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علی کيماسی خلجی  ،9سيد علی اکبر موسويان
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 9فارغالتحصيل دکتراي مهندسی مكانيک ،گروه طراحی کاربردي ،دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسیkeymasi@gmail.com ،
 2استاد مهندسی مكانيک ،گروه طراحی کاربردي ،دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسیmoosavian@kntu.ac.ir ،
(تاريخ دريافت مقاله  ،9312/2/91تاريخ پذيرش مقاله )9312/4/91
چکيده :ربات متحرک چرخدار به همراه يک دنبالرو يک سيستم رباتيكی چند بخشی است که از يک کشنده به همراه يک دنبالرو
تشكيل میشود .تعقيب مسيرهاي حرکت زمانی يكی از مسائل مطرح در زمينهي رباتهاي متحرک چرخدار است که در اين مقاله به آن
میپردازيم .در ابتدا معادالت سينماتيكی ربات متحرک استخراج میگردد .سپس ،مسيرهاي حرکت زمانی مرجع توليد میگردد .در ادامه
يک کنترل غير مبتنی بر مدل بر اساس روش ترانهادهي ژاکوبیِ بهبود يافته براي ربات طراحی میگردد .قانون کنترلی پيشنهاد شده ،ربات
متحرک چرخدار را به صورت مجانبی حول مسيرهاي حرکت زمانی مرجع پايدار میسازد .در پايان نتايج تجربیِ پيادهسازيِ روش طراحی
شده بر روي يک مدل آزمايشگاهی و مقايسه نتايج با کنترل مدل -مبنا ارائه میگردد .نتايج بدست آمده کارايی روش پيشنهاد شده را نشان
میدهد.
کلمات کليدي :ربات متحرک چرخدار ،سيستمهاي غير هولونوميک ،تعقيب مسيرهاي حرکت زمانی ،روش ترانهادهي ژاکوبیِ
بهبود يافته.

Non-Model-Based Control Law for a Wheeled Robot Towing a
Trailer
Ali Keymasi, Seyed Ali Akbar Moosavian
Abstract: Tractor-trailer wheeled robot (TTWR) is a modular robotic system that consists of a
tractor module towing a trailer. Trajectory tracking is one of the challenging problems focused in
the context of wheeled mobile robots (WMRs) that has been discussed in this paper. First, kinematic
equations of TTWR are obtained. Then, reference trajectories for tracking problem are produced.
Subsequently, a non-model-based control based on Modified Transpose Jacobian (MTJ) method is
designed for the TTWR. The proposed controller steer the TTWR asymptotically follow reference
trajectories. Finally, experimental results for implementation of the designed controller on an
experimental setup in comparison with model-based algorithm are presented. Obtained results show
the effectiveness of the proposed controller.
Keywords: Wheeled mobile robot, Nonholonomic systems, Trajectory Tracking, Modified
Transpose Jacobian.
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الگوريتم را حتی میتوان براي بازوان رباتيكی داراي افزونگی 4نيز

 -1مقدمه
امروزه کاربرد رباتهاي متحرک در سيستمهاي مهندسی در حال

همانگونه که در مرجع [ ]97نشان داده شده است اعمال کرد.

گسترش است .صنعت ،کشاورزي و جنگلداري ،معدنكاري ،پزشكی و

در مرجع [ ]98نيز عملكرد الگوريتم ترانهادهي ژاکوبی با

جراحی توسط کامپيوتر ،توان بخشی و مراقبت سالمت ،تجسس و نجات،

الگوريتمهاي مدل -مبنا مقايسه شده است .نتايج بدست آمده نشان داده

کاربردهاي خانگی (جاروبرقیها ،ماشينهاي چمنزنی و غيره) ،استفاده

است که بهبود عملكرد اين کنترلکننده در مورد سيستمهاي رباتيكی

در مكانهاي خطرناک يا دور از دسترس (فضا ،ارتش ،دفع پسماندهاي

پيچيده و غيرخطی نيازمند تحقيق بيشتري است .هرچند عملكرد نامطلوب

هستهاي) و همچنين سرگرمی (فوتبال رباتها ،جنگ رباتها) نمونههايی

اين کنترلکننده با سرعت تعقيب مسير بيشتري همراه است .استفاده از

از اين کاربردها میباشند .بنابراين ،مدلسازي و کنترل اين سيستمها مورد

بهرههاي کنترلی باال در حضور نويز اندازهگيري عملكرد اين الگوريتم را

توجه بسياري از محققين قرار گرفته است .]3-9[ ،رباتهاي متحرک

بدتر نيز مینمايد .مشكل ديگر نبود يک رويكرد مناسب در انتخاب

چرخدار يک نمونه از اين سيستمها هستند که به خاطر تماس ميان چرخها

بهرههاي کنترلی است.

با سطح زمين ،مقيد به قيود غير هولونوميک میباشند .اين قيود در اثر

بنابراين ،روش ترانهادهي ژاکوبیِ بهبود يافته 5در مرجع [ ]98ارائه

غلتش خالص چرخ ها در حرکت رو به جلو و عدم لغزش در جهت

گرديد .اين الگوريتم عملكرد روش ترانهادهي ژاکوبی را با استفاده از

جانبی به وجود میآيند .در مرجع [ ]4مدلسازي و ويژگيهاي انواع

ورودي کنترلی در يک گامِ زمانی پيشين بهبود بخشيد .بر اساس اين

مختلف رباتهاي چرخدار ارائه شده و مورد بحث قرار گرفته است .به

روش ،الگوريتمهاي مشابهی نيز براي سيستمهاي کم عملگر ارائه شد،

منظور عملكرد خودکار رباتهاي متحرک چرخدار ،مسائل کنترلی

[ .]21 ,91الگوريتم ترانهادهي ژاکوبیِ بهبود يافته ،تقريبی از روش

مختلفی در زمينه کنترل حرکت اين سيستمها در تحقيقات مورد توجه

خطیسازي فيدبک است ،که نيازي به دانش قبلی از ديناميک سيستم

قرار گرفته است .تعقيب مسير در فضاي دکارتی [ ،]1 ,5پايدارسازي

ندارد .عملكرد اين الگوريتم با وجود اينكه حجم محاسباتی آن کم بوده

حول وضعيتهاي مطلوب ]7 ,5[ 1و تعقيب مسيرهاي حرکت زمانی,8[ 2

و نيازي به ديناميک سيستم ندارد با الگوريتمهاي کنترلی مدل -مبنا قابل

 ]1نمونههايی از مسائل مطرح در اين زمينه است.

مقايسه است .برخالف کنترل ترانهادهي ژاکوبی ،اين کنترلکننده در

ربات متحرک داراي دنبالرو يک سيستم رباتيكی چند بخشی و

تعقيب مسيرهاي حرکت داراي سرعتِ عملكردِ بسيار مناسبی است.

مقيد به قيود غير هولونوميک میباشد ،که در اين مقاله مسئله تعقيب

همچنين ،بهرههاي اين کنترلکننده میتوانند به صورت سيستماتيک

مسيرهاي حرکت زمانی مرجع آن مورد بررسی قرار گرفته است .کنترل

تعيين شوند و بدين ترتيب حساسيت به نويز کنترل ترانهادهي ژاکوبی از

اين سيستم در محيط آزمايشگاهی به خاطر ديناميک غيرخطی ،عدم

بين میرود.

قطعيتهاي ساختاري و پارامتري ،اغتشاشات خارجی ،نويز و پديدههاي

در اين مقاله يک الگوريتم غير مبتنی بر مدل بر اساس روش

مختلف موجود در سيستمهاي مهندسی واقعی مسئلهاي پيچيده به شمار

ترانهادهي ژاکوبی بهبود يافته براي تعقيب مسيرهاي حرکت زمانی ربات

میآيد .بنابراين ،الگوريتمهاي کنترلی مختلفی براي حل اين مسئله

متحرک چرخدار داراي دنبالرو ارائه شده است .روش ترانهادهي

پيشنهاد شده است .برخی از الگوريتمهاي ارائه شده عبارتند از :کنترل

ژاکوبیِ بهبود يافته اساساً براي کنترل ديناميكی بازوان رباتيكی در مرجع

تطبيقی [ ،]91 ,8کنترل مود لغزشی [ ،]99 ,1کنترل بهينه [ ،]92کنترل

[ ]98پيشنهاد شده است .در اين مقاله روش مزبور براي کنترل ديناميكی

پيشبين [ ،]93شبكههاي عصبی [ ]95 ,94و کنترل فازي [ .]91 ,91در

ربات متحرک چرخدارِ داراي دنبالرو به عنوان يک سيستم

ميان تمامی اين قوانين کنترلی ،کنترلکنندههايی که وابستگی کمتري به

غيرهولونوميک تغيير يافته و نتايج تجربی پيادهسازي کنترلکننده طراحی

مدلهاي رياضی سيستمهاي رباتيكی داشته باشند به خاطر حجم

شده ارائه گرديده است.

محاسباتی کمتر ،سادگی و مقاومتِ بيشترِ کنترلکننده در برابر عدم
قطعيتها مناسبتر به حساب میآيند.

در ادامهي اين مقاله ابتدا مدل سينماتيكی ربات متحرک چرخدارِ
داراي دنبالرو استخراج شده است .سپس ،مسيرهاي حرکت مرجع براي

الگوريتم ترانهادهي ژاکوبی 3يكی از سادهترين قوانين کنترلی

تعقيب ربات توليد شده است .در ادامه ،يک قانون کنترلی براي تعقيب

موجود براي حرکت بازوان رباتيكی است .ماتريسهاي بهرهي اين

مجانبی مسيرهاي مرجع بر اساس روش ترانهادهي ژاکوبیِ بهبود يافته

کنترلکننده نقش مهمی را در پايداري سيستم کلی ايفا میکنند .اين

طراحی شده است .در نهايت نتايج تجربی پيادهسازي روش پيشنهاد شده
بر روي ربات متحرک چرخدارِ داراي يک دنبالرو ومقايسه آن با

1. Point stabilization
2. Trajectory tracking
)3. Transposed Jacobian (TJ
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4. Redundant manipulators
)5. Modified Transpose Jacobian (MTJ
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الگوريتم کنترلی مدل -مبنا ارائه شده است .نتايج بدست آمده نشان

 چرخهاي ربات در جهت جانبی لغزش نمیکنند.

دهنده کارايی قانون کنترلی طراحی شده است.

 چرخهاي ربات در حرکت رو به جلو غلتش خالص مینمايند.

 -2توصيف سيستم و مدل سازي
سيستم مورد نظر يک ربات چرخدار ديفرانسيلی به همراه يک
دنبالرو است همانگونه که در شكل  9نمايش داده شده است .چرخهاي
کشنده با عملگرهاي مجزا مجهز شدهاند و يک چرخ کروي نيز براي
حفظ پايداري آن استفاده شده است .اتصال ميان کشنده و دنبالرو از
طريق پين غير فعال  P0برقرار میباشد ،همانگونه که در شكل  2نمايش
داده شده است .نقاط  C0و  C1به ترتيب نشان دهندهي مرکز جرم کشنده

مهمترين ويژگی در سينماتيک رباتهاي متحرک چرخدار ،وجود
قيدهاي غير هولونوميک میباشد .اين قيود رابطهاي ميان مختصات تعميم
يافتهي سيستم و سرعتهاي تعميم يافتهي سيستم میباشند .اين رابطه
نسبت به مختصات تعميم يافتهي سيستم خطی است و میتوان آن را به
صورت زير بيان نمود:
j  1,...,m a j (q)q  0
T

() 1

قيود سيستم به شكل ماتريسی نيز به صورت زير میباشند:

A(q)q  0

و دنبالرو میباشند .همچنين φr ،و  φlبه ترتيب نمايش دهندهي جابجايی

() 2

زاويهاي چرخهاي سمت راست و چپ کشنده هستند ،و  φ1rو  φ1lبه

که در آن ) A(qماتريس قيدي  n×mمیباشد n .تعداد قيدهاي

ترتيب جابجايی چرخهاي سمت راست و چپ دنبالرو را نشان میدهند.

سيستم و  mتعداد مختصات تعميميافتهي سيستم است.

 dفاصلهي ميان نقاط  P0و  P1را نمايش میدهد و  a0و  a1به ترتيب
فاصلهي ميان نقاط  P0و  C0و نقاط  P1و  C1میباشند .اين ابعاد در
شكل  2نمايش داده شدهاند .وضعيت ربات متحرک داراي دنبالرو با
بردار مختصات تعميم يافتهي  q  ( x, y ,0 ,1 )Tنشان داده میشود،

براي ربات متحرک چرخدارِ داراي يک دنبالرو ،ماتريس قيدي به
صورت زير بدست میآيد:
() 3

که در آن ) (x, yمختصات نقطهي  P0میباشد و  θ0و  θ1به ترتيب
جهتگيري کشنده و دنبالرو نسبت به دستگاه مرجع را نشان میدهند.

0  d cos(0  1 )

0
0


 cos 0
 cos 1

sin0
A( )  
sin1

در اينصورت ماتريس ) S (qبا رتبه  mوجود دارد که شامل
بردارهاي مستقل خطی میباشد که فضاي تهی ماتريس قيدي را افراز
میکنند ،به طوريكه:

S (q ) A ( q)  0
T

() 4

T

ماتريس ) S (qبراي ربات متحرک چرخدارِ داراي يک دنبالرو
به صورت زير بدست میآيد:

شكل  :9سيستم تجربی

0

0
1

0


() 5

cos  0


sin  0

S (q)  
0
 1
)   sin(1   0
 d

بنابراين مدل سينماتيكی ربات متحرک چرخدارِ داراي دنبالرو را
میتوان به صورت زير بيان نمود:
()6

q (t )  S (q)u

که در آن  v  (u1 , u2 )Tبردار وروديهاي مستقل سينماتيكی سيستم
است u1 .سرعت خطی نقطهي  P0و  u2سرعت زاويهاي کشنده
میباشد.
شكل  :2ربات متحرک چرخدار به همراه يک دنبالرو و پارامترهاي سيستم

فرضيات زير براي حرکت ربات متحرک داراي دنبالرو در نظر

مدل بدست آمده مدل سينماتيكی وضعيتِ 1سيستم ناميده میشود.
اين وروديهاي سينماتيكی با سرعت زاويهاي چرخهاي داراي عملگرِ
ربات به صورت زير مرتبط میباشند:

گرفته شده است:
 حرکت ربات صفحهاي میباشد.
Posture Kinematic Model
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u  Jv

() 7

که در آن  vبردار سرعتهاي زاويهاي چرخهاي داراي عملگرِ ربات و J

 -4توليد مسيرهاي حرکت مرجع

ماتريس ژاکوبی بين  uو  vاست .اين متغيرها به صورت زير توصيف
میشوند.
r 


2 , v   r 


r
 l 
 
2b 

() 8

 r

J  2
 r

 2b

که در آن  rشعاع چرخهاي داراي عملگرِ ربات است b .نصف فاصلهي

ميان چرخهاي کشنده است  r .و  lبه ترتيب سرعتهاي زاويهاي
چرخهاي سمت راست و چپِ داراي عملگر ربات میباشند.

فرض میکنيم مسير مرجع در فضاي دکارتی که بايد توسط ربات
تعقيب شود به صورت زير بيان گردد:
) xr  xr (t ), y r  yr (t

() 9

که زيرنويس  rبراي نشان دادن متغيرهاي سيستم روي مسير مرجع
استفاده شده است .ما میخواهيم اين مسير را به فضاي متغيرهاي ربات
نگاشت دهيم .در اين صورت مسيرهاي زمانی توليد شده براي ربات قابل
پيمايش خواهند بود.
با استفاده از معادلهي ( )5و ( )1میتوان نوشت:
) xr2 (t )  y r2 (t

()11

 -3تعقيب مسيرهاي حرکت زماني
تعقيب مسيرهاي حرکت زمانی يكی از مسائل مربوط به کنترل
حرکت رباتهاي متحرک خودکار به حساب میرود .در اين مسئله
مطلوب اين است که ربات متحرک با شروع از يک شرايط اوليهي
مشخص به يک مسير دلخواه در فضاي دکارتی برسد و آن را تعقيب
نمايد .از نظر رياضی حالتهاي سيستم يا تابعی از آنها يک سري حالتها

همچنين )   0 r (tرا میتوان به صورت زير محاسبه نمود:

0r (t )  ATAN 2 y r (t ), xr (t )

()11

که  ATAN2معكوس تابع تانژانت در يک دور کامل میباشد.
حال )  0 r (tبه صورت زير بدست میآيد:
) yr (t ) xr (t )  xr (t ) y r (t
) u12r (t

()12

يا توابع مطلوب را تعقيب مینمايند .همانگونه که در شكل  3نمايش داده
شده است اين مسئله را میتوان به صورت تعقيب يک ربات مرجع نيز در
نظر گرفت که داراي همان سينماتيک ربات متحرک داراي يک دنبالرو
است .به عبارت ديگر متغيرهاي حالتِ ربات مرجع را میتوان به عنوان
مسيرهاي حرکت مطلوب براي ربات متحرک داراي دنبالرو در نظر
گرفت که بايد تعقيب شوند .بنابراين وروديهاي کنترلی سيستم بايد به
گونهاي طراحی شوند که خطاي تعقيب )  ( x  xr , y  yrبا گذشت
زمان به مبدأ ميل نمايد ،که )  ( x, yمختصات نقطهي  P0در دستگاه
لخت است .بنابراين هدف اين بخش طراحی ورودي کنترلی  uبراي
نزديک کردن نقاط  P0به )  P0r  ( xr , yrاست .فرض بر اين است

u1r (t ) 

0 r (t ) 

زاويهي جهتگيري کشنده نيز به صورت زير قابل محاسبه است:
 d0 r (t ) 


 u1r (t ) 

1r (t )   0 r (t )  a sin

()13

در نهايت ورودي دومِ سيستم نيز به صورت زير خواهد بود:
u2r  0r

()14

) ( y r x r  x r y r )u12r  3( y r x r  x r y r )(x r x r  y r y r
u16r  d 2 ( y r x r  x r y r )2

du1r

 -5قانون کنترل سينماتيکي فيدبک خروجي

که حرکت ربات متحرک داراي دنبالرو رو به جلو میباشد يا به بيان

در اين بخش يک کنترلکننده سينماتيكی براي سيستم طراحی

ديگر سرعت طولی ربات مثبت میباشد .اين فرض براي اجتناب از اثر

میگردد .فرض میکنيم ربات چرخدار داراي سرعت روبه جلوي مثبت

جک-نايفِ سيستم کشنده -دنبالرو در نظر گرفته میشود.

است .میخواهيم کنترلکنندهاي طراحی کنيم که نقطهي  Pروي ربات
را حول نقطهي  P0rروي ربات مرجع پايدار مجانبی نمايد .بنابراين بردار
خطاي تعقيب نسبت به دستگاه متصل به ربات مرجع به صورت زير
تعريف میشود:
()15






 xC  xC
 yC  yC

0r

0

0r

0

  R( r )

که در آن  Rماتريس دوران دو بُعدي میباشد .همانگونه که از رابطه
فوق میتوان ديد خطاي تعقيب براي نقطهي  C0نوشته شده است در
حالی که هدف ،تعقيب نقطهي  P0rتوسط نقطهي  Pاست .اين موضوع
شكل  :3ربات متحرک چرخدارِ داراي يک دنبالرو و ربات مرجع
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کنترلکنندهاي میباشد که خطاي تعقيب ( )95را حول مبدأ پايدار

که در آن

m  m0  m1

مجانبی نمايد .براي اين منظور ديناميک خطاي تعقيب را به صورت زير
محاسبه مینماييم:



S (q)u 
q
t

()16

صورت زير در نظر میگيريم:
1

 
 
 
u  
S (q)   K 

t 
 q
 

که در آن  Kماتريس بهره کنترلکننده ،يک ماتريس قطري مثبت معين
است .با اين انتخاب ديناميک خطاي سيستم به صورت زير خواهد بود:
   K

()18

که يک ديناميک خطاي پايدار است و خطاي تعقيب سيستم حول
مبدأ پايدار میگردد .شرط قابل اعمال بودن قانون کنترلی بدست آمده


اين است که ماتريس )S (q
q
تعقيب حول نقطهي  C0نوشته شد.

I  m1 (d  a1 )  I1
2

 

براي پايدارسازي ديناميک خطاي تعقيب ،ورودي کنترلی  uرا به

()17

) F  m1 (a1  d

تكين نباشد که به همين علت خطاي

1

I 0  m0 a02  I 0

()21

که در آن  m0و  m1به ترتيب معرف جرم کشنده و دنبالرو I 0 ،و I1
به ترتيب معرف لختیهاي دورانی جرمی کشنده و دنبالرو حول محور
عمود بر صفحهي حرکت a0 ،و  a1به ترتيب معرف فاصلهي ميان
مراکز جرم و نقطهي ميانی چرخهاي کشنده و دنبالرو و  rمعرف شعاع
چرخهاي ربات است.
براي حذف مضارب الگرانژ روش مكمل متعامد طبيعی 1میتواند
استفاده شود .]29[ ،بنابراين با جايگزينی از ( )1در ( )91و استفاده از ()4
خواهيم داشت:
()22

M (q)u (t )  C (q, u)u(t )  B (q)

که در آن
;) M (q )  S T (q )M (q )S (q ); B (q )  S T (q )B (q

()23

 -6مدل ديناميکي ربات چرخدار به همراه يک
دنبالرو

که در آن
()24

معادالت ديناميكی ربات چرخدار به همراه يک دنبالرو از طريق
روش الگرانژ به صورت زير بدست میآيد:

)) C (q ,u )  S T (q )(M (q )S (q )  C * (q ,u

) C (q, S (q)u(t ))  C (q, u)u(t
*

 -7قانون کنترل ترانهادهي ژاکوبيِ بهبود يافته

M (q)q  C (q, q )  B(q)  AT (q)

در کاربردهاي مهندسی ،بدست آوردن مدل رياضی سيستم به خاطر

که در آن ) M (qماتريس جرمی سيستم C (q, q ) ،شامل

اغتشاشات خارجی ،سادهسازيهاي مدلسازي ،ديناميکهاي مدل نشده و

()19

نيروهاي جانبِ مرکز و کوريوليس B(q) ،ماتريس تبديلِ ورودي،

) A(qماتريس قيدي سيستم و  بردار مضارب الگرانژ سيستم است و

به صورت زير بدست میآيند:
 F sin 1 
F cos 1 

0

I1 

 a0 m0 sin  0
a0 m0 cos  0
I 0
0

0
m
a0 m0 cos  0
F cos 1

m


0
M (q )  
 a0 m0 sin  0

  F sin 1

 a0 m0 cos  002  F cos 112 


 a m sin  002  F sin 112 
C (q, q )   0 0


0


0



cos  0 
sin  0 
b 

0 

()21

cos  0

1 sin  0
B(q)  
r b

 0

عوامل ناشناخته و غير قابل پيشبينی ديگر معموالً پيچيده و غير ممكن
است .بنابراين طراحی قوانين کنترلی غير مبتنی بر مدل ديناميكی مورد
توجه میباشد .در اين قسمت مروري به روش ترانهادهي ژاکوبیِ بهبود
يافته که در مرجع [ ]98براي بازوان رباتيكی ارائه شده میپردازيم .هدف،
کنترل بردار خروجی ̂ qبراي تعقيب بردار خروجی مطلوب  q̂desاست.
در کاربردهاي تجربی سيستمهاي مهندسی ،بدست آوردن مدل رياضی
دقيق معموالً مشكل يا غير ممكن میباشد .اين به خاطر سادهسازيها در
مدلسازي ،ديناميکهاي مدل نشده ،اغتشاشات خارجی و پديدههاي
ناشناخته و غير قابل پيشبينی ديگر است .بنابراين در طراحی قوانين
کنترلی براي اين سيستمها ،کنترلکنندههايی که به ديناميک سيستم
وابسته نيستند بسيار مورد توجهاند .روش ترانهادهي ژاکوبی يک روش
کنترلی ساده است .خطاي تعقيب و نرخ آن در بهرههاي بااليی ضرب
شده و حاصل در ترانهاده ماتريس ژاکوبی ضرب میگردد و وروديهاي

 
   r 
 l 
Natural Orthogonal Complement Method

مجله کنترل ،جلد  ،7شماره  ،2تابستان 9312

Journal of Control, Vol. 7, No. 2, Summer 2013

1

کنترل غير مبتنی بر مدل براي يک ربات چرخدار به همراه يک دنبالرو

1

علی کيماسی خلجی ،سيد علی اکبر موسويان

کنترلی توليد میگردند .اين وروديها مجري نهايی را به سمتی که

که در آن )  uc (tبردار وروديهاي سينماتيكی میباشد که در طراحی

خطاي تعقيب کاهش میيابد هدايت میکنند .الگوريتم ترانهادهي

کنترلکننده سينماتيكی براي سيستم بدست آمد .هدف طراحی

ژاکوبی وروديهاي کنترلی زير را توليد مینمايد:

گشتاورهاي عملگري براي پايدارسازي خطاي تعقيب حول مبدأ میباشد.

 (t )  J T (q) K p e  K d e

()25

قانون کنترل ترانهادهي ژاکوبی بهبود يافته به صورت زير را براي

که در آن  Kpو  Kdماتريسهاي بهره مثبت معين بوده و  eبردار خطاي

سيستم در نظر میگيريم:

تعقيب است که به صورت ˆ e  qˆ des  qتعريف میشود .ماتريس

()31

ژاکوبی  Jنيز ماتريسی است که سرعتهاي مفصلی را به روي

 (t )  J T (q)K p e  h(t )

که در آن )   (tبردار گشتاورهاي عملگري سيستم و )  h(tعاملی به

سرعتهاي خروجی نگاشت میدهد يعنی ˆ . qˆ  Jqاز آنجايی که

منظور در نظر گرفتن اثر ورودي در گام زمانی پيشين است و به صورت

کنترل ترانهادهي ژاکوبی اطالعی از ديناميک سيستم ندارد در تعقيب

زير در نظر گرفته میشود:

مسيرهاي حرکتی که سرعت قابل مالحظه دارند عملكرد ضعيفی مشاهده

()32

میشود .همچنين بهرههاي کنترلی باال عملكرد ضعيفی را مخصوصاً در
حضور نويز توليد میکنند .براي داشتن همزمانِ سادگی و دقت ،هنگامی
که خطاي کنترلی کوچک است الگوريتم کنترلی ترانهادهي ژاکوبی با
اضافه کردن عبارتی در بر گيرندهي ديناميک سيستم ،تغيير داده شده

) h(t )  K J T (t  t

که در آن  Kيک ماتريس قطري با عناصر قطري زير است:
()33

است .کنترل بدست آمده ترانهادهي ژاکوبیِ بهبود يافته نام گرفته است.
اين الگوريتمِ کنترلی تقريبی از روش خطیسازي فيدبک با استفاده از
ورودي کنترلی در يک گامِ زمانی پيشين است .اين قانون کنترلی در
مرجع [ ]98به صورت زير پيشنهاد شده است:
()26

 (t )  J T (q)k p e  kd e  h(t )

که در آن  τبردار گشتاورهاي عملگري است h(t) .ناشی از ورودي
کنترلی در گام زمانی پيشين است و داريم:
()27

()28

که  و  اعداد حقيقی و مثبت میباشند.
به جاي سوئيچينگ ناپيوستهي رابطه ( ،)33میتوان عبارت پيوسته
زير را استفاده نمود:

) h(t )  K  (t  t

  e
e
K ii  exp   i  i
  emax emaxi
i
 

قضيه  .1قانون کنترلی غير مبتنی بر مدلِ ( )39براي سيستم ديناميكی
( ،)22خطاي تعقيب ( )31را به صورت مجانبی حول مبدأ پايدار میسازد.
اثبات .تابع مثبت معين زير را در نظر بگيريد:
1
) V  eT (t ) M (q)e(t
2

()35
با مشتقگيري خواهيم داشت:

1
) V  e (t )M (q )e (t )  eT (t )M (q )e (t
2
1
)  eT (t )M (q ) uc  u   eT (t )M (q )e (t
2
T

ارائه مینمايد .با انتخاب گامهاي زمانی کوچک ،معادلهي خطاي زير را

kd e  k p e  0

که نشان میدهد با انتخاب مناسب ضرايب کنترلی ،سيستم پايدار است.

()36

با جايگزينی از رابطهي ( )22داريم:

در اين قسمت يک قانون کنترلی غير مبتنی بر مدل بر اساس روش
ترانهادهي ژاکوبیِ بهبود يافته براي کنترل ديناميكی تعقيب مسيرهاي
حرکت زمانی مرجع ارائه میگردد .براي اين منظور خطاي تعقيب را به
صورت زير تعريف میکنيم:
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1

(V  eT (t ) M (q)uc  C u(t )  B (q)  eT (t )M (q)e(t ) )37
2

 -8قانون کنترل ديناميکي غير مبتني بر مدل

()31



K  exp  k e
ii

ii

که در آن  kبهرههاي مثبت و حقيقی میباشند.

میکنند .با انتخاب مناسبِ اين ضرايب ،قانون کنترلی عملكرد مناسبی

()29



()34

که  emaxiو  em a ixمحدودههاي حساسيت کنترلکننده را مشخص

خواهيم داشت:

e  

or

e 

ii

که  Kماتريس بهرهي سوئيچينگ قطري با عناصر قطري زير است:





e  

or

e 


0
K 
1

ii

با جايگزينی از رابطهي ( )31و سادهسازي داريم:







T

V  e (t ) M (q)uc  C (uc (t )  e(t ))  B (q)



1
 eT (t )M (q )e (t )  eT (t ) M (q )u c  Cu c (t )  B (q )
2
1
) eT (t )( M (q )  C )e (t
()38
2

) e(t )  uc (t )  u(t
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با استفاده از اين اصل که ماتريس  1 M (q)  Cيک ماتريس پاد
2

متقارن 1است ،خواهيم داشت:



()39



V  eT (t ) M (q)u c  C uc (t )  B (q)

n1  n1



( enT1K pen1  enT1B(q) nc1  enT1   K j K pei 1  )47
i 2 
 j i



از سويی ديگر بر اساس روش تفاضل محدود 2براي متغير دلخواه α
میتوان نوشت:

حال تعريف میکنيم:
) B (q) c  M (q)uc  C uc (t

()41

()41

()48

با استفاده از ( )48رابطهي را میتوان به صورت زير نوشت:

با جايگزينی در معادله ( )31خواهيم داشت:



) Vn1  (en  tn1en )T K p(en  tn1en



V  eT (t ) B (q)  c  

n  n 1




(en  t n1en )T  K n1K pen    K j K pei 1  


i 2 

 j i



بنابراين براي -nامين زمان نمونهبرداري میتوان نوشت:



()42



Vn  enT (t ) B (q)  nc   n

ورودي کنترلی براي -nامين زمان نمونهبرداري نيز به صورت زير
خواهد بود:

که  K nماتريس بهره رابطهي ( )32براي -nامين زمان نمونهبرداري
میباشد.

)  (en  tn 1en )T B (q)( nc  tn 1nc )T  O(tn2

با سادهسازي و استفاده از رابطهي ( )45داريم:
Vn1  Vn  tn1enT K pen  tn1enT K pen

tn1(enT B nc  enT B nc )  enT K n1K pen
) tn1enT K n1K pen  O(tn2

()51

با سادهسازي و صرفنظر از جمالت رسته باال به اين نتيجه میرسيم

رابطهي ( )43يک رابطهي بازگشتی میباشد که میتوان آن را به







n



i 2 

n




 n (t )  J T (q) K p en    K j K p ei1 

()44

j i




با جايگزينی از معادله ( )44در ( )42و استفاده از اينكه
ماتريس  B J Tيک ماتريس واحد است داريم:

(tn1enT K pen  tn1enT K n1K pen  enT K n1K pen )51

از آنجايی که  tيک عدد مثبت و  K pماتريس بهره مثبت معين
است ،با انتخاب مقادير بزرگ  ، K nii1K iip / tتابع  Vحول مبدأ به
صفر ميل میکند و در بقيه نقاط منفی خواهد بود و پايداري سيستم

n  n


 

Vn  enT (t ) B (q) nc   K p en    K j K p ei1  

 

i 2 
 j i


براي اثبات پايداري سيستم بايد نشان دهيم که  Vnيک تابع مثبت
نيمه معين است .براي اين منظور از روش استقراي رياضی استفاده
میکنيم .براي اولين نمونه زمانی داريم:
V1  e1T B (q) 1c  e1T K p e1

()46

که  Vn 1يک تابع منفی نيمه معين است اگر:
tn1(enT B nc  enT B nc )  tn1enT K pen

صورت غير بازگشتی زير نوشت:

()45

()49

 n (t )  J T (q)K p en  K n J T  n1 

()43

)  n   n1  tn n1  O(tn2

بنابراين با انتخاب ماتريس بهرهي به اندازه کافی بزرگِ V1 ، K p
منفی خواهد بود.

حال با فرض اينكه  Vnمنفی نيمه معين باشد بايد نشان دهيم Vn 1
نيز يک تابع منفی نيمه معين است .رابطهي ( )45براي نمونهي زمانی
 n+1به صورت زير میباشد:

n 1  n 1

 



Vn1  enT1  B(q) nc1   K pen1    K j K pei 1  

i 2 
 j i


 




مجانبی خواهد بود .بنابراين معادلهي ( )59معياري براي انتخاب بهرههاي
کنترلی و زمان نمونهبرداري میباشد .در صورتيكه براي K nii1K iip / t

مقادير بزرگی انتخاب شود ،در رابطهي ( ،)59سمت راست رابطه به
اندازه قابل توجهی از سمت چپ بزرگتر خواهد بود ،با توجه به اينكه بازه
زمانی نمونهبرداري همواره مقدار کوچكی است چنين شرايطی معموالً
برقرار میگردد .بنابراين جمالت مراتب باال در رابطهي ( )51در صورت
برقراري چنين شرطی کوچكتر از ساير جمالت خواهند بود.

 -9نتايج بدست آمده
در اين قسمت نتايج تجربی حاصل از پيادهسازي قانون کنترلی روي
يک ربات چرخدار ارائه میگردد.

 -9-1سيستم آزمايشگاهی
سيستم آزمايشگاهی از يک ربات چرخدار به همراه يک دنبالرو
تشكيل میشود .کشنده از طريق دو چرخ داراي عملگر حرکت میکند و

Skew-symmetric
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از يک چرخ کروي به منظور حفظ پايداري آن استفاده شده است.
مشخصات هندسی و مقادير پارامترهاي سيستم در جدول  9ارائه شده

شرايط اوليه سيستم به صورت زير فرض شدهاند:
()53

است .حرکت چرخهاي داراي عملگر از طريق موتورهاي  DCداراي
ولتاژ عملكردي  92ولت و گشتاور نگهدارنده  9/12نيوتن-متر شكل
میگيرد .براي اندازهگيري وضعيت ربات از يک دوربينِ نصب شده
باالي صفحه حرکت و پردازش تصويرِ به هنگام ،استفاده شده است.
دوربين استفاده شده داراي تفكيکپذيري  640×480پيكسل و نرخ
تصوير برداري  31تصوير در ثانيه است .اطالعات از طريق يک اتصال
 USBبا کامپيوتر برقرار میگردد .يک کامپيوتر با اتصال  USBبه

x(0)  0.35 , y(0)  0.58 ,0 (0)  0.4 ,1(0)  0.4

به منظور تحليلِ اثر مقاومت کنترلکننده در ثانيه -35ام پارامترهاي
جرمی سيستم به صورت زير تغيير داده شده است:
g  (1  0.5u(t  35)) g

()54

که در آن )  u (tتابع پله واحد میباشد و  g  m0 ,m1پارامترهاي
جرمی ربات را در بر میگيرد.
جدول  :2مقادير پارامترهاي کنترلکننده

دوربين با ويژگيهاي ( 32 bit, Intel Core 2, CPU 2.00 GHz,
 )2 GB RAMبه منظور پردازش تصوير ،کنترل و انتقال اطالعات
استفاده

شده

است.

سيستم

کنترل

از

طريق

جدول  :9مقادير پارامترهاي سيستم
مقدار

جرم دنبالرو و کشنده

0.9, 0.33 kg
0.0035,0.00078
kg.m2
0.17 m

لختیهاي دورانی
طول P0 P1

0.026 m

شعاع چرخها

0.1190 m

فاصله بين چرخهاي کشنده

0.029, 0 m

طول  P0 C1و P0 C0

مقدار
)diag(0.6,0.6

بهره کنترلکننده سينماتيكی

K

)diag(2.5,0.6

بهره تناسبی کنترلکننده ديناميكی

Kp

0.1

بهره کنترلکننده ديناميكی

نرمافزار

 MATLAB/Simulinkپيادهسازي گرديده است.

توصيف

توصيف

پارامتر

پارامتر

k ii

در شكل  4مسير حرکت ربات در صفحه براي الگوريتمهاي غير
m 0 , m1

مبتنی بر مدل و مدل -مبنا نشان داده شدهاند .در شكل  5نيز خطاي تعقيب
متغيرهاي سيستم براي الگوريتمهاي کنترلی مذکور ترسيم شده است .در

I 0 , I1

شكل  1خطاي تعقيب مسير مرجع (فاصله از وضعيت مطلوب) براي

d

قوانين کنترلی غير مبتنی بر مدل و مدل -مبنا مقايسه شده است.در شكل 7

r

وروديهاي کنترلی سينماتيكی و ديناميكی ارائه شدهاند.

2b

NMBA
Reference Path

a 0 , a1

0.4
0.3
0.2
0.1
0

در اين بخش به منظور بررسی کارايی کنترلکننده نتايج تجربی

(الف)

-0.2
-0.3

حاصل از پيادهسازي قانون کنترلی بر روي مدل آزمايشگاهی ارائه شده

-0.4
-0.5

است .همچنين نتايج پيادهسازي الگوريتمِ غير مبتنی بر مدل با نتايج

0.6

حاصل از الگوريتم مدل -مبنا به روش گشتاورِ محاسبه شده 1مقايسه شده
است .اين کنترل کننده تحت عنوان کنترل خطیسازي فيدبک ديناميكی

0.4

0.2

0
)x (m

-0.2

-0.4

MBA
Reference Path

2

0.4
0.3
0.2

در مقاله [ ]22نويسندگان تشريح شده است.

0.1

مرجع به صورت زير در نظر گرفته شدهاند.


