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هجلِ کٌترل ،هجلِ ای ػلوی – پظٍّشی اػت کِ دس ثشگيشًذُ تبصُ تشیي ًتبیج تحميمبت ًظشی ٍ کبسثشدی دس ػلَم هختلف
هشتجط ثب هٌْذػی کٌتشل ٍ اثضاس دليك هيجبشذ .همبالت اسػبلی ثِ هجلِ کٌتشل هی ثبیؼت ثِ صثبى فبسػی ٍ داسای چکيذُ اًگليؼی ثبشٌذ.
اص هيبى هجبحث هَسد ًظش ایي هجلِ هيتَاى ثِ هَاسد صیش اشبسُ ًوَد:
 )9هذلؼبصی ،شٌبػبیی ،شجيِ ػبصی ،پيش ثيٌی ،ثْيٌِ ػبصی ٍ پبیش ػولکشد ػيؼتن ّب.
 )2تحليل ٍ طشاحی ػيؼتن ّبی کٌتشل پيششفتِ اص لجيل ػيؼتن ّبی کٌتشل خطی ٍ غيشخطی ،ػيؼتن ّبی کٌتشل تطجيمی ،کٌترشل
همبٍم ٍ کٌتشل ثْيٌِ ،ػيؼتن ّبی کٌتشل َّشوٌذ ،ػيؼتن ّبی کٌتشل تصبدفی ،ػيؼتن ّربی کٌترشل گؼؼرتِ پيشربهذ ٍ تشکيجری،
ػيؼتن ّبی اثؼبد ٍػيغ ،ػيؼتن ّبی کٌتشل چٌذهٌغيشُ.
 )3هکبتشًٍيك ٍ سثبتيك.
 )4اثضاس دليك ٍ ػيؼتن ّبی تشکيت دادُ ٍ اطالػبت ػٌؼَسی.
 )5اتَهبػيَى صٌؼتی اص لجيل ػيؼتن ّبی کٌتشل گؼتشدُ ،ساثط اًؼبى – هبشيي ،ػيؼتن ّبی ایوٌری ٍ تشرخي
طشاحی ػيؼتن ّبی کٌتشل کؼشی ،شٌبػبیی ٍ تشخي

خطرب ،تحليرل ٍ

ػيت دس ػيؼتن ّب ،ػيؼتن ّبی کٌتشل پيچيذُ ،ػيؼتن ّبی صهبى حميمی ٍ

ػيؼتن ّبی کٌتشل ػَپشٍایضسی.
کبسثشدّبی هَسد ػاللِ ایي هجلٍِ ،ػيغ ثَدُ ٍ هی تَاًذ دس ثشگيشًذُ هَاسد صیش ثب شذ:
 )9ػيؼتن ّبی ّذایت ٍ ًبٍثشی.
 )2فشآیٌذّبی صٌؼتی شبهل فشآیٌذّبی شيويبیی ٍ ثيَتکٌَلَطی.
 )3تَليذ ٍ تَصیغ ًيشٍی ثشق.
 )4هٌْذػی هحيط صیؼت ٍ َّاشٌبػی.
 )5ػيؼتوْبی التصبدی ٍ هبلی.
 )6ػيؼتوْبی اطالػبتی ،هخبثشاتی ٍ شجکِ ّبی صٌؼتی.
 )7هٌْذػی پضشکی.
اص کليِ پظٍّشگشاى ٍ کبسشٌبػبى فؼبل دس صهيٌِ ّبی هشتجط ثب هٌْذػی کٌتشل ٍ اثضاس دليك دػَت ثؼول هی آیذ تب همربالت ٍ ًتربیج
آخشیي دػتبٍسدّبی ػلوی ٍ پظٍّشی خَد سا ثِ ایي هجلِ اسػبل ًوبیٌذ .خَاّشوٌذ اػت همبالت خَد سا ثِ صَست الکتشًٍيکی ثِ
آدسع control@isice.irاسػبل فشهبیيذ .ثشای کؼت اطالػبت ثيشتش ٍ دسیبفت ًحَُ تْيِ ٍ اسػبل همربالت هری تَاًيرذ ثرِ ػربیت
هجلِ ثب آدسع  www.isice.irهشاجؼِ ًوبیيذ.
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ضيَُ تذٍيي
هتي همبالت شبهل چکيذُ ،ثذًِ همبلِ ،هشاجغ ٍ صیشًَیؼْب ثبیذ ثب فًَت  ٍ B Zar 92ثب فبصلِ  doubleهيربى خطرَ  ،دس صرفحبت A4

یك ػتًَی ٍ تحت ًشمافضاس  Wordتْيِ گشدد.
آدرس ًَيسٌذگاى
آدسع پؼتی کبهل ّوِ ًَیؼٌذگبى ّوشاُ ثرب شروبسُ تلفري ٍ دٍسًگربس)فکغ) ٍ ًشربًی پؼرت الکتشًٍيرك)ًَ )emailیؼرٌذُ ػْرذُداس
هکبتجبت دس ثشگِ هؼتملی چبح ٍ ثِ ّوشاُ همبلِ اسػبل گشدد.
چکيذُ
ّش همبلِ ثبیذ شبهل ،ػٌَاى )فبسػی ٍ اًگليؼی) ،چکيذُ )فبسػی ٍ اًگليؼی) همبلِ دس حذاکثش ٍ 222اطُ ،کليذٍاطُ )فبسػی ٍ اًگليؼری)
دس حذاکثش ٍ 5اطُ ثبشذ.
تصاٍير ٍ عکسْا
دس ٌّگبم اسػبل همبلِ جْت داٍسی ًيبصی ثِ اسػبل اصل تصبٍیش ٍ ػکؼْب ًوی ثبشذٍ ،لی سًٍَشت اسػربلی ثبیرذ ٍاضرا ثبشرذ .پرغ اص
تبیيذ همبلِ ،اسػبل اصل تصبٍیش ٍ ػکؼْب جْت چبح همبلِ ضشٍسی هیثبشذ.
هراجع
ثِ کليِ هشاجغ ثبیذ دس هتي اسجبع دادُ شذُ ثبشذ .هشاجغ ثبیذ ثب شوبسُ هشخ

گشدًذ ٍ جضئيبت آًْرب ثرِ شرشی صیرش دس پبیربى همبلرِ ثرِ

تشتيت حشٍف الفجبی ًَیؼٌذگبى ظبّش گشدد:

هقاالت[ :شوبسُ هشجغ] ًبم خبًَادگی ٍ ػالهت اختصبسی اٍل ًبم ،ػبل اًتشبس یب تبسیخ ثشگضاسی" ،ػٌَاى همبلرِ"ً ،ربم کبهرل ًشرشیِ یرب
کٌفشاًغ ،شوبسُ هجلِ یب شوبسُ جلذ ،شوبسُ صفحبت.
کتابْا[ :شوبسُ هشجغ] ًبم خبًَادگی ٍ ًبم کبهل ّوِ ًَیؼٌذگبى ،ػٌَاى کتبةً ،بم هتشجن )دس صَست ٍجرَد)ً ،ربم کبهرل ًبشرش ،ػربل
اًتشبس.
ٍاحذّا :کليِ همبالت ثبیذ اص ٍاحذ اػتبًذاسد ) SIهتشیك) دس توبم ثخشْبی همبلِ اػتفبدُ ًوبیٌذ .دس کٌبس ٍاحذ  SIهریترَاى اص ٍاحرذ
اًگليؼی دس داخل پشاًتض ًيض اػتفبدُ ًوَد.
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طَل هقاالت
حذاکثش حجن همبالت دس ٌّگبم چبح  95صفحِ هیثبشذ کِ هؼبدل حذٍد ٍ 7522اطُ هیثبشذ .ثشای چبح صرفحبت ثيشرتش ٍ یرب سًگری
الصم اػت ّضیٌِای هؼبدل  2520222سیبل ) 25دالس آهشیکب) ثشای ّش صفحِ ثِ حؼبة هجلِ ٍاسیض گشدد.
فرايٌذ ارسال هقالِ
همبالت لبثل چبح دس هجلِ شبهل همبالت کبهل پظٍّشی ،همبالت کَتبُ ٍ یبدداشتْبی پظٍّشی هی ثبشذ .همبالت اسػبلی ًجبیذ دس ّري
هجلِ داخلی ٍ یب خبسجی چبح شذُ ثبشذ ٍ یب دس حبل داٍسی ثبشذ.



الصم اػت ًؼخِ الکتشًٍيکی همبلِ ثِ شکل  word ٍ pdfجْت داٍسی ثِ ًشبًی هجلِ  control@isice.irاسػبل شَد.
همبالت جْت داٍسی ثِ داٍساى هتخص

اسػبل هيگشدد .دس پبیبى تب یيذ یب سد ّش همبلِ تَػط ّيئت تحشیشیِ هجلِ اًجبم خَاّذ

پزیشفت .ػشدثيش هجلِ ًتيجِ داٍسی سا ثشای ًَیؼٌذُ ػْذُداس هکبتجبت اسػبل خَاّذ ًوَد.


دس صَستی کِ ًيبص ثِ تصحيا همبلِ ثبشذ ،تصحيحبت ثبیذ هٌحصشا هحذٍد ثِ هَاسد رکش شرذُ ثبشرذ .دس ػربیش هرَاسد ًَیؼرٌذُ
الصم اػت ػشدثيش سا دس جشیبى ّش گًَِ تغييش ٍ یب تصحيا دیگشی لشاس دّذ .دس ّش صَست هؼئَليت صحت ٍ ػمن هطبلرت ثرش
ػْذُ ًَیؼٌذُ خَاّذ ثَد.

حق کپی :دس صَست تبیيذ همبلًَِ ،یؼٌذگبى الصم اػت فشم اًتمبل حك اًتشبس آى ثِ "اًجوي هٌْذػبى کٌتشل ٍ اثضاسدليك ایشاى" سا
تکويل ٍ ثِ ّوشاُ اصل همبلِ اسػبل ًوبیذًَ .یؼٌذگبى الصم اػت هَافمت کتجی داسًذگبى حك کپی ثخشْبیی اص همبلِ کِ اص هشاجغ ٍ
هٌبثغ دیگش ًؼخِثشداسی شذُ اػت سا دسیبفت ٍ ثِ دفتش هجلِ اسػبل ًوبیٌذ.
ثذیٌَػيلِ اص کليِ اػبتيذ ،پظٍّشگشاى ٍ کبسشٌبػبى هٌْذػی کٌتشل ٍ اثضاسدليك جْت اسائِ همبالت خَد دس ایي ًششیِ دػَت ثِ ػول
هیآٍسد .خَاّشوٌذ اػت همبالت خَد سا ثِ صَست الکتشًٍيکی ثِ آدسع control@isice.ir :اسػبل فشهبیيذ .ثشای کؼت اطالػبت
ثيشتش هيتَاًيذ ثِ ػبیت http://www.isice.ir :هشاجؼِ ًوبیيذ.
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 امروزه تقريباً در تمام زير شاخههای کنترل حتي کنترل هوشمند از مزايای توابع تبديل اکيداً حقيقيمثبت در پايدار سازی:چکيده
 حضور اين توابع تبديل در يک سيستم کنترل حلقه بسته ميتواند به توليد يک تابع لياپانوف.سيستمهای کنترل حلقه بسته استفاده ميشود
- با اين وجود شرايط الزم و کافي داده شده برای توابع تبديل ماتريسي اکيداً حقيقي.برای تضمين پايداری سيستم حلقه بسته کمک کند
 اين موضوع اخيراً مورد توجه قرار گرفته است و نشان داده شده است که. يكسان نبوده است،مثبت در مراجع مختلف برای سال های مديد
 در اين مقاله يک تمايز مهم ماتريسهای تبديل اکيداً حقيقيمثبت و.قضايای قبلي دارای ناسازگاری هايي با تعريف اين توابع هستند
 عالوه بر اين شرايط الزم و کافي سادهتر و کليتری برای تعريف ماتريسهای تبديل اکيداً حقيقيمثبت.حقيقيمثبت ارائه و اثبات ميشود
 ميدانيم اين پارامترها هم در حوزهی. مزيت مهم کار حاضر استفاده از پارامترهای مارکوف سيستمهای چند متغيره است.ارائه ميشود
فرکانس و هم در فضای حالت بهراحتي قابل محاسبه هستند و بنابراين چارچوب يكساني را برای حوزهی فرکانس و حوزهی زمان فراهم
. همچنين با ارائهی چند مثال مزيت نتايج جديد در مقايسه با کارهای قبلي نشان داده شده است.ميآورند
. بسط لورانت، پارامترهای مارکوف سيستم،(SPR) 1 توابع تبديل اکيداً حقيقي مثبت، توابع تبديل ماتريسي:کلمات کليدی

Extension of Concepts and Theorems for Strictly Positive Real
Transfer Function Matrices
Mojtaba Hakimi Moghaddam, Hamid Khaloozadeh
Abstract: Nowadays almost in the all branches of control even intelligent control strictly
positive real transfer functions are used to stabilize closed loop control systems. These transfer
functions in a closed loop control system can help to generate a lyapunov function for guarantee the
stability of closed loop system. Nevertheless, the necessary and sufficient conditions for strictly
positive real transfer function matrices have been different in the literature for many years.
Recently, it is shown that there are inconsistencies between definition and theorems of strict
positive realness. In this paper, we present and prove an important difference between positive real
and strictly positive real transfer function matrices. Moreover, we introduce more complete and
simpler necessary and sufficient conditions for strictly positive real transfer function matrices. An
important advantage of present work is usage of Markov parameters of multivariable systems. We
know these parameters are easily calculated in both frequency and time domains, so using these
parameters can make a similar framework in both frequency and time domains. Presenting some
examples, we show the advantages of our new results in comparison to before works.
Keywords: Matrix Transfer Functions, Strictly Positive Real (SPR) Transfer Functions, Markov
Parameter of Systems, Laurent Series Expansion.
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2

مجتبي حكيمي مقدم ،حميد خالوزاده

 -1مقدمه

خواهد بود .همچنين اين شرط در تكميل شرايط الزم و کافي برای

نظريه تحقق 1در شبكههای الكتريكي عامل اصلي تعريف و توسعه

ماتريسهای تبديل  SPRنقش کليدی داشته و منجر به استخراج شرايط

توابع تبديل حقيقيمثبت (PR) 2بوده است .در سال  1391نشان داده شد
که حقيقيمثبت بودن شرط الزم و کافي برای تحقق پذيری امپدانس

الزم و کافي سادهتری نسبت به کارهای گذشته ميشود .الزم به ذکر
4

است که در اين تحقيق ماتريسهای ناسره نيز مورد مطالعه قرار گرفتهاند.

نقطه تحريک يک شبكهی الكتريكي تک دريچهای غير فعال است که

 -2تعاريف و مفاهيم پايه

در آن فقط از اجزای غير فعال مقاومت ،خازن ،القاگر و القاگرهای
متقابل استفاده شده است [ .]1تعميم تحقق پذيری به شبكههای الكتريكي

فرض کنيد )  G(sيک ماتريس تابع تبديل مربعي با ضرايب حقيقي به-

چند دريچهای 9و ارتباط آن با سيستمهای چند متغيرهی حقيقيمثبت در

صورت

[ ]2مورد بحث قرار گرفته است .در اين راستا اطالعات جامعي در [ ]9و
[ ]4آمده است که شامل جمعبندی و تكميل کارهای قبلي است .شناخت

()1

1

D

C(sI

A) B

Es

m

ويژگيها و شرايط الزم و کافي معادل برای توابع تبديل اکيداً حقيقي-

باشد که در آن تحقق )  (A, B,Cمينيمال است.

خواص منحصر بهفردی را بههمراه خواهد داشت که مي تواند به توليد

تعريف  ]29[ 1ماتريس تبديل )  G(sرا

مثبت ) (SPRبسيار مهم است زيرا حضور اين توابع در حلقهی کنترل،
يک تابع لياپانوف برای تضمين پايداری سيستم حلقه بسته منتهي شود.

5
الف) ناسره گوييم هرگاه E 0

امروزه تقريبا در تمام زير شاخههای کنترل حتي کنترل هوشمند از مزايای

6
ب) سره گوييم هرگاه E 0

اين توابع در پايدار سازی سيستمهای کنترل حلقه بسته استفاده ميشود

7

ج) سره دوطرفه گوييم هرگاه E 0, D 0

[ .]5الزم به ذکر است که مفهوم اکيداً حقيقيمثبت بودن ،بارها مورد

د) اکيداً سره 1گوييم هرگاه . E D 0

بازنگری قرار گرفته است ،از جمله ميتوان به مراجع [ ]6تا [ ]15اشاره
نمود .اولين کارهای انجام گرفته در ارتباط با استخراج شرايط الزم و
کافي و ويژگيهای يک ماتريس تبديل  SPRدر سالهای  1311و 1331
به ترتيب در دو مقالهی معروف [ ]16و [ ]17صورت گرفته است .در
[ ]11يک شرط کافي و در مراجع [ ]13تا [ ]21بيانهای ديگری برای
شرايط الزم و کافي ذکر شده است که در جزئيات يكسان نيستند .اين
بيانها در يک شرط وابسته به فرکانسهای باال با هم اختالف دارند .اين
شرط موضوع اصلي بحث در اين مقاله است و بهطور مفصل مورد بررسي
قرار ميگيرد و چندين مثال برای تشريح آن ذکر ميشود .در اين ميان
شرايط الزم و کافي مذکور در [ ]16و [ ]21بيشتر مورد استناد مقاالت و
کتب بوده است .با اين حال در [ ]19تا [ ]15نشان داده شده است که نتايج
مذکور در [ ]16و [ ]21هيچکدام کامل نبوده و با تعريف توابع تبديل
ماتريسي اکيداً حقيقيمثبت ناسازگاری دارند .باالخره در [ ]22چند

بخش اکيداً سره ماتريس تابع تبديل )  G(sرا با )  Gsp (sنمايش مي-
دهيم که در آن  B1, ..., B nماتريسهای مربعي  mmبا درايههای
ثابت و حقيقي هستند.
()2

... Bn 1s Bn
... n 1s n

کار حاضر از يک طرف تعميم نتايج مذکور در [ ]6به سيستمهای
چند متغيره و از طرف ديگر تكميل و ساده سازی نتايج ذکر شده در []19
تا [ ]15و [ ]22است .ايده اصلي ما در اين مقاله استفاده از پارامترهای

n 1

n 1

B1s

s 1s
n

1

Gsp (s )  C (sI  A) B 

در ادامه هر جا از )  G(sيا )  Gsp (sاستفاده شده منظور روابط ( )1و
( )2است.
تعريف  ]4[ 2ماتريس تابع تبديل )  G(sحقيقيمثبت ناميده مي-
شود اگر شرايط زير را دارا باشد.
 G(s ) )1هيچ قطبي در نيم-صفحهی راست باز 3نداشته باشد،
 )2برای هر

ويژگي مهم برای ماتريسهای  PRبه اثبات رسيده است.

[gij (s)]m

)G(s

حقيقي که

 jقطبي از )  G(sنيست داشته

T

باشيم ، G( j ) G ( j ) 0
 )9اگر

 jقطبي از )  G(sاست ،اين قطب غير تكراری بوده و

ماتريس مانده 11متناظر با آن نيمه معين مثبت باشد.

مارکوف سيستم است .ما به کمک پارامترهای مارکوف سيستم رفتار
فرکانس باالی مقادير ويژه شكل هرميتي يک ماتريس تبديل  SPRرا

با توجه به اينکه استفاده از تعريف  2برای شناخت ماتريسهای تابع

آشكار خواهيم نمود .به اين ترتيب شرط فرکانس باال که برای سالها
مورد اختالف بوده است حال بهطور ترسيمي بهراحتي قابل بررسي

4

- Improper Matrices
- Improper
6
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7
- Semi-proper or bi-proper
8
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9
- Open Right Half Plane
10
- Residue Matrix
5

- Realization Theory
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تبديل حقيقيمثبت مشكل است در ادامه به بررسي چند لم ميپردازيم که

مورد ماتريسهای تابع تبديل  SPRمرور ميشود.

برخي از ويژگيها و خواص اين ماتريسها را تشريح ميکنند.

تعريف  ]15[ 4ماتريس تابع تبديل )  G(sرا عادی گوييم هرگاه
2

معادلهی
لم  ]22[ 1اگر )  G(sيک ماتريس تابع تبديل  PRباشد ،آنگاه

0

T

E

Eو0

T

D

.D

لم  ]22[ 2اگر )  G(sيک ماتريس تابع تبديل  PRباشد ،آنگاه
عناصر قطر اصلي آن نيز توابع تبديل  PRخواهند بود.

انتقال واقع بر محور موهومي نيز در صورت وجود غير تكراری هستند.

دارای تعداد محدودی ريشه حقيقي باشد که در آن ) det(.نماد دترمينان
است.
لم  ]14[ 6ماتريس تابع تبديل عادی )  G(sاکيداً حقيقيمثبت
است ،اگر و فقط اگر
)1

لم  ]9[ 4اگر )  G(sيک ماتريس تابع تبديل  PRباشد ،آنگاه
1

معكوس آن يعني )  G (sنيز درصورت وجود  PRاست.

)9

خطي نامتغير با زمان و غير فعال باشد ،آنگاه )  G(sحقيقيمثبت است.

T

رابطهی 0

) ، G( j

) G ( j

0,

T

)

 G( jبرای

G ( j

به اندازه کافي کوچک و

به اندازه کافي

)

يک 0

نتيجه  1شبكهی دو دريچهای شكل ( )1دارای ماتريس امپدانس
()9

)  G(sهيچ قطبي در نيم-صفحهی راست بسته نداشته باشد،
9

)2

لم  ]24[ 5اگر )  G(sماتريس امپدانس 1يک شبكهی الكتريكي

) z2 (s ) z1(s ) z2 (s ) z1(s
) z2 (s ) z1(s ) z2 (s ) z1(s

)) G ( j

0

()5

لم  ]22[ 3اگر )  G(sيک ماتريس تابع تبديل  PRباشد ،آنگاه
هيچ صفر انتقالي در نيمهی راست صفحه نخواهد داشت و صفرهای

T

) det(G( j

بزرگ ،برقرار باشد.

) G(s

)4

است .بنابراين بديهي است اگر )  z 1 (sو )  z 2 (sتوابع تبديل اسكالر
 PRباشند ،آنگاه )  G(sنيز يک ماتريس تابع تبديل  PRخواهد بود.

T

0

.E

E

شرط  9در لم اخير را شرط فرکانس باال ميناميم زيرا بايد برای مقادير
بزرگ

وجود داشته

يک عدد مثبت به اندازه دلخواه کوچک

باشد که رابطهی

)

0

()6

T

G ( j

G( j

)

را برآورده نمايد .اين شرط محل اختالف کارهای گذشته بوده است
شكل  1شبكهی دو دريچهای غير فعال و متقابل موسوم به لتيس متقارن.
مثال 1

در مقاله معروف تا ]16[ 4که در سال  1311منتشر شد معادل زير

با توجه به تعريف  2بهراحتي ميتوان نشان داد که

s
2
)  z 1 (sو
s 1
s 1
بنابراين ماتريس
2
1
2
1

()4

)  z 2 (sتوابع تبديل  PRهستند.
s
s
s
s

2
1
2
1

s
G(s ) s
s
s

) D

برای شرط فرکانس باال داده شده است :اگر 0

آنگاه 0

T

)) G ( j

) (G(j

 limدر غير اينصورت برای

برخي مقادير 0

رابطهی 0

برقرار بوده و نيز 0

T

)) G ( j

T

T

D

(E

) E

) (G( j

2

D

. lim

در ويرايش سوم کتاب خليل [ ]21که در سال  2112منتشر شده
 Eبرای شرط فرکانس باال داده

است ،معادل زير با پيشفرض 0

تعريف  ]25[ 3ماتريس تابع تبديل )  G(sرا  SPRگوييم هرگاه

 G(sبرای يک 0

T

، det(D

5

که بر اساس رابطه ( )9ساخته شده است نيز يک ماتريس  PRاست.
)

و بحث اصلي اين مقاله تشريح و ساده سازی اين شرط است.

به اندازه کافي کوچک  PRباشد.

اين تعريف نشان ميدهد که مجموعهی توابع  SPRزير مجموعه

شده است :يا 0

T

D

T

 Dو يا اگر 0

D

6
هر ماتريس رتبه کامل  Mبا ابعاد )) D
T

که

در

آن

0

T

D )M

 ، Dآنگاه برای

rank(D
T

M (D

داشته

m

(m

باشيم

توابع  PRهستند .بنابراين تمامي ويژگيهای پيشگفته برای توابع  ،PRدر
مورد توابع  SPRنيز برقرار خواهد بود .در ادامه برخي از نتايج موجود در
- Impedance Matrix
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T

G ( j ))M

0

T

) M (G(j

2

. lim

1

کرلس در سال  2111نشان داد شرط فرکانس باالی ذکر شده در مقالهی
T

rank(D

) D

تا [ ]16و کتاب خليل [ ]21وقتي m

k 1

Ak  CA B ; k  1,2,...

()3

A1  B 1

 0با

A2  B 2   1A1

تعريف  9سازگار نيست .عالوه بر اين در مقاله کرلس [ ]15معادل جديد
زير برای شرط فرکانس باال با پيشفرض
T

rank(D

) D

0

()7

0

E

و

 Nارائه شده است:

m
T

)) G ( j

) det(G(j

2N

بوده و به مراتب سادهتر از رابطه ()6

بعد ابتدا نشان ميدهيم که رابطه ( )7برای سيستمهای ناسره نيز برقرار
است .سپس اين شرط را به رفتار فرکانس باالی مقادير ويژه ماتريس
T

Ak   1Ak 1   2Ak 2  ...   n 1Ak n 1   n Ak n

حال ميخواهيم به کمک بسط لورانت داده شده در ( )1يک تعبير
هندسي برای ( )7بهدست آوريم .با توجه به اينکه

 ... , s  RL

()11

)  G(jارتباط ميدهيم .در حقيقت اثبات ميکنيم افت

T
در اندازه مقادير ويژه ماتريس ) G ( j

An  B n   1An 1   2An 2  ...   n 1A1

lim

است ،اما بررسي آن در بسياری از مواقع پيچيده و طوالني است .در بخش

) G ( j

()11

If k  n,Then

رابطه ( )7يک تفاوت بسيار مهم ماتريسهای  PRو  SPRرا بازگو مي-
کند .گرچه رابطه ( )7مستقل از

A3  B 3   1A2   2A1

T
ماتريس ) G ( j

T
( )7بدست ميآوريم که ما را از محاسبهی ) G ( j

)  G(jبي-

نياز مي کند و تنها کافي است دو پارامتر اول مارکوف سيستم را بهدست
آوريم .با چند مثال مزيت استفاده از نتايج جديد در مقايسه با رابطهی ()7
نشان داده شده است .همچنين معادل شرط فرکانس باال را برای ماتريس-

2

s

) E

T

) G( j

) G ( j
T
1

) (A2 AT2

) (A1 A

T

RL

(D

) D

j

2

()12

s

)  GH (jداريم

j (E

کاربردی و با اهميتي است زيرا در بسياری مواقع بررسي رابطهی ( )7به-
صورت تحليلي امكانپذير نيست .سپس يک معادل سادهتر برای رابطهی





) G(j

T

باال نبايد بيش از ( 40 dBچهل دسيبل بر دهه) باشد .اين نتيجه امكان
dec
)  G(jفراهم ميآورد و اين نتيجهی بسيار

3

s

T
و با فرض ) G ( j

)  G(jدر فرکانسهای

بررسي شرط فرکانس باال را از روی منحنيهای اندازه مقادير ويژه

A3

A2

A1

G(s)  Es  D 

T
3

) (A3 A

...,

3

j

از طرفي ميدانيم اگر )  G(sحقيقيمثبت باشد ،آنگاه جمله
T

) E

 j (Eدر رابطهی ( )12برابر صفر است (زيرا بنا به لم 1

E

) E؛ پس رابطهی ( )7برای ماتريسهای تابع تبديل ناسره نيز

T

برقرار است.
ميدانيم اگر تابع تبديل اسكالر )  G(sاکيداً حقيقيمثبت باشد،

های ناسره استخراج ميکنيم.

آنگاه })  Re{G( jنميتواند برای مقادير بزرگ

 -3تعبير هندسی شرط فرکانس باال

2

سريعتر از

به صفر همگرا شود [ .]91در قضيهی زير اين نتيجه را به ماتريس-

بسط لورانت بخش اکيداً سره ماتريس تابع تبديل يعني ) Gsp (sبه-

های تابع تبديل اکيداً حقيقيمثبت تعميم ميدهيم .اين قضيه امكان

صورت رابطهی ( )1است که در آن  RLبرابر فاصلهی دورترين قطب

بررسي برقراری شرط فر کانس باال را با توجه به منحني اندازه مقادير ويژه
T

)  G( jفراهم ميآورد.

) Gsp (sاز مبدا است [ 26و  .]4به ضرائب  A1 , A2 , A3 ,...در رابطهی

) G ( j

( )1پارامترهای مارکوف سيستم گفته مي شود [ 27و .]4

قضيه  1مقادير ويژه يک ماتريس تابع تبديل  SPRنميتوانند برای

()1

RL

... , s

A3

A2

A1

s3

s2

s

مقادير بزرگ

) Gsp (s

پارامترهای مارکوف يک ماتريس تبديل از ويژگيهای اساسي آن بوده
و در کنترل سيستمهای چند متغيره و تحققهای فضای حالت کاربرد

سريعتر از

T

اثبات :بديهي است مقادير ويژه ماتريس ) G ( j
توابع زوج و حقيقي از
T

)) G ( j

) (G(j
i

رابطهی ( )11قابل محاسبه هستند [.]23
- Corless
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0i

()19

RL

) G( j

هستند و اگر آنها را با
نمايش دهيم ،آنگاه خواهيم داشت
T

فراوان دارند [ ]21و [ .]27پارامترهای مارکوف يک سيستم با توجه به
رابطهی ( ،)2در فضای حالت با رابطهی ( )3و در حوزهی فرکانس با

2

به صفر همگرا شوند.

)) G ( j
... ,

) (G( j

i

6i

4i

2i

6

4

2

1
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همچنين اگر فرض کنيم مقادير ويژه بهصورت صعودی مرتب شده باشند

يعني )(.

)(.

1

T
ماتريس D

(.) ...

2

)(.

m 1

m

 Dبرابر  Nباشد ،آنگاه داريم
T

i 1,2,..., N

()14

T

)) (GH ( j
k2

...

6i

4i

6

4

2

6i

4i

2i

6

4

2

m
i

k1

i

0i

)

()16

0m

...

)0(N 2

)0(N 1

x

1

1
x
2

1 2
x
8

1 3
x
16

... , x

1

3

2

x

x

1
x
1

2N

...

22

21

k1

(

4

)) det(GH (j

k1

تبديل  SPRنميتوانند برای مقادير بزرگ

8

... ,
... ,

6

6

16
8

4

4

4

6
2

2

2

2

2N

lim

سريعتر از

2

2

)) (GH (j

1

به صفر

نتيجه  2اگر ماتريس تبديل ) G(sاکيداً حقيقيمثبت بوده و ماتريس
دارای

)) (GH (j

نقص
2

رتبه

داشته

باشد،

آنگاه

)) (GH (j

2

داريم

پس شرط فرکانس باال برقرار نيست .شكل 2

شكل ديده ميشود مقدار ويژهی کوچکتر در فرکانسهای باال مضربي
از

4

است.

. lim

min

زير با يک مثال اين نتيجه مهم را تشريح ميکنيم.
مثال  2ماتريس تابع تبديل
1
s 1
1
1
s 1 s 1
1

()11

 -4ساده سازی شرط فرکانس باال
در اين بخش شرط فرکانس باالی داده شده توسط کرلس را ساده مي-
کنيم .قضيهی  2يک روش تحليلي بسيار ساده برای بررسي برقراری

يک تمايز مهم ماتريسهای  PRو  SPRدر قضيه  1اثبات شد .در

شرط فرکانس باال فراهم ميآورد .در حقيقت اين قضيه مبين اين حقيقت
است که تنها دو پارامتر اول مارکوف سيستم در تعيين حد داده شده با
رابطهی ( )7موثر هستند.

) G(s

را در نظر بگيريد .همانطور که در [ ]14ذکر شده است ،اين ماتريس PR

است زيرا
j
1

()13

1)2

j

1
2

4
2

1

2

1

بنابراين 0

1

■

همگرا شوند.

D

x

1

نمودار مقادير ويژهی )  GH ( jرا نشان ميدهد .همانطور که در اين

بنابراين رابطهی ( )7به اين معني است که مقادير ويژهی يک ماتريس تابع

D

1

)) (GH (j

از رابطه ( )29ديده ميشود که برای مقادير بزرگ

()17

0

()21

(1 )24

پس

T

2

... , x

1

(1 )29

که در آن

()

1

داريم

2N

)2( N 1

)) (GH ( j

1,2

حال با استفاده از بسطهای

()22

)) det(GH ( j

i 1

4

()21

2

1

1

)  GH (jخواهيم داشت

) G(j

حال با فرض ) G ( j

) (G( j
2i

... ,

... , i N 1, N 2,...,m

اثبات شده در قضيه  1برقرار نيست .بهراحتي ميتوان نشان داد که
2

)) G ( j

()15

و نقص رتبه

جا مقادير ويژهی )  GH ( jرا محاسبه نموده و نشان ميدهيم ويژگي

(

1

2

) GH ( j

2

))  . det(GH ( jميتوان نشان داد اين

ماتريس  SPRنيست زيرا شرط فرکانس باال را برآورده نميکند .در اين-
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شكل :2مقادير ويژهی )  GH ( jبرای مثال 2
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 ، Nرابطهی

الزم به ذکر است که برای حالت خاصي که 0

( )92معادل است با 0

قضيه  2شرط فرکانس باالی داده شده در ( )7معادل است با شرط

0

()25

2N

)) det(GTH (j

0

lim

که در آن )  GTH ( jشكل منقطع ماتريس هرميتي )  GH ( jاست
و با رابطهی
T

) A1

(A2

) A2

()26

T

(A1

2

T

j

اثبات :فرض کنيد  Pو  Qدو ماتريس هرميتي  m mبوده و مقادير
ويژهی هر يک از آنها و نيز مقادير ويژهی مجموع آنها بهصورت

بنابراين با انتخاب m

 jداريم

1,2,...,m

(Q) , i

m

1

()27

()21

)(P

j

(P

)Q

i

i j m

)(P

max

)Q

i

 Pو ) GTH ( j

()23

3

(P

i

 Qبرای هر

)) (GH ( j

i

)) GTH ( j

...

T 4i
4

2

) (GH ( j

i

 . A1اگر

A1

 . det(A2از طرفي برقراری 0

T

T

(A2

) A2

)  GH ( jتضمين شده است ،پس نتيجهی زير را
 ، Nآنگاه حد ( )92معادل است با اين-

اگر m

 A1و 0

T

. (A2

) A2

الزم به ذکر است که مثالهای موجود در مراجع گذشته بسيار ساده
انتخاب شدهاند ،به اين معني که ماتريس تابع تبديل )  G(sبا ابعاد
 2 2و توابع تبديل هر درايهی آن از مرتبه اول انتخاب ميشده است.

N

ما در اينجا با ارائه چند مثال پيچيده برای حالتيکه m

max

2

3

2

4

2s 5s s 2s 3
s 4 3s 3 4s 2 3s 1

)) (G TH ( j

T 0i

RL

i

3

4

10s 17s 15s 6
s 4 3s 3 4s 2 3s 1

2s 4 11s 3 17s 2 20s 9
s 4 3s 3 4s 2 3s 1

2s

) G(s

2s 4 5s 3 s 2 2s 3
s 4 3s 3 4s 2 3s 1

,

T (2m )i

بديهي است بررسي برقراری رابطهی ( )7که مستلزم محاسبه

2m

T

)) G ( j

آنگاه

و

T 0i

 iبه ترتيب با

برای هر 1,2,...,m

T 2i

0i

و

در رابطه ( )19برابر هستند .بنابراين

()91

k1

2N

)) det(GTH ( j

)  det(G( jميباشد کار بسيار طوالني و خسته

کنندهای است .نشان ميدهيم اين کار به کمک رابطهی استخراج شده در
( )92بهراحتي انجام پذير است .با استفاده از ( )11داريم

)) det(GH ( j

2N

lim

1 1
,N
1 1

1,

lim
()99

از اينرو شرط فرکانس باالی داده شده توسط کرلس بهصورت زير ساده

4
1

A1

1
, A2
5

3
4

4
6

2

0, D

E

ميشود.
T

()92

0

مفروض است.

()91

2i

T

 A1برقرار باشد ،آنگاه حد ( )92الزم ميدارد که

) A2

0

D

مثال  3ماتريس تابع تبديل

بنابراين بديهي است که اگر
T 2i

T
تساوی A1

T

 Dو

مزايای نتايج جديد را در مقايسه با کارهای گذشته نشان ميدهيم.

