرکاربرد و ساده برای مكانيابی بهصورت زمان واقعیاند] .[11در اين
دسته از اختالفزمان ورود سيگنال بين سنسورها و اطالعات چينش

()m

سنسورها برای مكانيابی و جهتيابی استفاده میشود] .[6در هرکدام از

 -1مقدمه

دستهها پيشنيازهايی وجود دارد که با توجه به محدوديتها و الزامات

امروزه نظارت و مراقبت محيطی هم در مباحث نظامی و هم

موجود ،مسئله انتخاب دسته و روش حل میشود.

غيرنظامی کاربردهای فراوانی نظير کشف تجهيزات دشمن ،تشخيص

در اين مقاله هدف ارائه روش حل مسئله جهتيابی برای محيط

نشت آلودگی و  ...دارد .در نظارت و مراقبت محيطی سامانهای متشكل از

نيمکره آبی با فرضها و قابليتهايی خاص است که در ادامه بيان

يک يا چند آرايهی سنسوری بهصورت فعال1يا غيرفعال 2يكی از اشكال

میشوند .در اين مقاله فرض بر آن است که موج انتشاری از منبع

انرژی ساطع يا بازتابی از هدف را دريافت و بر اساس آن جهت يا مكان

آکوستيكی دريافت میشود ،مكان سنسورها مشخص است و قابليت

هدف را تخمين میزند .در جهتيابی 3غيرفعال آکوستيكی ،موج

استفاده از دامنه موج و ديگر ويژگیها به جز دريافت و تشخيص سيگنال

انتشاری از هدف در آرايهها دريافت میشود و بر اساس پارامترهای

برای تأخير زمان ورود امكان پذير نيست .اين قابليتها موجب امكان

دريافتی قابلاندازهگيری اين موج مانند دامنه ،فرکانس و تأخير زمان

بهرهگيری اين روش در  AUV9ها  ،رباتها و تجهيزات مختلف ثابت و

ورود ،میتوان فرآيند جهتيابی را انجام داد.

متحرک برای جهتيابی است .اين قابليتها عبارتاند از:

درگذشته تحقيقات زيادی مخصوصاً در محيط جو برای جهتيابی
مكانيابی انجامشده است که از روشهای گوناگونی نيز بهره بردهاند.
برای نمونه در ] [1محققان با استفاده از آرايهای  15ميكروفونی عمل
جهتيابی را با روشهای  ML ،MUSIC4و  ...انجام دادهاند يا در مقاالت
] [2و ] [3نيز محققان با استفاده از

5

TDoA

و تكنيکهای مختلف

توانستهاند توسط چهار ميكروفون عمل مكانيابی و جهتيابی را در
محيط جو انجام دهند .همچنين میتوان از سامانههای راديويی LORAN-
C

و حتی  GPSکه برای ناوبری و تعيين موقعيت از تكنيک

TDoA

استفاده میکنند ،نيز نام برد] .[4در اين سامانهها از اختالف رسيدن
سيگنال راديويی ماهوارهها يا آنتنها برای تعيين موقعيت استفاده میشود.
در اين سامانهها با استفاده از مشخص بودن مكان آنتنها و يا ماهوارهها و
اختالفزمان رسيدن سيگنال آنها بهوسيله يا سامانه موردنظر ،فرآيند
موقعيتيابی انجام میشود].[5
در کل میتوان روشهای جهتيابی را به سه دسته اصلی تقسيم
نمود ،در دسته اول عملكرد بر اساس توان خروجی شكلدهنده موج

•

استفاده از سنسورها تمام جهتِ

•

فضای کوچک قرارگيری سنسورها

•

جهتيابی اهداف دور و محدوده وسيع

•

استفاده از کمينه حسگر برای ايجاد آرايه مناسب در راستای

10

جهتيابی يک فضای مشخص
بر اساس اين قابليتها و فرضهای بيانشده از دستههای ارائهشده
برای جهتيابی يک دسته و روشی از آن برای پيشبرد موضوع
انتخابشده است .در دسته اول و دوم روشهای جهتيابی عموماً تعداد
حسگرهای زيادی موردنياز بوده ] [12و پيچيدگی محاسباتی زياد است.
روشهای دسته سوم که مبتنی بر  TDoAهستند به لحاظ تعداد حسگر
کمتر موردنياز برای مكانيابی و جهتيابی در فضای دو و سه بعدی
] ،[12پيچيدگی محاسباتی نسبتاً پايين ،عدم محدوديت در نوع چينش
سنسورها ،روشهای مناسبتری برای قابليتهای موردنظر اين مقاله
میباشند .مراحل جهتيابی يا مكانيابی در اين روش را میتوان به دو

6

1

Active
Passive
3
Direction of Arrival (DoA) estimation
4
)Multiple Signal Classification (MUSIC
5
)Time Difference of Arrival (TDoA
2
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)maximum variance beamformer (MVB
)delay and sum beamformer (DSB
8
Estimation of Signal Parameters Via Rotational Invariance
)Technique (ESPRIT
9
)Autonomous Underwater Vehicle (AUV
10
Omni directional
7
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بخش کلی محاسبه تأخير زمان ورود ( )TDoAو روشهای ارائهشده

مثلث ميكروفونهای  M1و

برای آن و محاسبه مكان يا جهت منبع با روشهای ارائهشده برای آن

مكان ميكروفونها و زاويهی بين گرهها است و بر اساس اندازهگيریها

تقسيمبندی نمود.

که تأخير زمان ورود سيگنال به ميكروفونها است ،دو معادله با دو

M2

هستند .بر اساس دانستهها که مقدار ، d

در رابطه با روشهای محاسبه تأخير زمان ورود میتوان بهعنوان

مجهول تشكيل گرديده و با حل آن فاصله ( )rو زاويه ( )منبع محاسبه

PHAT

میشود .برای نمونه در شكل ( S )1منبع آکوستيكی و  M0تا  M3چهار

يكی بهترين روشهای تشخيص اختالفزمان ورود موج به گرههای

ميكروفون که

بافاصله يكسان از مرکز مختصات يا همان

نمونه تحقيقات به ] [13اشاره نمود .بر اساس تحقيقات ،روش

M1

تا

M3

سنسوری بهويژه برای شرايط نويزی معرفیشده است ] 12 ،8و  .[13اما

ميكروفون

M0

و با اختالف زاويه  120درجه از هم قرار گرفتهاند .که

بحث اين مقاله در مورد اين تكنيکها نيست .اما در راستای روشهای

برای دو مثلث

و ̅̅̅̅̅
𝑑𝑟𝑏 میتوان بر اساس قضيه ( )1روابط مثلثاتی ()1

محاسبه مكان يا جهت منبع با  TDoAدو روش اصلی معادالت هذلولی و

و ( )2را نوشت.

معادالت مثلثاتی قابلطرح هستند .در ] [2طرحی بر مبنای

TDoA

̅̅̅̅̅
𝑑𝑟𝑎

و

استفاده از معادالت مثلثاتی برای مكانيابی ارائهشده است .در ] [2با
استفاده از معادالت مثلثاتی بجای معادالت هذلولی مسئله مكانيابی با
دقت بهتری انجامگرفته است .البته در طرح ارائهشده در ] [2نيز
محدوديتها و مشكالتی وجود دارد .ازجمله محدوديتها و مشكالت،
استفاده از چهار گره سنسوری برای مكانيابی محيط دو بعدی است .در
روش پيشنهادی با استخراج معادالت جهتيابی از معادالت مكانيابی
مطرحشده در ] [2و پذيرفتن يک فرض ،مشكل تعداد اضافی گره
سنسوری رفع شده و با گره سنسوری کمتر محدوديت فضای پوشش
بهبود دادهشده است.
در ادامه در بخش دو مبانی نظری و معادالت استفادهشده در
مكانيابی با استفاده از معادالت مثلثاتی تشريح شده و در بخش سه

شكل  - 1منبع صوتی و ميكروفونها و شكل هندسی بين آنها ][2

معادالت با حذف يک گره و هندسه خاص روش پيشنهادی و بازنويسی
میگردد و مبانی نظری روش پيشنهادی توسعه داده میشود .در بخش
چهار روش پيشنهادی پيادهسازی نرمافزاری شده و در بخش پنج تحليل
روش پيشنهادی و مقايسه آن با روشهای ديگر بيانشده است.

()1

حال اگر TDij

در ] [2مؤلفان برای حل مسئله مكانيابی در حالت دو بعدی از چهار
ميكروفون به نامهای

M0

تا

− θ)) = 𝑏2

()2

 -2مکانیابی به روش مثلثاتی
M4

(𝑑 2 ) + (𝑟 2 ) − (2. 𝑟. 𝑑. 𝑐𝑜𝑠 θ) = 𝑎2

مطابق شكل ( )1استفاده نمودهاند.

ميكروفون  M0در مبدأ قرارگرفته است و فاصله ميكروفونهای ديگر از
مبدأ يک متر و هرکدام با ديگری  120درجه اختالف زاويهدارند .در اين
طرح همواره دورترين ميكروفون از منبع ( )Sدر مكانيابی بدون استفاده
است که به اين معنی است که میتوان مكانيابی را با سه ميكروفون هم
انجام داد.
شيوه مكانيابی اين طرح بدينصورت است که در گام يک با
اطالعات دريافتی از ميكروفونها و توسط روشهای تخمين

TDoA

،

𝜋2
3

(𝑠𝑜𝑐 (𝑑 2 ) + (𝑟 2 ) − (2. 𝑟. 𝑑.

تأخير ورود سيگنال بين ميكروفون  iام و  jام باشد و

از رابطه ( )3محاسبه گردد و  vسرعت حرکت موج در محيط بين منبع و
سنسورها باشد ،اختالف فاصله منبع تا ميكروفون

M1

با فاصله منبع تا

ميكروفون  M0برابر  dr10و اختالف فاصله منبع تا ميكروفون  M2با فاصله
منبع تا ميكروفون  M0برابر  dr20است.
𝑗𝑇 𝑇𝐷𝑖𝑗 = 𝑇𝑖 −

()3
()4

𝑣 × 𝑑𝑟10 = 𝑇𝐷10

()5

𝑣 × 𝑑𝑟10 = 𝑇𝐷10

تأخير زمان ورود سيگنالها به گرهها محاسبه میشود .در گام دو با

با توجه به معادالت و روابط هندسی به جای  aو  bدر رابطههای ( )1و ()2

استفاده از اطالعات تأخير زمان ورود و دانستهها ،روابط مثلثاتی ايجاد و

مقادير روابط ( )6و ( )7را جايگزين ميشوند:

مجهوالت مكانيابی يا همان فاصله و زاويه منبع محاسبه میشوند .برای

()6

𝑎 = 𝑟 − 𝑑𝑟10

ايجاد روابط مثلثاتی ،دو مثلث با يک ضلع مشترک تشكيل میشود .اين

()7

𝑏 = 𝑟 − 𝑑𝑟20

ضلع از رأس منبع  Sتا رأس

ميكروفون M0

مجله کنترل ،جلد  ،10شماره  ،2تابستان 1395

است .دو رأس ديگر اين دو
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حال با جايگزينی روابط ( )6و ( )7در معادله ( )1و ( )2و مرتب سازی
معادالت میتوان نوشت:

()9

گرهها به جای عبارت
2

2

𝑑 − 𝑑𝑟10 + 2. 𝑟. 𝑑𝑟10 − 2. 𝑟. 𝑑. 𝑐𝑜𝑠 θ = 0

()8

− θ) = 0

𝜋2
3

انتخابی به عنوان گره مشترک در مبدأ و در نتيجه تغيير هندسه چينش

( 𝑠𝑜𝑐 𝑑 2 − 𝑑𝑟20 2 + 2. 𝑟. 𝑑𝑟20 − 2. 𝑟. 𝑑.

با حل دو معادلهی دو مجهولی ( )8و ( )9میتوان مقدار  rو  را
محاسبه نمود که  rهمان فاصله منبع تا مبدا مختصات و  زاويه آن نسبت
به مبدا است .البته حل دو معادله دو مجهولی باال کمی پيچيده است و
علت آن وجود عبارت )𝜃  𝑐𝑜𝑠 (2𝜋/3 −در رابطه ( )9است .همچنين در
محيط واقعی ،زمانی که فاصله منبع از گرهها زياد باشد ،خطای محاسبه r

بيش از خطای محاسبه زاويه  افزايش میيابد و دليل آن تجميع خطای
محاسبه  و  rبرای  rاست .اين امر ممكن است حتی فرآيند مكانيابی را
غير ممكن گرداند و امكان مكانيابی به جهتيابی تبديل شود .خطا در
اندازهگيری مقادير ،روند حل معادله و خطای رُند سازی عوامل اصلی به
وجود آمدن خطا در محاسبه  rو  است.
الزم به ذکر است ،در اين روش بر خالف بعضی روشها ،پاسخ
فرآيند مكانيابی بصورت قطبی و متشكل از فاصله ( )rو زاويه ( )است
و اين بدان معناست که اگر تنها زاويه  محاسبه شود ،به جای فرآيند

)𝜃 −

𝜋2
3

(

در رابطه ( )9بايد از عبارت

𝜋

)𝜃 ( −
3

استفاده نمود .از آنجا که در اين مقاله هدف محاسبه جهت است .از اين
رو اگر بتوان در روابط ( )8و ( )9پارامتر  rرا حذف نمود ،میتوان به
روابط سادهتری رسيد که حتی با حل يک معادلهی يک مجهولی میتوان
عمل جهتيابی را انجام داد .برای حذف  rدر روابط ( )8يا ( )9الزم
است عبارتهای

) (d2 ) − (𝑑𝑟10 2

جديد به عبارتهای

يا

) (𝑑2 ) − (𝑑𝑟20 2

) (d2 ) − (𝑑𝑟12 2

يا

که در چينش

) (𝑑2 ) − (𝑑𝑟32 2

نوشته

میشوند ،حذف شوند که با پذيرفتن يک فرض در محدوديت صحت
جهتيابی میتوان اين عبارتها را به علت اثرگذاری کم حذف نموده و
از معادله ( )8يا ( )9به تنهايی برای جهتيابی استفاده نمود .اين فرض به
شرح ذيل است:
اگر فاصله منبع از گرهها بيشتر از حدود  10×dباشد ،در اين
صورت نقش  dدر رابطه کم اثر میگردد .البته جهتيابی برای فواصل
دورتر از حدود  10×dقابل قبول است که با توجه به قابليتهای بيان
شده که يكی از آنها فاصله نزديک سنسورها از هم يا همان مقدار کم d
است ،محدوده غير معتبر يا کمتر از  ،10×dمحدودهای کوچک خواهد
بود.

مكانيابی ،فرآيند جهتيابی انجام شده است.
همچنين برای حل مسئله مكانيابی يا جهتيابی به صورت نيمکره
بايد گره بدون استفاده را برای تشكيل يک معادله ديگر بكار گرفت.
يعنی برای حل مسئله جهتيابی يا مكانيابی بايد سه معادله و سه مجهول
تشكيل شود.

 -3جهتیابی با روش پیشنهادی
شكل  -2نحوه قرارگيری گرهها و ايجاد مثلث بين آنها

همانطور که بيان شد ،هدف اين مقاله جهتيابی با قابليتهايی است که
بيان گرديد .همچنين الزم به ذکر است که نوع محيط مد نظر در اين
مقاله ،محيط آب است و حداقل سه سنسور برای جهتيابی يک نيمکره

عالوه بر فرض بيان شده بايد گره مشترک و ديگر گرهها به نحوی

مورد نياز است .در مورد نوع محيط که آب فرض گرديده است ،بايد در

انتخاب شوند که برای اين هندسه چينش ،در مثلث فرضی زاويه  يا

نظر داشت که سرعت امواج آکوستيكی در آب حدود  4.5برابر محيط

𝜃−

جو است و اين مورد در شرايط فاصله يكسان سنسورها در محيط آب

در نتيجه آن اثرگذاری عبارتهای )  (𝑑2 ) − (𝑑𝑟12و

نسبت به محيط جو باعث افزايش خطا میشود و حداکثر محدوده

در روابط ( )8و ( )9به حداقل برسد و با حذف اين عبارتها ميزان خطای

مكانيابی کاهش میيابد ،اما ميزان دقت و حداکثر رنج در جهتيابی را

حاصل کم باشد .الزم به ذکر است زاويه  60درجه برای آرايههايی با

میتوان با توسعه روابط حفظ نمود.

