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مجله کنترل ،مجلهای علمی – پژوهشی است که دربرگیرنده تازهترین نتایج تحقیقات نظری و کاربردی در علوم مختلف مرتبط
با مهندسی کنترل و ابزار دقیق میباشد .مقاالت ارسالی به مجله کنترل میبایست به زبان فارسی و دارای چکیده انگلیسی باشند .از میان
مباحث مورد نظر این مجله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 )1مدلسازی ،شناسایی ،شبیه سازی ،پیش بینی ،بهینه سازی و پایش عملکرد سیستمها.
 )2تحلیل و طراحی سیستمهای کنترل پیشرفته از قبیل سیستمهای کنترل خطی و غیرخطی ،سیستمهای کنتررل تطبیقری ،کنتررل
مقاوم و کنترل بهینه ،سیستمهای کنترل هوشمند ،سیستمهای کنترل تصرادفی ،سیسرتمهرای کنتررل گسسرته پیشرامد و ترکیبری،
سیستمهای ابعاد وسیع ،سیستمهای کنترل چندمتغیره.
 )3مکاترونیك و رباتیك.
 )4ابزار دقیق و سیستمهای ترکیب داده و اطالعات سنسوری.
 )5اتوماسیون صنعتی از قبیل سیستمهای کنترل گسترده ،رابط انسان – ماشین ،سیسرتمهرای ایمنری و تشرخی
طراحی سیستمهای کنترل کسری ،شناسایی و تشخی

خطرا ،تحلیرل و

عیب در سیستمها ،سیستمهای کنترل پیچیده ،سیستمهای زمران حقیقری و

سیستمهای کنترل تحت نظارت.
کاربردهای مورد عالقه این مجله ،وسیع بوده و می تواند در برگیرنده موارد زیر باشد:
 )1سیستمهای هدایت و ناوبری.
 )2فرآیندهای صنعتی شامل فرآیندهای شیمیایی و بیوتکنولوژی.
 )3تولید و توزیع نیروی برق.
 )4مهندسی محیط زیست و هواشناسی.
 )5سیستمهای اقتصادی و مالی.
 )6سیستمهای اطالعاتی ،مخابراتی و شبکه های صنعتی.
 )7مهندسی پزشکی.
 )8نانو کنترل.
از کلیه پژوهشگران و کارشناسان فعال در زمینه های مرتبط با مهندسی کنترل و ابزار دقیق دعوت بعمل می آید تا مقراالت و نترایج
آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی خود را به این مجله ارسال نمایند .خواهشمند است مقاالت خود را به صورت الکترونیکی به
آدرس  www.joc-isice.irارسال فرمایید .برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت نحوه تهیه و ارسال مقاالت می توانید بره سرایت
مجله با آدرس  www.joc-isice.irمراجعه نمایید.
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شیوه تدوین
متن مقاالت شامل چکیده ،بدنه مقاله ،مراجع و زیرنویسها باید با فونت  B Zar 12و با فاصله  doubleمیان خطرو ،،در صرفحات A4

یك ستونی و تحت نرمافزار  Wordتهیه گردد.
آدرس نویسندگان
آدرس پستی کامل همه نویسندگان همراه برا شرماره تلفرن و دورنگرار)فکس) و نشرانی پسرت الکترونیرك) )emailنویسرنده عهردهدار
مکاتبات در برگه مستقلی چاپ و به همراه مقاله ارسال گردد.
چکیده
هر مقاله باید شامل ،عنوان )فارسی و انگلیسی) ،چکیده )فارسی و انگلیسی) مقاله در حداکثر  200واژه ،کلیدواژه )فارسی و انگلیسری)
در حداکثر  5واژه باشد.
تصاویر و عکسها
در هنگام ارسال مقاله جهت داوری نیازی به ارسال اصل تصاویر و عکسها نمی باشد ،ولی رونوشت ارسالی باید واضر باشرد .پرس از
تایید مقاله ،ارسال اصل تصاویر و عکسها جهت چاپ مقاله ضروری میباشد.
مراجع
به کلیه مراجع باید در متن ارجاع داده شده باشد .مراجع باید با شماره مشخ