)) (GTH ( j
k

 ، Nآنگاه 0

همچنين در صورتيکه m

T
که A1

 iخواهيم داشت

1,2,...,m

D

نتيجه 4

اين رابطه نشان ميدهد که تفاضل هر يک از مقادير ويژهی Q
 Pکوچکتر يا مساوی ،بزرگترين مقدار ويژهی  Qاست .حال با
انتخاب ) GH (j

0

T

.D

داريم.

Pو

Q

 ، Nآنگاه رابطهی ( )92معادل است با اينکه

نتيجه  3اگر 0

توسط شرط 0

صعودی مرتب شده باشد ،آنگاه رابطهی زير برقرار است [.]91

j

 Dبنابراين نتيجهی زير را داريم.

برای وجود حد ( )92الزم است که

داده ميشود.

(Q) , i

D

) GTH (j

D

D

T

T

) D

 . det(Dاز طرفي ميدانيم که

0

) A2

و اثبات کامل است.

(A2
2

T

(A1

) A1
j

■
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T

D

det D

2N

lim

بنابراين
2

()94

2

4
6

2
2

2
2

3
4

2
2
2

) GTH ( j
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پس 0

)) det(GTH (j

8

2N

 limو بنابراين شرط

فرکانس باال برقرار است .در شكل  9مقادير ويژهی ماتريس ) GH ( j

ترسيم شده است .اين شكل نشان ميدهد که کوچكترين مقدار ويژه در
فرکانسهای باال با

2

متناسب است يا بهطور معادل در هر دهه

dB

T
نيست .دقت کنيد که نقص رتبهی ماتريس D

N

 Dبرابر 2

است و بنابراين شرط فرکانس باال الزم ميدارد که دو تا از مقادير ويژهی
)  GH (jدر فرکانسهای باال با نرخ

2

به صفر همگرا شوند .مقادير

ويژهی ماتريس )  GH (jدر شكل  4ترسيم شده است .مشاهده ميشود
4

 40افت دارد.

متناسب

که اندازهی کوچكترين مقدار ويژه در فرکانسهای باال با
2

1
1
s 2
s 3 s 3 s 1
1
s 3
1
) G(s
مثال  4مااتريس تاابع تباديل
s 2 s 1 s 2
s 4
1
3
s 1 s 3 s 1
را در نظر بگيريد .در اين مثاال نياز اساتفاده از رابطاهی ( )7بسايار مشاكل

متناسب است.

است و دومين مقدار ويژه در فرکانسهای باال با

است بهويژه که ماتريس دارای ابعاد  3 3است .با استفاده از ( )11داريم

1
0 , N 2,
0
()95

3
2
3

1 1 3
1 2 1 , A2
3 1 3

3
2
3

3
2
3

0 0
0 1
1 0

E 0, D

A1
شكل  :4مقادير ويژهی )  GH ( jبرای مثال 4

بنابراين

1

D

C (sI

مثال  5ماتريس تابع تبديل A) B

)  G(sبا

فرض
1.5 10
0.5
3,
1
5

0
0 , B
1

12
2
6

5
1
2

A

2
3

0
1

C

1
, D
4

1 0
0 0

داده شده است.
مشابه مثالهای قبل استفاده از شرط ( )7که مستلزم محاسبه
T

)) G ( j

شكل  :9مقادير ويژهی )  GH ( jبرای مثال 9

)  det(G( jميباشد کار بسيار طوالني و خسته

کنندهای است .نشان ميدهيم که بررسي برقراری اين شرط به کمک
رابطهی معادل استخراج شده در ( )92بهراحتي انجام پذير است .با استفاده
از ( )3داريم

()96

2

3

2

2

2

3

2

3
2

1
2

2
3

2

3

2

22

2

3

) GTH ( j

بديهي است که ماتريس )  GTH ( jويژه است زيرا سطر اول و
سوم آن يكسان هستند ،پس 0

))  . det(GTH ( jبنابراين رابطهی

1 0
,N
0 0

1,
()97

1
2

0
1

0, D

0 1
, A2
1 1

E
A1

بنابراين

( )92برقرار نيست و در نتيجه ) G(sشرط فرکانس باال را ندارد و SPR
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1
j
1 2

اکيداً

1

()91

)) det(GTH ( j

4

حقيقيمثبت

ET

) H(sنيز با فرض 0

Es

آنگاه

 Eحقيقي-

مثبت خواهد بود .اما اين حكم در مورد ماتريسهای  SPRصادق نيست.

j

2

بنابراين 0

2

سره

)Gsp (s

) GTH (j

)Gsp (s

باشد،

ماتريس

2N

در

 limو )G(s

واقع

اگر

شرط فرکانس باال را دارد.

2E

)Gsp (s
ناسره SPR

T

ميشود.

نقض

اما

T

ماتريس

ET

) H(sبا دو فرض 0

Es

D

2E

و0

D

D

باشد،

) H(sنميتواند  SPRباشد زيرا شرط

Es

ماتريس )Gsp (s

0

 -5شرايط معادل برای ماتريسهای

)Gsp (s

اکيداً

حقيقيمثبت

آنگاه

E

 Dاکيداً حقيقيمثبت خواهد بود.

D

نشااان ماايدهاايم کااه شاارط فرکااانس باااال باارای ماااتريس تااابع تبااديل

Es

D

)Gsp (s

) G(sعاااالوه بااار شااارط ( )92مساااتلزم
T

برقاراری شارط 0

 Dنياز مايباشاد .در واقااع الزم

D

2E

T

T

 Eاين نامساوی به-

E

فرکانسهای باال برقرار باشد .اما چون 0

ماتريس
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چکیده :اندازه گيری و کنترل ) TDS(Total Dissolved Solidsآب ،در صنعت ،کشاورزی ،دامپروری و بهداشت از اهميت
بااليي برخوردار است .سيستم طراحي و ساخته شده در اين مقاله ،با نصب بر روی دستگاههای تصفيه آب صنعتي و خانگي  TDS ،آب را
اندازهگيری ،نمايش و کنترل مينمايد .تكنولوژی ساخت سيستم اندازهگيری  TDSبهگونهای است که اثر مخرب دما بر اندازهگيری را
جبران ميکند .همچنين با شرح آزمايش های متعدد انجام شده در پژوهشكده علوم و صنايع غذايي ،نحوه کاليبراسيون سيستم اندازهگيری
توضيح داده ميشود .بهمنظور کنترل  ،TDSمدل رياضي دستگاههای تصفيه آب اسمز معكوس خانگي را با انجام آزمايشهای عملي
بهدست ميآوريم .سپس کنترلکننده سيستم را با روش پاسخ نوساني زيگلر -نيكولز طراحي کرده و مناسبترين آن را پيادهسازی ميکنيم.
اجرای عمليات کنترل  TDSنيز از طريق کنترل زمان واقعي و پيوسته شير مخلوط انجام ميشود .اين شير با فيلتر ممبران يا RO(Reverse
)Osmosisبهصورت موازی بسته مي شود و با افزودن يا کاستن آب ورودی اين فيلتر به آب خروجي آن ،اسباب کنترل  TDSرا فراهم
ميسازد .سيستم به دست آمده از اين پژوهش ،ضمن اخذ تاييديههای علمي از مراجع ذيصالح ،به توليد نيمه صنعتي رسيده است و دارای
کاربردهای فراواني در صنعت ميباشد.
کلمات کلیدی :اغتشاش دما ،اندازهگيری  ،TDSکنترل  ،TDSهدايت الكتريكي.PID ،

Design and Manufacture of TDS Measurement and Control System
for Water Purification in Reverse Osmosis by Classic PID with the
Ability to Compensate Effects of Temperature on Measurement

Seyed Kamal-e-ddin Mousavi Mashhadi, Hamid Yadollahi
Abstract: Measurement and control of TDS (Total Dissolved Solids) of water has significant
importance for industry, agriculture, livestock and health. The system designed and manufactured
in this paper measures, displays and controls TDS of water by installing on domestic and industrial
purification systems. Technology of manufacturing TDS measurement system is such that it can
compensate for the adverse effect of temperature on measurement. Meanwhile, calibration of the
measurement system will be explained by discussing several examinations conducted in Research
Institute for Food Science and Technology. In order to control TDS, mathematical model for
domestic water purification devices of reverse osmosis (RO) is obtained by running practical
نويسنده عهده دار مكاتبات :حميد يدالهي
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experiments. Then, system controller is designed by Ziegler-Nichols oscillation method with the
most appropriate controller being implemented. Operation of controlling TDS is done through real
time and continuous controlling of a mix valve. This valve is closed parallel with a membrane filter
or RO, so one can control TDS by adding or reducing inlet water into outlet water of this filter. The
system developed by this research is produced in pilot by receiving scientific approvals from
relevant authorities and has found numerous applications in industry.
Keywords: temperature turbulence, TDS measurement, TDS control, electrical conductivity,
PID

 -1مقدمه
آب طبيعي به علت خاصيت حل کنندگي خويش ،معموال حجم
بااليي از نمک های محلول را در خود دارد CO2 .هوا نيز به علت حل
شدن در آب و توليد اسيدکربنيک ضعيف ،خاصيت خورندگي آب را
شدت مي بخشد .بنابراين آب در زمان عبور از محيطهای گوناگون
مخصوصا محيطهای آهكي ،مقداری از کربناتها را در خود حل
ميکند .اين کربناتها بههمراه يونهايي مثل کلسيم  ,منيزيم و  ...باعث
ايجاد سختي موقت آب شده که با جوشاندن از بين ميرود .البته يونهای
منيزيم ،کلسيم و ساير يونهای فلزی که با سولفات ،نيترات و کلرو ايجاد
سختي دائم مي کنند ،با حرارت قابل حذف نيستند .مجموع مواد جامد
نامحلول در آب را با  TDSنشان ميدهند و واحد آن هم برحسب ppm
) (Part Per Millionميباشد[ TDS .]1باالی آب ،اثرات زيان بخشي
از جمله رسوب در دستگاههای حرارتي و ديگهای بخار ،خورندگي
بويلرها و تاسيسات حرارتي ،باقي گذاشتن لک روی محصوالت غذايي و
نساجي ،کوتاه تر شدن زمان توليد سنگ کليه در بدن ،از دست دادن
طعم و مزه خوب چا ی و قهوه ،دير پخته شدن حبوبات ،کف نكردن
صابون و افزايش ميزان مصرف آن و در نتيجه مزاحمت در هنگام شستن
دست ها را در پي دارد .از سوی ديگر ،حذف بيش از اندازه امالحي نظير
کلسيم در دستگاههای معمول تصفيه آب خانگي ،عالوه بر تلخي طعم
آب موجب پوکي استخوان ميشود که از آن به مرگ خاموش تعبير
ميشود .اندازهگيری و کنترل  TDSآب در بهداشت و صنعت از اهميت
بااليي برخوردار است .با استفاده از سيستم تصفيه آب به روش اسمز
معكوس ،روزانه  111111 m 3آب شور دريا در ليبي به آب شيرين
تبديل ميشود[ .]2نحوه عملكرد و ساختار داخلي فيلتر  ROکه مهمترين
بخش سيستمهای تصفيه آب اسمز معكوس ميباشد ،در [ ]9به طور کامل
تشريح شده است .بهمنظور کنترل  TDSآب ابتدا بايستي آن را
اندازهگيری نماييم .اندازهگيری اين پارامتر بهطور کلي به دو روش
اندازهگيری وزني و هدايت الكتريكي انجام ميشود[ .]4،11همچنين در
[ ]4ضمن بررسي ارتباط ميان  TDSبا هدايت الكتريكي آب ،رابطهای
ارائه شده است که در آن با داشتن هدايت الكتريكي و ضريب ke
ميتوان  TDSآب را بهدست آورد .بررسيها و تحقيقاتي نيز در[ ]5بر
روی آب شيرين منطقه  Red hillsهندوستان برای بهدست آوردن رابطه
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ميان  TDSو هدايت الكتريكي انجام گرفته است .هدايت الكتريكي را با
 ECکه خالصه شده کلمه  Electrical Conductivityميباشد ،نشان
ميدهند و واحد آن برحسب ميكرو زيمنس ) (µSميباشد .همچنين
آزمايشهايي در [ ]6انجام شده است که حاکي از تغييرات هدايت
الكتريكي آب با تغييرات دما ميباشد .لذا يک رابطه رياضي بين هدايت
الكتريكي و دمای آب بهدست آمده که براساس آن ميتوان اثر دما بر
روی هدايت الكتريكي آب را کاهش داد.
برای کنترل انواع مختلف سيستمها و پروسههای صنعتي ،روشهای
متعددی وجود دارد .اين روشهای کنترلي در [ ]7مورد بررسي قرار
گرفته شده است .همچنين در [ ]8-3با افزايش دقت مدل رياضي تخميني
از يک واحد نمک زدايي به روش اسمز معكوس ،کنترل آن با استفاده از
تكنيکهای  Feedback/Feed-forwardبررسي شده است .با
استفاده از منطق فازی ،شاخص کيفيت آب رودخانه کارون ايران که
عمدتا شامل اکسيژن محلول ) ،TDS ، (Dissolved Oxygenکدری،
نيترات و  PHميباشد؛ را تعيين کرده و بهصورت کمّي به کاربر ارائه
ميدهد [ .]11نحوه اندازهگيری و کنترل  TDSآب در دستگاههای تصفيه
آب اسمز معكوس به روش دو نقطهای ،در [ ]12بررسي شده است.
در اين مقاله يک روش ابتكاری برای طراحي و ساخت سيستم
اندازهگيری  ECآب معرفي شده که صحت عملكرد آن در آزمايشهای
متعدد نشان داده ميشود .همچنين بهعلت ساختار سنسور طراحي شده،
امكان دستيابي به دقتهای زير  1/5درصد را در بازههای کوچک
فراهم ميسازد .از نوآوریهای اين سيستم طراحي و ساخته شده،
اندازهگيری و کنترل  TDSآب بر روی دستگاههای تصفيه آب صنعتي و
خانگي ميباشد .تاييديه شماره  719/14285پارک علم و فناوری استان
خراسان ،اين ادعا را ثابت مينمايد .پيشتر ،از سيستمهای کنترل TDS
تنها در نيروگاهها و مجتمع های پتروشيمي استفاده شده است که به
هيچعنوان از آنها نمي توان در تصفيه آب استفاده نمود .ولي ما با استفاده
از علم کنترل در تصفيه آب شرب و ساخت سيستم اندازهگيری و کنترل
مناسب ،سالمتي و بهداشت را برای مصرفکنندگان به ارمغان ميآوريم.
در ادامه ابتدا به عملكرد سيستمهای تصفيه آب اسمز معكوس اشاره
ميکنيم .سپس ضمن معرفي تكنولوژی ساخت سيستم اندازهگيری TDS
و همچنين نحوه جبران سازی اثر اغتشاش دما بر آن ،به چگونگي تست و
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کاليبراسيون سيستم اندازهگيری ميپردازيم .در ادامه با انجام
آزمايشهايي ،مدل رياضي دستگاههای تصفيه آب اسمز معكوس خانگي
را بهدست ميآوريم .با استفاده از مدل بهدست آمده و کنترلرهای
کالسيک  TDS ،PIDآب خروجي دستگاههای تصفيه آب را به روش
پاسخ فرکانسي زيگلر -نيكولز کنترل مينماييم .در انتها نتايج ساخت،
تست و ارزيابي عملي سيستم اندازهگيری و کنترل  TDSبههمراه
تاييديههای علمي اخذ شده و همچنين کاربرد آن در صنعت و بهداشت،
مورد بررسي قرار ميگيرد.
شكل  :1نمايي از اليههای مختلف تشكيل دهنده فيلتر ]9[RO

 -2چگونگی عملکرد سیستمهای تصفیه آب
اسمز معکوس
در دستگاههای تصفيه آب اسمز معكوس از چندين فيلتر مختلف
استفاده مي شود .تعداد و نوع فيلترها ،بسته به نوع آب منطقه و استفاده ای
که از آن خواهد شد ،تعيين ميشود .فيلترهای انتهايي از دقت باالتری
نسبت به فيلترهای ابتدايي برخوردار هستند ،بنابراين ذرات درشت تر در
ابتدای مسير و ذرات ريزتر در انتهای مسير حذف ميشوند .يكي از اين
فيلترهای انتهايي ،فيلتر  ROميباشد .در اين فيلتر از يک غشاء نيمه تراوا
استفاده شده است که عالوه بر جداسازی ذرات ناخالصي با ابعاد بزرگ،
اکثر مواد شيميايي و آلودگيهای موجود در آب را نيز فيلتر ميکند
(شكل  .)1معموال  TDSآب خروجي اين فيلتر در حدود 21 ppm
ميباشد .اين بدين معناست که ميزان عناصر موجود در آب مانند کلسيم،

برای رفع اين مشكالت در بخش اندازه گيری ،با استفاده از
تكنولوژی جبرانسازی اثر اغتشاش دما در اندازهگيری ،ميزان دقت
افزايش مييابد .همچنين ميزان  TDSآب خروجي دستگاه بهصورت
زمان واقعي و پيوسته اندازهگيری شده و سپس نمايش داده ميشود .با
داشتن ميزان دقيق  TDSآب و همچنين طراحي کنترلکننده مناسب،
ميزان امالح آب خروجي اين دستگاهها را در بازه دلخواه کنترل
مينماييم .صحت عملكرد سيستم و کاليبراسيون بهصورت کامال علمي
در آزمايشگاههای مورد تاييد وزارت علوم ،انجام ميشود.
در شكل  2ساختمان و نحوه عملكرد دستگاههای تصفيه آب اسمز
معكوس ،به همراه تلفيق آن با ساختار پيشنهادی اين پژوهش مشاهده
ميشود.

فلورايد ،پتاسيم ،فيبرها و ...به ميزان قابل توجهي کم شده و در نتيجه مزه

Reverse
Osmosis

آب طبيعي به سمت تلخي ميل ميکند .نوشيدن چنين آبي از نظر پزشكان
توصيه نميشود .الزم به تذکر است که غلظت آب مجاز برای شرب
کمتر از  911 ppmميباشد.
برای رفع اين مشكل و کنترل  TDSآب خروجي در بازه دلخواه ،از
يک شير مخلوط استفاده ميشود .اين شير با فيلتر  ROبه صورت موازی
قرار ميگيرد و با تنظيم دستي آن ميتوان مقداری از آب ورودی اين
فيلتر را که از امالح زيادی برخوردار است ،به خروجي آن اضافه نمود.
بدين ترتيب  TDSخارج شده از سيستم به حد مطلوب برای کاربر
ميرسد .اما بدليل زياد بودن فشار آب در ورودی شير مخلوط و فيلتر

Primery
Filters

Input water

Output of controller

Display

EC

M Stepper
Motor

Temperature

Probe
Temperature
Sensor

Pump

Secondary
Filters

TDS Controller

Tank

Output Water

شكل  :2شمای کلي سيستم پيشنهادی اندازهگيری و کنترل  TDSبا حذف
اثرات نامطلوب دمايي

 ، ROتغييرات اندک شير مخلوط توسط اپراتور سبب تغييرات بزرگ

همانطور که درشكل  2مشاهده ميشود ،فيلترهای ثانويه در نزديكي

 TDSآب در خروجي دستگاه تصفيه آب ميشود .همچنين بهعلت تاخير

تانک ذخيره آب قرار گرفتهاند .يكي از اين فيلترها ،فيلتر Mineral

ذاتي زيادی که اين دستگاهها دارند ،کنترل  TDSآب بهصورت دستي

ميباشد که وظيفه افزودن مواد معدني الزم به آب را بر عهده دارد .ضمنا

امكانپذير نميباشد .از طرف ديگر با توجه به عدم وجود تكنولوژی

با استفاده از فيلتر ) UV(Ultravioletدر اين قسمت ،ميتوان ويروسها

جبرانسازی اثر اغتشاش دما در سنسورهای اندازهگيری  TDSعمومي

و باکتریهای باقيمانده را حذف نمود.

موجود در بازار ،خطای ناشي از اين اغتشاش تاثير مستقيمي بر روی
کنترل دستي  TDSميگذارد.

 -3بخش اندازهگیری  TDSآب
اندازهگيری  TDSآب به دو روش وزني ) (Gravimetric TDSو
هدايت الكتريكي ) (ECامكانپذير ميباشد .تفاوت عمده اين دو روش
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از ديدگاه عملي بسيار حائز اهميت است .بدين ترتيب که روش وزني

آزمايشهای اين مقاله ،با توجه به آب منطقه ای مشهد 1/55 ،در نظر

کامال آزمايشگاهي بوده و در کنترل پيوسته فرايندهای صنعتي ،هيچگونه

گرفته شده است.

جايگاهي ندارد .اين در حالي است که روش هدايت الكتريكي به علت
سرعت باالی پاسخ دهي خود ،بهراحتي نقش مهم يک اندازهگير را در
حلقههای کنترلي ايفا مينمايد .در زير هر يک از اين روشها بهطور
مختصر توضيح داده ميشود.

 1-9اندازهگيری  TDSآب به روش وزني
اين روش بر مبنای اندازه گيری دقيق وزن مجموع مواد نامحلول ،در
حجم معيني از آب ميباشد .باتوجه به اينكه اندازه حجمي اين مواد
کمتر از  1/45 µmبوده ،لذا بايستي نمونه آب را از فيلترهايي با همان
اندازه عبور داد تا ناخالصيهای آن جدا شود .سپس برطبق استاندارد،
 211 mLاز اين محلول را داخل يک بشر ريخته و به مدت  24ساعت

در دمای  115 Cحرارت ميدهيم تا کامال تبخير شود .همچنين بهمنظور
خشک نمودن باقيماندهها ،بايستي آنها را  2ساعت ديگر در دمای

 181 Cقرار دهيم .در نهايت بايستي وزن اين مواد را با دقت بسيار

بااليي اندازهگيری نموده و بهکمک رابطه ( TDS ،)1آب بهدست
ميآيد.
()1

W 2 W1  1000
V

TDS (mg / L ) 

شكل  :9نتايج آزمايش بيست و چهار نمونه آب شيرين بهمنظور بهدست
آوردن ضريب .]5[ K e

 9-9تكنيک ساخت سنسور اندازهگيری EC
بهمنظور اندازهگيری هدايت الكتريكي آب در سيستم پيشنهادی ،نياز
به طراحي و ساخت پرابي داريم که ضمن آب بندی مناسب و مقاومت
در مقابل خوردگي ،از قابليت نصب آسان بر روی يک سه راهي،
برخوردار باشد .با نصب اين پراب در مسير آب خروجي فيلتر ممبران ،در
جايي که آب خروجي اين فيلتر با آب خروجي شير مخلوط مخلوط
ميشود؛ ميتوان هدايت الكتريكي آب را به صورت زمان واقعي و
پيوسته اندازهگيری نمود.

در رابطه ( W 1[mg ] ،)1وزن بشر قبل از حرارت و همچنين

هادیهای به کار رفته در اين پراب از فوالد ضد زنگ ساخته شده

]  W 2[mgوزن بشر بههمراه مواد باقيمانده خشک شده بعد از

اند .انتخاب اين جنس برای ساختهادیها به دليل مقاوم بودن آن در

حرارت ،و باالخره ]  V [mlحجم آب پس از تصفيه را نشان

مقابل خوردگي و عدم ترکيب پذيری آن با اکسيژن ميباشد .مجموعه

ميدهد[.]4،11

اينهادیهای فوالدی در يک غالف تفلوني قرار داده ميشوند .انتخاب
تفلون ،به دليل عايق بودن آن در مقابل جريان الكتريسيته بوده است.

 2-9اندازهگيری  TDSآب به روش هدايت الكتريكي

ساخت اين غالف با تراشكاری توسط ماشينهای  CNCانجام ميشود.

يكي ديگر از روشهای اندازهگيری  TDSآب ،اندازهگيری هدايت

در شكل  4نمايي از پراب ساخته شده مشاهده ميشود.

الكتريكي ( )ECآب ميباشد .در رابطه ( )2ارتباط بين  TDSو هدايت
1mm

الكتريكي آب آمده است.
()2

TDS  EC S  Ke

5mm
6mm
18mm

در اين رابطه با جايگذاری هدايت الكتريكي آب برحسب ميكرو

زيمنس ]  [sو ضريب  Keکه يک عدد ثابت بين  1/55الي  1/8است

10mm

13mm

و برحسب نوع آب منطقه در آزمايشگاه شيمي تعيين ميشود؛  TDSآب
10mm

برحسب ]  [ ppmبهدست ميآيد[ .]4بهعنوان نمونه در [ ،]5بر اساس
بيست و چهار نمونه آزمايش از آب شيرين منطقه  Red hillsواقع

2mm

درکشور هندوستان ،ضريب  Keمطابق با شكل  9بهدست آمده است.

نتايج حاصل ثابت ميکند که در اين منطقه ،بهترين ضريب برای Ke
عدد  1/6517ميباشد .الزم به تذکر است که همين ضريب در تمامي

مجله کنترل ،1931 ،جلد  ،6شماره  ،4زمستان 1931

شكل  :4نمای روبرويي پراب ساخته شده (شكل سمت چپ) ،و نقشه فني
آن (شكل سمت راست)
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با ساخت يک سيگنال الكتريكي متناوب سينوسي با فرکانس ثابت
بين  1kHzالي  10kHzو دامنه  10V p  pو اعمال آن به مدار شكل
 ،5جريان ضعيفي در دو سر پراب جاری ميشود .در اين صورت با تغيير
هدايت الكتريكي آب در دو سر پراب ،ولتاژ اين دو سر تغيير ميکند .با
تشكيل مدار ذيل و با کمک روابط ( )9و ( ،)4هدايت الكتريكي آب در
دو سر پراب بهدست ميآيد.
10Vp-p / 10kHZ

Probe

10Vp-p / 10kHZ

R1
R1

+

2k-1%

+
2k-1%

V2

R2
Probe

-

V1

مقاومت به عنوان  ، R1از يک شبكه مقاومتي پارالل با تعداد  nمقاومت

و اندازه  R1  nاستفاده نمود .همچنين بهمنظور دست يابي به دقتهای
باال ،الزم است که تمامي مقاومتهای اين شبكه از نوع نظامي انتخاب
شود.
بهمنظور اندازهگيری و همچنين تحليل ولتاژ سينوسي مقاوتهای
 R1و  R 2توسط پردازشگر سيستم ،از تراشههای RMS to DC

ميكروکنترلر تبديل ميکنند .در شكل  6بلوک دياگرام آماده سازی
سيگنال ديده ميشود .سيگنالهای  VR1و  VR2در ابتدا توسط مدارات
آپ امپي ،بافر ميشوند و پس از تبديل آنها به سيگنال  DCو عبور از

روابط ذيل ،از تحليل مدار شكل  5داريم:

RV
1 2  R2V 2  R2V1

و از رابطه ( ،)9بهدست ميآيد:

R2 V 1 V 2  RV
1 2

يک فيلتر پايينگذر ،آماده آناليز ميباشند .سطح ولتاژ خروجي اين
سنسور بين  1الي  5ولت ميباشد و بهمنظور تبديل اين سيگنال آنالوگ،
به ديجيتال و همچنين تحليل و بررسي آنها ،از ميكروکنترلر  PICمدل
 16F 877Aاستفاده ميکنيم.

RMS to DC
Converter

در مدار شكل  5با اندازهگيری ولتاژ دو سر مقاومت ثابت  R1و
جايگذاری آن در رابطه ( ،)4مقاومت دو سر پراب يا  R 2بهدست
ميآيد .اهميت اندازهگيری اين ولتاژ ،در افزايش قابليت اطمينان سيستم
خروجي منبع تغذيه تغيير کند ،هيچ تغييری در اندازهگيری مقدار مقاومت
 R 2ايجاد نميشود .عكس مقاومت  R 2همان هدايت الكتريكي در دو
سر پراب ميباشد .در رابطه ( )4مقدار مقاومت  R1مشخص است و تعيين
آن بستگي به نوع کاربرد سيستم دارد .در صورتي که رنج اندازهگيری
 TDSمحدود باشد ،انتخاب مقدار مقاومت  R1از اهميت بااليي
برخوردار ميشود .به منظور رسيدن به بهترين دقت ،بايستي مقاومتهای
 R1و  R 2باهم برابر ب اشند .اما در عمل ،مقدار دقيق غلظت محلول مورد
اندازهگيری مشخص نميباشد در صورتيکه حدود تغييرات  TDSآب را
ميدانيم .لذا اگر حد پايين غلظت آب را با  TDS minو حد باالی آن را

با  TDS maxنشان دهيم  ،ميانگين غلظت بازه اندازهگيری است که از
رابطه ( )5بهدست ميآيد:

TDS min TDS max
()5
2
حال بايستي مقدار مقاومت  R1را باتوجه به نقطه  αتعيين نماييم .لذا



در رابطه ( )2با فرض  Ke  0.55داريم:

106
[S ]  0.55
R2
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Sin wave
A/D
12 Bit

شكل  :6بلوک دياگرام مراحل آماده سازی سيگنال برای اندازهگيری در
سيستم پيشنهادی

از نوآوری سيستم اندازهگيری  TDSکه بهصورت کامال ابتكاری
طراحي و ساخته شده است ،قابليت دستيابي به دقتهای باال در بازههای
کوچک ميباشد .اين مهم ،سبب کاربردهای بسياری در نيروگاهها،
پااليشگاهها و مجتمعهای پتروشيمي ميشود.

 4-9کاليبراسيون سنسور  ECساخته شده
بهمنظور اطمينان از صحت عملكرد سيستم اندازهگيری  ECآب و
کاليبراسيون سنسور طراحي و ساخته شده ،آزمايشهايي در پژوهشكده
علوم و صنايع غذايي ،واقع در پارک علم و فناوری استان خراسان
رضوی ،صورت گرفت .برای انجام هرچه دقيقتر آزمايشها ،نياز به
تعداد زيادی نمونه آب با غلظت های متفاوت داريم .لذا محلول استاندارد
با غلظت  1111 ppmرا ،در  99مرحله از طريق افزودن آب مقطر به

TDS 

بنابراين بهترين مقدار برای مقاومت  ، R1بهصورت زير محاسبه
ميشود:

Buffer

Low Pass
Filter

اندازهگيری ميباشد .در اين صورت چنانچه به هر دليلي سطح ولتاژ

()6



برای افزايش دقت در اندازهگيری ميتوان به جای استفاده از يک

سينوسي را به سيگنال  DCقابل اندازهگيری توسط واحد A/D

شكل  :5مدار اصلي چگونگي اندازهگيری  ECآب

()4

()7

 Converterاستفاده شده است .اين تراشهها مقدار موثر سيگنالهای

-

()9

0.55 106

R1[] 

آن ،رقيق مينماييم .هرچه تعداد اين مراحل بيشتر شود ،بر دقت
کاليبراسيون افزوده ميشود .الزم به تذکر است که دمای آب را در

تمامي مراحل آزمايش روی  25 Cثابت نگه ميداريم .مطابق با

آزمايشهای انجام شده ،منحنيهای شكل  7پاسخ سيستم اندازهگيری
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 TDSآب را که در اين پژوهش طراحي و ساخته شده است؛ در مقايسه با

Conductivity/Temp/TDS-model 8302
Designed Sensor

دستگاه استاندارد اندازه گيری پژوهشكده علوم و صنايع غذايي با نام

800
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600
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]TDS [ppm
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200

35
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5

10

]TDS [ppm

 Conductivity/temp/TDSمدل  ،8302نشان ميدهد.
Conductivity/temp/TDS Model 8302
Our designed Sensor

1000

0
0

Sample Number

شكل  :7نمايش پاسخ خروجي بخش اندازهگيری  TDSآب در سيستم
طراحي و ساخته شده (منحني آبي رنگ  )در مقايسه با دستگاه استاندارد

 Conductivity/temp/TDSمدل ( 8302منحني سياه رنگ .)

25

30

35

20

15

10

5

0
0

Sample Number

شكل  :8مقايسه پاسخ سيستم اندازهگيری طراحي و ساخته شده (آبي رنگ

 ،)در مقايسه با پاسخ دستگاه  Conductivity/temp/TDSمدل 8302
(سياه رنگ  ،)پس از انجام عمليات کاليبراسيون به کمک ابزار Curve
.Fitting
همانگونه که در منحني شكل  8مشاهده ميشود ،فرمول ارائه شده در رابطه
( )8سبب منطبق شدن پاسخ سيستم اندازهگيری طراحي شده بر پاسخ سنسور
مرجع ميشود.

با توجه به منحني شكل  ،7مشاهده ميشود که پاسخ خروجي سيستم

 -4جبرانسازی اغتشاش دما در اندازهگیری

اندازهگيری طراحي شده ،نسبت بهدستگاه اندازهگيری مرجع ،دارای

EC

معادله منحني سيستم طراحي شده به صورت نرم افزاری ،دقت پاسخهای

بهمنظور اندازهگيری و کنترل مناسب  TDSآب بايستي اغتشاش دما را

خطای کمي است .اما برای اصالح اين ميزان خطا نيز ،ميتوان با تغيير
خروجي را بهبود بخشيد .رابطه الزم برای اصالح رفتار سيستم
اندازهگيری طراحي و ساخته شده ،با کمک ابزار  Curve Fittingدر
 Toolboxنرم افزار متلب بهصورت زير بهدست ميآيد.
()8

) Y  A1  sin(1x  1 )  A2  sin(2x  2
)  A3  sin(3x  3 )  A4  sin(4x  4
جدول :1ضرايب ثابت مربوط به رابطه ()8
Constants

A3  1.543

A1  3064

3  4.355
3  0.01102

1   0.2052
1  0.00182

A4  0.6312

A2  2255

4   2.96
4  0.02329

2  2.86
2  0.002085

با توجه به اينكه تغيير دما سبب بروز خطا در تعيين  ECآب ميشود؛
جبرانسازی نمود.
در اندازهگيری  TDSآب به روش اندازهگيری هدايت الكتريكي،
تغييرات دمای آب سبب تغييرات هدايت الكتريكي در دو سر پراب
ميشود؛ بهطوری که با افزايش دما ،هدايت الكتريكي افزايش و با کاهش
آن ،کاهش مييابد .توجه شود که مجموع مواد جامد نامحلول در آب،
با افزايش و يا کاهش دما ،تغييری نكرده و ثابت ميباشد .اما به دليل
افزايش سرعت حرکت يون های موجود در آب ،هدايت الكتريكي بين
دو سر پراب افزايش مييابد و در نتيجه اندازهگيری با خطا همراه خواهد
بود .منحني شكل  ،3رابطه تغييرات  ECرا برحسب تغييرات دما نشان
ميدهد.

در رابطه ( A1 ،)8تا  1 ، A4تا  4و همچنين  1تا  ، 4ضرايب
ثابت هستند که مطابق با جدول  1تعيين شدهاند .همچنين  xپاسخ
خروجي سيستم اندازهگيری طراحي شده به ازای غلظتهای متفاوت
آب ،و  Yخروجي اصالح شده ،منطبق با سنسور مرجع ميباشد .بدين
ترتيب ،خطای اندازهگيری به صورت نرم افزاری اصالح ميگردد و رفتار
خروجي هر دو سيستم اندازهگيری بر هم منطبق ميشود .حال برای

شكل  :3تغييرات  ECبرحسب تغييرات دما []6

بررسي صحت عملكرد منطبق سازی پاسخهای خروجي هر دو سيستم،
رفتار آنها مجدداً در شكل  8بررسي ميشود.

مجله کنترل ،1931 ،جلد  ،6شماره  ،4زمستان 1931
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 1-4تئوری تحليلي جبرانسازی اثر دما بر اندازهگيری

منحني سياه رنگ ( )در شكل  ،11تغييرات  TDSآب را برحسب
تغييرات دما نشان ميدهد .همانگونه که مشاهده ميشود در سيستم

EC
برای رفع اين مشكل در سيستم طراحي شده ميتوان با اندازهگيری
 ECو دمای آب به طور دقيق و جايگذاری آن در رابطه ( ،)3خطای
حاصل از تاثير دما بر روی هدايت الكتريكي آب را جبران نمود[.]6

دما سبب افزايش شديد هدايت الكتريكي و به طبع آن ،افزايش ناصحيح
 TDSآب ميشود .اما منحني آبي( )رنگ بيانگر خروجي سيستم
اندازهگيری طراحي و ساخته شده در اين پژوهش است .در اين سيستم از

ECT  EC25 1  (T  25)

()3

اندازهگيری که از تكنيک جبرانسازی دما استفاده نشده است ،افزايش

تكنولوژی جبران سازی اثر دما استفاده شده است که دارای مقاومت

در رابطه ( ECT ،)3هدايت الكتريكي آب اندازهگيری شده در
دمای  ، T cو همچنين  EC 25هدايت الكتريكي در دمای 25 C
ميباشد .در اين رابطه  ضريبي است بين  1/1175الي  1/1138که
بسته به امالح موجود در آب مناطق مختلف متفاوت است .اما با چند
آزمايش ميتوان بهترين ضريب را انتخاب نمود .به عنوان مثال در [ ]6با

انتخاب    0.0187خطای اندازهگيری  ECدر دماهای  25 Cو
 11 Cبرای يک منطقه خاص کمتر از  %2بوده است.