تعداد بيشتر سنسور و البته با شرط قرارگيری سنسورها بر روی محيط يک

 1-3شرح روش پيشنهادی

3

بيشتر از  60درجه نباشد تا مقدار

dr10

2

و

dr32

کوچک نشود و
2

) (d2 ) − (𝑑𝑟32

𝟎𝟔𝟑

دايره فرضی ،قابل کم شدن است و اين زاويه را میتوان از رابطه ( 𝒏∗𝟐 )
که  nتعداد سنسورهاست محاسبه نمود.

در روش پيشنهادی اين مقاله گرههای سنسوری همانند شكل ()2
چيده شدهاند .گره سنسوری مبدأ نسبت به شكل ( )1حذف شده است و

𝜋

با برقراری فرض بيان شده و نكته پاراگراف قبل میتوان عبارت
2

2

 𝑑2 − 𝑑𝑟12و  𝑑2 − 𝑑𝑟32را به ترتيب در روابط ( )8و ( )9حذف کرد
𝝅

𝜋2

بجای آن در روش پيشنهادی اين مقاله گره دور از منبع که در طرح قبلی

و همچنين با جايگذاری عبارت

برای حالت دو بعدی بدون استفاده بود ،به عنوان يک گره انتخاب

رابطه ( )9به علت بيان شده ،روابط ( )10و ( )11به ترتيب به جای روابط

میگردد .در روش پيشنهادی به علت حذف گره مبدأ و نبودن گره

( )8و ( )9حاصل میگردد.
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3

(
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2. 𝑟. 𝑑𝑟12 − 2. 𝑟. 𝑑. cos θ = 0

()10

()17

2π

2. 𝑟. 𝑑𝑟32 − 2. 𝑟. 𝑑. cos( 3 − θ) = 0

()11

𝜋

𝑑 2 + 𝑅2 − 2. 𝑅. 𝑑. 𝑐𝑜𝑠( 3 − θ). 𝑠𝑖𝑛 𝜑 = 𝐵2

با جايگذاری روابط ( )14و ( )15به ترتيب در روابط ( )16و ( )17و
انجام فرآيندهای سادهسازی و حذف مطابق آنچه قبال بيان شد ،روابط

با سادهسازی روابط ( )10و ( )11به ترتيب روابط ( )12و ()13

( )18و ( )19حاصل میگردد.

بدست میآيد.
)

()12
)

()13

𝑑𝑟32
𝑑

𝑑𝑟12
𝑑

( θ = cos −1
π

𝑠𝑖𝑛 φ × 𝑐𝑜𝑠 θ × 𝑑 = 𝑑𝑅12

)(18

𝜋

𝑠𝑖𝑛 φ × 𝑐𝑜𝑠( 3 − θ) × 𝑑 = 𝑑𝑅32

)(19

( θ = 3 − cos −1

میتوان از هر يک مستقل برای جهتيابی دو بعدی استفاده نمود .با
توجه به رابطه ( )12و ( )13میتوان نتيجه گرفت که زاويه ورود به گره
اصلی در حالتی که دو گره سنسوری با فاصله  dاز هم قرار داشته باشند
با شرايط فرض بيان شده برابراست با :
– زاويه انحراف از صفر درجه گره دوم به گره اصلی = زاويه ورود
)  / dاختالف فاصله منبع تا دو گره ( cos -1

 2-3بسط روابط جهتيابی برای جهتيابی نيمکره
شكل  -4ناحيههای مناسب برای استفاده از روابط روش پيشنهادی

مطابق شكل ( )3در مختصات کروی پارامتر  φبه دو پارامتر بيان شده
r

و  افزوده میشود که بيانگر زاويه عمودی يا همان زاويه وابسته به

ارتفاع در محيط است .بنابراين در جهتيابی برای محيط نيمکره بايد

 3-3ناحيه بندی محيط

نقش پارامتر  φدر روابط لحاظ شود .بنابراين در مختصات کروی بايد به
جای روابط ( )6و ( )7از روابط ( )14و ( )15استفاده کرد.

با توجه به چينش گرههای سنسوری و داده خام که همان تأخير زمان
ورود است ،میتوان مطابق شكل ( )5و روابط جدول ( 360 ،)1درجه
اطراف گرهها را از لحاظ زاويه  به شش ناحيه  60درجهای ،تقسيمبندی
نمود ،اما همانطور که بيان شد برای اين که در مثلث فرضی زاويه  يا
𝜃−

𝜋
3

بيشتر از  60درجه نباشد و بتوان از روابط بيان شده به درستی

استفاده کرد ،بايد ناحيه بندی مطابق شكل ( )4انجام شود .برای تشخيص
نواحی مطابق شكل ( )4بايد بتوان نيمساز نواحی شكل ( )5را بدست
آورد .برای محاسبه نيمسازها کافی است نسبت تأخير زمان ورود بزرگ
به تأخير زمان ورود کوچک در حالتی که منبع در روی نيمساز است،
محاسبه شود و سپس با استفاده از آن مقدار و ميزان تأخير گرهها میتوان
نواحی شكل ( )4را تشخيص داد .البته اين عدد با تغيير فاصله تغيير اندکی
شكل  -3منبع و خطوط مثلثاتی ترسيمی در محيط  3بعدی
)(14

𝐴 𝑑𝑅12 = 𝑅 −

)(15

𝐵 𝑑𝑅32 = 𝑅 −

میکند که برای دقت بيشتر میتوان منبع را در چند فاصله مختلف قرار
داد و چند بار نسبت بيان شده را محاسبه نمود و از نتايج ميانگين گرفت و
از اين ميانگين به عنوان عددی برای تشخيص نيمسازهای شكل ()5
استفاده نمود .الزم به ذکر است دليل استفاده از نسبت تأخير ورود بزرگ
به کوچک حذف نقش پارامتر زاويه  φاست.

همچنين مطابق شكل ( )3بايد به جای روابط ( )1و ( )2از روابط
( )16و ( )17استفاده نمود.
)(16

𝑑 2 + 𝑅2 − 2. 𝑅. 𝑑. 𝑐𝑜𝑠 θ. 𝑠𝑖𝑛 φ = 𝐴2
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شكل  -5ناحيههای قابل تشخيص با تأخير زمان ورود

 4-3شيوه جهتيابی با استفاده از روش پيشنهادی
پس از تعيين مقادير فاصله گرهها ( ،)dسرعت موج ( )vو تعيين

شكل  -6گامهای جهتيابی

نسبت تأخير زمان ورود بزرگتر به تأخير زمان ورود کوچکتر برای
تشخيص نيمساز شكل( ،)5میتوان مطابق با روش پيشنهادی و دياگرام
بلوکی شكل ( )6جهتيابی را انجام داد.
در گام يک بايد مطابق شكل ( )4و بر اساس تأخيرهای زمان ورود
موج آکوستيكی به گرهها و نسبت آنها با يكديگر البته با توجه به چينش
گرهها ناحيه قرارگيری هدف تعيين شود.
در گام دو بايد در نواحی يک ،سه و پنج شكل ( )4گرههای دور از
منبع يا به ترتيب  n3 ،n2و

n1

و در نواحی دو ،چهار و شش شكل ()4
بهعنوان گره مشترک

گرههای نزديک به منبع يا به ترتيب  n2 ،n1و n3

انتخاب گردند.
در گام سه زاويه  محاسبه میشود .برای محاسبه زاويه  نياز به حل
دو معادله ( )18و ( )19است .برای حل اين دو معادله با توجه ضرب بودن
دو مجهول در هم بايد يكی از آنها را با سادهسازی حذف نمود .با توجه
به يكسان بودن عبارت

sin φ

در دو رابطه ،بهتر است ابتدا اين پارامتر

حذف و زاويه  محاسبه شود .همچنين برای سادهسازی محاسبه زاويه 

میتوان بهجای استفاده از

dR12

و

dR32

بهطور مستقيم از تأخير زمان

ورودها استفاده نمود .با توجه به مباحث بيانشده با نوشتن نسبت
تأخيرهای ورود مطابق معادله ( )20و سادهسازی میتوان مطابق رابطه
( )21زاويه  را محاسبه نمود .رابطه ( )21برای مواقعی است که منبع در
ناحيه ( )1شكل ( )4قرار دارد .روابط کل ناحيهها در جدول ( )2آورده
شده است.

=

𝜃 𝑠𝑜𝑐
𝜋
3

)𝜃 𝑐𝑜𝑠( −

=

𝜑 𝑛𝑖𝑠×𝜃 𝑠𝑜𝑐×𝑑
𝜋
3

𝜑 𝑛𝑖𝑠×)𝜃 𝑑×𝑐𝑜𝑠( −

=

=

𝑇𝐷32
𝑇𝐷12

𝜃 𝑠𝑜𝑐

()20

()21

𝑑𝑅12
𝑉
𝑑𝑅32
𝑉

𝜋
3

𝜋
3

𝜃 𝑛𝑖𝑠 𝑛𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠 ×𝑐𝑜𝑠 𝜃+

)

𝜋
3
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در گام چهار زاويه

φ

محاسبه میشود .با محاسبه زاويه  و

جايگذاری آن در روابط ( )18يا ( )19میتوان زاويه

φ

را نيز محاسبه

نمود .به علت سادهسازیها و حذف بعضی عبارتها از روابط ممكن
است در مواقع قرارگيری منبع در مكانی تقريباً همارتفاع با گرهها که در
اين شرايط زاويه  φنزديک به  90درجه است ،نتيجه جهتيابی عالوه بر
قسمت حقيقی ،دارای قسمت موهومی هم باشد .بهمنظور رفع اين
موضوع ،قسمت حقيقی پاسخ محاسبه زاويه

φ

برای جواب قابلقبول

است .روابط محاسبه زاويه  φدر نواحی مختلف در جدول ( )3ثبتشده
است که برای هر ناحيه دو رابطه وجود دارد.
در مورد نتايج شبيهسازی روش پيشنهادی با توجه به مباحث
مطرحشده میتوان انتظار داشت که نسبت به طرح مكانيابی به روش
مثلثاتی ] [2در محدوده تقريبی زير  10×dاز دقت کمتری برخوردار باشد
ولی در زمان پردازش و امكان جهتيابی يک نيمکره بجای يک
محدوده دو بعدی آنهم با سه گره از مزايای روش پيشنهادی نسبت به
طرح مكانيابی به روش مثلثاتی است .در مورد خطای محاسبه زاويههای
 و  φنيز انتظار میرود که خطای محاسبه در زاويه  φبه علت تجميع
خطای محاسبه زاويه  در محاسبه زاويه  ،φخطای محاسبه اين پارامتر
مخصوصاً در نواحی نزديک بيشتر از زاويه  باشد.

 -4شبیهسازی و استخراج نتایج
در شبيهسازیهای اين مقاله يک طراحی اوليه برای چينش ،سرعت
موج و تعيين نسبت تأخير بزرگ به کوچک برای تعيين نيمسازهای
شكل( )5انجامشده است .در اين طراحی چينش گرهها به نحوی است که
فاصله گرهها از مرکز ثقل مثلث فرضی تشكيلی از سه گره يكسان و

𝑠𝑜𝑐× 𝑇𝐷12 −𝑇𝐷32
𝜋
𝑠𝑖𝑛 ×𝑇𝐷32
3

( 𝜃 = 𝑡𝑎𝑛−1

فاصله گرهها از يكديگر ( )dيک متر است .مرکز ثقل در مختصات
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)(x=101 , y=101 , z=101

قرار دارد .مكان گرهها برحسب متر به شرح

خطای زاويههای  و

φ

برحسب درجه است ،حساب و در تصاوير

مربوط به خطای زاويههای  و φ

ذيل است:
, y = 101.577 , z = 101

ثبتشده است.

n1 : x = 101

n2 : x = 100.5 , y = 100.7114 , z = 101
n3 : x = 101.5 , y = 100.7114 , z = 101

 2-4نتايج شبيهسازی
همانطور که بيان شد برای شبيهسازی منبع در يک مكعب به ابعاد
 200در  200در  100متر با گامهای يک متر حرکت داده شد و نتايج

سرعت موج برابر با  1500متر بر ثانيه در نظر گرفتهشده است.

خطای حاصله در اين ابعاد محاسبه گرديد .در شكل ( )7خطای محاسباتی

همچنين فرض بر آن است که موج انتشاری منبع با هر فاصلهای از گرهها،

روش پيشنهادی برای محاسبه  را در عمقهای صفر 66 ،33 ،و 100

در آنها قابل دريافت است .ميزان تأخيرهای ورود ايده آل و با محاسبه بر

متری از سطح محيط آب نمايش يافته است که گرهها نيز در عمق 100

اساس سرعت موج و فاصله گره از هدف به دست میآيند و از

متری واقعاند .حداکثر خطا برای محاسبه زاويه  در ناحيه زير  10×dکه

تكنيکهای تشخيص زمان ورود بر اساس سيگنال دريافتی استفادهنشده

زير  10متر میشود برابر  7.0846درجه و برای ناحيه باالی  10متر برابر

است زيرا هدف بررسی ميزان کارايی روش پيشنهادی در جهتيابی

 0.75درجه است که در عمق  100متری رخ میدهند.

است .برای تشخيص نيمسازهای شكل ( )5و ناحيههای شكل ( )4با توجه

در شكل ( )8خطای محاسبه زاويه  φدر عمقهای صفر  66 ،33 ،و
φ

به هندسه و فاصله گرهها ،نسبت تأخير زمان ورود بزرگ به تأخير زمان

 100متر نمايش يافته است .حداکثر خطای محاسبه زاويه

ورود کوچک در حالتهايی که منبع در چهار فاصله  20 ، 10 ،5و 100

زير  ( 10×dيا با شرايط شبيهسازی زير  10متر ) برابر  24.71درجه و برای

متری از مبدأ قرارگرفته است ،محاسبهشده و با ميانگين نتايج در جدول

ناحيه باالی  10متر برابر  9.23درجه است که در عمق  100متری رخ

( )4ذکر گرديده است .همچنين نحوه تشخيص ناحيههای شكل ( ،)4با

میدهند.
تصاوير شكل ( )9نشانگر نمودار خطای محاسبه زاويههای  و  φدر

توجه به مطالب بيانشده در جدول ( )5آمده است.

مختصات قطبی برای فاصله  50متری از گرههاست .شكل نمودار خطای

 1-4سناريوی شبيهسازی
در شبيهسازی هدف بررسی عملكرد روش پيشنهادی در فاصله و
زاويههای  و  φمختلف است .برای اين منظور در نرمافزار  matlabمنبع
در محدوده يک تا  201متر به لحاظ 1 ، xيک تا  201متر به لحاظ  yو
1يک (بهعنوان سطح) تا  101متر

برای ناحيه

(بهعنوان کف) ،به لحاظ z

با گامهای

يک متر قرار دادهشده است .در هر نقطه از محدوده بيانشده مقدار
زاويههای  و  φواقعی و مقدار زاويههای  و  φمحاسباتی از روی روابط

 360درجه زاويه  برای همه مقادير

φ

مشابه است و فقط در مقدار

متفاوت است ولی شكل نمودارهای خطای  360درجه زاويه  φدر مقادير
مختلف  ، φهم در مقدار و هم در شكل متفاوت است .در تصاوير سمت
چپ نمودارهای مربوط به خطای زاويه

φ

و در تصاوير سمت راست

نمودارهای مربوط به خطای زاويه  است .همچنين نمودار خطای قطبی
برای زاويههای  و  φدر سه مقدار مختلف زاويه  φرسم شده است.