 36t    6t 
  cos  
 xr (t )  0.02 R  cos 

 T   T 


 y (t )  0.02 R  cos  36t   sin 6t 
r



 T   T 



0
-0.1

(ب)

-0.2
-0.3
-0.4
-0.5
0.6

0.4

0.2

0
)x (m

-0.2

-0.4

شكل  :4مسير حرکت ربات در صفحهي حرکت الف) کنترل غير مبتنی بر مدل
ب) کنترل مدل -مبنا

Computed Torque Method

1

)Feedback-Linearizing Dynamic Controller (FLDC

2
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)y (m

پارامترهاي کنترلکننده در جدول  2ارائه شده و مسيرهاي حرکت

()52

)y (m

 -2-1نتايج تجربی

-0.1
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1

کنترل غير مبتنی بر مدل براي يک ربات چرخدار به همراه يک دنبالرو
علی کيماسی خلجی ،سيد علی اکبر موسويان
MBA

0.1

NMBA

40

20

30

10

MBA
)ex (m

(الف)

NMBA
0

(ج)

-0.1
0

40

50

30

MBA

30

)ey (m

40

20

10

MBA

-1
0

MBA

(د)
40

20

30

10

-0.2
0

)t (sec

NMBA

0.5
)e1 (rad

0

(ج)
50

0

50

)t (sec

NMBA

)l (N.m

(ب)

-0.5
50

0.2

0.5

NMBA

-0.2
0

)t (sec

)t (sec

0

20

10

)r (N.m

0

50

0.2

40

20

30

10

شكل  :7وروديهاي کنترلی براي قوانين کنترلی غير مبتنی بر مدل و مدل -مبنا
الف) ورودي سينماتيكی  u1ب) ورودي سينماتيكی  u 2ج) ورودي ديناميكی

  1د) ورودي ديناميكی  2

-0.5
0

)t (sec
2
MBA

نتايج بدست آمده نشان میدهد عملكرد الگوريتم غير مبتنی بر مدل

NMBA

(د)

0
40

50

20

30

10

)e0 (rad

1

-1
0

مشابه الگوريتم مدل -مبنا میباشد ،حتی در حضور عدم قطعيتها
عملكرد بهتري از خود نشان میدهد و حجم محاسباتی کمتري دارد.
همانگونه که مشاهده میشود با شروع از شرايط اوليه پس از تقريباً  3ثانيه

)t (sec

شكل  :5خطاي تعقيب متغيرهاي سيستم براي قوانين کنترلی غير مبتنی بر مدل و

مدل -مبنا الف) خطاي متغير  xب) خطاي متغير  yج) خطاي متغير   1د) خطاي

متغير  2

ربات متحرک خود را به مسير مرجع رسانده و در حاشيه مناسبی از آن
قرار گرفته است .وروديهاي کنترلی توليد شده نيز داراي مقادير مناسبی
میباشند و خارج از محدوده گشتاورهاي عملگري ربات قرار نمیگيرند.

0.8

0.4
0.2
40

50

20

30

10

(e2x +e2y)0.5

NMBA
MBA

0.6

 -11نتيجهگيري
در اين مقاله يک روش جديد براي کنترل ديناميكی تعقيب
مسيرهاي حرکت يک ربات چرخدارِ داراي يک دنبالرو به عنوان يک

0
0

سيستم غيرخطی ،کم عملگر و غيرهولونوميک ارائه شده است .ابتدا

)t (sec

شكل  :1خ طاي تعقيب مسير مرجع (فاصله از وضعيت مطلوب) براي قوانين

معادالت ديناميكی سيستم استخراج گرديد .سپس مسيرهاي حرکت

کنترلی غير مبتنی بر مدل و مدل -مبنا

مرجعِ مناسب براي ربات توليد گرديد و يک کنترلکننده سينماتيكی بر
اساس فيدبک خروجی سيستم طراحی گرديد .سپس يک قانون کنترل

0.2
NMBA

MBA

(الف)
40

50

20

30

10

)u1 (m/s

0

)t (sec

تجربی پيادهسازي قانون کنترلی پيشنهاد شده بر روي يک مدل

1
MBA

NMBA

50

40

20

30
)t (sec

10

-0.5
0

)u2 (rad/s

(ب)

0

براي ربات طراحی گرديد .همچنين پايداري قانون کنترلی از طريق روش
لياپانوف بررسی گرديد .سرانجام به منظور بررسی کارايی روش ،نتايج

-0.2
0

0.5

ديناميكی غير مبتنی بر مدل بر اساس روش ترانهاده ژاکوبی بهبوديافته

آزمايشگاهی ربات چرخدار داراي دنبالرو ارائه و با نتايج يک
کنترلکننده مدل -مبنا مقايسه گرديد .نتايج بدست آمده کارآمد بودن
روش ارائه شده را تاييد مینمايند.
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چکیده :در اين مقاله روشی جديد براي پايدارسازي و طراحی قانون کليدزنی پايدارساز براي سيستمهاي همگن سوئيچ شونده به
عنوان دستهاي از سيستم هاي غيرخطی سوئيچ شونده معرفی شده است .سيستم سوئيچ شونده مورد نظر داراي تعداد مشخصی زيرسيستم
است که همگی همگن از درجه دلخواه با ضرايب گسترش يكسان هستند .در اين روش هيچ محدوديتی در رابطه با بعد سيستم ،درجه
همگنی و ضرايب گسترش وجود ندارد .روش ارائه شده مبتنی بر وجود تابع لياپانوف مشترک همگن براي زيرسيستمها است و براساس آن
قانون کليدزنی پايدارساز همگن مشخص میگردد .در اين روش يک سيستم ترکيبی از زيرسيستمها ساخته میشود و در قضيه اي نشان
داده شده که پايداري سيستم ترکيبی ،پايداري سيستم سوئيچ شونده به همراه قانون کليدزنی معرفی شده را نتيجه میدهد .همچنين تابع
لياپانوف سيستم ترکيبی ،به عنوان تابع لياپانوف مشترک براي سيستم سوئيچ شونده معرفی شده است.
کلمات کلیدی :پايداري ،تابع لياپانوف مشترک ،سيستم غيرخطی سوئيچ شونده ،سيستم همگن ،قانون کليدزنی پايدارساز.

Stabilization of Switched Homogeneous Systems using Common
Lyapunov Function
Khatereh Sokhanvar Mahani, Ali Karimpour, Naser Pariz
Abstract: In this paper, a new method is introduced to study the stabilization and design of
stabilizing switching law for switched homogeneous systems as a class of switched nonlinear
systems. The considered switched system has a number of homogeneous subsystems with desired
degree and similar dilation coefficients. In this method, there is not any limitation about system
dimension, homogeneous degree and dilation coefficients. The proposed method is based on
existence of homogeneous common Lyapunov function for subsystems and using that, the
stabilizing switching law is specified. In this method, a combined system of subsystems is
introduced and in a theorem it is shown that the stability of combined system results in the stability
of switched system with defined switching law. Thus the Lyapunov function of combined system is
introduced as common Lyapunov function for switched system.
Keywords: stability, common Lyapunov function, switched nonlinear system, homogeneous
system, stabilizing switching law.

 -1مقدمه

مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته اند .سيستم سوئيچ شونده

مطالعه وضعيت پايداري يكی از مسائل اصلی مطرح در رابطه با هر
سيستم است .سيستمهاي هايبريد و سوئيچ شونده در سالهاي اخير بسيار
نويسنده عهده دار مكاتبات :خاطره سخنور ماهانی

داراي دو نوع ديناميک است .يكی ديناميک وابسته به زمان مربوط به
زيرسيستمها که با معادالت ديفرانسيل يا تفاضلی مشخص میشود و
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ديگري ديناميک منطقی مربوط به متغيرهاي گسسته که از قوانين شرطی

چند در مسئله پايداري سيستمهاي غيرخطی سوئيچ شونده نيز مبناي کار

و منطقی تشكيل میشود .اين دو نوع ديناميک در تقابل با يكديگر

همان توابع لياپانوف مشترک يا چندگانه است ،ولی روش کلی براي ارائه

خصوصيات پيچيدهاي را ايجاد میکنند ،مثل کليدزنی هنگامی که متغير

آن وجود ندارد و از اين رو معموال سيستم سوئيچ شونده با دسته خاصی

مورد نظر شرايط خاصی را احراز میکند و يا پرش حالت در زمان تغيير

از زيرسيستمهاي غيرخطی که داراي ويژگيهايی باشند مورد مطالعه و

متغير کليدزنی.

بحث قرار میگيرد .در اين مقاله آناليز پايداري براي سيستمهاي همگن

برخی زمينههاي مورد مطالعه و تحقيق در رابطه با سيستمهاي سوئيچ

سوئيچ شونده مطرح شده است .سيستمهاي همگن دستهاي از سيستمهاي

شونده عبارتند از :بررسی پايداري ،مدلسازي ،روشهاي سيستماتيک در

غيرخطی هستند که شامل سيستمهاي خطی و چندجملهاي میباشند.

بررسی عملكرد ،کنترل پذيري ،کنترل بهينه و رديابی و  ...که در مقاالت

اهميت سيستمهاي همگن در اين است که میتوان سيستمهاي غيرخطی

و پژوهشهاي مختلف مورد بررسی قرار گرفتهاند[ ]4[،]9[ ،]2[ ،]2و []5

را توسط آن تقريب محلی زد .از اينرو مسائل مختلف کنترلی در رابطه با

و [.]6

اين سيستمها مورد توجه محققان بودهاست .به سيستم سوئيچ شونده که

موضوع پايداري يكی از مهمترين مسائل مطرح در تئوري کنترل

زيرسيستمهاي آن همگی همگن با ضرايب گسترش 9يكسان باشند،

است .اين مسئله در رابطه با سيستمهاي سوئيچ شونده با توجه به تاثير

سيستم همگن سوئيچ شونده گفته میشود .چنين سيستمهايی با توجه به

ديناميک زيرسيستمها و قانون کليدزنی از پيچيدگی زيادي برخوردار

ماهيت غيرخطی زيرسيستمها از يک طرف و خواص جالب آنها از طرف

است .به طور مثال ،هنگامی که همه زيرسيستمها پايدار نمايی هستند

ديگر در سالهاي اخير مورد توجه ويژه قرار گرفتهاند .موضوع پايداري

ممكن است يک قانون کليدزنی وجود داشته باشد که باعث ناپايداري

سيستمهاي همگن سوئيچ شونده در مراجع مختلف با اعمال

سيستم سوئيچ شونده شود .از طرف ديگر با کليدزنی مناسب بين

محدوديتهايی در مورد زيرسيستمها مطالعه شدهاست .در مرجع []20

زيرسيستمهاي ناپايدار ممكن است بتوان سيستم سوئيچ شونده را پايدار

پا يداري سيستم همگن سوئيچ شونده دوبعدي بررسی شدهاست .در اين

ساخت .مسئله پايداري سيستمهاي سوئيچ شونده به سه شكل مختلف

مقاله دو زيرسيستم پايدار چند جملهاي دوبعدي در نظر گرفته شده و

مطرح شده است:

مسئله پايداري بر مبناي انتگرال اول تعميم يافته مطالعه شدهاست .در اين

الف) بررسی وضعيت پايداري تحت قانون کليدزنی مشخص

مقاله زيرسيستمها داراي ضرايب گسترش استاندارد هستند .دسته ديگري

ب) بررسی وضعيت پايداري تحت قانون کليدزنی دلخواه

از سيستمهاي همگن سوئيچ شونده مورد توجه ،داراي زيرسيستمهايی از

ج) طراحی قانون کليدزنی پايدارساز که در اين نوع مسائل ،هدف

نوع چندجملهاي درجه فرد میباشند .در مرجع [ ]22همه زيرسيستمها

پايدار کردن پاسخ سيستم با کليدزنی بين زيرسيستمها است [،]3[ ،]8[ ،]7

چندجملهاي (گسترش استاندارد) از يک درجه فرد میباشند .در اين مقاله

[ ]22[ ،]20و [.]22

نويسنده با استفاده از ضرب کرونكر و ضرب شبه تنسور به معادله شبه

يكی از روشهاي بررسی پايداري سيستمهاي سوئيچ شونده استفاده

لياپانوف ماتريسی دست يافته و شرايط کافی براي پايداري سيستم همگن

از تابع لياپانوف مشترک 2است .در اين حالت يک تابع لياپانوف که براي

سوئيچ شونده را بيان کرده است .نتايج اين مقاله براي سيستم همگن

هريک از زيرسيستمها در همهجا يا در بخشهايی از فضاي حالت که آن

سوئيچ شونده با شرايط مورد نظر به صورت  4LMIدر آمدهاست .هر

زيرسيستم امكان فعال شدن دارد ،صادق باشد معرفی شده و بر اين اساس

چند مقاله مذکور داراي نتايج جالب توجهی است اما مرجع [ ]22مثال

پايداري سيستم ثابت میگردد [ ]29و [ .]24روش ديگر معرفی تابع

نقضی براي يكی از لمهاي اصلی مورد استفاده در اين مقاله ارائه داده-

لياپانوف چندگانه 2است .در اين روش در هر ناحيه از فضا با توجه به

است .در مراجع [ ]29و [ ]24نيز پايداري سيستم سوئيچ شونده با

زيرسيستم فعال يک تابع لياپانوف معرفی میشود که البته اين توابع

زيرسيستمهاي همگن گسسته زمان درجه اول با گسترش استاندارد و

لياپانوف بايد روي مرزهاي کليدزنی شرايط خاصی داشته باشند که در

تحت سوئيچ دلخواه با مطالعه نرخ رشد بررسی شدهاست .در مرجع []25

منبع [ ]25ذکر شده است.

نيز ابتدا مسئله پايداري سيستم همگن سوئيچ شونده تحت قانون کليدزنی

مسئله پايداري سيستمهاي سوئيچ شونده همانند تمام مسائل کنترلی

دلخواه بررسی شده و شرايط کافی براي آن ارائه شده است .در مرجع

ابتدا به طور گسترده در مورد سيستمهاي خطی سوئيچ شونده مورد مطالعه

[ ] 25ابتدا فرض شده که براي هر زيرسيستم يک تابع لياپانوف مناسب

قرار گرفته است و با توجه به پيچيدگيهاي موجود همچنان ادامه دارد [،]7

ساخته شود و سپس شرايط کافی براي وجود تابع لياپانوف مشترک ارائه

[ ]20و [ ]27[،]26[ ،]22و [.]28

شده است .تابع لياپانوف مشترک به صورت ترکيبی از توابع لياپانوف

بررسی پايداري سيستمهاي غيرخطی سوئيچ شونده نيز در مرحله

زيرسيستمها معرفی شده و پايداري مجانبی همهجايی مبدا به ازاي قانون

بعدي مطرح و بسيار مورد توجه است [ ]3و [ ]24[ ،]20و [ ]25و [ .]23هر

کليدزنی دلخواه را نتيجه میدهد .سپس موضوع پايداري سيستم همگن

Common Lyapunov Function

1

Dilation coefficient

Multiple Lyapunov Function

2

Linear Matrix Inequality
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سوئيچ شونده تحت قانون کليدزنی مشخص مورد مطالعه قرار گرفته
است .در اين بخش ابتدا لحظات کليدزنی مشخص فرض شده و سپس
مسئله براي حالتی که عالوه بر لحظات کليدزنی ،ترتيب زيرسيستمها نيز

به ازاي تمام مقادير    0و , rn ) Rn

 ri  0است ،برقرار باشد .همچنين  riها ضرايب وزنی گسترش و

) ,  rn x n

معلوم باشد حل شدهاست .در تمام بخشهاي اين مقاله فرض شدهاست که
زيرسيستمهاي همگن داراي درجه يكسان هستند.
در مقاله حاضر ،هدف بررسی پايداري سيستم همگن سوئيچ شونده
است که در آن زيرسيستمها همگن با گسترش يكسان هستند .براي اين
منظور از ايده وجود ترکيب محدب پايدار براي سيستم خطی سوئيچ

 r  ( r1 ,که در آن

 r (x )  ( r1 x 1,گسترش ناميده میشود.

تعريف  ]26[ :2ميدان برداري  nبعدي  fهمگن از درجه  dبا
توجه به   rاست ،اگر براي همه مقادير  f i ، 1  i  nهمگن از
درجه  ri  dباشد .يعنی

) f i  r (x )    ri d f i (x

()2

شونده استفاده شده و به سيستم مورد بحث تعميم داده میشود .براين
اساس شرايط کافی براي وجود قانون کليدزنی پايدارساز براي سيستم
همگن سوئيچ شونده بيان میگردد.
برخالف مقاالت مورد مطالعه قبلی ،در اين تحقيق هيچ محدوديت
اضافی به سيستم تحميل نشدهاست .در واقع مهمترين مزيت روش ارائه
شده در مقاله حاضر پوشش دادن کاملتر مسئله پايدارسازي سيستم

تعريف  ]26[ :9به مجموعه نقاطی که توسط يكی عناصر آن
مانند  x 0و گسترش   rبصورت زير تعريف میشود شعاع همگن گفته
میشود؛
()9

همگن سوئيچ شونده نسبت به کارهاي قبلی است .در روش ارائه شده
زيرسيستمها همگن با ضرايب گسترش يكسان هستند ولی محدوديت
ديگري مانند محدوديت بعد [ ،]20فرد بودن ضرايب گسترش ويا
استاندارد (برابر يک) بودن ضرايب گسترش [ ]24[ ،]22[ ،]20و []25
وجود ندارد .همچنين محدوديتی روي درجه همگنی زيرسيستمها [ ]22و
يا برابري آن [ ]22[ ،]20و [ ]22وجود ندارد .يعنی زيرسيستمها میتوانند
داراي درجات همگنی مختلف باشند ،درحاليكه در اکثر کارهاي انجام
شده قبلی درجه همگنی براي همه زيرسيستمها يكسان فرض شده است.
بنابراين نتايج بدست آمده براي سيستم همگن سوئيچ شونده با هر بعد و
ضرايب گسترش دلخواه و درجات مختلف همگنی برقرار است.

R x 0  x | x  r (x 0 );   0.
سيستم همگن سوئيچ شونده به صورت زير را در نظر بگيريد:

) x  f  (x

()4

که در آن  xبردار حالت و )     (tتابع قطعهاي ثابت است که
سيگنال کليدزنی را مشخص میکند:

 (t ) : 0,    Q  1,..., m 

()5

تابع )   (tمشخص میکند که در هر لحظه يكی از زيرسيستمها فعال
است و ديناميک ( )4توسط آن توصيف میشود.

مبناي روش ارائه شده ،معرفی تابع لياپانوف مشترک براي سيستم

الزم به ذکر است که ترتيب فعاليت زيرسيستمها را قانون کليدزنی

همگن سوئيچ شونده است که براساس آن هر يک از زيرسيستمها در

مشخص میکند که در حالت کلی میتواند به يک يا چند مورد از

بخشی از فضاي حالت امكان فعال شدن دارند .معرفی تابع لياپانوف

متغيرهاي زمان ،شرايط اوليه ،حالت ،خروجی سيستم و سيگنال کليدزنی

مشترک از دشواريهاي اين روش است .همچنين ممكن است نتوان تابع

لحظه قبل و ...وابسته باشد .با اعمال قانون کليدزنی به سيستم سوئيچ

لياپانوف مشترک را يافت ولی قانون کليدزنی پايدارساز وجود داشته

شونده سيگنال کليدزنی برحسب زمان )   (tمشخص میشود.

باشد.

در اين مقاله فرض میکنيم که توابع )  f 1 (x ),..., f m (xتوابع

در ادامه مقاله ،ابتدا در بخش  2تعاريف و رياضيات مورد نياز بيان
شدهاست .در بخش  9نتايج اصلی به همراه مثال و شبيه سازي ارائه شده و
درنهايت بخش  4شامل نتيجه گيري است.

پيوستهاي در  x  R nهستند و زيرسيستمها ،همگن از درجات

 d i , i  1,..., mبا توجه به ضرايب گسترش ) r  (r1,..., rn

میباشند .چنانچه مالحظه میشود در اينجا هيچ محدوديتی از قبيل بعد

 -2تعاریف و ریاضیات مورد نیاز

سيستم [ ،]20هم درجه بودن زيرسيستمها [ ]22[ ،]20و [ ]22و يا فرد بودن
درجه همگنی[ ]22در نظر گرفته نشدهاست.
تعريف  :4قانون کليدزنی وابسته به حالت   (t )    x (t ) را

در اين بخش ابتدا به بيان تعريف تابع و سيستم همگن میپردازيم.
تعريف  ]26[ :2تابع  f : R n  Rهمگن از درجه  dبا توجه
به   rاست ،هرگاه

) f  r (x )    d f (x

()2
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قانون کليدزنی همگن میناميم اگر در همه نقاط روي يک شعاع همگن
يک زيرسيستم خاص فعال شود .يعنی
()6

0

 (x 0 )  q   (x )  q , x  R x
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با توجه به تعاريف مربوط به سيستم همگن و قانون کليدزنی همگن،
در مسئله بررسی پايداري سيستم همگن سوئيچ شونده تحت قانون
کليدزنی همگن و يا طراحی قانون کليدزنی همگن براي سيستم سوئيچ
شونده  nبعدي ،مطالعه فضاي  n  1بعدي کافی است و نتايج بدست
آمده قابل تعميم به کل فضاي حالت است .چنانچه قانون کليدزنی را

براي همه نقاط مجموعه  n  1بعدي  S n 1  x x  1مشخص
کنيم ،با توجه به همگن بودن قانون کليدزنی نتايج قابل تعميم به کل

()20

رابطه ( )20را به صورت زير بازنويسی میکنيم
m

V . g i (x )f i (x )  0

()22

i 1

که معادل است با

(x )  V .f i (x )   0

()22

فضاي  S nاست و

  r (x 0 )    (x 0 ), x 0  S n 1

()7

V .h (x )  0, x  D

 -3پایداری سیستم سوئیچ شونده

m

i

g
i 1

با توجه به اينكه  g i (x )  0است ،پس به ازاي هر يک از عناصر

فضاي حالت حداقل يكی از جمالت )  V .f i (xکوچكتر از صفر

خواهد بود.

در بخش اصلی اين مقاله راه حلی براي مسئله بررسی پايداري سيستم

مجموعه I (x )  i Q Q  1,..., m , V .f i (x )  0

همگن سوئيچ شونده ارائه و شرايط کافی براي وجود قانون کليدزنی

را تشكيل میدهيم .قبال نشان داديم که تعداد عناصر )  I (xبه ازاي هر

همگن پايدارساز مطرح میشود .روش مقاله حاضر براي حل مسئله مورد
بحث بر توسعه فرض وجود ترکيب محدب پايدار براي سيستمهاي خطی
به سيستمهاي غيرخطی و همگن استوار است .شرايط کافی براي وجود
قانون کليدزنی پايدارساز براي سيستمهاي غيرخطی سوئيچ شونده در
حالت کلی در لم  2بيان میشود .احراز شرايط لم  2براي سيستم
غيرخطی سوئيچ شونده بدون هيچ محدوديتی بسيار دشوار است .در قضيه
 2شرايط کافی براي وجود قانون کليدزنی همگن پايدارساز براي سيستم-
هاي همگن سوئيچ شونده به عنوان کالسی از سيستمهاي غيرخطی
سوئيچ شونده بيان میگردد .همچنين از قضاياي مربوط به پايداري سيستم
همگن [ ]27براي اثبات پايداري سيستم همگن سوئيچ شونده استفاده می-
شود.
لم

-1

سيستم

غيرخطی

است.

فرض

سوئيچ

n

بعدي

اسكالر

پيوسته

شونده

 x  f i (x ), i  1,..., mرا در نظر بگيريد که در آن

f i (0)  0

کنيد

توابع

 g i (x ), i  1,..., mکه  g i (x )  0است وجود دارد
m

بطوريكه سيستم )  x   g i (x )f i (xدر  x  0پايدار مجانبی
i 1

محلی باشد ،آنگاه قانون کليدزنی پايدارسازي وجود دارد که سيستم
غيرخطی سوئيچ شونده به همراه آن در  x  0پايدار مجانبی محلی

خواهد بود.
m

اثبات -سيستم ) x   g i (x )f i (x )  h (x
i 1

پايدار

مجانبی محلی است ،بنابراين در يک همسايگی نقطه تعادل  x  0مثل

 ، xحداقل يک است .قانون کليدزنی را به صورت زير معرفی میکنيم:

)  (x )  i , i  I (x

()29

اکنون نشان میدهيم سيستم سوئيچ شونده غيرخطی به همراه قانون
کليدزنی ( )29پايدار است .تابع لياپانوف )  V (xمطرح شده در باال،
تابع لياپانوف مشترک سيستم سوئيچ شونده غيرخطی نيز هست .زيرا
 V (0)  0و براي هر  V (x )  0, x  Dاست .همچنين با توجه

به قانون کليدزنی انتخابی ( )29در هر نقطه از همسايگی ، D

 V .f  ( x ) (x )  0است .الزم به ذکر است چون تابع لياپانوف

تغيير نمی کند و پيوسته است نيازي به بررسی شرايط مرزي نيست و
سيستم غيرخطی سوئيچ شونده با قانون کليدزنی ( )29پايدار مجانبی
محلی است.
نکته  :1چنانچه تابع لياپانوف ارائه شده در لم  ،2شعاعی نامحدود
نيز باشد سيستم غيرخطی سوئيچ شونده با قانون کليدزنی ( )29پايدار
مجانبی همه جايی است.
نکته  :2تعيين قانون کليدزنی با استفاده از لم فوق ممكن است منجر
به تعداد کليدزنی بيشمار در بازه زمانی محدود شود .براي جلوگيري از
وقوع اين مسئله میتوان در نواحی که بيش از يک زيرسيستم امكان
فعاليت دارد ،قانون کليدزنی را طوري تعريف کرد که با هر زيرسيستم
که مسير حالت وارد ناحيه مذکور شد تا خروج از آن ناحيه همان
زيرسيستم فعال بماند و کليدزنی جديد اتفاق نيفتد .اين قانون کليدزنی
بصورت زير تعريف میشود:
  x (t 0 )   arg min V .f i  x (t 0 )  , i Q

 Dتابع لياپانوف )  V (xوجود دارد بطوريكه

i

()8

V (0)  0

()3

V (x )  0, x  D

()24

))   x (t  )  , if   x (t  )   I (x (t
  x (t )   
j  I (x (t )), oth .

min j



میتوان نشان داد که نواحی ممكن براي فعاليت زيرسيستمها در نزديكی
مرزهايشان با هم تداخل دارند .بنابراين قانون کليدزنی ( )24از هرگونه
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3

امكان وقوع کليدزنی بيشمار در بازه زمانی محدود جلوگيري میکند .با

سپس سيستم ترکيبی )  x   g i (x )f i (x )  h (xرا تشكيل

دارد که  V .f i  0است .همچنين در مرز نواحی ممكن براي

میدهيم

توجه به شرايط لم  2در هر نقطه از فضا حداقل يک زيرسيستم وجود

i 1

زيرسيستمها  V .f i  0و خود اين مرز جزو ناحيه ممكن نيست.
بنابراين چنانچه دو ناحيه ممكن براي فعاليت زيرسيستمهاي  i , jام تنها
در مرز مشترک باشند ،با توجه به شرايط لم  2حتما زيرسيستم ديگري

1
 3

x  x 23  x 1x 22  2x 1x 24  x 13x 22 
x1   1
2

x   
 2   x 2x  x x 2  3x 2x 3  1 x 4x 
1 2
1 2
1 2
1 2
2



()22

مثل  kوجود دارد که روي مرز مذکور  V .f k  0برقرار است.
چون  Vو  f kتوابع پيوستهاي هستند ،در يک همسايگی اين مرز نيز

تابع لياپانوف زير را براي سيستم فوق معرفی میکنيم

 V .f k  0است .اين وضعيت در شكل ( )2نمايش داده شده است.



باتوجه به قانون کليدزنی اصالح شده ( )24وقتی پاسخ سيستم توسط
هريک از زيرسيستمهاي  i , jام به مرز مذکور برسد زيرسيتم  kام
فعال میشود وتا زمانی که  V .f k  0است فعال باقی میماند.

()22



1 2
x 1  x 22
2

V 

بنابراين براي سيستم ترکيبی فوق داريم

V  x 14  x 12x 24  0

()29

پس سيستم ترکيبی پايدار مجانبی همه جايی است .با توجه به لم  2نواحی
ممكن براي هر يک از زيرسيستمها را مشخص میکنيم.
 V i , i  1, 2,3مشتق تابع لياپانوف معرفی شده در رابطه ( )22روي
مسيرهاي حالت زيرسيستم  iام است.
()24

V 1  x 12 1  x 22   x 22

شكل :2وضعيت تداخل نواحی ممكن براي فعاليت زيرسيستمها.

()25

V 2  x 12  2x 12x 22

مثال  :1سيستم غيرخطی سوئيچ شونده با سه زيرسيستم بصورت

()26

V 3  x 12  3x 22

زير را در نظر بگيريد.
()25

1


x  x x 2
x1   1 2 1 2 
s1 :    

 x 2   x  1 x 2x 
2
1 2
2



()26

 x   x  2x 1x 22  x 2 
s2 :  1    1

x1
x 2  


()27

x   x 
s3 :  1    1 
 x 2   3x 2 

ناحيه ممكن براي فعال بودن هر يک از زيرسيستمها ،ناحيهايست که در
آن  V i  0است .اين نواحی و مرزهاي آنها در شكل ( )2مشخص
شده اند .مشاهده میشود که زيرسيستمها همه فضاي حالت را تحت
پوشش قرار داده اند و در برخی نواحی بيش از يک زيرسيستم امكان
فعال شدن دارد .قانون کليدزنی را براساس رابطه ( )24معرفی میکنيم.
مسير حالت و پاسخ سيستم براي شرط اوليه [ ]4 ،4و همچنين سيگنال
کليدزنی به ترتيب در شكلهاي ( )9تا ( )5نشان داده شده است.
5

مبدا تنها نقطه تعادل همه زيرسيستمهاي فوق است و زيرسيستمهاي

4

اول ( )25و سوم ( )27ناپايدارند و همچنين سيستم دوم ( )26پايدار

3
2

مجانبی محلی است .توابع  g i (x ), i  1,2,3را بصورت زير انتخاب

1

()23

g 2 (x )  x 22

()20

g 3 (x )  x 12x 22

2

()28

g 1 (x )  x 12

x

میکنيم

0
-1
-2
-3
-4

5

4

3

2

1

0
x1

-1

-2

-3

-4

-5
-5

شكل  :2نواحی ممكن براي فعاليت زيرسيستمها )0( :ناحيه مربوط به زيرسيستم
( )25با مرز آبی )*( ،ناحيه مربوط به زيرسيستم ( )26با مرز قرمز و ()+ناحيه
مربوط به زيرسيستم ( )27با مرز سياه.
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)2
5

 V C Pکه در آن  C Pکالس توابعی با  pمشتق
پيوسته است.

4

)2

3

V (0)  0,V (x )  0 x  0 & lim V  
x 

2
1
2

x

0

)9

-1
-2

)4

-3

V

از

همگن

k

درجه

است،



يعنی



V  r1 x 1,...,  rn x n   kV  x 1,..., x n 
. V .f (x )  0

-4

4

5

3

2

1

0
x1

-1

-2

-3

-4

همچنين در [ ] 22نشان داده شده است که براي سيستمهاي همگن،

-5
-5

پايداري مجانبی محلی معادل پايداري مجانبی همه جايی است.

شكل  :9مسير حالت سيستم سوئيچ شونده ( )25(-)27به ازاي شرط اوليه [.]4 ،4

با استفاده از لم  2و قضيه  2به بيان نتيجه اصلی اين مقاله در قضيه 2
میپردازيم.

4
x1
3.5

x2

قضیه

-2

سيستم همگن

سوئيچ

n

شونده

بعدي

 x  f i (x ), i  1,..., mرا در نظر بگيريد که در آن

3
2.5

 f i (0)  0و )  x  f i (xسيستم همگن از درجه  d iبوده و

2
x

1.5

ضرايب گسترش همه زيرسيستمها ) , rn
)2

1

عدد حقيقی مثبت

 (r1,است .چنانچه

 lوجود داشته باشد بطوريكه

، l  max d i

0.5

i

0

10

9

8

7

6

5
t

4

3

2

1

0

)2

-0.5

توابع اسكالر مثبت  g i (x ), i  1,..., mوجود داشته
باشد که )  g i (xهمگن از درجه  l  d iبا ضرايب

شكل  :4حالتهاي سيستم سوئيچ شونده ( )25(-)27نسبت به زمان

) , rn

گسترش

)  x   g i (x )f i (xپايدار مجانبی باشد،

4

i 1

3

آنگاه قانون کليدزنی همگن پايدارسازي وجود دارد که سيستم همگن

2.5
)sigma (t

1.5
1
0.5

10

9

8

7

6

5
t

4

3

2

1

0

سيستم

m

3.5

2

 (r1,بوده

و

ترکيبی

سوئيچ شونده به همراه آن پايدار مجانبی همه جايی است.
اثبات -با توجه به اينكه  f iهمگن از درجه  d iو  g iهمگن از

درجه  l  d iاست و ضرايب گسترش همه توابع ) , rn

باشد ،پس  g i f iو همچنين ) (x )f i (x )  h (x

m

i

g

0

شكل  :5سيگنال کليدزنی )   (tبراي سيستم غيرخطی سوئيچ شونده
( )25(-)27با شرايط اوليه [.]4 ، 4

از درجه  lبا ضرايب گسترش ) , rn

 (r1,می-
i 1

همگن

 (r1,است .بنا به قضيه  2براي

سيستم همگن و پايدار )  h (xتابع لياپانوف  Vهمگن از درجه  kبا

ضرايب گسترش ) , rn

 (r1,وجود دارد .با توجه به لم  2قانون

در ادامه براي بررسی پايداري سيستم همگن سوئيچ شونده که هدف

کليدزنی پايدارساز براي اين سيستم سوئيچ شونده وجود دارد .قانون

اصلی اين مقاله است به بيان يک قضيه از مرجع [ ]22میپردازيم .اين

کليدزنی پايدارساز را مطابق لم  2فقط براي عناصر روي گوي واحد

قضيه به وجود تابع لياپانوف همگن براي سيستم همگن پايدار مجانبی

تعيين میکنيم .مجموعه )  I (x 0را بصورت زير تشكيل میدهيم

اشاره میکند.

(I (x 0 )  i Q Q  1,..., m , V .f i (x 0 )  0, x 0  1 )27

قضیه  ]22[ -1فرض کنيد )  x  f (xپيوسته و همگن از درجه

 dبا ضرايب گسترش ) , rn

 (r1,بوده و  x  0نقطه تعادل

سيستم و پايدار مجانبی محلی باشد .همچنين فرض کنيد  pيک عدد
طبيعی مثبت و  kيک عدد حقيقی بزرگتر از  p .max riباشد ،آنگاه
1i n

تابع  V : R n  Rوجود دارد بطوريكه:
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و قانون کليدزنی را روي گوي واحد بصورت زير معرفی میکنيم
()28

 (x 0 )  i , i  I (x 0 ), x 0  1

قانون کليدزنی کلی را نيز بصورت همگن مشخص میکنيم
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 (x )  i ; x  R x , x 0  1, (x 0 )  i

()23

مثال  :2سيستم همگن سوئيچ شونده با دو زيرسيستتم بصتورت زيتر

0

چنانچه ذکر شد بنا به قضيه  2تابع لياپانوف  Vهمگن است و بنا به لم 2
قانون کليدزنی روي گوي واحد طوري انتخاب شده که شرط منفی بودن

را در نظر بگيريد
()99

 x   2x 
s1 :  1    3 1 
 x 2   x 1  x 2 

()94

0.5x 2

x  
s2 :  1   
5 
2
5
 x 2   x 1 x 2  0.5x 1  x 2 3 

مشتق تابع لياپانوف براي سيستم در حال کار برقرار باشد ،يعنی

V .f i (x 0 )  0

()90

قانون کليدزنی کلی نيز طوري انتخاب شده که در همه نقاط روي شعاع

هر دو زيرسيستم فوق همگن با ضرايب گسترش ( )2, 9و ناپايدار هستند.