گردند و جزئیات آنهرا بره شرری زیرر در پایران مقالره بره

ترتیب حروف الفبای نویسندگان ظاهر گردد:
مقاالت
[شماره مرجع] نام خانوادگی و عالمت اختصاری اول نام ،سال انتشار یا تاریخ برگزاری" ،عنوان مقاله" ،نام کامرل نشرریه یرا کنفررانس،
شماره مجله یا شماره جلد ،شماره صفحات.
کتابها
[شماره مرجع] نام خانوادگی و نام کامل همه نویسندگان ،عنوان کتاب ،نام مترجم )در صورت وجود) ،نام کامل ناشر ،سال انتشار.
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واحدها
کلیه مقاالت باید از واحد استاندارد ) SIمتریك) در تمام بخشهای مقاله استفاده نمایند .در کنار واحد  SIمیتوان از واحد انگلیسری در
داخل پرانتز نیز استفاده نمود.
طول مقاالت
حداکثر تعداد صفحات مقاله  15صفحه است که معادل حردود  7500واژه اسرت .بررای چراپ صرفحات بیشرتر و یرا رنگری الزم اسرت
هزینهای معادل  250،000ریال ) 25دالر آمریکا) برای هر صفحه پرداخت گردد.
فرآیند ارسال مقاله
مقاالت قابل چاپ در مجله شامل مقاالت کامل پژوهشی ،مقاالت کوتاه و یادداشتهای پژوهشی اسرت .مقراالت ارسرالی نبایرد در هری
مجله داخلی و یا خارجی چاپ شده باشد و یا در حال داوری باشد.


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



مقاالت جهت داوری به داوران متخص

ارسال میگردد .در پایان تایید یا رد هر مقاله توسط هیئت تحریریه مجله انجام

خواهد پذیرفت .سردبیر مجله نتیجه داوری را برای نویسنده عهده دار مکاتبات ارسال خواهد نمود.


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

حق کپی
در صورت تایید مقاله ،نویسندگان الزم است فرم انتقال حق انتشار آن به "انجمن مهندسان کنترل و ابزاردقیق ایران" را تکمیل و به
همراه اصل مقاله ارسال نماید .نویسندگان الزم است موافقت کتبی دارندگان حق کپی بخشهایی از مقاله که از مراجع و منابع دیگر
نسخهبرداری شده است را دریافت و به دفتر مجله ارسال نمایند.
بدینوسیله از کلیه اساتید ،پژوهشگران و کارشناسان مهندسی کنترل و ابزاردقیق جهت ارائه مقاالت خود در این نشریه دعوت به عمل
میآورد .خواهشمند است مقاالت خود را به صورت الکترونیکی از طریق سایت مجله به آدرس www.joc-isice.ir :ارسال نمایید.
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طراحی و پیادهسازی آزمونگر سختافزار در حلقه رایانه پرواز یک موشک
تاکتیکی با هدایت ترکیبی
امير يعقوبی ،1محمدرضا عاروان  ،2عباس تقیپور  ،3علی نصراللهی

4

 1دانشآموخته کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهرانyaghubicontrol@gmail.com ،
 2دانشيار مهندسی برق کنترل ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهرانarvan@mut.ac.ir ،
 3دانشآموخته کارشناسی ارشد سيستمهای هدايت و کنترل ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهرانataghipoor2006@yahoo.com ،
 4دانشآموخته کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل ،دانشگاه امام خمينی قزوينalinasrollahi544@gmail.com ،
(تاريخ دريافت مقاله  ،1393/4/10تاريخ پذيرش مقاله )1393/10/15