روش پيشنهادی ،محاسبه و قدر مطلق تفريق اين مقادير که نشانگر ميزان

شكل  - 7خطای محاسبه زاويه  در عمقهای صفر  66 ،33 ،و  100متر
مجله کنترل ،جلد  ،10شماره  ،2تابستان 1395
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شكل  -8خطای محاسبه زاويه  φدر عمقهای صفر  66 ،33 ،و  100متر

 -5مقایسه نتایج روشها
برای مقايسه روابط جهتيابی در طرح مكانيابی به روش مثلثاتی با
روش پيشنهادی ،چينش گرهها و ديگر پارامترها يكسان فرض گرديده
است .همچنين ازآنجاکه امكان محاسبه زاويه  φدر طرح مكانيابی به
روش مثلثاتی با سه گره وجود ندارد ،مقايسه در پارامترهای خطای
محاسبه  و مدتزمان پردازش قابل انجام است .در مورد زمان پردازش
میتوان انتظار عملكرد بهتر را از روش پيشنهادی داشت .در اجرای
فرآيند جهتيابی دو روش با يک رايانه در نرمافزار  ، matlabنسبت زمان
پردازش طرح مكانيابی به روش مثلثاتی ( )T1به روش پيشنهادی ( )T2به
شرح ذيل حاصل شد :
T1/T2 < 1.7

در بررسی خطای محاسبه زاويه  روش پيشنهادی با طرح مكانيابی
به روش مثلثاتی  ،در شرايط يكسان محيطی و چينش گرهها ،منبع از زاويه
صفر تا  60درجه و از فاصله يک تا  100متر قرار داده شد و خطای
محاسبه دو روش محاسبه گرديد .با توجه به نتايج مشخص گرديد که
خطای روش پيشنهادی در فواصل نزديک تقريباً مشابه و در فواصل دور
کمتر از طرح مكانيابی به روش مثلثاتی است .در شكل ( )10خطای
شكل  -9نمودار قطبی خطای زاويههای و  φدر فاصله  50متری از
گرهها با مقادير مختلف  .φتصاوير سمت چپ ،خطای زاويه  .φتصاوير سمت

محاسبه زاويه  در دو روش نمايش يافته است .همانطور که مشخص
است نتايج روش پيشنهادی بهتر از طرح مكانيابی به روش مثلثاتی است.

راست ،خطای زاويه  دو تصوير باال ،خطا در  φ=5درجه ،دوتصوير وسط،
خطا در  φ=45و دوتصوير پايين ،خطا در φ=90
مجله کنترل ،جلد  ،10شماره  ،2تابستان 1395
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شكل  -10تصوير باال ،خطای محاسبه زاويه  در صفر درجه از فاصله يک تا  100متری مرکز ثقل مثلث تشكيلی سه گره .تصوير پايين چپ ،خطای

محاسبه زاويه  با روش پيشنهادی از صفر تا  60درجه .تصوير پايين راست ،خطای محاسبه زاويه  با طرح مكانيابی به روش مثلثاتی از صفر تا  60درجه

 -6نتیجهگیری
در جهتيابی برای نظارت و مراقبت محيطی بايد روشهايی انتخاب
شوند که در قابليتها و هزينهها دارای توازن باشند و همچنين در انجام
اهداف موردنظر کارآمدی قابلقبول داشته باشند .برای مكانيابی و
جهتيابی عالوه بر دقت ،پارامترهای ديگری نظير کارايی ،هزينه،
مصرف انرژی و  ...نيز دارای اهميت بسياری هستند .هرچه يک روش
نيازمند به تجهيزات کمتر و مصرف انرژی بهينهتر و دارای دقت
مناسبتری باشد ،کاربردیتر است .البته بايد بين قابليتهای و هزينهها
توازنی وجود داشته باشد.
در اين مقاله روشی بر مبنای يک طرح مكانيابی با روش مثلثاتی
ارائهشده است که در روش پيشنهادی با سادهسازی روابط و با پذيرفتن
خطا در محدوده نزديک به گرههای سنسوری و جايگزينی توانايی
جهتيابی بهجای مكانيابی ،فرآيند جهتيابی با نتايج بهتری انجامشده
است .مزايای روش پيشنهادی عبارتاند از زمان پردازش کمتر ،بُعد
محيطی نيمکرهای بهجای دو بعدی ،تعداد گره کمتر و خطای کمتر در
شرايط چينش يكسان گرههای سنسوری .علت کمتر شدن زمان پردازش،
سادهسازی و حذف بعضی عبارتهای کم اثر است که منجر به حل يک
معادله يک مجهولی بهجای دو معادله دو مجهولی برای رسيدن به پاسخ
میشود و همين موضوع يعنی حصول پاسخ با يک معادله باعث امكان
جهتيابی يک نيمکره با دو معادله میشود .علت کمتر شدن گره
موردنياز هم به علت حذف گره موجود در مبدأ و بهکارگيری گره
سنسوری بدون استفاده دور از هدف در روش پيشنهادی است .علت
خطای کمتر محاسباتی اين موضوع است که حذف گره سنسوری مبدأ
مجله کنترل ،جلد  ،10شماره  ،2تابستان 1395

خود مقداری خطا به همراه دارد و در روش پيشنهادی با حذف بعضی
عبارتهای کم اثر که در حالت نبود گره سنسوری در مبدأ منجر به
افزايش خطا میشوند ،خطا کاهش میيابد و درنتيجه خطای روش
پيشنهادی از طرح مكانيابی به روش مثلثاتی با شرايط يكسان کمتر
میشود .درمجموع روش پيشنهادی اين مقاله روشی مناسب برای
جهتيابی به لحاظ سرعت ،سادگی و خطای قابلقبول برای اهداف با
فاصله متوسط تا دور از گرههای سنسوری است.
در اين پژوهش صرفاً موضوع عملكرد روابط روش پيشنهادی با چينش
خاص گرههای سنسوری مورد ارزيابی قرارگرفته است و شرايط محيطی
و پردازش موج دريافتی برای محاسبه تأخير زمان ورود ايده آل در نظر
گرفتهشده است و با اين شرايط حداکثر خطای اين روش در فاصله مورد
اعتبار که بيش از  10برابری فاصله گرههای سنسوری باهم است برای
محاسبه زاويه سمتی برای همه نقاط کمتر از دو درجه و در ارتفاع
همسطح آرايه است و اين خطا در ارتفاعهای باالی آرايه کمتر از يک
درجه است که در نقاط محدودی رخ میدهد .همچنين حداکثر خطا
محاسبه زاويه فرازی نيز در ارتفاع همسطح سنسورها رخ میدهد و کمتر
از  10درجه است و اين خطا نيز با افزايش ارتفاع بهشدت کاهش میيابد.
از محدوديتهای روش پيشنهادی میتوان عدم برخورداری از دقت
مناسب برای فواصل نزديک نام برد .همچنين در مواردی که در تعداد و
جايگذاری سنسورها محدوديتی وجود ندارد و دقت بسيار باال مهم است،
استفاده از روش پيشنهادی توصيه نمیشود .در کل بر اساس نتايج اين
روش برای حالت دو بعدی مناسب نيست و در حالت نيمکره با افزايش
ارتفاع نتايج بسيار بهتری حاصل میشود.
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 اين مقاله يک روش بازگشتی برای تعيين ماتريسهای کوواريانس نويز سيستم و اندازهگيری در فيلتر کالمن توسعه يافته در:چکيده
 يكی از ملزومات فيلترهای کالمن اطالع داشتن از ماتريسهای کوواريانس نويز سيستم و.کاربرد رديابی هدف از روی سمت ارائه میدهد
 در اين. درصورت انتخاب نامناسب آنها عملكرد فيلتر تحت تأثير قرار میگيرد و حتی امكان واگرايی آن هم وجود دارد.اندازهگيری است
مقاله ساختاری بازگشتی برای تطبيق کوواريانسها ارائه میشود که برخالف روشهای مرسوم به جای تطبيق مستقيم ماتريسهای
 اين کار قابليت اعتماد روش تطبيقی را افزايش. پارامترهای ساختار براساس قاعدهی تطبيق شديدترين فرود اصالح میشود،کوواريانس
 برای ارزيابی عملكرد روش پيشنهادی سناريوی.میدهد و شرط نامنفی بودن برخی از عناصر ماتريسهای کوواريانس را برطرف مینمايد
 برای مقايسه روش پيشنهادی از سه روش مرسوم تطبيق کوواريانس استفاده میشود که.رديابی هدف از روی سمت در نظر گرفته میشود
.نتايج شبيه سازی قابليت اعتماد بيشتر و کارايی برتر روش پيشنهادی را نشان میدهد
. رديابی از روی سمت، تطبيق کوواريانس، فيلتر کالمن توسعه يافته، تخمين حالت:کلمات کليدي

Adaptation of the Noise Covariance in Extended Kalman Filter
Applied on Bearing Only Target Tracking Using Indirect
Recursive Method
Meghdad Mohammadi, HosseinGholizade-Narm
Abstract: This paper proposes a recursive method to determine the process and measurement
noise covariance matrix in the extended Kalman filter in application of bearing-only target tracking.
One of the requirements of Kalman filters is knowledge of process and measurement noise
covariance matrices. If the inappropriate choice of covariance, the filter performance is affected and
even there is the possibility of divergence. In this paper, a recursive structure to adapting noise
covariance is presented that unlike the conventional methods, instead of direct adapting covariance
matrices, based on steepest descent adapting rule structure parameters are adapted. This increases
the reliability of the adaptive method and non-negative condition of some of covariance matrix
elements to be resolved. To evaluate the performance of proposed method, the bearing-only target
tracking scenario is considered. To compare the proposed approach, three adaptive covariance
common methods is used that simulation results show that the reliability and efficiency of the
proposed method.
Keywords: State Estimation, Extended Kalman Filter, Covariance Adaptation, Bearing only Tracking.
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کوواريانس نويز سيستم ناتوان هستند .مرجع [ ]7براساس قاعده تطبيق

 -1مقدمه
تخمين حالت در سيستمهای ديناميكی غيرخطی يكی از مهمترين
زمينههای تحقيقاتی در دهههای اخير است .فيلتر کالمن توسعه يافته
( )EKFيک فيلتر کالسيک است که با خطیسازی سيستم غيرخطی و
تقريب مرتبه اول بسط تيلور آن ،براساس الگوريتم فيلتر بهينه کالمن،
حالت سيستم را تخمين میزند .در روشهای فيلتر کالمن نويز سيستم و
نويز اندازهگيری ،با توزيع نرمال و ميانگين صفر فرض میشود .برای
کارکرد مناسب اين فيلترها عالوه بر دانستن گشتاور 1اول نويزها به
گشتاور دوم يا کوواريانس 2آنها نياز است .به علت ماهيت نويز در حالت
کلی روشی برای تعيين گشتاور دوم نويزها وجود ندارد که در اغلب
موارد با در نظر گرفتن کرانی برای اين گشتاور ،مقدار آن را حدس می-
زنند [ .]1انتخاب نامناسب کوواريانس نويزها باعث عملكرد نامناسب و
حتی موجب واگرايی در فيلتر بهينه کالمن میشود [ .]2اين موضوع در
فيلترهای زير بهينهی  EKFکه برای سيستمهای غيرخطی به کار میرود به
علت تقريب در ذات مسئله ،موجب دوچندان شدن مشكل میشود .در
دهههای اخير برای غلبه بر نامعين بودن اين کوواريانسها دو دسته عمده
فيلتر ارائه شده است :يكی فيلترهای مقاوم 3و ديگری فيلترهای تطبيقی

4

است .اگرچه فيلترهای مقاوم دارای مزيتهای زيادی از جمله مقاوم
بودن ،مستقل از مشخصات نويزی و سادگی جهت تنظيم پارامترها می-
باشد ،اما دقت پايين اين نوع فيلترها يک ضعف اساسی محسوب میشود.
اما در فيلترهای تطبيقی همزمان با تخمين حالت ،پارامترهای نامعين به
گونهای اصالح میشوند تا خطای تخمين حالت کاهش يابد [.]4 ،3
الگوريتمهای تطبيقی برای اصالح کوواريانسهای نويز به چهار
دسته عمده روشهای بيزين ،5روشهای بيشترين همانندی ،6روشهای
امتحان همبستگی 7و روشهای تطبيق کوواريانس 8تقسيم میشود [ .]2در
مرجع [ ]5برای تطبيق همزمان کوواريانسهای نويز سيستم و اندازهگيری،
از روش بازگشتی  Sage-Husaکه براساس معيار بيشترين همانندی
است ،استفاده کرده است .تطبيق کوواريانس نويز سيستم از روش Sage-

 Husaصورت میگيرد و اگر خطای کاليبرهسازی در حسگر رخ دهد
اصالح کوواريانس نويز اندازهگيری انجام میگيرد .اين روش تطبيق
حساسيت زيادی به ضريب تطبيق دارد .در برخی مراجع از روشهای
بهينهسازی خارج از خط برای يافتن ضريب تطبيق استفاده شده است.
يكی ديگر از روشهای شناسايی کوواريانس نويز اندازهگيری بهره بردن
از روشهای بهينهسازی است .به اين گونه که بهصورت خارج از خط و
براساس روشهای بهينهسازی اين کوواريانس پيدا میشود و مطابق با آن
فيلتر وظيفهی خود را انجام میدهد [ .]6اين نوع روشها برای شناسايی
1

Moment
Covariance
3
Robust
4
Adaptive
5
Bayesian
6
Maximum Likelihood
7
Correlation Test
8
Covariance Matching
2
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 MITکوواريانس نويز سيستم را تطبيق میدهد که يكی از بزرگترين
ضعفهای آن حجم باالی محاسبات است .در اين روش تضمينی بر
مثبت بودن داريههای قطری کوواريانسها وجود ندارد و اين موضوع
منجر به خطا در عملكرد فيلترهای کالمن میشود .در مرجع [ ]8برای
تطبيق کوواريانسهای نويز از منطق فازی استفاده کرده است .شيوهی
تعيين گروههای فازی و تعداد قوانين و حجم محاسبات از چالشهای اين
روش است .در اين مرجع تضمينی بر مثبت بودن برخی از درايههای
ضروری کوواريانسها وجود ندارد .در مرجع [ ]9دو روش براساس
روش بيشترين همانندی برای شناسايی اين کوواريانسها ارائهشده است.
در روش اول تابع همانندی براساس دنبالهی ابداع 9ساخته میشود سپس با
استفاده از روشهای بهينهسازی براساس گراديان ،تابع موردنظر بهينه می-
شود .در روش دوم يک تابع توأم همانندی براساس حالت سيستم و
اندازهگيری ارائه میشود و با استفاده از الگوريتم ماکزيممسازی ميانگين،
کوواريانس را تخمين میزند .در مرجع [ ]10بهمنظور شناسايی
کوواريانسهای نويز سيستم و اندازهگيری ابتدا روش حداقل مربعات
خودهمبستگی متغير بازمان خطی

10

را معرفی میکند ،سپس با

خودهمبستگی بين دادهها در بازههای زمانی متفاوت کوواريانس نويز
سيستم غيرخطی را تخمين میزند .مرجع [ ]11با معلوم فرض کردن نويز
اندازهگيری روشی را برای سيستمهای خطی نامتغير با زمان ارائه کرده
است که به خوبی کوواريانس نويز سيستم تخمين زده میشود .در اين
مرجع روشی بازگشتی برای محاسبهی کوواريانس يک بردار تصادفی از
روی اندازهگيریهای تصادفی ارائه میدهد و با استفاده از اين روش
کوواريانس نويز سيستم خطی را تخمين میزند .در صورتی که بتوان
يک سيستم غيرخطی را با تقريب مرتبه اول تيلور خطیسازی کرد ،شرط
معكوسپذيری از سمت چپ ماتريس اندازهگيری بزرگترين ضعف اين
روش است چرا که در بيشتر مواقع اين شرط برقرار نيست .مرجع []12
ماتريس نويز سيستم را معلوم فرض کرده است و تخمين توأم حالت و
کوواريانس نويز اندازهگيری متغير بازمان را انجام میدهد .اين مرجع به
علت حجم باالی محاسباتی روشی برای تخمين کوواريانس نويز سيستم
ارائه نكرده است .مرجع [ ]13تطبيق همزمان کوواريانسهای نويز سيستم
و اندازهگيری را با استفاده از قواعد فازی پيادهسازی کرده است .ورودی
سيستم فازی کوواريانس دنباله ابداع و ميانگين اين دنباله است .شيوه و
منطق انتخاب بهينه پارامترهای توابع تعلق و متغير بودن آن برای
کاربردهای متفاوت يكی ضعفهای اين روش است.
در اين مقاله برای غلبه بر نامعينی ماتريسهای کوواريانس نويز
سيستم ( )Qو کوواريانس نويز اندازهگيری ( )Rساختاری جديد ارائه
میشود .وقتی که ماتريسهای کوواريانس  Rو  Qدقيق نباشد ،بر روی
رفتار فيلتر و نحوهی تخمين حالتها تاثير میگذارد که اين تاثير را می-