همگن همان زيرسيستمی فعال باشد که در اشتراک آن شعاع با گوي

زيرسيستم اول ( )99همگن از درجه صفر و زيرسيستم دوم ( )94همگن

واحد فعال بوده است .می دانيم که هر يک از عناصر روي يک شعاع

از درجه دو است .توابع  g i (x ), i  1,2را بصورت زير انتخاب می-

همگن را میتوان بصورت )  x  r (x 0نوشت که در آن  عدد
حقيقی مثبت است .بنابراين داريم


()92



) V .f i (x )  V .f i  r (x 0

 V .f i (x 0 )   0

di

 V . f i (x 0 )  
di

پس نتيجه میگيريم که سيستم همگن سوئيچ شونده به همراه قانون
کليدزنی تعريف شده در ( )28و ( )23پايدار مجانبی میباشد .همچنين با
توجه به اينكه قانون کليدزنی در همه فضاي حالت صادق است و تابع
لياپانوف  Vنيز بنابه قضيه  2شعاعی نامحدود است ،پس پايداري سيستم
فوق همه جايی است .قانون کليدزنی همگن که توسط روابط ( )28و
( )23بيان شده را میتوان براي جلوگيري از وقوع کليدزنی بيشمار در
زمان محدود بصورت ( )24اصالح نمود.
واضح است که روش کلی به منظور انتخاب تابع لياپانوف و توابع
وزنی )  g i (xوجود ندارد و انتخاب آنها از طريق جستجو انجام می-
شود .اما با توجه به اينكه تابع لياپانوف ،همگن با ضرايب گسترش مشابه
زيرسيستمها است میتوان حدسهاي مناسبی براي تابع لياپانوف زد يكی
از ساده ترين انتخابها براي يک تابع لياپانوف از درجه  kبا ضرايب

گسترش ) , rn

 (r1,بصورت زير است:

g 1 (x )  x 12

()95

g 2 (x )  1

()96
2

سيستم ترکيبی )  x   g i (x )f i (x )  h (xرا تشكيل می-
i 1

دهيم
3
 x 1   2x 1  0.5x 2 
5 
x   
 2   0.5x 15  x 2 3 

()97

سيستم ترکيبی فوق همگن با ضرايب گسترش ( )2, 9و از درجه  2است.
تابع لياپانوف همگن با ضرايب گسترش ( )2, 9از درجه  2را بصورت زير
براي سيستم ترکيبی معرفی میکنيم:

1
1
V  x 16  x 22
6
2

()98
براي سيستم ترکيبی فوق داريم

8

k
2 2 ri
i

) , ai  0, i  1,..., n

()92

کنيم

V  2x 18  x 2 3  0

()93
n

 a (x
i

i 1

پس سيستم ترکيبی پايدار مجانبی است و چون تابع لياپانوف شعاعی
نامحدود است ،پس سيستم ترکيبی پايدار مجانبی همه جايی است .با

همچنين درجه  max d i  lبراي سيستم ترکيبی در نظر گرفته می-

توجه به قضيه  2نواحی ممكن براي هر يک از زيرسيستمها را مشخص

شود .براين اساس درجه همگنی هر يک از )  g i (xها مشخص می-

میکنيم V i , i  1,2 .مشتق تابع لياپانوف معرفی شده روي مسيرهاي

گردد .سپس براي هر يک از )  g i (xها يک تابع همگن با ضرايب

حالت زيرسيستم  iام است.

i

گسترش مشابه زيرسيستمها و از درجه  l  d iبا ضرايب متغير پيشنهاد

داده میشود .سپس ضرايب مجهول در  Vو )  g i (xها طوري
انتخاب میشوند که  Vبراي سيستم ترکيبی در همه فضا منفی شود.
چنانچه با  Vو )  g i (xهاي در نظر گرفته شده به نتيجه نرسيديم آنها
را تغيير میدهيم.
براي نشان دادن چگونگی عملكرد قضيه فوق به ذکر يک مثال می-
پردازيم.
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()40
()42

V 1  2x 16  x 2x 13  x 22
8

V 2  x 12x 22  x 2 3  x 15x 2

ناحيه ممكن براي فعال بودن هر يک از زيرسيستمها ،ناحيهايست که
در آن  V i  0است .اين نواحی بصورت زير مشخص میشود
()42

x 3  x 2  2x 13 , x 1  0
V 1  0   13
3
 2x 1  x 2   x 1 , x 1  0
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 x 1x 2  0

V 2  0  x 2  0.5877x 13 , x 1  0
 x  0.5877x 3 , x  0
1
1
 2

()49

8
x1
7

x2

6

اين نواحی و مرزهاي آنها در شكل ( )6مشخص شده اند .مشاهده می-

5

برخی نواحی بيش از يک زيرسيستم امكان فعال شدن دارد .قانون

3
2

کليدزنی را بصورت رابطه ( )24معرفی میکنيم .واضح است که قانون

1

کليدزنی ارائه شده همگن میباشد .مسير حالت و پاسخ سيستم براي شرط
اوليه [ ]9 ،8و همچنين سيگنال کليدزنی به ترتيب در شكلهاي ( )7تا ()3
نشان داده شده است.

)x(t

شود که زيرسيستمها همه فضاي حالت را تحت پوشش قرار داده اند و در

4

10

9

8

7

6
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شكل  :8حالتهاي سيستم سوئيچ شونده ( )99و ( )94نسبت به زمان.
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در اين مقاله روش جديدي براي بررسی پايداري دسته خاصی از

4

سيستمهاي غيرخطی سوئيچ شونده معرفی شده است .سيستم سوئيچ
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x
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يكسان است .روش ارائه شده مبتنی بر وجود تابع لياپانوف مشترک

-6

همگن است و براساس آن قانون کليدزنی پايدارساز همگن مشخص می-
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شونده مورد بحث داراي زيرسيستمهاي همگن با ضرايب گسترش

-10
-10

گردد .در اين روش هيچ محدوديتی در رابطه با بعد سيستم ،درجه
همگنی و ضرايب گسترش وجود ندارد .بنابراين جامعيت روش ارائه شده
مهمترين مزيت آن نسبت به مطالعات قبلی است .همچنين ارائه قانون

شكل  :7مسير حالت سيستم سوئيچ شونده ( )99و ( )94به ازاي شرط اوليه
[]9 ،8

کليدزنی همگن براي سيستم همگن سوئيچ شونده از ديگر مزاياي اين
روش است که منجر به کاهش بعد فضاي مورد مطالعه به  n -2میشود.
از طرف ديگر معرفی توابع وزنی مناسب و تابع لياپانوف از دشواريهاي
اين روش محسوب میشود.
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شناسایی خطای اندازهگیری سنسور در سیستم یاتاقان مغناطیسی فعال با استفاده از
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چکیده :در اين تحقيق شناسايی خطای اندازهگيری سنسورهای جابجايی سنج غيرتماسی در يک مدل آزمايشگاهی ياتاقان مغناطيسی
فعال انجام گرفته است .در ابتدا معادالت ديناميكی يک ياتاقان مغناطيسی به همراه تقويت کنندههای قدرت استخراج شده و پارامترهای
مدل آزمايشگاهی شناسايی شدهاند .سپس به منظور پايدار سازی سيستم از کنترلگر  LQRبه همراه مشاهدهگر تناسبی استفاده شده است.
نتايج تجربی نشان میدهد که استفاده از مشاهدهگر تناسبی رايج سبب تقويت خطای اندازهگيری و انحراف سيستم از مرکز ياتاقان خواهد
شد .بنابراين برای شناسايی خطای اندازهگيری از يک مشاهدهگر تناسبی انتگرالی استفاده شده و روش ارائه شده روی مدل آزمايشگاهی
ياتاقان مغناطيسی پياده سازی شده است .نتايج تجربی نشان میدهد که مشاهدهگر تناسبی انتگرالی به خوبی قادر به شناسايی خطای
اندازهگيری سنسور و حذف اثر آن بر پاسخ سيستم است.
کلمات کلیدی :خطای اندازهگيری سنسور ،مشاهدهگر تناسبی انتگرالی ،ياتاقان مغناطيسی.

Identification of Sensor Runout in Active Magnetic Bearing System
Seyed Mahdi Darbandi, Mehdi Behzad, Hamid Mehdigholi, Hassan Salarieh
Abstract: The identification of sensor runout in non-contact proximity sensors of an active
magnetic bearing test rig is presented in this paper. First, the dynamic equations of the magnetic
bearing together with the power amplifiers are derived and parameters of the experimental test rig
are identified. Then, to stabilize the system, the LQR controller and a proportional observer are
utilized. Experimental results show that the conventional proportional observer amplifies the sensor
runout and deviates the system from origin. Therefore, a proportional integral observer is used to
identify the sensor runout and implemented on the laboratory model of the active magnetic bearing.
The experimental results show that the proportional integral observer can effectively identify the
sensor runout and eliminate its effect on the system response.
Keywords: Sensor runout, Proportional integral observer, Magnetic Bearing.

مورد استفاده قرار گرفتهاند .با حذف تماس فيزيكی بين ياتاقان و اجزای

 -1مقدمه
در چند دهه اخير ياتاقانهای مغناطيسی به منظور دستيابی به کارايی
بهينه ،دقت باال و همچنين کنترل ارتعاشات ماشينهای دوار در صنعت
نويسنده عهده دار مكاتبات :مهدی بهزاد

دوار امكان دسترسی به سرعتهای دورانی بسيار باال فراهم شده که اين
امر درگذشته با استفاده از ياتاقانهای رايج صنعتی با دشواریهای فراوانی
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شناسايی خطای اندازهگيری سنسور در سيستم ياتاقان مغناطيسی فعال با استفاده از مشاهدهگر تناسبی انتگرالی
سيد مهدی دربندی ،مهدی بهزاد ،حميد مهديقلی ،حسن ساالريه

همراه بوده است .ياتاقانهای مغناطيسی از نظر ساختار و تعداد قطب

میشود [ .]2اين سنسورها نسبت به ناهمواریهای سطح و همچنين تغيير

دارای انواع متفاوتی هستند [ . ]2به طور معمول در صنعت از ياتاقانهای

ضريب نفوذپذيری مغناطيسی بسيار حساس بوده و کوچكترين ناهمواری

هشت قطبی که دارای ديناميک خطی هستند استفاده میشود .با وجود

در سطح موردنظر يا تغيير خواص آن سبب ايجاد اغتشاش در خروجی

اين ،مواردی نظير هزينه باال ،اتالف توان زياد ،گرم شدن ياتاقان و کم

سنسور خواهد شد .از آنجايی که به خاطر دقت ساخت ،سطح مقطع

بودن فضا در استاتور سبب شده تا محققان طرحهای ديگری مانند ياتاقان

محور در سيستم ياتاقان مغناطيسی به طور کامل دايرهای نيست همواره

مغناطيسی سه قطبی را مورد تحقيق قرار دهند .ياتاقان مغناطيسی سه قطبی

مقدار ی خطا در خروجی سنسور جابجايی وجود خواهد داشت که تحت

به منبع تغذيههای کمتری نياز داشته و درنتيجه هزينه تمام شده و اتالف

عنوان  Sensor Runoutشناخته میشود .اين خطای سنسور به صورت

توان آن نسبت به ياتاقان هشت قطبی کمتر خواهد بود.

يک اغتشاش خارجی در سيستم کنترلی ظاهر شده و سبب میشود تا

عليرغم اين مزيتها ،به علت وابستگی شار مغناطيسی بين قطبهای

محور در نقطهای غير از مرکز ياتاقان قرار گيرد.

ياتاقان سه قطبی ،اين نوع ياتاقان مغناطيسی دارای ديناميک غيرخطی
است و اين امر سبب شده تا استفاده از روشهای کنترل خطی در آن با
دشواریهايی همراه باشد Chen .برای اولين بار مساله طراحی بهينه را در
ياتاقان مغناطيسی سه قطبی مورد بررسی قرار داد [ .]2وی طرحی را برای
ياتاقان سه قطبی پيشنهاد داد که در آن اتالف توان به کمترين حد ممكن
میرسد و تنها به دو منبع تغذيه نياز دارد (شكل  .)2پس از وی  Hsuاز
روش خطی سازی فيدبک به همراه مود لغزشی انتگرالی برای پايدار
نمودن اين مدل ياتاقان سه قطبی استفاده نمود [ ]9و [ .]4به منظور اثبات
کارايی Chen ،اين روش کنترلی را بر روی يک مدل آزمايشگاهی
ياتاقان مغناطيسی سه قطبی با کنترل جريان و ولتاژ سيمپيچها پياده سازی
نمود [ .]8-5همانطور که  Chenبيان کرده است با وجود کارايی روش
مود لغزشی  ،مشكالتی نظير ناپيوستگی سيگنال کنترلی و زمان محاسبات
زياد در پياده سازی اين کنترلگر به صورت تجربی وجود دارد [.]3
درنتيجه وی در تازه ترين تحقيق خود از يک روش کنترل غيرخطی
لياپانوفی برای غلبه بر اين مشكالت استفاده کرده است.

شكل  :2ساختار ياتاقان مغناطيسی سه قطبی با دو جريان در سيمپيچها

هدف از اين تحقيق شناسايی خطای اندازهگيری سنسور جابجايی در
يک ياتاقان مغناطيسی است .اين موضوع توسط برخی محققان مورد
بررسی قرار گرفته است ]22[ Kim .روشی را پيشنهاد داده که در آن
خطای اندازه گيری با استفاده از سعی و خطا تخمين زده شده و سپس در
حالت مدار باز اين مقدار خطا از خروجی سيستم حذف میشودNa .

[ ]22و  ]29[ Kanemitsuدر تحقيقهای مجزا از روش تطبيقی رو به جلو

به طور کلی با توجه به ديناميک غيرخطی ياتاقان سه قطبی ،بيشتر

استفاده نموده اند که به کمک الگوريتم مينيمم سازی مربعات ،خطای

کارهای انجام شده روی اين مدل ياتاقان مغناطيسی بر روشهای کنترل

اندازهگيری را شناسايی مینمايد .يكی از مشكالت روشهای رو به جلو

غيرخطی متمرکز شده است .يكی از مشكالت اصلی روشهای کنترل

غيرخطی کردن کنترلگر و عدم تضمين پايداری سيستم مدار بسته است.

غيرخطی وابستگی زياد آنها به مدل ديناميكی سيستم است .دربندی و

درنتيجه  ]24[ Setiawanدر تحقيق ديگری يک روش تطبيقی را برای

همكاران [ ]21در تحقيقی بر روی يک مدل آزمايشگاهی ياتاقان سه

شناسايی خطای سنسور پيشنهاد نموده که پايداری سيستم در آن با استفاده

قطبی نشان داده اند که با شناسايی دقيق ديناميک سيستم و استفاده از

از قانون لياپانوف تضمين شده است .در تحقيق حاضر از يک مشاهدهگر

جريان باياس میتوان از کنترلگر  LQGبرای پايدار کردن ياتاقان سه

تناسبی انتگرالی به منظور شناسايی و حذف خطای سنسور استفاده شده

قطبی استفاده نمود .وی در مقايسهای بين روش کنترلی مود لغزشی و

است .مشاهده گر تناسبی انتگرالی به عنوان يک مدل گسترش يافته از

روش  ،LQGنشان داده است که کارايی کنترلگر خطی بهتر از روش

مشاهدهگر لونبرگر برای اولين بار توسط  ]25[ Wojciechowskyبرای

مود لغزشی بوده و وابستگی آن به عدم قطعيتها در مدل ديناميكی و

سيستم تک ورودی-تک خروجی ارائه شد .يكی از مشكالت استفاده از

پارامترهای سيستم بسيار کمتر از کنترلگر غيرخطی است.

مشاهدهگر آن است که هرگونه اغتشاش در خروجی سيستم توسط

به طور معمول در ياتاقانهای مغناطيسی برای اندازهگيری موقعيت
محور از سنسورهای جابجايیسنج غيرتماسی استفاده میشود .سنسورهای
جابجايیسنج القايی از يک هسته مغناطيسی سيمپيچی شده تشكيل
شدهاند که توسط ولتاژ با فرکانس  5-211 kHzتحريک شده و از طريق
اندازهگيری آمپدانس ،فاصله هوايی تا سطح مورد اندازهگيری تعيين
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ماتريس ضرائب مشاهدهگر تقويت شده و به صورت يک اغتشاش
خارجی به سيستم وارد میشود .برای رفع اين مشكل  Saifبرای اولين بار
يک مشاهدهگر تناسبی انتگرالی را معرفی نمود که قادر به شناسايی يک
خطای اندازه گيری ثابت در خروجی سيستم است [ .]21همچنين
 Busawonدر تحقيق ديگری مشاهده گری را ارائه کرد که در مقابل
نويز اندازهگيری مقاوم باشد [ . ]27محققان ديگر نيز به منظور حذف خطا
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29

شناسايی خطای اندازهگيری سنسور در سيستم ياتاقان مغناطيسی فعال با استفاده از مشاهدهگر تناسبی انتگرالی
سيد مهدی دربندی ،مهدی بهزاد ،حميد مهديقلی ،حسن ساالريه

که در آن H.m-1

و نويز در اندازه گيری خروجی سيستم بررسی هايی را بر روی مشاهدهگر

7

4p 10

 m0نشان دهنده ضريب مغناطيس

پذيری خالء و  s jطول فاصله هوايی در قطب  jام است .با فرض

تناسبی انتگرالی انجام دادهاند [.]21-28
 ]21[ Khedherدر تحقيق خود روشی را برای طراحی يک
مشاهده گر تناسبی انتگرالی پيشنهاد کرده که در آن مشاهدهگر قادر به

جابجايیهای کوچک محور ،فاصلههای هوايی در سه قطب به صورت
زير بدست میآيند.
s1 s 0 y

شناسايی خطای اندازهگيری متغير با زمان است .با وجود کارايی اين
روش ،اشتباهی در طراحی مشاهدهگر وجود دارد که استفاده از آن را به

()9

صورت عملی روی مدل آزمايشگاهی با مشكل مواجه میسازد .در
تحقيق حاضر از مدل اصالح شده اين مشاهدهگر تناسبی انتگرالی برای
تخمين خطای اندازه گيری سنسور در يک سيستم ياتاقان مغناطيسی سه
قطبی استفاده شده است .همچنين کارايی روش ارائه شده با استفاده از
نتايج تجربی روی مدل آزمايشگاهی نشان داده شده است.

مرکز ياتاقان هستند .با جايگذاری رابطه ( )9در رابطه ( )2و حل دستگاه
معادله رابطه ( ،)2میتوان شار مغناطيسی در هر قطب را به صورت تابعی
از جريان سيم پيچها و ميزان جابجايی محور به صورت زير بدست آورد.

 -2دینامیک سیستم
 -2-2ياتاقان مغناطيسی سه قطبی

()5

شده توسط  ]2[ Chenنشان داده شده است .در اين ياتاقان قطبها با
زاويه  221درجه از يكديگر قرار گرفتهاند .هر قطب دارای سطح مقطع

3x /2 y /2

s0

s3

که در آن  s 0فاصله هوايی اوليه و  xو  yجابجايی محور نسبت به

()4

در شكل  2نمايی از ساختار يک ياتاقان مغناطيسی سه قطبی ارائه

3x /2 y /2

s0

s2

()1
()7

 Aو تعداد  Nدور سيم است j j .نشان دهنده شار مغناطيسی قطب j

3xi2 (2s0 y )i1
3y )i2 ( 2s0

3x y)i1

3x y )i1

j1 2g

g (6s0

3x 3y )i2 (2s0

2

)y

2

x

2
0

g (6s0

3x

j2

j3

g 2m0AN /3(4s

با محاسبه ميزان انرژی ذخيره شده در فاصله هوايی قطبها و به

ام است .از سيم پيچهای مربوط به قطبهای  2و  9جريان يكسانی عبور

کاربردن اصل کار مجازی ،نيروی مغناطيسی وارد شده به محور از جانب

میکند اما جهت جريان به گونهای است که شار مغناطيسی ايجاد شده در

هر قطب از رابطه زير بدست میآيد [.]2

اين قطبها در جهت مخالف يكديگر باشد .با فرض آنكه از نشتی شار،
اشباع در هسته و مقاومت مغناطيسی هسته آهنی صرفنظر شود میتوان

, j 1..3

()8

مدار مغناطيسی ياتاقان سه قطبی را مطابق شكل  2نشان داد.

j2j
2m0A

fj

درنتيجه برآيند نيروی مغناطيسی وارد شده از طرف قطبها به محور
در راستای  xو  yعبارت است از
()3

شكل  :2مدار مغناطيسی ياتاقان سه قطبی

()21

با توجه به شكل  2میتوان معادالتی را مشابه قوانين ولتاژ-جريان
کيرشهف برای مدار مغناطيسی درنظرگرفته شده به صورت زير ارائه داد.
j3

()2

میشود.
()2

1..3

,j

sj
m0A

Rj

f1

p
3

f2 )cos

(f3

fy

رابطههای ( )3و ( )21میتوان نوشت
()22

 i1و  i2جريان در سيم پيچها و  Rjبيانگر مقاوت مغناطيسی در
فاصله هوايی مربوط به قطب  jام است که توسط رابطه زير محاسبه

1
) (j2 j22 2j12
4m0A 3

f2 )sin

با جايگذاری مقدار شار مغناطيسی هر قطب از رابطههای ( )7(-4در

j1 j2

Ni2 R3j3 Ni2 R2j2 0
Ni2 R3j3 Ni1 R1j1 0

3
) (j2 j22
4m0A 3

p
3

(f3

fx

()22

3g 2
[2x (2s0 y )i12 2 3(x 2 y 2 4s 02 )i1i2
2m0A
] 6x (2s0 y )i22

4 3xyi1i2

3g 2
{[x 2 (2s 0 y )2 ]i12
2m0A
} [3(2s0 y )2 3x 2 ]i22

fx

fy

با توجه به رابطههای فوق مشخص است که نيروی ياتاقان مغناطيسی
سه قطبی تابعی غيرخطی از جريان سيم پيچها و همچنين جابجايی محور
است که سبب وابسته شدن ديناميک محور در راستای  xو  yنيز
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24

سيد مهدی دربندی ،مهدی بهزاد ،حميد مهديقلی ،حسن ساالريه

خواهد شد .برای برطرف نمودن اين مشكل متغيرهای  i1و  i2به

القای فارادی) اثر ناچيزی بر جريان سيم پيچهای باال و بالعكس خواهد

صورت زير تعريف میشوند.

داشت .درنتيجه جريان سيم پيچها به صورت مستقل از يكديگر

()29

i2

i1

i1

درنظرگرفته شدهاند .به منظور شناسايی ديناميک تقويت کننده قدرت به

ib

i2

همراه سيم پيچ متصل به آن ،يک فرمان آنالوگ هارمونيک با فرکانس

در رابطه فوق  ibنشان دهنده جريان باياس در سيم پيچهای بااليی
است .با جايگذاری رابطه ( )29در رابطههای ( )22و ( )22و نوشتن بسط
تيلور اين معادالت حول نقطه صفر تا مرتبه اول نيروهای خطی شده به

 1-100 Hzبه تقويت کننده داده شده و جريان سيم پيچها با استفاده از
سنسورهای اثر هال اندازهگيری شدهاند .در شكل  9نمودار پاسخ
فرکانسی بدست آمده برای دو تقويت کننده قدرت نشان داده شده است.
15

صورت زير بدست میآيند.
m0AN 2ib

)i1 O(2

3s02

x

m0AN 2ib2
2s03

5

fx

)i1/r1 (dB

()24

Experiment
Fitted

10

0
-5
-10

()25

)i2 O(2

m0AN 2ib

y

s02

m0AN 2ib2

m0AN 2ib2

2s03

2s02

fy

3

2

10

1

10

-15 0
10

10

)Frequency (Rad/s
15
Experiment
Fitted

همانطور که از رابطه های فوق مشخص است خطی سازی نيروها

10

سبب غيروابسته شدن ديناميک سيستم در راستای  xو  yخواهد شد.

0

البته رابطههای ( )24و ( )25زمانی معتبر هستند که جريان در سيم پيچها (

-5
-10

 i1و  ) i2و همچنين ميزان جابجايی محور در محدوده نسبتا کوچكی

3

2

10

10

شكل  :9نمودار پاسخ فرکانسی جريان سيمپيچها

درجه آزادی بدون دوران معادالت حرکت محور عبارتند از
()21

ki i1

kx x

fx

kyy

mg

fy

my

1

ki i2
2

با توجه به شكل  9میتوان نتيجه گرفت که ديناميک تقويت کننده
قدرت و سيم پيچها را می توان به صورت يک سيستم مرتبه دو درنظر
گرفت .بنابراين معادالت ديناميكی جريان در سيم پيچها به صورت زير

در رابطه فوق  mجرم موثر محور در محل ياتاقان مغناطيسی و g

شتاب گرانش هستند .همچنين پارامترهای  k ، ky ، kx ، ibو  kبه
i
i
1

2

صورت زير تعريف میشوند
m0AN 2ib2

()27

2s03

ky

m0AN 2ib
s 02

s0

2mg
, kx
N m0N
m0AN 2ib
, ki
2
3s 02

ib
ki

1

 -2-2ديناميک تقويت کننده قدرت و سيمپيچها

خواهد بود

دو تقويت کننده قدرت  PWMبا پهنای باند  2.5 kHzدر مدل
آزمايشگاهی استفاده شده است .اين تقويت کنندهها فرمان ورودی

2
1 1
2
2 2

()28

wr

wi

2z1w1i1

i1

wr

wi

2z2w2i2

i2

 z 2 ،و  w2پارامترهای ثابتی هستند که با استفاده از انطباق نمودار پاسخ
فرکانسی يک سيستم رسته دو بر مقادير تجربی مشخص شدهاند.
()23

300.04

0.16, w2

سيستم در فضای حالت عبارتند از
x2

x1

kx /mx 1 ki /mx 3

x2

x4

x3

1

به طور معمول در ياتاقانهای مغناطيسی از روش کنترل جريان
()21

w12u1

مغناطيسی مدل آزمايشگاهی که سبب تاخير زيادی در ايجاد جريان مورد
اين فرض درنظرگرفته شده که تغيير شار در قطب پايين (در اثر قانون

399.6, z2

با استفاده از رابطههای ( )21و ( )28معادالت کلی خطی شده

روش  PWMتنظيم میکنند.

نياز سيم پيچها می شود ،از روش کنترل ولتاژ استفاده شده است .در ابتدا

0.13, w1

z1

 – 3طراحی کنترلگر

آنالوگ  ±10 Vرا دريافت کرده و جريان مورد نياز در سيم پيچها را با

استفاده میشود .اما در تحقيق حاضر به علت باال بودن ضريب القاء مدار

2
1 1
2
2 2

که در آن  r1و  r2فرمان ولتاژ آنالوگ تقويت کنندهها و w1 ، z1

به منظور کنترل جريان سيم پيچها در ياتاقان مغناطيسی سه قطبی از
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10

)Frequency (Rad/s

قرار داشته باشند .با درنظرگرفتن محور به صورت يک ديسک صلب دو

mx

1

-15 0
10

w12x 3 2z1w1x 4
x6

x5

ky /mx 5 ki /mx 7

x6

x8

x7

2

w22u2

x4

w22x 7 2z2 w2x 8

x8
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که در آن متغيرهای حالت به صورت زير تعريف میشوند
()22

i1

i1 , x 4

x , x3

i2

i2 , x 8

y , x6 y , x7

با توجه به معادالت سيستم از رابطه ( )21میتوان اين معادالت را به
صورت ماتريسی زير نشان داد

x1 x , x 2
x5

()21

از آنجايی که ديناميک سيستم خطی شده در دو جهت  xو  yاز
يكديگر مستقل است برای کنترل سيستم که در حالت ناپايدار قرار دارد
از کنترلگر  PIDبه صورت نامتمرکز استفاده شده است .درنتيجه

()22

xˆ1dt

()29

xˆ5dt

t

kI 1

0
t

kI 2

0

T

y Cx d

که در آن  B ، Aو  Cماتريسهای سيستم خطی شده y ،بردار
خروجی سنسورها و  dنشان دهنده بردار خطای اندازهگيری سنسور
است که مقدار آن ثابت درنظر گرفته شده است .به طور معمول برای

ورودیهای کنترلی  u1و  u2به صورت زير درنظر گرفته شدهاند
T

x Ax Bu

xˆ1 xˆ2 xˆ3 xˆ4

k1 k2 k3 k4

u1

xˆ5 xˆ6 xˆ7 xˆ8

k5 k6 k7 k 8

u2

در رابطههای فوق  x̂ 1تا  x̂ 8متغيرهای حالت تخمين زده شده

تخمين متغيرهای حالت در سيستم فوق از مشاهدهگر لونبرگر استفاده
میشود که يک مشاهدهگر تناسبی است و ساختار آن به صورت زير
است
ˆ Ax
ˆ Bu L(y y
)ˆ
x
ˆ Cx
ˆ
y

()27

هستند .جمالت انتگرالی به منظور حذف خطای دائم در سيستم
درنظرگرفته شده اند .برای پايدار نمودن سيستم ضرائب کنترلی بايد به

در رابطه ( L ،)27ماتريس ضرائب مشاهدهگر است که با توجه به

نحوی تعيين شوند که تابع هزينه نشان داده شده در رابطه زير کمترين

آن میتوان ديناميک مشاهدهگر را تعيين نمود .در صورتی که خطای

مقدار را داشته باشد.

 x x xدرنظر بگيريم ،ديناميک اين خطا
تخمين متغيرها را برابر ˆ

] uT Ru)dt

()24

(xT Qx

0

[E

J

که در آن  Eنشان دهنده مقدار متوسط x ،بردار متغيرهای حالت

عبارت است از
()28

و  uبردار ورودیهای کنترلی است .همچنين  Rو  Qنيز ماتريسهای
وزنی مثبت نيمه معين هستند .قانون کنترلی بهينه برای به حداقل رساندن
تابع هزينه نشان داده شده در رابطه ( )24عبارت است از
()25

R 1BT Px

Kx

ˆ
x x x
(A LC)x Ld

با توجه به رابطه فوق می توان مشاهده کرد که خطای اندازهگيری
 dدر ماتريس ضرائب مشاهدهگر ضرب میشود .به طور معمول برای
آنكه ديناميک مشاهدهگر از ديناميک سيستم اصلی سريعتر باشد ،ضرائب

u

ماتريس  Lدارای مقادير بزرگی هستند .درنتيجه ضرب شدن ماتريس

که در آن  Pماتريس يكتای مثبت معينی است که از حل معادله

 Lدر خطای اندازهگيری سبب ت قويت مقدار خطا خواهد شد .عالوه بر

ديفرانسيل ماتريسی ريكاتی بدست میآيد .با توجه به آنكه ماتريسهای

آن همواره بين متغيرهای حالت سيستم و متغيرهای تخمين زده شده يک

سيستم و همچنين ماتريسهای وزنی ثابت بوده و تابعی از زمان نيستند،

خطای ثابت وجود خواهد داشت که مقدار اين خطا با بزرگتر شدن

میتوان از حل دائمی استفاده نمود که با حل معادله جبری ريكاتی
بدست خواهد آمد.

ضرائب ماتريس  Lافزايش میيابد .با توجه به آنكه در قانون کنترلی
رابطههای ()22و ( )29از مقدار تخمين زده شده متغيرهای حالت استفاده
میشود ،خطای اندازهگيری به صورت يک اغتشاش خارجی به سيستم

 – 4طراحی مشاهدهگر

وارد شده و سبب انحراف آن از نقطه صفر خواهد شد.

 -2-4مشاهدهگر تناسبی انتگرالی

از ميان متغيرهای حالت نشان داده شده در رابطه ( ،)22تنها جابجايی
محور و جريان سيم پيچها قابل اندازهگيری هستند .با اين وجود ،سيگنال
جريان بدست آمده از سنسورهای اثر هال دارای سطح نويز بسيار بااليی
است و نمیتوان از آن در قانون کنترلی رابطههای ( )22و ( )29استفاده
نمود .همچنين استفاده از فيلتر برای کاهش نويز نيز سبب ايجاد اختالف

به منظور رفع مشكل تقويت خطای اندازهگيری ،متغير  zکه يک
مقدار فيلتر شده از خروجی سيستم است به صورت زير تعريف میشود.
()23

)( z Cx d

که در آن

فاز در سيگنال خواهد شد که خود سبب ناپايداری میشود .درنتيجه

z

ماتريسی است که مقادير ويژه آن دارای قسمت

جريان سيم پيچها و مشتق آنها و سرعت محور متغيرهای حالت نامشخص

حقيقی منفی است .با استفاده از رابطههای ( )21و ( )23میتوان معادالت

سيستم هستند که بايد توسط يک مشاهدهگر تخمين زده شوند.

سيستم را به صورت زير بازنويسی نمود

 – 2-4مشاهدهگر تناسبی
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d

()92

I

C 0 x

y

0

0

z

I z

در صورتی که بردار متغير حالت جديد zT ]T
خروجی جديد سيستم را به صورت zT ]T

ˆ
d d d
L2CX L2Dd

()98
 X [xTو

 Y [yTتعريف کنيم،

رابطههای ( )97و ( )98را میتوان به صورت ماتريسی زير بازنويسی
نمود

معادالت رابطههای ( )91و ( )92را میتوان به صورت ماتريسی زير بيان
نمود.
()92

d

()93
Ed

()99

A L1C E L1D X

X

AX Bu

X
d

L2 D

][C D

Y CX Dd

L2C
L1
L2

0

T T

در صورتی که متغير جديد ] d

در سيستم معادالت جديد مقدار فيلتر شده خروجیهای سيستم قبلی

d

A E
0
T

[X

X

را تعريف نماييم،

نيز جزو متغيرهای حالت سيستم هستند .تفاوت اصلی بين مشاهدهگر

معادله ماتريسی ديناميک خطای تخمين در رابطه فوق را میتوان به

تناسبی انتگرالی به کار گرفته شده در اين تحقيق و مشاهدهگر مرجع []21

صورت ساده شده زير بيان کرد.

در انتخاب خروجی  Yاست .در مرجع [ ]21خروجی سيستم جديد به
صورت zT ]T

 Y [(Cx)Tدرنظرگرفته شده است .اين در حالی

است که خروجی اندازهگيری شده و در دسترس سيستم شامل خطای
اندازهگيری بوده و به صورت  y Cx dاست .در نتيجه نمیتوان
 Y [(Cx)Tتعريف

خروجی سيستم جديد را به صورت zT ]T

نمود.

) (At Lt Ct

()41

با مقايسه رابطههای ( )28و ( )41مشخص است که برخالف
مشاهدهگر تناسبی ،خطای اندازه گيری سنسور در ديناميک خطای
مشاهدهگر تناسبی انتگرالی وارد نمیشود .در نتيجه عالوه بر تخمين
صحيح متغيرهای حالت سيستم ،میتوان خطای اندازهگيری سنسور را نيز
شناسايی و حذف نمود .با استفاده از رابطه ( )41میتوان ماتريس ضرائب

به منظور تخمين متغيرهای حالت در سيستم جديد و همچنين تخمين

مشاهدهگر  L [L L ]Tرا به نحوی طراحی کرد که مشاهدهگر
t
1
2

خطای اندازهگيری ،مشاهدهگری با ساختار زير مورد استفاده قرار

عالوه بر پايدار بودن و همگرايی ،دارای سرعت مناسبی نيز در تخمين

میگيرد

متغيرهای حالت سيستم باشد .تنها نكتهای که بايد مورد توجه قرار گيرد

()94

ˆ AX
ˆ Bu Ed
ˆ L (Y Y
)ˆ
X
1

()95

ˆ L (Y Y
)ˆ
d
2

()91

ˆ
Y

ˆ Dd
ˆ
CX

در رابطه فوق ̂ L1 ، d̂ ، Xو  L2به ترتيب نشان دهنده تخمين
متغيرهای حالت ،تخمين خطای اندازهگيری و ماتريس ضرائب
مشاهدهگر هستند .با توجه به آنكه در رابطه ( )94ماتريس ضرائب  L1در
خروجی  Yضرب شده است ،مشخص است که در معادالت مشاهدهگر
هم خروجی اندازهگيری شده  yو هم مقدار فيلتر شده آن يعنی z

حضور دارند .بنابراين رابطه ( )94نشاندهنده يک مشاهدهگر تناسبی
انتگرالی است .با تعريف خطای تخمين متغيرهای حالت سيستم جديد به
صورت ˆ
 ، X X Xديناميک اين خطا به صورت زير محاسبه

میشود.
()97

آن است که رابطه ( )92نشان دهنده يک سيستم چند خروجی است.
بنابراين برای طراحی ماتريس ضرائب  Ltبايد از روشهای جانمايی
قطبها در سيستمهای چند ورودی-چند خروجی استفاده نمود.

 -5مدل آزمایشگاهی
مدل آزمايشگاهی ياتاقان مغناطيسی مورد استفاده در تحقيق حاضر
در شكل  4نشان داده شده است .اين مدل شامل يک محور آلومينيمی با
يک ديسک صلب در وسط آن است که يک انتهای آن توسط ياتاقان
مغناطيسی و انتهای ديگر آن توسط يک ياتاقان ساچمهای خود تنظيم نگه
داشته شده است .ياتاقان خود تنظيم به محور اجازه میدهد تا آزادانه در
راستای افقی و عمودی حرکت داشته باشد .به منظور جلوگيری از
برخورد محور و هسته ياتاقان مغناطيسی ،يک ياتاقان پشتيبان در کنار
ياتاقان مغناطيسی قرار داده شده که در شكل  5نشان داده شده است .به

ˆ
X X X
(A L1C)X (E L1D)d

منظور جلوگيری از نشتی شار از طريق محور ،جنس محور آلومينيم
درنظر گرفته شده است.

همچنين با توجه به ثابت بودن خطای اندازهگيری ( ،) d 0
ديناميک خطای تخمين  dعبارت است از
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Three-Pole Magnetic Bearing

زمان سنج با دقت نانو ثانيه است .الگوريتم کنترلی تحت زبان برنامه
نويسی  Cنوشته شده و سپس به يک ماژول قابل اجرا در کرنل سيستم
عامل کامپايل می شود .با توجه به نوع کارتهای داده برداری استفاده
شده اين کنترلگر قابليت اجرا با فرکانس  10 kHzرا دارا است.
جريان سيم پيچها توسط دو تقويت کننده قدرت  PWMبا فرکانس
سوئيچينگ  22 kHzتامين میشود .اين تقويت کنندهها دارای سنسور
جريان داخلی بوده و قادر به تامين جريان پيوسته تا حد  10 Aهستند.
منبع تغذيه  DCمورد استفاده نيز  24 Vبرای تغذيه سنسورها و 40 V

برای تقويت کنندهها تامين مینمايد.

 -6نتایج تجربی

Self-Aligning Ball Bearing

به منظور بررسی کارايی روش ارائه شده در تخمين و حذف خطای

شكل  :4مدل آزمايشگاهی ياتاقان سه قطبی

به منظور سادهتر شدن فرآيند ساخت و همچنين کاهش نشتی شار در

سنسورها ،هر دو مشاهدهگر تناسبی و تناسبی-انتگرالی به همراه

هسته آهنی ،پايه ياتاقان ها و صفحه زيرين نگهدارنده از جنس پلی اتيلن

کنترلگرهای  PDو  PIDروی مدل آزمايشگاهی ياتاقان سه قطبی

فشرده ساخته شدهاند .به منظور کاهش اتالف ناشی از جريان گردابی،

پيادهسازی شدهاند .در ابتدا برای طراحی کنترلگر بايد پارامترهای سيستم

روتور و استاتور ياتاقان مغناطيسی از ورقههايی از جنس فوالد آلياژی

مشخص گردند .با توجه به مشخصات فيزيكی و هندسی ياتاقان مغناطيسی

سيليكون دار ساخته شدهاند .ضخامت هر ورق برابر  0.5 mmاست.