خوبي در مقابل تغييرات دمای آب ميباشد.

 -5مدلسازی دستگاههای تصفیه آب اسمز
معکوس
پس از طراحي و ساخت سنسور اندازهگيری  TDSآب و
جبرانسازی اثر دما بر روی آن ،نوبت به کنترل  TDSميرسد .بهمنظور
کنترل مناسب  TDSآب ،بايستي مدل دستگاههای تصفيه آب اسمز
معكوس را بهدست آوريم .تكنيکهای متفاوتي جهت شناسايي مدل

 2-4پيادهسازی سخت افزاری تئوری جبرانسازی اثر دما
ما در سيستم طراحي و ساخته شده ،برای اندازهگيری دمای آب از

سنسور  SMT 160  30با دقت  1/7 Cو حد تفكيک 1/115 C
استفاده مينماييم .با اندازهگيری  ECو دمای آب و نيز با ساخت رابطه

( )3در ميكروکنترلر ،اين تكنيک را پيادهسازی ميکنيم .همچنين برای
دستيابي به دقتهای باالتر ،از سنسور  PT100استفاده مينماييم.
برای اطالع از چگونگي اثر دما بر روی سيستم طراحي شده،
آزمايشهايي بدين شرح انجام ميشود .ابتدا دمای يک محلول با غلظت
 479/5 ppmرا تا دمای  52 Cافزايش داده ،و همزمان با سرد شدن

تدريجي آب TDS ،آن را در  28مرحله ثبت مينماييم .منحني شكل ذيل

نتايج اين آزمايشها را نشان ميدهد .الزم به ذکر است که ضريب 
در اين آزمايشها 1/1187 ،در نظر گرفته شده است.

سيستم وجود دارد .ما برای تعيين مدلي رياضي برای اين دستگاهها ،از
روش حلقه باز زيگلر-نيكولز ) (Ziegler-Nicholsاستفاده
مينماييم[ .] 7بدين منظور با انجام چند آزمايش در عمل ،تخمين مناسبي
از مدل اين دستگاهها بهدست ميآيد.
برای اين کار ابتدا پراب سنسور طراحي شده را به کمک يک سه
راهي ،در مسير آب خروجي فيلتر  ROو شير مخلوط ،نصب ميکنيم.
خ روجي سنسور را از طريق يک اسيلوسكوپ ديجيتال ساخت شرکت
 TNM ELECTRONICESمدل  20080Aکه سرعت نمونه برداری
آن 81 Msps ،است ،به رايانه وصل ميکنيم .بدين صورت ،تمامي
نمونههايي که بهدست ميآيند ،در يک فايل متني ذخيره ميشوند .سپس
به منظور اعمال يک ورودی پله به سيستم ،شير مخلوط را به اندازه يک
درصد باز کرده و تغييرات  TDSآب خروجي دستگاه تصفيه آب مورد
آزمايش را ثبت مينماييم .به دليل استفاده از يک شير کنترلي  1الي 11

]Variation of TDS without Compensation [ppm
]Variation of TDS with Compensation [ppm

700

ولت با قابليت عملكرد خطي به عنوان شير مخلوط ،ولتاژی معادل 1/1
ولت برای باز کردن يک درصدی شير ،به آن اعمال ميشود .الزم به

650

550

]TDS [ppm

600

تذکر است که اين آزمايش در دمای  25 Cانجام شده است.

اما در عمل ،به علت زياد بودن تعداد نمونهها ،پردازش اطالعات
حاصل از آزمايش در نرم افزار متلب بسيار سنگين و زمانبر ميباشد .از
اين رو با استفاده از تكنيکهای آماری ،ميانگين هر  11نمونه آزمايش را

500

55

50

45

40

35

30

25

450
20

]Temperature [c

شكل  :11تغييرات  TDSآب برحسب تغييرات دما با تكنولوژی جبرانسازی
اثر دما (شكل آبي رنگ )و بدون جبرانسازی اثر دما (سياه رنگ )

بهدست آورده و ذخيره مينماييم .سپس مراحل آماده سازی و پردازش
اطالعات را بر روی اين نمونههای جديد پيادهسازی ميکنيم.
منحني شكل  ،11رفتار حلقه باز دستگاه تصفيه آب اسمز معكوس را
به ازای فرمان باز شدن يک درصدی به شير مخلوط ،نشان ميدهد .الزم
به ذکر است که ورودی سيستم ،همان ولتاژ اعمالي به شير کنترل و
خروجي آن TDS ،آب خارج شده از دستگاه تصفيه آب اسمز معكوس
ميباشد.
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)Step Response of open loop system (a
Step Response of open loop system
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]Time[Sec

]TDS[ppm

100

به دست آمده ،با دقت بسيار مناسبي رفتار دستگاه تصفيه آب را به ازای
تغييرات شير مخلوط ،دنبال ميکند.

 -6طراحی سیستم کنترل  TDSآب

0
0

2

4

همانگونه که در شكل  12مشاهده ميشود ،پاسخ پله مدل تقريبي

اکنون با داشتن مدل دستگاههای تصفيه آب اسمز معكوس ،اقدام به

)Step input (b
0.05
2

4

6

0
0

]TDS[ppm

Step input

0.1

طراحي سيستم کنترل آن مينماييم .سيستم کنترل طراحي شده در اين
پژوهش ،از نوع  PIDکالسيک و به روش پاسخ پله زيگلر-نيكولز
ميباشد .بدين ترتيب که با پيادهسازی انواع  PI ،Pو  PIDو همچنين

]Time[Sec

شكل  -a :11رفتار حلقه باز دستگاه تصفيه آب اسمز معكوس در دمای

 -b ،25 Cتغيير يک درصدی شير کنترل (شير مخلوط) بهعنوان ورودی پله

مقايسه رفتار آنها ،مناسبترين کنترلکننده را انتخاب مينماييم.
در اين روش از دو پارامتر برای تعيين مشخصه سيستم استفاده

شدت اعوجاج مشاهده شده در منحني فوق ،به علت نويز
اندازهگيری در سنسور نيست .اصوال تغييرات رفتاری  TDSو فرايند نيز
بهصورت ناگهاني نميباشد .بنابراين علت اين تغييرات تنها ،حد تفكيک

مي شود .پارامترهای با رسم بيشينه شيب منحني پاسخ پله ،مطابق شكل 19
بهدست ميآيد.
Define a & L parameter, for Ziegler – Nichols reaction curve method.
1000

800

پاييين کارت اسيلوسكوپ شرکت  TNMاست .حد تفكيک  8بيتي اين
باعث کاهش  9/33برابری دقت ميشود .لذا نويز مشاهده شده در عمل

400

بسيار کم و قابل چشمپوشي است.

200

]TDS[ppm

تجهيز در مقايسه با سيستم اندازهگيری  11بيتي طراحي شده برای ،TDS

600

پس از به دست آوردن منحني عكس العمل فرايند سيستم حلقه باز،
اقدام به تعيين مدل تقريبي درجه دوم فرايند مينماييم .برای تعيين مدل
سيستم با تقريب مناسب ،از ابزار  System Identificationدر
 Toolboxنرم افزار متلب استفاده ميکنيم .بدين ترتيب با استفاده از
داده های گردآوری شده آزمايش ،تابع انتقال مدل سيستم به صورت
رابطه ( )11تقريب زده ميشود.

823.71
e 0.0070017S
2
0.7316s  1.2021s  1

()11

a=117
L=0.3
12
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8

0
0
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شكل :19تعيين پارامترهای  aو  Lدر روش پاسخ پله زيگلر – نيكولز ،به
ازای ورودی مرجع واحد

با توجه به شكل  ،19پارامترهای  a  117و  L  0.3ميشوند.

G (s ) 

همچنين تعيين پارامترهای کنترل کننده  PIDدر روش پاسخ پله ،به
صورت جدول  2ميباشد.

بهمن ظور اطمينان از درستي مدل تقريبي ،پاسخ پله آن را با رفتار
واقعي دستگاه تصفيه آب اسمز معكوس ،مقايسه ميکنيم (شكل .)12

Td
L/2

Model estimates of water purification devices
100
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40
20
0

Variation of water purification device
Output of model with 0.1v input
8
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2

1

-20
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شكل  :12مقايسه رفتار مدل بهدست آمده با رفتار واقعي دستگاه تصفيه آب
اسمز معكوس

جدول :2پارامترهای کنترل کننده  ،PIDدر روش پاسخ پله زيكلر  -نيكولز
Ti
3L
2L

K
1/a
0.9/a
1.2/a

Controller
P
PI
PID

حال با داشتن پارامترهای  aو  Lو همچنين جدول  ،2ميتوان
ضرايب کننده را محاسبه نمود .جدول  ،9ضرايب کنترل کننده را در
سيستم مورد نظر برای هر سه نوع  PI ،Pو  PIDنشان ميدهد.
جدول :9پارامترهای کنترل کننده  ،PIDدر روش نوساني زيكلر  -نيكولز
Derivative
0.0015

Integral
0.0085
0.0171

Proportional
0.0085
0.0077
0.0103

Controller
P
PI
PID

بهمنظور مقايسه رفتار کنترلکنندهها ،آنها را بهصورت شكل 14در
محيط  Simulinkنرمافزار متلب شبيهسازی ميکنيم.
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823.71

p.mat

0.7316s2+1.2021s+1

To File

Transport
Delay

To File1

Transport
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پس از انتخاب مناسبترين کنترل کننده ،به پيادهسازی آن در عمل
ميپردازيم .شكل  17نحوه پيادهسازی سيستم کنترل حلقه بسته را در
عمل نشان ميدهد.
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شكل :14شبيه سازی رفتار سيستم با کنترل کنندههای  PI ،Pو  PIDدر

RO

محيط  Simulinkنرم افزار متلب

بنابراين پاسخ سيستم به کنترلکنندههای  PI ،Pو  PIDطراحي شده

EC T
EC

TDS

)H(s

بهروش حلقهباز زيگلر -نيكولز بهصورت شكل  15ميباشد.
)Variation of TDS with different controllers P, PI & PID (Set point=120

250

PI
PID
P

شكل  :17پياده سازی کنترل  TDSبا  PIDکالسيک (طراحي شده به روش
نوساني زيگلر-نيكولز) ،در دستگاههای تصفيه آب اسمز معكوس
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الكتريكي آب در خروجي دستگاه تصفيه عالوه بر اندازهگيری

]  ، ECT [sدما نيز بهصورت ]  T [cاندازهگيری ميشود و وارد

بلوک  H s ميشوند .اين بلوک در خروجي خود TDS ،آب جبران

50

5

بهمنظور جبرانسازی اثرات اغتشاش دما بر اندازهگيری هدايت

شده را برحسب  ppmبهصورت رابطه ( )11ارائه ميدهد.

0
0

ECT  K e
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1  (T  25)
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شكل  :15رفتار سيستم تصفيه آب ،با کنترل کنندههای  PI ،Pو PID
طراحي شده به روش پاسخ پله زيگلر – نيكولز ،به ازای ورودی مطلوب
121 ppm

نكتهای که در عمل برای بهبود جبرانسازی اثر اغتشاش دما بر
اندازهگيری  ECاز اهميت بااليي برخوردار است ،محل نصب سنسورها

همانطور که مشاهده ميشود ،پاسخ کنترلکننده  PIDبسيار بهتر از
کنترل کنندههای ديگر است .اما با توجه به نوسانات آن ،بهمنظور بهبود
پاسخ در سيستم واقعي اقدام به تنظيم دستي ضرايب ميکنيم .پس از

ميباشد .بدين ترتيب که بايستي سنسور دما را در نزديکترين مكان
نسبت به سنسور  ECنصب نمود تا هدايت الكتريكي آب اندازهگيری
شده در دوسر پراب ،متناسب با دمای آب همان نقطه باشد.

پيادهسازی مشاهده ميشود که برای کاهش نوسانات بايستي مقادير  Pو I

 -7تست و ارزیابی

تعديل شود .شكل زير خروجي سيستم را با ضرايب جديد
 P  0.0068و  ، I  0.004در مقايسه با  PIDروش پاسخ پله

سيستم طراحي و ساخته شده در پژوهشكده علوم و صنايع غذايي
واقع در پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی ،مورد تست و

نشان ميدهد.
Manual PID coefficients & Step response PID coefficients
Step response PID coefficients
Manual PID coefficients

ارزيابي قرار گرفته است .دقت سيستم اندازهگيری  TDSطراحي شده،

250

طي
200

100

 Conductivity/temp/TDSمدل  ،8302بررسي شده است .دمای

]TDS[ppm

150

92

مرحله
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مقايسه

با

سنسور

مرجع

آب در تمام طول آزمايش 25 C ،بوده است .منحنيهای شكل ذيل به
ترتيب بيان کننده دقت و خطای سيستم اندازهگيری طراحي شده ميباشد.
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شكل  :16مقايسه پاسخ خروجي سيستم با تغيير ضرايب  PIDبهدست آمده
از روش پاسخ پله زيگلر -نيكولز ،به ازای  TDSمطلوب 121 ppm
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شكل  -a :18بررسي رفتار سيستم اندازهگيری طراحي شده در مقايسه با
سنسور مرجع  Conductivity/temp/TDSمدل  8302در دمای ثابت و
TDSهای متفاوت -b .خطای اندازهگيری نسبي برحسب درصد

]Error [%

]Error of measurement between [Designed Sensor] and [Reference sensor
10
]Error of measurment [%

دما هيچ گونه تغييراتي در  TDSآب ايجاد نكند .اما همانطور که مشاهده
ميشود ،سنسور مرجع نيز جبرانسازی ايدهآلي نسبت به تغييرات دما
ندارد .اين در حالي است که عملكرد سيستم جبران ساز طراحي شده در

مقابل اين تغييرات ،حتي در بازههای  91 Cالي  41 Cو همچنين

 61 Cالي  71 Cبسيار بهتر از سنسور مرجع ميباشد .همچنين با توجه

به منحنيهای شكل  ،13ميانگين ميزان خطای جبرانسازی ،محدود به
 8/5 ppmبوده که اين مقدار برابر  %9ميشود .لذا اين ميزان خطا در
اين محدوده بسيار مطلوب است.

 -8نتیجهگیری
کيفيت عملكرد و نوآوری سيستم طراحي شده ،در پارک علم و
فناوری خراسان بررسي شده است .بنابراين تاييديه علمي اين سيستم با نام

با توجه منحني به شكل  ،)b(18خطای اندازهگيری در هر بازه ای،

"اندازهگيری و کنترل  TDSاز طريق هدايت سنجي جهت کاربرد در

متفاوت است .باال بودن دقت در بازه  251 ppmالي  1111 ppmبه

سيستمهای تصفيه آب با توانايي حذف اثر دما" ،بر اساس مصوبه شماره

دليل انتخاب  R1  1K ميباشد؛ که با اين مقدار ،حداکثر حساسيت

/31/2شم شورای علمي گروه پژوهشي شيمي مواد غذايي پژوهشكده ،به

سيستم اندازه گيری در نزديكي مقادير  511 ppmبهدست ميآيد که

شماره  712صادر شده است.

برای مصارف کشاورزی و دامداری مناسب است .در صورتي که سيستم

الزم به ذکر است که بخش اندازهگيری  TDSآب در پژوهشكده

برای مصارف آب شرب مد نظر باشد R1  3.5K  ،انتخاب ميشود

علوم و صنايع غذايي همين پارک بررسي شده و تاييديه آن هم بهشماره

که منجر به بيشترين دقت در غلظتهای کمتر از  211 ppmميگردد .و

/2986آ 411/صادر گرديده است .همچنين عملكرد بخش جبرانسازی

در آخر اگر آب برای مصارف صنعتي مد نظر باشد ،مقدار مقاومت

اثر دما بر روی اندازهگيری نيز ،در اين پژوهشكده مورد تست و ارزيابي

 R1  100K انتخاب ميشود که اسباب دست يابي به حداکثر

جداگانه قرار گرفته و تاييديه اين بخش نيز به شماره /2416آ 411/صادر

حساسيت در غلظتهای زير  11 ppmميشود.

شده است.

منحنيهای شكل  13نتايج مقايسه بخش جبرانساز دما ،در سيستم

سيستم طراحي و ساخته شده با توجه به قابليت نصب بر روی هر نوع

طراحي شده و سنسور مرجع را نشان ميدهد .اين آزمايشها در TDS

دستگاه تصفيه آب اسمز معكوس خانگي يا صنعتي TDS ،آب را

ثابت  423 ppmو در دماهای  15 Cالي  68 Cصورت گرفته است.
Variation of TDS in different temperature

Designed Sensor
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Error of Variation TDS in different temperature
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]Error [%

0

دستگاههای تصفيه آب اسمز معكوس بهدست آوردهايم ،امكان کنترل
پيوسته  TDSآب در بازههای دلخواه فراهم ميشود .با استفاده از اين
سيستم ،مشكالت دستگاههای تصفيه آب اسمز معكوس مرتفع شده و با
بهبود کيفيت آب خروجي آنها ،اسباب رضايتمندی کاربران را فراهم
ميسازد.

5

-5

بهصورت دقيق اندازهگيری ميکند .همچنين با مدل علمي که از

-10
10

]Temperature [c

شكل  :13بررسي ميزان دقت و خطای نسبي بخش جبرانسازی اثر دما در
سيستم اندازهگيری طراحي شده ،در مقايسه با سنسور مرجع
 Conductivity/temp/TDSمدل  8302در دماهای متفاوت و  TDSثابت

منحني آبي( )و سياه رنگ ( )در شكل  ،13به ترتيب رفتار سنسور
مرجع و سيستم اندازهگيری طراحي شده را در دماهای متفاوت نشان
ميدهد .در اين آزمايشها با توجه به اينكه  TDSاستاندارد در دمای

از مزايای سيستم طراحي شده ميتوان به اندازهگيری و نمايش
پيوسته  TDSآب بهمنظور اطمينان خاطر مصرف کننده از کيفيت آب،
عدم نياز به کنترل دستي  TDSآب ،جبران خطای اندازه گيری ناشي از
اغتشاش دما ،جلوگيری از حذف بي دليل ميزان امالح مفيد برای بدن،
بهبود چشمگير کيفيت آب خروجي با کنترل پيوسته شير مخلوط،
طوالني تر شدن عمر فيلتر  ROبا تغيير وضعيت به موقع شير مخلوط،
کاهش هزينههای تعمير و نگهداری و همچنين ارتقاء سطح بهداشت در
خانوادهها اشاره نمود.
نمونه صنعتي سيستم طراحي و ساخته شده در اين پژوهش ،در شكل
 21نشان داده شده است.

 25 Cمقدار  423 ppmميباشد ،حالت ايده آل اين است که تغييرات
مجله کنترل ،1931 ،جلد  ،6شماره  ،4زمستان 1931
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 مقاوم رباتهای موازی کابلیPID تحلیل پایداری و کنترل
با شرط نیروی کششی در کابلها
 حميدرضا تقيراد،محمد اعظم خسروی
 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده مهندسي برق و کامپيوتر، قطب کنترل صنعتي،گروه رباتيک ارس
taghirad@kntu.ac.ir , makh@ee.kntu.ac.ir

)1931/13/32  تاريخ پذيرش مقاله،1931/3/11 (تاريخ دريافت مقاله

 مورد بررسي، رباتهای موازی کابلي که به صورت کامل مقيد ميباشندPID  در اين مقاله تحليل ديناميكي و کنترل مقاوم:چکیده
 کنترل آنها چالش، از آنجا که در اين کالس از رباتها کابلها بايد در تمامي مانوره ای حرکتي خود تحت کشش باشند.قرار ميگيرد
برانگيزتر از همتايان آنها با ساختارهای سری و موازی بوده و توسعه نظريههای کنترلي برای اين دسته از رباتها کمتر مورد توجه قرار
 به همين دليل در اين مقاله با در نظر گرفتن نامعينيهای ساختار يافته و.گرفته و مسائلي از قبيل تحليل پايداری مقاوم آنان مغفول مانده است
 عالوه بر اين به. پيشنهاد ميشودPID  الگوريتم کنترلي مقاوم بر مبنای کنترل،بدون ساختار در ديناميک و ژاکوبين رباتهای موازی کابلي
PID منظور ارضای شرط کششي بودن نيروها در کابلها از يک ترم اصالحي بر اساس مفهوم نيروی داخلي در الگوريتم کنترلي پيشنهادی

 در ادامه تحليل پايداری مقاوم الگوريتم کنترلي پيشنهادی بر اساس تئوری لياپانوف انجام شده و نشان داده ميشود که با.استفاده ميشود
 در پايان با ارائه نتايج عملي حاصل شده از اعمال الگوريتم کنترلي.انتخاب مناسب بهرههای کنترلي سيستم حلقه بسته پايدار مقاوم است
. عملكرد الگوريتم کنترلي پيشنهادی مورد ارزيابي قرار ميگيرد،پيشنهادی بر روی يک ربات موازی کابلي صفحهای
.UUB  پايداری، تحليل پايداری، نيروی داخلي،PID  کنترل، رباتهای موازی کابلي:کلمات کلیدی

Stability Analysis and Robust PID Control of Parallel Cable Robots
with Positive Tensions
Mohammad A. Khosravi, Hamid D. Taghirad
Advanced Robotics and Automated Systems, Industrial Control Center of Excellence (ICCE),
Faculty of Electrical and Computer Engineering, K. N. Toosi University of Technology,
taghirad@kntu.ac.ir , makh@ee.kntu.ac.ir
Abstract: In this paper dynamic analysis and robust PID control of fully-constrained parallel cable driven
manipulators are studied in detail. Since in this class of manipulators, cables should remain in tension for all
maneuvers in their workspace, feedback control of such robots becomes more challenging than that
of conventional parallel robots and research on this topic especially on robust stability analysis is limited. In
this paper, structured and unstructured uncertainties are considered in the dynamic model and Jacobian of the
robot, and a robust PID controller is proposed for the cable driven parallel robot. To ensure that all the cables
are in tension, a corrective term is used in the proposed PID control based on the internal force concept. Then,
robust stability of the closed-loopsystemisanalysedthroughLyapunov’ssecondmethodanditisshownthatby
suitable selection of the controller gains, the closed-loop system would be robustly stable. Finally, the
effectiveness of the proposed PID algorithm is examined through experiments on a planar cable driven robot
and it is shown that the proposed controlstructure is able to provide suitable performance in practice.
Keywords: Parallel cable robots, PID control, Internal force, Stability analysis, UUB stability.

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

 حميد رضا تقي راد:نويسنده عهده دار مكاتبات

تحليل پايداری و کنترل  PIDمقاوم ربات های موازی کابلي با شرط نيروی کششي در کابل ها

34

محمد اعظم خسروی و حميد رضا تقي راد

هستند درجات آزادی سيستم به وسيله کابلها محدود ميشود بدين معني

 -1مقدمه
اولين نسل رباتهای صنعتي امروزی از بازوهای صلبي تشكيل شدهاند
که با چندين مفصل به شكل متوالي به يكديگر متصل شدهاند .اين ساختار
متداول يک بازوی مكانيكي سری است .امروزه اين دسته از رباتها از
جمله پرکاربردترين نوع مكانيزمهای مورد استفاده در صنعت ميباشند .با
گسترش روزافزون استفاده از رباتها درکاربردهای مختلف ،نياز به
مكانيزمهايي که محدوديتهای رباتهای سری را نداشته و ويژگيهای
خاصي نظير دقت باال ،شتاب زياد و قابليت حمل بار زياد را داشته باشند،
بيش از پيش احساس شده است .در پاسخ به اين نياز رباتهای موازی
طراحي و ساخته شدهاند .عليرغم اينكه مكانيزمهای موازی يک سری از
محدوديتهای رباتهای سری نظير سرعت ،شتاب و دقت کم را بر طرف
ميسازند ،از محدوديتها و مشكالتي نيز رنج ميبرند .از مهمترين اين
مشكالت محدوديت در فضای کاری آنهاست .عالوه بر اين ،اين دسته از
رباتها در موقعيتهای تكين سختي خود را از دست ميدهند.
برای غلبه بر اين مسائل از حدود سه دهه پيش نگرش جديدی در
طراحي و ساخت رباتها ی موازی رخ داده است .اين نگرش که عالوه بر
رفع محدوديتهای رباتهای موازی ،هدف کاهش هزينههای طراحي و
ساخت را نيز دنبال ميکند  ،مبتني بر استفاده از کابل به جای بازوهای صلب
معمول در ساختار رباتهای موازی ميباشد .با بهرهگيری از اين ساختار
موازی جديد که تنها از نيروی کششي کابل استفاده ميکند ،ميتوان ربات
موازی طراحي کرد که فضای کاری بزرگي را داراست [ .]1عالوه بر اين از
نقطه نظر وزني نيز به دليل استفاده از کابل به جای بازوهای صلب معمول،
مكانيزمهای موازی کابلي بسيار سبکتر از رباتهای معمول بوده و در واقع
اين رباتها ضمن برخورداری از مزيتهای رباتهای سری و موازی
محدوديتهای ساختاری آنها را ندارند .يكي از اولين مكانيزمهايي که از
3

کابلها در طراحي سود برد ربوجرثقيل 1است که در  NISTتوسعه داده شد.
اين ربات شبيه به يک مكانيزم موازی شش درجه آزادی استوارت-گو
ميباشد که به صورت معكوس قرار گرفته و شش کابل درايو شده با
موتورهای الكتريكي جای محرکهای هيدروليكي را گرفتهاند [ .]9,3در
رباتهای موازی کابلي موقعيت مجری نهايي با تغيير طول کابلها تغيير
ميکند ،حال از آنجا که کابلها فقط ميتوانند نيروی کششي اعمال کنند و
قادر به اعمال نيروی فشاری و يا گشتاور نيستند پس نميتوان مستقيما و
بدون هيچ تغييری از ساختار مكانيزمهای موازی استفاده کرد .به همين دليل
برای آن که کابلها در تمام جهتهای فضای کاری در حال کشش باشند
بايد حداقل از يک محرک کابلي افزون بر درجات آزادی مكانيزم استفاده
کرد و يا شبيه به ربوجرثقيلها از اعمال يک نيروی منفعل بر مجری نهايي
سود برد .بر اين مبنا رباتهای کابلي به دو دسته کلي تقسيم ميشوند :مقيد
کامل و مقيد ناقص [ .]4در رباتهای کابلي که به صورت کامل مقيد

که موقعيت دقيق مجری نهايي با دانستن اندازه طول کابلها به دست
ميآيد .اين نوع از رباتهای کابلي با افزونگي در محرکها طراحي
ميشوند .به عبارت ديگر در اين نوع تعداد محرکهای کابلي فعال از تعداد
درجات آزادی سيستم بيشتر است و به همين دليل ماتريس ژاکوبين اين
رباتها غيرمربعي است .دليل استفاده از افزونگي در محرکها اطمينان از
تحت کشش بودن کابلها در تمام محدوده حرکتي ربات در فضای کاری
است  .تمرکز اصلي در اين مقاله بر روی اين کالس از رباتهای موازی
کابلي است.
استفاده از کابل در ساختار ربات ،چالشهای جديدی را پيش روی
محققين قرار ميدهد .به دليل ويژگي يكتای کابل که فقط ميتواند نيروی
کششي اعمال کند ،بسياری از الگوريتمهای کنترلي که تاکنون برای
رباتهای سری و موازی پيشنهاد شدهاند ،نميتوانند مستقيماً در کنترل اين
رباتها مورد استفاده قرارگيرند .در همه اين الگوريتمهای کنترلي
محرکها ميتوانند در هر دو جهت مثبت و منفي اعمال تحريک کنند اما
در اين رباتها محرکها فقط بايد در يک جهت عمل کنند .به همين دليل
از نقطه نظر کنترلي ،افزونگي تحريک در اين رباتها يک نياز اساسي است
تا سيستم بتواند نقص اعمال يک جهته تحريک را به نحوی جبران کند [.]5
عالوه بر اين الگوريتم کنترلي بايد به گونهای طراحي شود که فرض کششي
بودن کابلها را در تمام مانورهای حرکتي ارضا نمايد .به همين دليل در
مقايسه با حجم بسيار تحقيقاتي که در زمينه کنترل رباتهای معمول به انجام
رسيده ،متاسفانه تنها تعداد معدودی به کنترل رباتهای کابلي پرداختهاند
که در بسياری از آنها ،الگوريتمهای کنترلي که برای رباتهای سری و
موازی توسعه داده شدهاند برای استفاده در رباتهای موازی کابلي تطبيق
داده شدهاند .از جمله اين روشها ميتوان به روشهای مبتني برتئوری
لياپانوف [ ،]6گشتاور محاسبه شده [ ]7و روش سطوح لغزشي [ ]2اشاره
کرد .هدف از اين مقاله پيشنهاد يک روش کنترلي جديد مبتني بر کنترل
 PIDو تبيين چهارچوب نظری الزم برای پايداری اين الگوريتم است که
برای اولين بار بدين شكل برای رباتهای موازی کابلي توسعه داده ميشود.
الگوريتم پيشنهادی در فضای کارتزين شكل گرفته و از يک ترم اصالحي
به منظور اطمينان از تحت کشش بودن کابلها سود ميبرد.
کاوامورا و ديگران در [ ]6از الگوريتم کنترلي  PDبه همراه
جبرانسازی جاذبه برای کنترل ربات کابلي در فضای طولي کابل استفاده
کردهاند .در اين الگوريتم برای اينكه کابلها هميشه در حالت کشش باقي
بمانند از بردار نيروی داخلي استفاده شده است .اين بردار که به منظور
اطمينان از تحت کشش بودن کابلها به خروجي کنترلکننده اضافه
ميشود  ،تاثيری در حرکت مجری نهايي نداشته و در فضای پوچي ماتريس
ژاکوبين مكانيزم قرار دارد .آلپ و آگراوال در [ ]3از روش خطي سازی با
فيدبک برای طراحي کنترلکننده سود ميبرند .در اين روش ابتدا با استفاده
از ديناميک مكانيزم ،سيستم خطي شده و سپس از يک کنترلکننده خطي

RoboCrane
National Institute of Standard Technology
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فضای کاری کارتزين شكل ميگيرد و با توجه به وابسته بودن آن به مدل

1-3

سيستم در مقابل خطاهای مدلسازی و تغيير پارامترهای سيستم مقاوم نيست.

سينماتيک ربات

ربات موازی کابلي مكانيزم حلقه بستهای است که مجری نهايي آن

در [ ]10از ايده کنترل سری برای کنترل  LARکه يک ربات کابلي با فضای

توسط کابلها به پايه متصل است و کابلها به دور يک استوانه دوار که به

کاری بزرگ است ،استفاده شده است .در اين ايده از دو حلقه کنترلي

پايه ساکن ثابت شده است ،مي پيچند و موقعيت مجری نهايي با تغيير طول

داخلي و خارجي استفاده شده است .حلقه کنترلي خارجي که از خطي

کابلها تغيير ميکند .شمای سينماتيكي يک ربات موازی کابله در شكل

سازی با فيدبک و کنترل  PIDاستفاده ميکند وظيفه کنترل موقعيت مجری
نهايي را بر عهده دارد در حالي که حلقه داخلي که کنترل

( )1ديده ميشود.

است ،برای

اطمينان ازتحت کشش بودن کابلها طراحي ميگردد .متاسفانه در اين
تحقيق تحليل پايداری اين الگوريتم انجام نشده است.
اما در اين روشهای کنترلي ،ساختار روش کنترلي پيچيده بوده و در
هيچ کدام از اين روشها تحليل پايداری مقاوم سيستم حلقه بسته در مقابل
نامعينيهای ساختاريافته و بدون ساختار انجام نشده است .بنابر اين
پيادهسازی اين روشها با توجه به دسترس نبودن اطالعات کامل از
ديناميک سيستم و پيچيدگي ساختار کنترلي غيرعملي است .با عنايت به اين
محدوديتها و با توجه به محبوبيت کنترل ساده  PIDدر صنعت واکثريت
قريب به اتفاق کاربردهای عملي رباتيک ،در اين مقاله چهارچوب تئوری
الزم برای استفاده از اين کنترلکننده در رباتهای موازی کابلي تبيين
گرديده و پايداری مقاوم آن در مقابل نامعينيهای ساختاريافته و بدون
شكل  :1شمای سينماتيكي ربات موازی  nکابله

ساختار بررسي ميگردد .بدين منظور پس از مروری بر ديناميک رباتهای
کابلي ،يک سری ويژگيهای حاکم بر اين معادالت و بخشهای

در اين شكل

تشكيلدهنده آن بدست خواهد آمد .برای اطمينان از تحت کشش بودن

يكه در امتداد طول کابل ميباشد.

کابلها در تمامي فضای کاری مفهوم نيروی داخلي که فضای پوچي

و مجری نهايي ميباشند و موقعيت نقاط اتصال امين کابل نيز با بردارهای

ماتريس ژاکوبين مكانيزم را پوشش ميدهد ،معرفي شده و در ساختار

داده ميشوند .با توجه به شكل ( )1موقعيت مجری نهايي با رابطه

کنترلي پيشنهادی مورد استفاده قرار ميگيرد .در تحليل پايداری سيستم
حلقه بسته فرض بر اين قرار ميگيرد که همه پارامترهای ديناميكي و
ژاکوبين مكانيزم نامعين بوده و تنها کران آنها در دسترس ميباشد.
در اين مقاله و در ادامه ،ابتدا ديناميک سيستم بررسي شده و معادالت
حرکت يک ربات موازی  nکابلي بدست ميآيد .سپس ويژگيهای حاکم
بر معادالت ديناميكي ربات مورد بحث قرار گرفته و با فرض وجود نامعيني
يک سری کران بر روی ترمهای ديناميكي ربات بدست ميآيد .اين کرانها
در طراحي الگوريتم پيشنهادی و تحليل پايداری ربات مورد استفاده قرار

()1

⃗⃗

()3

پيشنهادی ،اين الگوريتم بر روی ربات کابلي صفحهای که در دانشگاه
صنعتي خواجه نصير توسعه داده شده ،اعمال ميگردد و نتايج حاصله
بررسي ميگردند.

 -2تحلیل سینماتیکی و دینامیکی ربات
مجله کنترل ،1931 ،جلد  ،6شماره  ،4زمستان 1931

⃗

⃗

⃗⃗

⃗

⃗

⃗

با مشتق گيری از اين رابطه و نوشتن معادالت به فرم ماتريسي ميتوان

ژاکوبين مكانيزم موازی کابلي ̃ را بدست آورد:
] ̇

بوده و از مفهوم نيروی داخلي برای اطمينان از تحت کشش بودن کابلها

مقاوم است .در نهايت نيز برای نشان دادن کارايي الگوريتم کنترلي

⃗

⃗

و در نتيجه

که در آن

داده ميشود که با انتخاب مناسب بهرههای کنترلي سيستم حلقه بسته پايدار

نقاط اتصال امين کابل به پايه

⃗⃗

ميگيرند .در بخش ( ) 9الگوريتم کنترلي پيشنهادی که بر اساس کنترل PID

ربات موازی کابلي تحليل پايداری سيستم حلقه بسته صورت پذيرفته و نشان

بردار طول کابل بوده و

زير داده ميشود:

()9

سود ميبرد ،معرفي ميشود .در ادامه با فرض وجود نامعينيها در ساختار

نيز بردار

]

()4
و

̇

̇[
̇

]

[
̇

سرعت خطي نقطه

̃

̇

̇

̇ [

را نشان ميدهد و

̇

̃

 .در اين معادالت ̇

نمايانگر سرعت زاويهای مجری

نهايي است.
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از آنجا که درکاربردهای عملي جرم و انعطاف موجود در کابل در قياس با
ساير قطعات مكانيكي ناچيز است ميتوان از جرم و انعطاف کابل چشم

̇

()3

پوشي نموده و آن را شبيه به يک رشته صلب بدون جرم در نظر گرفت .با

که

اين فرض ديناميک ربات موازی کابلي به مشخصه های ديناميكي مجری

()10

نهايي محدود خواهد بود .با اين توصيف و با توجه به پارامترهای تعريف
شده در شكل ( ،)3وقتي همه کابلها تحت کشش باشند ،معادالت

با اين قرارداد ،معادالت حرکت ميتوانند بر حسب بردار بازنويسي شوند:
̇ ̇

ديناميكي حرکت را با استفاده از قوانين نيوتون-اولر ميتوان به صورت زير
نوشت [:]3

که در آن

̃

()5
که در آن

[

]

]

[

نمايانگر جرم مجری نهايي،

حول نقطه

،

در فريم

̈
] []
̇

[̃

]

()11

[

̇

]

()13

̈

[

ممان اينرسي مجری نهايي

بردار شتاب جاذبه و

]

()19

[
̇

̇

بردار مقادير نيروی کابلهاست .بردار مختصات تعميم يافته را به صورت
[

]

در نظر بگيريد که در آن

نمايانگر زوايای اولر ميباشد .با اين توصيف ماتريس دوران
ميتواند با توجه به زوايای اولر به صورت زير نوشته شود:

]

3-3

]

()6

()14

[

[

ويژگيهای حاکم بر معادالت ديناميكي ربات

در اين بخش به بررسي بعضي از ويژگيهای مهم حاکم بر معادالت
ديناميكي حاکم برحرکت ربات ميپردازيم .فهم ويژگيهای حاکم بر

که و به ترتيب توابع سينوس و کسينوس را نشان ميدهند .با اين وصف

معادالت ديناميكي ربات و استفاده از آنها در طراحي کنترل باعث سادهتر

سرعت زاويهای مجری نهايي را ميتوان بدين صورت بازنويسي کرد:

شدن و کاراتر شدن الگوريتم کنترلي پيشنهادی خواهد شد .همان گونه که

]̇ ̇

()7

̇ [

̇

̇

ميدانيم اصطكاک و اغتشاش همواره در حرکت ربات دخالت دارند ،پس
معادالت حرکتي مكانيزم را با در نظر گرفتن اين نيروها ميتوان به صورت

که در آن
()2

زير بازنويسي کرد
]

[

̇

()15

̈

̇

که در آن

̇ ̇

بردار مختصات تعميم يافته،

ماتريس ضرايب اصطكاک ويسكوز و
ميباشند.