Innovation Sequence
Linear Time Varying Autocovariance Least Squares

9

10
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توان در کوواريانس دنباله ابداع پيدا کرد .بنابراين با بررسی کوواريانس

تيلور تقريب زده شود ،میتوان گامهای پيشبينی و به روز رسانی را طبق

دنباله ابداع میتوان راهكاری برای تشخيص کوواريانسهای نويز اشتباه و

روابط بازگشتی فيلتر بهينه کالمن بصورت زير مطرح کرد [:]14 ،1

همچنين الگوريتمی برای تنظيم آن ارائه داد .در اين مقاله ابتدا يک تابع
هزينه از کوواريانس دنباله ابداع ساخته میشود ،سپس روشی برای تطبيق
ماتريسهای  Rو  Qارائه میشود به طوری که در جهت کاهش اين تابع
هزينه باشد .در ساختار پيشنهادی به جای آنكه مستقيماً ماتريسهای  Rو
 Qتطبيق داده شود ابتدا برای هر کدام از عناصر اين ماتريسها يک
ساختار بازگشتی درنظرگرفته میشود ،سپس با تطبيق پارامترهای اين
ساختار ماتريسهای کوواريانس  Rو  Qتنظيم میشوند .اين ساختار به



پيش بينی:

f k 1
x x  Xˆ k 1

()2

Fk 

()3

Xˆ k k 1  Fk Xˆ k 1  uk 1

()4

Pk k 1  Fk Pk 1 Fk  Qk 1

گونهای ارائه میشود که عالوه بر تطبيق ماتريسهای  Rو  ،Qبرای

که  Xˆ k k 1و  Pk k 1به ترتيب تخمين بردار حالت و کوواريانس

جلوگيری از خطا در عملكرد فيلتر ،عناصر قطری اين ماتريسها بصورت

خطای تخمين قبل از اندازهگيری است.

نامنفی محاسبه میشوند .روش پيشنهادی برای تمام فيلترهای گوسی قابل
پيادهسازی است که در اينجا برای فيلتر کالمن توسعه يافته به کار گرفته



به روزرسانی:

()5

hk
x x  Xˆ k k 1

()6

S k k 1  H k Pk k 1 H k  Rk

()7

K k  Pk k 1 H k ( S k k 1 ) 1

()8

) Zˆ k k 1  hk ( Xˆ k k 1

حرکت و اندازهگيری از روی سمت بيان میشود .در آخر هم شبيه سازی

()9

) Xˆ k  Xˆ k k 1  K k (Z k  Zˆ k k 1

و نتيجهگيری در بخشهای مجزا خواهد آمد.

()10

میشود .در انتها برای ارزيابی عملكرد روش تطبيقی پيشنهادی ابتدا با
معرفی رديابی از روی سمت ،اين روش با سه روش مرسوم در تطبيق
ماتريس کوواريانسهای نويز مورد مقايسه قرار میگيرد.
در اين مقاله ابتدا مروری مختصر بر فيلتر کالمن توسعه يافته میشود.
در ادامه تعريف تابع هزينه ،انتخاب ساختار پيشنهادی و چگونگی
استخراج معادالت تطبيق پارامترها بررسی میشود .بعد از آن معادالت

Hk 

Pk 1  ( I  K k H k ) Pk k 1

 -2فيلتر کالمن توسعه يافته

که  X̂ kو  Pk 1به ترتيب تخمين بردار حالت و کوواريانس خطاي
 Sبه
ˆ Zو
تخمين آن بعد از اندازهگيري K k ،بهره فيلتر و

در حالت کلی يک سيستم ديناميكی با معادالت اندازهگيری با نويز

ترتيب تخمين اندازهگيري و کوواريانس خطاي تخمين آن است.

k k 1

k k 1

جمع شونده بصورت روابط بازگشتی زير معرفی میشود [.]14
()1

X k  f k 1 ( X k 1 )  u k 1  wk 1
Z k  hk ( X k )  vk

 -3تطبيق کوواريانس هاي نويز
در فيلترهای کالمن بايد از ماتريس کوواريانس نويز سيستم ( )Qو

که  X kبردار حالت سيستم با بعد  u k ، nورودی سيستم و Z k

ماتريس کوواريانس نويز اندازهگيری ( )Rاطالع داشت .ماتريس R

خروجی سيستم با بعد  mدر گام زمانی  kاست f k () .و ) hk (به

عكس ميزان دقت اندازهگيری را نشان میدهد .افزايش اين ماتريس به

ترتيب توابع غيرخطی سيستم و اندازهگيری در گام زمانی  kاستwk .
و  v kبردار نويز سيستم و نويز اندازهگيری که به ترتيب هم بعد با بعد
بردار حالت سيستم و بعد بردار اندازهگيری میباشند .در اينجا فرض می-
شود که نويزها دارای توزيع گوسی ،مستقل از هم و مستقل از شرايط
اوليهی بردار حالت میباشد .کوواريانس مربوط به بردار نويز سيستم
بصورت }  Qk  E{wk wkو کوواريانس مربوط به بردار نويز اندازه-

گيری بصورت }  Rk  E{vk vkميباشد .برای تخمين حالت X k
از روی مشاهدات  Z kدر معادالت ( )1با استفاده از فيلتر کالمن توسعه
يافته بطور کلی دو مرحلهی پيشبينی و به روز رسانی بيان میشود.
درصورتی که معادالت غيرخطی با استفاده از تقريب مرتبه اول بسط

اين معنی است که اعتماد به دادههای اندازهگيری کم است و تأثير داده-
های اندازهگيری بر به روزکردن حالتها کمتر میشود .ماتريس Q

عكس ميزان دقت مدل سيستم را نشان میدهد .افزايش اين ماتريس به
اين معنی است که اعتماد به مدل سيستم کم است و تأثير دادههای اندازه-
گيری بر به روزکردن حالتها بيشتر میشود .در صورتی که
کوواريانسهای  Rو  Qصحيح باشد ،در فيلتر بهينه کالمن ،بهرهی  Kطبق
رابطهی ( )7بصورت بهينه محاسبه میشود .هرچه  Rو  Qاز مقدار حقيقی
خودش فاصله داشته باشد ،بهرهی  kنامناسبتر است که اين مسئله فرايند
تخمين حالت در رابطهی ( )9را با مشكل مواجه میکند .همين رفتار برای
فيلتر زير بهينه  EKمتصور است .برای مقابله با اين مشكل روشهای
متفاوتی ارائه شده است که يک دسته عمده آن روشهای تطبيقی است.
در اين روشها همزمان با تخمين حالت ،کوواريانسهای  Rو  Qبه
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صورت روابط بازگشتی با منطق خاصی اصالح میشوند تا خطای تخمين

واقعی آن اختالف ايجاد میشود .بنابراين در صورتی که در عملكرد فيلتر

حالت کاهش يابد .يكی از روشهای معروف تطبيقی روشهای مبتنی بر

کالمن عدم تطابقی بين اين دو کوواريانس دنباله ابداع ايجاد شد ،میتوان

دنباله ابداع است .در اين روشها از مقايسهی دو کوواريانس واقعی و

نتيجه گرفت که يكی يا هر دو کوواريانس سيستم و اندازهگيری با

تخمينی مربوط به دنباله ابداع ،راهكاری برای اصالح کوواريانسهای R

کوواريانس حقيقی خودش متفاوت است .در مراجع [ ]8و [ ]13دو

و  Qپيشنهاد میکنند.

ساختار فازی برای اصالح  Rو  Qارائه شده است که منطق کلی برای
تطبيق  Rو  Qبصورت  Rk  Rk 1   kو Qk  Qk 1   k

 -1-3روشهاي تطبيق کوواريانس مبتني بر

است .در اين دو تساوی   kو   kخروجی يک سيستم فازی است
که براساس ورودی و توابع تعلق اختصاص يافته ساخته میشود و از آن

دنباله ابداع
به منظور ارائه راهكاری برای غلبه بر نامعينی کوواريانسهای نويز،
ابتدا دنباله ابداع بصورت زير تعريف میشود:


rkz  Z k  Zˆ k k 1

()11

اگر عملكرد فيلتر بهينه باشد اين دنباله يک نويز گوسی است که
کوواريانس اين دنباله از متوسطگيری روی تعداد خاصی ( )Mاز اين

مراکز و تعداد قوانين از چالشهای اين روش است .برای انتخاب اين
مراکز معموال بصورت خارج از خط با اجراهای متفاوت و با سعی و خطا
اين پارامترها انتخاب میشود .در اينجا ساختاری مشابه اين دو ساختار
پيشنهاد میشود با اين تفاوت که شيوهی انتخاب   kو   kبراساس
1

قاعده تطبيق شديدترين فرود انجام میگيرد و محدوديتهای کمتری
نسبت به روش فازی دارد .در اين ساختار عالوه بر ضريب جمع شونده از

دنباله طبق رابطهی زير تقريب زده میشود [:]2



()12

برای اصالح  Rو  Qاستفاده میشود .شيوهی انتخاب بهينه توابع تعلق،

k

r r

z z
i i
i k  M 1

1
M

Ckr 

يک ضريب بزرگنمايی برای اصالح بهتر ارائه میشود.
اگر فرض شود ]  wk  [w1,k , w2,k ,..., wn,kباشد که هرکدام

در فيلترهای کالمن توسعه يافته فرض میشود که اين دنباله دارای

از عناصر  wkممكن است يک نويز مستقل يا وابسته باشد ،آنگاه

ميانگين صفر و کوواريانس آن مشابه رابطه ( )12محاسبه میشود .رابطهی

کوواريانس اين بردار همان طور که گفته شد بصورت

( )12به عنوان تقريب کوواريانس دنباله ابداع شناخته میشود .از طرف

}  Qk  E{wk wkو يک ماتريس مربعی با بعد  nاست .تمام عناصر

ديگر رابطه ( )6و ( )11بيانگر اين حقيقت است که:

قطری اين ماتريس واريانسهای نويزهای  wi , kاست و دارای مقدار


E{ri z ri z }  S k k 1

()13

مثبت میباشد .همين موضوع برای ماتريس کوواريانس  Rنيز برقرار
است .در روش فازی هيچ تضمينی بر نامنفی بودن عناصر قطری ماتريس

به اين معنی که رابطه ( )13تخمين کوواريانس دنباله ابداع است .رابطه

کوواريانسها وجود ندارد .در صورتی که هرکدام از اين درايهها منفی

( )12کوواريانس واقعی و رابطه ( )13کوواريانس نظری دنباله ابداع

باشد ممكن است عملكرد فيلترهای غيرخطی با مشكل مواجهه میشود.

ناميده میشود و میتوان نوشت  . S k k 1  C krدر صورت انتخاب

در اينجا برای تضمين نامنفی بودن درايههای کوواريانسها از قدر مطلق

نامناسب کوواريانس  Qيا  Rاين دو کوواريانس ابداع متفاوت از هم می-

استفاده میشود .بنابراين ساختار پيشنهادی بصورت زير مطرح میشود:

باشند .در روشهای مبتنی بر دنباله ابداع هدف اين است که با تنظيم  Qو

()15

qk  q ,k qk 1  q ,k

 Rاين اختالف به حداقل برسد [ .]15بنابراين با انتخاب تابع هزينهای از

()16

rk 1  r ,k 1rk  r ,k 1

مربع تفاضل کوواريانسها ،روشی پيشنهاد میشود تا اين تابع هزينه را
کمينه کند .تابع هزينه مدنظر بصورت زير بيان میشود:
()14





1
tr ( S k k 1  C kr ) 2
2

Jk 

اگر  rkl ,oو  q kb , dبه ترتيب نشانگر عناصر ]  [l , oو ]  [b, dاز

ماتريسهای  R kو  Qkباشد ،برای اختصار در نوشتار qk 1  qkb,d1
و  rk  rkl ,oدر نظر گرفته میشود .هدف مسئله اين است به گونهای

 trبه معنی جمع عناصر روی قطر اصلی ماتريس است .از آن جايی


ضرايب  r , k 1 ،  q, k ، q,kو   r ,k 1اصالح شوند که تابع هزينه

متقارن است درنتيجه میتوان گفت که

( )14کاهش يابد .برای اين کار از قاعدهی تطبيق شديدترين فرود استفاده

که

S k k 1  C kr

} )  tr{( S k k 1  Cجمع مربعات تمام عناصر  S k k 1  Cاست.
r 2
k

r
k

میشود .براساس اين قاعده شيوهی تطبيق پارامترها بصورت زير است:

J k

r ,k

در صورتی تابع هزينه صفر میشود که اين دو کوواريانس برابر باشند.

 -2-3روش پيشنهادي براي تطبيق  Rو Q

()17

J k rk
rk r ,k

r ,k 1  r ,k   kR

r ,k   kR

وقتی کوواريانسهای نويز سيستم و اندازهگيری با مقدار حقيقی
خود متفاوت باشد ،بين کوواريانس دنباله ابداع تخمينی و کوواريانس
Steepest Decent
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J k

 r ,k

()18

J k rk
rk  r ,k

 r ,k   kR

J k

q ,k 1
()19

J k qk 1
qk 1 q ,k 1


()20

 r ,k 1   r ,k   kR

q ,k  q ,k 1   kQ

q ,k 1   kQ
J k

 q ,k 1

J k qk 1
qk 1  q ,k 1

 q ,k   q ,k 1   kQ

()30

S kr
Qk 1
 Hk
H k
qk 1
qk 1

که  Qk 1يک ماتریس مربعی با ابعاد  nاست و به جز درایه
qk 1
]  [b, dکه یک است تمام درایههای آن صفر است .در نتيجه روابط
نهايی برای تطبيق ضرايب بصورت زير مطرح میشود:

 q ,k 1   kQ

r ,k 1  r ,k  .rk 1. sgn( r ,k rk 1  r ,k ).

انتخاب میشود .برای روابط باال تساویهای زير برقرار است:

rk
)  rk 1 sgn( r ,k rk 1   r ,k
r ,k
rk

)  sgn(  r , k rk 1   r , k

()22

()29

C kr
0
q k 1

R
k

  kRو   kQپارامترهای آموزش ناميده میشود و بصورت تجربی

()21

()28

S kr
C kr

)) )( S kr  C kr
qk 1 qk 1

(( tr

 r , k

()23

qk 1
)  qk 2 sgn( q ,k 1qk 2   q ,k 1
q ,k 1

()24

qk 1
)  sgn( q ,k 1qk 2   q ,k 1
 q ,k 1

()31

R
)) tr (( k )( S kr  Ckr
rk

r ,k 1  r ,k   .sgn( r ,k rk 1  r ,k ).
R
k

()32

R
)) tr (( k )( S kr  Ckr
rk

q ,k  q ,k 1  .qk  2 . sgn( q ,k 1qk  2   q ,k 1 ).
Q
k

()33

Qk 1
)) H ( S kr  Ckr
qk 1

tr ( H k

 q , k   q , k 1  kQ . sgn( q , k 1qk  2   q , k 1 ).
()34

Qk 1
tr ( H k
)) H ( S kr  Ckr
qk 1

تابع عالمت است .برای محاسبهی J k
و  J kاز
که )sgn( 
rk
qk 1
روابط بازگشتی فيلتر کالمن استفاده میشود و بصورت زير مطرح

همانطور که مشاهده میشود برای تطبيق دادن  Rو  Qابتدا پارامترهای

میشود:

ساختار ( )15و ( )16مطابق روابط ( )31تا ( )34بصورت بازگشتی اصالح
) J k 1  ( S k k 1  C k
(  tr
)
rk
2
rk
r 2

S k k 1

C kr
()( S k k 1  C kr )) )25
rk
rk
با توجه به روابط ( )11( ، )8( ،)6و ( )12نتايج زير برقرار است:


()26

Rk
rk

()27

که  Rkيک ماتریس مربعی با ابعاد m

rk
که یک است تمام درایههای آن صفر است.
مشابه قبل برای ، Qk 1



داده میشود .از آن جايی که تطبيق  Rو  Qبصورت غيرمستقيم و به
وسيلهی تطبيق بازگشتی ضرايب ساختاری صورت میگيرد ،اين روش به

(( tr

0

میشود و بعد از آن کوواريانسهای  Rو  Qبراساس اين ضرايب تطبيق

روش تطبيق بازگشتی غيرمستقيم نام گذاری میشود.