آزمايشگاهی ،پارامترهای سيستم خطی شده با استفاده از رابطه ()27

همچنين فاصله هوايی ميان روتور و استاتور ياتاقان مغناطيسی 1 mm

عبارتند از

درنظر گرفته شده است .با توجه به آنكه محور به صورت يک جسم دو
درجه آزادی مدل شده است ،جرم موثر محور در محل ياتاقان مغناطيسی

()42

به طور مستقيم با استفاده از يک نيرو سنج اندازهگيری شده است .برای
اندازه گيری جابجايی محور دو سنسور جابجايی سنج غيرتماسی در محل
ياتاقان مغناطيسی نصب شده که در شكل  5نشان داده شده است.
Proximity Sensor

13734 N/m

ky

43.62 N/A

ib

0.6297 A , kx

ki

25.18 N/A , ki

1

2

کارايی کنترلگر خطی به کار رفته به ميزان زيادی به ماتريسهای
وزنی  Qو  Rوابسته است .ماتريس وزنی  Qتعيين کننده کارايی
کنترلگر و ماتريس وزنی  Rتعيين کننده ميزان انرژی استفاده شده
توسط کنترلگر است .با توجه به شرط مثبت نيمه معين بودن ،ماتريسهای
 Qو  Rبه صورت قطری با المانهای مثبت به صورت زير درنظر گرفته
شدهاند.
()42

1 0
0 1

,R

0

Q1

Q2

0

Q

که در آن  Q1و  Q2عبارتند از
Backup Bearing

شكل  :5محل نصب سنسور جابجايیسنج

()49

diag[1,1,10 4 ,10 4 ] for PD

()44

diag[1,1,10 5 ,10 5,2 108 ] for PID

Q2

Q1

Q2

Q1

سيستم کنترلی ياتاقان مغناطيسی از چهار جزء اصلی تشكيل شده

با انتخاب ماتريسهای  Qو  Rو با استفاده از رابطه ( )25ضرائب

است :سنسورهای جابجايی ،کنترلگر ديجيتال ،تقويت کننده قدرت ،منبع

کنترلی بدست میآيند .مقادير فوق برای مولفههای ماتريسهای  Qو

تغذيه .کنترلگر ديجيتال شامل مبدلهای  A/Dو  22 D/Aبيتی و همچنين

 Rبه گونهای انتخاب شدهاند که ضرائب کنترلی بدست آمده اعداد

يک کامپيوتر با پردازنده پنتيوم  IVو فرکانس  2.8 GHzاست .کامپيوتر

منطقی باشند و ورودی کنترلی به اندازهای بزرگ نشود که باعث بوجود

مورد استفاده تحت سيستم عامل  RTAIاجرا میشود RTAI .يک نسخه

آمدن جريان بيش از حد اشباع در سيم پيچها شود .در کنترلگر PD

بالدرنگ از سيستم عامل لينوکس است که دارای قابليت اجرای

درنظر گرفته شده جمالت انتگرالی موجود در رابطههای ( )22و ()29

برنامههای کنترلی تحت فرکانس زمانی بسيار دقيق بوده و همچنين دارای

حذف شدهاند .طراحی مشاهدهگرها نيز به گونهای صورت گرفته است
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که ديناميک آن سريعتر از ديناميک سيستم بوده و قطبهای آن دورتر از

Proximity Sensor
P-Observer

.2

انتخاب شده ضرائب کنترلی به صورت زير بدست میآيند.

0

()45

[2241.6, 22.6, 2.1, 0.01] for PD

Kx

()41

[1328.1, 13.4, 2.2, 0.01] for PD

Ky

()47

[1866.3, 17.4, 0.86, 0.004, 14142.1] for PID

Kx

()48

[1267.8, 11.4, 1.09, 0.004, 14142.1] for PID

Ky

0.4

0

0.2

-.1

)t (sec
.2
Proximity Sensor
P-Observer

0

-.4

0.4

زير درنظر گرفته شدهاند.

()51

0.2

)t (sec

[1200, 369810, 0, 0]T for P-Observer
T

0

-.6

L

0,
0,
0, 0, 0,
0
4584387.4, 334041200.8, 0, 0, 1710, -3466177.4

شكل  :7نمودار تغيير مكان افقی و عمودی محور بر حسب زمان (کنترلگر
 PDو فيدبک متغيرها از مشاهدهگر تناسبی)
Lt

مشاهده گر تناسبی تنها قادر است تا خروجی سنسورها را تعقيب
کرده و با استفاده از آن متغيرهای حالت را تخمين بزند .با توجه به شكل

for PI-Observer

در ابتدا به منظور بررسی رفتار سيستم ،کنترلگر  PDبه همراه فيدبک

 7مشخص است که سيگنال بدست آمده از مشاهدهگر تناسبی کامال بر

متغيرهای حالت مشاهدهگر تناسبی روی مدل ياتاقان مغناطيسی

خروجی سنسورها تطابق دارد .اين در حالی است که خروجی سنسورها

آزمايشگاهی پياده سازی شده است .در شكل  1نمودار تغيير مكان محور

خود شامل يک خطای اندازهگيری ناشی از ناهمواری سطح مقطع محور

در صفحه  xyبا استفاده از خروجی سنسورها نشان داده شده است.

يا کاليبراسيون غير دقيق سنسور است .در نتيجه اين خطا در قانون کنترلی
فيدبک وارد شده و سبب انحراف سيستم از مرکز ياتاقان میشود.

.6
.6

.4
.4

.2
.2

)y (mm

)y (mm

0

0

-.2
-.2

-.4
-.4

0.6

0.4

0

0.2

-0.2

-0.4

-.6
-0.6

)x (mm

شكل  :1نمودار تغيير مكان محور در صفحه  xyبا خروجی سنسورها
(کنترلگر  PDو فيدبک متغيرها از مشاهدهگر تناسبی)

همانطور که در شكل نيز مشخص است کنترلگر و مشاهدهگر مورد
استفاده قادر به پايدار کردن سيستم هستند .اما محور کامال در مرکز
ياتاقان قرار نگرفته و خطای دائمی در هر دو جهت افقی و عمودی وجود
دارد.
برای بهتر مشخص شدن پاسخ سيستم ،جابجايیهای افقی و عمودی
محور بر حسب زمان در شكل  7نشان داده شده است .مشاهدهگر تناسبی
به خوبی قادر است تا با استفاده از خروجی سنسورها ،متغيرهای حالت را
تخمين زده و سيستم را پايدار نمايد .اما مساله مهم وجود خطا در خروجی
سنسورها است .مشاهدهگر تناسبی نه تنها قادر به شناسايی اين خطا نيست
بلكه با تقويت آن سبب انحراف محور از مرکز ياتاقان نيز میشود.
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0.6

0.2

0.4

0

-0.2

-0.4

-.6
-0.6

)x (mm

شكل  :8نمودار تغيير مكان محور در صفحه  xyبا خروجی سنسورها
(کنترلگر  PIDو فيدبک متغيرها از مشاهدهگر تناسبی)

يكی از گزينههای موجود برای حذف خطای دائم در سيستمها
استفاده از انتگرالگير در کنترلگر است .به منظور بررسی تاثير انتگرالگير
در حذف خطای اندازهگيری ،در مرحله بعد از کنترلگر  PIDاستفاده
میشود .نمودار تغيير مكان محور در صفحه  xyبا پيادهسازی کنترلگر
 PIDدر شكل  8نشان داده شده است .الزم به ذکر است که در اين
مرحله نيز در ورودی کنترلی از فيدبک متغيرهای حالت مشاهدهگر
تناسبی استفاده شده است.
همانطور که در شكل  8نشان داده شده با اضافه شدن انتگرالگير به
کنترلگر ،محور در مرکز ياتاقان قرار گرفته است .اما نكتهای که بايد
مورد توجه قرار گيرد آن است که با توجه به وجود خطا در خروجی
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)y (mm

-.2

ضرايب مشاهدهگر نيز در دو جهت  xو  yيكسان و به صورت
()43

)x (mm

قطبهای سيستم مدار بسته قرار داشته باشند .با توجه به ماتريسهای وزنی

.1

23
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سنسورها ،نمیتوان نسبت به قرار گرفتن محور در مرکز ياتاقان مطمئن

برای تاييد اين موضوع سيگنال جريان سنسورها با استفاده از

بود .برای بررسی بهتر ،جابجايیهای افقی و عمودی محور بر حسب زمان

سنسورهای اثر هال اندازهگيری شده و با استفاده از يک مشاهدهگر نيز

در شكل  3نشان داده شده است .در شكل  3سيگنالهای بدست آمده از

تخمين زده شدهاند .برای آنكه اثر خطای موجود در سنسورهای جابجايی

هر دو مشاهدهگر تناسبی و تناسبی انتگرالی با يكديگر مقايسه شدهاند.

وارد سيگنال جريان نشود ،تنها از خروجی سنسورهای جريان در
مشاهدهگر جريان سيم پيچ ها استفاده شده است .جريان سيم پيچها به
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همراه تخمين آنها در شكل  22نشان داده شده است.
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با توجه به شكل  3مشخص است که سيگنال بدست آمده از

مشاهدهگر تناسبی)

سنسورها و همچنين مشاهدهگر تناسبی نشان میدهد که محور در نقطه

از آنجايیکه برای تنظيم جريان در سيم پيچها از تقويت کننده

صفرقرار گرفته است .اما سيگنال بدست آمده از مشاهدهگر تناسبی

قدرت  PWMاستفاده شده ،سيگنال جريان اندازهگيری شده حاوی نويز

انتگرالی وجود خطای دائمی را در جابجايی محور نشان میدهد .تخمين

بااليی است .با توجه به شكل  22مقدار سيگنالهای جريان در حالت دائم

اين خطا با استفاده از مشاهدهگر تناسبی انتگرالی بدست آمده و در شكل

برابر 0.07 A

 21نشان داده شده است.

 i1و  i2 0.67 Aهستند .اين در حالی است که

مطابق رابطه ( ،)29جريانها در نقطه مرکز ياتاقان بايد برابر  i1 0و

با توجه به نمودارهای شكل  3و شكل  21می توان نتيجه گرفته که

 i2 ib Aباشند .بنابراين میتوان نتيجه گرفت در اين حالت محور دقيقا

اضافه کردن انتگرالگير به کنترلگر قادر به حذف خطای دائم ناشی از

در مرکز ياتاقان قرار نگرفته است.

وجود خطا در خروجی سنسورها نيست .علت اين امر آن است که
انتگرال گير خطای دائم موجود در متغيرهای حالت بدست آمده از

در مرحله بعد در قانون کنترلی از فيدبک متغيرهای حالت

مشاهدهگر تناسبی را به صفر میرساند .اما خطای دائم همچنان در

مشاهدهگر تناسبی انتگرالی استفاده میشود .برای مقايسه بهتر در 2ثانيه

متغيرهای حالت سيستم واقعی وجود دارند.

اول از فيدبک متغيرهای حالت مشاهدهگر تناسبی استفاده شده و پس از
آن در قانون کنترلی از متغيرهای مشاهدهگر تناسبی انتگرالی استفاده

0

)dx (mm

-.1

-.2

0.2

0.4

میشود .نمودار تغيير مكان محور در صفحه  xyبا پيادهسازی کنترلگر
 PIDو استفاده از مشاهدهگر تناسبی انتگرالی در شكل  22نشان داده شده
است .خروجی سنسورها نشان میدهد که در ابتدا محور در مرکز ياتاقان
قرار گرفته و سپس منحرف شده و در نقطهای خارج از مرکز قرار
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میگيرد .شكل  29نمودار تغيير مكان افقی و عمودی محور را بر حسب
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شكل  :21نمودار تخمين خطای اندازهگيری سنسورها در جهت افقی و
عمودی با مشاهدهگر تناسبی انتگرالی
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0

محور را در مرکز ياتاقان نشان میدهند اما مشاهدهگر تناسبی انتگرالی

-.4

محور را خارج از مرکز نشان میدهد .بعد از ثانيه اول که از فيدبک

-.6

متغيرهای مشاهدهگر تناسبی انتگرالی در ورودی کنترلی استفاده شده،
اين مساله معكوس شده و مشاهدهگر تناسبی انتگرالی محور را در مرکز
ياتاقان نشان میدهد.
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استفاده از نرمافزار  MATLABانجام شده و نتايج آن در شكل  25نشان

(کنترلگر  PIDو فيدبک متغيرها از مشاهدهگر تناسبی انتگرالی بعد از ثانيه اول)

داده شده است .برای انجام شبيهسازی عددی پارامترهای سيستم مطابق
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شكل  :29نمودار تغيير مكان افقی و عمودی محور بر حسب زمان (کنترلگر

اندازه گيری را حذف نمايد .پس از ثانيه اول که از فيدبک متغيرهای

 PIDو فيدبک متغيرها از مشاهدهگر تناسبی انتگرالی بعد از ثانيه اول)

مشاهدهگر تناسبی انتگرالی استفاده شده محور کامال در مرکز ياتاقان قرار
گرفته است .مقايسه شكلهای  29و  25نشان میدهد که رفتار سيستم در

به منظور بررسی بيشتر ،سيگنال جريان سيم پيچها در شكل  24نشان

شبيه سازی عددی و مدل آزمايشگاهی تطابق خوبی با يكديگر دارند که

داده شده است .همانطور که مشخص است پس از ثانيه اول مقدار

بيانگر کارايی روش ارائه شده در تخمين متغيرهای حالت و خطای

جريانها در حالت دائم برابر  i1 0و  i2 0.65 Aهستند .با توجه

سنسور به طور همزمان است.

صفر بودن جريان  i1میتوان نتيجه گرفت که محور در جهت افق دقيقا
در مرکز قرار گرفته است .اما با توجه به رابطه ( ،)42جريان  i2با جريان
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شكل  :25نمودار تغيير مكان افقی و عمودی محور بر حسب زمان بدست
آمده از شبيهسازی عددی (کنترلگر  PIDو فيدبک متغيرها از مشاهدهگر تناسبی
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 اين نوع ياتاقانها دارای دقت کاری بسيار بااليی بوده و،مغناطيسی
کوچكترين خطای اندازه گيری در سنسورها تاثير قابل توجهی بر عملكرد
شناسايی و حذف خطای اندازهگيری سنسورها در سيستم ياتاقان
 نتايج تجربی نشان میدهد که اضافه.مغناطيسی مورد استفاده قرار گرفت
 برخالف مشاهدهگر تناسبی که سبب.خطای اندازهگيری سنسور را ندارد
،تقويت خطای اندازه گيری و انحراف سيستم از مرکز ياتاقان میشود
مشاهدهگر تناسبی انتگرالی قادر به تخمين خطای اندازهگيری سنسورها و
 استفاده از مشاهدهگر تناسبی، درنتيجه.حذف آن از پاسخ سيستم است
انتگرالی تا حد ز يادی سبب بهبود عملكرد سيستم ياتاقان مغناطيسی شده
و حساسيت آن را نسبت به وجود خطا در سيگنال اندازهگيری شده توسط
.سنسورها کاهش میدهد
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(تاريخ دريافت مقاله  ،9312/3/1تاريخ پذيرش مقاله )9312/5/2
چکيده :کوره هاي قوس الكتريكی يكی از بزرگترين بارهاي متمرکز درشبكه قدرت و از مهمترين منابع توليد هارمونيک ،فليكر
ولتاژ و نامتعادلی به شمار می روند .در اين مقاله ،براساس نظريه آشوب ،در ابتدا يک مدل توصيف کننده رفتار کوره قوس الكتريكی AC

از لحاظ پارامترهاي کيفيت توان ارائه می گردد .در اين راستا حالت استاتيک قوس الكتريكی با استفاده از يک تابع هذلولی -نمايی مدل
گرديده و نوسانات موجود در آن بوسيله يک مدل آشوبی توصيف می گردد .در اين خصوص انتخاب مناسب پارامترهاي مدل آشوبی به
منظور تطبيق سيگنال آشوبی حاصل با نوسانات ولتاژ قوس الكتريكی از منظر پارامترهاي کيفيت توان موضوع مهمی به شمار می رود .بدين
منظور ،ازالگوريتم بهينه سازي رقابت استعماري9والگوريتم ژنتيک با تابع هزينه مشتمل بر انحراف هارمونيک هاي ولتاژ و جريان استفاده
گرديده ،تا مناسب ترين برازش از حيث هامونيک حاصل گردد .داده هاي مورد استفاده در اين مقاله داده هاي واقعی جمع آوري شده از
يک کوره قوس الكتريكی مجتمع فوالد مبارکه اصفهان می باشد .اعتبار مدل آشوبی ارائه شده با اندازه گيري ميزان فليكر ولتاژ از روي
داده هاي واقعی و مدل پيشنهادي ارزيابی می گردد .در مرحله دوم ،ايده استفاده از کنترل کننده هاي آشوبی براي کنترل پارامترهاي کيفيت
توان دنبال می گردد .در اين راستا سيستم کنترل الكترودهاي کوره قوس الكتريكی در نظر گرفته شده و با استفاده از داده هاي واقعی رابطه
ايی بين جريان و طول قوس الكتريكی برازش می گردد .سپس با ارائه دو کنترل کننده آشوبی به روش تطبيقی و تاخير دار به کنترل
الكترودهاي کوره قوس الكتريكی و در نهايت کنترل جريان شبكه توان پرداخته می شود .در ادامه به منظور بررسی عملكرد روش پيشنهاد
شده ،ضمن ارائه نتايج شبيه سازي ،اثرات اين دو کنترل کننده را در کاهش هارمونيک ها و فليكر ولتاژهاي کوره قوس الكتريكی ،قبل و
بعد از اعمال کنترل کننده آشوبی محاسبه و با يكديگر مقايسه می نماييم.
کلمات کليدی :کوره قوس الكتريكی ،نظريه آشوب ،هارمونيک ها ،فليكر ولتاژ ،کنترل کننده هاي آشوب

Modeling of the Electric Arc Furnaces using Chaos Theory and Control
of Power Quality Parameters
Mohammad Ataei, Hajar Ghotb, Ghazanfar Shahgholian, Arash Kiyoumarsi
Abstract: : Chaos-Based modeling of Electric Arc Furnaces (EAF)in order to control the power
quality parameters is the purpose of this paper. Electric arc furnaces represent one of the major
sources of perturbations for the feeding system. For modeling the electric arc furnace, at first, the
arc is modeling using current-voltage characteristic of time-domain, then the random characteristic
has been taken into account by modulating the arc voltage by a chaotic attractor. This paper deals
with the problem of the arc modeling using three well-known chaotic attractors (Rössler, Chua, and
Lorenz) attractors. A new tuning procedure is carried out to determine the most adequate
parameters of the attractors to model the arc furnace by imperialist competitive algorithm (ICA).
Finally two methods (time delay feedback controller (TDFC), adaptive controller) for controlling
electrode in electric arc furnaces are proposed. Then, the power quality indices before and after
applying controller are compared to show the effectiveness of the proposed idea .
Keywords: Electric Arc Furnaces, Chaos Theory, Voltage Flicker, Harmonics, Control of Chaos
)Imperialist Competitive Algorithm (ICA
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حل بسياري از مسائل در حوزه هاي مهندسی استفاده گرديده است]-98

 -1مقدمه
کوره هاي قوس الكتريكی يكی از بزرگترين بارهاي متمرکز درشبكه

 .[22پس از ارائه مدل پيشنهادي ،به منظور کنترل شاخصهاي کيفيت توان

قدرت می باشند که اغلب به منظور ذوب و تصفيه فلزات مورد استفاده

در شبكه قدرت ،ايده طراحی کنترل کننده آشوبی براي کنترل حرکت

قرار میگيرد .با گسترش جريان استفاده از کوره هاي قوس الكتريكی

الكترودهاي کوره قوس الكتريكی مطرح می گردد .در زمينه کنترل

درصنعت ،مشكالت کيفيت توان ناشی از آنها نيز افزايش يافته است.

کوره قوس الكتريكی و آناليز تاثير بر پارامترهاي کيفيت توان تاکنون

امروزه يكی از مهمترين منابع توليدهارمونيک ،9فليكر 2ولتاژ و نامتعادلی

مطالعات محدودي برمبناي نظريه کالسيک کنترل انجام شده است ]-23

درشبكه هاي قدرت ،کورهاي قوس الكتريكی میباشند .به دليل حرکت

 .[27در اين مقاله ،با توجه به ارائه مدل توصيف کننده کوره قوس

ظاهرا اتفاقی قوس الكتريكی همانگونه که طول قوس هنگام ذوب تغيير

الكتريكی بر مبناي نظريه آشوب ،با ارائه دو کنترل کننده آشوبی (کنترل
2

3

می کند نوسانات شديد ولتاژي در مدار تغذيه مشاهده میشود .هنگامی

تطبيقی سيستم آشوبی همسان  Lorenzوکنترل فيدبک تاخير زمان ) به

که اين تغييرات درمحدوده  9تا  25هرتز به وقوع بپيوندد ،میتواند باعث

کنترل الكترودهاي کوره قوس الكتريكی پرداخته و بنابراين طول قوس

مساله فليكر گردد .عالوه بر اين براثر تغييرات ناگهانی قوس و مشخصه

الكتريكی کنترل می گردد و به دليل رابطه غير خطی بين طول قوس

به شدت غيرخطی ولتاژ – جريان ،هارمونيک هاي فرکانس اصلی شكل

الكتريكی و جريان الكتريكی ،کنترل جريان شبكه توان نيز محقق

میگيرند] [3-9به منظور يافتن روشهايی براي کم کردن اين تبعات

میشود] .[39-28پس از ارائه مقدمه ،ساختار ادامه مقاله به اين صورت

مخرب ،بايد اثرات اين بارهاي غيرخطی و تغيير پذير با زمان را به روي

است که ،طراحی مدل قوس الكتريكی در حالت استاتيک در بخش

شاخصه هاي کيفيت توان درسرتاسر سيستم قدرت مورد بررسی قرار

دوم شرح داده می شود .در بخش سوم به مدلسازي قوس الكتريكی

دهيم .لذا در دست داشتن مدل توصيف کننده رفتار يک کوره قوس

برمبناي نظريه آشوب پرداخته می شود ،همچنين طراحی پارامترهاي

الكتريكی ،که مبين طبيعت غيرقابل پيش بينی ،غيرپريوديک و غيرخطی

مدلهاي آشوب ،بر اساس الگوريتمهاي بهينه سازي در اين بخش مورد

قوس الكتريكی بوده ،به شدت احساس میشود .در راستاي آناليز

توجه قرارگرفته است .در بخش چهارم بر روي طراحی کنترل کننده

شاخصهاي کيفيت توان و مدلسازي قوس الكتريكی مدلهاي متعددي

براي کنترل حرکت الكترودها و بررسی اثرات اين کنترل کننده به روي

پيشنهاد شده است] .[92-2برخی از اين مدلها براساس خطی سازي

پارامترهاي کيفيت توان بحث و بررسی انجام می گردد .و در نهايت در

معادله مشخصه می باشند ،که داراي تقريب زيادي می باشند].[5-2

بخش پنجم نتيجه گيري از بحث ارائه می گردد.

برخی ديگر از اين مدلها برپايه مدلهاي تقريبی و با استفاده از معادالت
ديفرانسيل در حوزه زمان بيان شده و نياز به شرايط اوليه خاص دارند ][6

 1-2مدل سازی قوس الکتريکي بر اساس مدل هذلولي-

وتطابق مطلوبی بين مدلهاي آنها و حالت واقعی وجود ندارد و داراي

نمايي

تقريب زيادي می باشد] . [7،8،1يكی از جديدترين روشهايی که براي
مدلسازي قوس الكتريكی ،در اين مقاله مد نظر می باشد ،ارائه روشی

از مهمترين مزيتهاي مدل قوس ،سادگی بكارگيري جهت شبيه سازي و

براي مدل سازي کوره هاي قوس الكتريكی بر مبناي تئوري آشوب بوده،

عدم تقريب زياد میباشد .رابطه ( )9به بيان مدلی براي کوره قوس

که تا حدزيادي دربرگيرنده طبيعت تصادفی قوس الكتريكی بوده و

الكتريكی می پردازد.

همچنين قابليت کنترل را نيز دارا باشد ].[93به اين منظور ،از سه نوع از
سيستمهاي آشوبی در مدل سازي کوره قوس الكتريكی استفاده می
نماييم .يكی از نكات مهم دراستفاده از مدلهاي آشوب ،حساسيت شديد

()9

C
]
D i

v  sign(i)[v at 
v at  A  Bl

اين مدلها به پارامترهاي اوليه بوده ،که بااعمال اندک تغييراتی در

در اين مدل ،که آن را مدل هذلولی گون گويند v ،ولتاژ قوس

پارامترهاي آنها ،رفتارهاي متفاوتی را از اين مدلها شاهد خواهيم بود.

الكتريكی i ،جريان قوس الكتريكی و  Vatولتاژ آستانه ذوب می باشد،

بنابراين تنظيم دقيق پارامترها امري ضروري می باشد] .[97-95بدين

که به طول قوس بستگی دارد C,D .اعداد ثابتی هستند که در هنگامی

دقيق پارامترهاي مدلهاي آشوب ،دو نوع

که جريانها افزايشی باشد به صورت  Di ، Ci,وهنگامی که جريانها

ازالگوريتمهاي بهينه سازي (الگوريتم رقابت استعماري و الگوريتم

کاهشی باشد به صورت  Cd ،Dd,نشان داده می شود A .افت ولتاژ

ژنتيک) با تابع هزينه مشتمل بر انحراف هارمونيكهاي ولتاژ و جريان

مجموع کاتد وآند B ،افت ولتاژدر هر واحد قوس و  Lطول قوس می

منظور ،براي طراحی

انتخاب ،ونتايج با يكديگر مقايسه می گردد .اين دو نوع الگوريتم ،به هر
نوع مساله بهينه سازي بدون هيچ محدوديتی قابل اعمال بوده و از آنها در

Harmonics
Flicker
مجله کنترل ،جلد  ،7شماره  ،2تابستان 9312

باشد که اين مقادير نيز ،با توجه به خصوصيات هر کوره مقادير متفاوتی
را به خود میگيرند ] . [99رابطه ( ) 2مدل ديگري ازمشخصه ولتاژ-

1

Adaptive Controller

2

)Time-Delay Feedback Control(TDFC
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جدول( :)9مقادير پارامترهاي مدلهاي قوس الكتريكی

جريان کوره قوس الكتريكی را بيان می نمايد .از آنجا که در اين مدل
مشخصه ولتاژ -جريان قوس با استفاده از يک تابع نمايی تقريب زده شده

پارامترهاي کوره قوس الكتريكی

است ،به اين مدل ،مدل نمايی کامل می گويند.

Z=0.3366+j3.2 mΩ

])) v  sign(i)[v at (1  exp(  | i | / I 0

()2

v at  A  Bl
در اين رابطه  Ioيک ثابت جريانی براي جريانهاي مثبت و منفی می باشد
که اين پارامتر ،با توجه به خصوصيات هر کوره مقادير متفاوتی را به خود
میگيرد] . [99رابطه ( )3مدل ديگري از مشخصه ولتاژ -جريان قوس
الكتريكی را نشان می دهد که از دو مدل هذلولی گون و مدل نمايی
کامل تشكيل شده است .همانطور که در اين رابطه قابل مشاهده است،
براي جريانهاي مثبت و با توجه به خاصيت هيسترزيس قوس ،دو حالت
در نظر گرفته شده است .در حالت جريانهاي افزايشی از مدل هذلولی
گون و در حالت جريانهاي کاهشی ازمدل نمايی کامل استفاده میشود.

پارامترهاي شبكه قدرت
Z=0.0528+j0.46 mΩ

)I0=10000(A

)V=566(v

Ci=190000 Cd = 39000
 Dd = 5000و Di = 5000

)Vat=289.75(v
F=60 HZ

با استفاده از دياگرام سيستم قدرت ،مدل استاتيک قوس الكتريكی
را پياده سازي می نماييم .که نتايج اين شبيه سازي در شكل ( )2و()3
نشان داده شده است .شكل ( )2مشخصه ولتاژ قوس و جريان قوس و
ولتاژمنبع بر حسب زمان را نشان می دهد و شكل ( )3مشخصه ولتاژبر
حسب جريان مدل نمايی  ،مدل هذلولی و مدل هذلولی -نمايی را نشان
می دهد.
Static Wave
600

به همين دليل به اين مدل ،مدل هذلولی -نمايی نيز گفته میشود .مدل

400

هذلولی -نمايی به مدل واقعی قوس الكتريكی بسيار نزديک می باشد.
200

همچنين می تواند حاالت مختلف بار کوره را در سيستم قدرت ايجاد
نمايد .به همين دليل از اين مدل به عنوان مدل استاتيک قوس الكتريكی

0

استفاده می گردد..

-200
-400

()3
di

 0, i  0
) vat (1  exp(  | i | / I 0
dt
v
C
di
vat 
 0, i  0

| D | i
dt
براي پياده سازي مدل قوس پيشنهادي از يک شبكه قدرت استفاده
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می نماييم .شكل( )9نشان دهنده اين شبكه قدرت می باشد .مقادير

-200

امپدانسهاي شبكه قدرت ،به همراه مقادير پارامترهاي آن ،در جدول ()9
بيان شده است]. [92
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شكل( :)2مشخصه ولتاژو جريان قوس و ولتاژ منبع برحسب زمان
(V-I)Characteristic Models
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شكل( :)9دياگرام مدار کوره قوس الكتريكی و بلوک کنترل کننده آن در
يک سيستم توان
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(V-I)Characteristic Model

استفاده می نماييم .معادالت حاکم بر اين سه سيستم در پيوست مقاله

400

ارائه می گردد .پس از ارائه مدل حالت استاتيک قوس الكتريكی ،به
200
)Voltage(v

0

منظور مدل کردن خاصيت به ظاهر تصادفی قوس ،ولتاژ خروجی کوره
قوس الكتريكی در حالت استاتيک را با خروجی سيستمهاي آشوب
مدوله می نماييم .به اين ترتيب مدل واقعی کوره قوس الكتريكی با
استفاده از رابطه ( )2بيان می گردد.

-200

()2

-400
-500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500
)Current(A

که در اين رابطه  Vaولتاژ کل خروجی قوس الكتريكی،

(ب)

) Va(estaticولتاژ کوره قوس الكتريكی حاصل از مدل هذلولی -نمايی

(V-I) Characteristic Models

در حالت استاتيک و  Δvخروجی هر کدام از سيستمهاي آشوب می

400
300

باشد .براي اينكه بتوان سيگنال  Δvرا با استفاده ازسيستمهاي آشوب به

200

قوس الكتريكی اعمال نماييم ،الزم است که از هر مدل آشوب يک

100

)Voltage(v

0

خروجی را به عنوان  Δvانتخاب کرده و با ولتاژ کوره مدوله نماييم.

-100

همچنين براي اينكه بتوان سيگنالهاي سيستمهاي آشوب را در يک بازه

-200

خاص آشوبناک براي اعمال به ولتاژ قوس الكتريكی قرار داد از يک

-300
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400
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0
)Current(A

)va  va ( estatic) (1  v

-200
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پارامتر  qاستفاده مینماييم .به اين گونه که سمت راست معادالت حالت

-400
-600

را در پارامتر  qضرب می نماييم]. [93

(ج)
 -2-3طراحي بهينه پارامترهای مدل آشوب با استفاده از

شكل( :)3مشخصه ولتاژ برحسب جريان(الف) مدل نمايی( ،ب)
مدل هذلولی ( ،ج) مدل هذلولی – نمايی

الگوريتم رقابت استعماری
در راستاي مدلسازي قوس الكتريكی ،در ابتدا الزم است که يک

 -3مدل سازی قوس الکتريکي بر اساس نظريه آشوب

سيستم آشوبی را به مدل فوق برازش نماييم .در اين راستا اهداف

به موازات مدل سازي رفتار حالت استاتيک قوس الكتريكی ،ايده استفاده

گوناگونی را می توان مد نظ ر قرار داد .ايده ما در اين مقاله به اين گونه

از مدلی به ظاهر تصادفی که در باطن طبيعتی قطعی داشته و قابل کنترل

است که ،در ابتدا به طراحی پارامترهاي مدلهاي آشوب براساس حداقل

نيز می باشد ،بيان می گردد .در پژوهشهاي انجام گرفته تاکنون از مدل

ساختن خطاي بين هارمونيكهاي ولتاژ و جريان مدل طراحی شده و مدل

نويز سفيد همراه با باند محدود به منظور مدلسازي حالت استاتيک قوس

واقعی ( که با استفاده از داده هاي واقعی کوره قوس الكتريكی فوالد

الكتريكی استفاده می گرديد .در اين بخش سعی می شود با استفاده

مبارکه اصفهان ،بدست آمده) پرداخته و در مرحله بعد ،پس از معرفی

ازتئوري آشوب 1خصوصيت ظاهرا تصادفی قوس الكتريكی لحاظ

طرح پيشنهادي ،به منظور بررسی عملكرد مطلوب مدل طراحی شده ،به

گردد .بدين منظور به انتخاب مدلهاي آشوب پرداخته می شود ،و پس

اندازگيري فليكر ولتاژ در مدل طراحی شده و مدل واقعی می پردازيم.

ازآن  ،طراحی پارا مترهاي مدل آشوب با استفاده از الگوريتمهاي بهينه

بدين منظور روشهاي بهينه سازي متفاوتی مطرح شده است که از دو

سازي (الگوريتم رقابت استعماري و الگوريتم ژنتيک) ارائه می گردد.

روش بهينه سازي الگوريتم رقابت استعماري و الگوريتم ژنتيک استفاده
می گردد .الگوريتم بهينه سازي رقابت استعماري بر اساس رويه استعمار
کشورها بنا نهاده شده است .اين الگوريتم ،از چندين کشور در حالت

 -1-3طراحي سيستمهای آشوبي
آشوب در واقع يک خاصيت ديناميكی است که در سيستم هاي
غير خطی ( درصورت وجود شرايطی خاص) امكان بروز پيدا میکند.
مدلهاي گوناگونی از سيستمهاي مختلف آشوب بيان شده است ،که ما
در اين مقاله از سه سيستم متداول آشوب Lorenz , Rossler, Chua

اوليه شروع می شود ،کشورها در حقيقت جوابهاي ممكن مساله می
باشند .کشورها ،به دو دسته تقسيم می شوند :امپرياليست و مستعمره.
کشورهاي استعمارگر با اعمال سياست جذب ،در راستاي محورهاي
مختلف بهينه سازي ،کشورهاي مستعمره را به سمت خود می شكند.
رقابت امپرياليستی ،هسته ي اصلی اين الگوريتم را تشكيل می دهد و
باعث میشود که کشورها به سمت مينيمم مطلق تابع حرکت کنند
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 1-2-3تابع هدف:

يک حد بيشينه وکمينه باشد .براين اساس الزم است که در ابتدا در هر

در راستاي مدل سازي قوس الكتريكی ،در ابتدا الزم است کهه يهک

سيستم ،پارامترهايی را به عنوان پارامترهاي ثابت با مقادير ثابت در نظر

سيسههتم آشههوبی را بههه مههدل فههوق بههرازش نمههاييم .در ايههن راسههتا اهههداف

گرفته ،که خود تضمينی براي رفتار آشوبناک آن معادالت بوده و در

گوناگونی را می توان مد نظر قرار داد .ايده ما در اين مقالهه بهه ايهن گونهه

ادامه به طراحی ديگر پارامترها بپردازيم .يكی از دياگرامهايی که براي

است که ،در ابتدا به طراحی پارامترهاي مدلهاي آشهوب براسهاس حهداقل

شناسايی محدوده پارامترهاي معادالت آشوب به کار میرود ،دياگرام دو

ساختن خطاي بين هارمونيک ههاي ولتهاژ و جريهان مهدل طراحهی شهده و

شاخگی میباشد .برطبق اين دياگرام با ثابت انتخاب کردن دو پارامتر از

مدل واقعی (که با استفاده از داده هاي واقعی کوره قوس الكتريكی فهوالد

سه پارامتر سيستمهاي آشوب ،اگر پارامتر سوم در بازه معينی قرار گيرد

مبارکه اصفهان ،بدست آمده) پرداختهه و در مرحلهه بعهد ،پهس از معرفهی

اين معادالت از خود رفتار آشوبناک نشان میدهند] . [95،96،97به اين

طرح پيشنهادي ،به منظور بررسی عملكرد مطلوب مدل طراحی شهده ،بهه

گونه که با ثابت در نظر گرفتن پارامترهاي زير در هر سه سيستم آشوب،

اندازگيري فليكر ولتاژ در مدل طراحی شده و مدل واقعهی مهی پهردازيم.

و طراحی پارامترهاي  c,  , r , qمیتوان به سيستم مورد نظر دست

بدين منظور روشهاي بهينهه سهازي متفهاوتی مطهرح شهده اسهت کهه از دو

يافت] . [1محدوده اين پارامترها به صورت رابطه ( )6بيان می گردد.

روش بهينه سازي الگوريتم رقابت استعماري و الگهوريتم ژنتيهک اسهتفاده
می گردد .الگوريتم بهينه سازي رقابت استعماري بر اساس رويهه اسهتعمار

8
3

باشند .کشورها ،به دو دسته تقسيم مهی شهوند :امپرياليسهت و مسهتعمره.

b3 

1
2
  10
a2 
7
7
]c  [9.4,10.1]  [15.6,20.5]  [30.4,38.9
] [39.6,41.5]  [ 42,43.4]  [ 43.8,44.5

()6

]  [13.9,17.9
r  [ 25,91]  [94,99]  [101,122] 

کشورهاي استعمارگر با اعمال سياست جهذب ،در راسهتاي محورههاي
مختلف بهينه سازي ،کشورهاي مستعمره را به سمت خهود مهی شهكند.
رقابت امپرياليستی ،هسته ي اصلی اين الگوريتم را تشهكيل مهی دههد و
باعث میشود که کشورها به سهمت مينهيمم مطلهق تهابع حرکهت کننهد
] .[22-29همانگونههه کههه بيههان گرديههد در طراحههی پارامترهههاي مههدلهاي
آشهوب بها اسههتفاده از الگوريتمههاي بهينههه سهازي ،تههابع ههدف را حههداقل
خطاي بين هارمونيكهاي ولتاژ و هارمونيكهاي جريان مدل طراحی شهده و

σ = 10

b2 

کشورها بنا نهاده شده است .اين الگوريتم ،از چندين کشهور در حالهت
اوليه شروع می شود ،کشورها در حقيقهت جوابههاي ممكهن مسهاله مهی

a1  b1  0.1

][167,180]  [182,198]  [ 200,204

با استفاده از فلوچارت نشان داده شده در مرجع] [29که روند
اجراي اين الگوريتم را نشان می دهد ،می توان به طراحی پارامترهاي
آشوب پرداخت .که نتايج اين طراحی در جدول( )2و شكل ( )2بيان
گرديده است.
Rossler
-0.478

ICA
Ge

10

مدل واقعی که با استفاده از داده هاي واقعی کوره قوس الكتريكهی فهوالد

-0.4781

10

بصورت رابطه ( )5بيان می گردد.