ماتريس جرم̇ ،

̇

بردار نيروی کابلها،
بردار اصطكاک کولمب

ماتريس کوريوليس/سانتريفوژ و

بردار جاذبه ميباشند که بسط آنها در قسمت قبل به تفضيل آمده
است .ماتريس ژاکوبين بوده و

بردار اغتشاش در سيستم ميباشد که

ميتواند نمايانگر هر گونه نامعيني در ديناميک سيستم باشد .توجه به اين
نكته ضروری است که معادالت ديناميكي باال در صورتي صادق هستند که
ماتريس ژاکوبين
(

غيرتكين بوده و همه کابلها تحت کشش باشند

).

ماتریس اینرسی

:

با توجه به بسط
که ماتريس

که در قسمت قبل بدست آمد ،ميتوان گفت

يک ماتريس مثبت معين متقارن بوده که از باال و پايين

کراندار است .در حقيقت انرژی جنبشي ربات با رابطه
شكل  :3شمای ديناميكي ربات موازی کابلي

بنابر اين ميتوان نوشت:

مجله کنترل ،1931 ،جلد  ،6شماره  ،4زمستان 1931

()16

̇

̇
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داده ميشود و انرژی جنبشي هم همواره مثبت است .از طرف ديگر از آنجا
که اين ماتريس از باال و پايين کراندار است پس

̇

()34
که در آن بردار زوايای شفت موتور و

̈

ماتريس قطری ممان اينرسي

()17

محرکهاست  .اين ماتريس مثبت معين بوده و فرض مي کنيم که از باال و

و يا

پايين کراندار است يعني

()12

()35

که ماتريس هماني بوده و

ثابت های مثبتي ميباشند.

ماتریس کوریولیس و سانتریفیوژ ̇
با توجه به بسط ̇

که

 :ماتريس قطری ضرايب اصطكاک ويسكوز محرکهاست .اين

روشن است که وابستگي اين ماتريس به از

نوع سينوس و کسينوس است .بنا بر اين ماتريس ̇

دارای کران

بوده ولي با افزايش ̇ افزايش مي يابد .بنابر اين

بااليي است که مستقل از

̇

()13

̇

و ̇

ميتوان نشان داد که تفاضل مشتق زماني

ماتريس جرمي

و ماتريس کوريوليس

̇

يک ماتريس
̇

̇

()30
بردار جاذبه

اسكالرهای مثبتند .عالوه بر اين  :شعاع درام : ،بردار

و

بردار گشتاور موتورهاست.

حال فرض کنيد بردار زاويه شفت موتورها

زماني که مجری نهايي

در مرکز فريم قرار دارد ،مقدار صفر است .با اين پيكربندی تغيير زاويهای
باعث ايجاد

در طول کابلها خواهد شد .بنابراين ميتوان نوشت

()37

پادمتقارن است يعني

که

بردار طول کابلها در

استفاده از ̇

:

با توجه به ( )14روشن است که بردار جاذبه از باال کراندار است .بنا
براين ميتوان نوشت:

است .با مشتق گيری از اين رابطه و

خواهيم داشت:

()32

̇ ̇

̈

̈

̇
̇

̇

با استفاده از معادالت ( )34( ،)11و ( )32ميتوان معادالت کلي سيستم را

()31
که

به صورت زير بازنويسي کرد:

 ،يک ثابت مثبت است.
̇

بردار ترمهای اصطکاک

:

همان گونه که ميدانيم ترمهای اصطكاک زايل کننده انرژی بوده و از
باال کراندار ميباشند يعني

فرض ميشود که

و

̇

()33

̈

که در آن
()90

̇

()33

ثابت های معلوم مثبتي هستند.

بردار ترمهای اغتشاش

:

همان گونه که گفته شد ،ترم اغتشاش ميتواند تاثيرات انواع
نامعينيهای ساختاريافته و بدون ساختار در سيستم را نشان دهد .با فرض
اينكه اين ترم از باال محدود است ،خواهيم داشت
()39
که

()36

کشش کابلها و

يک اسكالر مثبت ميباشد .عالوه بر اين به سادگي با استفاده از

بسطهای

ماتريس مثبت معين بوده و از باال و پايين کراندار است يعني

ضرايب

ميتوان نوشت:

که

و

:

اسكالرهای مثبتي ميباشند.

()91
()93

از طرف ديگر معادالت ديناميكي محرکها را ميتوان به صورت زير
نوشت:

مجله کنترل ،1931 ،جلد  ،6شماره  ،4زمستان 1931

̇ ̇
̇

̇

در اين معادالت ،ديناميک محرکها توسط ماتريس ژاکوبين که يک
نگاشت غيرخطي از فضای طولي کابل به فضای کاری است ،به فضای
کارتزين انتقال يافته است.
نکته  )1ماتريس

ثابت معلوم مثبتي است.

̇
̇

̇

يک ماتريس متقارن مثبت معين بوده که از باال و

پايين کراندار است .با توجه به ( )90و ( )12ميتوان نوشت:
()99
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که در آن

̇

∫

()97

̂

و يا

()94

]

و

مقادير کمينه و بيشينه مقادير ويژه ماتريس

ميباشند.

̇ يک ماتريس پادمتقارن است.

نکته  )2ماتريس ̇

∫

()92

̇

[ ̂

̂

که در آن

اثبات:
̇

̇

̇

̇

̇ (

) ̇
̇ (

) ̇

̇

̇
̇
̇

̇ (

̇)

̇ (

̇)

] ̇

̂ معكوس مجازی ̂ است و

با توجه به ويژگيها ی ربات ،ترم اول پادمتقارن است .ترم دوم هم با توجه به
تعريف يک ماتريس پادمتقارن ،پادمتقارن است .بنابراين ماتريس
̇ پادمتقارن است.

̇
نکته  )3ماتريس ̇

دارای يک کران باال به صورت زير است
̇

()91

وابستگي ماتريس ژاکوبين به

از نوع توابع سينوس و کسينوس است.

نکته )4بردار جاذبه

̇

باعث افزايش سختي مكانيزم گردد [ .]6از آنجا که اين ترم با توجه به رابطه

( )93در فضای پوچي ماتريس ̂ قرار دارد در صورت تخمين دقيق
ماتريس ژاکوبين يعني ̂

̇

هيچ تاثيری در حرکت مجری نهايي

نداشته و فقط باعث ايجاد نيروی کششي مثبت در کابلها ميگردد .ماتريس
̂ که تخميني از ماتريس واقعي ژاکوبين سيستم( ) است ،با استفاده از

محدود است.

موقعيتهای غيردقيق نقاط اتصال بدست ميآيد و فرض ميشود که اين
ماتريس روابط زير را ارضا ميکند

()96

در اين بخش ابتدا الگوريتم پيشنهادی کنترلي  PIDبرمبنای مدل نامي
سيستم ارائه ميشود و سپس پايداری مقاوم آن با توجه به وجود نامعينيهای
موجود در مدل واقعي اثبات ميگردد .در تحليل پايداری مقاوم سيستم
حلقه بسته فرض مي کنيم که همه ترمهای ديناميكي شبيه به

و

که در آن،

]

[

[

]

در دسترس نبوده

و ما مجبور به استفاده از ژاکوبين تقريبي يعني ̂ بر اساس موقعيت تقريبي

و

محرکها ميباشيم .الگوريتم کنترلي پيشنهادی بر مبنای اين کرانها و

̂

ژاکوبين تقريبي طراحي ميشود به گونهای که يک سری شرايط کافي را
برای پايداری مقاوم ارضا نمايد.
با توجه به مدل ديناميكي سيستم در ( ،)33کنترل  PIDبرای

مجله کنترل ،1931 ،جلد  ،6شماره  ،4زمستان 1931

مقادير مثبتي هستند .با اعمال کنترل در ( )33داريم

که

است .عالوه بر اين فرض ميشود که موقعيت نقاط اتصال به صورت دقيق

صورت زير پيشنهاد ميشود:

و

̂

()41

نامعين بوده و فقط اطالعاتي در مورد کران آنها در دسترس

در اختيار نيست .با اين وصف ژاکوبين دقيق مكانيزم يا

̂

()40

 -3کنترل  PIDربات موازی کابلی

̇

که به عنوان ترم اصالحي به کنترل  PIDاضافه ميشود

نيروی داخلي تعبير گردد ،ميتوان د با افزايش نيروهای داخلي در سيستم

بنابراين
̇

()93

حال کشش قرار دارند .اين ترم که از نقطه نظر فيزيكي ميتواند به عنوان

̇

̇

̂

اين اطمينان حاصل ميشود که در تمام مانورهای حرکتي ربات ،کابلها در

̇

̇

فضای پوچي ماتريس ̂ را پوشش داده

و داريم

با استفاده از بردار

̇

∫[

̂ به

̂
̈

̇

برای تحليل پايداری سيستم خطای ( )41تابع لياپانوف زير را در نظر بگيريد:
()43
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که در آن ماتريس مثبت معيني است که توسط رابطه زير داده ميشود:
̇

] [
]

] [

[

]

برای سادگي فرض کنيد

[

[]

که در آن
()42

[

]

لم  )1فرض کنيد نامساوی های زير برقرار باشند
بنابراين داريم
()49

̇

()43

در اين صورت ماتريس

مثبت معين بوده و نامساوی زير را ارضا ميکند

(نامساوی رايلي-ريتز)

که در آن
()50

()44

عالوه بر اين ميدانيم که

که در آن

()51
{

}

()45
}

̇

()53

{

̇

()59

و

̇

()54

()46
و

و

در ( )94تعريف شدهاند.

̂

اثبات بر اساس قضيه گرشگورين و شبيه به آنچه در [ ]11آمده است،

̂

ميباشد .پس از اثبات مثبت معين بودن خواهيم داشت:
̇
]

̇
[

] [

̇ ] [

بنابراين با استفاده از نامساوی های باال ميتوان نوشت
̇

()55
که
()56

]

[

()57
با توجه به نكته ( ) 3داريم

()52
̇

()47

که در آن
ميباشد و

،

و

̈

نمايانگر بزرگترين مقدار ويژه است و

بنابراين خواهيم داشت:
مجله کنترل ،1931 ،جلد  ،6شماره  ،4زمستان 1931
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جدول  :1پارامترهای سينماتيكي ربات کابلي KNTU
[

]

[

]

با توجه به نتايجي که تاکنون بدست آورده ايم ميتوان از قضيه زير برای

)θB(deg

)yA (cm

)xA (cm

بازو

120

113

-105

1

0

113

105

2

0

-113

-105

3

120

-113

105

4

1555 cm

شعاع مجری نهايي

پايداری سيستم حلقه بسته سود برد.
1

قضیه :سيستم حلقه بسته ( )41به صورت  UUBپايدار است اگر

به

منظور ارضای شرايط پايداری به قدر کافي بزرگ انتخاب شود.
اثبات :با توجه به معادالت ( )55( ، )44و لم  9-5از[ ]13در صورتي
که شرايط زير ارضا شوند سيستم نسبت به
شعاع

(گوی به مرکز صفر و

) پايدار  UUBخواهد بود که در آن

()53

√

√

اين شرايط عبارتند از
()60

√
شكل  :9ربات موازی کابلي صفحهای KNTU

()61

)

√

√

(

1-4

ديناميک ربات کابلي صفحهای KNTU

با توجه به جرم بسيار ناچيز کابل انتخاب شده در قياس با جرم مجری
()63

√

√

اين شرايط به سادگي با بزرگ بودن
(،)50

نهايي ربات ،معادالت ديناميكي ربات را ميتوان به صورت زير نوشت
̈

ارضا ميشوند .با توجه به ( )57و

نيز با انتخاب مناسب مقادير گين های کنترل  PIDميتواند برای

و

ارضای شرايط بزرگ شود.
̇

 -4نتایج پیادهسازی عملی
به منظور ارزيابي کارايي الگوريتم کنترلي پيشنهادی در اين قسمت به
بررسي نتايج عملي حاصله از اعمال اين الگوريتم کنترلي بر روی ربات
ساخته شده در دانشگاه صنعتي خواجه نصير که با عنوان ربات موازی کابلي
صفحهای  KNTUمعرفي ميگردد ،خواهيم پرداخت و نتايج عملي بدست
آمده با اعمال الگوريتم کنترلي پيشنهادی مورد توجه قرار خواهند گرفت.
ربات موازی کابلي صفحهای  ، KNTUيک مكانيزم سه درجه آزادی با
دودرجه حرکت انتقالي در راستاهای ،

و يک درجه چرخشي حول

محور ميباشد و از يک درجه افزونگي در تحريک سود ميبرد .اين ربات
که در شكل ( )9نشان داده شده است ،مشخصات هندسي مطابق جدول ()1
را داراست و محرکها در رئوس يک مستطيل با ابعاد  310در  334سانتي
متر قرار گرفتهاند [.]19
Uniformly Ultimately Bounded
مجله کنترل ،1931 ،جلد  ،6شماره  ،4زمستان 1931

در اين معادالت

ماتريس جرمي ربات ،

̈

برادر نيروی جاذبه ربات و

ماتريس ژاکوبين ربات ميباشند و بسط آنها را ميتوان به صورت زير
نوشت
]

]

[

[

مقادير پارامترهای نامي ربات کابلي  KNTUدر جدول ( )3آمده است .در
اين جدول جرم نامي مجری نهايي  355کيلوگرم بوده و در آزمايشهای
مختلف بار وزني آن به اندازه 1

کيلوگرم تغيير ميکند.

با توجه به اين ساختار ،ميتوان کرانهای ترمهای ديناميكي معادالت
حرکت ربات را به صورت زير نوشت:

1
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جدول  :3مقادير پارامترهای ديناميكي ربات
̇

مقدار

نماد

پارامتر

2.5Kg

m

جرم مجری نهايي

الگوريتم کنترلي بر اساس اين کرانها طراحي ميشود به طوری که يک

15.31Kg.

ممان اينرسي مجری نهايي

سری شرايط پايداری مقاوم که توسط قضيه ولم اثبات شده در بخشهای

2.43Kg.

ممان اينرسي موتور

قبلي تبيين گشتهاند ،توسط گينهای انتخابي  PIDارضا گردند .با در نظر
گرفتن اين کرانها و شرايط پايداری مقاوم برای مكانيزم کابلي ، KNTU
گينهای کنترلي به صورت

،

3.5cm

r

شعاع درام

50

N

نسبت گيربكس

g

شتاب جاذبه

و

9.8

انتخاب ميشوند.

3-4

نتايج

شكل ( )6نتايج عملي حاصل از پيادهسازی اين مسير مطلوب را نشان

برای ارزيابي مشخصات عملكردی ربات کابلي سه مسير مطلوب

ميدهد .همان گونه که در اين شكل ديده ميشود مجری نهايي به خوبي

متفاوت را به مكانيزم اعمال کرده و کيفيت رديابي سيستم را بررسي

مسير دلخواه را دنبال کرده و خطای حرکتي زاويهای آن بسيار ناچيز است

مي کنيم ضمن اينكه نبايد از ياد برد که نيروی کششي کابلها در تمام اين

ضمن اينكه تغييرات مجری نهايي در امتداد محورهای

قابل چشم

مانورهای حرکتي بايد مثبت باشند .در دو تست ابتدايي فرض ميشود که

پوشي است.

مجری نهايي در موقعيت

قرار داشته و با اعمال تابع پله به

عنوان ورودیهای مرجع در امتداد و

 ،پاسخ مكانيزم و موقعيت مجری

و

نهايي بررسي ميشود.
بايد به اين نكته توجه داشت که ورودی پله يكي از بدترين
ورودیهايي است که ميتوان به يک کابل داد زيرا مستلزم يک تغيير
ناگهاني در نيرو است وعمال اين ورودی ميتواند اکثر ديناميکهای کابل
را تحريک کند .به همين دليل ارزيابي پاسخ پله ربات کابلي KNTU
ميتواند ما را به درک درستي از کيفيت پاسخ و کارا بودن عملكرد ربات و
سيستم کنترلي برساند .در آزمايش بعدی که هدف بررسي کارايي ربات
کابلي  KNTUبا يک مسير مرجع متفاوت و چالشي است ،از يک مسير
دايرهای به عنوان مسير مطلوب استفاده ميشود .در اين آزمايش هدف بر
اين است که مجری نهايي يک دايره به شعاع  30سانتي متر را در صفحه
دنبال کند و در عين حال تغيير زاويه

آن صفر باشد.

در اولين تالش مجری نهايي ربات را در موقعيت صفر قرار داده و با
اعمال ورودی

شكل  :4نتايج عملي حاصله با ورودی مرجع

به عنوان موقعيت دلخواه

رفتار مكانيزم را بررسي مي کنيم .هدف از انجام اين آزمايش ارزيابي
رديابي سيستم با اعمال يک پله با دامنه  30سانتي متردر امتداد محور
است ضمن اينكه بايد تغييرات موقعيت و زاويهای مجری نهايي در امتداد
محور و

صفر باشد .نتايج عملي حاصل از اعمال اين ورودی درشكل

( )4ديده ميشود .همانگونه که در شكل ( )4ديده ميشود خطای رديابي
بسيار ناچيز بوده و مجری نهايي مسير تعيين شده را با سرعت مناسب دنبال
ميکند .از نقطه نظر نيرويي نيز همان گونه که در شكل ( )5ديده ميشود،
نيروی کشش کابلها مثبت ميباشند.
در آزمايش دوم ،فرض کنيد که مكان مطلوب يک چرخش خالص
است و مجری نهايي بايد از مكان صفر به مكان
برسد .همان گونه که ديده ميشود دراين مسير تغييرات مجری نهايي در

شكل  : :5نيروی کابلها درجريان مانور حرکتي با

امتداد محورهای و بايد صفر باشد.
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شكل ( )7نيروی کشش کابلها را در جريان اين مانور حرکتي نشان

شكل ( )2دايره مرجع و حرکت واقعي مجری نهايي را نشان ميدهد .شكل

ميدهد .همان گونه که مي بينيم نيروی کششي کابلها در تمام مدت انجام

( )3نيز تغييرات زاويهای مجری نهايي را در طول حرکت دايرهای نشان

حرکت مثبت ميباشد.

ميدهد .همان گونه که از شكل های ( )2و ( )3ميتوان فهميد عليرغم
استفاده از الگوريتم کنترلي مبتني بر کنترل  PIDخطا های رديابي قابل قبول
ميباشند .نيروهای کششي کابلها در اين مانور حرکتي در شكل ( )10ديده
ميشوند .با توجه به اين شكل نيروی کابلها در تمام طول حرکت کششي
مثبت ميباشند.

شكل  :6نتايج عملي حاصله با ورودی مرجع
شكل :2نتايج عملي حاصله با ورودی مرجع دايروی

شكل  :3زاويه

در جريان مانور حرکتي دايروی

با عنايت به نتايج بدست آمده ،الگوريتم کنترلي توانسته به خوبي در
عين پايدارسازی سيستم مشخصات عملكردی مطلوبي را به ارمغان آورد.
ضمن اينكه با توجه به تست های مختلف عملكردی ،ربات در عين داشتن

شكل  :7نيروی کابلها درجريان مانور حرکتي با

نيروهای کششي مثبت در کابلها در تمام مانورهای حرکتي سرعت

در آزمايشي ديگر به منظور تست ربات با يک مسير متفاوت و بررسي

عملكردی مناسبي داشته و خطای رديابي مكانيزم عليرغم استفاده از

کارايي ربات کابلي  KNTUاز پروفايل دايرهای به عنوان مسير دلخواه مرجع

الگوريتم ساده کنترلي ناچيز است .البته بايد دقت داشت که يک سری منابع

استفاده مي کنيم .در اين آزمايش هدف اين است که مجری نهايي مسيری

بالقوه ايجاد خطا در همه اين آزمايش ها وجود دارد که ميتوانند مورد

در زمان

توجه قرار گيرند .يكي از اين منابع وجود اصطكاک و لقي و ساير

 10ثانيه به گونهای طي کند که تغييرات زاويهای آن در تمام طول مسير

نامعينيها يي است که در سيستم انتقال قدرت در نظر گرفته نشده است.

) .برای اين منظور مسيرهای مرجع به صورت زير

عالوه بر با توجه به محدوديتهای سخت افزاری و قيمت گزاف تجهيزات

دايرهای شكل به مرکز صفر و شعاع  30سانتي متر را در صفحه
صفر باشد (
انتخاب ميشوند:

الزم موقعيت مجری نهايي مستقيما اندازه گيری نميشود و با استفاده از حل
سينماتيک مستقيم مكانيزم بدست ميآيد[ .]19اين حل عددی با عدم دقت
هايي که در اندازه گيری های نقاط اتصال داريم ميتواند منجر به ايجاد
خطا در محاسبات ودر نتيجه خطای موقعيت مجری نهايي گردد .منبع
ديگری که ميتواند باعث ايجاد خطا گردد ،انعطاف موجود در کابل است
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ساختار در سيستم به صورت رياضي اثبات ميگردد و نشان داده ميشود که

دقتهای حرکتي مورد نظر مورد توجه قرار گرفتهاند و فرض بر اين قرار
پايداری مقاوم سيستم با توجه به وجود نامعينيهای ساختار يافته و بدون
 به گونهای که يک سری شرايطPID در صورت انتخاب مناسب گين های
. حفظ ميگردد، استUUB را ارضا نمايند پايداری مقاوم سيستم که از نوع
در نهايت نتايج حاصله از پيادهسازی الگوريتم کنترلي پيشنهادی بر روی
 نتايج حاصله نشان. مورد بحث قرار ميگيردKNTU ربات کابلي صفحهای
ميدهند که ربات در عين حفظ ساختار خود با داشتن نيروهای کششي
.مثبت ميتواند به خوبي مسيرهای تعريف شده را دنبال نمايد
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چکیده :در اين مقاله روشي جديد برای تعيين موقعيت و وضعيت شي ء نسبت به دستگاه دوربين با استفاده از تصوير آن ارائه شده
است .تصوير واقعي که از دوربين در اختيار است از نگاشتي غيرخطي بين جهان سهبعدی و تصوير دوبعدی حاصل ميشود .برخي
محققان با خطي فرض کردن اين نگاشت تخمين موقعيت و وضعيت را سادهتر کردند ولي از کليت مسأله کاسته و محدوديتهايي بر
ابعاد شيء مورد نظر اعمال نمودند .استفاده از نگاشت غيرخطي و دست يابي به روابط هندسيِ برقرار بين شيء و تصوير آن اگر چه
کاری چالشبرانگيز و دشوار است ولي دقت کار را باال برده و محدوديتي بر ابعاد شيء وارد نميکند .حالتي که يک شيء در برابر
دوربين قرار ميگيرد بسته به نوع دوران و فاصلهاش از محور اصلي دوربين تغيير ميکند .در اين مقاله برای تعيين شش مولفه موقعيت و
وضعيت يک شيء با عكس برداری ،دستگاه معادالت غيرخطي با ده معادله و پنج مجهول استخراج شده است .در حل دستگاه
معادالت غيرخطي ،انتخاب الگوريتمي مناسب که عالوه بر کمينه کردن خطا ،زمان کمي نياز داشته باشد ،حائز اهميت است .با توجه
به اينكه در آزمايش عملي مقادير دقيق نيستند الگوريتمي از نوع بهينهسازی پيشنهاد شده و راهكاری برای انتخاب حدس اوليه پيشنهاد
ميشود که هم همواره به پاسخ برسد و هم زمان حل مسأله را کاهش دهد .درستي معادالت استخراج شده با بدست آوردن شش
مولفهی موقعيت و وضعيت يک تئودوليت از روی تصاوير نشان داده شده است.
واژههای کلیدی :تعيين موقعيت و وضعيت ،مولفههای شيء ،روابط حاکم بر دوربين ،تعيين ماتريس دوران.

New Approach to Determine 6-DOF Position and Orientation of
an Object Using its Image
Abdolhamid Bahjat Panah, Jafar Heyrani Nobari,
Mahdieh Hosseingholizadeh Alashti
Abstract: In this paper, a new method for determining the position and orientation of the object
in respect to the camera coordinate using the image is presented. True picture of the camera is
obtained by a nonlinear mapping between the three-dimensional world and two-dimensional image.
Some researchers assumed linear mapping to make approximation of position and orientation easier,
but restrictions were imposed on the object size. Also the use of nonlinear mapping and geometric
relationships between object and its image is so challenging and difficult task, but increase the
accuracy and do not raises the limit on the size of the object. The case in which an object is placed in
front of the camera can become different according to the orientation type and its distance from the
main axis of the camera. In this paper, to determine 6DOF position and orientation of an object using
its image, a system of nonlinear equations with ten equations and 5 unknowns is extracted. In solving
nonlinear equations, it is important to choose an appropriate algorithm to minimize the error and
needs little time. With regard to the non-exact values in practical test, the kind of optimization
algorithm is proposed and. Then a way for selecting initial guess is proposed to always have a
solution and reduce the run time. Accuracy of extracted equations is shown by determining 6 DOF
position and orientation of one theodolite.
Keywords: Position and orientation determining, object coordinates, camera mathematical and
geometrical equation, determining orientation matrix.
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مولفهی دوم شيء تصوير شده روی صفحهای به موازات
حساسه دوربين و به فاصلهی  dاز عدسي دوربين
فاصلهی نقطهی ابتدايي شيء در راستای  yتا نقطهای به فاصله-
ی  dاز عدسي در راستای محور اصلي دوربين
فاصلهی نقطهی ابتدايي تصوير در راستای  yتا نقطهای به
فاصلهی  fاز عدسي در راستای محور اصلي دوربين
بردار واصل نقطه انتهايي شيء به عدسي دوربين

c

اختالف مولفهی دوم شيء و شيء تصوير شده روی صفحهای

ye

به موازات حساسه دوربين
زاويهی تصوير شيء با راستای  xو همچنين زاويه شيء تصوير



شده روی صفحهی موازی حساسه با راستای x

1,2,3,4

چسبيده به شيء

چهارگانها

با استفاده از اين اطالعات ميتوان شيء مشخصي را در

Pose

مشخصي نمايش داد يا به عبارتي ديگر اشياء مجازی را در دنيای واقعي

 -1مقدمه
1

محاسبهی موقعيت و وضعيت يک شيء ( poseشيء) با استفاده از

نمايش داد .اين همان معنای واقعيت افزوده است .همچنين در برخي

نقاط مشخصهی روی آن ،با دانستن وضعيت هندسي اين نقاط يا دانستن

موارد تنها اطالعاتي که از يک شيء ثابت يا در حال حرکت در دسترس

مدل شيء و همچنين در دسترس بودن نقاط متناظر اين نقاط مشخصه در

است عكس يا فيلم مربوط به آن است ،به عنوان مثال پرندهی در حال

تصوير گرفته شده از شيء يكي از موضوعات چالش برانگيز است که تا

حرکت يا موشک در زمانهای اوليه پس از پرتاب .تعيين موقعيت و

کنون برای محاسبهی آن ،روشهای مختلفي که هر يک مزايا و معايب

وضعيت يک پرندهی در حال حرکت به منظور شكار آن و تعيين موقعيت

خاص خود را دارند ارائه شده است.

و وضعيت يک موشک برای تحليل حرکت آن و مقايسهی حرکت آن

تعيين  Poseفرآيند استخراج اطالعات مربوط به موقعيت و وضعيت
با استفاده از نقاط متناظر مدل يک شيء و تصوير بدست آمده با حسگر
اپتيكي مانند دوربين است Pose .برای يک شيء موقعيت و وضعيت

با آنچه از شبيهسازی انتظار ميرفت ،تنها از طريق عكسبرداری و يا
فيلمبرداری امكان پذير است .موضوعاتي از اين دست اهميت و کاربرد
تعيين موقعيت و وضعيت با استفاده از عكسبرداری را نشان ميدهند.

آن شيء ميباشد که شش درجه آزادی ( )6DOFدارد].[3
Computation of the Position and Orientation of an Object
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تصوير مسألهی سهنقطهای 1که همان تعيين موقعيت و وضعيت يک
شيء با استفاده از سه نقطهی مشخصه است ،ابتدا توسط الکروايكس 2در
سال  1433ارائه شد] .[1رياضيدان آلماني ،گرانرت 9برای نخستين بار در

کوچکتر از فاصلهی شيء تا دوربين باشد يا عمق شيء بايد مقدار جزئي
در اطراف يک صفحه تغيير کند.
در سال  1333الگوريتمي با نام خانواده الگوريتمهای جبری خطي،

سال  1841اين مسأله را به صورت جبری حل کرد].[4

توسط کوآن 12و الن 19ارائه شد .اين الگوريتم راهي جبری برای تخمين

3

 poseاست .اين روش يک دستگاه خطي تشكيل داده و سپس تجزيه

برای نخستين بار در سال  1381فيچر 4و بولز اصطالح مسألهی
تصوير  nنقطهای را برای يافتن موقعيت و وضعيت يک شيء با  nنقطهی
مشخصه ساختند].[9

مقادير ويژه را به اين معادالت اعمال ميکند].[6
با مطرح شدن مسائل تعيين موقعيت و وضعيت يک شيء با استفاده

6

از تعداد نقاط مشخصي ا ز شيء و نقاط متناظر آن در تصوير ،محققان

ارائه شد که شامل پيدا کردن درايههای ماتريس تصوير پرسپكتيو با حل

بسياری در جهت يافتن بهترين پاسخ برای اين مسائل تحت شرايط

راحتترين روش ،برای نخستين بار در سال  1363توسط رابرتز

دستگاه معادالت خطي است که اين ماتريس در واقع نگاشتي بين نقاط
مشخصه و تصاويرشان در دستگاه همگن است .يازده درايهی مجهول با
داشتن حداقل شش نقطه مشخصه از شيء و نقاط متناظرشان در تصوير

14

مختلف پرداختند .به عنوان مثال در سال  2111هو و همكارانش حلي
13

برای مسألهی چهارنقطهای( )P4Pو در همان سال وو و هو حلي برای
16

مسألهی  P5Pارائه کردند .در سال  2111بوجانک و همكارانش پاسخي

بدست ميآيند] .[3روش مورد توجهی ديگر از ميان روشهای ارائه شده

کلي برای مسأله  P4Pبرای دوربيني با فاصلهی کانوني نامشخص مطرح

8

کردند] .[19کار آنها درحقيقت حل مقاوم دستگاهي از معادالت جبری

در سال  1383و يوآن 3در سال  1383است .روش ارائه شده توسط تي-

است و از متغيرها و روشهای خاصي برای حل اين دستگاه استفاده

سای وقتي فاصله ی کانوني دوربين و مرکز تصوير نامشخص هستند بسيار

نمودند .تفاوت کار آنها با کساني همچون ابيدی 14و چندرا [14] 18در

مفيد است .همچنين اين روش برای زماني که هفت تناظر داده شده است

اين است که نقاط فضايي انتخابي در روش آنها دلخواه بوده و هيچ

تخمين خوبي از  poseميباشد] .[4هنگامي که فاصلهی کانوني دوربين و

محدوديتي ندارد .پاسخ آنها اگرچه پيچيده است ولي کامالً کلي است.

برای تعيين  ،poseروش ارائه شده توسط تيسای 4در سال  ،1384لوئه

13

مرکز تصوير از قبل کاليبره شدهاند روش ارائه شده توسط يوآن و لوئه

در سال  2112يانگ گو روشي جديد برای مسأله  P4Pبرای

مفيد خواهند بود] 8و .[11با اين وجود هر دو روش به روش نيوتن-

دوربيني که کاليبره نشده است ارائه کرد] .[13در حقيقت اين روش برای

رافسون وابستهاند که دو ايراد مهم را بر آن وارد ميکند .نخستين ايراد

زماني که از تنظيمات خودکار دوربين استفاده ميکنيم و در هر فريم از

اين است که يک  poseتخمين ي بايد برای شروع روند تكراری تخمين

فيلم اين تنظيمات بسته به شرايط تغيير ميکند مفيد است .روشي که آنها

 poseوجود داشته باشد و دومين ايراد اين است که در هر تكرار شبه-

بكار بردند روش خاصي نبوده و روش جبری ساده است که با نگاه

معكوس ماتريس ژاکوبين با ابعاد  N ( 2N  6تعداد نقاط مشخصه) در

هندسي به مسأله و ايجاد مجدد برخي پارامترها توانسته است به پاسخ

روش  Loweيا  N  6در روش  Yuanبايد پيدا شود که از لحاظ

دست پيدا کند.
اين مقاله در دستهی مسائل  P4Pقرار ميگيرد .شايد بتوان گفت

محاسباتي بسيار هزينهبر است.
11

در سال  1332الگوريتم  POSITتوسط دنيل دمنتون و الری

تفاوت بسيار اساسي کار اين مقاله با کارهايي که تاکنون ارائه شده است

ديويس 11ارائه شد] .[2عنوان مقالهی آنها که بسيار جسورانه بود "تعيين

اين ميباشد که در اکثر آنها روابطي که برای دوربين درنظر گرفته شده

 Poseشيء بر مبنای مدل در  23خط برنامهی  "Mathematicaبود.

با استفاده از پارامترهای آن و به صورت روابطي ماتريسي است ،ولي در

 POSITيک روش ترکيبي برای پيدا کردن  poseاست .اين روش بر پايه-

اين مقاله کليهی مراحل از ابتدا تا انتها هندسي بوده و روابط ماتريسي

ی روشهای خطي جبری بنا شده است و مانند روشهای لوئه و يوآن

وجود ندارد .همچنين اين روابط هندسي ارتقا پيدا کرده و برای کليهی

تكرارشونده است ولي به تخمين  poseاوليه و معكوس ماتريس در

خطوطي که از شيء ميتوان مشاهده کرد برقرار است .حل دستگاه

تكرارهايش نياز ندارد POSIT .برای هشت نقطه مشخصه و چهار تكرار،

معادالت غيرخطي که همان سينماتيک مسأله را شرح ميدهد با روش-

بسيار سريع است .اين روش در مقايسه با روش لوئه و يوآن به محاسبات

های بهينه سازی انجام شده و با انتخاب درست شرايط اوليه و متغيرهای

کمتری نياز دارد .تنها نكته ای که در بكارگيری اين روش وجود دارد اين

چهارگانه رسيدن به پاسخي درست تضمين شده است.

است که اندازهی شيءای که تخمين  poseآن مدنظر است بايد بسيار
Perspective three-point Problem

 -2تشکیل تصویر در دوربین روزنهدار
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همانطور که ميدانيد در ابتدا برای تشكيل تصوير روی پرده از
روزنه استفاده ميشد .دليل جايگزيني عدسي در دوربين به جای روزنه

r AB f

r AB p

( )2

اين است که در صورت بزرگ اختيار کردن قطر روزنه ،يک نقطه از
تصوير تشكيلشده ،ميتواند تصوير بيش از يک نقطه از شيء باشد و با
کوچک اختيار کردن آن پرتوهای کافي برای تشكيل تصويری قابل
رويت برای چشم ممكن نيست .بنابراين تصويری که با عدسي ،که وظيفه
همگراکردن پرتوهای زيادی را به عهده دارد ،تشكيل ميشود اين

در رابطهی ( f ،)2فاصلهی کانوني دوربين p ،فاصلهی شيء تا



دوربين rAB ،مولفههای دوبعدی شيء بيان شده در دستگاه مشخص



و  rABمولفههای دوبعدی تصوير بيان شده در دستگاه مشخص ميباشند.