C kr
rk

S k k 1
rk

است و به جز درایه ] [l , o

 J kبصورت زير بيان میشود:

qk 1

J k
1  ( S kr  C kr ) 2
(  tr
)
qk 1 2
qk 1

 -3-3الگوريتم تطبيق  Rو Q
منطق تطبيق ماتريسهای  Rو  Qدر سه حالت متفاوت دسته بندی
میشود .اول اينكه از ماتريس  Rاطالع کامل وجود دارد و هدف تنظيم
ماتريس  Qاست ،يا اينكه ماتريس  Qمعلوم است و بايد ماتريس R

تصحيح گردد و در آخر اينكه هر دو ماتريس  Rو  Qنامعلوم هستند و
بايد تطبيق داده شوند .شيوه عملكرد فيلتر تطبيقی در دو حالت اول به اين
صورت است که ماتريس کوواريانس معلوم ،ثابت درنظر گرفته میشود
و در هر گام زمانی مطابق روابط ( )15يا ( )16عناصر ماتريس نامعلوم
تطبيق داده میشود .درحالی که هر دو ماتريس کوواريانس نامعلوم باشد،
يک راه اين است که در هرگام زمانی عناصر ماتريسهای  Rو Q

بصورت همزمان مطابق روابط ( )15و ( )16تطبيق داده شوند .اين نوع
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Journal of Control, Vol. 10, No. 2, Summer 2016

تطبيق کوواريانسهای نويز فيلتر کالمن توسعه يافته در رديابی هدف از روی سمت به روش بازگشتی غيرمستقيم

60

مقداد محمدی ،حسين قلی زاده نرم

تطبيق در روشهای تطبيقی براساس دنباله ابداع ،منجر به عملكرد
نامناسب فيلتر میشود و عمالً روشهای تطبيقی همزمان  Rو  Qعملكرد

فيلتر کالمن

پايداری برای فيلتر ايجاد نمیکند [ ]5و [.]16

Rk 1

برای تطبيق در حضور نامعينی  Rو  Qراهی که در نظر گرفته میشود
اين است که موضوع نامعينی توأم ماتريسهای  Rو  Qرا به بحث
تشخيص خطا 1تعميم میدهند .به اين معنی که عملكرد کلی فيلتر تطبيقی



k

r

z z
i i
i  k  M 1

r

r

1
M

S k k 1

Rk

Qk 1



تطبيقی روی ماتريس  Qصورت نمیگيرد و فقط ماتريس  Rاصالح می-
شود و در حالت غيرعادی تطبيق برعكس حالت قبل صورت میگيرد.



 k  rkz ( S k k 1  Rk )rkz

پس دو حالت زير در نظر گرفته میشود:


z
k



را به حالت عادی و غيرعادی دسته بندی کنند [ .]17در حالت عادی



توسعه يافته

حالت  :1کارکرد فيلتر در حالت عادی است.
بله

حالت  :2در کارکرد فيلتر خطايی تشخيص داده شد.

 k   2 ,

خير

وقوع خطا با استفاده از تابع آماری زير قابل تشخيص است [:]18



 k  rkz .( S k k 1  Rk ).rkz

()35

اين تابع آماری دارای توزيع احتماالتی  با درجه آزادی  است.
2

تطبيق Q

تطبيق R

مقدار  برابر بعد بردار دنباله ابداع (  ) rkzاست .اگر مقدار سطح اهميت
(  ) انتخاب شود با توجه به رابطهی زير:

0  1

()36

; P{ 2   2 , }  

مقدار آستانه (  )   ,نيز تعيين میشود .پس وقتی مقدار آماری   kاز
2

مقدار آستانه بزرگتر باشد حالت  2رخ خواهد داد ،در غير اينصورت
حالت  1برقرار است مطابق زير:


حالت :1

 k  2 ,



حالت :2

 k   ,

شكل  :1شمای کلی تطبيق توأم ماتريسهای  Rو Q

انتخاب نامناسب آنها عملكرد فيلتر چه با روش تطبيقی و چه بدون آن به
ناپايداری میرسد .پيشنهادی تجربی ما اين است که برای شرايط اوليه R

بهتر است عناصر آن بزرگتر از حدس اوليه و  Qاوليه کوچكتر از حدس

2

اوليه انتخاب شود .چرا با اين انتخابها ،بهره  Kدر فيلتر کالمن بزرگ

مقدار آستانه از سطح اهميتی که به الگوريتم تطبيقی اختصاص داده می-

نيست و اين کار روند به روزسانی حالتها را در شرايط نامعينی  Rو  Qبا

شود بدست میآيد .پس در حالت عادی فيلتر با الگوريتم تطبيقی  Rعمل

کندی انجام میدهد.

میکند ،ولی درصورتی که مقدار آماری تابع   kاز آستانه بيشتر شود
در اين حالت عملكرد فيلتر براساس مقدار  Rگام زمانی قبل و با تطبيق Q

انجام میگيرد .شيوهی تطبيق توأم  Rو  Qدر شكل ( )1ترسيم شده است.
در اين شكل وقتی شرط   k  2 ,برقرار باشد ،فرايند تطبيق فقط
روی ماتريس  Rانجام میگيرد و در طی اين فرايند ماتريس  Qثابت
درنظر گرفته میشود .درصورتی که اين شرط برقرار نباشد فرايند تطبيق
برعكس حالت قبل بر روی ماتريس  Qانجام میگيرد و ماتريس  Rثابت
میباشد.
مسئلهی مهمی که در تمام الگوريتمهای تطبيقی بايد دقت شود
انتخاب شرايط اوليه مناسب برای عناصر  Rو  Qاست .در صورت

 -4رديابي هدف از روي سمت
رديابی اهداف يكی از ابزارهای مهم در سيستمهای نظارت ،مراقبت
و هدايت است که به عنوان نمونه در سيستمهای رادار و سونار کاربرد
دارد .رديابی بسته به نوع مشاهدهگر به دو نوع فعال و غيرفعال تقسيمبندی
میشود که از مهمترين وظايف مشاهدهگرهای غيرفعال کشف سيگنال-
های منتشر شده از هدف و به دنبال آن کشف فاصله و جهت حرکت
هدف است .يک روش مرسوم و استاندارد در اندازهگيریهای غيرفعال
تشخيص جهت موج دريافتی است که نشانگر زاويه يا جهت بين
مشاهدهگر و هدف میباشد .رديابی براساس چنين اندازهگيری به رديابی
از روی سمت )BOT( 2معروف است [ .]19براي رديابي از روي سمت
بايد از مدل حرکت هدف و مدل اندازهگيري اطالع داشت .مدل حرکتي
هدف در مختصات دو بعدي با سرعت ثابت بصورت مدل شتاب نويز
سفيد مستقيم مطرح ميشود [:]1

Fault Detection
مجله کنترل ،جلد  ،10شماره  ،2تابستان 1395
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X kt  FX kt 1  Gwk 1

()37
T 2
0 


T
0 
, G
2
 0
T 2


T 
 0

0
0 
1 T

0 1

2

()38

که ] y kt

xkt

ykt

0
0

1 T
0 1
F 
0 0

0 0




0 

2 3, 3 
q
k 
T2
4 3, 3 
qk 
T2

0

()41

 X kt  [ xktبردار فضای حالت هدف می-

2 1,1
qk
T2
4 1,1
qk
T2

0
0
q k3,3

0

2 3, 3
qk
T2

0

 1,1
 qk
 2
 2 q 1k,1
Qk   T
 0


 0


باشد .زوج )  ( xkt , y ktمربوط به موقعيت هدف در گام زمانی  kام،

همان طور که از روابط ( )40و ( )41مشاهده میشود بايد عناصر  Rو Q

)  ( x kt , y ktنشانگر سرعت هدف در مختصات دو بعدی و  Tزمان نمونه

نامنفی باشد که در ساختار پيشنهادی برای اين موضوع از تمهيد قدرمطلق

برداری است .معادله اندازهگيری از روی سمت بصورت زير است:

استفاده شده است .در معادالت مربوط به فيلتر  EKFبه محاسبهی

y kt  y ko
()39
 vk
x kt  x ko
)  ( xko , ykoموقعيت مشاهدهگر و  Z kنشانگر زاويهی بين هدف و
مشاهدهگر در مختصات دوبعدی است که به نويز آغشته شده است .در
Z k  arctan

روابط ( )37و (w y , k ] )39

)  hk ( xنياز است .پس با توجه به معادله اندازهگيری(H k )39
x
بصورت زير محاسبه میشود:

hk
]
y t

 wk  [ wx , kو  v kبه ترتيب نويز

سيستم و نويز اندازهگيری میباشد که فرض میشود دارای توزيع
گوسی ،مستقل از هم و مستقل از شرايط اوليه میباشد .زوج
)  ( wx,k , wy ,kشتاب نويزی اعمال شده به حرکت هدف سرعت ثابت

(0] )42
()43

hk
y t

xˆ kt k 1  x ko
X s ,k

hk
x t

)hk ( x
h
 H k  [ kt
x
x
yˆ kt k 1  y ko

0

X s ,k

[

X s ,k  ( xˆ kt k 1  xko ) 2  ( yˆ kt k 1  yko ) 2

است .واريانس مربوط به هر نويز بصورت } ،  x2  E{wx ,k wx ,k
}   y2  E{wy ,k wy ,kتعريف میشود و فرض میشود که اين
واريانسها مقداری ثابت هستند .کوواريانس مربوط به نويز سيستم توأم با
بهره  Gبصورت زير محاسبه میشود:





Q  E Gwk w G 




(0  )40

1 2 2
T y

2

2 2
T y 

0

0

1 2 2
T x
2

0

T 2 x2

1 4 2
T y
4
1 2 2
T y
2

0
0

T

T
k

1 4 2
4 T  x
1
 T 2 x2
2
 0


 0




کوواريانس نويز اندازهگيری بصورت  E{vk vk }  Rتعريف میشود.
در مسئله رديابی از روی سمت پارامترهای   y2 ،  x2و ماتريس R

نامعلوم هستند که معموال براساس دانش قبلی از مسئله ،محدودهای برای
آن تعيين میشود و با همان حدس مسئله رديابی هدف انجام میگيرد [.]1
تطبيق  Rبصورت رابطهی ( )16بيان میشود و ضرايب آن طبق روابط
( )31و ( )32در هر گام زمانی به روز میشوند .از طرف ديگر
کوواريانس  Qمشابه ماتريس ( )40است .برای تطبيق  Qاگر بتوان درايه
) (1,1و ) (3,3آن را تطبيق داد ماتريس  Qقابل تطبيق است .بنابراين
ماتريس  Qبصورت زير انتخاب میشود و با تطبيق  q1k,1و  q k3, 3مشابه
رابطهی ( )41ماتريس  Qنيز اصالح میشود.

 -5شبيه سازي
برای شبيهسازی رديابی يک هدف با استفاده از اندازهگيریهای از
روی سمت از دو سناريو استفاده میشود .سناريوی پيشنهادی مرجع []20
به عنوان سناريوی اول و سناريوی دوم با استفاده از مرجع [ ]21انتخاب
میشود.
به منظور مقايسه عملكرد روش تطبيقی پيشنهادی در هر دو سناريو
روشهای تطبيقی براساس قاعدهی فازی MIT ،و روش تطبيقی بيشترين
احتمال پسين ( )MAPنيز به کار برده میشود .برای ارزيابی عملكرد
روشهای تطبيقی از روش تحليل آماری جذر ميانگين مربعات خطا
( )RMSEاستفاده میشود.
()44

(i )  Xˆ k (i )) 2

NT

k

 (X
k 1

1
NT

J 1 _ X (i ) 

که در رابطه فوق )  X k (iحالت  iام از بردار حالت واقعی  Xدر گام
زمانی  kام و )  Xˆ k (iحالت تخمينی  iام از بردار حالت تخمينی ̂ Xدر
گام زمانی  kام و  N Tمدت زمان شبيهسازی است .از آن جايی که
شرايط اوليه بصورت تصادفی است برای مقايسه بهتر روشها  N RUNبار
تمام روشها ،با يک شرايط اوليهی تصادفی خاص ،اجرا میشود .در هر
بار اجرا از تمام روشها  RMSEگيری میشود و در آخر از تمام
RMSEها ميانگينگيری صورت میگيرد .مشابه رابطهی زير:
()45

N RUN

1

j 1

N RUN

) J1( j ) _ X (i

J 2 _ X (i ) 

Root Mean Squared Error
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که منظور از )  J1( j ) _ X (iهمان رابطهی ( )44است که در  jامين بار
اجرای تصادفی میباشد .همچنين برای بررسی رفتار همگرايی تخمين در
کل زمان شبيهسازی  ،از جذر ميانگين مربعات خطا در گام زمانی  kام با
 N RUNبار اجرای مستقل استفاده میشود .مشابه رابطهی زير:
()46

(i )  Xˆ kj (i )) 2

j
k

N RUN

1

j 1

N RUN

 (X

J 3 _ X k (i ) 

که )  X kj (iحالت  iام از بردار حالت واقعی  Xدر اجرای  jام و
در گام زمانی  kاست Xˆ kj (i) .حالت تخمينی  iام از بردار حالت

تخمينی ̂ Xدر اجرای  jام و در گام زمانی k

است.

 -1-5سناريوي اول
سناريوی اول رديابی يک هدف با سرعت ثابت با يک مشاهدهگر
است که برای تضمين مشاهدهپذيری بايد مرتبهی حرکتی مشاهدهگر از
هدف بيشتر باشد .بنابراين برای برقراری مشاهدهپذيری در اين سناريو،
مشاهدهگر دارای دو بخش متفاوت سرعت ثابت است که با يک حرکت
مانوردار ،سرعت از بخش اول به بخش دوم انتقال میيابد .در آغاز فرايند
رديابی مشاهدهگر موقعيت خود را به عنوان مبدا مختصاتی فرض میکند
و تمام موقعيتهای بعدی هدف و مشاهدهگر نسبت به آن مبدا محاسبه
میشود .سناريوی اول بصورت زير است:

برای ارزيابی روش پيشنهادی و مقايسه عملكرد آن با روشهای
ديگر همان طور که گفته شد از دو سناريو استفاده میشود که در هر

Observer Trajectory
Target Trajectory

1000

سناريو سه وضعيت متفاوت درنظر گرفته میشود .در وضعيت اول فرض
میشود که ماتريس کوواريانس  Qمعلوم است و هدف اين است که

Start

500

0

Start

ماتريس  Rمعلوم است و هدف تطبيق  Qاست و در وضعيت نهايی هر دو

-1000

ماتريس  Rو  Qنامعلوم هستند و بايد تطبيق داده شوند.

-1500

)y(m

ماتريس کوواريانس  Rتطبيق داده شود .در وضعيت دوم فرض میشود

-500

-2000

دقت شود که در هر وضعيت از سه آزمايش استفاده میشود.