10

100

100

i 1

v 1

cos t   K v Fv   K i Fi

()5

Cost Function

مبارکه اصفهان ،بدست آمده تعريف می نماييم .بر اين اساس تهابع ههدف
-0.4782

-0.4783

10

 K v  | THDv ( EAF )  THDv | 2  K i  | THDi ( EAF )  THDi | 2

که در اين رابطه cost ،تابع هدف ويا تابع هزينه Fv ،تابع هزينه تلفات

40

50

30
Decade

هارمونيكهاي ولتاژ Kv ،پارامتر متغير ولتاژ و Fiتابع هزينه تلفات

(الف)

هارمونيكهاي جريان Ki ،پارامترمتغير جريان می باشد THDv .ضريب

Lorenz
-0.525

اعوجاج هارمونيک کل ولتاژTHDv(EAF) ،ضريب اعوجاج

Ge
-0.529

10

جريان

) THDi(EAFضريب اعوجاج هارمونيک کل جريان مدل واقعی

-0.533

10

کوره قوس الكتريكی می باشد.

Cost Function

اصفهان،

THDi

ضريب

اعوجاج

هارمونيک

10

ICA

هارمونيک کل ولتاژ مدل واقعی کوره قوس الكتريكی فوالد مبارکه
کل

20

10

0

-0.537

 2-2-3محدوديت ها:
عالوه بر کمينه کردن انحراف هارمونيک هاي ولتاژ و جريان به
عنوان يک هدف ،ميزان انحراف تک تک پارامترهاي سيستم هاي

10

50

40

20

30

10

0

Decade

(ب)

آشوب نيز نبايد از حد مجاز تجاوز کند و حدود پارامترها بايد در بين
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Chua

جدول( :)3مقادير  Pstمربوط به مدل کوره قوس الكتريكی و مدلهاي
طراحی شده

ICA
Ge

-0.554

10
Cost Function

-0.555

10

-0.556
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10

0

(ج)
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2

9
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2.
33
1
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1.
30
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1.
45
71
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19
0
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09
9

0.
98
16
.5
98
5
1.
00
90
1.
13
99

Pst
Pst
)(EAF
Rossler

Lorenz

Chua

شكل( :)2نمودار بهترين تابع هزينه در سه مدل(الف)  Rosslerو (ب)
 Lorenzو(ج)  Chuaبا استفاده از دو الگوريتم رقابت استعماري و الگوريتم ژنتيک
جدول( :)2مقاديرو نتايج پارامترهاوبهترين تابع هزينه ،در سه مدل آشوبی
Rossler
c= 34.7444
q= 38.3045
C.F=0.332
c=42.4913
q=31.0355
C.F=0.332

Lorenz
r =78.485
q=49.269
C.F=0.290

Chua
β=17.1963
q=15.9263
C.F=0.2779

r=42.4913
q=31.035
C.F=0.292

β= 17.025
q=10.0734
C.F=0.2784

الگوريتم

رقابت
استعماري
ژنتيک

با استفاده از مقادير جدول ( )3می توان به اين نتيجه رسيد که اوال
انتخاب اين سه سيستم آشوب براي مدلسازي قوس الكتريكی صحيح
بوده است ،زيرا حداکثر ميزان اختالف مربوط به مدل  Rosslerبوده،
که ماکزيموم آن در ثانيه دوم می باشد که برابر 3.733است .که مقدار
اندکی می باشد .همچنين بهترين مدل ،مدل  Lorenzمی باشد.
همچني ن می توان اين چنين بيان کرد که برازش مدل طراحی شده با تابع
هدف حداقل خطاي بين هارمونيكهاي ولتاژ و جريان با مدل واقعی ،از
ديدگاه فليكر ولتاژ نيز داراي عملكرد مطلوبی می باشد.

همانگونه که در شكل ( )2و جدول ( )2نشان داده شده است ،براي
طراحی بهتر پارامترهاي سيستمهاي آشوب از دو الگوريتم رقابت
استعماري و الگوريتم ژنتيک استفاده شده است .با توجه به شكل ()2

-4کنترل کوره قوس الکتريکي بر مبنای تئوری آشوب به
منظور بهبود پارامترهای کيفيت توان

الگوريتم رقابت استعماري در زمان کمتري به ميزان نهايی خود می رسد
و با توجه به جدول ( )2تابع هزينه کمتري نيز دارد .بنابراين در طراحی
پارامترها از الگوريتم رقابت استعماري استفاده می گردد.

همانگونه که بيان گرديد ،به دليل اينكه قوس الكتريكی تحت تاثير
حرکت الكترودها و جابجائی مواد مذاب قرار دارد ،هنگامی که طول
قوس هنگام ذوب تغيير میکند نوسانات شديد ولتاژي در مدار تغذيه

 -3-3ارزيابي و تعيين اعتبار مدلهای آشوبي ارائه شده
از ديدگاه اندازه گيری فليکر

مشاهده می گردد ،و جريان قوس نيز مسير نامنظمی خواهد داشت.
جريانهاي نامتعادل باعث اعوجاج وتغييرات زيادي در شبكه توان می
شوند .براي کاهش اين تغييرات که خود عاملی براي افزايش فليكرها و

همانگونه که در مراحل قبل بيان گرديد ،به برازش مدلی با مدل واقعی

هارمونيكها میباشد ،الزم است که از يک سيستم کنترل به منظور کنترل

کوره قوس الكتريكی پرداختيم ،که شاخص برازش ميزان هارمونيكهاي

موقعيت الكترودها ودر نتيجه آن کنترل طول قوس و در نهايت کنترل

ولتاژ و هارمونيكهاي جريان بوده است .درادامه به منظور بررسی عملكرد

جريان کوره قوس الكتريكی استفاده کرد .با توجه به آشوب گونه فرض

طرح پيشنهادي ،به اندازگيري ميزان فليكر ولتاژ ،پرداخته و نتايج را با

کردن حرکت قوس الكتريكی ،و مدلسازي آن بوسيله سيستمهاي

نتايج بدست آمده از مدل واقعی ،مقايسه می نماييم .جدول ( )3مقادير

آشوبی ،به منظور طراحی کنترل کننده کوره قوس الكتريكی  ،اين ايده

فليكر ولتاژ لحظه ايی ( (pstرا در بين مدل واقعی کوره قوس الكتريكی

دنبال می شود که براي سيستم آشوبی برازش شده به رفتار ديناميكی

فوالد مبارکه اصفهان و مدلهاي طراحی شده با استفاده از سيستمهاي

سيستم ،يک کنترل کننده آشوبی طراحی شود که اعمال آن به سيستم

آشوب را نشان می دهد.

منجر به کنترل طول قوس الكتريكی و در نتيجه موقعيت الكترودها
گردد .به اين ترتيب جريان کوره قوس الكتريكی که عامل حرکت
الكترودها است ،کنترل می گردد .در اين راستا دو روش کنترل آشوبی
در بخش بعد مورد استفاده قرار می گيرد .يكی از اين روشها موسوم به
روش کنترل فيدبک تاخير از روشهاي شناخته شده در کنترل آشوب می
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باشد ] . [21 ،28روش ديگر نيز روشی است که توسط نويسنده نخست
اين مقاله براي کنترل تطبيقی سيستم آشوبی همسان لرنز -لو -چن در
] . [39ارائه گرديده و جهت مشاهده جزئيات می توان بدان مراجعه نمود.
بنابراين با استفاده از اين دو روش کنترل آشوبی به کنترل الكترودهاي
کوره قوس الكتريكی وکنترل طول قوس و درنهايت کنترل جريان شبكه
توان پرداخته میشود .به اين ترتيب ،با کنترل جريان کوره قوس

شكل ( :)5دياگرام بلوکی سيستم کنترل الكترودهاي کوره قوس الكتريكی

الكتريكی اثرات وحود هارمونيكها و فليكر ولتاژهاي اعمالی به شبكه

اگر بلوک شكل ( )5را به صورت شكل ( )6در نظر بگيريم ،میتوان

توان کاهش می يابد.

) G(sرا به صورت رابطه ( )8در نظر گرفت.

 -1-4اعمال کنترل کننده به کوره قوس الکتريکي
بعد از طراحی کنترل کننده ها ،با توجه به اين که هدف نهايی
اعمال کنترل کننده به کوره قوس الكتريكی ،کنترل جريان قوس
الكتريكی است ،وجريان کوره قوس الكتريكی يک رابطه غير خطی با
طول قوس الكتريكی دارد ،براي مدلسازي قوس الكتريكی از مدل کامل
شكل( : )6دياگرام بلوکی سيستم ساده شده کنترل الكترودهاي کوره قوس

آشوبی طراحی شده استفاده می گردد .سپس به منظور کنترل جريان

الكتريكی

خروجی کوره قوس الكتريكی رابطه غير خطی بين طول قوس الكتريكی
و جريان کوره قوس الكتريكی به صورت رابطه تكه ايی خطی طبق
رابطه ) (7در نظر گرفته می شود 22 ]:و . [33

I  f (l )  I m0  k m L

)(7

Lm  L  Lm1 I m0 , K m  0
در اين رابطه  Iجريان قوس الكتريكی Imo ،ماکزيموم جريان قوس
الكتريكی که در آستانه شروع ذوب اتفاق می افتد و برابر  4KAدر نظر

 KT K m K D
) L( s

2
U ( s) Tm s  (1  K T K m K f ) s

()8

G( s) 

در اين رابطه  Ktضهريب عملكهرد در تريسهتور و  Tmثابهت زمهان
و Kmضههريب عملكههرد درموتههور و  Kdضههريب تناسههب در سيسههتم
مكهانيكی و Kfضهريب فيهد بهک سهرعت در نظهر گرفتهه مهیشهود و بها
قراردادن مقادير پارامترها به صورت رابطه ( )1خواهد شد:
در ادامه با در نظهر گهرفتن ) G(sبهه صهورت رابطهه ( )1بهه اعمهال

گرفته می شود L .طول قوس Km ،پارامترثابت طول ميباشد .در اين
قسمت الزم است اشاره مختصري به الكترودها و ملحقات آن گردد.

کنترل کننده هاي طراحی شده به مهدل کامهل کهوره قهوس الكتريكهی و

ساختار الكترودها را بوسيله سه قسمت تريستور ،موتور ،چرخ دنده ها

مدل در نظر گرفته شده براي الكترودهاي کوره قوس الكتريكی پرداختهه،

مدل می نماييم .همچنين از يک فيدبک سرعت براي اطمينان از پايداري

وبه منظور بررسی عملكرد کنترل کننده طراحی شده ،به اندازگيري فليكر

سيستم طراحی شده ،استفاده می نماييم ] [27 ،26 ،25براي کنترل کوره
قوس الكتريكی ،در ابتدا از يک ترانسفورمر جريان ) (CTبراي اندازه
گيري جريان قوس استفاده می گردد .سپس اين جريان را با جريان منبع

ولتاژ لحظه ايی( )Pstوهارمونيكهاي ولتاژ پرداخته و نتهايج را قبهل و بعهد
از اعمال کنترل کننده بدست آورده و با هم مقايسه مینماييم

9

5000

Source
Lorenz
Controller

تريستور که باعث حرکت موتورها و چرخ دنده ها میگردد ،کنترل

0

)Voltage(V

مقايسه کرده و به يک کنترل کننده اعمال می نماييم .در نتيجه ولتاژ
میشود .شكل()5و( )6دياگرام بلوکی سيستم کنترل الكترودهاي کوره
قوس الكتريكی را نشان میدهد.
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شكل( :)7منحنی جريان رفرنس جريان کوره قوس الكتريكی کنترل شده
باکنترل تطبيقی همسان Lorenz

شكل ( )7منحنی جريان رفرنس ،و جريان کوره قوس الكتريكی
1

Set point
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کنترل شده باکنترل تطبيقی را نشان ميدهد که بعد از طی مدتی نوسانات
جريان کامال منظم شده است.
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محمد عطايی ،هاجر قطب ،غضنفر شاهقليان ،آرش کيومرثی
0.14
With Controller
With Out Controller
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)Time(sec
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0
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شكل ( :)8منحنی فليكرولتاژ ،بدون اعمال کنترل کننده ،وهمراه با اعمال
کنترل کننده تطبيقی همسان Lorenz

(ج)

(الف)

(د)

(ب)

(ه)
شكل( :)1هارمونيكهاي جريان همراه با اعمال کنترل کننده و بدون اعمال
کنترل کننده (الف) بدون اعمال کنترل کننده (ب) همراه با اعمال کنترل کننده
تطبيقی همسان (، Lorenzج) فيدبک تاخير( ،Lorenzد) فيدبک تاخير
( ،Rosslerه) فيدبک تاخير chua

شكل( ) 8منحنی فليكرولتاژ ،بدون اعمال کنترل کننده ،وهمراه با
اعمال کنترل کننده تطبيقی را نشان می دهد .در شكل ( )1هارمونيكهاي
مجله کنترل ،جلد  ،7شماره  ،2تابستان 9312
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 آرش کيومرثی، غضنفر شاهقليان، هاجر قطب،محمد عطايی
for steel industrial power systems", in: IEEE Porto
Power Tech Conference, Porto,

[5] G.C. Montanari, M. Logginil, A. Cavallinil, L. Pittil,
D. Zaninelliz, "Arc-furnace model for the study of
flicker compensation in electrical networks", IEEE
Transactions on Power Delivery 9 (October (4))
(1994).

جريان همراه با اعمال هر دو کنترل کننده و بدون اعمال کنترل کننده
 بدون کنترلTHD ، همانطور که مالحظه می گردد.نشان داده شده است
 در هنگام اعمال کنترل کننده فيدبک تاخير زمان. می باشد%33.62 کننده
. می باشد%99.33 است که برابرLorenz  مربوط به مدلTHD کمترين
 باLorenz  کنترل سيستم تطبيقی همسان،اما بهترين کنترل کننده

[6] S. Varadan, E.B. Makram, A.A. Girgis, "A new time
domain voltage sourge model for an arc furnace
using EMTP", IEEE Transactions on Power Delivery
11 (July (3)) (1996).

 است هرچند که نتايج حاصل از اعمال هردو کنترل%99.21 برابرTHD

[7] E. O’Neill-Carrillo, G.T. Heydt, E.J. Kostelich, S.S.
Venkata, A. Sundaram, "Nonlinear deterministic
modeling of highly varying loads", IEEE
Transactions on Power Delivery 14 (April (2)) 1999).

فوالد مبارکه اصفهان در طراحی و مدلسازي قوس الكتريكی و طراحی

[8] Anxo, P.O. Alonso, M. Perez,"An Improved Time
Domain Arc Furnace Model for Harmonic Analysis",
IEEE Trans.,on Power Del.,Vol.9, No.1, pp. 367-373,
2004.
[9] R. Grunbaum, "SVC light: a powerful means for
dynamic voltage and power quality control in
industry and distribution", Power Electronics and
Variable Speed Drives, 18-19 September 2000,
Conference Publication No. 475 0 IEE 2000.

 الزم به ذکر است.کننده در کاهش هارمونيكهاي جريان قابل توجه است
 از داده هاي کوره هاي کوره قوس الكتريكی،که در انجام شبيه سازيها
[ و نتايج طراحی با مدلهاي موجود32]  استفاده شده است،کنترل کننده
.مقايسه شده است

 نتيجه گيری-5
در اين مقاله در ابتدا به طراحی حالت استاتيک قوس الكتريكی با
 و با مدوله کردن ولتاژ قوس، نمايی پرداخته-استفاده از مدل هذلولی
الكتريكی با ولتاژ خروجی سيستم آشوبی به همراه انتخاب بهينه
پارامترهاي آن با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري والگوريتم ژنتيک

[10] J. Doleial, A.G. Castillo, V. Valouch, "Topologies
and control of active filters for flicker
compensation", in: ISIE’2000, Cholula, Puebla,
Mexico, 2000.

 معيار انتخاب بهينه.به مدلسازي کوره قوس الكتريكی پرداخته شد

[11] R. Hooshmand, M. Banejad, M. Torabian, "A New
Time Domain Model for Electric Arc Furnace",
Electrical Engineering, Journal, Vol. 59, No. 4, pp.
195-202, 2008.

 به منظور کاهش اثرات هارمونيكها و فليكر ولتاژهاي ناشی،کنترل کننده

[12] M. a. Golkar, M. Tavakoli, S. Meschi, "A Novel
Method of Electrical Arc Furnace modeling for
Flicker Study", IEEE Trans. Power Del., 2007.

پارامترها بر اساس ميزان تطابق شاخصهاي کيفيت توان اندازه گيري شده
 با توجه به لزوم اعمال.از داده هاي واقعی در مقايسه با مدل ارائه شده بود
از اعمال کوره قوس الكتريكی به روي شبكه هاي توزيع در ادامه ايده
کنترل الكترودهاي کوره قوس الكتريكی بوسيله کنترل کننده هاي
 پارامترهاي، با اعمال دو کنترل کننده آشوبی.آشوبی ارائه گرديد
کيفيت توان قبل و بعد از اعمال کنترل کننده ها بررسی گرديدند که

[13] G. Carpinelli, F. Iacovone, A. Russo, P. Varilone,
"Chaos-based modeling of DC arc furnaces for
power quality issues", IEEE Transactions on Power
Delivery 19 (October (4)) (2004).

.کاهش چشمگيري در ميزان هارمونيكها و فليكر ولتاژها مشاهده شد

[14] W. Ting, Z. S-Yao,"A new frequency domain for the
harmonic analysis ", IEEE Conference, APSCOM97, Hong Kong, 552-555, 1997.

.که علت اين موضوع از موضوعات تحقيقاتی آتی نويسندگان است

[15] T. Alligood, D. Sauer, A. Yorke, Chaos: An
introduction to Dynamical System, Thomas Springer,
New York, Springer - verlag ,1996
[16] D. Dutta, S. Chakraborty, "Bifurcation Diagrams in
relation to Synchronization in Chaotic systems",
Pramana, Journal, Vol. 74, No. 6, pp.919-929, June
2010
[17] F. C. Hoppensteadt, Analysis and Simulation of
Chaotic Systems, Second Edition. E. Marsden, L.
Sirovich, Springer, Vol.94, 2000

بررسی نتايج مبين حصول بهترين نتايج با استفاده از مدل آشوبی بر اساس
 استLorenz  همراه با کنترل کننده تطبيقی همسانLorenz سيستم
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طراحی بهینهی چندهدفهی ربات کابلی -6درجه آزادی با استفاده از
معیارهای سینماتیکی
2
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(تاريخ دريافت مقاله  ،2932/9/25تاريخ پذيرش مقاله )2932/5/21
چکیده :در اين مقاله با استفاده از معيارهای متنوع سينماتيكی و بهره گيری از الگوريتم های بهينه سازی تكاملی ،به طراحی بهينه چند هدفه ربات های
کابلی با  1درجه آزادی پرداخته شده است .در همين راستا ،تعيين فضای کاری رباتهای کابلی به عنوان يكی از مهمترين چالشهای طراحی رباتهای کابلی
فضايی در اين مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته و از ميان تعريفهای متعدد ،فضای کاری کنترل پذير به عنوان يكی از جامعترين تعاريف فضای کاری
رباتهای کابلی انتخاب شده است .در اين فضای کاری به ازای همه نيروها و گشتاورهای وارده بر مجری نهايی ،کابلها در حالت کششی باقی میمانند .به
منظور سنجش مهارت ربات  ،از معيار عدد وضعيت عمومی به عنوان شاخصی مؤثر در بررسی ميزان دوری از تكينگی استفاده شده است .همچنين بدترين
حساسيت سينماتيكی به عنوان دقت قابل ارائه به کاربر در اين مقاله معرفی شد .با بهره گيری از روشهای بهينه سازی چند هدفهای مانند الگوريتم ژنتيک،
جبهه بهينگی پرتو به گونه ای برای پارامترهای طراحی ربات کابلی بدست می آيد که تمامی توابع هدف طراحی ربات ،به طور همزمان بهينه شوند.
کلمات کلیدی :ربات کابلی ،طراحی بهينه چند هدفه ،حساسيت سينماتيكی ،عدد وضعيت ،فضای کاری کنترل پذير.

Multi-Objective Optimization of 6-Degree-of-Freedom CableDriven Parallel Robot Using Kinematic Indices
Seyed Ahmad Khalilpour, Hamidreza Taghirad, Mahdi Tale Masouleh,
Mahdi Aliyari Shoorehdeli
Abstract: This paper investigates the multi objective optimization of 6-degree of freedom cable-driven parallel
robots by using the evolutionary optimization algorithm. In this regard, the determination of cable-driven parallel
robots workspace is reviewed as the most important challenge in the design of space cable-driven parallel robots
and among various definitions, controllable workspace is selected as a general definition of the cable-driven
parallel robots workspace, in which the robot cables remain in tension for any applied forces and wrenches to the
end-effector. In order to evaluate the dexterity of the under study robot, the condition number index is used as an
effective criterion to measure the distance from singularity. Moreover, the worst kinematic sensitivity is
introduced as a presentable accuracy index. Furthermore, by taking the advantages of multi-objective optimization
methods such as the non-sorting genetic algorithm, the optimal pareto front for the design parameters of the robot
is obtained such that simultaneously, all of the robot design’s objectives are satisfied.
Keywords: Planar cable robot, Multi-objective optimization, Kinematic sensitivity, Condition number,
Controllable workspace.
ممتازی نظير سرعت و شتاب باال ،وسعت فضای کاری ،هزينه کم ساخت،

 -1مقدمه
رباتهای موازی کابلی که با نام سكوهای استوارت با پايه تاندونی 2نيز
معروف هستند [ ،]2از مجری نهايی 2تشكيل شدهاند که توسط تعدادی کابل
به چارچوب ثابت متصل میباشند .اين رباتها به علت دارا بودن ويژگیهای

Tendon-based Stewart Platforms
نويسنده عهده دار مكاتبات :حميد رضا تقی راد

1

قابليت حمل بار زياد نسبت به وزن کم ربات و  ،...کاربردهای فراوانی در
حل مسائل گوناگون پيدا کرده اند و هر روز ايدههای جديدی از به کار
گيری آنها در صنايع گوناگون منتشر میشود .طيف وسيع اين کاربردها که
از پاک کردن نمای شيشهای برجهای بزرگ [ ]2تا عمل جراحی [ ]9و يا باز
End-effector

2
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توانبخشی معلوالن [ ]3را شامل میشود ،عالقه پژوهشگران را به کار در زمينه

بخشی از طراحی يک ربات ايده آل به شمار میآيد [ .]25تعيين نقاط تكين

رباتهای کابلی بر میانگيزد .زمينههای مختلفی چون ابزار واسط المسهای

و کاهش آنها يكی از چالشهای مهم طراحی رباتها میباشد .در طراحی

[ ،]5رباتهای نجات بخش [ ،]1بازتوان بخش [ ،]7آموزشهای ورزشی [ ]8و

رباتهای موازی ،معموالً از شاخصهای سينماتيكی برای کاهش تكينگیها

نقل و انتقال اجسام سنگين [ ]3تنها بخشی از کاربردهای رباتهای کابلی را

و افزايش کارايی اين مكانيزمها استفاده میشود .معروفترين اين شاخصها،

به خود اختصاص دادهاند.

معيار توانايی يوشيكاوا [ ]21و معيار مهارت [ ]27میباشند که کاربرد آنها

با توجه به اينكه کابلها در رباتهای موازی کابلی فقط قادر به اعمال نيروی

دارای بعضی محدوديتها به ويژه در رباتهای موازی کابلی است .برای حل

کششی هستند ،روش کار با اين گونه رباتها نسبت به رباتهای موازی معمول

اين مشكالت ،اخيراً دو معيار مختلف که حساسيت سينماتيكی انتقالی و

متفاوت می کند .در واقع طراحی اين رباتها به گونهای بايد صورت گيرد

دورانی نام 2دارند  ،پيشنهاد شده است .اين دو شاخص کران باالی خطای

که سيستم کنترل آن در هر لحظه ،سيگنالی برای محرکها ارائه دهد که

دورانی و انتقالی مكانيرم میباشند که از خطای با نرم واحد در فضای مفصلی

نتيجه آن ،اعمال نيروی کششی در کليه کابلها باشد .در واقع طراحی

منشاء گرفته اند [.]28

پيكربندی مكانيكی و سپس سيستم کنترل ربات بايد به گونهای باشد که ربات

در زمينه بهينه سازی و طراحی رباتهای کابلی میتوان به مراجع [-23،20،21

برای رسيدن به موقعيت و جهت مورد نياز خود ،فقط از نيروهای کششی در

 ]29اشاره کرد .در اين مراجع از شاخصهايی نظير مساحت فضای کاری
9

محرکها استفاده کند .به همين سبب افزونگی در رباتهای کابلی موازی

استاتيكی ،عدد وضعيت عمومی  ،فضای کاری کنترلپذير و جلوگيری از

يک امر اجتناب ناپذير به شمار میآيد .به عبارت ديگر ،برای آن که ربات

برخورد کابلها استفاده شدهاست تا ربات کابلی متناسب با نياز طراحی گردد.

کابلی در يک موقعيت غير تكين دارای 𝑛 درجه آزادی باشد ،حداقل به

در حالت کلی ،اين مراجع برای داشتن تخمينی از وضعيت فضای کاری ،از

 𝑛 + 1کابل نياز است .از جمله ديگر چالشها میتوان به برخورد کابلها با

شبكه بندی فضای کاری استفاده کرده و در هر نقطه از شبكه ايجاده شده،

هم و کابل ها با بدنه و اشياء پيرامون ربات اشاره کرد که مشكالتی را بر سر

معيار محلی مورد نظر را بررسی میکند.

طراحی اين رباتها قرار داده است [ .]20مهارت کافی ربات و قدرت مانور

طراحی و بهينه سازی چندهدفه رباتها از جمله موضوعات مورد عالقه محققان

در جهات مختلف ،از جمله ديگر مواردی است که در طراحی همه مكانيزمها

به شمار می آيد که در اين حوزه می توان به مراجع [ ]22 ،20اشاره کرد .در

مد نظر قرار می گيرد .برآورده کردن تمام موارد فوق نيازمند به کار گيری

اين مراجع ،با استفاده از روشها و الگوريتم های تكاملی به بهينه سازی

روشهای بهينهسازی چند هدفه برای طراحی ربات است .چرا که بهينهسازی

چندهدفه رباتهای موازی پرداخته شده است .اما مرجع[ ]22با تكيه بر تحليل

به منظور دستيابی به تنها يک هدف ممكن است به عدم دستيابی به اهداف

بازه ای و با رويكرد در نظرگرفتن چندين شاخص ،اقدام به بهينه سازی

ديگر منجر شود.

چندهدفه رباتها کرده است و به عنوان نمونه مكانيزمی موازی با -1درجه

در ادبيات رباتهای موازی کابلی افزونه ،فضای کاری از ديدگاههای مختلف

آزادی را طراحی و بهينه سازی نموده است.

مورد بررسی قرار گرفته و در مقاالت علمی ،انواع گوناگون فضای کاری

با وجود ارائه پاسخی با صحت تضمين شده ،حجم محاسبات باال و سختی حل

برای اين رباتها تعريف شده است .به طور خالصه فضای کاری رباتهای

مسأله در فضای تحليل بازه ای ،از کارآمدی اين رويكرد می کاهد .به طور

کابلی به چهار دسته کلی تقسيم بندی میشوند )2( :فضای کاری چرخش

خاص ،بهينهسازی چند هدفه رباتهای کابلی در [ ]20،29مورد بررسی قرار

امكان پذير [ )2( ]22فضای کاری ديناميكی [ )9( ]22فضای کاری استاتيكی

گرفته است .در مرجع [ ]20طراحی چند هدفه بر اساس روشی مبتنی بر

3

5

[ ]29و ( )3فضای کاری کنترلپذير .]23[ 2در اين مقاله فضای کاری

بازرسی ديداری صورت گرفته است و در نهايت ،يک طرح بهينه به عنوان

کنترلپذير رباتهای کابلی مورد بررسی قرار میگيرد .فضای کاری

خروجی ارائه شده است  .مبنای اين روش به کارگيری همزمان معيارهای

کنترلپذير شامل همه موقعيتها يی از مجری نهايی است که در آنها به ازای

جلوگيری از برخورد کابل ،حجم فضای کاری و مهارت ربات در قالب يک

همه نيروها و گشتاورهای وارده بر مجری نهايی ،کابلهای ربات در حالت

مسأله بهينه سازی چند هدفه است .اين مرجع به جای محاسبه جبهه پرتو ،1از

کششی قرار گيرند [ .]23بنابراين وسعت اين فضای کاری میتواند به عنوان

يک تابع هزينه کلی استفاده کرده است .اما مشكالتی نظير وزن دهی و ارزش

يكی از معيارهای طراحی بهينه چند هدفه مورد بررسی قرار گيرد.

گذاری معيارهای مختلف نسبت به هم ،از کارايی اين روش میکاهد .لذا

از جمله قيودی که در هنگام طراحی هر ربات بايد در نظر گرفت ،دقت و
مهارت آن ربات در انجام وظايف محوله است .تعيين فضای کاری که دقت
ربات ،حداقلهای تعيين شده را رعايت میکند و سعی در افزايش اين فضا،
1

4

2 Point-displacement

5

)Controllable WorkSpace ( CWS
and Rotational Kinematic Sensitivity

Global Condition Number
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در[ ]20برای برطرف کردن اين مشكل ،وزندهی هر تابع هدف را با توجه به

ربات کابلی فضايی در نظر گرفته شده در اين مقاله ،رباتی با  1درجه آزادی

نمودارهای ديداری 2مربوطه پيشنهاد میکند.

در فضا و  8کابل است .حضور  7کابل برای داشتن فضای کاری کنترل پذير

همچنين در مرجع [ ،]29با استفاده از معيارهای کنترلپذيری ،عدد وضعيت

اجباری است ،اما داشتن کابل هشتم بر مهارت ربات میافزايد .مرجع []23

عمومی و حساسيت سينماتيكی ،به طراحی بهينه چندهدفه ربات کابلی

بررسی جامعی بر روی انواع رباتهای کابلی فضايی انجام داده است .اين

صفحهای پرداخته شده است و از الگوريتمهای بهينهسازی هوشمندی

مرجع ابتدا فرض میکند که چهارچوب ثابت و مجری نهايی ،هر دو مكعب

نظير NSGA II2و  AWPSO9استفاده شده تا جبهه پرتو بهينه پارامترهای

شكل هستند و کابلها به کنجهای اين مكعبها وصل میشوند .مرجع []23

طراحی ربات کابلی صفحهای بدست آيد .در اين مقاله اشاره شده است که

نشان میدهد با وجود اين که  8! = 40320حالت برای اتصال کابلها

مقايسه عملكرد الگوريتم های بهينه سازی چند هدفه به کار رفته نشان میدهد

وجود دارد ،تنها  20حالت در چرخشهای کاری مد نظر ،دارای فضای کاری

که الگوريتم  NSGA IIنسبت به الگوريتم  AWPSOکارايی بهتری داشته و

میباشد .همچنين [ ]23بيان میکند که اتصال کابلها به صورت فوق ،احتمال

جبهه پرتوی با پراکندگی مناسبتری را فراهم آورده است.

برخورد کابلها با يكديگر را بسيار افزايش میدهد ،لذا سعی میکند با مجمتع

هدف اين مقاله ،بررسی معيارهای سينماتيكی مناسب برای طراحی

کردن محل قرار گيری عملگرها و يا اتصال کابلها به مجری نهايی در يک

رباتهای کابلی فضايی و سپس ،بهينهسازی چند هدفه بر اساس شاخصهای

نقطه ،از احتمال برخورد کابلها بكاهد .مرجع [ ]22در پايان دو طرح عصايی

3

مطرح شده میباشد .بر اين اساس ،معيارها به گونهای انتخاب میشوند که

و  Tرا به عنوان طرحهای برتر معرفی میکند .مراجع ديگری نيز به همين

بتوانند وسعت فضای کاری و دقت و مهارت ربات را تنظيم نمايند .عالوه بر

نتايج اشاره دارند .به عنوان مثال [ ]25طرح عصايی و طرح  Tرا به ترتيب با

اين ،قابليت ساخت و کارايی مكانيزم به عنوان معيارهای مهم ديگر در طراحی

نامهای کاوامورا و نوشيوکا معرفی میکند و خصوصيات فوق را برايشان

ربات ،مورد توجه قرار میگيرند .استفاده از الگوريتمهای هوشمند ارائه شده

برمیشمرد .مرجع [ ]21نيز به نوعی طرح عصايی را به عنوان طرح ايده آل

در اين مقاله ،اين فرصت را فراهم میآوردند تا دسته جوابی به عنوان بهترين

معرفی میکند و آن را گلكسی 5میخواند .لذا در اين مقاله نيز به بررسی و

پاسخ (جبهه پرتو) به کاربر نهايی يا سازنده ارائه گردد تا در نهايت با توجه به

بهينه سازی اين طرح پرداخته میشود تا اهداف و معيارهای مد نظر برآورده

اهميت معيارهای طراحی در شرايط گوناگون و نياز کاربر ،يكی از اين نقاط

گردد.

بهينه در جبهه پرتو به منظور ساخت انتخاب گردد.
در جمعبندی توضيحات فوق بايد به اين موضوع توجه کرد که هدف
اصلی اين مقاله نه بيان معيارهای جديد سينماتيكی در حوزه رباتيک است و
نه ارائه روش های جديد بهينه سازی بلكه نوآوری اصلی اين مقاله ،بررسی
معيارهای متنوع سينماتيكی در کنار هم و استفاده از آنها در الگوريتمهای
بهينهسازی چندهدفه هوشمند میباشد که در نهايت ،منجر به ارائه جبهه

 -2-2ربات کابلی عصايی
دراين بخش ،ربات کابلی با طرح عصايی به عنوان گونهای متداول از
رباتهای فضايی معرفی میگردد .شكل خاص مجری نهايی اين طرح که به
صورت عصا میباشد ،اين طرح را به اين نام مشهور ساخته است .طرح ربات
کابلی عصايی که در شكل 2نمايش داده شده است.

پرتوی بهينه شده است .مقاالت متنوعی از معيارهای سينماتيكی استفاده شده
در اين مقاله به منظور طراحی ربات کابلی بهره بردهاند ،اما هيچ کدام به
بررسی اين معيارها در کنار هم و در نهايت بهينهسازی چند هدفه با استفاده
از الگوريتمهای هوشمند نپرداختهاند .در ادامه اين مقاله ،ابتدا ربات کابلی
فضايی مورد نظر معرفی میگردد .در بخش سوم معيارهای متداول سينماتيكی
طراحی ربات کابلی که وسعت فضای کاری و دقت و مهارت ربات را
ارزيابی میکنند ،بيان میگردند .در بخش چهارم معيارهای بيان شده در
قسمت قبل با توجه به پارامترهای طراحی ،تحليل میشوند .در نهايت با
استفاده از الگوريتمهای بهينهسازی چندهدفه تكاملی ،بهينهسازی همزمانی
برای اهداف در تضاد با هم انجام شده و جبهه پرتو بهينه محاسبه میگردد.

شكل  :2شماتيک ربات کابلی فضايی با طرح عصايی.

 -2معرفی ربات کابلی فضایی

1

Visual Inspection Graphs
Non-dominated Sorting Genetic Algorithm
3 Adaptive Weighted Particle Swarm Optimization

Rod Design
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اين طرح در واقع توسعه يافته طرح ربات کابلی صفحهای"  Vوارونه "V

همگی تابعی از متغير فضای کاری 𝑥 میباشند .در رابطه فوق ماتريس

محسوب میشود [ ]27و انتظار میرود ويژگیهايی شبيه به اين طرح را داشته

𝑨ماتريس ساختار 2ناميده میشود که برابر با ترانهاده ماتريس ژاکوبی ربات،

باشد.

ماتريس نگاشت سرعت فضای کاری به فضای مفصلی ،میباشد[ .]29يكی

مجری نهايی طويل و قرار گيری عملگرها در گروههای دو تايی از جمله
ويژگیهای مشترک اين طرحها محسوب میشوند .کنار هم قرار گرفتن
عملگرها و شكل خاص مجری نهايی ،احتمال برخورد کابلها را در اين طرح
از بين برده است .اما ابعاد بزرگ مجری نهايی اين طرح به علت جرم و وزن
زياد ،از چابكی و سرعت عمل ربات میکاهد و از طرف ديگر ،کاربر را
مجبور میسازد تا فضايی بسيار بزرگتر از فضای کاری کنترل پذير ربات را
خالی از هر گونه شيئی قرار دهد تا از برخورد مجری نهايی ربات به اجسام
پيرامون جلوگيری کند.

از عمومیترين تعاريف فضای کاری رباتهای کابلی ،فضای کاری کنترل
پذير میباشد که با نامهای فضای کاری بستار چرخش 2و فضای کاری بستار
نيرو 9نيز شناخته شده است .در اين فضای کاری ،مجری نهايی ربات میتواند
در هر جهتی و در هر اندازه ای ،نيرو وارد کند ،در حالی که کابلها همچنان
کشيده باقی می مانند .بنابراين در تحليل اين فضای کاری ،هيچ محدوديتی
برای تنش کابلها در نظر گرفته نمیشود .نكته حائز اهميت در اين بررسی
اين نوع فضای کاری ،الزام وجود افزونگی در تعداد کابلها است ،به طوری
که تعداد کابلها از درجات آزادی ربات بيشتر باشد .از آنجايی که اين نوع
نگرش تنها به هندسه ربات وابسته میباشد ،میتواند معيار خوبی را جهت
طراحی بهينه ربات ارائه دهد .لذا اين مقاله به طور خاص بر روی اين نوع

 -3معیارهای طراحی
در اين بخش ،معيارهای طراحی رباتهای کابلی معرفی میشوند .اين
معيارها که بيشتر ،حجم فضای کاری و دقت و مهارت ربات را مورد بررسی
قرار میدهند عبارتند از فضای کاری کنترل پذير ،معيارهای حساسيت

فضای کاری متمرکز شده است و در ادامه جزئيات و نحوهی آن محاسبه ارائه
میگردد.
 -2-2-9فضای کاری کنترلپذير

سينماتيكی انتقالی و دورانی و عدد وضعيت عمومی ربات .شاخصهای

فضای کاری کنترل پذير مجموعهای از موقعيتهای ربات است که به ازای

مطرح شده در اين بخش ،به منظور بهينه سازی طرحهای ربات کابلی ،در

هر چرخش 𝒘 در مجری نهايی ،حداقل يک بردار نيروی کششی 𝒇 ≤ 0

بخش آتی مورد استفاده قرار میگيرند.