مشكالت را نخواهد داشت .تنها محدوديتي که استفاده از عدسي به جای

در صورتي که شيء مولفهی سوم هم داشته باشد اين رابطه به صورت

روزنه بر ما تحميل مي کند اين است که تصوير با استفاده از روزنه در هر

رابطهی ( )9ميباشد.

 xAB 


 y AB   f
 xAB  p  z AB


 y AB 

فاصلهای از روزنه تشكيل ميشود ،اما تصوير تشكيلشده با عدسي تنها در
فاصلهی  qاز عدسي است .رابطهی معروف ( )1برای دوربين عدسيدار
برقرار است.

( )3

1 1 1
 
f p q

( )1

در معادله باال  xو  yمولفههای اول و دوم و  zمولفهی سوم شيء بر
در اين رابطه فاصلهی شيء تا عدسي دوربين  ،pفاصلهی صفحهی
تصوير تا عدسي دوربين  qو فاصلهی کانوني دوربين  fميباشد .به منظور
سادهسازی ،برای حالتي که  p>>qاست فرض ميشود تصوير در فاصلهی

حسب ميليمتر بوده و تمامي مولفهها در دستگاه مرجع مشخصي بيان
شدهاند.

 -3معرفی دستگاههای مرجع و نحوهی دوران

کانوني از عدسي دوربين تشكيل ميشود(يعني  .)q=fاز آنجايي که

با استفاده از زوایای اویلر

معموالً فاصلهی کانوني در حد ميليمتر است ،فرض ميشود همواره شيء
در بينهايت قرار گرفته و همواره صفحهی تصوير در فاصلهی  fاز عدسي
دوربين قرار ميگيرد .بنابراين ميتوان اينطور فرض نمود که روزنهای
بجای عدسي قرار گرفته و برای هر شيءای که در فاصلهی  pاز صفحهی
روزنهدار قرار داشته باشد تصويری در فاصلهی  fاز اين صفحه تشكيل
خواهد شد .اين همان دوربين روزنهدار است(شكل .)1

برای بيان درست روابط بين نقاط متناظر سه بعدی شيء و دوبعدی
تصوير ،الزم است همانند شكل  2سه راستا و يک نقطه را به عنوان مرجع
قرار دهيم که در کل دستگاه مرجع خوانده ميشوند .از آنجايي که اين
سه راستا چسبيده به حساسه دوربين يا همان  CCDهستند ،اين دستگاه را
دستگاه چسبيده به  CCDيا دوربين ميناميم .نقطه مرجعي که برای
دستگاه  CCDدر نظر ميگيريم نقطهی  Oاست که کمترين مقدار
پيكسل را در هر دو راستا داراست.

p q

B

دستگاه چسبيده به شيء نيز دستگاهي است متعامد که دو راستای
f

اول آن دو راستای همصفحهی متعامداند و راستای سوم هم راستايي
متعامد بر دو راستای اول در جهت راستگرد ميباشد .همچنين نقطهای
دلخواه روی شيء به عنوان نقطهی مرجع روی شيء درنظر گرفته مي-

A

A
B

شود.
O

X

Y

شكل  .1تشكيل تصوير با استفاده از عدسي
که معادل تشكيل تصوير با روزنه درنظر ميگيرند.

رابطهای که با استفاده از قضيه تالس برای دوربين روزنهدار برقرار مي-
باشد ،به صورت رابطهی ( )2است.

Z

شكل  .2دستگاه مرجع چسبيده به CCD

حال برای محاسبهی ميزان دوران دستگاه چسبيده به شيء نسبت به
دستگاه  ، CCDدوراني با استفاده از زوايای اويلر به صورتي که در ادامه
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بيان ميشود درنظر گرفته ميشود که در حقيقت برای رسيدن به موقعيت
شيء با دانستن وضعيت آن و بالعكس ،اين نمايش مورد استفاده قرار مي-

حکم :با استفاده از قضيهی تالس و برقراری فرضيات فاصله کانوني
دوربين بدست ميآيد.
اثبات :برای تصوير اين شيء صفحه مانند ،رابطهی ( )4براساس

گيرد.
همانطور که در شكل  9مالحظه ميشود ابتدا دستگاه حول محور

 zآن به صورت راستگرد به اندازهی  دوران داده شده تا به دستگاه

قضيه تالس برقرار است.

 xAB 


 y AB   1  f x 
 xAB  p  f y 
 
 y AB 

شمارهی يک برسد ،سپس حول محور  yدستگاه شمارهی يک به اندازهی
 βدوران داده ميشود تا به دستگاه شمارهی دو برسد و در نهايت حول

( )4

محور  xدستگاه شمارهی دو به اندازهی  دوران داده ميشود تا به
دستگاه شمارهی سه برسد.[16] .

در اين رابطه  f xو f y

Y

Y1,Y 2

X1
X
Y3

X2, X3

l









فاصلهی کانوني در دو راستای  xو

y

هستند که به دليل متفاوت بودن اندازهی پيكسلها (  ) sx , syبر حسب
ميليمتر در دو راستای  xو  yبوجود ميآيد .در حقيقت به اين دليل که
مولفه های تصوير با واحد پيكسل در اختيارمان قرار دارند ،با وارد نمودن
اين فاکتورهای اندازهی پيكسلها در رابطهی (  )4واحد تمام عناصر به
ميليمتر تبديل شده ميشود .همچنين رابطهی ( )3برای فاصلهی کانوني
در راستاهای  xو  yبرقرار ميباشد.





Z , Z1

Z2

Z3

f
f
, fy 
sx
sy

( )5

fx 

با جايگذاری مقادير معلوم در رابطهی (  )4مقدار فاصلهی کانوني
شكل  .9دوران سه بعدی با استفاده از زوايای اويلر

 -4تعیین فاصلهی کانونی دوربین با استفاده از
تصویر یک شیء مشخص
برای تعيين موقعيت و وضعيت يک شيء با مدل مشخص،
معلومات ،مولفههای سهبعدی شيء بيانشده در دستگاه شيء ،مولفههای
دوبعدی تصوير بيان شده در دستگاه  CCDميباشند و مجهوالت

بر حسب ميليمتر بدست ميآيد .با اين کار دوربين کاليبره شده و به دليل
اينكه از اين مقدار فاصلهی کانوني در روابط محاسبهی موقعيت و
وضعيت استفاده ميکنيم ،تصاوير ديگری که با دوربين تهيه ميکنيم بايد
با همان تنظيماتي باشد که اين تصوير ،گرفته شده است .بنابراين در ادامه
فاصلهی کانوني جزء معلومات ميباشد.

 -5تعیین موقعیت و وضعیت یک قلم

موردنظر مولفههای سه بعدی شيء بيان شده در دستگاه  CCDو اندازهی

برای سادهسازی مسألهی تعيين موقعيت و وضعيت ،شيء مورد نظر

برداری است که ابتدای آن مرکز تصوير و انتهای آن نقطهی دلخواه

را سادهترين نوع ،يعني يک قلم انتخاب ميکنيم .دوران قلم ميتواند تک

مشخص شده روی شيء است .طبق رابطهی ( )9که بر اساس قضيه تالس

بعدی به معنای تکزاويهای بودن آن (شامل  αو يا شامل  )βيا دوبعدی

نوشته شده است فاصلهی کانوني نيز نامشخص ميباشد .بنابراين قبل از

به معنای دوزاويهای بودن آن (شامل هر دو زاويهی  αو  )βباشد .نقطهی

تعيين موقعيت و وضعيت بايد  fرا محاسبه نمود تا در ادامهی کار  fمعلوم

ابتدايي قلم نيز ميتواند روی محور اصلي دوربين (محوری که از مرکز

باشد .به عبارت ديگر يکبار دوربين کاليبره ميشود و در ادامه کار اين

 CCDو روزنه عبور کرده و عمود بر  CCDاست) باشد ،يا نسبت به اين

تنظيمات تغييری نميکنند.

محور به اندازه  yدر راستای Yاختالف داشته باشد (نقطهی ابتدايي

قضیه :اگر مولفههای شيءای مشخص و تصوير آن در يک

روی صفحه  YZقرار داشته باشد) يا ميتواند نسبت به محور اصلي به

دستگاه و فاصلهی شيء تا دوربين مشخص باشند ،آنگاه فاصلهی کانوني

اندازهی  xدر راستای  Xو به اندازهی  yدر راستای  Yاختالف داشته

دوربين بدست ميآيد.

باشد (نقطه ابتدايي دلخواه باشد) .البته دوران روی صفحهی  XZمشابه

فرضیات :تصويری از شيءای صفحه مانند که در راستاهای  xو y

دوران روی صفحه  YZميباشد .همچنين فرض ميشود مولفهی سوم

مولفه داشته ولي مولفهی سومي ندارد موجود است .فاصلهی شيء تا

نقطهی ابتدايي قلم همواره به اندازهی  dاست و مقدار  dرا ميدانيم .به

دوربين اندازهگيری شده و در اختيارمان قرار دارد .مولفههای اول و دوم

اين ترتيب قلم ميتواند در نه حالت مختلف در مقابل دوربين قرار بگيرد.

شيء ) (xAB, yABو مولفههای اول و دوم تصوير ) (xAB , yAB

برای طوالني نشدن بحث ،حالت نه ،يعني پيچيدهترين حالت

مشخص ميباشند.
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قضیه :اگر فاصلهی کانوني دوربين مشخص باشد ،با استفاده از

d
dz

تصوير يک قلم ميتوان به موقعيت و وضعيت آن رسيد.

1

فرضیات :شيء مورد نظر قلم بوده و دورانآن دوبعدی است و

فاصلهی قلم تا دوربين يا  dمشخص است.
حکم :با استفاده از قضيهی تالس و برقراری فرضيات ،موقعيت و
وضعيت يک قلم تعيين ميگردد.
اثبات :روابط هندسي حاکم بر اين حالت به صورت رابطهی ()6
ميباشد.
d 
x
f 
d
l  l
d 
f
y  y
f 

x 

d
d
x, y  y
f
f



y y
l
tan()    x 
x x
)1  tan2 (

x 

()6

همچنين با تعريف زاويه  خواهيم داشت:
y  y y  y y  y


) ( y  y)  ( x  x) tan(
x  x x  x x  x
بنابراين:

tan( ) 

2

)( x  x)  ( y  y

a

( x  x) (1  tan ( )) 1  z
d

نقطهی ابتدايي آن به اندازهی  xدر راستای  Xو به اندازهی  yدر

راستای  Yنسبت به محور اصلي اختالف دارد و طول قلم معلوم است.





( x  x)2  ( y  y)2

2

2

) a  ( xx ) ( yy


2

2

a
))  a  z  ( x  x) (1  tan 2 (
d
a
z  l 2  x2  y 2

))  a  l 2  x2  y 2  ( x  x) (1  tan 2 (
d
d ( x  x)k
)) k  (1 tan2 (

 l 2  x2  y 2 
d
a
dkx d xk
 l 2  x2  y 2 

d
a
a
(8
d xk
q
d
dkx
2
2
2
a
 l  x  y 
q
)
a
dkx
 l 2  x 2  y 2  (  q) 2
a
2 2 2
d
k x
dkx
 l 2  x2  y 2 
 q2  2q
2
a
a
d 2 k 2 x2 2
dkx
y c1x d1
2
2
2

l  x  (c1x  d1 ) 
 q  2q
a2
a
2 2 2
dk x
dkx
 l 2  x2  c12 x2  d12  2c1d1x 
 q2  2q
a2
a
2 2
d
k
2
qdk
( x2 ( 2  1  c12 )  x
 2c1d1 )  q2  l 2  d12  0
a
a
حال با جايگذاری xها در رابطهی ( )3دو مقدار هم برای  yو

()4

y  x tan()  x tan()  y  y  c1x  d1
نمای بزرگتر بخشهايي از شكل  4و نمای دوبعدی آن مطابق

بدست ميآيند.

y  c1 x  d1
dk
z  ( x  x)  d
a

() 3

شكلهای  3و  6خواهند بود که برای درک بهتر روابط نشان داده شده
است.مطابق شكل  4رابطهی ( )8را خواهيم داشت.
با حل رابطهی ( )8مقدار  xيا مولفهی اول قلم بدست ميآيد .ولي
همانطور که مشاهده ميکنيد معادلهی بدست آمده از درجه دوم است،
در حالي که انتظار داشتيم تنها يک پاسخ برای  xداشته باشيم .دليل اين
موضوع با توجه به شكل  4مشخص ميشود.
در شكل  ،3دايرهای به شعاع طول قلم رسم شده است .فاصلهی

z

اگر قلمي با طول مشخص را به اندازهی  αو  ،βبه صورتي که بيان
شد ،دوران دهيم مولفههای شيء در دستگاه مرجع به صورت زير خواهند
بود که با استفاده از اين روابط با دانستن وضعيت شيء (يعني همان
زوايای دوران) ميتوان به مولفههای آن در دستگاه مرجع رسيد.
()11

نقطهی ابتدايي قلم يا همان مرکز دايره از روزنهی دوربين  dاست.

x  l cos  cos
y  l cos  sin 
z  l sin 

همانطور که از روی شكل مشخص است دو مقدار برای مولفهی سوم و
درنتيجه دو مقدار برای تمام مولفههای قلم بدست ميآيد .بنابراين با

با استفاده از رابطهی ( )11زوايای دوران اويلر نيز با استفاده از روابط

تصوير قلمي که در مقابل دوربين قرار گرفته دو پاسخ مختلف بدست

زير بدست ميآيند.

خواهد آمد.

y
x
()11
z
) (   sin 1
l
در اين حالت قرارگيری قلم در مقابل دوربين ،تعيين موقعيت قلم به معني

) (   tan 1

تعيين موقعيت نقطهی ابتدايي آن يا بدست آوردن  xو  yوهمچنين
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شکل  .4پیچیدهترین حالت قرارگیری قلم در مقابل دوربین.
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شکل  .5نماهای بزرگشدهی ابتدا و انتهای شکل .4

m

cm

(x  x)2  ( y  y)2



z
( x    x ) 2  ( y    y ) 2

d

f


شکل  .6نمای دوبعدی شکل .4

مجله کنترل ،1931 ،جلد  ،6شماره  ،4زمستان 1931

Journal of Control, Vol. 6, No. 4, Winter 2013

l

رهيافتي نو برای تعيين شش مولفه موقعيت و وضعيت يک شيء با عكسبرداری

42

عبدالحميد بهجتپناه ،جعفر حيراني نوبری ،مهديه حسينقليزاده آالشتي

] C  [C1 C2 C3
l1 cos  cos  
C1   l1 cos  sin  
 l1 sin  

C1
l

 1

z1  0

C2

l 

2

l

z2  0

d
()12

شكل  .4وجود دو پاسخ مختلف برای قلمي که در مقابل دوربين قرار گرفته.

l2 cos  sin  sin   l2 sin  cos  
C2  l2 sin  sin  sin   l2 cos  cos  


l2 cos  sin 
l3 cos cos  cos   l3 sin  sin  
C3   l3 sin  sin  cos   l3 cos  sin  


l3 cos  cos 

دانستن  dبوده و تعيين وضعيت قلم بدست آوردن زوايای دوران
آن ميباشد .که با استفاده از روابط ( )3( ، )8( ،)6و ( )11موقعيت و
وضعيت قلم تعيين ميگردند.

 -6تعیین موقعیت و وضعیت یک مکعب

همچنين با استفاده از بخش قبل ،برای قلمي که دوراني دوبعدی پيدا

قضیه :اگر فاصلهی کانوني دوربين مشخص باشد ،با استفاده از تصوير

کند و نقطهی ابتدايياش دلخواه باشد به مقادير سه مولفهی اين قلم در

يک مكعب ،موقعيت نقطهی مشخصي از اين مكعب و وضعيت دستگاه

راستاهای  y،xو  zميتوان رسيد .ماتريس دوران در حقيقت همين مولفه-

متعامد چسبيده به آن يا به عبارتي زوايای دوران سه بعدی آن بدست

های سه بعدی قلم در موقعيت و وضعيت نهايي هستند به عبارتي داريم:

خواهند آمد.
فرضیات :شيء به جای قلم ،سه قلم متعامد يا يک مكعب است .طول

x3 
y3 
z3 

()19

اين سه قلم يا يالهای مكعب نيز مشخص هستند .فاصلهی مكعب تا

x2
y2
z2

 x1
C   y1
 z1

دوربين نامشخص است.
که زيرنويسهای يک و دو و سه به ترتيب برای يالهای اول و دوم

حکم :با استفاده از روابط بدست آمده در قضيه قبل و برقراری فرضيات،

و سوم ه ستند .بنابراين اگر با استفاده از نتايج بخش قبل ،مولفههای هر

موقعيت و وضعيت يک مكعب تعيين ميگردد.

کدام از سه راستای دستگاه را پيدا شود ،در حقيقت ماتريس دوران بين

اثبات :اين حالت ،مجهوالت و معلوماتي به حالت قبل که تنها يک
قلم بود ،اضافه نمود .در حالتي که شيء يک قلم بود تنها دو زاويه دوران
مطرح بود ولي در اين حالت سه زاويه دوران حول سه قلم يا سه يال
مكعب (همان زوايای اويلر) مطرح ميباشد ولي از طرفي ويژگي متعامد
بودن يالها و طول يالها به ويژگيهايمان اضافه شده است و اينبار سه
تصوير به جای يک تصوير در اختيار قرار دارد .انتظارمان اين است که
اگرچه در حالت قبل عالوه بر دانستن فاصلهی کانوني دوربين و تصوير،

دو دستگاه  CCDو دستگاه چسبيده به مكعب بدست خواهد آمد و با
استفاده از روابطي که مولفههای اين ماتريس دوران با زوايای دوران
دارند ،زوايای دوران محاسبه ميشوند.
نكتهای که پس از انجام اين کار بوجود آمد و قابل پيشبيني نيز بود،
اين است که به دليل وارد شدن sinها و cosها در روابط ،در محاسبهی
زوايا خطايي بوجود مي آيد که منشأ آن خطای عددی است و برای
جلوگيری از اين خطاها ميتوان از چهارگانها استفاده نمود.
با استفاده از چهارگانها ماتريس دوران به صورت زير بيان ميشود:

به دانستن فاصلهی شيء تا دوربين يا  dهم نياز بود ،در اين حالت نبايستي
نيازی به دانستن فاصلهی شيء تا دوربين وجود داشته باشد.

 1  2 22  2 32 2(1 2   3 4 ) 2(1 3   2 4 )


C  2(1 2   3 4 ) 1  212  2 32 2( 2 3  1 4 ) 
2(1 3   2 4 ) 2( 2 3  1 4 ) 1  212  2 22 



()14

بنابراين در اين حالت که شيء به جای يک قلم ،سه يال متعامد
است ،به دنبال موقعيت و وضعيت شيء و همچنين فاصلهی آن تا دوربين
هستيم .همچنين بايد بتوان ابتدا و انتهای اين سه يال متعامد را در تصوير
مشاهده کرد يا حداقل چهار نقطه از مكعب را در اختيار داشت که غير
همصفحه بوده و بيانشان را در دستگاه شيء بدانيم.
همانطور که ميدانيم اگر دستگاهي به صورتي که در شكل  9نشان
داده شد دوران پيدا کند ،ماتريس دوران آن به صورت زير ميباشد].[19

همچنين رابطهی ( )13همواره بايد برای چهارگانها برقرار باشد و
همين محدوديت است که از بوجود آمدن خطای عددی جلوگيری مي-
کند.
()13
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بنابراين:

بنابراين به جای بدست آوردن مستقيم زوايای دوران ،ابتدا چهار

a
1

d z
2
2
 d x   d y 
 d x   d y 
l 2  z 2 
 
  2 x
  2 y

f
f

 

 f   f 

چهارگان و فاصلهی شيء تا دوربين را بدست ميآمده ،سپس با توجه به
رابطهای که اين چهارگانها با عناصر ماتريس دوراني که شامل زوايای
دوران است دارند به مقدار زوايای دوران ميرسيم.

2
2
 d x   d y 
 d x   d y 
( ad az )2 l 2  z2 
 
  2 x
 2 y

f
f

 

 f   f 

با توجه به حالت نه قلم رابطهی ( )16برای هر قلمي که در مقابل
دوربين قرار داشته باشد برقرار است.

d
dz

()16



()21

( x  x)2  ( y  y)2

2
2
 d x   d y 
 d x   d y 
a2d 2 a2 z2 2a2dz l 2  z2 
 
  2 x
 2 y 
 0
f
f

 

 f   f 

 2x 

 2
2
2
x
y 
  dy  2y   l  0
 z a2 1  d  a2 ( )2 ( )2   dz 2a2  dx 

 f 
f
f
f







 

 

( x  x)2  ( y  y)2

با توجه به رابطهی ( ،)21ميتوان ثابتهای رابطهی ( )21را تعريف نمود:
اين رابطه يک رابطهی بسيار کليدی است .آنچه که داريم تنها

m1   a2  1



x 2 y 2 
2
m2  a  ( )  ( ) 
f
f


m3  2a2

2
2
  m1z  m2d  m3dz  m4dx  m5dy  m6  0
2x
m4 

f


2y
()21
m5 

f


m6  l 2


تصويری از قلم است .بنابراين بايد سعي کنيم تا جايي که ميتوانيم در
رابطهی فوق مولفههای تصوير را وارد نماييم .بر اساس بخش قبل رابطهی
( )14برقرار است.

d
)( y  y
f
d
)( x  x)  ( x  x
f

( y  y) 

()14

بنابراين برای هر يک از اين يالها رابطهای به صورت ( )21وجود

بنابراين رابطهی ( )18استخراج خواهد شد.
d
dz



( x  x)2  ( y  y)2
2

)( x  x)  ( y  y
2

2

2

d
 d

 f ( x  x)    f ( y  y) 
 
  d
 
x2  y2  x2  y2  2xx  2 yy d  z
2

 ( x  x)   ( y  y) 
d 
 

 f   f 

2

 ( y  y) 


 f 

2

 ( x  x) 
 f 



1
d
z
 d x   d y 
 d x 
 d y 
l 2  z2  

 2x 
 2y 




 f   f 
 f 
 f 

()18

نمود .چهارگانها و  dمجهوالت هستند و تا به اينجا سه رابطه بدست آمد
که با جايگذاری به صورت روابط ( )22بيان ميشود.
2

2

2

 ( x  x)   ( y1  y) 
a1   1
 

f
f

 

2

m11   a12  1

2

d

2
2
d
z












d x
d y
d x
d y
l 2  z2  
   f   2x  f   2 y  f 
f

 








دارد که به جای  xو  yو  zمقاديرچهارگاني آنها را ميتوان جايگذاری





x 2 y 2
) () 
f
f

( m21  a12 

m31  2a12
2x
m41 
f
2y
m51 
f

()22

m61  l12
x1  1  2 22  2 32
) y1  2(1 2   3 4
) z1  2(1 3   2 4
5  d

برای سادهتر شدن روابط ،پارامتر  aبه صورت رابطهی ( )13تعريف
ميشود.
()13

2

 ( x  x)   ( y  y) 
a 
 

f
f

 

2

m11z 2  m21d 2  m31dz  m41dx  m51dy  m61  0
برای دو يال ديگر نيز دو رابطهی ديگر بر حسب پنج

مجهول(چهارگانها و  )dبدست ميآيد .بنابراين رابطهی ( )29با استفاده
از سه يال استخراج ميشود.
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f1 (1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 )  0
f2 (1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 )  0
f3 (1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 )  0

()29

12   22   32   42 1  0
f1 (1,  2 ,  3 ,  4 ,  5 )  0
f2 (1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 )  0
f3 (1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 )  0
g1 (1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 )  0
g2 (1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 )  0
g3 (1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 )  0

()28

رابطهی مهم ديگری که در پيچيدهترين حالت قلم بدست آمد به
صورت رابطهی ( )24ميباشد.
)y  y ( y  y

 y  x tan( )  x tan( )  y
)x  x ( x  x
d x
d y
(  y  x tan( ) 
( ) tan( ) 
)0
f
f
(
x tan( )  y
(  y  x tan( ) 
)d  0
)24
f
tan( ) 

x tan( )y

راهكار پيشنهادی ،استفاده از روابط مربوط به متعامد بودن سطرها و
ستونهاست .بنابراين سه رابطهیديگر به صورت ( )23وجود دارد.

x12  y12  z12  l12  0  h1 (1,  2 , 3 ,  4 , 5 )  0

t1 tan( ); t2 

f

 y  t1x  t2d  0

()23
برای سادهتر نمودن روابط ،پارامترهايي به صورت ( )23تعريف مي-
شوند.

x32  y32  z32  l32  0  h3 (1,  2 , 3 ,  4 ,  5 )  0
معادالتي که موجود هستند به صورت ( )91ميباشند.

y  y
x tan( )  y
1
tan( )  1
; t  tan( ); t 
1 x  x 11
1 21
f
1
y  y
x tan( )  y
2
tan( )  2
; t  tan( ); t 
2 x  x 12
2 22
f
2
y  y
x tan( )  y
3
tan( )  3
; t  tan( ); t 
3 x  x 13
3 23
f
3

()23

x22  y22  z22  l22  0  h2 (1,  2 , 3 ,  4 ,  5 )  0

12   22   32   42 1  0
f1 (1,  2 ,  3 ,  4 ,  5 )  0
f2 (1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 )  0
f3 (1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 )  0
g1 (1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 )  0
g2 (1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 )  0
g3 (1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 )  0
h1 (1,  2 ,  3 ,  4 ,  5 )  0
h2 (1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 )  0
h3 (1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 )  0

()91

سه رابطهی ديگر برای سه يال به اين صورت رابطهی ()26خواهد
شد.

y1  t11 x1  t21d  0
y2  t12 x2  t22 d  0
y3  t13 x3  t33d  0

()26

با جايگذاری سه مولفه بر حسب چهارگانها و  dخواهيم داشت
رابطهی ( )24استخراج ميشود.

()24

در شبيهسازی با استفاده از ده معادله و پنج مجهول رابطهی ()91
توانستيم به مقادير چهارگانها و فاصلهی شيء تا دوربين دست يابيم .با
استفاده از مقادير چهارگانها و روابط موجود برای ماتريس دوران مي-
توان مولفههای يكتايي برای هر سه يال استخراج کرد .به عبارتي ماتريس
دوران رابطهی  19بدست آمد.
تنها گام باقيمانده اين است که با استفاده از عناصر ماتريس

g1 (1,  2 ,  3 ,  4 ,  5 )  0
g2 (1,  2 ,  3 ,  4 ,  5 )  0
g3 (1,  2 ,  3 ,  4 ,  5 )  0

دوران ،زوايای دوران را محاسبه نمود .با استفاده از رابطهی  12مجهوالت
يعني زوايای دوران و فاصلهی شيء تا دوربين با رابطهی  91بدست مي-
آيند .حال بايد با استفاده از ابزاری رياضياتي به حل اين ده معادله به
منظور بدست آوردن پنج مجهول پرداخت.

معادالتي که تا به اينجا بر حسب چهارگان و  dبدست آمدند به

سازی ،با اين معادالت هم به پنج مجهولمان دست يابيم.

مجله کنترل ،1931 ،جلد  ،6شماره  ،4زمستان 1931

l1 cos  sin  y1
y
)     tan 1 ( 1
l1 cos  cos  x1
x1
z1
z
sin  
)    sin1 ( 1
l1
l1
l2 cos  sin  z2
z
tan  
)     tan 1 ( 2
l3 cos  cos  z3
z3
tan  

صورت رابطهی ( )28هستند.
هفت معادله و پنج مجهول موجود است .ولي نتوانستيم در شبيه-

d  5

()91
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 -7نکات مربوط به شبیهسازی و حل معادالت

گرفته و شرايط اوليهی مربوط به آن وجود دارد و حتماً در زماني بسيار

در شبيهسازیای که انجام شد سعي شد با استفاده از تابع  fsolveدر

کم به پاسخ درست منتهي ميشود .همچنين شرط استفاده از شرط اوليهی

نرمافزار  MATLABکه برای حل معادالت غيرخطي مفيد است ،با

ديگر را اين قرار داريم که مجموع قدر مطلق سطرهای تابعي که شامل ده

استفاده از روش گاوس -نيوتن  ،با دادن ده معادله به پنج مجهول مورد

3

معادله بود بزرگتر از  10شود.

T

نظرمان دست يابيم.
يكي از ايرادات الگوريتمهای بهينهسازی وابستگي شديد آنها به

t2

t3

حدس اوليهای درست است و حتي ممكن است با نادرست بودن اين

t1

t6

حدس ،الگوريتم به پاسخي همگرا نشود.

t5
.

با توجه به بازهای که هر يک از زوايای دوران ميتوانند تغيير

.

کنند حالتهای مختلفي برای دسته زوايای دوران بوجود ميآيد .فرض

.

کنيد فضای  Tفضايي باشد که تمام اين حالتهای مختلف را مي-

tn

پوشاند(شكل  .)8از آنجايي که رسيدن به تمام حالتهای فضای  Tتنها

شكل  . 8فضای دربرگيرندهی تمام حالتهای ممكن

با يک شرط اوليه امكانپذير نيست ،چندين شرايط اوليه الزم داريم که

زوايای دوران

هر کدام از آنها زيرفضايي از  Tرا ميپوشانند .فرض کنيد با شروع از
شرايط اوليه شماره يک ميتوان به ده حالت مختلف در فضای  Tرسيد
ولي به حالت يازدهم در فضای  Tنميتوان رسيد .اين ده حالت زير
فضايي از  Tهستند که با شرايط اوليه شمارهی يک قابل دستيابي-
هستند( .) t1حالت يازدهم و چند حالت ديگر فرضاً زيرفضای دومي را
تشكيل ميدهند که برای رسيدن به آنها شرايط اوليهی شمارهی دو الزم
است( .)t2به اين ترتيب اگر فضای  Tشامل  nزيرفضا( t1تا  )tnباشد که
برای دستيابي به هر کدام از زيرفضاها شرايط اوليهی  Qnالزم باشد ،با

در انتخاب مقدار اوليه به اين نكته توجه کرديم که چون چهار
مجهول اول چهارگانها هستند بايد جمع مجذورشان يک باشد و مجهول
پنجم هم که فاصله شيء تا دوربين است بايد عدد مثبتي باشد .برای
انتخاب بهتر مقدار اوليه فاصلهی شيء تا دوربين با اين فرض که يالها
کامالً در صفحهی موازی  CCDقرار دارد مقدار فاصله را برای هر کدام
از يالها بدست آورديم .سپس با ميانگينگيری از هر دو فاصلهای که
نزديكتر به هم بودند مقداراوليهی فاصلهی شيء تا دوربين را تخمين

در اختيار داشتن شرايط اوليههای  Q1تا  Qnکل فضای  Tپوشانده شده و

زديم.

اين است که مقدار  nچند است يا چند زيرفضا در فضای  Tوجود دارد و

اين است که بايد مقادير درستي از  β ،αو 

دستيابي به تمام حالتها امكانپذير است .تنها نكتهای که باقيميماند
مقدار Qهای متناظر اين  nزيرفضا چه مقاديری هستند.
در برنامهی شبيهسازی مستقيم(برنامهای که در آن با استفاده از
ماتريس دوران مقادير چهارگانها بدست ميآيند) ،اگر زوايای دوران را

t4

نكتهی قابل توجه ديگری که در شبيهسازی بايد به آن توجه شود،
انتخاب شوند از آنجايي

که مقادير اين زوايا با توابع  Arc sinو  Arc tanبدست آمدند ،دانستن
بازهی اين توابع مفيد است .زوايای که با  Arc tanبدست ميآيند در
بازهی صفر تا  181درجه جواب يكتايي خواهند داشت .زوايايي که با

بدانيم مقدار چهارگانها بدست ميآيند .اما در برنامهی شبيهسازی

 Arc sinبدست ميآيند در بازهی  -31تا  31درجه جواب يكتايي

دوران برسيم .هدف ما در اين مقاله اجرای برنامهی شبيهسازی معكوس

استفاده ميشوند ،در بازهی صفر تا  181درجه باشند و زاويه βای که

معكوس با دانستن چهارگانها به عنوان شرايط اوليه ،بايد به زوايای
ميباشد ،ولي به دليل نداستن چهارگانها نياز داريم تا برنامهی شبيهسازی
مستقيم را اجرا نموده و از نتيجهی آن به عنوان ورودی برنامهی شبيه-
سازی معكوس استفاده کنيم .به اين منظور با يک شرط اوليه برنامه شبيه-
سازی معكوس را اجرا نموديم .سپس برای حالتي که برنامه معكوس به

خواهند داشت .لذا بايد زوايای  αو  که برای بررسي صحت برنامه
برای بررسي صحت برنامه استفاده ميشوند ،در بازهی  -31تا  31درجه
باشد.

 -8آزمایش عملی

جواب نرسيد (که همان رسيدن به زير فضای ديگر ميباشد) برنامه

در آزمايش عملي به جای قسمتي از برنامهی شبيهسازی که شبيهساز

مستقيم را اجرا نموده تا شرايط اوليهی مربوط به زيرفضای جديد را پيدا

دوربين بود ،از خود دوربين استفاده ميشود و چهار نقطهی تصوير که

کنيم .با افزودن اين شرايط اوليه به برنامهی معكوس برنامه را اجرا نموده

قبالً نتيجهی برنامهی شبيهساز بود اينبار از روی تصوير انتخاب خواهد

و مجدداً با رسيدن به حالتي که به جواب نرسيد کار قبلي را تكرا مي-

شد .انتخاب دستي اين نقاط خطايي را بر فرآيند اعمال ميکند .اين نقاط

کنيم .اگر چه اجرای کامل برنامهها برای رسيدن به  nتا شرايط اوليه کار

روی قسمتهايي از تصوير انتخاب ميشوند که اندازهی واقعي آنها را

زمان بری است ولي زماني که از اين برنامه در عمل استفاده کنيم ،حالتي

روی شيء بدانيم و روی سه راستای عمود بر هم قرار داشته باشند.

که در عمل وجود دارد حتما در يكي از زير فضاهای فضای  Tقرار
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تجهيزات مورد نيازبرای آزمايش عملي ،دوربين و پايه آن ،تئودوليت و

تئودوليت گرفته و با اين عكس مقدار فاصلهی کانوني را در اين حالت با

پايه آن و خط کش ميباشد.

استفاده از روابط موجود بدست آورده و ديگر تنظيمات لنز را تغيير نمي-

دوربين مورد استفاده مدل  DMK 41BU02است .پيكسلهای اين

دهيم (شكل .) 3

دوربين مربعي و به ضلع  4.65103ميليمتر هستند.

سپس تئودوليت را به اندازهی دلخواه دوران داده ،عكسي را در اين

پايه دوربين را ميتوان با استفاده از تراز حبابي نصب شده روی اين پايه

حالت ذخيره نموده و مقدار زويای افقي و عمودی را روی تئودوليت

تراز نمود .سپس بايد شيء ای که سه راستای عمود بر هم دارد را در محل

خوانده و يادداشت ميکنيم .سپس اين

عكس را در نرمافزار MATLAB

مناسب ،روبروی دوربين قرار داد .اما بايد بدانيم اين سه راستا به چه اندازه

خوانده و سعي مي کنيم سه يال مربوط به شيء را طوری انتخاب کنيم که

دوران يافتهاند .همچنين فاصلهی شيء تا دوربين را بايد بطور دقيق اندازه

طول آنها روی تصوير با استفاده از برچسبهای مدرج در اختيار باشد.

گرفت تا خروجيهای مورد انتظار از برنامه مشخص باشند.

در اين حالت شش مولفهی پيكسلي دوبعدی از يالها در اختيار داريم.

تئودوليت دوربيني است شامل سه تراز ،که ميتوان با استفاده از آنها
تئودوليت را به خوبي روی افق تراز کرد .همچنين با انتخاب نقطهی
مشخصي ميتواند فاصله مرکز خودش را تا آن نقطه بدهد .همچنين مي-
توان زاويه افقيای را برايش به عنوان زاويهی صفر تنظيم نمود و هر
دوراني که از اين صفرِ تنظيم شده پيدا کند ،را در دو راستای افقي و
عمودی نمايش دهد .همچنين سه راستای عمود بر هم ميتوان روی
گوشههای اين دوربين مشخص نمود .با توجه به اين موارد ،تئودوليت
گزينهی مناسبي برای جسم موردنظرمان ميباشد.

نقطهی ابتدايي يكي از يالها را به عنوان نقطهی موردنظر روی شيء
انتخاب ميکنيم و با تفاضل نقطهی انتهايي از نقطهی ابتدايي دو يال ديگر
دو مولفهی پيكسلي دوبعدی برای دو يال ديگر بدست ميآوريم که در
حقيقت با اين کار به جای سه نقطه و سه راستا از شيء ،يک نقطه از شيء
و سه راستا در اختيار داريم .به عبارت ديگر حداقل چهار نقطهی مشخصه
از شيء انتخاب ميشوند (شكل .) 11

شماره
آزمایش

1







d

متغیر

(درجه)

(درجه)

(درجه)

(ميليمتر)

مقدار

1

13/32

1/23

9484

واقعی
نتیجه

1/41

21/44

1

9312

برنامه
مقدار

2

واقعی
نتیجه

1
- 1 /9

1 /3
-1/13

21
22/8

9484
9482

برنامه
مقدار

شكل  .3همراستا نمودن خط ديد لنز و تئودوليت برای محاسبهی فاصلهی کانوني.