در آزمايش اول ابتدا يک شرايط اوليه برای ماتريسهای قابل

5000

( )45در يک جدول نشان داده میشود.


آزمايش دوم مشابه آزمايش اول است فقط به جای استفاده کردن
از يک شرايط اوليه خاص ،شرايط اوليه بصورت تصادفی انتخاب
میشوند .به علت نامناسب بودن برخی از شرايط اوليه عملكرد
برخی از فيلترهای تطبيقی به واگرايی منجر میشود يا خطای در
عملكردش ايجاد میشود .تعداد واگرايیها و خطاها مجدد در يک
جدول ديگر نشان داده میشود.



آزمايش سوم نتيجهی رابطهی ( )46است که بصورت نمودار نشان

3000

1500

شكل  :2سناريوی اول رديابی هدف از روی سمت []20

تنظيم فرض میشود و براساس آن شرايط اوليه خاص ،الگوريتم-
های تطبيقی  500بار اجرا میشوند و ميانگين  RMSEها طبق رابطه

4500

4000

3500

2500
)x(m

2000

1000

500

0

-2500

زمان اجرای فرايند رديابی  30دقيقه درنظر گرفته شده است و زمان
مانور مشاهدهگر از دقيقه  13الی  17انجام میگيرد و شرايط اوليه برای
فيلتر کالمن توسعه يافته در اين سناريو مشابه مرجع [ ]14و [ ]20انتخاب
میشود .در مسئلهی  BOTپيش رو ،اندازهگيری فقط با يک مشاهدهگر
صورت میگيرد که به دنبال آن يک نويز گوسی جمع شونده با اندازه-
گيری با واريانس   v2فرض میشود و مقدار واقعی اين واريانس
بهصورت

2

R    0.0262 rad
2

2
v

است [ .]20همچنين

کوواريانس حقيقی  Qبا پارامترهای      10فرض میشود.
5

2
y

2
x

داده میشود .اطالعات مورد نياز برای اين آزمايش از آزمايش دوم
بدست میآيد.


پس برای هر سناريو سه وضعيت درنظر گرفته میشود که در هر وضعيت
سه آزمايش صورت میگيرد و نتايج آن بصورت جدول و نمودار نشان
داده میشود .در جدول و شكلهای زير رفتار فيلتر با  Rدقيق با ( True

 ،)Rساختار تطبيقی بازگشتی غيرمستقيم با ( )IRو يا با عنوان روش
پيشنهادی ( ،)Proposed Methodتطبيق با قاعدهی  MITبا (،)MIT
ساختار تطبيق با استفاده از منطق فازی با ( ،)Fuzzyتطبيق براساس بيشترين
احتمال پسين با ( )MAPو عملكرد اين فيلتر با مقدار نادقيق  Rبا ( False

 )Rنمايش داده میشود.

مجله کنترل ،جلد  ،10شماره  ،2تابستان 1395

 -1-1-5تطبيق  Rبا فرض معلوم بودن Q


آزمايش اول:

مقدار اوليه  Rبصورت  R=1درنظر گرفته میشود .نتايج اين آزمايش
در جدول زير نشان داده شده است .برای مسئله پيش رو از زمان  780ثانيه
به بعد  RMSEگيری انجام میگيرد .علت آن هم اين است که تا قبل از
آن زمان به علت مشاهدهناپذيری عمال فيلتر رفتار مناسبی ندارد و بعد از
اين زمان مشاهدهپذيری برقرار است.
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مقداد محمدی ،حسين قلی زاده نرم
جدول  :3رفتار روشهای تطبيقی در اصالح R

جدول  MRMSE :1با فرض معلوم بودن  Qو تطبيق R
MAP

Fuzzy

MIT

IR

False
R

True
R

معيار مقايسه

820

660

653

657

2452

602

J2 _ x

0.8

0.49

0.62

0.62

1.46

0.61

J 2 _ vx

331

278

257

259

1058

237

J2 _ y

0.45

0.34

0.29

0.3

1.09

0.28

J 2 _ vy

در اين آزمايش همان طور که از جدول باال مشاهده میشود ميانگين
 RMSEروش پيشنهادی ( )IRنزديک به ميانگين  RMSEروش  MITاست
که اين موضوع به شباهت ماهيتی روشهای تطبيقی  IRو  MITبر
میگردد .حجم محاسباتی روش  IRنسبت به روش فازی به نسبت کمتر
است .در روش تطبيق فازی میتوان با اصالح گروههای فازی امكان
جوابهای بهتر نسبت به ديگر روشهای تطبيق وجود دارد .روش MAP

اگرچه کمترين حجم محاسباتی را دارد ،اما همان طور که مشاهده
میشود نتايج اين روش نسبت به ديگر روشها ضعيفتر است .در انتخاب
پارامترهای تمام روشهای تطبيقی سعی شده است بهترين پارامتر برای
تطبيق کوواريانس انتخاب شود.


MAP

Fuzzy

MIT

IR

387

296

264

499

تعداد عملكرد صحيح

113

110

236

1

تعداد حالت ناپايداری

0

94

0

0

تعداد رخداد خطا

27

65

315

0

تعداد منفی شدن R

در سه روش تطبيقی  Fuzzy ،MITو  MAPتعداد قابل توجهی از
 500اجرا به ناپايداری منجر شده است .اين در حالی است که روش IR

فقط يک بار شرط همگرايی را نقض کرده است .همان طور که مشاهده
میشود روش  Fuzzyعالوه بر داشتن تعداد قابل توجهی ناپايداری،
حالتهای دارد که عملكرد روش با خطا مواجهه شده است .همچنين
روشهای  Fuzzy ، MITو  MAPچند بار شرط نامنفی بودن واريانسها
را ارضا نكرده است که اين مشكل منجر به بروز خطا در عملكرد
فيلترهای غيرخطی میشود .جدول ( )2ميانگين  RMSEها را نشان میدهد
که همانطور مشاهده میشود که عملكرد روش  IRاز ديگر روشها بهتر
است.
دقت شود که در روشهای تطبيقی برای تطبيق  Rبهتر است که R

اوليه بزرگتر از حدس اوليه ما از  Rانتخاب شود در اين صورت احتمال

آزمايش دوم:



در اين آزمايش ماتريس  Rبصورت تصادفی در بازهی 1

6

10

ناپايداری فيلترها کاهش پيدا میکند.

انتخاب میشود که مقدار  Rواقعی نيز در اين بازه قرار دارد .تمامی
روشهای تطبيقی  500بار اجرا میشوند که در برخی از روشها به علت
شرايط اوليه نامناسب عملكرد فيلتر با مشكل مواجه میشود .در نتيجه
عالوه بر جدول ميانگين RMSEها از جدول رفتار روشهای تطبيقی نيز
استفاده میشود .در اين جدول تعداد عملكرد صحيح روشها ،تعداد



آزمايش سوم:

نتايج آزمايش سوم در شكل زير نشان داده شده است .در اين شكل
بايد توجه داشت که موارد ناپايداری فيلترها درنتيجهی نهايی لحاظ نشده
است.
RMSE x position

RMSE x velocity

10000

20

حاالت واگرايی و تعداد حالتهای رخداد خطا آورده شده است .عالوه

15

6000

x

)J -v (m/s

10

3

4000

3

نيز بيان شده است .دقت شود که برای آنكه بتوان بين ميانگين RMSEها
به خوبی قضاوت نمود ،نتايج حالتهای واگرايی و رخداد خطا در

8000

5

1800

1600

1400

1200

800 1000
)Time(s

600

400

200

0

2000

0

1800

1600

1400

1200

RMSE y velocity

ميانگين  RMSEمحاسبه نمیشود .نتايج اين آزمايش در جدولهای زير

800 1000
)Time(s

600

400

200

0

0

RMSE y position

25

2500

20

2000
)J -v (m/s

y

1500

3

3

10

1000

5

جدول  MRMSE :2با فرض معلوم بودن  Qو تطبيق  Rبا شرايط اوليه
تصادفی

1800

1600

1400

1200

600

400

200

0

0

)J -y(m

نشان داده شده است.

30

3000

15

800 1000
)Time(s

)J -x(m

بر اين برای مقايسه بهتر بين روشها ،تعداد حالتهای که  Rمنفی میشود

True R
False R
Proposed Method
MIT
Fuzzy
MAP

500

1800

1600

1400

1200

800 1000
)Time(s

600

400

200

0

0

شكل  :3ريشه مربعات خطا در تطبيق  Rدر گسترهی زمان

MAP

Fuzzy

MIT

IR

False
R

True
R

معيار مقايسه

702

915

750

674

1291

604

J2 _ x

همان طور که مشاهده میشود تا قبل از زمان  780در هيچكدام از فيلترها

0.66

0.74

0.67

0.6

0.87

0.59

J 2 _ vx

278

371

290

265

524

238

خطا کاهش پيدا نكرده است ولی بعد از آن خطا کاهش میيابد و به

J2 _ y

0.32

0.4

0.3

0.29

0.53

0.27

اصطالح رديابی صورت میگيرد .علت اين موضوع هم به مشاهده ناپذير

J 2 _ vy

بودن مسئلهی رديابی تا قبل از زمان  780است و بعد از آن با مانور
مشاهدهگر ،مشاهدهپذيری برقرار میگردد.
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64

مقداد محمدی ،حسين قلی زاده نرم
جدول  MRMSE :5با فرض معلوم بودن  Rو تطبيق  Qبا شرايط اوليه

 -2-2-5تطبيق  Qبا فرض معلوم بودن R

تصادفی
MAP

Fuzzy

MIT

IR

False
R

True
R

معيار مقايسه

وجود دارد و هدف اين است رديابی درصورتی انجام گيرد که از

540

596

540

717

744

617

J2 _ x

ماتريس کوواريانس  Qاطالعی وجود ندارد .مشابه بخش قبل در اينجا سه

0.6

0.62

0.59

0.78

0.61

0.62

J 2 _ vx

216

234

215

281

305

242

J2 _ y

0.26

0.26

0.26

0.3

0.4

0.28

J 2 _ vy

در اين اينجا برخالف بخش قبل ،فرض میشود که از  Rاطالع کامل

آزمايش انجام میگيرد.


آزمايش اول:

ماتريس کوواريانس  Qبا پارامترهای

10

     10به عنوان
2
y

2
x

ماتريس اوليه درنظر گرفته میشود .مسئلهی رديابی هدف  500بار با
نامعينی  Qانجام میگيرد و ميانگين  RMSEروشهای تطبيقی محاسبه
میشود .نتايج اين آزمايش در جدول زير است:
جدول  MRMSE :4با فرض معلوم بودن  Rو تطبيق Q

جدول  :6رفتار روشهای تطبيقی در اصالح Q
MAP

Fuzzy

MIT

IR

347

498

347

487

تعداد عملكرد صحيح

151

2

151

9

تعداد حالت ناپايداری

0

0

0

0

تعداد رخداد خطا

0

0

0

0

تعداد منفی شدن Q

MAP

Fuzzy

MIT

IR

False
R

True
R

معيار مقايسه

643

603

632

607

640

605

J2 _ x

کوچک باشد ،انتخاب ماتريسهای کوچكتر از آن در عملكرد فيلتر

0.64

0.61

0.63

0.62

0.64

0.62

J 2 _ vx

کالمن اختالف زياد ايجاد نمیکند .اما در صورتی که اين انتخاب بزرگتر

240

238

242

240

251

239

J2 _ y

از ماتريس واقعی باشد ،عالوه بر اينكه اختالف ميانگين  RMSEها زياد

0.29

0.28

0.29

0.28

0.29

0.28

J 2 _ vy

میشود حتی ممكن است عملكرد فيلتر به ناپايداری منجر شود.

در آزمايش قبل گفته شد که در صورتی که ماتريس  Qنسبتا

همان طور که از جدول ( )6مشاهده میشود با مقادير اوليه تصادفی
همان طوری که در ابتدای معرفی سناريوی اول مطرح شد،

برای  Qعملكرد روشها تحت تأثير قرار میگيرد .دو روش  MAPو

پارامترهای واقعی ماتريس  Qبصورت   x2   y2  10 5انتخاب شده

 MITتعداد قابل مالحظهی ناپايداری دارند .با درنظر نگرفتن نتايج

است .در اين آزمايش فرض شده است که حدس اوليه از اين پارامترها

ناپايداریها در محاسبهی ميانگين  RMSEانتظار میرود که نتايج آن در

بصورت   x2   y2  10 10است .با توجه به جدول ( )4ميانگين

جدول ( )5کمتر از نتايج فيلتر  EKبا شرايط درست باشد که اين مسئله در

 RMSEفيلتر کالمن توسعه يافته با ماتريس  Qاشتباه اختالف زيادی با

اين جدول مشاهده میشود .دو روش  Fuzzyو  IRاز  500بار اجرا تعداد

شرايط واقعی ندارد .اين موضوع به اين معنی است درصورتی که ماتريس

محدودی ناپايداری دارند که اين موضوع در روش  IRبيشتر است .دليل

 Qدر واقعيت مقدار کوچكی باشد با حدس کوچكتر از آن در روند

اين موضوع هم انتخاب شرايط اوليه بزرگتر از  Qواقعی است.

فيلترينگ خطای زيادی ايجاد نمیشود .با توجه به جدول ( )4مشاهده
میشود که روشهای  MAPو  MITدر کاهش معيار  MRMSEنسبت به
دو روش ديگر عملكرد مناسبی نداشته است و عملكرد دو روش تطبيق
فازی و روش بازگشتی غيرمستقيم ( )IRدر جهت کاهش خطای تخمين
حالت مناسبتر است.

برای  500اجرای تصادفی ريشهی مربعات خطا در تمام لحظات برای
 EKFدر شكل زير نشان داده شده است.
RMSE x position

RMSE x velocity

5000

2
True Q
False Q
Proposed Method
MIT
Fuzzy
MAP

4000

1.5

x

3

2000

3

آزمايش دوم:

)J -v (m/s

1

3000

0.5

در اين آزمايش به جای استفاده کردن از يک شرط اوليه برای   ، Qو
2
x

1800

1600

1400

1200

  y2بصورت تصادفی در بازهی ]  [10 8 ,10 3انتخاب میشود که

800 1000
)Time(s

600

400

200

0

1000

0

1800

1600

1400

1200

RMSE y velocity

800 1000
)Time(s

600

400

200

0

0

RMSE y position
1200

2

1000

مقادير واقعی اين پارامترها نيز در اين بازه قرار دارند .نتيجهی اين

1.5
800
)J -v (m/s

y

3

3

آزمايش در جدولهای زير است:

400
0.5

1800

1600

1400
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مقداد محمدی ،حسين قلی زاده نرم

7
beta function
threshold

همانطور که مشاهده میشود به علتی که  Qواقعی نسبتا کوچک است،

6

رفتار فيلتر با شرايط اوليه اختالف زيادی با شرايط واقعی ندارد .وجود

5

استنتاج میباشد.