وجود داشته باشد به طوريكه 𝒘 = 𝒇𝑨 گردد.
يكی از مهمترين قضايای مطرح در تحليل اين نوع فضای کاری ،بررسی

 -2-9وسعت فضای کاری

فضای پوچی 3ماتريس ساختار است .بر مبنای خصوصيت فضای پوچی،

همانطور که در مقدمه ذکر شد ،يكی از مهمترين شرايط استفاده از رباتهای

موقعيت ربات در فضای کاری کنترل پذير قرار میگيرد ،اگر و تنها اگر

کابلی ،برقراری شرط کششی بودن کابلها است .به عبارت ديگر ،بدست

ماتريس ساختار ربات مرتبه کامل بوده و فضای پوچی آن شامل برداری با

آوردن فضايی که هنگام قرار گيری مجری نهايی در آن ،امكان ايجاد تنش

عناصر مثبت (يا هم عالمت و مخالف صفر) باشد .زيرا هنگامی که نيروهای

کششی در کابلها وجود دارد ،نقش کليدی در تحليل کارايی رباتهای

اعمالی به مجری نهايی مشخص شد ،میتوان با استفاده از معادله 𝒘 = 𝒇𝑨

کابلی ايفا میکند .نحوه بدست آوردن اين فضای کاری مبحثی است که در

نيروهای کابلی را مثبت بدست آورد.

اين بخش به آن پرداخته میشود .برای آنكه فضای کاری ربات طوری تعيين

با توجه به غير مربع بودن ماتريس ساختار 𝑨 بايد از شبه معكوس 𝑨 به منظور

شود که هميشه همه کابلها دارای تنش مثبت باشند ،بايد شرط ذيل برقرار

بدست آوردن نيروهای کابلی استفاده کرد .شبه معكوس ماتريس 𝑨 به طريق

باشد:
}𝒇 ≥ 0

()2

{ 𝒙 |𝑨𝒇 = 𝒘,

زير بدست میآيد:
()2

𝑇 −1

†

𝑇

𝑨 )𝑨 𝑨( = 𝑨

در رابطه ( 𝒙 )2نشان دهنده متغيرهای فضای کاری دکارتی میباشد .در واقع

در اين صورت کمترين مقدار نيروهای کابلی از رابطه زير محاسبه میشود:

𝒙 معرف تمامی موقعيتهايی از مجری نهايی ربات است که در آن وضعيت،

= 𝑛𝑖𝑚𝒇

()9

𝒘 †𝑨

کابلها تنش کششی داشته باشند .مجموعه موقعيتهای مجری نهايی ،فضای

اما رابطه باال نمیتواند همواره مثبت بودن کابلها را ارضا نمايد ،از اين رو برای

کاری ربات را تشكيل میدهند که از ديدگاههای مختلف ،قابل بررسی

حل اين مسأله از روش تعميم يافته حداقل مربّعات استفاده میگردد:

هستند.

()3

همچنين در رابطه ( 𝒇 ،)2بردار نيروهای اعمال شده به کابلها از طرف کابل
جمع کنها و𝒘 بردار نيروهای اعمال شده به مجری نهايی میباشند که

Structure Matrix

1

(Wrench Closure Workspace (WCW

2
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∗𝒇𝑐 +

𝑛𝑖𝑚𝒇 = 𝒇

در رابطه فوق 𝒇 ،در فضای پوچی ماتريس 𝑨 قرار دارد .در اين صورت:

()5

=0

∗𝒇𝑨

)Force Closure Workspace (FCW
Null Space
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با توجه به رابطه باال ،هرگاه 𝒇 اکيداً مثبت باشد ،میتوان با انتخاب يک ضريب

بنيادی ،کمترين نيروی کششی کابل متناظر با آن بردار ،در موقعيت مورد نظر

به اندازه کافی مثبت 𝑐  ،عناصر منفی 𝑛𝑖𝑚𝒇 را جبران نمود و به پاسخ 𝒇 ≤ 0

از ربات ،صفر میگردد .بنابراين ،نيروی بنيادی بدترين نيرويی است که

دست يافت .در رباتهای کابلی صفحهای با  3کابل و  9درجه آزادی ،به

می تواند به مجری نهايی ربات وارد شود ،زيرا در اين حالت يک درجه

راحتی میتوان با پيدا کردن بردار فضای پوچی و تعيين عالمت عناصر آن،

افزونگی ربات از بين میرود .اين مرجع در ادامه شرط قرار گيری ربات در

کنترل پذيری ربات را در موقعيت داده شده ،مشخص کرد [ ،]21اما در

فضای کاری کنترل پذير را ،شبه معين مثبت بودن و کامل بودن مرتبه ماتريس

رباتهای با درجات آزادی افزونه بيشتر ،با وجود چند بردار پوچی ،کار به

𝑨 در رابطه زير بيان میکند.

مراتب دشوارتر میشود .به عنوان مثال ربات کابلی با  5کابل و  9درجه آزادی

()7
∗𝑻

)𝑟𝑨𝑛×(𝑛+𝑟) 𝑻∗(𝑛+𝑟)×(𝑛+𝑟) = 𝑾𝐹𝑛×(𝑛+

ماتريسی است که از کنار هم قرار گرفتن بردارهای نيروهای

را فرض کنيد .اين ربات کابلی دارای  2درجه افزونگی میباشد و در

که در آن

موقعيتهای غير تكين ،ماتريس ساختار ربات ،دارای  2بردار پوچی مستقل

کابلی به ازای مجموعه نيرو بنيادی 𝐹𝑾 حاصل میشود .در رابطه فوق 𝑟

است .حال برای آنكه نيروهای وارد بر هر  5کابل ،کششی باشند و ربات در

بيانگر درجه افزونگی و 𝑛 نشان دهنده درجه آزادی ربات است .در [ ]21اين

فضای کنترل پذير قرار گيرد ،بايد پاسخ بدست آمده از ترکيب خطی دو

روش برای دو نمونه ربات کابلی با يک درجه آزادی و دو درجه آزادی به

بردار فضای پوچی ،برداری کامالً مثبت باشد ،تا به ازای مقادير مناسب 𝑐 در

طور کامل بيان شده است که در اينجا از همان روش استفاده شده است .در

معادله ( ،)3تمامی عناصر بردار 𝒇 را بزرگتر از صفر گرداند .يكی از سادهترين

ادامه روش تحليلی ارائه میگردد که بر مبنای جبر خطی ،فضای کنترل پذير

2

را ابتدا در رباتهای با يک درجه افزونگی و سپس در حالت کلی ،جست و

روش های حل اين مسأله ،استفاده از دستور  fminconنرم افزار متلب

می باشد .اما به علت آنكه اين دستور صرفاً يک الگوريتم بهينه سازی با بهره
گيری از روشهای تكرار است ،بسيار وقت گير میباشد .اين موضوع در مسأله
بهينه سازی و طراحی ربات بسيار با اهميت است ،زيرا در الگوريتمهای بهينه
سازی هوشمند ،نياز است که مكرراً کنترل پذيری رباتهای گوناگون در

جو میکند .در اين حالت ،معادله ( )7به معادله زير تبديل میشود:
)= 𝑾𝐹𝑛×(𝑛+1

()8

)𝑨𝑛×(𝑛+1) 𝑻∗(𝑛+1)×(𝑛+1

که برای هر نيروی بنيادی ،معادله فوق به صورت زير ساده میشود:
= 𝑾𝐹𝑖𝑛×1

()3

𝑨𝑛×(𝑛+1) 𝑻∗𝑖(𝑛+1)×1

موقعيت های مختلف فضای کاری بررسی گردد .لذا در مسأله طراحی ربات

با توجه به قضيه مطرح شده در[ 𝑖 ،]21امين نيروی کابل نرماليزه شده به ازای

کابلی ،استفاده از روشهايی بر پايه تعابير فيزيكی مسأله کنترل پذيری که

𝑖 امين نيروی بنيادی ،صفر خواهد شد.

حل کوتاهتری دارند ،پيشنهاد میشود .در [ ]21روش ديگری برای تعيين
کنترل پذيری ربات تحت عنوان نيروی بنيادی 2بيان گرديده است که مبتنی
بر تعبير فيزيكی مسأله کنترل پذيری بوده و در مسأله بهينه سازی چند هدفه
رباتهای کابلی به خصوص در رباتهای کابلی فضايی با  8کابل ،بسيار کار
آمد می باشد .لذا در ادامه به صورت مختصر ،مروری بر چگونگی انجام اين
روش ارائه میشود .آنچه به عنوان ايده در [ ]21مطرح میشود ،معرفی
مجموعه نيروی بنيادی و استفاده از آن به جای فضای پوچی ،در تحليل فضای
کاری کنترل پذير ربات است .در واقع ،مجموعه نيروهای بنيادی تفسير
فيزيكی از کمترين حل شدنی مثبت معادله ( )3ارائه میدهد ،به طوری که هر
گاه اين مجموعه نيرو به مجری نهايی اعمال شود ،آن موقعيت در فضای
کنترل پذير قرار میگيرد .بنابر تعريف بيان شده در [ ]21مجموعه نيروی
بنيادی به مجموعهای شامل 𝑚 بردار اطالق میشود که هر بردار آن متناسب
با يک بردار ستونی از ترانهاده ماتريس ژاکوبی ،𝑲𝑇 ،میباشد.

𝑇]

()20

)𝜏𝑖1 … 𝜏𝑖(𝑖−1

0

)[𝑨1 … 𝑨𝑖−1 𝑨𝑖+1 … 𝑨𝑛+1 ][𝜏𝑖1 … 𝜏𝑖(𝑖−1
𝑖𝐹 𝑾 =

در رابطه فوق 𝑗𝑖𝜏 بيانگر عناصر ماتريس 𝑇 میباشد .به علت صفر شدن 𝑖𝑖𝜏 در
رابطه فوق ،میتوان 𝑖𝑨 را نيز حذف کرد و آن را به صورت زير بازنويسی
کرد.
()22

𝑖𝐹𝑾 = 𝑇] )𝑨𝑛×𝑛 [𝜏𝑖1 … 𝜏𝑖(𝑖−1) 𝜏𝑖(𝑖+1) … 𝜏𝑖(𝑖−1

معادله فوق يک دستگاه 𝑛 معادله 𝑛 مجهول است که به روشهای مختلف،
از جمله روش کرامر قابل حل است.

] ∆𝒊𝒋 𝑑𝑒𝑡[𝑨1 … 𝑨𝑖−1 𝑤𝑖 𝑨𝑖+1 … 𝑨𝑛+1
()22
=
>0
𝒊∆
] 𝑑𝑒𝑡[𝑨1 … 𝑨𝑖−1 𝑨𝑖+1 … 𝑨𝑛+1
مرجع [ ]21برای تعيين فضای کنترل پذير مكانيزمی با 𝑛 درجه آزادی و 2
= 𝜏𝑖1

درجه افزونگی با استفاده از اين روش ،آن را به  𝑛 + 2زيرربات با يک
درجه افزونگی تقسيم کرده است ،به طوری که در 𝑖 امين زيرربات ،کابل 𝑖

ام وجود ندارد .حال اگر  𝑾𝐹𝑖+1از مجموعه نيروهای بنيادی به مجری نهايی

𝒊̂
𝑺
]} = 𝑲𝑻 = −𝑨,
()1
𝒊̂
𝑺 × 𝒊𝑬
𝑚 𝑖 = 1, … ,
که در معادله فوق 𝑚 بيانگر تعداد کابلها میباشد .با توجه به معادله فوق،

دستگاه معادله فوق يک دستگاه 𝑛 معادله 𝑛 مجهول است و مشابه قسمت قبل،

مجموعه نيروهای بنيادی به حالت و موقعيت ربات وابسته هستند .مرجع []21

مرزهای فضای کاری کنترل پذير برای هر زيرربات قابل تعيين است.

[ = 𝑖𝑤 | 𝑖𝑤{ = 𝑭𝑾

اعمال شود ،خواهيم داشت:
()29

] [𝑨1 … 𝑨𝑖−1 𝑨𝑖+2 … 𝑨𝑛+2
[𝜏𝑖1 … 𝜏𝑖(𝑖−1) 0 𝜏𝑖(𝑖+2) … 𝜏𝑖(𝑖+2) ]𝑇 = 𝑾𝐹𝑖+1

اثبات می کند که در صورت اعمال هر يک از بردارهای مجموعه نيروی

Matlab
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ه دف از بيان فضای کنترل پذير در اين مقاله تنها ارائه معياری جهت طراحی

به کوچكترين مقدار ويژه ماتريس ژاکوبی نيز میباشد .از نقطه نظر فيزيكی

بهينه ربات کابلی است .بنابراين محاسبه حجم و مساحت فضای کنترل پذير

هرچه اين مقدار به سمت يک ميل کند ،مطلوبتر است .زيرا در اين حالت،

ربات به عنوان معيارهای طراحی دارای اهميّت هستند .به همين جهت ،برای

مهارت ربات در همه جهات يكسان میباشد و بيضوی مهارت به دايره تبديل

بررسی کنترل پذيری رباتهای فضايی ،پس از شبكه بندی فضای کاری و

می شود .اما هر چه اين مقدار به سمت بينهايت ميل کند ،ربات تنها در يک

تشكيل زيررباتها و زيررباتهای ترکيبی ،تعلق هر نقطه از شبكه به فضای

راستا مهارت خواهد داشت و مهارت انجام حرکت در ساير درجات آزادی

کنترل پذير مجموعه زيررباتها بررسی میشود و در صورتی که حداقل

خود را از دست میدهد و به عبارت ديگر ربات به سمت تكينگی نزديکتر

يكی از زيررباتها يا زيررباتهای ترکيبی در موقعيت داده شده کنترل پذير

میشود [ .]23از سوی ديگر هر چه قدر بيضی بزرگتر باشد ،خطای منتقل

باشند ،ربات اصلی در آن موقعيت کنترل پذير خواهد بود.

شده به مجری نهايی ،بيشتر میشود .اما معيار عدد وضعيت هيچ بيانی از ميزان
بزرگی خطای انتقالی ندارد ،زيرا که ممكن است شكل نگاشته شده در فضای

 -2-9معيارهای مهارت و دقت ربات
به طور معمول در طراحیها رباتها برای کاهش موقعيتهايی که ربات در
حالت تكينگی قرار میگيرد ،از شاخص های سينماتيكی استفاده میشود .به
اين معنی که طراح سعی میکند با بهينهسازی اين شاخصها در فضای کاری
مكانيزم ،مقادير هندسی و پارامترهای ربات را به گونهای طراحی کند تا حجم
و تعداد نواحی تكين در فضای کاری ربات در کمترين حالت ممكن باشد.

کاری ،دايرهای با شعاع بزرگ باشد که اين موضوع نشان دهنده خطای زياد
ربات است ،در حالی که عدد وضعيت ،مهارت ربات را ايده آل معرفی
می کند .از طرف ديگر ممكن است شكل نگاشت داده شده ،بيضی بسيار
کوچكی باشد که يک قطرش بسيار بزرگتر از قطر ديگر باشد که اين
موقعيت عدد وضعيت بسيار بزرگی به وجود میآورد ،در حالی که خطای
انتقالی بسيار کم میباشد .راه حلهای زيادی برای حل مشكل مفهومی عدد

 -2-2-9عدد وضعيت

وضعيت مطرح شده است .اين گونه روشها ،زير بنای معيارهای جديدی از

با استفاده از ژاکوبی مكانيزم میتوان بين خطای مفصلی و خطای فضای کاری

مهارت ربات را تشكيل میدهند که با نام حساسيت سينماتيكی معروف

مكانيزم ،رابطهای خطی بدست آورد .به بيان ديگر ،خطای مفاصل فعال ربات،
توسط بازوانش از طريق نگاشت غيرخطی ژاکوبی به مجری نهايی منتقل
می شود .بنابراين رباتی بهتر خواهد بود که خطای کمتری را از مفاصل به
مجری نهايی منتقل کند .در اين حالت ،خطای مفاصل محدود و به صورت
ذيل فرض میشود:

‖∆𝝆‖2

()23

در رابطه فوق ،بردار 𝝆 بيان کننده متغيرهای مفصلی است .همچنين ،محدوده
خطای مفاصل طوری انتخاب میشود که نشان دهندهی کوچكترين واحد
حرکت قابل قبول مفاصل باشد .از آنجايی که ارتباط متغيرهای مفصلی و
فضای کاری از طريق ماتريس ژاکوبی ،𝑲 ،صورت میگيرد:

𝒙∆𝑲 = 𝝆∆

()25
خواهيم داشت:
()21

شدهاند [ .]90به کارگيری اين گونه از شاخصهای سينماتيكی که بيانی از
دقت ربات را ارائه میدهند ،در کنار معيار عدد وضعيت که از مهارت ربات
در درجات آزادی مختلف سخن میگويد ،میتواند به خوبی بيضوی مهارت
ربات را توصيف کند.
عدد وضعيت يک معيار محلی است و در هر موقعيت ربات تعريف میشود،
يعنی با توجه به مختصات دکارتی ربات و ميزان چرخش آن حول محورهای
اويلر تعيين می گردد .برای ارزيابی عملكرد کلی ربات ،يک معيار عمومی
مهارت مطرح میشود که بيان گر مهارت کلی ربات است و به شرح زير
است [:]23

1

𝑤𝑑 ))𝑤(∫𝑤 (CN

()28

𝑤𝑑 𝑤∫

= GCI

رابطه باال يک ميانگينی از عدد وضعيتهای همه فضای کاری ربات را ارائه
𝒙∆𝑲 𝑇𝑲 𝑇𝒙∆

= 𝝆∆𝝆∆ = ∞‖𝝆∆‖

میدهد و به عنوان عدد وضعيت عمومی ربات 2شناخته میشود.

اين رابطه ،نحوه نگاشت شبه کره خطا در مفاصل به بيضوی خطا در فضای

 -2-2-9حساسيت سينماتيكی

کاری را در حالت کلی بيان میکند .شكل و حجم اين بيضوی در واقع

برای برطرف کردن مشكالت شاخصهای سينماتيكی ،دو شاخص متمايز با

مشخصهای از مهارت مكانيزم است.
معيار عدد وضعيت به عنوان يكی از رايجترين شاخصهای سنجش مهارت
ربات با توجه به بيضوی مهارت ،به صورت زير تعريف میشود [:]28
𝜎max
𝜎min

()27

= CN

نام حساسيت سينماتيكی دورانی و حساسيت سينماتيكی انتقالی تعريف
گرديده است .اين دو شاخص ،کران باالی خطای دورانی و انتقالی را با در
نظر گرفتن خطای با نرم واحد در فضای مفصلی بدست میدهند [. ]92
()23

𝑓‖𝑃‖ 𝜎𝑟𝑐,𝑓 = max ‖∅‖𝑓 , 𝜎𝑝𝑐,𝑓 = max
‖𝜌‖𝑐=1

‖𝜌‖𝑐=1

که برابر است با نسبت قطر بزرگ بيضوی نگاشت به قطر کوچک آن .اين

از آنجايی که اين دو شاخص خطای درجات آزادی انتقالی و دورانی را به

عدد که دارای مقداری بين يک تا بينهايت میباشد ،معرف نسبت بزرگترين

طور جدا گانه در نظر میگيرند ،ديگر مشكالت مربوط به يكسان نبودن

)Global Condition Number Index (GCI
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واحدها پيش نمیآيد [ .]92در روابط باال 𝑐 و 𝑓 به ترتيب نرم قيد و نرم تابع

 -2-3تحليل رباتهای کابلی فضايی

هدف مسئله حساسيت سينماتيكی را نمايش میدهند .مزيت شاخص

درصورتی که برای بررسی هر يک از معيارهای طراحی ،همانند ربات

حساسيت سينماتيكی بر ساير معيارهای سنجش دقت ربات ،تفكيک درجات

صفحهای [ ]29از شبكه بندی و گسسته سازی فضای کاری استفاده کنيم،

آزادی دورانی و انتقالی از هم و ارائه مفهوم فيزيكی دقت ربات است .اما اين

حجم محاسبات بسيار زياد می شود .کاهش حجم محاسبات مستلزم افزايش

شاخص تفسيری از ميزان نزديكی به تكينگی ارائه نمیدهد .چنان که ممكن

گامهای شبكه بندی و کاهش دقت طراحی است که عمالً ما را از رسيدن به

است در موقعيتی خاص ،حساسيت سينماتيكی ربات بسيار مطلوب باشد ،اما

طرح بهينه دور می کند .لذا بايد تدبيری انديشيده شود تا عالوه بر کاهش

ربات به مرز تكينگی نزديک باشد .بنابراين استفاده از معيارهايی نظر عدد

منطقی حجم محاسبات ،دقت الزم حفظ شود .رويكردی که در اين مقاله

وضعيت که مهارت ربات را مورد بررسی قرار میدهند ،در کنار استفاده از

استفاده شده ،عبارت است از بررسی فضای کاری کاربردی .اين فضای کاری

شاخص حساسيت سينماتيكی توصيه میشود.

کاربردی ،همان فضای  9بعدی خواهد بود که به عنوان فضای کاری ربات

با توجه به اينكه هم بر روی فضای مفصلی و هم در فضای کاری قيد نرم

به خريدار و يا کاربر معرفی میگردد .اين فضای  9بعدی بايد يكی از اشكال

وجود دارد ،بنابراين چهار نوع حساسيت سينماتيكی خواهيم داشت .مرجع

منتظم و شناخته شده هندسی باشد تا هم معرفی فضای کاری ربات را سادهتر

[ ]23حساسيت سينماتيكی با نرم تابع هدف دو و نرم قيد بينهايت را به عنوان

سازد و هم کار با ربات را برای کاربر آسان گرداند .اين امر سهولت طراحی

معقولترين حساسيت سينماتيكی مطرح میکند ،چراکه به علت نرم بينهايت

مسير و کنترل ربات را نيز به دنبال خواهد داشت .شكل هندسی پيشنهاد شده

قيود حرکت مفاصل به يكديگر وابسته نيست و از طرف ديگر به علت نرم دو

در اين مقاله ،متقارنترين شكل هندسی ،يعنی کُره میباشد .مزيت کره بر

تابع هدف با تغيير مرجع مختصات حساسيت متفاوت به وجود نمیآيد.

ساير اشكال هندسی متداول ،تقارن آن در تمام جهات مختصاتی است که

حساسيت سينماتيكی نيز همانند معيار عدد وضعيت يک معيار محلی است و

فضای کاری همگنی را بدست میدهد .بررسی اين گونه فضای کاری ربات،

با توجه به موقعيت مجری نهايی ربات تغيير میکند .لذا برای آنكه يک معيار

عالوه بر کاهش شديد حجم محاسبات و از بين بردن محاسبات غير ضروری،

از وضعيت کلی ربات 2داشته باشيم میتوان همانند فرآيندی که در مورد عدد

امكان معرفی معياری کاربردی و قابل استفاده در طرحهای صنعتی را نيز

وضيت به کار گرفته شد ،از ميانگين حساسيت سينماتيكی ربات در

فراهم میسازد .ابعاد بزرگترين کره محاطی درون فضای کاری کنترلپذير

موقعيتهای مختلف ربات استفاده کرد .اما اين معيار عمومی نمیتواند به

ربات میتواند به عنوان معياری برای مقايسه طرحهای مختلف ربات کابلی به

خوبی معرف دقت کلی ربات باشد .به عنوان مثال ،در صورتی که حساسيت

کار گرفته شود .توجه شود که در اين مقاله به جای استفاده از انتگرال و

سينماتيكی ربات در يک موقعيت بسيار خوب و در موقعيت ديگر بسيار

محاسبه حجم فضای کاری کنترل پذير ( همانند آنچه در روش ارائه شده در

نامطلوب باشد ،ميانگين گيری ،متوسط دقت ربات را نشان میدهد .اين

مرجع [ ]29استفاده شد) از شعاع فضای کاری کاربردی به عنوان معيار

موضوع مثل آن است که دقت ربات در همه موقعيتها ،يكسان و برابر با

بهينهسازی استفاده میشود .همچنين بدترين حساسيت سينماتيكی انتقالی و

مقدار متوسط باشد .اما اين مقدار متوسط نمیتواند تضمينی از دقت ربات را

دورانی درون اين کره میتواند دقت ربات را درون فضای کاری

ارائه دهد و به عبارت ديگر نمیتواند کرانی برای دقت ربات مشخص کند.

کاربردیاش ،مشخص سازد .اما محاسبه معيارهای فوق نيز در ابتدای امر ،کار

روشی که در اينجا به عنوان حساسيت سينماتيكی بيشينه مطرح میشود،

سادهای نخواهد بود و برای رسيدن به نتيجه در کوتاهترين زمان ممكن ،به

محاسبه حساسيت سينماتيكی بيشينه (انتقالی يا دورانی) در فضای کاری

لمهای خاصی نياز است .در مقابلِ روشهای گسستهسازی و شبكهبندی،

کنترلپذير ربات يا هر فضای کاری مدنظر میباشد .محاسبه اين پارامتر زمانی

راهحلهای با پايه تصادفی ،عالوه بر داشتن دقت مناسب ،از سرعت محاسباتی

اهميت پيدا میکند که سازنده میخواهد مقداری را به عنوان حداکثر خطای

خوبی نيز برخوردار هستند .برای محاسبه بزرگترين کره محاطی در فضای

ربات به کاربر بيان کند .محاسبه اين معيار طراحی که يک مسأله بهينهسازی

کنترل پذير ،شبه کد جدول 2پيشنهاد میگردد .اساس اين الگوريتم ،جست

است ،به طرق مختلف از جمله روشهای بهينهسازی تكاملی ،امكان پذير

و جوی تصادفی نقاط کنترل پذير و تعيين شعاع کره فضای کاری کاربردی

میباشد.

با توجه به موقعيتهای کنترل ناپذير است.

در شبه کد جدول 2پارامترهای 𝛼 و 𝛽 و 𝛾 زوايای اويلر حول محورهای

 -4طراحی بهینه ربات کابلی فضایی
در اين بخش ،ابتدا رويه بهينه سازی ربات کابلی فضايی به صورت کلی
معرفی شده و سپس اين روند  ،برای طرح خاص عصايی معرفی شده در []23
پياده سازی میشود .ربات مذکور دارای  9درجه انتقالی و  9درجه دورانی
است که مجموعاً  1درجه آزادی را برای ربات فراهم میآورند .

Global Performance Index
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مختصات دکارتی میباشند که هر کدام دارای کران باال و پايين تعريف
شدهای هستند .همچنين پارامترهای 𝜃 𝜑 ،و 𝜌 دستگاه مختصات کروی را
تشكيل میدهند .به وسيله پارامترهای ذکر شده ،موقعيت مكانی و جهتگيری
مجری نهايی تعيين میگردد .همچنين پارامتر  Rدر هر تكرار بهاندازه مقدار
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گام درنظر گرفته شده برای شعاع کره ،𝜀 ،افزايش میيابد .به علت آنكه سطح
رويه کره با افزايش شعاع کره ،افزايش میيابد ،تعداد نقاط بررسی شده در
هر تكرار ،𝑁 ،افزايش میيابد .محاسبه معيار بدترين حساسيت سينماتيكی
ربات نيز نيازمند تدبير خاصی است .چرا که حجم زياد محاسبات گسسته
سازی فضای کاری در  1بعد ،محاسبه دقت ربات را با مشكل مواجه میکند.
به خصوص که حجم محاسبه حساسيت سينماتيكی در يک موقعيت خاص
از ربات فضايی نيز چندين برابر ربات صفحهای است .اين امر ،مسأله بهينه
سازی ربات فضايی را به مراتب با مشكالت بيشتری مواجه میکند .در اين
مقاله ،برای محاسبه بدترين حساسيت سينماتيكی از الگوريتمهای بهينه سازی
پر به جای فرآيند گسسته سازی فضای کاری استفاده شده است .سرعتی مانند
استراتژی تكاملی اين الگوريتمهای عالوه بر حجم محاسباتی کم ،دارای
دقت مناسبی نيز هستند .شبه کد جدول 2الگوريتم به کار رفته برای محاسبه
بدترين حساسيت سينماتيكی درون کره فضای کاری را نشان میدهد .در اين
شبه کد ،پس از محاسبه شعاع بزرگترين کره محاطی در فضای کاری کنترل
پذير ربات ،کران باال و پايين در نظر گرفته شده برای زوايای اويلر 𝛼 𝛽 ،و
𝛾 به همراه کران بدست آمده برای شعاع کره محاطی و کران پارامترهای
مختصات فضای کاری کروی 𝜃 ،و 𝜑 به عنوان شرايط مرزی پاسخها به
الگوريتم بهينه سازی خورانده میشود تا بيشينه تابع حساسيت سينماتيكی
بدست آيد.

Function:W=Compute Worst Kinematic
)Sensitivity(.
𝒏𝒊𝒎𝑹 Inputs: 𝜶𝒎𝒊𝒏,𝒎𝒂𝒙 , 𝜷𝒎𝒊𝒏,𝒎𝒂𝒙 , 𝜸𝒎𝒊𝒏,𝒎𝒂𝒙 ,
) R=Compute Radius of Sphere ( Inputs
𝛆 > 𝑹 if
𝝅𝟐 = 𝒙𝒂𝒎𝜽 𝜽𝒎𝒊𝒏 = 𝟎,
𝝅 = 𝒙𝒂𝒎𝝋 𝝋𝒎𝒊𝒏 = 𝟎,
𝒄 = 𝒙𝒂𝒎𝑹
] 𝒏𝒊𝒎𝜸 𝒙𝒎𝒊𝒏 = [𝑹𝒎𝒊𝒏 , 𝜽𝒎𝒊𝒏 , 𝜽𝒎𝒊𝒏 , 𝜶𝒎𝒊𝒏, , 𝜷𝒎𝒊𝒏, ,
] 𝒙𝒂𝒎𝜸 𝒙𝒎𝒂𝒙 = [𝑹𝒎𝒂𝒙 , 𝜽𝒎𝒂𝒙 , 𝜽𝒎𝒂𝒙 , 𝜶𝒎𝒂𝒙, , 𝜷𝒎𝒂𝒙, ,
… W=Fast Optimization Algorithm (Kinematic
) 𝒙𝒂𝒎𝒙 Sensitivity(.),𝒙𝒎𝒊𝒏 ,
end

 2-3تحليل ربات کابلی عصايی
طرح عصايی از جمله طرحهايی است که با چرخشهای محدود ،پديده
برخورد کابل با کابل در آن ديده نمیشود .مرجع [ ]23از اين رو تنها عامل
محدود کننده ابعاد فضای کاری اين ربات را شاخص کنترل پذيری دانسته
است .در اين قسمت ،برای بهينه سازی اين طرح از معيارهای کنترل پذيری،
حساسيت سينماتيكی دورانی و انتقالی و عدد وضعيت عمومی ربات استفاده
شده است .پارامترهای طراحی نيز طول ميله عصا ،نسبت طول ميله عصا به
دسته عصا و نسبتِ ابعادِ مستطيلِ چهارچوب ثابت ربات در نظر گرفته شده
𝑓

ℎ

است که در شكل 2به ترتيب با  𝑓1 = 𝑏 ،ℎو 𝑎𝑓 =  𝑓2نمايش داده شدهاند.
𝑏

همچنين در اين تحليل ،پارامتر 𝑎𝑓 ثابت و برابر با 𝑚 10در نظر گرفته شده
است .قيود حاکم بر پارامترهای  𝑓1و  𝑓2نيز بدين شرح است0.1 ≤ :

جدول  :2شبه کد پيشنهادی برای محاسبه شعاع بزرگترين کره محاطی در
کنترلپذير ربات کابلی  1درجه آزادی.

)noFtcnuF:R= Compute Radius of Sphere(.

𝒏𝒊𝒎𝑹 Inputs: 𝜶𝒎𝒊𝒏,𝒎𝒂𝒙 , 𝜷𝒎𝒊𝒏,𝒎𝒂𝒙 , 𝜸𝒎𝒊𝒏,𝒎𝒂𝒙 ,
𝒏𝒊𝒎𝜸 𝒅𝜶 = 𝜶𝒎𝒂𝒙 − 𝜶𝒎𝒊𝒏 , 𝒅𝜸 = 𝜸𝒎𝒂𝒙 −
𝒏𝒊𝒎𝑹 = 𝑹 𝒄 = 𝟏,

𝒄 while
for i=1:N
𝝅𝟐 × 𝒅𝒏𝒂𝒓 = 𝜽
𝝅𝟐 × 𝒅𝒏𝒂𝒓 = 𝝋
𝒏𝒊𝒎𝜶 𝜶 = 𝒓𝒂𝒏𝒅 × 𝒅𝜶 +
𝒏𝒊𝒎𝜷 𝜷 = 𝒓𝒂𝒏𝒅 × 𝒅𝜷 +
𝒏𝒊𝒎𝜸 𝜸 = 𝒓𝒂𝒏𝒅 × 𝒅𝜸 +
… × 𝜽 𝒏𝒊𝒔 × 𝝆 𝑷 = [𝝆 × 𝒄𝒐𝒔 𝜽 × 𝒔𝒊𝒏 𝝋 ,
]𝝋 𝒔𝒐𝒄 × 𝝆 … 𝒔𝒊𝒏 𝝋 ,
]𝜸 𝑹 = [𝜶, 𝜷,
If [𝑷, 𝑹] ∉ Controllable Workspace
𝟎=𝒄
Break
end
end
𝜺𝑹= 𝑹+
𝟐)𝜺 𝑵 = 𝑵 × (𝟏 +
end
𝜺𝑹=𝑹−

 .𝑓1 , 𝑓2 ≤ 10در ادامه به بررسی تغييرات معيارهای طراحی معرفی شده
نسبت به پارامترهای طراحی در طرح عصايی میپردازيم.

شكل 2نحوه تغييرات شعاع بزرگ ترين کره محاطی در فضای کنترل پذير
ربات عصايی را نسبت به  9پارامتر طراحی  𝑓1 ،ℎو  𝑓2نشان میدهد .همان
طور در شكل 2مشخص است ،شعاع کره محاطی شديداً به طول ميله عصا
وابسته است .همچنين از نظر اين معيار طراحی ،ربات بهينه زمانی حاصل
میشود که پارامترهای  𝑓1و  𝑓2در محدوده زير قرار داشته باشند و پارامترℎ

حداکثر مقدار خود را داشته باشد:
()20

1 ≤ 𝑓2 ≤ 3

1 ≤ 𝑓1 ≤ 10,

جدول  :2شبه کد پيشنهادی برای محاسبه حساسيت سينماتيكی بيشينه در فضای

شكل  :2تغييرات شعاع فضای کاری کاربردی ) (AWSنسبت به پارامترهای

کاری کاربردی.

طراحی.
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اين موضوع نشان میدهد که از نظر معيار کنترل پذيری ،اهميّت پارامتر  𝑓2از

چندان زياد ،حدود  ،𝑓2 = 1دارد .شاااكل 9نشاااان می دهد که معيار حسااااسااايت

پارامتر  𝑓1بيشتر میباشد ،چرا که محدوده بهينه پارامتر  𝑓2شامل بازه

ساااينمااتيكی انتقاالی باه پاارامتر  𝑓1وابساااتگی کمتری دارد .نحوه تغييرات معيار

کوچكتری است .شكل 2دارای وضوح  2:20میباشد ،بدين معنی که در هر

حساااساايت سااينماتيكی دورانی نساابت به پارامترهای طراحی به کلی متفاوت اس ات.

يک از محورهای  𝑓1و  𝑓2تعداد  20نقطه مورد بررسی واقع شده است .بر
اساس معيار معرفی شده و پارامترهای  𝑓2 ،𝑓1و  ،ℎبهينه سازی تک هدفهی
 PSO2انجام شده است تا بهترين ربات از نظر حجم فضای کاربردی مشخص
شود .همان طور که میتوان حدس زد ،نقطه بهينه دارای بيشترين  ℎممكن
يعنی  ℎ = 4است .همچنين پارامتر  𝑓2در اين ربات مقدار کمی دارد و برابر

شاكل 3به خوبی نشان میدهد که عكس معيار بدترين حساسيت سينماتيكی دورانی
بر خالف معيار فضاای کاری کاربردی و معيار بدترين حساسيت سينماتيكی انتقالی،
پس از پارامتر  ℎبيشتر به پارامتر  𝑓1وابسته است .در اين حالت ،بهترين دقت دورانی
را ربااتی باا پاارامترهاای طراحی  𝑓2 = 9.38 ،𝑓1 = 0.1و  ℎ = 4دارد کاه تابع
برازنادگی آن برابر باا  2/13میبااشاااد .در اين حاالات ،دقات دورانی ربات برابر با
1

 max σr = 1.64 = 0.61میباشاد .کاهش شديد پارامتر  𝑓1در هنگامی که پارامتر

با  𝑓2 = 1.14میباشد .اين الگوريتم طی  100تكرار ،مقدار پارامتر  𝑓1را

 ℎمقادار ثاابت و برابر با  ℎ = 4دارد ،از افزايش پارامتر 𝑏 خبر میدهد .به عبارت

نيز برابر با  𝑓1 = 10بدست آورده است .مقدار اين همگرايی برابر با 2/8

ديگر ،ربات بهينه از نظر حسااسايت ساينماتيكی دورانی هنگامی حاصل میشود که

بدست آمده است ،به عبارت ديگر ،شعاع بزرگترين کره محاطی در فضای

طول عصاا و دسته عصا ،حداکثر مقدار خود را داشته باشند .زيرا طول عصا چرخش

کاری کنترل پذير برابر با 𝑚 1.8بدست آمده است .اين اندازه شعاع ،فضای
3

کاری کاربردی با حجم 𝑚 24.43به بدست میدهد.

حول محور  x-و  y-را فراهم میکند ،در صورتی که دسته عصا چرخش حول محور
 z-را در دستگاه مختصات دکارتی حاصل میکند.