9

نتیجه

تئودوليت را روی پايهی آن در راستای دوربين قرار ميدهيم و سپس آن

متر چسبانده تا بتوان از روی تصوير فاصلهی بين نقاط انتخابي را دانست.

مقدار

4

واقعی
نتیجه

تنظيمات لنز دوربين را به گونهای تغيير داده که تصوير واضحي از

1
-1/48

1/19
2/116

91/11
99/9

9484
9319

برنامه

تئودوليت روی کامپيوتر مشاهده شود.
سپس خط ديد لنز دوربين و تئودوليت که به عنوان جسم موردنظر است

-9

91/33

23/64

9489

برنامه

را به دقت تراز ميکنيم .روی قسمتهای مختلف تئودوليت و از جمله
روی سه راستای عمود بر هم آن ،برچسبهای مدرج با دقت يک ميلي-

واقعی

1

91/16

23

9484

مقدار

3

واقعی

را همراستا مينماييم .سپس با استفاده از گزينه موجود روی تئودوليت

نتیجه

مقدار فاصله ی مرکز تئودوليت تا مرکز لنز را پيدا کرده و سپس اين

برنامه

1
-9/46

44/33
44/31

41/83
41/46

9484
9319

فاصله را با طول لنز که با خطکش اندازهگيری شده ،جمع نموده تا فاصله
مرکز تئودوليت تا  CCDدوربين بدست آيد .در اين حالت عكسي از
مجله کنترل ،1931 ،جلد  ،6شماره  ،4زمستان 1931

Journal of Control, Vol. 6, No. 4, Winter 2013

44

رهيافتي نو برای تعيين شش مولفه موقعيت و وضعيت يک شيء با عكسبرداری
 مهديه حسينقليزاده آالشتي، جعفر حيراني نوبری،عبدالحميد بهجتپناه

[2] Daniel F. DeMenthon and Larry S. Davis. “Modelbased object pose in 25 lines of code”.
International Journal of Computer Vision, 15:123–
141. 1995.
[3] Fischer and Bolles. “Random sample consensus: A
paradigm for model fitting with Applications to
image analysis and automated cartography”.
Graphics and Image Processing, 24(6):381–395.
1981.
[4] Haralick. “Analysis and solutions of the three point
perspective pose estimation problem”. Proc. IEEE
Conf. Computer Vision and Pattern Recognition,
pages 592–598. 1991.
[5] Lowe. “Fitting parameterized three-dimensional
models to images”. IEEE Trans. Pattern Analysis
and Machine Intelligence, 13(5):129–142. May
1991.
[6] Quan and Lan. “Linear n-point camera pose
determination”. IEEE Trans. on Pattern Analysis
and Machine Intelligence, 21(7). 1999.
[7] R. Y. Tsai. “Versatile camera calibration technique
for high accuracy 3-d machine vision metrology
using off-the-shelf tv cameras and lenses”. IEEE
Journal of Robotics and Automation, 3:323–344.
1987.
[8] Roberts, L.G. ”Machine Perception of ThreeDimensional Solids ”. In Optical and Electro
optical Information Processing , J.Tippet et al, eds,
MITPress. 1965.
[9] Sebastian Grembowietz. Technical University at
Munchen. “3D Pose Estimation”. 2005.
[10] Yuan. “A general phogrammetric solution for the
determining object position and orientation”.
IEEE Trans. Robotics and Automation, 5(2):129–
142. 1989.
[11] Thomas Petersen. ”A Comparison of 2D-3D Pose
Estimation Methods”. Aalborg University Institute for Media Technology Computer vision
and graphics. Aalborg University. 2008.
[12] M.L. Liu, K.H. Wong. “Pose estimation using
four corresponding points”. Pattern Recognition
Letters 20 (1999) 69±74. 1999.
[13] Bujnak, M., Kukelova, Z., Pajdla, T." New
efficient solution to the absolute pose problem for
camera with unknown focal length and radial
distortion". In: The Tenth Asian Conference on
Computer Vision, Queenstown, New Zealand, pp.
11–24 .2010.
[14] Abidi, M.A., Chandra, T," A new efficient and
direct solution for pose estimation using
quadrangular targets: algorithm and evaluation".
IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. 17(5),
534–538 .1995.
[15] Yang Guo,“A Novel Solution to the P4P Problem
for an Uncalibrated Camera”, Springer
Science+Business Media, LLC .2012.

 دانشگاه خواجه. جزوه درس ناوبری.[ جعفر حيراني نوبری16]
.1983 . دانشكده برق و کامپيوتر.نصيرالدين طوسي
 تعيين حرکت فضايي يک جسم.[ مهديه حسينقليزاده آالشتي14]
 دانشگاه خواجه. پاياننامه کارشناسي ارشد.مشخص با فيلمبرداری
.1931. دانشكده برق و کامپيوتر.نصير الدين طوسي
Journal of Control, Vol. 6, No. 4, Winter 2013

. تئودوليت دوران داده شده و راستاهای مرجع چسبيده به آن.11 شكل

شرط توقف در برنامهی شبيهسازی به دليل دقيق بودن دادهها کمتر
 ولي حال که در انتخاب نقاط خطايي.شدن خطا از حد مشخصي بود
 بايد بعد از اجرای کامل برنامه بهترين جواب را انتخاب،وجود دارد
 که ممكن است خطای اين بهترين جواب بيشتر از شرط توقف،نمود
 نتيجهی بدست آمده در آزمايشهای مختلف را در.برنامه باشد
جدول زير مشاهده ميکنيد که خطای آن دو تا سه درجه برای
زوايای دوران و دو تا سه سانتيمتر برای فاصلهی تئودوليت تا
.دوربين است

 نتیجهگیری-9
 روشي جديد برای تعيين موقعيت و وضعيت يک،در اين مقاله
 در ابتدا برای بهتر.جسم مشخص متعامد با دانستن مدل شيء ارائه شد
پيمودن مسير شيء را قلمي فرض نموده که فاصلهی آن تا دوربين معين
 با نتيجهی بدست آمده از پيچيدهترين حالت قرارگيری قلم در.است
 با شبيهسازی به. ده معادله برای شيءای مكعبي بدست آمد،مقابل دوربين
 برای جلوگيری از مشكالت عددی.بررسي صحت اين روابط پرداختيم
چهارگانها را بكار برده و با انتخاب مجموعهای از شرايط اوليه درست و
کامل برای تمام زوايا دوران در کمتر از سه ثانيه به موقعيت و وضعيت
يک جسم مكعب با داشتن تصوير چهار نقطهی مشخص روی آن
.رسيديم
با معرفي چهارگانها شرايط اوليه را به صورت مجموعهای از
شرايط اوليه انتخاب و از بهترين شرط اوليه برای هر حالت ممكن استفاده
 در مرحلهی شبيه سازی به دليل دقيق بودن نقاط انتخابي خطايي.نموديم
.وجود نداشت
در آزمايشهای عملي که نقاط انتخابي دقيق نبوده و با خطايي
بدست مي آيند با خطای کمتر از سه درجه برای زوايای دوران و کمتر از
سه سانتيمتر برای فاصلهی شيء تا دوربين به صحت روابط موجود و

.شبيهسازی پي برديم
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وفقی سازی شعاع کرنل در تخمین موقعیت اجسام متحرک بر اساس الگوریتم
بازنمونه برداری فیلترذره
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چکیده :تعيين مناسب شعاع کرنل يكي از پارامترهای بحراني رديابي مبتني بر چگالي کرنل مي باشد ،که تاکنون راهكار کامل و بي
عيبي برای آن بيان نشده است .در اين مقاله از يک روش لبه يابي با الگوريتم ردياب مبتني بر کرنل برای وفقي سازی شعاع آن استفاده مي
شود و از ترکيب آن با الگوريتم بازنمونه برداری فيلترذره ،به يک الگوريتم رديابي مقاوم و با دقت دست مي يابد .بعد از تخمين چگالي
کرنل مناسب ،هيستوگرام وزندارشده مدل هدف در فريم اول بدست مي آيد و با درنظرگرفتن ميزان واريانس يک نويز تصادفي در اين
مكان ،موقعيت ذرات کانديد در مرحله بعد پيشگويي مي شوند ،سپس هيستوگرام وزندارشده اين ذرات کانديد با همان چگالي کرنل ،به
عنوان مدل ذرات کانديد با مدل هدف مقايسه مي شوند و توسط فاصله باتاچاريا ،ذرات کانديد وزندار مي گردند .الگوريتم بازنمونه
برداری ،موقعيت هدف را در فريم بعدی تخمين مي زند .سرانجام شعاع کرنل براساس لبه يابي ،بر تغييرات مدل هدف منطبق مي شود و
مدل هدف نيز در صورت لزوم بطور وفقي بر اساس بهترين مدل ذره شبيه هدف ،بروز مي گردد.
کلمات کلیدی :بازنمونه برداری ،شعاع کرنل ،مدل هدف ،فيلترذره ،هيستوگرام وزندارشده.

Adaptive Kernel Radius in Estimating the Position of Moving Target
Tracking based on Resampling Particle Filter Algorithm
Aghil Abiri, Mohammad Reza Mahzoun
Abstract: In this paper, we perform adaptive radius of the kernel by an edge detection method with tracking
algorithm based on kernel density and provides a robust tracking algorithm, in combination with the resampling
particle filter algorithm. In the first frame, by suitable kernel density estimation, is obtained the weighted
histogram of the target model and by adding random noise variance at this place, are predicted the position of
candidate particles in the next step. The weighted histogram of this candidate particles are compared with the
same density kernel by the target model and are weighted the candidate particles by Bhattacharyya distance. The
resampling algorithm, estimates the target position in the next frame. Finally, radius of the kernel is consistent
with the target model changes. If needed, the target model is updated according to the best model of particle
similar to the target model, adaptively.
Keywords: Resampling, Kernel Radius, Target Model, Particle Filter, Weighted Histogram.
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استفاده شده است ،به اين صورت که ابتدا از يک کرنل

 -1مقدمه

 Epanechnikovجهت بدست آوردن مدل اوليه هدف ،بر اساس
ا مروزه تالشهای وسيعي در زمينه تشخيص و رديابي اجسام متحرک

هيستوگرام وزندار شده استفاده شده است و سپس جهت کاستن از ميزان

از طريق پردازش تصوير صورت پذيرفته است و الگوريتم های متنوعي

نويز و خطا ،در مواقعي که هدف به علت مانورهای زياد و دور يا نزديک

نيز در اين زمينه طراحي و روی سخت افزارهايي مانند FPGA ، DSP

شدن های فراوان ،تغيير ابعاد مي دهد ،شعاع کرنل بر اساس يک

پياده سازی شده اند و هر کدام در شرايط مختلف کاربری نقاط ضعف و

الگوريتم مبتني بر روش لبه يابي] [8در هر فريم بصورت وفقي بروز مي

قوت خود را دارا مي باشند ،که با توجه به نوع عمليات و ميزان اهميت

شود و سرانجام نيز با تعيين يک آستانه بهينه ،هيستوگرام وزندارشده مدل

دقت و سرعت و  ...الگوريتم مناسب انتخاب مي گردد .موقعيت جسم،

هدف در فريم هايي که نياز باشد ،بروز مي گردد .در ادامه در بخش های

بر اساس يافتن جايگاه آن در تصوير بوده که مكان و سرعت جسم را

جداگانه ای الگوريتم فيلترکالمن پيشرفته و الگوريتم فيلترذره در تخمين

بررسي مي کند و رديابي نيز بر اساس تعيين موقعيت جسم در فريم های

ح الت جسم بررسي شده و تخمين چگالي کرنل و چگونگي وفقي سازی

متوالي تصوير انجام مي پذيرد .برای يافتن بالدرنگ موقعيت اجسام

شعاع کرنل و نحوه بروزشدن مدل هدف در بخش های بعدی تشريح مي

متحرک مانوری و جهت کاهش تاثير نويز ،از روش های بازگشتي

گردند و سرانجام در بخش پاياني نتيجه شبيه سازی ها بررسي مي شوند.

تخمين نيز استفاده مي گردد .تكنيک های تخمين اغلب بر اساس الگوی

 -2فیلترکالمن پیشرفته

فيشر يا الگوی بيز بيان مي گردند] .[12در الگوی بيز ،پارامتر مجهول
تغيير تصادفي دارد و حال آن که در الگوی فيشر پارامتر مجهول ،ثابت
مي باشد .ديدگاه تئوری بيز در تعيين موقعيت و رديابي اجسام متحرک،
بر اساس تخمين از يک معادله بازگشتي مي باشد و مطابق آن تخمين
برای سيستم های خطي با نويز گوسي ،بر پايه الگوريتم فيلترکالمن 1بيان
مي گردد و برای سيستمهای غيرخطي با نويز گوسي ،سيستم قبل از
بكارگيری فيلترکالمن بايد با بسط تيلور مرتبه اول حول بهترين تخمين
موجود ،به صورت خطي تبديل شود که اين خطي سازی نزديک حالت
تخمين زده ،انجام مي گيرد که تحت الگوريتم فيلترکالمن پيشرفته(2
 )EKFبيان مي گردد] ،[12حال به جای خطي کردن سيستم جهت استفاده
از فيلترکالمن ،مساله تخمين را مي توان بصورت مستقيم انجام داد و تابع
توزيع چگالي احتمال جسم را به صورت عددی و شمارشي بدست آورد،
که مي تواند برای مدل های قطعي و مدل های تصادفي انجام بگيرد و
امروزه با رشد روش ها و شيوه های آماری ،مساله تخمين يک پارامتر يا
حالت يک سيستم غيرخطي تصادفي در کنار مشاهدات و اندازه گيری
های نويزی ،توسط تكنيک تخمين مونته کارلو 9برای حل مسائل پيچيده
آماری انجام مي گيرد که در قالب الگوريتم فيلترذره )PF( 4بيان مي
گردد] .[9در اين مقاله ابتدا ضمن مقايسه دو الگوريتم تخمينگر  EKFو
 PFدر رديابي اجسام متحرک مانوری با حرکت های غيرخطي و بررسي
ميزان خطاهای هر يک در رديابي ،کارايي دو الگوريتم در رديابي اجسام
متحرک با مانورهای زياد تصادفي سنجيده شده است ،آنگاه روشي برای
رديابي اجسام متحرک با مانورهای تصادفي بر اساس الگوريتم بازنمونه
برداری فيلترذره ارائه شده است ،ابتكاری که در اين مقاله برای افزايش

الگوريتم فيلترکالمن برای تخمين موقعيت اجسام با حرکت های
خطي مي باشد ولي از آنجا که در بسياری از کاربردهای عملي موقعيت
جسم بصورت غيرخطي تغيير مي کند ،استفاده از فيلترکالمن بصورت
مستقيم در اين مسائل ممكن نيست .در فيلترکالمن پيشرفته ،با استفاده از
بسط تيلور مرتبه اول حول بهترين تخمين موجود ،مدل های غيرخطي با
مدل ه ای خطي تقريب زده مي شوند .در اين صورت فيلترکالمن ،قابل
استفاده بر روی سيستم خطي بدست آمده ،خواهد بود .لذا در اين حالت
فيلترکالمن پيشرفته فقط تقريبي جهت حل معادالت بيز است و تخمين
بهينه با معيار مربعات خطا نخواهد بود] .[12حال اگر  x t +1حالت سيستم
در لحظه  t+1باشد ،مدل حالت سيستم را بصورت:
()1
در نظر گرفته و مدل مشاهده را بصورت:
()2

z t = h( x t ) + e t

مي نويسيم که در آن ) f (.و ) g(.و ) h(.توابع انتقال هستندw t ،
و  vtنيز نويز گوسي با ميانگين صفر و کواريانس به ترتيب  Qtو R t
مي باشند .اگر

تخمين حالت جسم در لحظه  tباشد با بسط تيلور

مرتبه اول حول اين تخمين ،با تقريب مي توان نوشت]:[12
()9

ميزان دقت صورت پذيرفته است و متناسب با آن زمان پردازش نيز در
بيشتر فريم ها کاسته شده است ،اين است که از يک الگوريتم ترکيبي

)Kalman Filter (KF
)Extended Kalman Filter (EKF
Monte Carlo
)Particle Filter (PF
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1
2
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4

Journal of Control, Vol. 6, No. 4, Winter 2013

21

وفقي سازی شعاع کرنل در تخمين موقعيت اجسام متحرک بر اساس الگوريتم بازنمونه برداری فيلترذره
عقيل عبيری ،محمدرضامحزون

از ترکيب اين معادالت و جايگذاری در معادالت( )1و ( ،)2با يک

احت مال ،برای تخمين پارامترهای يک توزيع دلخواه استفاده مي شود.

تقريب مناسب خواهيم داشت:

فيلترذره راه حل کاملي برای تخمين بهينه حالت جسم در شرايطي که

()6

مدل سيستم غيرخطي با توزيع نويز غيرگوسي است ،مي باشد .مدل انتقال

()7

و مدل

يا حرکت سيستم را با زبان احتماالتي بصورت
مشاهده و يا اندازه گيری سيستم با

بيان مي شود،

فيلترکالمن بر روی آن داريم]:[12

نماينده بردار حالت سيستم در حالت کنوني و

نماينده مشاهده در

()8

سيستم است  .با در نظر گرفتن معادالت بازگشتي بيز که از دو مرحله زير

که اين يک مدل خطي در فضای حالت

مي باشد .حال با اعمال

تشكيل شده اند:

()3
که

2

کواريانس بازگشتي و

مرحله پيش بيني :

بهره فيلترکالمن مي باشد.

الگوريتم کلي فيلترکالمن پيشرفته در جدول 1بيان گرديده است.
خطای خطي سازی در اين الگوريتم ممكن است در بسياری موارد
قابل توجه باشد .اين مورد در مواقعي که توابع

و

بسيار

غيرخطي باشند ،يا خطای نقاطي که توابع در آن ها خطي مي شوند زياد
باشد ،موجب ناسازگاری يا واگرايي فيلتر مي گردد .عالوه بر آن ،به دليل
وابستگي کواريا نس ها به مقدار تخمين(به دليل خطي سازی ها) ،امكان
محاسبه کواريانس ها قبل از رسيدن مشاهدات در فيلترکالمن پيشرفته
وجود ندارد .فرض گوسي بودن نويز نيز از محدوديت های ذاتي
فيلترکالمن پيشرفته مي باشد.

()16
مرحله بروز رساني: 9
()11
عمل انتگرال گيری بر روی متغيرهای فضای حالت فرايند صورت مي
گيرد ،صرفنظر از اينكه چنين انتگرالي مي تواند در هر حالت حل بسته
داشته باشد ،درصورتي که ابعاد فضای حالت باال باشد هزينه محاسباتي
بااليي خواهد داشت .روش شبيه سازی مونته کارلو به جای محاسبه
انتگرال در تمامي نقاط ،مقدار آن را با نمونه برداری در نقاطي که

جدول :1الگوريتم فيلترکالمن پيشرفته()EKF

بيشترين سهم را در محاسبه انتگرال دارند ،انجام مي دهد .مبنای کار به
اين صورت است که برای محاسبه انتگرال

الف) بروز کردن زمان

()12
آنرا به صورت حاصل ضرب عبارت ) g (x) = f (x) ⋅ p(xتبديل کرده
که در آن ) p(xنشان دهنده يک تابع احتمال است که شرايط

ب) بروزکردن محاسبات

را برآورده مي کند ،لذا
با اين شرايط  Iاميد رياضي تابع دلخواه ) f (xمي باشد.
حال اگر از مدل حالت سيستم تا لحظه  kکه با تابع احتمال

که در آن

بيان مي شود ،به تعداد  Nذره ( )N>>1مستقل و هم
توزيع

4

مانند (

) نمونه برداری شود:
); (i =1,2,…,N

()19

تخميني از اين توزيع بصورت زير تعريف مي شود:
()14
که در آن
(

 -3فیلترذره

نشان دهنده تابع دلتای ديراک در نقطه
) مي باشد .چنين تخميني را برای توزيع فيلترسازی نيز

استفاده مي کنند .اگر اميد رياضي تابع دلخواه ) f(.را نسبت به

فيلترذره يک روش جديد برای بدست آوردن تابع توزيع احتمال

با  Iنشان دهند:

پسين بر پايه تئوری بيز مي باشد .الگوريتم فيلترذره بر مبنای روش های
مونته کارلوی زنجيره ای 1بوده که در آن از نمايش ذره ای چگالي
Prediction
Update
)Sequential Monte Carlo (SMC
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()21

()12

در نمونه برداری بااهميت در هر گام مي بايستي نمونه برداری از

آنگاه تخمين مونته کارلوی انتگرال بصورت حاصل جمع مقاديرتابع )f (.

به ازای نمونه های بدست آمده ،بصورت زيرخواهد بود:

اگر نمونه های

گام باال مي برد .روش نمونه برداری بااهميت دنباله ای به حل اين مشكل
مي پردازد.

()16
مستقل باشند آنگاه

توزيع

را به همراه محاسبه وزن ها انجام داد که محاسبات را در هر

 -2-9نمونه برداری بااهميت دنباله ای()SIS

يک تخمين نااريب مي

گردد و مطابق با قانون اعداد بزرگ با  Iقابل تقريب خواهدبود و در

اگر  Xkبرداری شامل تمام حالت های هدف تا لحظه  kباشد ،يعني

صورتي که  Nعدد بسياربزرگي باشد تخمين بخوبي به سمت مقدار
واقعي همگرا خواهد شد .همچنين نشان داده مي شود که سرعت

9

} Xk ={ xj ,j =1,2,…,kو توزيع پسين توام در لحظه  kبصورت

همگرايي تخمين ،مستقل از واريانس و ابعاد فضای ويژگي بوده و فقط به

) p(Xk|Zkو توزيع کناری 4آن با ) p(xk|Zkنشان داده شوند ،وزن های

تعداد ذرات  Nوابسته است ،چنين خصوصيتي مهمترين مزيت انتگرال

بااهميت را مي توان بصورت بازگشتي نيز بدست آورد ،ايده اصلي در

گيری مونته کارلو نسبت به روش های انتگرال گيری عددی مي باشد.

اين روش که به نمونه برداری بااهميت دنباله ای ( )SISمشهور است،
استفاده دوباره از نمونه های توليد شده در گام های قبل برای نمونه

 -1-9نمونه برداری بااهميت

1

برداری از تابع توزيع پسين در گام جديد است و نشان داده مي شود که
اين فرايند موجب ثابت ماند ن هزينه محاسباتي الگوريتم در هرمرحله مي

در اغلب موارد ،نمونه برداری بصورت مستقيم از توزيع چگالي

شود ،به اين منظور بايد بتوان تابع توزيع پيشنهادی درلحظه  kرا بصورت

) p(xدر هر گام به داليلي مانند پيچيدگي ،ابعاد باال ،در دسترس نبودن

زير تجزيه کرد:

آن بصورت دقيق ،چندمتغيره بودن و ...ممكن نيست ،به همين دليل مي

()22

توان به جای آن از توزيع ديگری مثل ) q(xکه بسيارشبيه ) p(xاست،
نمونه برداری انجام داد و بعد با وزندهي صحيح به همان تخمين مونته
کارلو نزديک شد q(x) .را توزيع پيشنهادی

2

مي نامند و
شرط

الزم جهت اين کار مي باشد ،که به آن معناست که ) q(xو ) p(xاساس
يكساني دارند ،لذا انتگرال بصورت زير نوشته مي شود:

)q(Xk|Zk) = q(xk| Xk-1 ,Zk) q(Xk-1|Zk-1

لذا برای نمونه برداری از توزيع پيشنهادی در گام  kفقط الزم است
که از توزيع ) q(xk| Xk-1 ,Zkبرای
از کنار هم گذاشتن نمونه های

توليدی از توزيع پيشنهادی

) q(Xk-1|Zk-1در مراحل قبل و نمونه
ذرات در لحظه  kبصورت },i =1,2,…,N
در لحظه  kبصورت },i =1,2,…,N

()17

 Nنمونه مستقل مطابق با توزيع

) q(xبصورت زير است:

{ و وزن مربوط به ذرات
{ باشد و وزن ها در هر لحظه

نرماليزه باشند .در اين صورت توزيع

پسين توام در لحظه  kرا بصورت زير تقريب مي زنند:
()29
که در آن

()18

توليدی از ) q(xk| Xk-1 ,Zkبه

نمونه ای از توزيع ) q(Xk|Zkدست خواهيم يافت .اگر نمايش موقعيت

زماني بصورت

لذا تخمين مونته کارلوی آن برای 1

نمونه برداری شود .در اين حالت

وزن های بااهميت ذرات بوده و بصورت:

()24

()13

که از يک توزيع پيشنهادی مانند ) q(Xk|Zkنمونه برداری شده است .با
عبارت

وزن های بااهميت ناميده مي شوند و از آنجا که

استفاده از قاعده بيز و تعريف احتمال شرطي و خاصيت مارکف بودن در

فاکتور نرماليزاسيون مربوط به ) p(xرا نداريم ،لذا وزن های بااهميت

مدل فضای حالت ،وزن ها را مي توان بصورت بازگشتي بدست آورد.

بدست آمده را نرماليزه کرده و داريم]:[9

لذا داريم]:[9

()26
که در آن

()22

نشان دهنده وزن نرماليزه شده نمونه  iام است که

بصورت زير محاسبه مي گردد:

Importance Sampling
Proposal Distribution
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به جمله ای که در عبارت ( )22در هر گام به وزن گام قبل ضرب

افزا يش مي يابد و تنها چند ذره وزن زيادی دارند ،يعني پس از گذشت

مي گردد ،وزن نموی گويند .سپس اين وزن ها مطابق قبل نرماليزه مي

زمان اندکي ،بيشتر نمونه ها وزن نرماليزه شده نزديک به صفر خواهند

شوند .برای توزيع پسين کناری

مي توان نوشت:

داشت و تنها يک نمونه دارای وزن بزرگي مي باشد که از اين پديده با
1

()26

نام انحطاط ذرات ياد مي شود .لذا تخمين مناسبي از توزيع پسين توام را

در اين روش تعداد ذرات  Nدر فضای حالت به گونه ای انتخاب مي

ا رائه نمي کند .همچنين در اين حالت اکثر توان محاسباتي ما به نمونه

شوند که تمامي فضای حالت را پوشش دهند ،هر چه تعداد ذرات بيشتر

برداری و محاسبه وزن برای نمونه هايي اختصاص يافته که به دليل وزن

باشد( Nبه بينهايت ميل کند ) ،تخمين معادله ( )26دقيق تر است].[9

بسيار کم ،تاثير ناچيزی بر روی تخمين نهايي دارند .بديهي است که چنين

شكل 1روش نمونه برداری بااهميت دنباله ای را بصورت شماتيک

حالتي به معني تلف شدن قسمت بزرگي از توان محاسباتي موجود خواهد

نشان مي دهد .نقاط دايره ای ،توزيع ذرات و قطر آنها وزن ذرات را نشان

بود .برای حل مشكل انحطاط ،انتخاب توزيع پيشنهادی در گام  kبايد

مي دهد .با فرض اينكه همه ذرات در لحظه  kوزن يكساني داشته باشند،

بصورتي باشد که واريانس شرطي وزن ها را کمينه کند] .[11به اين
2

توزيع احتمال پسين در لحظه  kرسم مي شود ،به اين ترتيب وزن ذرات

توزيع ،توزيع پيشنهادی بهينه گفته مي شود که از اطالعات بدست آمده

در لحظه  k+1با استفاده از توزيع احتمال پسين در لحظه ( kتوزيع پيشين

از مشاهده آخر نيز در نمونه برداری استفاده مي کند ،اين توزيع به فرم

در لحظه  )k+1بروز مي گردند .لذا وزن ذرات ،يعني قطر نقاط دايره ای،

زير مي باشد:

در مكان هايي که مقدار تابع توزيع احتمال کوچكتر است ،کمتر مي

()96

باشند .لذا با استخراج ذرات و وزن مربوط به آنها ،توزيع پسين بصورت

وطبق معادله ( )22وزن ها برای اين توزيع بصورت زير در مي آيند:

معادله( )29بيان مي شود .ساختار توضيح داده شده در اين قسمت که

()91

توزيع پسين توام در هرگام ،با استفاده از نمونه های وزندار شده توصيف

لذا وزن ها به نمونه های توليد شده در گام فعلي (

مي گردند ،اساس کاری فيلترهای ذره ای محسوب مي شوند.

لذا امكان موازی سازی نمونه برداری و محاسبه وزن ها در هر گام را

) وابسته نمي باشند،

ميسر مي کند] .[14در شبيه سازی اين مقاله از اين نوع توزيع پيشنهادی
استفاده شده است.

 -4-9بازنمونه برداری دنباله ای ()SIR

9

بازنمونه برداری ،روشي برای حل مشكل انحطاط از طريق صفر
شكل :1نمايش روش  SISاز تابع چگالي احتمال پسين

کردن واريانس وزن هاست ،اين روش نقشي اساسي در کارايي روش
های مونته کارلوی دنباله ای بازی مي کند .در مرحله باز نمونه برداری از

 -9-9توزيع پيشنهادی
موضوع اساسي در فيلترهای ذره ،انتخاب توزيع پيشنهادی مناسب
است ،ساده ترين انتخاب برای اين توزيع ،توزيع پيشين مي باشد] ،[19لذا
با فرض مارکف بودن سيستم ،در گام  kالزم است که از تابع چگالي
احتمال انتقال نمونه برداری کنيم ،يعني:
()27
که در حالت کلي معادل نمونه برداری از تابع چگالي احتمال نويز خواهد
بود .يعني اگر مدل نويز ب صورت جمع شونده گوسي با ميانگين صفر
باشد ،تابع چگالي احتمال انتقال بصورت زير مدل مي شود:
()28
و معادله ( )22برای وزن ها نيز به حالت زير تغيير مي کند:

ميان نمونه های وزندهي شده در انتهای يک گام  N ، SISبار نمونه
برداری انجام مي شود .شانس انتخاب شدن هر ذره به وزن آن ذره
وابسته است .در نتيجه ،در اين گام نمونه هايي با وزن بيشتر چندين مرتبه
کپي شده و نمونه هايي با وزن کمتر حذف مي شوند .در انتهای اين گام
وزن همه نمونه های انتخاب شده برابر با

خواهد بود .شكل 2نمای

گرافيكي مرحله بازنمونه برداری را که منجر به حذف نمونه های با وزن
کم و تمرکز روی نمونه های با وزن زياد است را برای  16ذره نشان مي
دهد .به اين روش که در آن از نمونه برداری بااهميت دنباله ای ،باز نمونه
برداری مي کند ،بازنمونه برداری دنباله ای ( )SIRگويند.

اگر چه  SIRگامي حياتي برای مقابله با انحطاط در فيلترهای ذره ای
مي باشد ،ولي مشكالتي را نيز در پي خواهد داشت]:[12

()23
مشكل اصلي در اين روش به افزايش واريانس وزن ها مربوط مي
شود] ، [16چرا که واريانس وزن ها برای اين توزيع پيشنهادی ،در هرگام

Degeneracy
Optimal Proposal Distribution
Sequential Importance Resampling
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 SIR .1خود تخميني از تخمين وزندار  SISاست ،در نتيجه  SIRبه
ناچار خطايي را در تخمين آن گام ايجاد خواهد کرد.

حضور داشته باشد بدست مي آيد ،لذا همان طور که مشاهده مي شود،
ذره ای که وزن بيشتر داشته باشد ،احتمال انتخاب شدن بيشتری را دارد،

 SIR .2باعث کپي شدن ذرات با وزن های بيشتر و حذف نمونه های

لذا موقعيت و وزن هر ذره به ميزان چگالي در آن نقطه از فضای حالت

با وزن کم مي شود .اين موضوع باعث مي شود که نمونه ها گذشته

وابسته است و اين روش ،موقعيت هر ذره و وزن متناظرش را برای هر

يكساني پيدا کنند و در عمل ممكن است به حالتي رسيد که همگي

مشاهده بصورت بازگشتي بروز مي کند و در پايان اين مرحله مجموعه

ذرات موجود در گام  ، kنمونه هايي يكسان برای تعيين موقعيت در آن

جديدی از ذرات با موقعيت ها و وزن های جديد بدست مي آيند].[1

گام داشته باشند ،يعني موقعيت تنها با يک نمونه تخمين زده شده است .به
اين پديده فقر نمونه 1گفته مي شود.

شكل :9نحوه جايگزيني وزن ها در مرحله SIR

الگوريتم کلي فيلترذره با استفاده از الگوريتم بازنمونه برداری مطابق
با جدول( )2بيان مي گردد].[9
جدول :2الگوريتم فيلترذره با روش بازنمونه برداری
ورودی  :نمونه های
خروجی  :نمونه های

شكل :2نمای گرافيكي بازنمونه برداری  Nذره][9

لذا با توجه به اين موارد و اينكه واريانس وزن ها برای توزيع
پيشنهادی در هر گام باز هم ممكن است افزايش يابد ،بايد تا جايي که
امكان دارد در  SIRبا احتياط رفتار نمود .لذا در اين مقاله معياری برای
سنجش ميزان انحطاط و جلوگيری از واگرايي بيان شده است که با عنوان

با وزنهای
با وزنهای

در گام
در گام

 -1برای تعداد  Nذرات ،از توزيع پيشنهادی در گام  kنمونه برداری
کنيد:
 -2برای تعداد  Nذرات ،با توجه به نوع تابع توزيع پيشنهادی وزنها را
محاسبه کنيد:

تعداد نمونه های موثر 2معرفي مي گردد .اين معيار ،به وضعيت نمونه ها
نسبت مي دهد (به طور

در هر گام ،عددی مثبت و کوچكتر از

معمول  / 2يا  )9/ 4که مي توان از آن به عنوان تعداد نمونه هايي که

 -9برای تعداد  Nذرات ،وزنها را نرماليزه کنيد:

بصور ت موثر توزيع هدف را تخمين مي زنند ،تعبير کرد .تعداد نمونه
های موثر را با

نشان داده و بصورت:

 -4تعداد نمونه های موثر را بدست آوريد:

()92
مي باشد .اگر تعداد نمونه ها از مقدار آستانه از پيش تعيين شده ای کمتر
باشد ،يعني

بازنمونه برداری انجام مي پذيرد .لذا
مي باشد که حد باالی آن برای موقعي است که

ذرات دارای وزن های يكساني باشند و حد پايين آن برای مواقعي است
که جمع احتمال ذرات در گام  ، kبرابر يک باشد.

 -2آستانه ورود به حلقه بازنمونه برداری را تشكيل دهيد(که

به

طور معمول  / 2يا  9/ 4مي باشد):
 -6يک مجموعه جديد از ذرات },i =1,2,…,N

{ با موقعيتها و

وزنهای جديد مطابق با نمای گرافيكي شكل( )9تشكيل دهيد ،به
طوری که احتمال انتخاب انديس

بصورت زير باشد:

شكل 9نحوه جايگزيني وزن ها در مرحله  SIRرا نشان مي دهد ،که
در آن ابتدا عددی بين صفر و يک بصورت اتفاقي و با توزيع يكنواخت

 -7برای ذرات  ، Nوزنها را

قرار دهيد.

توليد شده و با تصويرکردن آن بر روی تابع سمت چپ که تابع تجمعي
وزن های نرماليزه است ،انديس ذره ای که بايد در جمعيت گام بعدی

تخمين موقعيت نهايي و عدم قطعيت مكاني(واريانس) دراستفاده از
الگوريتم فيلترذره مي تواند بصورت زير محاسبه گردد:

Sample Impoverishment
Effective Sample Size
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محدب و نزولي اکيد ،وزن های کوچكتر را به پيكسل های دورتر از

()99

مرکز نسبت مي دهد ،لذا استفاده از اين وزن ها باعث مقاومت بيشتر
چگالي تخمين مي شود ،چرا که پيكسل های دور از مرکز به خاطر پنهان
شدگي های جزيي ،شبه هدف ها و تداخل با زمينه ،کمترين اعتبار را

()94

دارند .هيستوگرام مدل هدف با اعمال چگالي کرنل ،وزندار شده و لذا به

 -4تخمین چگالی کرنل

آن هيستوگرام وزندار شده مدل هدف گفته مي شود و بصورت:

تخمين چگالي يک مفهوم اساسي در مباحث آمار است و بطور

()93

وسيعي در الگوريتم های تشخيص و رديابي مورد استفاده قرار مي گيرد.