3

beta function

اختالف جزيی در اين شكل ناشی از شرايط اوليه بزرگتر از  Qواقعی

4

2

 -3-2-5تطبيق توأم  Rو Q

1

در بيشتر اوقات اطالعی از ماتريس کوواريانس نويز سيستم و اندازه-
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گيری وجود ندارد .در اينصورت بايد هر دو ماتريس بصورت توام تطبيق

1800

داده شوند .در اينجا مطالبق مطالب بخش ( )3-3روند اجرای الگوريتم-

شكل  :5رفتار تابع   kدر الگوريتم تطبيقی بازگشتی غيرمستقيم
-5

های تطبيقی به دو حالت عادی و غيرعادی تقسيم بندی میشوند .حالت

x 10

1.2

Adaptaion of variance x
variance x

عادی مشابه وضعيت تطبيق  Rبا فرض معلوم بودن  Qاست ،يعنی در اين

1

حالت فقط تطبيق روی ماتريس کوواريانس نويز اندازهگيری انجام می-
0.8

وضعيت تطبيق  Qبا فرض معلوم بودن  Rمیشود و در اين حالت مسئله به

0.6

تطبيق ماتريس کوواريانس نويزسيستم تبديل میشود.

variance x

گيرد .در صورتی که شرط تشخيص خطا برقرار شد ،روند تطبيق مشابه

0.4

برای تشخيص خطا ،مقدار آستانه (  )  2 ,برابر  2.706در نظر

0.2

گرفته میشود .اين مقدار از توزيع آماری   2وقتی که درجه آزادی
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يک و سطح اطمينان  %90است ،بدست میآيد .برای بررسی و مشاهده
رفتار   kو نحوهی تطبيق کوواريانسهای  Rو  ،Qفيلتر کالمن توسعه
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شكل  :6نحوهی تطبيق   x2در الگوريتم  IRبا تطبيق توأم  Rو Q

يافته با روش تطبيق پيشنهادی (روش تطبيق بازگشتی غيرمستقيم) يک بار

-3

x 10

اجرا میشود .نمودار مقادير آماری   kبصورت شكل ( )5است .در اين

12

Adaptaion of R
R

10

شكل مقدار آستانه و   kنشان داده شده است .همان طور که مشاهده
اين مواقع فرايند تطبيق از حالت  1به حالت  2انتقال پيدا میکند .در

6

حالت  2الگوريتم به تطبيق ماتريس  Qمیپردازد .شكل ( )6شيوهی تطبيق

R

میشود ،در بعضی از اوقات مقدار   kاز مقدار آستانه عبور میکند و در

8

4

يكی از پارامترهای ماتريس کوواريانس  )  x2 ( Qرا نشان میدهد .همان

2

طور که مشاهده میشود شيوهی همگرايی اين پارامتر بصورت پلكانی
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است که علت آن به وجود دو حالت مختلف در عملكرد فيلتر است .با
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شكل  :7نحوهی تطبيق  Rدر الگوريتم  IRبا تطبيق توأم  Rو Q

و تطبيق  Qفقط در يک گام زمانی صورت میگيرد که علت تطبيق
پلكانی  Qناشی از اين موضوع است .همچنين در شكل ( )7نحوهی
همگرايی  Rبه مقدار واقعی را نشان میدهد .در اين شكل برای نمايش
بهتر بروی بخشی از اين همگرايی بزرگنمايی شده است .با توجه به اين
شكل  Rبه خوبی به مقدار واقعی خود همگرا شده است.
البته بايد دقت شود که در الگوريتمهای تطبيقی از جمله روشهای

برای بررسی عملكرد روشهای تطبيقی سه آزمايش سابق روی اين
وضعيت اجرا میشود.


آزمايش اول:

در اين وضعيت هم  Rو هم  Qنامعلوم فرض میشود که  R=1و
10

     10به عنوان
2
y

2
x

فازی و  MAPلزوما پارامترها يا ماتريسهای کوواريانس به مقدار واقعی

ماتريس کوواريانس  Qبا پارامترهای

خود همگرا نمیشوند بلكه اين ماتريسها به گونهای اصالح میشوند که

ماتريس اوليه درنظر گرفته میشود .عالوه بر نتيجهی ميانگين  RMSEها

خطای ناشی از نامعلومی اين ماتريسها به حداقل ممكن برسد.

از جدول تعداد حالت ناپايداری الگوريتم ها هم استفاده میشود .نتايج
اين آزمايش در جدولهای زير آمده است:
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مقداد محمدی ،حسين قلی زاده نرم
جدول  :10رفتار روشهای تطبيقی در اصالح توام  Rو  Qبا شرايط اوليه

جدول  MRMSE :7با تطبيق توأم  Rو Q
MAP

Fuzzy

MIT

IR

False
R

True
R

معيار مقايسه
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جدول  :8رفتار روشهای تطبيقی در اصالح توام  Rو Q
MAP
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MIT

IR

398
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تعداد عملكرد صحيح
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71
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تعداد حالت ناپايداری

0
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1

0

تعداد رخداد خطا

1

8

0

0

تعداد منفی شدن  Rيا Q

با توجه به دو جدول باال مشاهده میشود که به جز روش  IRدر
ديگر روشها تعداد قابل توجهی از اجراها به ناپايداری منجر شده است.

تصادفی
MAP

Fuzzy

MIT
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300

372

278

495

تعداد عملكرد صحيح

200

128

222

5

تعداد حالت ناپايداری

0

86

0

0

تعداد رخداد خطا

107

254

219

0

تعداد منفی شدن  Rيا Q

در اين آزمايش مجدد مشاهده میشود که به جز روش  IRمابقی
روشها در تعداد قابل توجهی به ناپايداری رسيده اند .عالوه بر اين در
جدول ( )10مشاهده میشود که در روند تطبيق در اين سه روش تعداد
قابل توجهی به منفی شدن واريانسها منجر میشود.


آزمايش سوم:

برای  500اجرای تصادفی ريشهی مربعات خطا در تمام لحظات برای
 EKFدر شكل زير نشان داده شده است.

ميانگين  RMSEاز اجراهای همگرا ،در روش فازی زياد است .اين در
حالی است که اين معيار در اجراهای پايدار ،در دو روش  MAPو MIT

RMSE x velocity
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نسبت ديگر روشها زياد است اما اگر به تعداد کم ناپايداری اين روش
نگاه شود ،عملكرد اين روش در مقايسه با روشهای ديگر بهتر برآورد
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مقادير کمتری به خود اختصاص داده است .اگرچه  MRMSEروش  IRبه

RMSE x position
8000

آزمايش دوم:

در اين آزمايش به جای استفاده کردن از يک مقدار خاص برای
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شرايط اوليه ،ماتريس  Rبصورت تصادفی در بازهی  10 6 1و برای
  x2 ،Qو   y2بصورت تصادفی در بازهی ]  [10 8 ,10 3انتخاب می-
شود که نتايج اين آزمايش در جدولهای زير است:

سناريو دوم رديابی هدف با استفاده از دو مشاهدهگر ايستا در

جدول  MRMSE :9با تطبيق توأم  Rو  Qبا شرايط اوليه تصادفی
MAP

Fuzzy

MIT

IR

False
R

True
R

معيار مقايسه
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 -2-5سناريوي دوم
مختصات )  (1200 ,1300و  (1 0 0,10 5 0)0انجام میگيرد .مدل
حرکت هدف طبق رابطهی ( )37با زمان نمونه برداری يک ثانيه و زمان
اجرای رديابی  300ثانيه درنظرگرفته میشود .دومين سناريوی رديابی
بصورت شكل زير است:
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مقداد محمدی ،حسين قلی زاده نرم
1500
Target Trajectory
Observer1
Observer2

در اين آزمايش تعداد محدودی از  500بار اجرای تصادفی روش
تطبيق فازی عملكردی ناصحيح داشته است .اما اگر به جدول MRMSE

1000

)y(m
500

start

دقت شود مشاهده میشود که روش فازی فاقد عملكرد خوبی است .اين
در صورتی است که روشهای  MITو  MAPتعداد قابل مالحظهای
ناپايداری دارند ولی در عوض  MRMSEاجراهای صحيح نسبت به روش
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0
)x(m

0
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فازی کمتر است .همان طور که از جدولهای فوق مشاهده میشود روش
 IRدر  500بار اجرا عملكردی صحيح داشته است و در مقايسه با سه

شكل  :9سناريوی دوم رديابی هدف از روی سمت

روش ديگر  MRMSEبه نسبت کمتری دارد.

در مسئلهی  BOTپيش رو ،اندازهگيری با دو مشاهدهگر صورت می-
گيرد که هرکدام از مشاهدهگرها دارای يک نويز گوسی جمع شونده با
واريانس   v2فرض میشود .ماتريس کوواريانس اندازهگيری بصورت



آزمايش سوم:

نتايج آزمايش سوم در شكل زير نشان داده شده است.
RMSE x velocity

زير درنظر گرفته میشود [:]21
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شكل  :10ريشه مربعات خطا در تطبيق  Rدر گسترهی زمان در سناريوی دوم

 -1-2-5تطبيق  Rبا فرض معلوم بودن Q


با توجه به شكل ( )10میتوان راجع به دادههای جدول ( )11بهتر اظهار

آزمايش دوم:

عناصر قطری ماتريس  Rبصورت تصادفی در بازهی  10 6 1انتخاب
میشود .نتايج اين آزمايش در جدولهای زير نشان داده شده است.
جدول  MRMSE :11با فرض معلوم بودن  Qو تطبيق  Rبا شرايط اوليه
تصادفی در سناريوی دوم
MAP

Fuzzy

MIT

IR

False
R

True
R

معيار مقايسه

22.9

38.8

17.3
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جدول  :12رفتار روشهای تطبيقی در تطبيق  Rدر سناريوی دوم
MAP

Fuzzy

MIT

IR

نظر کرد .همان طور که مشاهده میشود روش  FUZZYدر طول فرايند
رديابی و در  500بار اجرا نتوانسته است خطای هر چهار متغير حالت را
کاهش دهد .در روش  MITتقريبا از زمان  150ثانيه به بعد به خوبی
خطای هر چهار متغير حالت کاهش پيدا کرده است .علت اصلی
 MRMSEباالی اين روش در جدول ( )11ناشی از مقدار باالی خطا در
زمانهای کمتر از  150ثانيه است .چنين شرايطی برای روش  MAPنيز
قابل ارائه است .اما در روش پپيشنهادی در زمان کمتر از  50ثانيه عمل
همگرايی هر چهار حالت صورت میگيرد که نسبت به سه روش ديگر
عملكرد مناسبتری دارد.

 -2-2-5تطبيق  Qبا فرض معلوم بودن R


آزمايش دوم:

در اين آزمايش مشابه وضعيت دوم سناريوی اول ،پارامترهای الزم برای

425
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ماتريس   ( Qو  ،) بصورت تصادفی در بازهی ] [10 ,10
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0

تعداد حالت ناپايداری

انتخاب میشود که نتيجهی اين آزمايش در جدولهای زير است:
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0

تعداد رخداد خطا
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تعداد منفی شدن R
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مقداد محمدی ،حسين قلی زاده نرم
جدول  MRMSE :13با فرض معلوم بودن  Rو تطبيق  Qبا شرايط اوليه
تصادفی در سناريوی دوم

به وضوح قابل مشاهده است .اين در حالی است که روش  IRبه خوبی در
زمانهای آغازين فرايند رديابی خطا را کاهش میدهد.
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در اين آزمايش شرايط اوليه برای  Rو  Qمشابه دو وضعيت قبل انتخاب
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میشود .نتايج  500بار اجرا بصورت زير قابل بيان است.

 -3-2-5تطبيق توأم  Rو Q


جدول  :14رفتار روشهای تطبيقی در تطبيق  Qدر سناريوی دوم

آزمايش دوم:

جدول  MRMSE :15با تطبيق توأم  Rو  Qدر سناريوی دوم
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در اين آزمايش بايد دقت شود که مقادير اوليه که برای   xو  y2

جدول  :16رفتار روشهای تطبيقی در اصالح توام  Rو  Qدر سناريوی دوم

بصورت تصادفی انتخاب میشود کوچكتر از مقادير واقعی آن است .اين

MAP
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موضوع باعث میشود که عملكرد تمام روشهای تطبيقی پايدارتر باشد
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که چنين مسئلهی در جدول ( )14به خوبی قابل مشاهده است .از تمام

68

123

79

0

تعداد حالت ناپايداری

0

54

0

0
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روشهای تطبيقی فقط روش  MITتعدادی ناپايداری دارد و مابقی
روشهای تطبيقی در  500بار اجرا عملكردی صحيح داشته اند .همانطور
که از جدول ( )13مشاهده میشود روش پيشنهادی  MRMSEبسيار
پايينتری نسبت به ديگر روشها دارد.


در اين آزمايش همان طور که مشاهده میشود هم تعداد زيادی از
 500بار اجرای تصادفی روشهای  MIT ،Fuzzyو  MAPبه واگرايی

آزمايش سوم:

منجر شده است و هم  MRMSEبااليی به خود اختصاص داده اند.

نتايج آزمايش سوم در شكل زير نشان داده شده است.

درصورتی که در روش  IRهم تمام  500بار اجرا پايدار بوده و هم
 MRMSEپايينی دارد .علتی که تمام اجراهای روش پيشنهادی پايدار
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شده است اينست که شرايط اوليه برای  Rو  Qمناسب انتخاب شده اند.
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آزمايش سوم:

در اين آزمايش برای مشاهده نحوهی و سرعت همگرايی خطای
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پارامترهای  Qکوچكتر از مقدار واقعی انتخاب شده است.

0
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شكل  :11ريشه مربعات خطا در تطبيق  Qدر گسترهی زمان در سناريوی دوم

نتايج روشهای ديگر رفتاری مشابه شكل ( )11دارند .نتايج آزمايش سوم
در شكل ( )12نشان داده شده است.
همان طور که مشاهده میشود رفتار فيلتر کالمن توسعه يافته با  Rو
 Qاشتباه ،مناسب نيست و حتی به سمت ناپايداری ميل میکند .در حالی

مشابه وضعيت قبل علت عمده باال بودن  MRMSEبرخی از روشها ناشی

که اين فيلتر با روش پيشنهادی در مقابله با اين شرايط اوليه به خوبی و در

از مراحل آغازين الگوريتم تطبيقی است که اين موضوع در روش MIT

زمان کمتر از  50ثانيه فرايند تخمين حالت را انجام دهد.

مجله کنترل ،جلد  ،10شماره  ،2تابستان 1395
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RMSE x velocity

انتظار میرود که روش پيشنهادی به خوبی ماتريسهای کوواريانس نويز

RMSE x position
4

True Covariance
False Covariance
Proposed Method

14
12

3

10

x
3

6

3

)J -v (m/s

8

)J -x(m

2

را تطبيق داده است که  MRMSEآن نزديک به  MRMSEفيلتر با شرايط

4

1

عالوه بر اين برای اينكه بتوان نحوهی همگرايی متغيرهای حالت

2

300

250

200

200

RMSE y velocity

0
0

مشاهده شود و آيا سرعت اين همگرايی باال يا پايين است از معيار

RMSE y position
4

20

3

15
)J -v (m/s

y

2

10

3

3

1

150
)Time(s

100

50

0

0

نموداری رابطهی ( )45استفاده شد .در اين معيار به جای اينكه در هر بار
)J -y(m

300

250

200

150
)Time(s

100

50

0

0

300

250

150
)Time(s

100

50

5

300

250

200

150
)Time(s

صحيح است.

100

50

0

0

شكل  :12ريشه مربعات خطا با تطبيق توأم  Rو  Qدر گسترهی زمان در سناريوی
دوم

اجرا از دادهها RMSEگيری شود ،در يک زمان خاص از دادههای تمام
اجراها RMSEگيری میشود .نتيجهی اين نوع محاسبه ،معياری برای
نحوهی همگرايی خطا میشود .اگر تمام شكلهای اين معيار در تمام
وضعيتها و آزمايشها مشاهده گردد به خوبی میتوان اين نتيجه را
گرفت که روش پيشنهادی در همگرايی خطا نسبت به روشهای ديگر
عملكردی بسيار خوب و مناسبتر داشته است.

 -3-5تحليل نتايج شبيه سازي
براساس شبيهسازی دو سناريوی  BOTو روابط بازگشتی روش
پيشنهادی ،از چند جهت میتوان فيلتر کالمن توسعه يافته تطبيقی به روش
بازگشتی غيرمستقيم را بررسی کرد .اين بررسی میتواند شامل ميزان
دقت در همگرايی متغيرهای حالت ،قابليت اعتماد و پايداری ،مزيت
محاسبه نامنفی  Rو  ،Qميزان حجم محاسباتی ،تاثير روش تطبيقی بر
تطبيق  Rو  Qو منطق انتخاب ضرايب باشد .در ادامه اين موارد مورد
بررسی قرار میگيرد.