ح سااسايت ساينماتيكی انتقالی و دورانی نيز مشاابه فوق قابل محاسبه میباشند .اما به
علت آنكه بهينه سازی نسبت به معيار بدترين حساسيت سينماتيكی يک کمينه سازی
اساات ،از عكس اين معيار اسااتفاده شااده تا مشااابه معيار کنترل پذيری ،ربات بهينه
مشاخص گردد .توجه به اين موضااوع ضااروری به نظر میرسااد که در اينجا ما از دو
الگوريتم بهينه ساااازی تو در تو اساااتفاده میکنيم .در الگوريتم بهينه ساااازی درونی
مقدار بدترين حسااسيت سينماتيكی هر طرح مشخص میشود .الگوريتم بهينه سازی
بيرونی وظيفه دارد رباتی را پيدا کند که دارای بهترين دقت است و بدترين حساسيت
سااينماتيكی آن از طرحهای ديگر کوچکتر اساات .از شااكل 9چنين بر میآيد که
رفتار تابع حسااسايت ساينماتيكی انتقالی بسايار مشاابه معيار کنترل پذير است ،با اين
تفاوت که حساسيت به مقدار پارامتر  ℎدر معيار حساسيت سينماتيكی کمتر میباشد.
شكل :3تغييرات معكوس بدترين حساسيت سينماتيكی دورانی (1 + max 𝜎𝑟 ) −1

نسبت به پارامترهای طراحی.
در نهاايت ،در اين بخش تغييرات عدد وضاااعيت عمومی ربات عصاااايی با توجه به
پارامترهای طراحی معرفی شاده در شاكل ، 2مورد بررسای قرار گرفته است .شكل5
نشااان میدهد که عدد وضااعيت عمومی ربات طرح عصااايی ،برخالف ربات کابلی
صفحه ای ،با کاهش اندازه مجری نهايی بهبود نمیيابد[ .]99اما اين بدين معنی نيست
که افزايش بی رويه اندازه مجری نهايی ،منجر به افزايش مقدار عدد وضعيت عمومی
میشاود .به عنوان مثال بهترين عدد وضااعيتی عمومی که با پارامتر  ℎ = 2.7بدساات
می آيد ،از بهترين عدد وضااعيت عمومی که رباتی با پارامتر  ℎ = 4میتواند داشااته
باشد بيشتر است .همچنين ،با توجه به شكل  5میتوان نتيجه گرفت رباتی که در آن،
شكل :9تغييرات معكوس بدترين حساسيت سينماتيكی انتقالی (1 + max 𝜎𝑝 ) −1

نسبت به پارامترهای طراحی.
الگوريتم  PSOدر بهينه ساازی معكوس حسااسايت سينماتيكی انتقالی به برازندگی
 0/55همگرا شاده اسات .اين مقدار برازندگی ،مؤيد اين است که ربات بهينه دارای
1

دقت  max 𝜎𝑝 = 0.55 = 1.81در حرکات انتقالی اساات .پاسااخهای بدساات آمده
برای پاارامترهاای طراحی بهينه نيز با شاااكل 9انطباق دارد .در اين حالت ،پارامتر ℎ

پارامترهای طراحی  𝑓1و  ،𝑓2قيود زير را برآورده سازد ،از نظر عدد وضعيت عمومی
مطلوبتر هست:

()22

0.5 ≤ 𝑓2 ≤ 3

0.1 ≤ 𝑓1 ≤ 4,

بهينه ساااازی تک ساااازی  PSOنشاااان میدهد که بهترين ربات از نظر عدد
وضااعيت عمومی ربات ،دارای پارامترهای طراحی 𝑓1 = 1.68 ، ℎ = 2.7

و  𝑓2 = 0.87است که با نمودارهای شكل  5مطابقت دارد.

دارای بيشاااترين مقادار خود ،يعنی  𝑓1 = 7.32 ،ℎ = 4و پااارامتر  𝑓2مقاداری ناه

Swarm Optimization
مجله کنترل ،جلد  ،7شماره  ،2تابستان 2932
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 -5بهینه سازی چند هدفه ربات کابلی فضایی

به نظر می رسد .به عنوان مثال ،اهداف کنترل پذيری و حساسيت سينماتيكی

در بسياری از مسائل کاربردی بهينه سازی ،نظير طراحی بهينه مكانيزمها،

دورانی در تضاد با هم قرار دارند و قطعا نقطه بهينه يكسانی ندارند .همچنين،

چندين قيد بايد به طور همزمان در نظر گرفته شوند .بنابر اين مسأله از کيمنه

تابع هدف عدد وضعيت عمومی لزوما با افزايش طول مجری نهايی بهبود

سازی يک معيار خاص پيچيدهتر خواهد بود ،چرا که ممكن است نقاط بهينه

نمیيابد .در حالی که اين موضوع برای ساير اهداف طراحی صدق نمیکند.

اهداف در تقابل و تضاد با يكديگر قرار داشته باشند .به کارگيری

نقاط بهينه توابع هدف حساسيت سينماتيكی انتقالی و حجم فضای کاربردی

الگوريتمهای بهينه سازی تک هدفه در مسائل چند هدفه عموماً با جمع

نيز يكسان نمیباشد .بنابر اين حضور چهار تابع هدف ضروری به نظر می

وزندار اهداف امكان پذير است .با اين رويكرد ،مسأله بهينه سازی چند هدفه

رسد .از بين  3هدف بهينهسازی ،بدترين حساسيت سينماتيكی انتقالی و

به تک هدفه تبديل شده و در نهايت يک جواب بهينه معرفی میگردد  .نحوه

دورانی ،معياریهای کمينه سازی میباشند و معيارهای شعاع فضای کاربردی

انتخاب وزنها از مشكالت به کارگيری اين روش است .الگوريتمهای بهينه

و عدد وضعيت عمومی ،شاخصهايی هستند که بايد تا جای ممكن بيشينه

سازی چند هدفه با در نظر گرفتن همزمان معيارها ،تالش میکنند دسته

گردند .برای سادهتر شدن مسأله میتوان همگی معيارها را به يک نوع مسأله

جوابهای بهينه غالبی را پيدا کنند که هيچ جواب ديگری از نظر همه اهداف

بهينه سازی تبديل کرد ،به عنوان مثال ،به جای استفاده از بدترين حساسيت

از پاسخ های يافت شده بهتر نباشند .پيدا کردن اين دسته جواب که به جبهه

سينماتيكی که يک تابع هدفه کمينه سازی است ،از تابع (1 + max 𝜎)−1

پرتو معروف است ،از مهمترين اهداف الگوريتمهای بهينه سازی چند هدفه

استفاد ه کرد تا به يک مسأله بيشينه سازی تبديل شود و هماهنگ با ساير

محسوب میشود .از اين رو الگوريتمهای تكاملی مانند الگوريتم ژنتيک،

معيارها گردد .مسأله مهم ديگری که بايد مورد توجه قرار گيرد ،يكسان نبودن

بدليل داشتن ساختار جمعيتی برای بهينه سازی چند هدفه گزينه مناسبی

بُرد اهداف و دامنه تغييرات آنها است .به عنوان مثال برد تابع هدف درصد

محسوب میشوند.

فضای کنترلپذيری در بازه] [0, 1قرار میگيرد ،در حالی که بدترين

با توجه به ويژگیهای مثبت ارائه شده در ارتباط با طرح عصايی ،در اين

حساسيت سينماتيكی میتواند هر عددی در بازه ]∞  [0,را شامل باشد .اين

بخش سعی میگردد ،جبهه پرتو پارامترهای اين طرح با توجه به معيارهای

موضوع باعث میشود ،تالش الگوريتم بهينهسازی چند هدفه برای کاهش

مطرح شده و با استفاده از الگوريتم بهينه سازی چند هدفه  NSGA IIمحاسبه

اهداف يكسان نباشد ،بنابر اين الزم است که برد اهداف يكه شود تا اهميت

گردد .جزئيات اين روش بهينه سازی چند هدفه به تفضيل در [ ]99بيان شده

تمامی توابع در نظر الگوريتم بهينهسازی چند هدفه ،يكسان گردد .در راستای

است .در اين مقاله ،شرايط و پارامترهای اين الگوريتم به شرح زير انتخاب
گرديدهاند .جمعيت جواب اوليه برابر با  250در نظر گرفته شده و مقادير
پارامترهای جهش و برش بهترتيب برابر با  0/2و  0/8است.

نايل شدن به اين هدف ،استفاده از

تابع max σ)−1

 (1 +میتواند برد

نامحدود حساسيت سينماتيكی را در بازه محدود ] [0, 1قرار دهد.
جبهه پرتو بدست آمده در شكل  1نمايش داده شده است .بايد توجه داشت
که در شكل ،1شعاع فضای کاربردی  ،ASWعدد وضعيت عمومی ،GCI
بدترين حساسيت سينماتيكی انتقالی  max 𝜎pو بدترين حساسيت سينماتيكی
دورانی 𝑟𝜎  maxبه عنوان چهار هدف طراحی در نظر گرفته و با هم مقايسه
شدهاند .از آنجايی که نمايش بيش از  9بعد در دستگاه مختصات مقدور
نيست ،در شكل  1از تغيير رنگ به عنوان بعد چهارم استفاده شده است .بايد
توجه داشت ،نويسندگان به منظور بررسی همگرايی جبهه پرتو ،رفتار جبهه
پرتو بدست آمده را در طول نسل ها بررسی کرده اند و با توجه به شباهت
جبهههای پرتو بدست آمده در طول نسل های مختلف ،همگرايی پاسخ ها را
نتيجه گرفته اند.
مشخصات تعدادی از نقاط جبهه پرتو بدست آمده توسط الگوريتم NSGA

شكل  :5تغييرات عدد وضعيت عمومی ) (GCIربات نسبت به پارامترهای طراحی.

يک از مهمترين گامهای طرح يک مسئله بهينه سازی چند هدفه ،انتخاب
صحيح توابع هدف میباشد که در اين بخش به آن پرداخته میشود .باتوجه
به شكلهای  3،9،2و 5می توان گفت که هيچ دو هدفی در بيان چهار شاخص

 ،IIدر جدول 9آورده شده است .اين نقاط که در شكل  1نيز عالمتگذاری
شده اند  ،در ادامه به تفضيل بررسی می شوند .از ميان پاسخهای بدست آمده
از جبهه پرتو تنها پاسخهايی مورد قبول هستند که در محدودهی مطلوب زير
باشند:

طراحی وجود ندارد که روند تغييرات يكسانی نسبت به پارامترهای طراحی
داشته باشند ،همچنين نقاط بهينه در هيچ يک از موارد فوق يكسان نمی باشد.
بنابراين حضور هر چهار هدف طراحی در اين بهينه سازی چندهدفه ضروری
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معيارها ،حداقلهای همه شاخصها را برآورده میسازند .به عبارت ديگر هيچ
يک از نامساويهای معادله ( )22نقض نمی گردد .بنابراين پارامترهای طراحی
اين نقطه میتوانند به عنوان پارامترهای طراحی ربات کابلی فضايی انتخاب
شوند .در نهايت ،مشخصات مطلوب بدست آمده در نقطه  ،𝑃5محققان گروه
ارس دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی را که نمونه صفحهای ربات کابلی را
در قالب پروژه نصير ساختهاند ،قانع کرد که در راستای ارتقای اين پروژه،
نمونه عملی ربات کابلی طرح عصايی را با مشخصات بدست آمده در نقطه
 𝑃5پياده سازی نمايند.
شكل  :1جبهه پرتو بدست آمده از الگوريتم .NSGA II

 -6نتیجه گیری
در اين مقاله ،به طراحی رباتهای کابلی فضايی با شش درجه آزادی پرداخته

(1 + max 𝜎𝑝 )−1 > 0.25, AWS > 1
( 1 + max 𝜎𝑟 )−1 > 0.4, GCI > 0.25

()22

شد .در راستای حفظ کشش کابلها و جلوگيری از شل شدن آنها در فضای

قيود فوق دلخواه بوده و میتواند با توجه به شرايط مسئله تغيير کند .همان طور

کاری مكانيزم از تعريف فضای کاری کنترل پذيراستفاده شد و به منظور

که از جدول  9مشخص است ،رباتی با پارامترهای طراحی نقطه  𝑃1از نظر

دوری از محاسبات غير ضرور ،استفاده از فضای کاری کاربردی پيشنهاد

وسعت فضای کاری کاربردی وضعيت بسيار مطلوبی دارد .اين مشخصه عالی

گرديد .همچنين برای سنجش مهارت ربات و ميزان دوری از تكينگی ،از

فضای کاری به بهای از دست دادن ساير معيارها حاصل شده است .به طوری

معيار عدد وضعيت عمومی به عنوان شاخصی مؤثر در بررسی کارايی ربات

که مابقی معيارها مقدار نامطلوبی پيدا میکنند .بنابرتوضيحات فوق ،نقطه 𝑃1

کابلی استفاده شد .شاخصی که معياری از يكسانی مهارت ربات در موقعيتها

با وجود داشتن وسعت فضای کاری مناسب نمیتواند به عنوان پارامتر طراحی

و جهت گيریهای مختلف فضای کاری ،ارائه می دهد .در نهايت ،حساسيت

مناسب انتخاب شود .نقطه  𝑃2در جدول 9از نظر حساسيت سينماتيكی دورانی

سينما تيكی به عنوان معياری که معرف دقت ربات است ،به تفصيل بررسی

وضعيت بسيار مطلوبی دارد .اما اين نقطه نيز نمیتواند تمامی شرايط معادله

گرديد و بدترين حساسيت سينماتيكی ربات در فضای کاری کاربردی به

( )22را ارضا نمايد .زيرا که شرايط معادله ( )22در ارتباط با معيار وسعت

عنوان شاخصی قابل ارائه به کاربر و خريدار ربات معرفی شد.

فضای کاری کاربردی و حساسيت سينماتيكی انتقالی نقض

برای برآورده کردن تمام شاخصهای ذکر شده ،سعی شد با به کار گيری

میگردند.کنترلپذيری و حساسيت سينماتيكی نامطلوب نقطه  ،𝑃3اين نقطه

روشهای بهينه سازی چند هدفه هوشمند ،طرحهای بهينه محاسبه شوند .به

را با وجود عدد وضعيت عالی ،انتخاب نامطلوبی جهت طراحی ربات کابلی

علت تقابل و تضاد اهداف ،بهينه سازی تنها يک هدف در اين مسئله به عدم

معرفی میکند .نقطه  𝑃4نيز با وجود شرايط بسيار عالی از نظر معيار حساسيت

دستيابی به اهداف ديگر منجر می شود .به همين منظور از الگوريتمهای بهينه

سينماتيک انتقالی ،از نظر حجم فضای کاری کاربردی وضعيت مناسبی ندارد.

سازی هوشمند  NSGA IIاستفاده شد تا جبهه پرتو بهينه مشخص گردد.

بنابراين در يک انتخاب چند جانبه نمیتواند به عنوان گزينه مناسب مطرح

تحليل جوابهای بدست آمده به عنوان يكی از مهمترين بخشهای فرآيند

باشد .اما نقطه  𝑃5از جبهه پرتو محاسبه شده در شكل  1ممكن است از ديدگاه

بهينه سازی چند هدفه انجام شد و نهايتاً جوابهای قابل قبول با توجه به

يک معيار خاص شرايط بسيار عالی نداشته باشند ،اما با در نظر گرفتن همزمان

اهميت معيارهای طراحی انتخاب شدهاند.

جدول  :9مشخصات نقاط تعيين شده در جبهه پرتو بدست آمده از الگوريتم .NSGA II

شاخص های بهينه سازی

پارامترهای طراحی
ℎ

()m

AWS

1
1 + max σp

1
1 + max σr

GCI

2 /7

0/2282

0/2583

0/2981

0/2927

0/5277

0/2392

0/9017

0/3933
0/2130
0/9577

𝑓1

𝑓2

نقطه 𝑃1

5/83

2/35

9/72

نقطه 𝑃2

2/22

2/07

9 /2

0/85

نقطه 𝑃3

2/13

0/87

2/01

0 /3

0/2992

نقطه 𝑃4

0/13

2/02

2 /3

0/05

0/973

0/3253

نقطه 𝑃5

2/55

2/08

9 /2

2/25

0/2538

0/3085
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سنكرونسازي دو شمول ديفرانسيلي لور با وجود پارامترهاي نامعلوم و
غيرخطيساز شعاعي در مسير وروديهاي کنترلي
علی ابويی ،9محمد حائري
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چكيده :در اين مقاله ،مسئله سنكرون سازي دو شمول ديفرانسيلی لور با در نظر گرفتن سه فرض عملی مهم مورد بررسی قرار میگيرد.
در اين راستا ،از تئوري پايداري لياپانوف براي طراحی وروديهاي کنترلی به منظور سنكرونسازي شمولهاي لور پيرو و مرجع استفاده
میشود .به عنوان فرض اول ،بخش معادله ديفرانسيلی شمولهاي لور به صورت يك مجموعهي محدب در نظر گرفته میشود که اين نكته
میتواند بخشی از عدمقطعيتهاي سيستم ديناميكی تو صيف شده با شمول لور را پوشش دهد .ناشناخته بودن پارامترهاي شمول ديفرانسيلی
لور ،فرض دوم اين مقاله را تشكيل میدهد .با توجه به فرض سوم ،عملگرهاي غيرخطیساز شعاعی در مسير اعمال وروديهاي کنترلی به
شمولهاي لور در نظر گرفته می شوند .در واقع اين فرض آخر ،تا حدودي محدويتهاي پيادهسازي عملی را به علت وجود عملگرها نشان
می دهد و چنانچه اين موضوع در حين فرآيند طراحی ،ناديده انگاشته شود ،مشكالتی را به وجود خواهد آورد .براي ارزيابی کارايی و موثر
بودن وروديهاي کنترلی پيشنهادي ،دو شبيهسازي کامپيوتري شامل سنكرونسازي د و شمول ديفرانسيلی لور و يك مثال عملی آن ارائه
شده است.
کلمات کليدي :شمول ديفرانسيلی لور  ،غيرخطیساز شعاعی  ،شمولهاي لور مرجع و پيرو ،سنكرونسازي.

Synchronization of Two Lur’e Differential Inclusions with Sector
Input Nonlinearity and Unknown Parameters
Ali Abooee, Mohammad Haeri
Abstract: This paper deals with the synchronization of two Lur’e differential inclusions
containing sector nonlinearity. Lyapunov stability theorem is employed to design the control inputs.
The controllers are designed considering three important practical features in physical systems.
First, differential equation part of the Lur’e differential inclusion is assumed to be convex. Second,
it is presumed that parameters of the Lur’e differential inclusion are not completely known. Third,
sector nonlinearities are considered on control inputs applied to the Lur’e differential inclusions. To
assess performance and effectiveness of the proposed controllers a numerical example and a rotor
dynamic system are simulated.
Keywords: Lur'e differential inclusion, Sector nonlinearity, Master and slave Lur'e systems,
Synchronization.
مدلسازي دقيق و جامع سيستمهاي عملی و پديدههاي فيزيكی دارند .در

 -1مقدمه
امروزه ،شمولهاي ديفرانسيلی

9

کاربردهاي گستردهايی در

Differential inclusions
نويسنده عهده دار مكاتبات :محمد حائري

1

اين راستا میتوان به کاربرد شمول ديفرانسيلی در مدلسازي سيستمهاي
مكانيكی با محدوديتهاي يكطرفه و اصطكاک [ ،]3-9مدارهاي
الكتريكی داراي المانهاي غيرخطی و سوئيچشونده [ 4و  ،]7سيستمهاي
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7

علی ابوئی و محمد حائري

متغير با زمان يا داراي عدمقطعيت متغير با زمان [ ،]8-9سيستمهاي هايبريد

وروديهاي کنترلی طراحی شده به صورت مستقيم به سيستم اعمال

و سيستمهاي سوئيچشونده [ ،]93-1سيستمهاي ناپيوسته و ناهموار [ 94و

میشوند و هيچ عملگر يا عنصر غيرخطیساز در مسير اعمال وروديهاي

 ]97و  ...اشاره کرد .تحليل و فرمولبندي مسائل کنترل بهينه [ 99و  ]97و

کنترلی به سيستم وجود ندارد [ .]28-23اما همانطوري که میدانيم در

همچنين توصيف سيستمهاي تصادفی [ 98و  ،]91دو کاربرد مهم و

پيادهسازي عملی ،به علت محدوديتهاي فيزيكی عملگرها از جمله

عمدهي ديگر از شمولهاي ديفرانسيلی میباشند .شمولهاي ديفرانسيلی،

اشباع ،]28[ 4ناحيه مرده 21[ 7و  ،]33لقی ،9هيسترزيس 7و  ،....همواره

داري دستهبنديهاي گوناگونی هستند که شمول ديفرانسيلی لور يكی از

توابعی غيرخطی از وروديهاي کنترلی به سيستم اعمال میشوند [-28

انواع پرکاربرد و مهم آنها میباشد و از ترکيب يك معادلهي ديفرانسيلی

 .]39چنانچه در حين فرآيند طراحی سيگنالهاي کنترلی به اين عناصر

و يك نگاشت غيرخطی يكنوا 9تشكيل شده است [94 ،9و .]27-23

غيرخطیساز توجه نشود و ناديده انگاشته شوند ،هنگام پيادهسازي عملی

همين ساختار ويژه ي شمول لور باعث شده است تا معادالت ديناميكی

با مشكالت عديده ايی از جمله کاهش کارايی ،کاهش سرعت پاسخ

بسياري از سيستم هاي عملی در قالب ساختار اين نوع شمول قرار گيرند

سيستم و در مواقعی حتی ناپايداري سيستم حلقه بسته روبرو خواهيم شد

[ 3-9و .]27-23

[ 39 ،21و  .]39-33با توجه به اهميت نكته ي ذکر شده ،در اين مقاله،

با توجه به نكات و مطالب ذکر شده ،امروزه مطالعات و پژوهشهاي
فراوانی بر روي شمولهاي ديفرانسيلی لور در زمينههاي مختلف علوم

مسئلهي سنكرونسازي شمولهاي ديفرانسيلی لور با فرض وجود
غيرخطیسازهاي شعاعی 8در مسير وروديهاي کنترلی مورد بررسی و

مهندسی از جمله مهندسی کنترل انجام شدهاند که تمرکز اغلب اين

تحليل قرار میگيرد و وروديهاي کنترلی با استفادهي مستقيم از تئوري

تحقيقات و پژوهشها [ ]28-23بر روي دو موضوع میباشد .موضوع

پايداري لياپانوف طراحی میشوند .نوآوريهاي مقالهي حاضر به صورت

اول ،تحليل پايداري و پايدارسازي شمولهاي ديفرانسيلی لور با طراحی

زير قابل بيان میباشد.

مناسب وروديهاي کنترلی است [ 22 ،23 ،9و  .]28موضوع دوم،

 -9ارائه و معرفی يك نمايش جامع و کامل از شمول ديفرانسيلی لور

طراحی رويتگر براي شمولهاي لور میباشد که اهميت بسزايی در

که در واقع دستهي وسيعتري از سيستمهاي عملی را همراه با

سيستمهاي مكانيكی با وجود اصطكاک دارد [ 29و  .]27-23در برخی از

عدمقطعيتهايشان پوشش میدهد .در نمايش جديد ،شمول ديفرانسيلی

کاربردهاي عملی الزم است که دو سيستم مكانيكی يا الكتريكی که

لور به صورت ترکيب يك شمول ديفرانسيلی محدب و يك نگاشت

معادالتشان با شمول ديفرانسيلی لور توصيف میشوند ،به صورت

غيرخطی يكنوا در نظر گرفته میشود.

هماهنگ و سنكرون با هم کار کنند [ .]4-9با توجه به اين نكته ،مسئله

 -2تعريف مسئله سنكرونسازي دو شمول ديفرانسيلی لور که در

سنكرونسازي 2دو سيستم شمول لور اهميت پيدا میکند که اين موضوع

برخی مسائل عملی داراي کاربرد است و يكی از شبيهسازيهاي اين مقاله

در مقاله ي حاضر مورد بررسی قرار خواهد گرفت .در اغلب تحقيقات و

به کاربرد عملی اين موضوع پرداخته است.

مطالعاتی که در ارتباط با شمول لور انجام شده است [ 9و  ،]28-23سه

 -3طراحی وروديهاي کنترلی سنكرونساز با فرض نامعلوم بودن

فرض محدودکنندهي غيرعملی و غيرواقعی وجود دارند .در فرض اول،

پارامترهاي سيستم شمول لور و همچنين فرض وجود غيرخطیساز شعاعی

شمول ديفرانسيلی لور به صورت ترکيب يك معادلهي ديفرانسيلی و يك

در مسير اعمال وروديها به سيستم که اين فرضها تا حدود زيادي با

نگاشت غيرخطی يكنوا نمايش داده میشود [ 23 ،9و  ،]29-23اما در اين

محدوديتهاي سيستمهاي عملی تطابق دارند.

مقاله ،ترکيب يك شمول ديفرانسيلی محدب 3و يك نگاشت غيرخطی

 -4ارائه دو دستهي جداگانه وروديهاي کنترلی سنكرونساز که

يكنوا به عنوان نمايش شمول ديفرانسيلی لور ارائه میگردد که حالت

وروديهاي کنترلی متعلق به دستهياول به علت استفاده از تابع ناپيوسته

جامعتر و کلیتري نسبت به نمايش قبلی دارد و محدودهي وسيعتري از

عالمت ،1داراي سوئيچينگهاي فرکانس باالي شديدي هستند که
93

سيستمهاي عملی و عدمقطعيتهاي آنها را پوشش خواهد داد .فرض

مشكالتی از جمله پديده وزوز (پديده چترينگ) و کاهش عمر مفيد

دوم ،معلوم و مشخص بودن پارامترهاي شمول ديفرانسيلی لور میباشد

عملگرها را به همراه خواهند داشت .براي وروديهاي کنترلی دسته دوم،

که با توجه به محدوديتهاي جهان واقعی ،فرضی غيرمعقول است.

با جايگزينی تابع ناپيوسته عالمت با يك تابع جديد پيشنهادي ،اين عيب

بنابراين در اين مقاله ،پارامترهاي شمول ديفرانسيلی لور را نامعلوم و

تا حدود زيادي برطرف شده است و سيگنالهاي کنترلی صاف و هموار

ناشناخته در نظر میگيريم تا اين فرض محدودکننده را حذف کرده

هستند .الزم به ذکر است که براي هر دو دستهي وروديهاي کنترلی

باشيم و مدل شمول ديفرانسيلی لور را به واقعيت سيستمهاي جهان عملی
نزديك سازيم .به عنوان فرض سوم ،اکثر مراجع فرض میکنند که

4

Saturation
Dead-zone
6
Backlash
7
Hysteresis
8
Sector input nonlinearities
9
Sign function
11
Chattering phenomenon
5

1

Monotonic set-valued mapping
Synchronization
3
Convex differential inclusion
2
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پيشنهادي در اين مقاله ،پايداري سيستم خطاي سنكرونسازي شمولهاي

دارد ، ρ : m  m .يك نگاشت غيرخطی يكنوا با ويژگیهاي

لور با استفاده از تئوري پايداري لياپانوف به صورت تحليلی به اثبات

خاص و منحصر به فردي (اين ويژگیها در ادامه بيان خواهد شد) است

رسيده است.

که  ωx mنشاندهندهي خروجی اين نگاشت میباشدux n .

ساخت ار کلی مقاله بدين صورت است که در بخش دوم ،معادالت

بيانگر بردار وروديهاي کنترلی است و  x : n  nبه عنوان بردار

شمولهاي ديفرانسيلی لور مرجع و پيرو 9ارائه و معرفی میشوند .همچنين

توابع غيرخطیساز شعاعی از اين وروديهاي کنترلی در نظر گرفته

تعريف مسئله سنكرونسازي و بيان فرضهاي انجام شده در همين بخش

میشود که در ادامه به صورت کامل معرفی خواهد شد.

گنجانده میشوند .طراحی دو دستهي وروديهاي کنترلی سنكرونساز و

تعريف  :1نگاشت غيرخطی ) ρ(.را در نظر بگيريد ،گراف اين نگاشت

اثبات پايداري سيستم ديناميك خطاي سنكرونسازي با وجود هر دسته از

غيرخطی ) ρ(.به صورت ) Graph( ρنشان داده میشود که به صورت

اين وروديهاي کنترلی ،بخش سوم مقاله را تشكيل خواهد داد .بخش

رابطه ( ،)2قابل بيان است [ 29و .]27-23

چهارم به ارائه و بيان نتايج شبيهسازي اختصاص يافته و در اين بخش دو
شبيهسازي جداگانه آورده میشوند که شبيهسازي اول مربوط به
سنكرونسازي دو شمول لور عددي است و شبيهسازي دوم در ارتباط با
سنكرونسازي دو سيستم ديناميكی  drill stringاست که معادالت
ديناميكی هر کدام با شمول ديفرانسيلی لور بيان میشود .نتايج حاصل از
اين مقاله به صورت خالصه و جمعبندي شده در بخش پنجم بيان
میشود.
معرفي عالئم و اختصارات :در اين مقاله A ،بيانگر قدرمطلق
ماتريس  Aاست به طوري که هر درايه آن قدرمطلق درايهي متناظر در
ماتريس  Aمیباشد x(t) .نشاندهندهي نرم اقليدسی 2بردار ) x (t

در لحظهي  tاست L2 .و  Lبه ترتيب بيانگر فضاهاي توابع انتگرالی
مربعی 3و توابع کراندار 4هستند.

 -2توصيف معادالت شمول ديفرانسيلي لور و

Graph( ρ)  ( x, x*) x*  ρ( x)

()2

تعريف  :2نگاشت غيرخطی ) ρ(.يكنوا ناميده میشود اگر گراف آن
يعنی ) Graph( ρيكنوا باشد .اين بدان معنی است که براي همهي
 x*  ρ( x) ، y n ، x nو ) y*  ρ( yهمواره نامساوي
 ( x  y)T ( x*  y* )  0برقراراست [ 27-23و .]27
فرض  :1پارامترهاي سيستم شمول ديفرانسيلی لور ثابت ،نامعلوم و
کراندار در نظر گرفته میشوند .در واقع نامساوي  θ  همواره برقرار

میباشد که در اين رابطه θ ،بردار پارامترهاي شمول لور و  به عنوان
کران باالي اين بردار ،ثابت و نامعلوم است.
فرض  :2شرط ليپشيتز 7براي توابع ماتريسی )  F j ( xبرقرار میباشد
که اين شرط به صورت رابطه ( ،)3قابل بيان است .بايد توجه داشت که
در رابطه (  j ،)3ثابتهاي مثبت و معلوم هستند [ 29و .]29-23
F j ( x )  F j ( y)   j x  y

تعريف مسئلهي سنكرونسازي

()3

سيستم شمول ديفرانسيلی لور با فرض پارامترهاي نامعلوم و وجود

فرض  :3نگاشت غيرخطی ) ρ(.يكنوا ،محدب ،بسته ،8کراندار،

غيرخطیسازهاي شعاعی به صورت رابطه ( )9بيان میشود که در ادامه،
اين شمول به عنوان شمول لور پيرو در نظرگرفته میشود.
)) x (t )  co{ Ai x (t )}  co{F j ( x (t ))θ} + Gωx (t )  x (ux (t
()9
ωx (t )   ρ( Hx(t )), i  1, , N , j  1, , M

در رابطه ( co ،)9بيانگر مجموعه محدب x n ،7بردار متغيرهاي
حالت G nm ،و  H mnماتريسهاي ثابت و معلوم میباشند.
ماتريسهاي ثابت و معلوم  Ai nnرئوس 9فضاي ماتريسی محدبی
هستند که ماتريس نامعلوم  Aبه آن فضا تعلق دارد θ l .بردار
پارامترهاي کراندار ناشناخته و  Fj : n  nlتوابع ماتريسی هموار
و معلومايی هستند که به عنوان رئوس فضاي توابع ماتريسی محدبی در
نظرگرفته میشوند که تابع ماتريسی نامعلوم ) F ( xدر اين فضا قرار

M

 t

j



,M,

j 1

F j (0)  0, j  1,

غيرتهی 1و نيمه پيوسته از باال 93میباشد [.]29
فرض  :4درايههاي متعلق به بردار غيرخطیساز شعاعی
 ، x : n  nشرايط غيرخطیسازي شعاعی را برآورده میسازند که
رابطه ( ،)4اين شرايط را به صورت نامساوي نشان میدهد .الزم به ذکر
است که ضرايب   kو   kثابت و معلوم هستند [ 23و .]24
x

x

) x (ux )  [1 (u1
]) n (un
 k uk2  k (uk )uk   k uk2 ,  k ,  k  0, k  1, , n
T

()4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

لم ( 1وجود جواب براي شمول ديفرانسيلي لور) :شمول
ديفرانسيلی لور رابطهي ( )9را با نگاشت غيرخطی ) ρ(.که فرض  3را
برآورده میسازد ،در نظر بگيريد .براي هر  ، x0 nتابع پيوستهي
مطلق x(t ) n 99وجود دارد که يك جواب از شمول ديفرانسيلی لور
رابطهي ( )9با فرض شرايط اوليه  x(0)  x0است .الزم به ذکر است

Master and slave Lur’e differential inclusions
Euclidean norm
3
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4
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7
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9
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7

علی ابوئی و محمد حائري

که تابع پيوستهي مطلق  x(t ) nبر روي بازهي )  [0,تعريف شده

متغيرهاي حالت شمول لور پيرو ،پاسخهاي زمانی متغيرهاي حالت متناظر

است [.]27-23

در شمول لور مرجع را به خوبی دنبال و رديابی کنند يا به عبارت ديگر

با توجه به تئوري آناليز مجموعههاي محدب [ ،]31-37شمول ديفرانسيلی

رابطهي  lim xi  yi  0برقرار شود .بدين منظور ،بردار خطاي

لور ( )9میتواند به صورت يك سيستم داراي عدم قطعيت ،بازنويسی و

سنكرونسازي را به صورت  e = x - y, e nتعريف میکنيم .با در

معادل شود .سيستم داراي عدم قطعيت معادل با شمول ديفرانسيلی لور

نظر گرفتن اين بردار خطا ،ديناميك خطاي سنكرونسازي ميان دو شمول

رابطه ( ،)9به صورت رابطه ( )7نشان داده شده است.

لور مرجع و پيرو به صورت رابطه زير در میآيد.

()7

M

N

j 1

i 1

t 

)) x (t )   i Ai x (t ) + Gωx (t ) +  j F j ( x (t ))θ  x (ux (t
ωx (t )   ρ( Hx (t )),

()8

میباشند.
1

M

j


j 1

 1 , 0   j  1,

N



0  i  1,

i 1

نياز است .در اين مقاله براي تعريف مسئلهي سنكرونسازي ،شمول
ديفرانسيلی لور رابطه ( )7به عنوان سيستم پيرو و سيستم شمول ديفرانسيلی
رابطه ( )9به عنوان سيستم مرجع در نظر گرفته میشوند.

j 1

j 1

)) ωy (t )   ρ( Hy(t

مرجع میباشد uy n .بيانگر بردار وروديهاي کنترلی و
  y (uy ) : n  nنشاندهندهي بردار توابع غيرخطی از وروديهاي
کنترلی است که به سيستم لور مرجع اعمال میشوند .از آنجايی که رابطه
( )9سيستم شمول لور مرجع را توصيف میکند ،منطقی و معقول است
که فرض کنيم بردار )   y (uyناشناخته و کراندار است به طوري که
نامساوي   y  همواره برآورده میشود و  ثابتی نامعلوم است.
مشابه با نكته ذکر شده در باال ،شمول لور رابطه ( ،)9معادل با سيستم
داراي عدمقطعيت رابطه ( )7میباشد.
M

j 1

i 1

خطاي سنكرونسازي رابطه ( )8تبديل میشود .در واقع میتوان گفت
وروديهاي کنترلی اعمالی به شمول لور پيرو ،بايد به گونهايی طراحی
شوند که ديناميك خطاي توصيف شده توسط رابطه ( )8پايدار شود و
خطاي سنكرون سازي با گذشت زمان به صفر همگرا گردد يا به عبارتی
t 

)) y (t )  co{ Ai y(t )}  co{F j ( y(t ))θ} + Gωy (t ) + y (uy (t

N

سنكرونسازي دو شمول ديفرانسيلی لور به مسئلهي پايدارسازي ديناميك

ديگر رابطه  lim e  0براي بردار خطاي سنكرونسازي برقرار شود.

در رابطه ( y n ،)9بردار متغيرهاي حالت شمول ديفرانسيلی لور

()7

M

M

با تعريف بردار خطاي سنكرونسازي به صورت باال ،مسئلهي

در حالت کلی ،براي مسئلهي سنكرونسازي به دو سيستم مرجع و پيرو

()9

i 1

i 1

))  G (ωx (t )  ωy (t ))  y (uy (t ))  x (ux (t
+   j  F j ( x )  F j ( y ) θ   ( j   j ) F j ( x (t ))θ

در رابطه ( i ،)7و   jثابتهاي نامعلومی هستند که داراي ويژگی زير

i

N

N

) e (t ) = i Ai e (t ) +  (i  i ) Ai x (t

)) y (t )  i Ai y (t ) + Gωy (t ) +   j F j ( y(t ))θ + y (uy (t

بدين منظور تئوري  ،9وروديهاي کنترلی  ux nو دو قانون

بهروزرسانی مرتبط با تخمين دو ثابت نامعلوم  و  را پيشنهاد میدهد

تا سنكرونسازي ميان دو شمول ديفرانسيلی لور ( )9و ( )9حاصل شود.
الزم به ذکر است که وروديهاي کنترلی اعمالی به شمول لور پيرو،
تحت غيرخطیسازهاي شعاعی قرار میگيرند.
تئوري  :1ديناميك خطاي سنكرونسازي رابطه ( )8را همراه با
فرضهاي  9الی  4در نظر بگيريد .چنانچه ماتريس مثبت معين متقارن

 Pوجود داشته باشد که تساوي ماتريسی  GT P = Hرا برقرار سازد،
آنگاه خطاي سنكرونسازي رابطه ( )8با در نظر گرفتن بردار وروديهاي
کنترلی  ux nو دو قانون بهروزرسانی که به ترتيب در رابطههاي ()1
و ( )93آورده شدهاند ،به سمت صفر همگرا میشود و سنكرونسازي
ميان دو شمول ديفرانسيلی لور ( )9و ( )9حاصل میشود.

)) ωy (t )   ρ( Hy(t

میباشند.

()1
M

j 1

i 1

0  i  1, i  1 , 0   j  1,  j  1

1

 k k sgn(k ),  k  1

در رابطه ( i ،)7و   jثابتهاي نامعلومی هستند که داراي ويژگی زير
N

2

ˆˆ t  x  e   
 

k



Ai x

N
i 1

 


k

x

Ai e

k

N
i 1

uk x  



k 

for k  1,

,n
1
ˆ (0) 
 0, ˆ (0)  0
) t min ( P ) min( k  1
k

 -3طراحي وروديهاي کنترلي سنكرونسازي

 (i 1 Aeو  (i 1 Ai x )kبه ترتيب درايههاي
در رابطه (i ) k ،)1
N

در اين بخش ،وروديهاي کنترلی ( ux nکه به سيستم شمول لور

 kام از بردارهاي Ai e

N

N
i 1



و Ai x

N
i 1



هستند  k .ضريب

پيرو اعمال میشوند) و همچنين دو قانون بهروزرسانی 9براي دو کران

(ثابت) دلخواه بزرگتر از يك و )  min ( Pکوچكترين مقدار ويژه

باالي نامعلوم  و  به گونهايی طراحی میشوند که پاسخهاي زمانی

ماتريس  Pمیباشد.