بيان مي شوند که  Iتعداد پيكسل ها در محدوده مورد نظر،

موقعيت

طبق تعريف  ،تخمين چگالي از روی نمونه های مورد مشاهده تخمين زده

پيكسل ها در آن محدوده و  fنيز فاکتوری جهت تضمين برقراری

مي شود .از آنجا که چگالي تخمين زده شده به ساختار نمونه ها وابسته

معادله( )98مي باشد].[2

است] ،[6با هر تابع چگالي اختياری تحت شرايطي خاص ،قابل ارائه

 -2-4مدل ذرات کانديد هدف

است .يكي از عمومي ترين روش های تخمين چگالي غير پارامتريک،
روش تخمين چگالي کرنل است] .[7برای يک متغير تصادفي ،تابع کرنل
که در شرط زير صدق مي کند:
()92
برای هر نمونه بكار مي رود و تخمين چگالي کرنل بصورت زير تعريف
مي گردد:
()96
که در آن  hپهنای پنجره کرنل ،پارامتر نرم کننده يا پهنای باند ناميده مي

در فريم بعدی ،از آنجا که مطابق با الگوريتم فيلترذره ،موقعيت N

ذره پيشگويي مي گردد و هرکدام از اين ذرات بصورت تصادفي در
محدوده ای اطراف مرکز جرم فريم قبلي هستند و هر کدام از آنها مي
توانند کانديدی برای موقعيت جديد هدف باشند ،لذا هيستوگرام
وزندارشده همه اين ذرات با پنجره ای به ابعاد مدل هدف حول هر ذره
همانند مدل هدف ،بدست مي آيند .لذا اگر کانديد هدف در موقعيت y

تعريف شود و تابع چگالي احتمال آن با ) P(Yنمايش داده شود ،برای هر

شود و  kنيز ثابت بهنجارش مي باشد .توابع کرنل مختلفي با خواص

ذره مي توان نوشت:

متفاوت در مقاالت بيان شده است .اين توابع متقارن و تک مد هستند و

()46

در نقاط دور از مرکز به سرعت به سمت صفر ميل مي کنند .ما در اين

و با اعمال کرنلي شبيه مدل هدف ،هيستوگرام وزندارشده مدل ذرات

مقاله از تابع کرنل  Epanechnikovبصورت]:[4

کانديد ،برای هر ذره بصورت:
و با اعمال کرنلي شبيه مدل هدف ،هيستوگرام وزندارشده مدل

()97

ذرات کانديد ،برای هر ذره بصورت:

استفاده کرده ايم .اين کرنل نسبت به ساير توابع کرنل ديگر ،ميزان

()41

خطای ما را در محاسبه هيستوگرام مدل هدف و رديابي آن در فريم های
بعدی کاهش مي دهد].[6

 -1-4مدل هدف

خواهد بود که  Iتعداد پيكسل ها در محدوده مورد نظر ،

موقعيت

پيكسل ها در آن محدوده  a ،فاکتور نرمال سازی و  fنيز فاکتوری جهت
تضمين برقراری معادله( )46مي باشد].[2

 -9-4ضريب باتاچاريا

1

برای مشخص کردن مدل هدف ،ابتدا يک فضای ويژگي انتخاب
مي شود ،مدل مرجع هدف توسط تابع چگالي احتمال آن در فضای

اين ضريب ميزان مشابهت دو توزيع احتمال گسسته را بيان مي کند،

ويژگي با  qنشان داده مي شود ،مدل هدف مي تواند هيستوگرام سطوح

هرچ ه دو توزيع شباهت بيشتری با يكديگر داشته باشند ،مقدار عددی آن

خاکستری باشد .اگر تعداد ويژگي ها را با  u = 1,2,…,mنشان دهيم،

به يک نزديک مي گردد و هر چه شباهت کمتر باشد ،اين ضريب به صفر

داريم]:[4
()98
حال که از هيستوگرام به عنوان ويژگي هدف استفاده شده است،
جهت اعمال اعتبار بيشتر به نقاط حول مرکز جرم ،از يک کرنل همگن

ميل پيدا مي کند .تابع

را به عنوان تابع مشابهت ميان  qو

 pتعريف مي کنيم که نقش احتمال را بازی مي کند و بيشينه آن در ناحيه
کانديد هدف ،حضور هدف را درآن فريم با توجه به مشابهت با  qنشان
مي دهد و بصورت:

برای انجام ماسک در فضای مكان استفاده مي کنند .اين کرنل با نمايه
Bhattacharyya
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 hو  wارتفاع و پهنای مستطيل احاطه کننده هدف در قاب قبلي است.

()42

و

و

و

تعريف مي گردد .برای اينكه اين مقادير مختلف ميان مدل هدف و مدل

موقعيت اوليه مرزها

ذرات کانديد هدف ،قابل قياس باشند ،اين ضريب بايد دارای يک

تعيين مي گردد و موقعيت نهايي مرزها در فريم جاری توسط معادله

ساختار متريک باشد ،لذا از تابع فاصله باتاچاريا جهت بررسي ميزان

های( )42تا ( )43تعيين مي شوند و در آن

اختالف بين دو توزيع استفاده مي شود:

()42

در فريم ابتدايي توسط کاربر
مي باشد].[3

()49
که اين معيار برای هر توزيع دلخواه معتبر بوده و دارای يک ساختار
متريک مي باشد و هرچه دو توزيع شباهت بيشتری با يكديگر داشته

()46

باشند ،مقدار آن به صفر ميل مي کند].[2
()47

 -4-4تابع توزيع درستنمايي مشاهده

1

تابع درستنمايي مشاهده برای فرايند رديابي در فيلترذره بسيار حياتي

()48

مي باشد ،چرا که اين تابع موجب وزندارشدن ذرات جهت ورود به
مرحله بازنمونه برداری مي شوند .اين تابع بصورت]:[2

()43

()44
بوده که  dرا از روی فاصله باتاچاريا جايگزين کرده و عددی بين صفر و
يک است،

نيز پارامتری تاثيرگذار که ميزان واريانس درنظر گرفته

شده جهت مقايسه مدل هدف با م دل کانديد مي باشد ،که در شبيه سازی
اين مقاله  6112در نظر گرفته شده است].[2

که

مي باشد .لذا با يافتن موقعيت های باال ،پايين ،چپ و راست مي توان ابعاد
هدف را تعيين و با داشتن پهنا و ارتفاع هدف ،مي توان شعاع کرنل را

 -5وفقی سازی شعاع کرنل

برای قاب بعدی بطور مناسب انتخاب نمود.

هنگامي که اندازه و ابعاد هدف تغيير مي کند ،اگر شعاع کرنل که

 -6بروز کردن مدل هدف

در قاب ابتدايي با توجه به ابعاد هدف تعيين شده است ،بدون تغيير باقي
بماند ،مي تواند موجب شكست الگوريتم گردد و يا به يک موقعيت يابي
ضعيف منجر شود] .[8برای رفع اين مشكل ،روش مؤثری برای وفق دادن
مستطيل احاطه کننده هدف با مقياس جديد هدف ،پيشنهاد مي شود .اين
روش بر مشاهده تغييرات سريع مقدار پيكسل های تصويروزندار شده ،در
راستای مرزهای هدف استوار است .لذا چهار الگوی همبستگي
با ابعاد  h×3و

و

و

و

نيز ارتفاع و پهنای الگوی همبستگي

و

با ابعاد  9× wکه موقعيت مرزهای چپ،

راست ،باال و پايين مي باشند مطابق شكل 4معرفي مي شوند:

هنگامي که شدت و ظاهر جسم مرتب تغيير مي کند ،الزم است که
مدل هدف نيز در فريم های متوالي بر اساس بهترين مچ شدگي بين مدل
ذرات کانديد با مدل هدف اصلي بروز گردد ،در شبيه سازی اين مقاله از
سنجش متوسط ميزان وزن ها در هر فريم (اگرکمتر از  22درصدگردد)
برای زمان ورود به اين مرحله استفاده شده است] [2و از ذره ای که
بيشترين وزن را در آن گام نسب ت به مدل هدف اصلي داشته برای بروز
رساني انتخاب شده است ،يعني:
()26
که

عددی بين صفر و يک بوده و برای تاثير ميزان مدل قبلي هدف

در مدل فعلي مي باشد ،در شبيه سازی اين مقاله اين فاکتور  611در نظر
شكل :4الگوهای همبستگي (ازچپ به راست) برای موقعيتهای چپ ،راست،
باال ،پايين

گرفته شده است] [16و

نيز بهترين مدل کانديد ذره برای

جايگزيني در مدل هدف است.

 -7شبیه سازی
برای مقايسه دو تخمينگر  EKFو  PFابتدا يک مدل غيرخطي برای
Likelihood Distribution Observation
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()21
در نظر گرفته شده است و مدل مشاهده نيز بصورت:
()22
است،

فرض شده است ،که در آن

و

نويزهای گوسي سفيد مي باشند ،که توزيع آن ها بصورت
مي باشند .که در اين مقاله

و
و

اين مقادير بصورت،

و

در نظر

گرفته شده است .همانطور که مشاهده مي شود ،مدل حرکت بصورت
غيرخطي با يک نويز تصادفي گوسي مي باشد و هر موقعيتي ،نيز توسط
مدل مشاهده ،در مكاني خاص ديده مي شود] .[16برای استفاده از
فيلترکالمن پيشرفته ،مقدار

شكل :2مقايسه تخمين موقعيت از طريق دو الگوريتم  PFو EKF

از مشتق معادله حالت بصورت زير

بدست مي آيد:
()29
و مقدار

نيز از مشتق مدل مشاهده بصورت زير بدست مي آيد:

()24
حال با انتخاب اوليه مقادير ميانگين و واريانس ،مطابق با الگوريتم
جدول ، 1موقعيت جسم در مراحل زماني بعد ،تخمين زده مي شود ،که
در اين شبيه سازی مكان اوليه

و واريانس اوليه

در نظر گرفته شده است .از آنجا که نويز سيستم گوسي است ،آمارگان
کافي جهت معرفي سيستم مقدار ميانگين و واريانس در هر مرحله زماني

شكل :6مقايسه متوسط خطا در دو الگوريتم  PFو EKF

مي باشد] .[9
برای استفاده از فيلترذره نيز ،ابتدا تعداد  26ذره در همان مكان

حال برای شبيه سازی رديابي يک جسم با مانور زياد در تصوير بر

مقداردهي اوليه مي شوند و سپس يک نويز گوسي تصادفي

اساس الگوريتم بازنمونه برداری فيلترذره و تشكيل مدل هدف با يک

 ،به آن اضافه مي گردد ،سپس در هر مرحله

کرنل و وفقي سازی شعاع آن حين رديابي ،از يک فيلم هواپيمای

زماني(که در اين مقاله تعداد مراحل زماني  86در نظر گرفته شده است)

جنگنده  F22با  1769فريم که دارای مانورهای حرکتي با تغييرات در

مكاني را که جسم بايد از طريق معادله حرکت در آنجا باشد را از طريق

جهت و زاويه بصورت تصادفي مي باشد ،استفاده شده است .لذا به دليل

معادله( ) 21بدست آورده و همين طور مدل مشاهده مربوطه نيز از طريق

مانورهای زياد و تصادفي و حرکت های دورشونده و نزديک شونده و با

معادله( ) 22بدست مي آيد .لذا در هر مرحله زماني يک مكان حالت

توجه به تغييرات دائم اندازه و شكل هدف و نيز تغييرات شدت پشت

اصلي که جسم بايد در آنجا باشد و يک مكان مشاهده اصلي که جسم

زمينه ،مدل هدف در هر چند فريم يكبار نياز به بروزرساني دارد .شكل7

بايد در آنجا مشاهده شود ،داريم .شكل 2موقعيت اصلي جسم را در

ميزان تغييرات مدل هدف را در چند فريم به عنوان نمونه نشان مي دهد.

با واريانس

مقايسه با تخمين موقعيت از طريق دو الگوريتم فيلترذره و فيلترکالمن
پيشرفته در يک نمودار برای مقايسه بهتر نمايش مي دهد.

همانطور که مشاهده مي شود ،تغييرات بصورت حرکتي ،زاويه ای،
اندازه ای و ...بوده و الگوريتم رديابي بايد بتواند هدف را در اين شرايط

همانطور که مشاهده مي شود تخمين موقعيت با الگوريتم فيلترذره

دنبال کند اندازه گيری ها نيز در يک سيستم رايانه با مشخصات AMD

بسيار دقيق تر بوده و در مراحل زماني که جسم تغييرات ناگهاني و

 Phenom(tm) //X6 1055Tبا  2/81 CPUگيگاهرتز و  9GBحافظه

مانورهای تصادفي داشته ،اين الگوريتم رديابي بهتری را در تخمين

 ، RAMصورت پذيرفته است.

موقعيت جسم داشته است.

ابتدا در فريم اول که قرار است رديابي آغاز گردد ،محدوده

شكل 6نيز ميزان متوسط خطا را در  86مرحله زماني در هر دو

مستطيلي را بر روی هدف محاط کرده و خصوصيات جسم به عنوان مدل

الگوريتم  EKFو  PFنشان مي دهد .همان طور که ديده مي شود ميزان اين

اوليه را ،از قبيل طول ،عرض و هيستوگرام سطوح خاکستری بدست

خطا در فيلترذره بسيار کمتر مي باشد.

آورده و با اعمال کرنل  Epanechnikovمتناسب با ابعاد مستطيل احاطه
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کننده هدف ،به پيكسل های نزديک مرکز مستطيل اعتبار بيشتری داده

آن نمونه هايي که وزن بيشتری دارند ،چندين بار انتخاب شده و آنهايي

مي شود و مدل هدف بدست مي آيد .حال در همان فريم ،ذرات N=60

که وزن کمتری دارند حذف مي شوند و در انتهای اين مرحله ذرات وزن

را در مختصات مرکزجرم هدف ،مقداردهي اوليه نموده و برای فريم

پايين در موقعيت ذرات با وزن باال قرار مي گيرند و سرانجام حالت جسم

بعدی که شروع رديابي مي باشد ،ذرات بر اساس مختصات هدف در

با توجه به معادله( ،)99تخمين زده مي شود و سرانجام وزن همه ذرات

فريم قبلي با اعمال نويز تصادفي در واريانس مشخص پيشگويي مي

نمونه انتخاب شده برابر )N=60( 1/Nخواهد شد .در اين مقاله با در نظر

گردند ،الزم به ذکر است که واريانس با توجه به سرعت و مانور هدف

گرفتن تعداد ذرات  N=60و واريانس پراکندگي تصادفي ذرات به اندازه

متغي ر بوده و تا وقتي هدف را مي بيند ،حداکثر به اندازه ابعاد مستطيل

ابعاد مستطيل احاطه کننده هدف ،شبيه سازی انجام گرفته است .مرحله

احاطه کننده هدف است و هنگامي که هدف را ازدست مي دهد تا سه

بازنمونه برداری يكبار بصورت تعداد تكرار ثابت  2مرتبه بدون تغيير در

برابر اين ابعاد بزرگ شده و جستجو را ادامه مي دهد تا هدف را بيابد که

شعاع کرنل و يكبار ديگر با وفقي شدن هم شعاع کرنل و هم تعداد

زمان پردازش به طور طبيعي در اين حالت باال مي رود ،لذا همواره هدف

تكرارها با توجه به ميزان وزن ذرات انجام شده است .شكل 8نمونه ای

را در احاطه دارد ،و برای هرکدام از ذرات نيز مستطيلي با همان ابعاد

ازتغييرات شعاع کرنل در برخي فريم ها را نمايش مي دهد ،همان طور

مستطيل محاط بر هدف ،به مرکز ذره قرار داده و سپس کرنل

که مشاهده مي شود الگوريتم به خوبي مقياس هدف را مي يابد و نيز در

 Epanechnikovبه محدوده هر ذره اعمال مي شود و با استفاده از فاصله

برابر چرخش هدف بسيار مقاوم مي باشد ،چرا که چرخش هدف مي

باتاچاريا ،ميزان شباهت ميان مدل هدف با تمام مدل ذرات کانديد بررسي

تواند با تغيير شكل ،تغيير رنگ(يا سطح خاکستری) و تغيير اندازه هدف

مي شوند و از طريق تابع توزيع درستنمايي مشاهده يعني معادله( ،)44به

همراه باشدکه هر کدام از آنها به نوبه خود مشكل سازند و اين الگوريتم

وزندار کردن ذرات کانديد پرداخته مي شود ،الگوريتم بازنمونه برداری،

مقاومت بااليي در برابر اين چرخش ها دارد.

برای بدست آوردن يک مجموعه از نمونه های جديد بوده که در طول

شكل :7تغييرات مدل هدف در چند فريم نمونه

شكل :8تغييرات وفقي شعاع کرنل متناسب با ابعاد هدف

شكل :3رديابي در فريم های منتخب با شعاع کرنل ثابت و شعاع کرنل ثابت
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در مرحله بازنمونه برداری با تكرار ثابت  2مرتبه بدون تغيير شعاع

شكل 11نمودار تعداد تكرار مرحله بازنمونه برداری و زمان پردازش

همان طور که در شكل(-3الف) ديده مي

آن را در مرحله وفقي بودن شعاع کرنل نشان مي دهد که دارای دو

شود در برخي فريم ها ( از جمله فريم )1628هدف از دست مي رود ولي

رديف است که رديف اول منحني مدت زمان پردازش هر فريم نمايش

هنگامي که شعاع کرنل و مرحله بازنمونه برداری متناسب با آن ،بصورت

داده شده است و منحني رديف دوم تعداد تكرارهای مرحله بازنمونه

وفقي مطابق با شكل(-3ب) تغيير مي کنند ،هدف در کليه فريم ها

برداری را نشان مي دهد که متناسب با تغييرات شعاع کرنل اين مرحله نيز

محفوظ مي ماند.

بصورت وفقي تغيير مي کند و نقش بسزايي درکاهش زمان پردازش

کرنل و با واريانس

دارد ،لذا مشاهده مي شود با انجام اين فاکتورهای کنترلي در برنامه ،زمان

شكل 16تغييرات زمان در هر فريم را با مرحله بازنمونه برداری ثابت 2

متوسط تا  12ميلي ثانيه نيز کاهش يافته است.

مرتبه بدون تغييرشعاع کرنل نشان مي دهد(محور زمان در اين نمودار بر
حسب ثانيه مي باشد) زمان متوسط اين مرحله 22 ،ميلي ثانيه در هر فريم
در طول  1769فريم مي باشد ،همان طور که مشاهده مي شود کمترين
زمان پردازش  22ميلي ثانيه بوده و هنگامي که جسم در برخي فريم ها از
دست مي رود تا يافتن مجدد آن ،اين زمان تا  86ميلي ثانيه نيز مي رسد.

شكل :11تغييرات زمان در هر فريم همراه با وفقي بودن شعاع کرنل و
تغييرمراحل بازنمونه برداری

درجدول 9نيز مدت زمان پردازش برخي فريم های منتخب نشان
داده شده در شكل 3با دو الگوريتم شعاع کرنل ثابت و شعاع

شكل :16تغييرات زمان در هر فريم بدون وفقي بودن شعاع کرنل و
تعداد تكرار بازنمونه برداری ثابت

کرنل وفقي ،بصورت کمي با يكديگر مقايسه شده است.

جدول : 9مقايسه زمان پردازش در برخي فريم های منتخب با دو الگوريتم
فریم

فریم

223

1

فریم
316

فریم
373

فریم
771

فریم
1228

مدت زمان(میلی ثانیه)  ،ثابت بودن شعاع کرنل

54

68

55

62

55

66

مدت زمان(میلی ثانیه) با وفقی بودن شعاع کرنل

15

16

22

22

21

45

 -8نتیجه گیری
مساله دقت و کاهش ميزان زمان پردازش تشخيص و رديابي موقعيت

مدل هدف که خود بصورت وفقي و با شرايط مطرح شده بروزرساني مي

اهداف متحرک در تصوير از مسائل مهم در پردازش تصوير محسوب مي

گردد ،نتايج خوبي در رديابي اهداف متحرک با حرکت های تصادفي از

گردد که گاه مطابق با نوع ماموريت کاری يكي را بر ديگری ترجيح مي

نظر ميزان زمان پردازش گرفته شده است و ميزان اين زمان در هر فريم

دهيم ،نتايج حاصل از رديابي در سناريوهای مختلف الگوريتم مطرح

نيز تا حدود زيادی کاهش يافته است .روش بررسي شده در مقاله بر

شده در اين مقاله نشان مي دهد وفقي سازی شعاع کرنل موجب افزايش

اساس فيلترذره و بهره گيری از تخمين چگالي کرنل با شعاع متغير جهت

دقت الگوريتم رديابي مبتني بر کرنل شده است و در اين مقاله از ترکيب

بدست آوردن هيستوگرام وزندارشده مدل هدف و مدل ذرات کانديد،

آن با خصوصيت فيلترذره و وزندهي و هدايت مناسب ذرات نمونه بسوی

در نرم افزار مطلب شبيه سازی گرديد و در شرايطي که تغييرات مدل

95
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چكیده :در اين مقاله با استفاده از اطالعات وضعيت بدست آمده از يک ردياب ستاره ،خطای تعيين موقعيت سيستم ناوبری اينرسي بدون
سكو در مرحله پروازی زير مداری کاهش داده شده است .در اين راستا ،ابتدا معادالت خطای موقعيت کانال های مختلف ناوبری اينرسي استخراج
شده و سهم خطای هر يک از سنسورهای ناوبری اينرسي در خطای تعيين موقعيت کل بررسي شده است .در ادامه ،ناوبری سماوی و بهرهگيری از
ردياب ستاره در تعيين وضعيت و موقعيت در دستگاه های مختصات مختلف مورد توجه قرار گرفته است .سپس معادالت جديد ناوبری اينرسي با
بهره گيری از وضعيت بدست آمده از ردياب ستاره استخراج شده اند .بر اساس معادالت جديد ،وضعيت و موقعيت در دستگاه ناوبری و اينرسي
مجددا مورد محاسبه قرارگرفته و طي مقايسهای با جواب های بدست آمده از ناوبری اينرسي ،کاهش چشمگير خطا به خصوص برای کانال ارتفاع
نشان داده شده است.
واژه های کلیدی :ناوبری اينرسي  ،ناوبری سماوی ،ردياب ستاره  ،تعيين موقعيت و وضعيت ،خطای ناوبری ،آناليز خطا

Error Analysis and Compensation of Inertial Navigation System Height
Channel in High Altitudes Aiding Star Tracker
Amir Moghtadaei Rad, Jafar Heyrani Nobari, Amir Ali Nikkhah
Abstract: In this paper, using the information obtained in the star tracker, strap down inertial navigation
system positioning error in suborbital flight is reduced. In this regard, the position error equations of
different channel in inertial navigation are modeled and error share of each sensor in position and attitude
determination drifts are investigated. In continue celestial navigation and utilizing star tracker in attitude
determination and positioning on different frames are considered. Then new equation of inertial
navigation aiding by attitude determined with star tracker are introduced. According to the new
equations, attitude and position in navigation and inertial frame were calculated again and comparing
with the parameters obtained by inertial navigation, considerable reducing position error, especially in
the height channel, is shown.
Keywords: Inertial navigation, Celestial Navigation, Star Tracker, Attitude Determination, Navigation
Error, Error Analysis
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افزايش يافت بطوريكه امروزه در اکثر ناوها از اين سيستم به عنوان يک

معرفی عالمت ها :

سيستم ناوبری معتبر استفاده مي شود و نوع  MEMSآنها جزو جديدترين

 : Cabماتريس تبديل از چارچوب دلخواه  bبه چارچوب دلخواه a

 IMU9های موجود است .با وجود مزايا و نقاط قوت بسيار ،سيستم ناوبری

b
 : abسرعت زاويه ای چارچوب  bنسبت به چارچوب  aدر چارچوب b

اينرسي  2محدوديت عمده دارد .اولين مشكل آن وابستگي شديد به

 : عرض جغرافيايي

اطالعات دقيق از شتاب گرانش  gاست که بخصوص در خارج از جو بدليل

 : طول جغرافيايي

ضعيف بودن اين پارامتر و همچنين وابستگي شديد آن به ارتفاع ،استفاده از

 : hارتفاع از سطح زمين

اين سيستم ناوبری را با مشكل مواجه مي کند .دومين مشكل مربوط به

 : VNسرعت در جهت شمال

استفاده از  2انتگرال گير است که به مرور زمان خطای اوليه سنسورهای

 : VEسرعت در جهت شرق

ورودی را تقويت مي کند و باعث عدم اعتبار نتايج اين ناوبری در سفرهای

 : VDسرعت در جهت پايين

طوالني مدت مي شود[ .]4-1از طرفي با دست يافتن بشر به تكنولوژی

: fنيروی مخصوص اندازه گيری شده توسط شتاب سنج ها

فرستادن ماهواره به فضا ،استفاده از سيستم ناوبری جهاني (  )GPS4نيز در

: سرعت زاويه ای اندازه گيری شده توسط ژيروسكوپ ها

اکثر وسايل نقليه زميني و هوايي بطور گسترده مورد استفاده قرار گرفت.

 : زاويه غلت

اولين سيستم ناوبری جهاني در سال  1326همزمان با ساخت اولين ماهواره

 : زاويه فراز

بنام  Sputnikتوسط سازمان فضايي روسيه مورد استفاده قرار گرفت و از

 : زاويه سمت

سال  1361تا  1334که  24ماهواره توسط سازمان دفاعي امريكا در مدار

: بعد ستاره در مختصات بعدی

زمين قرار گرفتند استفاده بسيار گسترده تری يافت .اما مشكل عمده اين

: ميل ستاره در مختصات بعدی

سيستم عدم کارآيي در سيستمهای نظامي بدليل امكان ايجاد نويز روی آنها

 :    ماتريس  Skewسرعت زاويه ای

هنگام جنگ و همچنين عدم کارآيي آنها در ارتفاعات باالتر از 16کيلومتر و

: E   ماتريس  Skewخطای وضعيت

سرعت های باالتر از  212متر بر ثانيه بدليل محدوديتي که شرکتهای سازنده

 : fخطای شتاب سنج ها

سيستم ناوبری جهاني روی آن ايجاد کرده بودند بود .]2[.بنابراين پس از

 : خطای ژيروسكوپ ها

گذشت حدود  2قرن از عدم توجه بشر به ناوبری بر اساس ستارگان يا همان

: Nشعاع انحنا بيضي در صفحه عمود بر مبدا اوليه

ناوبری سماوی ،مجددا اين ناوبری مورد توجه دانشمندان اين حوزه قرار

: Mشعاع انحنا بيضي در صفحه نصف النهار

گرفت  .در سال  1364اولين سنسور ستاره توسط سازمان  NASAجهت

: Baباياس شتاب سنج

استفاده در ماموريت سفينه فضايي مريخ پيما ساخته شد[ .]6-6سپس به مرور

: aنويز شتاب سنج

زمان و با تكميل اطالعات کاتالوگ های ستاره ای و همچنين قابليت اطمينان

: Saضريب تبديل شتاب سنج

اين سنسورها ،استفاده گسترده از آنها در دستور کار قرار گرفت .اما اين

: Naعدم تعامد شتاب سنج ها

سنسور نيز يک محدوديت بزرگ داشت  .اين سنسورها تنها قادر به تعيين

: Bباياس ژيروسكوپ

وضعيت بودند و تعيين موقعيت از عهده آنها خارج بود در حاليكه در يک

: نويز ژيروسكوپ

ناوبری کامل تعيين وضعيت و موقعيت بطور توام الزم است .لذا از سال 1331

: Sضريب تبديل ژيروسكوپ

ميالدی بطور رسمي توجه دانشمندان به امر تلفيق سيستمهای ناوبری مختلف

: N عدم تعامد ژيروسكوپ ها

يعني سيستم ناوبری جهاني ،سيستم ناوبری اينرسي و ردياب ستاره 2معطوف
گرديد[ .]11-6تلفيق سيستم ناوبری اينرسي و ردياب ستاره در سال 2114

 -1مقدمه

توسط  Jamshaid Aliو  Fang Jianchengمعرفي گرديد[ 2و -11

موضوع ناوبری از سالهای بسيار دور همواره يكي از موضوعاتي بوده که

 .] 14اما در تمامي آنها اوال بهبود وضعيت مورد تاکيد بوده است و ثانيا اين

ذهن بشر را به خود مشغول کرده است .با مطرح شدن قوانين نيوتن در سال

بهبود در دستگاه مختصات اينرسي صورت گرفته است .به عبارت ديگر در

 ،1666مباني سيستم ناوبری اينرسي مهيا گرديد .اين تكنولوژی که شامل

اين مقاله ها ،به بحث تعيين وضعيت در چارچوب ناوبری و در پي آن تعيين

سنسورهای شتاب سنج و وضعيت سنج بود به دو صورت بدون سكو 1و با
صفحه پايدار شونده 2مورد استفاده قرار گرفت .کاربرد اين نوع ناوبری با

موقعيت جغرافيايي پرداخته نشده است و يا اگر هم پرداخته شده چون زمان
شبيه سازی کوتاه بوده است ( 121ثانيه)  ،ناپايداری کانال ارتفاع و خطای

پيشرفت بشر در ساخت سنسورهای با دقت باالتر طي سالهای  1361تا 2112
3

Strap down
Stable platform
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1
2

Inertial Measurement unit
Global Positioning system
5
Star tracker
4
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امير مقتدايي راد ،جعفر حيراني نوبری ،اميرعلي نيكخواه

وضعيت نهايي که در اثر هم افزايي خطاها نمود پيدا مي کنند به نمايش در

[ ، ]2جهت مدلسازی خطای موقعيت در کانالهای مختلف و اثبات ناپايداری

نيامده است .ضمنا بيشتر مقاالت ايشان بر پايه تلفيق اطالعات سنسور ستاره

کانال ارتفاع مورد استفاده قرار گرفته است.

ای و ناوبری اينرسي با روشهای مختلف تلفيق از جمله روشهای فازی[،]2
فيلتر کالمن  ،]11[ Unscentedفيلتر ذره ای[ ]19بوده است.
همچنين آنچه مسلم است بدليل وجود خطا در محاسبه شتاب گرانش زمين
چه در مدل کروی و چه در مدل بيضوی لزوما خطايي در محاسبه موقعيت
توسط سيستم ناوبری اينرسي وجود خواهد داشت .اما بدليل اينكه اين خطا
در کانال ارتفاع بصورت فيدبک مثبت تقويت مي شود نسبت به  2کانال افقي
ديگر دارای خطای بيشتر و بطور کلي ناپايدار خواهد بود .اين بدين معناست
که ارتفاع بدست آمده از سيستم ناوبری اينرسي قابل اطمينان نخواهد بود و
لذا به همين دليل است که در مراجع زيادی از سنسورهای مانومتر و يا راداری
جهت سنجش ارتفاع وجبران خطا البته در ارتفاعات پايين استفاده مي شود
شكل  -1نمايشي از سيستم ناوبری اينرسي با صفحه پايدار شده []9

[ . ]16اما استفاده از دو منبع فوق جهت تعيين ارتفاع در ارتفاعات باالی 111
کيلومتر يعني منطقه پروازی ماژول های زير مداری امكان پذير نيست لذا
بنظر ميرسد استفاده از سنسورهای ستاره ای جايگزين مناسبي برای آنها جهت

ولي در اين مقاله سيستم ناوبر اينرسي بدون سكو مد نظر مي باشد .در اين نوع

جبران خطای ناوبری اينرسي باشد.

 ، INSخروجي شتاب سنج ها و ژيروسكوپ ها پس از اندازه گيری در

در اين مقاله هدف اصلي نويسندگان بر آن است تا با ترکيب اطالعات

دستگاه بدني ،توسط ماتريس های تبديل به دستگاه ناوبری ،منتقل مي شوند

وضعيت بدست آمده از ردياب ستاره و اطالعات موقعيت و وضعيت بدست

و معادالت نيز بايستي در دستگاه ناوبری حل شوند ،در نتيجه رابطه ( )1در

آمده از سيستم ناوبری اينرسي ،بهبودی در وضعيت و موقعيت بدست آمده از

اينجا بصورت روابط ( )2بازنويسي خواهد شد.

 INSدر دستگاه ناوبری بخصوص در کانال ارتفاع ايجاد نمايند.

آنچه در نوشتن معادالت خطای موقعيت در دستگاه ناوبری اهميت دارد تغيير

الزم بذکر است که منظور از تعيين موقعيت ،6تعيين مختصات حرکت انتقالي

رابطه خطای مربوط به شتاب سنج هاست چرا که در اين حالت خطای شتاب

6

سنج ها غير از خطاهای ورودی شتاب سنج ها به خطاهای ژيروسكوپ ها هم

مرکز جرم وسيله متحرک و منظور از تعيين وضعيت 6يعني سمت گيری

بستگي دارد و همين امر موضوع و روابط خطا در دستگاه ناوبری را بدليل

زاويه ای وسيله در فضا مي باشد.

غيرخطي شدن معادالت ديفرانسيل نسبت به دستگاه اينرسي پيچيده تر مي
نمايد.

 -2تحلیل خطای موقعیت و ناپایداری کانال ارتفاع :
ديناميک خطای شتاب سنج ها و ارتباط شتاب حقيقي با نيروی مخصوص
مورد اندازه گيری توسط شتاب سنج ها بصورت زير قابل بيان است :
x  y
y  g(x)  f
()1

1 x   0 

0 y  g  f 

برای سيستم ناوبری اينرسي با صفحه پايدار شده (شكل

x   0
y    g
   x
 ،)1بدليل اينكه

شكل  -2بلوک دياگرام سيستم ناوبری اينرسي با صفحه پايدار شونده []9

دستگاه بدنه موازی با دستگاه ناوبری تعريف و در هر لحظه منطبق بر آن
است ،لذا مقادير اندازه گيری شده توسط شتاب سنج ها مستقيما در معادالت
باال قرار گرفته و موقعيت خروجي را با  2بار انتگرالگيری مطابق بلوک
دياگرام اشكال  2و  9ارائه مي دهند .اين مدل دقيقا همان مدلي است که در
شكل  -9بلوک دياگرام سيستم ناوبری اينرسي بدون سكو []9
6

Position
Attitude
8
Orientation
7
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اما معادالت خطا در  SINSبصورت زير آغاز مي شود:
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 و محاسبه،برای بدست آوردن معادالت خطای ناوبری اينرسي بدون سكو
تاثير هر نوع خطای ورودی از جمله خطاهای محاسباتي ابتدا روابط ماتريس
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تبديل و نيروی مخصوص بدست آمده از ژيروسكوپ ها و شتاب سنج ها را
:) بصورت زير خواهد بودt(  گام بعد از شروع کار سيستم1 برای زمان
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بنابراين خطای کلي شتاب سنج ها در دستگاه ناوبری که ناشي از خطای شتاب
:سنج ها و ژيروسكوپ ها مي باشد بصورت زير خواهد بود
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)6(
همچنين خطای محاسبه نيروی گرانش که با افزايش ارتفاع افزايش مي يابد و تابع
 کانال و بخصوص ارتفاع بخاطر ناپايدار بودن آن است نيز به9 موقعيت در هر
 اين رابطه با توجه به اينكه در ارتفاعات زير.صورت زير قابل محاسبه خواهد بود
 کيلومتر مطابق شبيه سازی مدل بيضوی و کروی تفاوت زيادی ندارند و در1111
 متر بر مجذور ثانيه مي رسد و البته مدل کروی در1.2 نهايت مقدار تفاوت آنها به
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در نتيجه سهم خطای شتاب سنج ها و ژيروسكوپ ها در دستگاه بدنه در مقدار
خطای شتاب سنج ها در دستگاه ناوبری با مشتق گيری جز به جز بصورت زير
:خواهد شد
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تحليل خطا ساده تر مي نمايد ،لذا مدل کروی مورد استفاده قرار گرفته است (

معادله دیفرانسیل کانال دوم :
KM
x 2  3 x 2  g 2  f 2  3f b (1)t  f b (2)  1f b (3)t
r

شكل : )4
x1x3 

r5

x 2 x3 
3 5

r

2
2
2
x1  x2 

3

r3
r5 
3

()6

x1x2
r5
 1 3x12
 5
r3
r
x 2 x3
3 5
r
3

  1 3x12
 3  5
r
r

g
x2x1
 KM  3 5
x
r


x3x1
 3 5
r


 1 0 0
KM 
0  1 0
3 
r 
 0 0 2



b
b
 ib
(3)f b (1)t  ib
(1)f b (3)t

V
VE
) )  C23( N
Nh
Mh

b
 [ib
(3)  C13(e cos  

V
VE tan  b
V
b
)f (1)t]  [ib
) (1)  C11(e cos   E )  C21( N
Nh
Nh
Mh

 C33(e sin  

VE tan 
b
b
)]f b (3)t  ib
(3)f b (1)t  ib
(1)f b (3)t
Nh

 C31(e sin  

()11
معادله دیفرانسیل کانال سوم :
KM
)x3  2 3 x3  g3  f3  2f b (1)t  1f b (2)t  f b (3
r
b
b
 ib
(1)f b (2)t  ib
(2)f b (1)t

VE
V
) )  C22( N
Nh
Mh

b
 [ib
(2)  C12(e cos  

VE tan
V
V
b
)]f b (1)t  [ib
) (1)  C11(e cos   E )  C21( N
Nh
Nh
Mh

 C32(e sin  

VE tan b
b
b
)]f (2)t  f b (3)  ib
(1)f b (2)t  ib
(2)f b (1)t
Nh

 C31(e sin  

()11
برای سيستم  INSاز نوع صفحه پايدار شده  ،معادالت فوق قابل کاربرد بوده
ضمن اينكه خالصهتر ميشدند .در ادامه به تحليل معادالت در حالتهای مختلف

شكل  -4مقايسه شتاب گرانش در مدل کروی و بيضوی

و شبيه سازی خطاها مي پردازيم.