ميزان دقت در همگرايی متغيرهای حالت

برای ارائهی استانداردی که نشان دهد آيا متغيرهای حالت همگرا
میشود يا نه و اينكه سرعت کاهش خطا به چه صورت است دو معيار از
مرجع [ ]20انتخاب شد .يكی از اين معيارها ميانگين جذر متوسط مربعات
خطا بود .در اين معيار ابتدا خطای خروجی فيلتر با مقدار واقعی در هر
گام زمانی محاسبه میشد و در آخر از تمام اين خطاها ميانگينگيری می-
شود .بايد دقت داشت که فيلترهای کالمن براساس يكسری دانش اوليه از
مسئله کار میکند .اين دانش اوليه شامل متغيرهای حالت اوليه ،ماتريس
کوواريانس خطای اوليه ،ماتريس کوواريانس نويز سيستم ( )Qو ماتريس
کوواريانس نويز اندازهگيری ( )Rمیباشد .همان طور که گفته شد شيوه-
ی انتخاب متغيرهای حالت اوليه و ماتريس کوواريانس خطای اوليه
براساس مرجع [ ]14بصورت تصادفی انتخاب میشود .از طرفی انتخاب R

و  Qهم بصورت تصادفی بود .برای آنكه شرايط تصادفی موجود به
خوبی در فيلتر کالمن پوشش داده شود به جای يک بار اجرای آن500 ،
بار با شرايط اوليه تصادفی و نويز سيستم و اندازهگيری تصادفی فيلتر کار
میکند و در آخر برای هر فيلتر  RMSEمحاسبه میشود .درنتيجه با
ميانگينگيری از تمام  RMSEها به دادهی رسيده میشد که به عنوان
معيار مقايسه لحاظ میشد .اگر تمام جدولهای اين معيار برای روش
پيشنهادی مشاهده گردد در تمام وضعيتها و آزمايشها ميانگين RMSE

اين روش نزديک به شرايط صحيح  Rو  Qاست .از اين موضوع اين
مجله کنترل ،جلد  ،10شماره  ،2تابستان 1395

پس میتوان گفت که روش تطبيق بازگشتی غيرمستقيم هم از لحاظ
ميزان دقت همگرايی و هم از لحاظ سرعت همگرايی نسبت به ديگر
روشها بهتر و مناسبتر است.


قابليت اعتماد و پايداری

موضوع پايداری و قابليت اعتماد يكی از مسائل مهم در فرايند
فيلترينگ میباشد .موضوعی که وجود دارد اين است فيلتر کالمن توسعه
يافته يک فيلتر زير بهينه است و اثبات پايداری برای آن وجود ندارد.
بنابراين برای بررسی اثبات پايداری به تحليل آماری بسنده میشود .به اين
معنی که بايد معياری وجود داشته باشد که مشخص کند در چند درصد
موارد يک روش عملكردی در چارچوبهای وضع شده قرار دارد.
برای بررسی اين موضوع در روش پيشنهادی بصورت آماری نشان
داده شده است که اين روش تقريبا در صد در صد موارد عملكردی
پايدار به خود اختصاص میدهد .اين درحالی است که موضوع پايداری
در ديگر روشهای تطبيقی محل اشكال است.
ماتريسهای کوواريانس نويز سيستم و اندازهگيری در پايداری يک
فيلتر نقشی اساسی دارند .برای درک بهتر تاثير  Rبر عملكرد  EKFرابطهی
( )6و ( )7از اين فيلتر در نظر گرفته میشود:
()48

S k k 1  H k Pk k 1 H k  Rk

()49

K k  Pk k 1 H k ( S k k 1 ) 1

درصورتی که  Rبزرگتر از مقدار واقعی خودش باشد با توجه به رابطهی
( S k k 1 )48بزرگتر از مقدار حقيقی خودش میشود .اين مسئله در
رابطهی ( )49باعث میشود که بهرهی  ) K k ( EKFکاهش پيدا کند و
کوچكتر از مقدار اصلی خودش باشد .کاهش  K kبه اين معنی است که
تاثير دادههای اندازهگيری بر تخمين حالت کمتر باشد و در اينصورت
عملكرد به روزرسانی متغيرهای حالت با کندی مواجهه میشود .برعكس
اين موضوع ،اگر  Rکوچكتر از مقدار واقعی خودش باشد با توجه به
روابط باال  K kافزايش پيدا میکند .اين افزايش به اين معنی است که به
دادههای اندازهگيری بيش از حد خود اعتماد میشود .درصورتی که
Journal of Control, Vol. 10, No. 2, Summer 2016

تطبيق کوواريانسهای نويز فيلتر کالمن توسعه يافته در رديابی هدف از روی سمت به روش بازگشتی غيرمستقيم

70

مقداد محمدی ،حسين قلی زاده نرم

کوواريانس نويز اندازهگيری ( )Rنسبتا زياد باشد و حدس اوليهی ما از

بسته به نوع اين توابع و تعداد قوانين فازی حجم محاسباتی آن متغير است.

اين ماتريس کوچكتر از آن باشد ،اثر دهی به دادههای غلط زياد میشود

ولی موضوعی که در اين مقاله بررسی شد ،برای رسيدن به دقت مطلوب

و اين امر پايداری فيلتر کالمن را تحت تاثير قرار میدهد .اين موضوع به

در روش فازی به حجم محاسباتی بيشتری نسبت به روش  IRنياز بود.

وضوح در آزمايش دوم وضعيت اول سناريوی اول قابل مشاهده است.
علت عمدهی ناپايداری برخی از روشها در آن آزمايش شرايط اوليه
کوچكتر از مقدار واقعی برای  Rبود.
همين موضوع برای ماتريس  Qقابل بررسی است .اين ماتريس ميزان
عدم قطعيت مدل سيستم را نشان میدهد .افزايش اين ماتريس به اين معنی



تاثير روش تطبيقی بر تطبيق  Rو Q

يكی از موضاعاتی که حائز اهميت است ،ميزان تاثير ماتريسهای R

و  Qبر تابع هزينه است .به اين معنی در صورتی اين ماتريسها اشتباه
انتخاب شوند ،ميزان تاثير آن بر تابع هزينه رابطه ( )14به چه ميزان است.

است که اعتماد به مدل سيستم کم است ،به همين دليل اعتماد به دادههای

با توجه به رابطهی ( )6در فيلتر کالمن توسعه يافته کوواريانس ابداع

اندازهگيری بيشتر میشود ،در نتيجه تأثير دادههای اندازهگيری بر بهروز

تخمينی بهطور مستقيم و خطی به  R kوابسته است .افزايش و کاهش R k

کردن حالتها بيشتر میشود .پس وقتی  Qبزرگتر از مقدار واقعی خود

منجر به افزايش و کاهش  S k k 1میشود .در حالی که رابطهی بين Qk 1

باشد ،به علتی که تاثير دادههای اندازهگيری بر تخمين حالت بيش از

و  S k k 1بهصورت زير است:

اندازهی خود میشود ،اين امر پايداری فيلتر را با مشكل مواجهه میکند.
اين موضوع به وضوح در نتايج آزمايش دوم وضعيت دوم سناريوی اول
قابل مشاهده است .در آنجا روش  9 IRبار حالت ناپايداری به خود گرفته
بود که علت آن انتخاب شرايط اوليه بزرگتر از مقدار واقعی است.
موضوعی که در الگوريتمهای تطبيق بسيار حائز اهميت است اين
است که فرايند تطبيق بايد به گونهای عمل کند که ماتريس  Rکوچكتر
از مقدار حقيقی خود و ماتريس  Qبزرگتر از مقدار حقيقی خودش نشود.
اين موضوع ايجاب میکند که پارامترها و عناصر روشهای تطبيقی به
گونهای بايد تنظيم گردد تا اين شروط نقض نشود.


مزيت محاسبه کردن  Rو  Qبصورت نامنفی

همان طوری که قبال گفته شد ،يكی از ويژگیهای ماتريسهای  Rو
 Qنامنفی بودن عناصر قطری آنها است .درصورتی که در روشهای
تطبيقی ديگر اين شرط رعايت نشده است و همانطور که از جدولها
مشاهده میشود به تكرار برخی از اين عناصر منفی شده است .اگرچه
شايد موضوع منفی بودن عناصر قطری در فيلتر کالمن توسعه يافته تاثير
کمی داشته باشد ولی اين موضوع در فيلترهای گوسی که براساس تقريب
انتگرالی کار میکنند از جمله فيلتر کالمن بی بو ( )UKFاثر بيشتر خواهد
گذاشت که اهميت اين موضوع در اين نوع از فيلترها بيشتر میباشد.


ميزان حجم محاسباتی

يكی از معيارهای که کارايی يک روش را نشان میدهد ،ميزان

(S k k 1  H k Fk Pk 1 FkH k  H k Qk 1 H k  Rk )50
همان طور که مشاهده میشود  S k k 1از طريق مجذور  H kبا  Qk 1رابطه
دارد و در صورتی که  H kبهطور نسبی بزرگ باشد Qk 1 ،با اثر بيشتری
روی  S k k 1تأثير دارد و اگر  H kکوچک باشد ،اين تأثير کاهش پيدا
میکند .در بحث رديابی از روی سمت خصوصا در سناريوی اول ،وقتی
فاصلهی بين مشاهدهگر و هدف زياد باشد عناصر  H kبه نسبت کوچک
است .اين موضوع باعث میشود که در فرايند رديابی تاثير ماتريس Q

روی تابع هزينه کمتر شود.
نكته ديگری که بايد به آن دقت شود ،در سناريوی اول ،از آن جايی که
دو درايه دوم و چهارم از  H kصفر است ،از حاصل عبارت
 H k Qk 1 H درايههای ستون و سطر دوم و چهارم از ماتريس  Qبر روی
 S k k 1بی تاثير است .اين موضوع به اين معنی است اشتباه انتخاب کردن
اين داريهها هيچ تاثيری بر تابع هزينه ندارد و اصطالحا اشتباه انتخاب
کردن داريههای ستون و سطر دوم و چهارم از  ،Qدر تابع هزينه غيرقابل
مشاهده است .البته برای حل اين موضوع در اين مقاله ساختار رابطهی
( )41ارائه شد .در اين ساختار با تطبيق عناصر قطری اول و سوم میتوان
تمام ماتريس  Qرا تطبيق داد.


منطق انتخاب ضرايب

در روش تطبيقی پيشنهادی پارامترهايی که در آغاز فرايند تطبيق بايد
معلوم باشد شامل ،  q , 0 ، q , 0 ،  r ,1 ، r ,1

R
k

و

Q
k

 است.

حجم محاسباتی آن است .همان طور که از روابط ( )16( ،)15و ( )31تا

همان طور که گفته شد در آغاز فرايند رديابی بايد شرايط به گونهای

( )34مشاهده میشود برای تطبيق هر عنصر از داريههای ماتريسهای  Rو

باشد که  Rکوچكتر از مقدار حقيقی خود و  Qبزرگتر از مقدار واقعی

 Qدو رابطهی تطبيق ضرايب و يک رابطهی بازگشتی برای محاسبهی آن

خودش نشود .همين موضوع در انتخاب شرايط اوليه اين پارامترها بايد

درايه وجود دارد .اين حجم محاسباتی در مقايسه با روش  MAPبيشتر

درنظر گرفته شود .به عنوان مثال  r ,1و   r ,1نبايد زياد کوچک

است .همچنين در روش  MITبرای تطبيق هر عنصر از داريههای  Rو Q

انتخاب شوند يا  q , 0و   q , 0زياد بزرگ انتخاب نشود .از طرف

فقط يک رابطهی تطبيق وجود دارد که اين موضوع نشان از حجم

ديگر   kRو   kQبراساس تاثيری که  Rو  Qبرروی تابع هزينه دارند،

محاسباتی کمتر نسبت به روش  IRدارد .در روش فازی برای تطبيق هر

بايد انتخاب شوند .همان طوری که گفته شد  Rبصورت خطی به S k k 1

درايه از ماتريسهای  Rو  Qيكسری توابع تعلق درنظر گرفته میشود که
مجله کنترل ،جلد  ،10شماره  ،2تابستان 1395
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وابسته است بنابراين   kRدر حدود  0.1انتخاب میشود .ولی از آنجايی

نتيجهای که میتوان از روش پيشنهادی برداشت کرد اين است که با

که وابستگی  S k k 1به  Qبا  H kاست  kQ ،با توجه به اين موضوع

انتخاب شرايط اوليه مناسب برای پارامترهای مورد تطبيق ،عملكردی

بزرگتر يا کوچكتر از اين مقدار انتخاب میشود .با توجه به شبيهسازی-

پايداری به فيلتر کالمن اختصاص میدهد .اين موضوع با روشهای

های انجام گرفته اوال شيوهی تنظيم اين ضرايب به مراتب سادهتر از ديگر
روشها است و دوما حساسيت به ضرايب در اين روش نسبت به ديگر
روشها کمتر است.

 -6نتيجهگيري و پيشنهادها
يكی از پارامترهای الزم برای عملكرد صحيح فيلترهای از نوع
کالمن اطالع داشتن از ماتريسهای کوواريانس نويز سيستم و اندازه-
گيری است که در اين مقاله روشی برای مقابله با آن پيشنهاد شد .در
روش پيشنهادی ساختاری قدرمطلقی بصورت بازگشتی برای تنظيم و
اصالح عناصر اين ماتريسها ارائه شد .در اين روش به جای تطبيق
مستقيم اين ماتريسها ،ضرايب مربوط به ساختار بازگشتی تطبيق داده
میشد .منطق تطبيق اين ضرايب براساس روش تطبيق شديدترين فرود در
جهت کاهش يک تابع هزينه بود که اين تابع هزينه براساس کوواريانس
دنبالهی ابداع ساخته میشد .برای ارزيابی روش پيشنهادی ،فرايند رديابی
غيرفعال هدف با عنوان رديابی از روی سمت معرفی گرديد و دو
سناريوی متفاوت حرکتی به استناد دو مرجع مطرح شد .برای هر دو
سناريوی رديابی ،سه وضعيت متفاوت درنظر گرفته شد که در هر
وضعيت چند آزمايش انجامگرفت .به استناد نتايج تمام آزمايشها می-
توان نتيجه گرفت که فيلتر کالمن توسعه يافته با روش تطبيق پيشنهادی،
در ميزان دقت و سرعت تخمين حالتها نسبت به ديگر روشهای تطبيقی
عملكردی بهتری به خود اختصاص میدهد.

ديگری تطبيق مورد مقايسه قرار گرفت که نتيجهی اين مقايسه از برتری
روش بازگشتی غيرمستقيم حكايت دارد.
در اين مقاله تمرکز عمده بر الگوريتمهای تطبيقی که در فيلترهای
کالمن کاربرد دارد ،بود .هدف از اين مقاله معرفی و فرمولهسازی روش
تطبيق بازگشتی غيرمستقيم بود و بحثی برروی انواع فيلترهای کالمن
وجود نداشت .در اين مقاله فقط فيلتر کالمن توسعه يافته مورد بحث قرار
گرفت .در حالی که فيلتر کالمن توسعه يافته از آنجايی که براساس خطی
سازی معادالت غيرخطی کار میکند به يک فيلتر زير بهينه معروف است
و در فرايندهای کاربرد دارد که اصطالحا درجهی غيرخطی بودن
معادالت آن زياد نباشد .در غير اينصورت اين نوع فيلترها کارايی کمی
دارند و فاقد نتايج مطلوبی هستند .برای مقابله با اين موضوع در کارهای
آينده با استفاده از فيلترهای غيرخطی گوسی از جمله فيلتر کالمن بی بو
( )UKFو فيلتر کالمن مكعبی ( )CKFکه تقريب بهتری از سيستمهای
غيرخطی دارند ،استفاده خواهد شد .موضوع ديگری که حائز اهميت
است در صورتی که فرايند رديابی در اهداف چندمدلی باشد ،برای
حرکت هدف چندين مدل حرکتی متصور است که برای هر هدف يک
ماتريس کوواريانس نويز سيستم ( )Qمجزا اختصاص داده شده است .در
صورتی که اين ماتريسها نامعلوم باشند روند تطبيق آن به چه صورت
خواهد بود که در کارهای آينده مورد بررسی قرار میگيرد.
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