Adaptation law
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 ,

()93

 and ˆ 

x  e



M
M

eT P    j  F j ( x )-F j ( y )  ( j  j ) F j ( x )  θ
j 1
 j 1

M
M


 eT P   F j ( x )-F j ( y )  F j ( x )  θ
j 1
 j 1

T
T
 e P θ  e  x t  e P  e  x   t

n

ˆ   t  k
k 1

n

n  , k   ed pdk

  1

d 1

در رابطه ( pdk ،)93درايهي سطر  dام و ستون  kام از ماتريس  Pو

()97

 edدرايهي  dام از بردار  eمیباشند.

ex

اثبات :در اينجا ،از تئوري پايداري لياپانوف براي اثبات پايداري

n

  t  k
k 1

ديناميك خطاي سنكرونسازي رابطه ( )8با وجود وروديهاي کنترلی

با در نظر گرفتن تعريف  ، kدو عبارت )  eT P x (uxو

رابطه ( )1و قوانين بهروزرسانی رابطه ( ،)93استفاده خواهد شد .تابع

)  eT P  y (uyبه صورت زير بازنويسی میشوند.

کانديد لياپانوف به صورت رابطه ( )99در نظر گرفته میشود.

n

1
) V  (eT Pe   2   2
2

()99

در اين رابطه ~  ˆ   ،و  ~  ˆ  به عنوان خطاهاي تخمين
دو کران ثابت  و  تعريف شدهاند .در ادامه با مشتقگيري از تابع
کانديد لياپانوف تعريف شده ،رابطه ( )92نتيجه میشود.

با

به

توجه

()99

k 1

eT P  y (u y )  e T P  y (u y )   

با جايگذاري وروديهاي کنترلی پيشنهادي رابطه ( )1در نامساوي
غيرخطیساز شعاعی مرتبط با فرض  ،4رابطه ( )97به راحتی نتيجه
میشود.

N
N

V  eT Pe     eT P  i Ae
i  (i i ) Ai x 
 i1

i 1
M
M

T 
()92
 e P   j Fj ( x)  Fj ( y)  ( j  j )Fj ( x)θ
j 1
 j 1

)  eT Px (ux )  eT P  y (uy )     eT PG(ωx  ωy

، GT P = H

فرض

eT Px (ux )  kx (ukx )k

تساوي

)  k k sgn 2 (k )  k (uk )sgn(k

()97

x

در اين رابطه sgn(.) ،بيانگر تابع عالمت میباشد .چنانچه طرفين

در رابطه ( ،)99نامساوي رابطه ( )98براي عبارت )  eT Px (uxاستخراج

همچنين از آنجايی که ) ωx   ρ( Hx) ، ωy   ρ( Hyو نگاشت

()98

) ρ(.يكنواست ،میتوان نامساوي رابطه ( )93را نتيجه گرفت.
) e PG (ωx  ωy )  eT H T (ωx  ωy
 ( Hx  Hy )(ωx  (ωy ))  0
T

()93

با

ثابتهاي

i

نامعلوم

و

N

N

معادلهي ( )92وجود دارد ،میتواند به صورت رابطه ( )94بازنويسی و در

طرف دوم ( ،)92نامساوي زير حاصل میگردد.
k

()91



 e

   
n

k

k

x

k 1

 

n

ˆˆ t  x  e   
V   k k  

n

 e    t  k

n

x

k 1

k 1

   t  k
k 1

   

با توجه به نامساوي   k 1 k   و تعاريف    ˆ  و
n

ادامه جايگزين شود.
N
 N

eT P  i Ai e   (i  i ) Ai x 
i 1
 i 1

n 
 N
  N
 
   k    Ai e     Ai x   
k 1 
i

1
i

1
k 
k  


()94

k 1

k 1

با جايگذاري ( ،)93نامساويهاي ( )93الی ( )99و نامساوي ( )98در

عبارت

 eT P (i 1i Aeکه در سمت راست
) i  i 1 (i  i ) Ai x

n

n

eT Px (ux )  kx (ukx )k    k k k

با توجه به تعريف بردار  در رابطه ( )93و در نظر گرفتن شرايط مرتبط
، i

ضرب کرده و

 k sgn(k )  kرا در نظر بگيريم ،با جايگذاري نامساوي حاصله

)  e PG(ωx  ωy )  e H (ωx  ωyبه راحتی حاصل میشود.
T

k2

نامساوي رابطه ( )97را در عبارت

میشود.

T

T

x

ˆ t  x  e   ˆ  
   k  k  
n

حال در ادامه با توجه به فرض  ،2نامساوي رابطه ( )97براي عبارت
M

M

بازنويسی میشود.
n

V   k k ( k  1)  0

()23

k 1

نامساوي ) k   t e ˆ(0به راحتی از روي تعريف   kدر رابطه ()1

k 1

eT P ( j1 j  Fj ( x)Fj ( y)  j1 ( j  j )Fj ( x))θ

 ،   ˆ  نامساوي رابطه ( ) 91به صورت نامساوي رابطه ( )23ساده و

حاصل

قابل دستيابی است .با جايگذاري اين نامساوي در رابطه ( ،)23نامساوي
رابطه زير استخراج میشود.
)min( k  1

میشود.

n



k

k 1
k

n

V   k k ( k  1)    tˆ(0) e
k 1

)  tˆ(0) e  min( k  1

()29

k

)  tˆ(0) eT Pe min( k  1
k

2

  tˆ(0)min ( P ) e min( k  1)   e
2

k

با انتگرالگيري از طرفين نامساوي رابطه ( )29از لحظهي صفر تا لحظهي
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7

علی ابوئی و محمد حائري

 tبه رابطه ( )22خواهيم رسيد.

پديدهي نامطلوب وزوز (چترينگ) میشوند که در گذر زمان کاهش
t

V (t )   e ( ) d  V (0)  
2

()22
از

عمر مفيد عملگرها و رلهها را در پی خواهد شد.
براي حذف اين سوئيچينگهاي فرکانس باال ،وروديهاي کنترلی

0

رابطه

(،)22

e( ) d  
2



دو



0

نامساوي

با

اهميت

V (t )  

و

حاصل میشود .حال با توجه به تعريف تابع

کانديد لياپانوف در رابطه ( )99و در نظر گرفتن نامساوي V (t )  

میتوان به اين نتيجه رسيد که  e(t )  Lاست يا به عبارتی ديگر بردار
خطاي سنكرونسازي کراندار میباشد .نامساوي e( ) d  
2





تابع عالمت با يك تابع پيوسته جايگزين شده است.

k
,  1
k k  k (t ) k

()23

    x  e ˆ  ˆ  
t

k

k

فضاي توابع انتگرالی مربعی يا به تعبير رياضی  e(t )  L2است .با در
نظر گرفتن  ، e(t )  Lديناميك خطاي سنكرونسازي رابطه ( )8نشان
میدهد که )  e (tنيز کراندار بوده و يا به تعبير رياضی  e(t )  Lاست.
حال با توجه به لم باربالت ،از آنجايی که  e(t )  L  L2و
 e(t )  Lمیباشند میتوان نتيجه گرفت که  lim e  0برقرار است
t 

■

يادآوري  :1براي وروديهاي کنترلی رابطه ( ،)1ضرايب دلخواه
(اختياري)   k , k  1, , nتوسط طراح و همواره بزرگتر از يك
انتخاب میشوند که میتوان د به عنوان يك درجه آزادي در طراحی
منظور شود .اما بايد به اين نكته توجه داشت که اين ضرايب دلخواه بر
روي دامنه و انرژي سيگنالهاي کنترلی و همچنين سرعت همگرايی
خطاهاي سنكرون سازي تاثير بسزايی دارند .در واقع بزرگ انتخاب کردن

 k (t )dt  

  k , k  1, , nبايد مصالحهايی ميان دو معيار ذکر شده يعنی بيشينه
دامنه سيگنال کنترلی و سرعت همگرايی خطاهاي سنكرونسازي به

  
k

Ae
i

N
i 1



k 

k  1,





0

هستند .در ادامه ،تئوري  2نشان میدهد که

وروديهاي کنترلی پيشنهادي رابطه ( )23میتوانند دو شمول ديفرانسيلی
لور رابطههاي ( )9و ( )9را با هم سنكرون سازند.
تئوري  :2ديناميك خطاي سنكرونسازي رابطه ( )8را همراه با
فرضهاي  9الی  4در نظر بگيريد .چنانچه ماتريس مثبت معين متقارن P

وجود داشته باشد که تساوي ماتريسی  GT P = Hبرقرار گردد ،آنگاه
وروديهاي کنترلی پيشنهادي رابطه ( )23همراه با قانونهاي بهروزرسانی
رابطه ( ،)93خطاهاي سنكرونسازي سيستم رابطه ( )8را به سمت
صفرهمگرا میسازند و در واقع سنكرونسازي ميان دو شمول لور
رابطههاي ( )9و ( )9حاصل میشود.
اثبات :کامالً مشابه با اثبات تئوري  ،9رابطه ( )24نتيجه میشود.
ˆ t  x  e   k  ˆ  
V    k k  
n

k 1

) x  e   e Px (ux
T

()24

خطاهاي سنكرونسازي به سمت صفر را افزايش میدهد که مطلوب
میباشد .بنابراين طراح در هنگام انتخاب ضرايب دلخواه

 kk2
x

در اين رابطه k (t ), k  1, , n ،توابعی همواره مثبت با ويژگی

اين ضرايب اختياري ،بيشينه دامنههاي سيگنالهاي کنترلی را افزايش داده
که از نظر پياده سازي عملی مطلوب نبوده اما در عوض سرعت همگرايی

Ai x

N
i 1

1

k

ukx  

, n, ˆ(0)  0, ˆ (0)  0

0

بيانگر اين نكته میباشد که بردار خطاي سنكرونسازي همچنين متعلق به

و بدين ترتيب اثبات تئوري  9پايان میپذيرد.

جديدي به صورت رابطه ( )23پيشنهاد میشوند که در اين وروديها،

x  e  





n

   t  k
k 1

n

 eT P    t  k
k 1

با در نظر گرفتن فرض  4و جايگذاري وروديهاي کنترلی پيشنهادي
رابطه ( )23در عبارت )  ، e Px (ux )  k 1 kk (ukنامساوي
n

x

T

x

سمت صفر ،انجام دهد.

رابطه ( )27نتيجه میشود .اثبات نامساوي ارائه شده در رابطه ( )27همراه

يادآوري  :2با توجه به وروديهاي کنترلی تعريف شده در رابطه (،)1

با جزئيات بيشتر در پيوست  9مقاله آورده شده است.

ماتريس مثبت معين متقارن  Pنيز توسط طراح انتخاب میشود و بايد
همواره تساوي ماتريسی  GT P = Hبرقرار باشد .در واقع طراح
میتواند با انتخاب مناسب درايههاي ماتريس  ، Pبيشينه دامنههاي
سيگنال هاي کنترلی را کاهش داده و همچنين سرعت همگرايی خطاهاي
سنكرونسازي به سمت صفر را افزايش دهد.
يادآوري  :3با توجه به اينكه )  e (tپيوسته نمیباشد ˆ ،و ̂( که در
واقع تخمين دو ثابت نامعلوم  و  هستند) به مقادير واقعی و اسمی

دو پارامتر  و  همگرا نخواهند شد.
يادآوري  :4از آنجايی که در ساختن وروديهاي کنترلی رابطه ( ،)1از
تابع عالمت که تابعی ناپيوسته میباشد استفاده شده است،
سوئيچينگهاي فرکانس بااليی در سيگنالهاي کنترلی مشاهده خواهد
شد .در واقع اين سوئيچينگهاي فرکانس باال باعث به وجود آمدن
مجله کنترل ،جلد  ،7شماره  ،2تابستان 9312

()27

 kk2k2
) k k   k (t

n

n

k 1

k 1

eT Px (ux )   kkx (ukx )  

با جايگذاري رابطه ( )27در رابطه ( ،)24به نامساوي رابطه ( )29میرسيم.
 kk2k2
) k 1 k k  k (t



n

 

n

ˆ t  x  e   k ˆ  
V   k k 

()29

n

n

k 1

k 1

k 1

  t  k  x  e   t  k  x  e      

با توجه به دو تعريف    ˆ  و    ˆ  و همچنين با در
نظرگرفتن  ،  k 1 k   نامساوي رابطه ( )29به صورت
n

نامساوي رابطه ( )27ساده و بازنويسی میشود.
()27

) k k  k (t

( k  1) 

) k k   k (t ) k 1 k k   k (t
n

2
k

2
k

n

n

V   k  
k 1

2

k 1

از آنجايی که تمامی ضرايب ثابت دلخواه   k , k  1, , nهمواره
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بزرگتر از يك انتخاب میشوند بنابراين عبارت دوم از طرف راست

ثابتهاي   j ، i ، iو   jو بردار وروديهاي کنترلی )   y (uyبه

نامساوي ( )27همواره منفی است .از طرف ديگر میدانيم که براي هر دو

صورت زير در نظر گرفته شدهاند.

مقدار مثبت حقيقی  aو  ، bنامساوي  0  ab / (a  b)  bهمواره

1 0 2 
5 1 0 
10 0 0 
A1   0 5 0 , A2   0 8 2 , A3   0 4 0 
 0 2 1
 2 0 5
 0 0 1
0
0




H  6 4 2, F1( x)  1.5sin( x1), F1( y)  1.5sin( y1),
0
0




2
0.2
2sin( x3 )
2sin( y3 )
F2 ( x)   0 , F2 ( y)   0 ,G   1 ,   0.3,
 0 
 0 
1
0.5
(0.5sin
t
)
0.95


0.8,  0.95, (u ) 
  0.02,  0.2
 0.25 .
y
y
0.05




 


0.03
0.25sin(2t)
با توجه به دو تابع برداري  F1و  F2که در باال تعريف شدهاند و شرط

برقرار است .بنابراين با در نظرگرفتن نكات ذکر شده ،نامساوي رابطه
( )27به آسانی به نامساوي رابطه ( )28تبديل میگردد.
n

)    k (t

()28

2

V  

k 1

با انتگرالگيري از رابطه ( )28از لحظهي صفر تا لحظهي  ، tو در نظر


گرفتن ويژگی  ، 0  k (t )dt  نامساوي رابطه ( )21حاصل میشود.
t

t

n

V (t )     d  V (0)    k ( )d  

()21

2

k 1 0

0

دو نامساوي مهم  V (t )  و ( ) d  
2





0

از رابطه ()21

نتيجه میشوند .با توجه به تعريف تابع کانديد لياپانوف )  V (tو نامساوي
 V (t )  میتوان نتيجه گرفت که بردار خطاهاي سنكرونسازي
کراندار بوده و به تعبير رياضی  e (t )  Lاست .با توجه به تعريف
بردار  ، نامساوي ( ) d  
2





0

ليپشيتز فرض ،2ثابتهاي   2 ، 1و   tبه صورت ، 1  1.5
  2  2و   t  3 . 5نتيجه میشود .پارامتر ناشناخته  ، θبردار توابع
غيرخطیساز شعاعی )  x (uxمرتبط با سيستم لور پيرو و نگاشت
غيرخطی يكنواي ) ρ(.به صورت زير فرض شدهاند.

  0.9  0.4sin u1x  u1x 


θ = 1.5, x (ux )   0.4  0.2cos u2x  u2x  ,
 0.8  0.4sin u u 
3x  3x 

sgn( )(   2) if   0
 ( )  
if   0
][2, 2

نشان میدهد که e(t )  L2

است .با در نظر گرفتن  ، e(t )  Lديناميك خطاي سنكرونسازي
رابطه ( )8نشان میدهد که )  e (tنيز کراندار بوده و به تعبير رياضی
 e (t )  Lاست .حال با توجه به لم باربالت ،از آنجايی که
 e(t )  L  L2و  e(t )  Lمیباشند میتوان نتيجه گرفت که

با توجه به بردار توابع غيرخطیساز در نظر گرفته شدهي ) ، x (ux

 lim e  0برقرار است و بدين ترتيب اثبات تئوري  2پايان میپذيرد■.

ضرايب ثابت ، 1  1.3 ، 3  0 . 4 ،  2  0 . 2 ، 1  0.5

t 

 -4نتايج شبيهسازي کامپيوتري

x

x

x

x

 2  0.6و  3  0. 5نتيجه میشوند .ماتريس مثبت معين متقارن
x

x

 ، Pبه صورت ) P = diag(3, 4,2اختيار شده است که تساوي

در اين بخش ،وروديهاي کنترلی طراحی شده بر روي دو مثال مورد

ماتريسی  GT P  Hنيز همواره برقرار میباشد .بردار وروديهاي

شبيه سازي قرار خواهند گرفت تا عملكرد و کارايی آنها نشان داده شود.

کنترلی اعمالی به شمول ديفرانسيلی لور پيرو و قوانين بهروزرسانی مرتبط

در زيربخش ( ،)9-4هر دو دستهي وروديهاي کنترلی رابطههاي ( )1و

با دو پارامتر ثابت ناشناختهي  و  به صورت رابطه ( )39حاصل

( )23براي سنكرونسازي دو شمول ديفرانسيلی لور مورد شبيهسازي قرار

میشوند .الزم به ذکر است که بردار وروديهاي رابطه ( )39با استناد به

میگيرند .در زيربخش ( ،)2-4معادالت ديناميكی دو سيستم drill string

وروديهاي کنترلی پيشنهادي رابطه ( ،)1نوشته شدهاند .بنابراين انتظار

معرفی می شوند که معادالت هر کدام از اين دو سيستم در قالب شمول

خواهيم داشت که سوئيچينگهاي فرکانس بااليی در سيگنال کنترلی رخ

ديفرانسيلی لور قابل بيان است .در شبيهسازي مرتبط با اين زيربخش نيز

دهد.

 3 e1  4 e2  2 e3  , ˆ(0)  0.5

هر دو دستهي وروديهاي کنترلی مورد استفاده قرار میگيرند.

ˆ  9e12 16e22  4e32 , ˆ (0)  0.25

 1-4شبيهسازي مرتبط با سنكرونسازي دو شمول
ديفرانسيلي لور
دو شمول ديفرانسيلی لور پيرو و مرجع را به صورت رابطه ( )33در
نظر بگيريد.

()33

3
2

)  y i Ai y +Gωy +  j F j ( y )θ + y (uy
Master: i1
j 1
) ωy  ρ( Hy
3
2

)  x  i Ai x +Gωx +  j F j ( x )θ x (ux
Slave:  
i 1
j 1
) ωx ρ( Hx

ماتريسهاي  G ، Aiو  ، Hتوابع برداري هموار )  F j ( xو )، F j ( y
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ˆ  3.5  x  e

()39

k



Ai x

3
i 1

 


k

Ai e

3
i 1



k 

 3.5  x  e  ˆ  ˆ , for k 1, 2,3
 211sgn(e1) 
ux =  5 2 2sgn(e2 )  , 1   2   3 1.1


 2.5 3 3sgn(e3 ) 

شكلهاي  9تا  4نتايج شبيهسازي مرتبط با سنكرونسازي ميان دو شمول
ديفرانسيلی لور رابطه  33را با اعمال وروديهاي کنترلی رابطه  39نشان
میدهند .شكل  9پاسخهاي زمانی متغيرهاي حالت را با در نظر گرفتن
شرايط اوليه  x(0)  [1 1  3]Tو] y( 0) [ 2  1. 5 T1نشان
میدهد .نمودار خطاي سنكرونسازي در شكل  2به تصوير کشيده شده
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لور پيرو

است .با دقت در شكل  2میتوان ديد که همهي خطاهاي سنكرونسازي

4

وروديهاي کنترلی  uxرا که به سيستم لور پيرو اعمال شدهاند ،نشان

2

میدهد .همانطوري که از قبل نيز پيشبينی شده بود ،سوئيچينگهاي

0

فرکانس باال در سيگنالهاي کنترلی ديده میشود .شكل  4پاسخهاي
ثابت ناشناختهي  و  هستند .با دقت در شكل  4مشخص میشود که

0.2

مقادير تخمين پارامترهاي  و  به  3.9و  3.38همگرا شدهاند که با
1

0.8

0.4
0.6
Time, sec

0.2

0

1
x1 & y1

-2
1
x2 & y2

0
-1

-2
-1

0.2

x3 & y3

1

0.8

0.4
0.6
Time, sec

0

-2

-3

1

0.8

0.4
0.6
Time, sec

0.2

0

-3

شكل  :7پاسخ زمانیهاي متغيرهاي حالت دو شمول ديفرانسيلی لور مرجع و پيرو
رابطه ( )33با اعمال وروديهاي کنترلی ()32

شكل  :9پاسخ زمانیهاي متغيرهاي حالت دو شمول ديفرانسيلی لور مرجع و پيرو

e1
e2

0
-1
1

0.8

e3

0.2

0.4
0.6
Time, sec

0

0.2

-2

و پيرو رابطه ( )33با اعمال وروديهاي کنترلی ()32
0

100
0
-100
-200

u1

200
0
-200
-400

u2

200
100
0
-100

u3

0
-200
-400
150
100
50
0
1

0

0.8

0.4
0.6
Time, sec

شكل  :7وروديهاي کنترلی

ux

0.2

0

رابطهي ( )32اعمال شده به شمول ديفرانسيلی
لور پيرو

رابطهي ( )39اعمال شده به شمول ديفرانسيلی
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u2

شكل  :3وروديهاي کنترلی

ux

-200

u3

1

0.8

u1

-100

و پيرو رابطه ( )33با اعمال وروديهاي کنترلی رابطه ()39

0.4
0.6
Time, sec

-2

شكل  :9پاسخهاي زمانی خطاهاي سنكرونسازي دو شمول ديفرانسيلی لور مرجع

شكل  :2پاسخهاي زمانی خطاهاي سنكرونسازي دو شمول ديفرانسيلی لور مرجع

0.2

e1

1

0.8

0.4
0.6
Time, sec

0

1
e3

0
-1

e2

3
2
1
0
-1
3
2
1
0
-1

رابطه ( )33با اعمال وروديهاي کنترلی رابطه ()39
3
2
1
0
-1
3
2
1
0
-1
1

x3 & y3

-2
-1
-2

x2 & y2

0
-1

x1 & y1

1
0
-1
-2
1

يادآوري  3میباشد.
0

0

شكل  :4پاسخهاي زمانی ˆ و ̂ با وجود وروديهاي کنترلی ()39

  y    0.3124متفاوت هستند که اين موضوع در واقع تاييدي بر

-1

Estimate of 

زمانی مرتبط با ˆ و ̂ را نشان میدهد که در واقع تخمين دو پارامتر

0.4

مقادير اصلی اين پارامترهاي ثابت ناشناخته      1.5و

Estimate of 

تقريباً بعد از گذشت  3.32ثانيه به صفر همگرا شدهاند .شكل 3

Journal of Control, Vol. 7, No. 2, Summer 2013

97

سنكرونسازي دو شمول ديفرانسيلی لور با وجود پارامترهاي نامعلوم و غيرخطیساز شعاعی در مسير وروديهاي کنترلی
علی ابوئی و محمد حائري
4

ديسك با استفاده از دو انكودر افزايشی 2جداگانه اندازهگيري میشوند.

0
0.4

است [ 9و .]94

Estimate of 

1

0.8

0.4
0.6
Time, sec

0.2

خود به راحتی بچرخند .وضعيتهاي زاويهايی مرتبط با هر يك از دو
معادالت ديناميكی توصيفکننده اين سيستم در رابطه ( )33آورده شده

0.2

0

Estimate of 

2

متصل کرده است که هر دو ديسك میتوانند حول مرکزهاي هندسی

J uθu  k (u  l )  T fu (u )  kmu  0

()33

J LθL  k (u  l )  T fl (l )  0

0

در اين رابطه u ،بيانگر ورودي کنترلی (همان ولتاژ ورودي به موتور

شكل  :8پاسخهاي زمانی ˆ و ̂ با وجود وروديهاي کنترلی ()32

 DCاست که مقدار آن به بازهي ]  [ 5v , 5vمحدود میباشد)  u ،و

شبيهسازيهاي مرتبط با همين زيربخش را با اعمال وروديهاي کنترلی

  lنيز به ترتيب بيانگر وضعيت زاويهايی ديسك بااليی و پايينی

رابطه ( )32تكرار میکنيم تا سوئيچينگهاي فرکانس باال کاهش يافته و

میباشند km ، k ، J u .و  J Lضرايب ثابتی هستند که مقاديرشان در

سيگنال هاي کنترلی اعمالی به شمول لور پيرو تا حدود زيادي صاف و

جدول  9آورده شده است T fu .بيانگر گشتاور اصطكاکی است که بر

هموار شوند .وروديهاي کنترلی رابطه ( )32با استناد به وروديهاي

روي ديسك بااليی وارد شده و اين گشتاور با استفاده از رابطه ( )34بيان

کنترلی پيشنهادي رابطه ( )23نوشته شدهاند.

میشود [ 9و .]94

شكلهاي  7الی  8نتايج شبيهسازي مرتبط با سنكرونسازي دو شمول لور

T ( )sgn(u )(bu bu )u for u 0
T fu (u ) cu u
for u 0
] [Tsu Tsu , Tsu Tsu
Tcu (u )Tsu Tsu sgn(u )bu u buu

مرجع و پيرو رابطه ( )33را با وجود وروديهاي کنترلی رابطه ( )32نشان

()34

سنكرونسازي به ترتيب در شكلهاي  7و  9آورده شدهاند .شكل 7

در اين رابطه Tsu ، Tsu ، bu ،و  buضرايب ثابتی هستند که

میدهند .پاسخهاي زمانی دو شمول لور مرجع و پيرو و همچنين خطاهاي
وروديهاي کنترلی رابطه ( )32را به تصوير میکشد که با دقت در اين
شكل میتوان تشخيص داد که سوئيچينگهاي فرکانس باال حذف
شدهاند .شكل  8نيز پاسخهاي زمانی مرتبط با ˆ و ̂ را نشان میدهد.

()32




,       1.1
2
3
 1






k

k

گشتاور اصطكاکی است که بر روي ديسك پايينی وارد شده و با رابطه
( )37توصيف میشود.


3e1
2
)  211 3e    (t
1 1
1

4e2

2
ux =  5 22
) 4e2 2  2 (t

2e3
2.5 332

) 2e3 3  3 (t
3
3
k   i 1 Ae
  i 1 Ai x
i

 

مقاديرشان در جدول ( )9آورده شده است T fl .نيز به طور مشابه بيانگر



 3.5 x  e ˆ  ˆ  k ,for k  1,2,3
  3e1 4e2 2e3, k (t )  5e0.001t
ˆ  3.5 x  e 3 e1  4 e2  2 e3 , ˆ (0)  0.5

for l  0
for l  0

()37

T ( )sgn(l )  0.1l
T fl (l )   cl l
] [Tsl , Tsl
 sl

 bl l

l
sl



Tcl (l )  Tcl  (Tsl  Tcl )e

در رابطه ( Tsl ، Tcl ،  sl ، bl ،)37و  slضرايب ثابتی هستند که
مقاديرشان در جدول  9آورده شده است.
جدول  :9مقادير ضرايب ثابت مدل ديناميكی سيستم  9[ Drill-stringو ]94
واحد

مقدار

پارامتر

][N.m/v

4.3228

km

][kg.m2

0.4765

Ju

][N.m

0.37975

T su

][N.m

-0.00575

T su

در اين زيربخش ،ابتدا سيستم  9[ drill stringو  ]94و اجزاي

][kg.m2/rad.sec

2.4245

bu

][kg.m2/rad.sec

-0.0084

تشكيلدهنده آن به طور مختصر معرفی میشوند .همچنين در ادامه،

bu

][N.m/rad

0.075

k

معادالت ديناميكی اين سيستم همراه با پارامترهاي موجود در آن معرفی

][kg.m2

0.035

JL

خواهند شد .اين دستگاه شامل تقويتکننده توان ،موتور  ،DCدو ديسك

][N.m

0.26

T sl

چرخشی (يك ديسك چرخشی بااليی و يك ديسك چرخشی پايينی) و

][N.m

0.05

Tcl

ميله با سختی کم 9میباشد .موتور  DCاز طريق يك گيربكس به ديسك

][rad/sec

2.2

sl

][-

1.5

بااليی متصل بوده و ولتاژ ورودي موتور  DCاز طريق کامپيوتر به آن داده

 sl

][kg.m2/rad.sec

0.009

bl

ˆ  9e12  16e22  4e32 , ˆ (0)  0.25

 2-4شبيهسازي مرتبط با سنكرونسازي دو سيستم Drill
String

میشود .ميله با سختی کم به گونهايی دو ديسك بااليی و پايينی را به هم
Low-stiffness string
مجله کنترل ،جلد  ،7شماره  ،2تابستان 9312
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Incremental encoder
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به صورت   2  km / J uنتيجه میشود .ماتريس مثبت معين متقارن
x

انتخاب

با

] u  l

T

متغيرهاي

بردار

y3 ]  [u  l
T

حالت

صورت

به

 Pنيز به صورت )  P = diag(0.5, J u , J lانتخاب شده است که براي
T

 ، y = [ y1 y2معادالت ديناميكی

اين مثال شرط تساوي ماتريسی  G P = Hرا برآورده میسازد .بردار

سيستم  drill-stringمرجع در قالب معادالت سيستم شمول لور به صورت

وروديهاي کنترلی اعمالی به سيستم  drill stringپيرو به صورت رابطهي

رابطه ( )39نتيجه میگردد.

( )38حاصل میشود.

)y = Ay + G y  y (uy ),  y  ( Hy

()39

در اين رابطه ،ماتريسهاي

33

، A 

3 2

 G و

ˆ  0.25e12  J u2e22  J l2e32 , ˆ (0) 1

23

، H 

نگاشت غيرخطی يكنواي   ( Hy) و بردار وروديهاي کنترلی
2

ˆ1  3  0, 2  ( i1 Ai e )2  ( i1 Ai x )2 
2

()38



,  2 1.1



  y (uy ) 3به صورت زير قابل بيان هستند.
1 1
0 
 0
 0
A  k / Ju 0 0 ,G  1/ Ju 0 , H  0 1 0
0 0 1
 k / Jl 0 0 
 0 1/ Jl 

 0 
k

y2  T fu ( y2 ) 

 ( y )   T ( y )  ,  y ( u y )   m u2 
Ju
 3   fl 3 
 0 



همانطوري که در باال نيز ذکر شد بايد توجه داشت که  u 2در واقع ولتاژ
ورودي به بخش درايو بوده که همواره مقدار اين ولتاژ بايد در محدودهي
]  [5 v,5vقرار داشته باشد تا آسيبی به اجزاي الكتريكی سيستم وارد
نشود .در اين مثال ،فرض کردهايم که ولتاژ ورودي به سيستم drill string

مرجع ،مقدار ثابت  u2  2.7است .ماتريس  Aنيز به صورت ترکيب
خطی محدب دو ماتريس معلوم  A1و  A2نوشته میشود که در زير اين

2


0
 J
u
) ux =   2 2sgn(e2
 km

0

شكلهاي  1الی  92نتايج مرتبط با سنكرونسازي دو

سيستم drill string

رابطههاي ( )39و ( )37را با وجود وروديهاي کنترلی رابطه ( ،)38نشان
میدهند .پاسخهاي زمانی متغيرهاي حالت دو سيستم مرجع و پيرو در
شكل  1آورده شده است و شرايط اوليه براي اين دو سيستم به صورت
 y(0)  [0.1 0.2 0.1]Tو] x( 0 ) [ 2 1 . 5T 1در نظر گرفته شده
است .شكل  93پاسخ زمانی خطاهاي سنكرونسازي مرتبط با دو سيستم
رابطههاي ( )39و ( )37را به تصوير میکشد که تقريباً بعد از گذشت 3
ثانيه ،متغيرهاي متناظر با هم سنكرون شده و تمامی خطاهاي
سنكرونسازي به صفر همگرا شدهاند.
10

طراحی وروديهاي کنترلی براي سيستم  drill stringپيرو ،فرض میشود

x1 & y1

ترکيب خطی نشان داده شده است .بايد توجه داشت که در ادامه در

5

که دو ضريب ثابت  1و   2نامعلوم هستند و در اختيار طراح قرار

4

ندارند.

2

x2 & y2

4
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0
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معادالت ديناميكی سيستم  drill stringپيرو نيز به صورت رابطه ( )37در
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شكل  :1پاسخهاي زمانی متغيرهاي حالت دو سيستم  drill stringمرجع و پيرو با
اعمال وروديهاي کنترلی ()38

نظر گرفته میشوند.
2

x = i Ai x + G x  x (ux ),  x   ( Hx),
i 1

()37

0

در ادامه فرض میکنيم که دو ضريب ثابت  1و  2نامعلوم هستند و در
مرجع و پيرو ،بردار وروديهاي کنترلی 0]T

x

-2
1

drill string

 ux [0 u2بايد چنان

طراحی شود که متغيرهاي حالت سيستم  drill stringپيرو متغيرهاي حالت
متناظر سيستم مرجع را به خوبی دنبال کنند و خطاهاي ميان متغيرهاي
حالت متناظر به سمت صفر همگرا شوند .با توجه به بردار غيرخطیساز

0
-1
5

4

3
sec

2
Time,

1

0

-2

شكل  :93پاسخهاي زمانی خطاهاي سنكرونسازي دو سيستم  drill stringبا
اعمال وروديهاي کنترلی ()38

)  x (uxکه در رابطه ( )37در نظر گرفته شده است ،ضريب ثابت  2
x
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 u 
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شكلهاي  93الی  99نتايج شبيهسازي مرتبط با سنكرونسازي دو سيستم

Time, sec

شكل  :99پاسخ زمانی ورودي کنترلی  u2 xرابطه ( )38اعمال شده به سيستم

رابطههاي ( )39و ( )37را با وجود اعمال ورودي کنترلی رابطه ( )31به

 drill stringپيرو رابطه ()37

سيستم  drill stringپيرو نشان میدهند .الزم به ذکر است که تمامی

 u2 xرا نشان میدهد که به سيستم drill string

شرايط اوليه به طور مشابه و يكسان با شبيهسازي قبل انتخاب شدهاند و در

پيرو اعمال شده است .اين شكل به خوبی نشان میدهد که ورودي

واقع فقط ورودي کنترلی رابطه ( )31جايگزين ورودي کنترلی رابطه

کنترلی  u2 xداراي سوئيچينگ فرکانسهاي باالي شديدي است که

( )38شده است .شكلهاي  93و  94به ترتيب پاسخهاي زمانی متغيرهاي

مطلوب نبوده و تقريباً اعمال اين ورودي کنترلی را در پيادهسازي عملی

حالت دو سيستم  drill stringمرجع و پيرو و خطاهاي سنكرونسازي را

غيرممكن میسازد .پاسخ زمانی ̂ نيز در شكل  92آورده شده است .با

با اعمال ورودي کنترلی رابطه ( )31نشان میدهند.

دقت در شكل  92مشخص میشود که مقدار نهايی ̂ به حدود 2.2

شكل  97ورودي کنترلی  u2 xرا به تصوير میکشد که به سيستم

شكل  99ورودي کنترلی



رسيده است و با مقدار واقعی پارامتر

که برابر با

 (km / J u )u2  24.5است ،متفاوت میباشد.

 stringپيرو اعمال شده است .مقايسه ميان دو شكل  97و  99نشان میدهد
که سوئيچينگهاي فرکانس باال تا حد بسيار زيادي در اين حالت کاهش

2.5

سيستم پيرو میباشد .شكل  99نيز پاسخ زمانی ̂ را با وجود ورودي

2

کنترلی رابطه ( )31نشان میدهد که در اين حالت نيز مقدار نهايی ̂ به

1

Estimate of 

3

يافته است و ورودي کنترلی شكل  97در پيادهسازي عملی قابل اعمال به

1.5

مقدار واقعی و نامی پارامتر  همگرا نشده است.

Time, sec

شكل  :92پاسخ زمانی ̂ با اعمال ورودي کنترلی ()38
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شكل :93پاسخهاي زمانی متغيرهاي حالت دو سيستم  drill stringمرجع و پيرو
با اعمال وروديهاي کنترلی ()31

u2x

0

-0.5

در ادامه ،شبيهسازيهاي مرتبط با همين زيربخش را با اعمال وروديهاي
کنترلی رابطه ( )31تكرار میکنيم تا سوئيچينگهاي فرکانس باالي
ورودي کنترلی را تا حد زيادي کاهش دهيم.

5

4

2

3

1

0

-1

Time, sec

شكل :97پاسخ زمانی ورودي کنترلی  u2 xرابطه ( )31اعمال شده به سيستم drill

 stringپيرو رابطه ()37
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 نتيجهگيري-5
 در ابتدا مدل جامع و کاملتري از شمول ديفرانسيلی،در اين مقاله
لور نسبت به مدلهاي ديگر ارائه شد و در ادامه مسئله سنكرونسازي دو
شمول ديفرانسيلی لور با فرض ناشناخته بودن پارامترهاي شمول لور و
همچنين فرض وجود غيرخطیسازهاي شعاعی در مسير وروديهاي
 دو دسته وروديهاي، در اين راستا. مورد بررسی قرار گرفت،کنترلی
کنترلی سنكرون ساز با استفاده مستقيم از تئوري پايداري لياپانوف طراحی
 دستهي اول از وروديهاي کنترلی به علت استفاده از تابع.گرديدند
عالمت داراي سوئيچينگ هاي فرکانس بااليی بودند که در دسته دوم
 پايداري ديناميك. اين مشكل برطرف شد،وروديهاي کنترلی پيشنهادي
خطاهاي سنكرون سازي و همگرا شدن اين خطاها به صفر با وجود
هرکدام از دو دستهي وروديهاي کنترلی با استفاده از تئوري پايداري
 براي نشان دادن عملكرد و کارايی باالي.لياپانوف به اثبات رسيدند
 دو شبيه سازي کامپيوتري در ادامه مقاله،وروديهاي کنترلی طراحی شده
آورده شدند که يكی از مثالهاي شبيهسازي مرتبط با يك کاربرد عملی
 را موردdrill string بود و در واقع مسئله سنكرونسازي دو سيستم
 نتايج شبيهسازيهاي کامپيوتري نيز کارايی.شبيهسازي قرار داد
وروديهاي کنترلی را در پايدارسازي ديناميك خطاهاي سنكرونسازي
.با وجود غيرخطیسازهاي شعاعی به خوبی نشان داد
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