ضمنا از خطای محاسباتي مربوط به محاسبه شتاب گرانش زمين که جدا از خطايي
است که بدليل ناپايداری کانال ارتفاع و موارد ديگر ايجاد مي شود نيز در اين
محاسبات چشم پوشي شده است  .بنابراين معادالت ديفرانسيل خطای موقعيت در
دستگاه ناوبری بصورت غيرخطي زير خالصه خواهد شد :
g
x n  n x n  g n  f n
x
n

()6

g  g  0
i

n

بنابراين معادالت ديفرانسيل مربوط به هر کانال موقعيت با ترکيب تمام روابط قبلي
بصورت زير بدست خواهند آمد:

b
b
 ib
(2)f b (3)t  ib
(3)f b (2)t
b
 f b (1)  [ib
(3)  C13(e cos 

VE tan b
V
V
b
)]f (2)t  [ib
) (2)  C12(e cos  E )  C22( N
Nh
Nh
Mh

 C33(e sin  

VE tan b
b
b
)]f (3)t  ib
(2)f b (3)t  ib
(3)f b (2)t
Nh

 C32(e sin  
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 -2باياس ها و ناپايداری باياس ژيروسكوپ ها
 -9باياس ها و ناپايداری باياس مجموع شتاب سنج ها و ژيروسكوپ ها
 -4شرايط اوليه مساله
باشد اثر هر يک را به تفكيک در خطای موقعيت خروجي بررسي کرده و نتايج
شبيه سازيهای انجام شده را نشان خواهيم داد:
ذکر اين نكته در اين بخش الزم است که مجموع خطاهای وابسته به زمان را با
عنوان ناپايداری باياس و مجموع خطاهای مستقل از زمان را با عنوان باياس در
خطاهای ورودی اعم از باياس ،نويز سفيد ،ضريب تبديل و ناهمترازی سنسورها

KM
x1  3 x1  g1  f1  f b (1)  3f b (2)t  2f b (3)t
r

()3

 -1باياس ها و ناپايداری باياس شتاب سنج ها

خطای ورودی ژيروسكوپ ها و شتاب سنج ها در نظر گرفته ايم .بنابراين

معادله دیفرانسیل کانال اول :

VE
V
) )  C23( N
Nh
Mh

با توجه به اينكه خطای ورودی مي تواند در اثر:

به دو دسته کلي تقسيم شده اند که بصورت عددی در ادامه نمايش داده مي شوند
و نتايج شبيه سازی آنها نيز در آخر مقاله به نمايش در خواهد آمد.
همچنين الزم است قبل از ورود به بحث آناليز خطا تعريفي از انواع خطاهای
ورودی ذکر شده در باال داشته باشيم .معموال باياس به موارد ناخواسته در سيگنال
خروجي گفته مي شود که بدون حضور هيچ سيگنالي در ورودی سنسور در
خروجي آن ظاهر مي شود و با زمان نيز تغيير نمي کند .نويز سفيد نيز نوعي باياس
است با اين تفاوت که دارای ميانگين صفر و واريانس يک است و در واقع باياسي
است که در طول زمان نه خودش بلكه ميانگين و واريانس آن ثابت است .ضريب
تبديل در واقع نسبت تغييرات خروجي سنسورها به ورودی آنهاست که به نوعي از
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آن به حساسيت نيز تعبير مي شود و در نهايت خطای ناهمترازی سنسورها مربوط



شتاب سنج محور  zها :

f b3  sin(0.00942t)  11

به عدم تعامد محور سنسورها با يكديگر و عدم انطباق بر محورهای صفحه ای

))f b1  (Ba  a  11(Sa  N a ))  (Sa  N a )(sin(0.00942t
 

است که روی آن قرار دارند.
واحد اندازه گيری نويز سفيد و باياس برای شتاب سنج معادل متر بر مجذور ثانيه
يا ميكروجي مي باشد و برای ژيروسكوپ راديان ب ثانيه يا درجه بر ثانيه است.
همچنين واحد اندازه گيری ضريب تبديل  3ppmبه مفهوم تعداد در ميليون و
واحد اندازه گيری ناهمترازی سنسسورها نيز همان واحد اندازه گيری زاويه يعني
درجه يا راديان است.

Bias

Bias instabilit
yt

Ba  0.01 m2 a  0.003667 m2 Sa  0.0003 ppm N a  0.0001 rad
s

s

مقادير اندازه گيری شده توسط شتاب سنج ها در اشكال  2تا  6نمايش داده
شده اند.

 -1-2اثر باياس و ناپايداری باياس 11شتاب سنج ها :
اگر رابطه  12را برای نيروی مخصوص اندازه گيری شده از شتاب سنج ها در نظر
بگيريم به يک رابطه کلي برای خطای شتاب سنج ها مي رسيم:

f bobs  f b  Ba  a  (Sa  N a )f b

()12

f b  Ba  a  (Sa  N a )f b

به عنوان يک مدل فراگير ،خطای شتاب سنج ها و ژيروسكوپ ها را بصورت
ترکيبي از مقدار ثابت و نوساني در نظر گرفته و تاثيری که روی خروجي موقعيت
اندازه گيری شده و ميزان انحراف موقعيت مي گذارد را به تفكيک بررسي مي

شكل  -2نمايش مقدار نيرو مخصوص اندازه گيری شده توسط شتاب سنج محور اول

کنيم:


شتاب سنج محور  xها :

)fb1  1  2sin(0.00942t

))fb1  (Ba  a  1(Sa  Na ))  (Sa  Na )(2sin(0.00942t


 


Bias

Bias instabilit
y

Sa  0.0003 ppm Na  0.0001 rad

a  0.003667 m2
s

Ba  0.01 m2

s
11

که پارامترهای باال به ترتيب باياس ،نويز سفيد ،ضريب تبديل  ،و ناهمترازی
سنسورها 12مي باشد که در اين بخش بدليل اينكه مربوط به شتاب سنج ها مي
باشند با انديس  aو در بخش بعد که مربوط به ژيروسكوپ ها مي باشند با انديس
 نشان داده مي شود.


شكل  -6نمايش مقدار نيرو مخصوص اندازه گيری شده توسط شتاب سنج محور
سوم

شتاب سنج محور  yها :
)f b2  1  2 sin(0.004396t
))f b1  (Ba  a  1(Sa  N a ))  (Sa  N a )(2 sin(0.004396t

 
Bias

Bias instabilit
yt

Ba  0.01 m2 a  0.003667 m2 Sa  0.0003 ppm N a  0.0001 rad
s

s

شكل  -6نمايش مقدار نيرو مخصوص اندازه گيری شده توسط شتاب سنج محوردوم
9

Part per million
Bias instability
11
Scale factor
12
misalignment
10
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يابند و به همين دليل است که تاثير خطای ژيروها در انحراف موقعيت خروجي


خطای موقعيت خروجي در اثر خطای شتاب سنج محور  xها (شكل :)91

بسيار بيشتر از تاثير خطای شتاب سنج ها است که اعتبار سنجي اين فرضيه در نتايج

b
 ibدر معادله ديفرانسيل اول خواهيم داشت :
با صفر قراردادن

شبيه سازی اثبات خواهد شد.

KM
x1  3 x1  g1  f1  f b (1)  3f b (2)t  2f b (3)t
r
VE
V
) )  C23( N
Nh
Mh

 -2-2اثر باياس و ناپايداری باياس ژيروسكوپ ها :
bobs  b  B    (S  N  )b

b
 f b (1)  [ib
(3)  C13(e cos  

VE tan b
V
b
)f (2)t  [ib
) (2)  C12(e cos   E
Nh
Nh

 C33(e sin  

VN
V tan
)  C32(e sin   E
)]f b (3)t
Mh
Nh

b  B    (S  N  )b

()16


( C22

ژیروسكوپ محور  xها :

)b1  0.0006252sin(0.1256t  2.081)  0.0005144sin(0.06281t  0.3932
) 2.073 106 sin(0.09464t  1.982)  0.0003813sin(0.09419t  1.143

()19


) 0.0003399sin(0.03141t  0.4299

خطای موقعيت خروجي در اثر خطای شتاب سنج محور  yها ( شكل

  0.003667 rad
S  150  106 ppm
s

)91
با صفر قراردادن

b
ib

N  0.0001rad

در معادله ديفرانسيل دوم خواهيم داشت :

KM
x2  3 x 2  g2  f2  3f b (1)t  f b (2)  1f b (3)t
r
VE
V
) )  C23( N
Nh
Mh



) 0.0005322sin(0.09403t  0.4498)  1.766105 sin(0.0324t  3.694
) 0.0005566sin(0.03149t  1.769

 C33(e sin  

VN
V tan
)  C31(e sin   E
)]f b (3)t
Mh
Nh

  0.003667 rad
S  150106 ppm
s

خطای موقعيت خروجي در اثر خطای شتاب سنج محور  zها (شكل
: )92



 C32(e sin  

VN
V tan
)  C31(e sin   E
))]f b (2)t  f b (3
Mh
Nh

ژیروسكوپ محور  zها :
5

)b3  0.001217sin(0.03138t  3.307)  3.87210 sin(0.03228t  2.384
) 0.0006949sin(0.1256t  0.0788)  0.0004645sin(0.0628t  1.288
) 7.966107 sin(0.02383t  0.1874
  0.003667 rad
S  150106 ppm
s

KM
)x3  2 3 x3  g3  f3  2f b (1)t  1f b (2)t  f b (3
r
b
 [ib
(2)  C12(e cos  

B  4.846106
N  0.0001 rad

b
 ibدر معادله ديفرانسيل سوم خواهيم داشت :
با صفر قراردادن

VE tan
V
b
)]f b (1)t  [ib
) (1)  C11(e cos   E
Nh
Nh

rad
s

( C21

()14

VE
V
) )  C22( N
Nh
Mh

ژیروسكوپ محور  yها :

)b2  0.0003476sin(0.0005971t  1.12)  0.0001451sin(0.09509t  1.352

b
 [ib
(3)  C13(e cos  

VE tan
V
b
)]f b (1)t  f b (2)  [ib
) (1)  C11(e cos   E
Nh
Nh



rad
s

B  4.846  106

rad
s

B  4.846106
N  0.0001 rad

مقادير اندازه گيری شده توسط ژيروسكوپ ها در اشكال  6تا  11نشان داده شده
اند:

( C21

()12
نكته بسيار مهمي که در تحليل معادالت باال بايد به آن اشاره نمود اين مطلب است
که برابر صفر قرار دادن خطای ژيروها در هر  9محور جهت بدست آوردن ميزان
تاثير خطای شتاب سنج ها در خطای موقعيت خروجي مربوط به خطای ژيروها در
همان لحظه است و لذا ما در روابط خطای باال فقط از خطای ژيروها در همان
لحظه صرفنظر مي کنيم در حاليكه تاثير خطای ژيروها در زمان های قبلي طبق
رابطه ( ، )2در  iها و  Cijهايي که در روابط خطای باال به عنوان ضرايبي در
 f bظاهر مي شوند همچنان وجود دارد و بطور تصاعدی نيز با زمان افزايش مي
مجله کنترل ،1931 ،جلد  ،6شماره  ،4زمستان 1931

شكل  -6نمايش مقدار سرعت زاويه ای اندازه گيری شده توسط ژيروسكوپ محور
سوم
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KM
b
b
x 3  2 3 x 3  g 3  f 3  ib
(1)f b (2)t  ib
(2)f b (1)t
r
b
b
 ib
(1)f b (2)t  ib
(2)f b (1)t

()13
 -9-2اثر شرايط اوليه (شكل : )99


خطای موقعيت خروجي در اثر شرايط اوليه معادالت ديفرانسيل :

با صفر قراردادن  f bو b
 ibدر معادالت ديفرانسيل اول تا سوم خواهيم

شكل  -3نمايش مقدار سرعت زاويه ای اندازه گيری شده توسط ژيروسكوپ محور

داشت :

دوم

 x1  A1 cos s t  B1 sin s t

KM
x1  3 x1  0
r

)x1 (0
s

)A1  x1 (0

 x 2  A 2 cos s t  B2 sin s t

KM
x 2  3 x 2  0
r

)x 2 (0
s

)A 2  x 2 (0

 x 3  A 3 cos s t  B3 sin s t
)x 3 (0
s

شكل  -11نمايش مقدار سرعت زاويه ای اندازه گيری شده توسط ژيروسكوپ محور
اول



: )26
با صفر قراردادن  f bدر معادله ديفرانسيل اول خواهيم داشت :
KM
b
b
x1  3 x1  g1  f1  ib
(2)f b (3)t  ib
(3)f b (2)t
r
b
b
 ib
(2)f b (3)t  ib
(3)f b (2)t

()16

KM
x 3  2 3 x 3  0
r
B3 

)A 3  x 3 (0

KM
rad
 124 105
3
s
r

s 

مجزا استخراج گرديد و بطور تحليلي بررسي گرديد ولي بدليل عدم امكان
حل عددی آنها نتايج شبيه سازی مربوط به هر منشا خطا در انتهای مقاله
خواهد آمد و در بخش جمع بندی مورد تحليل مجدد قرار خواهد گرفت.

 -3استفاده از ردیاب ستاره برای کاهش خطای کانال
ارتفاع سیستم ناوبری اینرسی بدون سكو :
همانطور که پيش تر بيان شد خطای همه کانال های موقعيت از جمله ارتفاع

خطای موقعيت خروجي در اثر خطای ژيروسكوپ محور  yها (شكل
: )26

با صفر قراردادن  f bدر معادله ديفرانسيل دوم خواهيم داشت :
KM
b
b
x 2  3 x 2  g 2  f 2  ib
(3)f b (1)t  ib
(1)f b (3)t
r
b
b
 ib
(3)f b (1)t  ib
(1)f b (3)t

در دستگاه ناوبری که در نوع بدون سكو با آن سروکار داريم غير از خطای
شتاب سنج ها به خطای ژيروسكوپ ها هم بستگي دارد .اين نكته ما را بر آن
مي دارد که جهت اصالح خطای کانال ارتفاع مي توانيم به بهبود خطای
مقادير اندازه گيری شده توسط ژيروسكوپ ها در دستگاه بدنه و سپس
ماتريس تبديل وضعيت از بدنه به ناوبری که بر مقادير اندازه گيری شتاب
سنج ها و ژيروسكوپ ها در دستگاه ناوبری تاثير گذار است فكر کنيم.

-1-9تعيين وضعيت توسط ردياب ستاره :

()16


()21

B2 

همانطور که مالحظه شد معادالت ديفرانسيل خطا برای هر منبع خطا بطور

خطای موقعيت خروجي در اثر خطای ژيروسكوپ محور  xها (شكل



B1 

خطای موقعيت خروجي در اثر خطای ژيروسكوپ محور  zها (شكل

همانگونه که در مقاالت مختلف اشاره شده است جهت تعيين وضعيت با

:)23

استفاده از ناوبری سماوی روشهای مختلفي وجود دارد که به شرح زير مي

با صفر قراردادن  f bدر معادله ديفرانسيل سوم خواهيم داشت :

باشد [12و: ]16
 -1روش استفاده از چند بردار () N Vector
 -2روش Triad
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 -9روش Quest

با فرض اينكه ستاره های در دسترس قبال در فاز شناسايي مورد شناسايي قرار

 -4روش Q Method

گرفته و  IDآنها برای ما معلوم است و لذا بردار يكه هر ستاره در کاتالوگ

 -2روش Least Square

برای ما مشخص است داريم :
x 
cos  cos 
S   y
  cos  sin  
 z 
 sin  
CRF 

هر يک از روشهای فوق به تفصيل مورد شبيه سازی و تحليل و بررسي قرار
گرفتند و مزايا و معايب هر يک با توجه به اينكه نويز و اغتشاش بر روی
کدام سنسور ستاره قرار گيرد بررسي گرديدند .در ادامه بدليل مزايای روش
 N Vectorاز اين روش جهت تعيين وضعيت استفاده خواهيم کرد.

همچنين با توجه به اينكه ميدان ديد سنسور در اينجا  6درجه در  6درجه مي-
باشد و لذا زاويه جدايي محور سوم دوربين از ستارگان موجود در هر صفحه

 -2-9شبييه سازی سنسور ستاره ای :
جهت توليد اطالعات سنسور ستاره ای 12111 ،تصوير با نرخ نمونه برداری
 1.1ثانيه جهت پرواز  1211ثانيه ای جسم پرنده مورد استفاده قرار گرفته اند:
مشخصات نامي لنز سنسور ستاره ای به شرح ذيل مي باشد:
FOV  8  8 0
f  107mm
Pixel No  1024
0

Pixel Size  1.5 105
W
( FOV  2  tan 1
)
2f
Sampletime  0.1 s  10 hz

()21

()29

19

تشكيل دهنده تصوير نمي تواند بيشتر از  4درجه باشد بنابراين در هر لحظه
زاويه بين محور سوم 12صفحه تشكيل دهنده تصوير در دستگاه اينرسي و
تمامي ستارگان در پايگاه داده پردازشگر بررسي و ستارگان موجود در آن
دستگاه با توجه به وضعيت ناو مشخص مي شوند:
 Si is in Frame

cos1 (Si . R CRFboresight)  4

سپس جهت رسم ستاره در دستگاه تشكيل دهنده تصوير ستاره ،مختصات
ستاره های موجود در دستگاه بصورت ميليمتر به طريق زير محاسبه مي شود:

f

f 


()24

 x SCF
x mm   z SCF
y    y
 mm   SCF
z
 SCF

 FOVکه همان ميدان ديد سنسور ستاره ای مي باشد  6درجه در  6درجه

ضمنا بر حسب بعد و ارتفاع ستاره نيز موقعيت ستاره در صفحه مذکور

در نظر گرفته شده است که با فرض  116ميليمتری بودن فاصله کانوني

بصورت زير خواهد بود:

عدسي دوربين ( )fو داشتن مقدار قطر عدسي (  )Wقابل بدست آوردن
است .همچنين تعداد پيكسل و سايز هر پيكسل به وضوح تشكيل تصوير
ستارگان در دوربين کمک مي نمايد که در اين مقاله  1124پيكسل انتخاب
شده است.
با فرض صفر بودن مختصات  xو  yمحور سوم ( )boresightصفحه
تشكيل دهنده تصوير( )14CCDدر دوربين ،مختصات اين محور در دستگاه
بدنه بصورت زير مي باشد :
Xmm boresight
2
X2mm boresight  Ymm
f2
boresight

Ymm boresight

()22

2
X2mm boresight  Ymm
f2
boresight

f
2
X2mm boresight Ymm
f2
boresight

XSCFboresight 

شكل  -11نمايش نحوه تشكيل تصوير ستاره در CCD
y
x 2  y2

YSCFboresight 

ZSCFboresight 

XSCF

boresight

R SCFboresight   YSCFboresight
Z

 SCFboresight
R CRFboresight  Cib  R SCFboresight

  tan1

()22

x
z

  tan1

x mm  tan   f
f
cos 

y mm  tan  

با توجه به روشهای مختلف تعيين وضعيت ،بدليل اينكه از روش NVector
در اين مقاله استفاده شده است به معرفي روابط آن مي پردازيم:
اين روش همه بردارهای مشاهده ستارگان را در يک ماتريس قرار مي دهد و
سپس با استفاده از بردار متناظر ستاره مورد نظر در کاتالوگ ستاره يا همان

Field of View
Charge-Coupled device

مجله کنترل ،1931 ،جلد  ،6شماره  ،4زمستان 1931

13
14

Boresight

15

Journal of Control, Vol. 6, No. 4, Winter 2013

تحليل و جبران سازی خطای کانال ارتفاع سيستم ناوبری اينرسي در ارتفاعات باال با کمک اطالعات ردياب ستاره

61

امير مقتدايي راد ،جعفر حيراني نوبری ،اميرعلي نيكخواه
شكل -14نمايش ستارگان در فريم اول ( ثانيه 111ا ام)

دستگاه اينرسي که با استفاده از تكنيک های شناسايي ستاره شناسايي شده
است اقدام به تعيين وضعيت در دستگاه اينرسي مي نمايد.
زماني که ماتريس غير مربعي است :



1



Cib  R i (R b ) T R b (R b ) T

زماني که ماتريس مربعي است:

Cib  R i (R b ) T

اين روش برای تعيين وضعيت نياز به حداقل  9بردار ستاره کامال مجزا دارد

 -2-9بازنويسي روابط ناوبری اينرسي با استفاده از ترکيب
اطالعات ردياب ستاره و ناوبری اينرسي :

ولي بدليل اينكه همه برداره ا دارای سهم واحد در تعيين وضعيت هستند

راهبرد اصلي در اين مقاله کاهش خطای وضعيت و موقعيت ناوبری اينرسي

بنابراين وجود نويز روی هر يک از سنسورهای ستاره در صورتيكه  9بردار

به کمک ردياب ستاره مي باشد .لذا با استفاده از تخمين وضعيت در دستگاه

دريافتي از سنسورهای مختلفي باشند تفاوتي ندارد.

اينرسي توسط ردياب ستاره و استفاده از روابط ناوبری اينرسي اقدام به

 9فريم ستارهها در ثانيه های  111و  211و  1111از بين  12111فريم ستاره

کا هش خطای وضعيت و سپس موقعيت در هر سه کانال مي نماييم که در

عكسبرداری شده به همراه  IDستاره هاي ي که در هر فريم مورد شناسايي قرار

روابط  26تا  99و شكل  2-9آمده است.

گرفته اند بصورت زير مي باشد.

شكل  -12بلوک دياگرام سيستم ترکيبي ناوبری اينرسي و ردياب ستاره
) (t

()26
شكل -12نمايش ستارگان در فريم اول ( ثانيه 11ا ام)

(t  1)  Cib

StarTracker

Cib

StarTracker

Cib
(t)  t Sampletime
StarTracker

(t ) 

b
ib

corrected

b
 ibبدست مي آيد که از آن مي توان
از رابطه باال مقدار اصالح شده
corrected

 bnbcorrectedرا بصورت زير نوشت:
پس از اين مرحله نوبت به محاسبه شتاب گرانش تصحيح شده و نوشتن
معادالت انتگرالي شتاب ،سرعت و موقعيت جديد است :
b
n
n
bnbcorrected ib
 Cnbcorrected(ie
 en
)
corrected
corrected
corrected

()26
ie coscorrected

0

 ie sin corrected

n
ie

corrected 

شكل -19نمايش ستارگان در فريم اول ( ثانيه  211ام)

v Ecorrected




N

h
corrected

 corrected cos corrected 
v Ncorrected


 
n

encorreected 
corrected


N  h corrected 

 

 correctedsin corrected  v Ecorrectedtan corrected 


N  h corrected 


()26
C12 C13 
C22 C23
C32 C33 corrected
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b
nbcorrected ibcorrected(2)  C21
 b
 
ibcorrected(3)  C31
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n
1
n
rcorrected
 Dcorrected
Vcorrected

vEcorrected


 ie cos corrected

N

h
corrected


v


Ncorrected


N  hcorrected


vEcorrectedtancorrected

ie sin corrected

N  hcorrected 


1


0
0
M h
corrected


1
1
Dcorrected
 
0
0 
( N  hcorrected) cos corrected

0
0
 1



n
n
n
rcorrected
(t  1)  rcorrected
(t)  rcorrected
(t )  tSampletime

)99(
و بدين ترتيب موقعيت های جديد در کانال های مختلف بدست آمده و
.ميزان تصحيح در هر کانال مشخص مي گردد

:  نتایج شبیه سازی های انجام شده-4
مسير سه بعدی حرکت ماهواره بری که ناوبری آن مدلسازی شده و تغييرات
. آورده شده اند2-4  و1-4 طول و عرض جغرافيايي مسير در اشكال

)23(

vEcorrected
 b

)
ibcorrected(1)  C11(ie cos corrected

N  hcorrected




vNcorrected
vEcorrectedtancorrected 


C
(
)

C
(

sin


)
13 ie
corrected
 12 N  h

N  hcorrected
corrected




v
Ecorrected
 b


(
2
)

C
(

cos


)
ib
21
ie
corrected
 corrected

N

h
corrected

 

vEcorrectedtancorrected 
 C ( vNcorrected )  C ( sin 

)
23 ie
corrected
 22 N  h

N  hcorrected
corrected




v
Ecorrected
b

(
3
)

C
(

cos


)
ib
31
ie
corrected
 corrected

N  hcorrected



vNcorrected
vEcorrectedtancorrected 
 C32(
)  C33(ie sin corrected
)


N  hcorrected
N  hcorrected

:و رابطه وضعيت بهبود يافته بصورت زير بدست مي آيد



0

 bnb
  bnb
(3)
corrected 
corrected
 bnb
(2)
corrected


 نمايش مسير حرکت پرتابه در مختصات جغرافيايي-16 شكل

n
C
b

  bnb

corrected

C nb

corrected

bnb

(3)

corrected

0
 bnb
(1)
corrected

 bnb

(2)






corrected

bnb
(1)
corrected
0

corrected

)91(
ولي اينكه وضعيت توسط ردياب ستاره چگونه بدست مي آيد موضوع
مفصل و مورد بحث مقاله ديگری است که جداگانه در آن به اين موضوع
پرداخته شده است
:رابطه مربوط به شتاب نيز بصورت زير است
n
b
n
n
n
n
n
V
ecorrected Cbcorretedf  (2iecorrected encorrected)  Vecorrected glcorrected

gln

n
 g  ie  (ie  rcorrected
)

corrected

)91(
:همچنين رابطه مربوط به سرعت از حل معادله ديفرانسيل زير بدست مي آيد

 نمايش مسير حرکت پرتابه بر حسب طول و عرض جغرافيايي-16 شكل


V
  0
A12 A13  VNcorrected f N  g N 
  Ncorrected 


V


A
0
A 23    VEcorrected   f E  g E 
 Ecorrected  12
V
  A

 A 23
0  VDcorrected f D  g D 
 Dcorrected  13
A12  ( corrected  2e ) sin corrected
A13   corrected

. آورده شده اند21  تا16 خطای موقعيت بهبود يافته در اشكال

A 23  ( corrected  2e ) cos corrected

)92(
:و در نهايت موقعيت جديد از روابط زير بدست مي آيد

Journal of Control, Vol. 6, No. 4, Winter 2013

1931  زمستان،4  شماره،6  جلد،1931 ،مجله کنترل

62

تحليل و جبران سازی خطای کانال ارتفاع سيستم ناوبری اينرسي در ارتفاعات باال با کمک اطالعات ردياب ستاره
امير مقتدايي راد ،جعفر حيراني نوبری ،اميرعلي نيكخواه

شكل  -16نمايش خطای تصحيح شده مولفه سوم موقعيت (دردستگاه مختصات زميني) به

شكل  -21نمايش خطای تصحيح شده  Rollدر دستگاه اينرسي به کمک وضعيت
بدست آمده از Star tracker

کمک وضعيت بدست آمده از Star tracker

شكل  -13نمايش خطای تصحيح شده مولفه دوم موقعيت (دردستگاه مختصات زميني) به

شكل  -22نمايش خطای تصحيح شده  Pitchدر دستگاه اينرسي به کمک وضعيت
بدست آمده از Star tracker

کمک وضعيت بدست آمده از Star tracker

شكل  -21نمايش خطای تصحيح شده کانال ارتفاع به کمک وضعيت بدست آمده از

شكل  -29نمايش خطای تصحيح شده  Yawدر دستگاه اينرسي به کمک وضعيت
بدست آمده از Star tracker

Star tracker

خطای وضعيت بهبود يافته در چارچوب اينرسي در اشكال  21تا  29نمايش
داده شده اند.

مجله کنترل ،1931 ،جلد  ،6شماره  ،4زمستان 1931

خطای وضعيت بهبود يافته در چارچوب ناوبری در اشكال  24تا  26رسم
شده اند.
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شكل  -24نمايش خطای تصحيح شده  Rollدر دستگاه ناوبری به کمک وضعيت

شكل -26نمايش خطای مولفه اول موقعيت (دردستگاه مختصات زميني) ناشي

بدست آمده از Star tracker

ازخطاهای مختلف ژيروسكوپ ها

شكل  -22نمايش خطای تصحيح شده  Pitchدر دستگاه ناوبری به کمک وضعيت

شكل -26نمايش خطای مولفه دوم موقعيت (دردستگاه مختصات زميني) ناشي
ازخطاهای مختلف ژيروسكوپ ها

بدست آمده از Star tracker

شكل  -26نمايش خطای تصحيح شده  Yawدر دستگاه ناوبری به کمک وضعيت
بدست آمده از Star tracker

خطای موقعيت ناشي از خطای ژيروسكوپ ها در اشكال  26تا  23ديده مي
شوند.

مجله کنترل ،1931 ،جلد  ،6شماره  ،4زمستان 1931

شكل -23نمايش خطای کانال ارتفاع ناشي ازخطاهای مختلف ژيروسكوپ ها

خطای موقعيت ناشي از خطای شتاب سنج ها در اشكال  91تا  92آورده شده
اند.
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شكل -99نمايش خطای کانال های مختلف موقعيت ناشي از شرايط اوليه

شكل -91نمايش خطای مولفه اول موقعيت (دردستگاه مختصات زميني) ناشي
ازخطاهای مختلف شتاب سنج ها

 -1-4نتايج بخش ترکيب اطالعات  INSو ردياب ستاره :
آنچه از نتايج اين بخش قابل بيان است بصورت نكات زير خالصه مي شود :
 -1ميزان تاثير خطای ژيروسكوپ ها در انحراف موقعيت خروجي در هر
سه کانال (شكلهای  26تا  )23بيشتر از ميزان تاثير خطای شتاب سنج ها
(شكلهای  91تا  ) 92مي باشد .علت اين امر را مي توان از روی روابط
قبل به اينصورت توجيه نمود که در روابط ناوبری اينرسي در دستگاه
ناوبری ،ماتريس وضعيت و به دنبال آن سرعت زاويه ای که خطای
ژيروسكوپ ها در آن منعكس مي شوند حضور بيشتری نسبت به
نيروی مخصوصي که شتاب سنج ها اندازه گيری مي کنند دارد يا به
عبارت بهتر خطای ژيروسكوپ ها بصورت تصاعدی و بازگشتي در
شكل -91نمايش خطای مولفه دوم موقعيت (دردستگاه مختصات زميني) ناشي ازخطاهای
مختلف شتاب سنج ها

خطای موقعيت خروجي نقش ايفا مي کنند
 -2خطای کانال ارتفاع بدليل ناپايداری اين کانال نسبت به دو کانال ديگر
بدليل اينكه خطای شتاب گرانش نسبت به موقعيت سوم يعني ارتفاع
دارای فيدبک مثبت و به عبارتي فزاينده مي باشد درتمامي موارد فوق
دارای خطای بيشتری نسبت به کانال های ديگر مي باشد (شكلهای 26
و  .)92لذا هنگام شبيه سازی نيز مي بينيم که خطای کانال ارتفاع در
مدت زمان ثابت  22دقيقه دارای انحراف بيشتری نسبت به خطای دو
کانال ديگر مي باشد ( حدود  6کيلومتر) که اين اختالف به مرور زمان
بصورت تصاعدی افزايش مي يابد.
 -9بدليل آنكه خطای موقعيت خروجي وابسته به خطای شتاب سنج ها و
ژيروسكوپ ها مي باشد و راهكار انديشيده شده جايگزيني وضعيت
بدست آمده از ردياب ستاره با وضعيت بدست آمده از ژيروسكوپ ها

شكل -92نمايش خطای کانال ارتفاع ناشي ازخطاهای مختلف شتاب سنج ها

در دستگاه اينرسي است ،لذا خطای موقعيت بخصوص ارتفاع بطور
کامل تصحيح نمي يابد ،ولي در ارتفاع تا حدود  3کيلومتر (شكل )16

نمايش خطای موقعيت ناشي از خطای شرايط اوليه نيز در شكل  99مالحظه

و در  2کانال ديگر تا حدود  9کيلومتر (شكلهای  13و  )21بهبود خطا

مي شود.

داريم که در نوع خود قابل توجه است.
-4

بهبود وضعيتي که توسط ردياب ستاره در دستگاه اينرسي انجام مي
گيرد (شكلهای  21تا  )29نسبت به  INSقابل توجه و بسيار بهتر است
اما در دستگاه ناوبری (شكلهای  24تا  )26بدليل اينكه خطای موقعيت

مجله کنترل ،1931 ،جلد  ،6شماره  ،4زمستان 1931

Journal of Control, Vol. 6, No. 4, Winter 2013

62

تحليل و جبران سازی خطای کانال ارتفاع سيستم ناوبری اينرسي در ارتفاعات باال با کمک اطالعات ردياب ستاره
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و بخصوص ارتفاع در ماتريس تبديل وضعيت بدنه نسبت به ناوبری
وارد مي شود و بطور غير مستقيم بر وضعيت در دستگاه ناوبری تاثير
گذار است و همچنين خطاهای انتگرال گيری ماتريس وضعيت نيز بي
تاثير نيست لذا اگرچه باز هم نسبت به وضعيت محاسبه شده توسط

جدول شماره  :4ميزان بهبود ايجاد شده در کانال های مختلف
خطای مولفه

خطای مولفه

خطای مولفه

z
موقعيت(متر)

y
موقعيت(متر)

x
موقعيت(متر)

16111

14111

14111

6111

1111

1211

تمام خطای ايجاد شده

 INSبهبود داريم ولي اين بهبود به ميزان انجام شده در دستگاه اينرسي
نمي باشد.

توسط شتاب سنج ها و
ژيروسكوپ ها

ضمنا در جدول زير مقايسه تاثير منشاهای مختلف خطا در خطای کانال های
مختلف موقعيت (در فريم زميني) و همچنين تاثير ترکيب ردياب ستاره و

منشا خطای موقعيت

ميزان کاهش خطا

ناوبری اينرسي در کاهش خطای موقعيت خروجي ارائه شده است :
جدول شماره  :1خطای کانال های مختلف موقعيت ناشي از خطای شتاب سنج ها
خطای مولفه

خطای مولفه

y
موقعيت(متر)

x
موقعيت(متر)

21111

6111

11211

6111

4111

9611

14111

12111

6911

خطای مولفه z
موقعيت(متر)

منشا خطای موقعيت

نتیجه گیری:
روابط و معادالت ديفرانسيلي که برای  Strap down INSنوشته شد قبال
در [ ]2فقط برای  Stable platform INSبيان شده بود ،که در اينجا

خطای ناشي از باياس

برای  SINS16تعميم داده شد .همچنين به تفكيک ،اثر خطای شتاب سنج ها

شتاب سنج ها

و ژيروسكوپ ها بر روی خطای موقعيت در ناوبری و مقايسه ميزان تاثير آنها

خطای ناشي از

در خروجي مورد بررسي دقيق قرار گرفت و نتايج تحليلي و شبيه سازی نيز با

ناپايداری باياس شتاب
سنج ها
کل خطای ناشي از
شتاب سنج ها

يكديگر مقايسه گرديد .در پايان بهبود خطای کانال های مختلف موقعيت از
جمله ارتفاع مورد بررسي و با موفقيت اجرا شد و با برقرار کردن ارتباط ميان
تعيين وضعيت توسط ردياب ستاره و  ، SINSبهبود وضعيت در دستگاه
مختصات اينرسي و ناوبری و کاهش خطای موقعيت انجام گرفت.
در اين تحقيق ترکيب اطالعات  SINSو ردياب ستاره بدون استفاده از هيچ

جدول شماره  :2خطای کانال های مختلف موقعيت ناشي از خطای ژيروسكوپ ها
خطای مولفه

خطای مولفه

y
موقعيت(متر)

x
موقعيت(متر)

21111

6211

11211

211

211

611

21211

6211

11111

خطای مولفه z
موقعيت(متر)

منشا خطای موقعيت
خطای ناشي از باياس
ژيروسكوپ ها
خطای ناشي از
ناپايداری باياس
ژيروسكوپ ها
کل خطای ناشي از
ژيروسكوپ ها

جدول شماره  :9خطای کانال های مختلف موقعيت ناشي از شرايط اوليه
خطای مولفه

خطای مولفه

خطای مولفه

سوم

دوم

اول

موقعيت(متر)

موقعيت(متر)

موقعيت(متر)

461

261

221

منشا خطای موقعيت
خطای ناشي از شرايط
اوليه

گونه فيلتر انجام شده است که ايده پيشنهادی اين مقاله است.
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