چکیده :يكی از متداولترين روشهای توسعه و ارزيابی سامانههای هوافضايی ،آزمون سختافزار در حلقه میباشد که در آن
بخشی از سامانه که قرار است توسعه يابد و يا عملكرد آن مورد بررسی قرار گيرد بهصورت سختافزاری و ساير بخشهای سامانه
بهصورت نرمافزاری در حلقه شبيهسازی پرواز قرار میگيرند .اين آزمون يک شبيهسازی حلقهبسته و زمان-واقعی است که برای
پيادهسازی آن ،از بستری تحت عنوان آزمونگر سختافزار در حلقه استفاده میشود .اين مقاله به طراحی و پيادهسازی آزمونگر
سخت افزار در حلقه رايانه پرواز يک موشک تاکتيكی با هدايت ترکيبی اختصاص دارد .رايانه پرواز ،زيرسامانهای اساسی از موشک
مورد نظر است که محاسبات مربوط به هدايت و کنترل در آن انجام میشود .اين زيرسامانه برای پيادهسازی الگوريتمهای هدايت و
کنترل ،داده های مورد نياز را از جستجوگر و ساير سنسورهای موشک شامل ژيروسكوپ آزاد اندازه گير زاويه غلتش و پتانسيومترهای
بالک های کنترلی دريافت کرده و فرمان مناسب را جهت تصحيح مسير حرکت موشک ،به عملگرها ارسال میکند .جهت
راستیآزمايی عملكرد اين رايانه پرواز ،میتوان از آزمونهای حلقهباز و حلقهبسته استفاده نمود .در اين مقاله برای ارزيابی حلقه بسته
رايانه پرواز ،يک آزمونگر سخت افزار در حلقه ،طراحی و پيادهسازی شده است .اين آزمونگر شامل دو بخش نرمافزاری و
سختافزاری است که هدف آن ايجاد شرايطی نزديک به واقعيت برای ارزيابی عملكرد سختافزار رايانه پرواز میباشد .پس از
طراحی اين آزمونگر ،نتايج آن با نتايج شبيهسازی شش درجه آزادی موشک در سناريوهای مختلف مقايسه گرديده است که
همخوانی مناسب نتايج ،درستی طراحی صورت گرفته را نشان میدهد.
کلمات کلیدی :رايانه پرواز ،آزمون سختافزار در حلقه ،شبيهسازی شش درجه آزادی ،پردازنده .DSP

Design and Implementation of Hardware in the Loop Tester for a
Tactical Missile Flight Computer with Hybrid Guidance
Amir Yaghoubi, Mohammadreza Arvan, Abbas Taghipoor, Ali Nasrollahi
Abstract: One of the most common methods in development and evaluation of aerospace
systems is the hardware in the loop (HWIL) test which the part of the system that must has been
developed or evaluated its performance, are in hardware and other parts of the system are in
software mode put in the flight simulation loop. This test is a closed-loop and real-time simulations
that for its implementation, a platform named hardware in the loop test are used. In this paper the
design and implementation of HWIL tester of a tactical missile flight computer system with hybrid
guidance is presented. Flight computer is an essential subsystem of missile that calculations of
guidance and control are done in it. This subsystem for guidance and control algorithms
Implementation, collect data from seeker and other missile sensors including free gyroscopes that
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measure rolling angle, potentiometer of control fins and sending the appropriate commands to
actuators for correcting the path of missile. For verifying the performance of this flight computer
can use open loop and close loop tests. In this paper for close loop verifying of flight computer, a
HWIL tester, is designed and implemented. This tester consists of two parts: hardware and software
that aims to create conditions close to reality for evaluating the performance of flight computer
hardware. After design of this tester, its results are compared with results of six degree of freedom
missile simulation in various scenarios that the appropriate consistency of results shows the
accuracy of planning.
Keywords: Flight computer, HWIL tester, 6DOF Simulation, DSP processor.

مورد ارزيابی قرار گرفته است .انجام آزمونهای مرجع [ ]4بهطور کامل
نمی تواند ارزيابی درستی از عملكرد مناسب رايانه پرواز باشد ،بلكه بايد

 -1مقدمه
يكی از متداولترين روشهای توسعه و ارزيابی سامانههای
هوافضايی ،آزمون سختافزار در حلقه ( )HWIL1میباشد که در آن
بخشی از سامانه که قرار است توسعه يابد و يا عملكرد آن مورد بررسی
قرار گيرد بهصورت سختافزاری و ساير بخشهای سامانه بهصورت
نرمافزاری در حلقه شبيهسازی پرواز قرار میگيرند .اين آزمون يک
شبيهسازی حلقه بسته زمان-واقعی 2جهت بررسی صحت عملكرد يا
پيادهسازی تمام يا بخشی از سختافزار يک سامانه است.آزمونگر،3
مجموعهای از تجهيزات نرمافزاری و سختافزاری جهت پيادهسازی و
اجرای آزمون سختافزار در حلقه میباشد .بهطوری که سامانه تحت
آزمون ،خود را در شرايط واقعی احساس نموده و با توجه به اين شرايط و
اعمال ورودیهای مناسب ،خروجیهای مطلوب را توليد نمايد [.]1
منظور از شبيهسازی زمان-واقعی يک سامانه عبارتاست از شبيهسازی
آن بهنحوی که سيگنالهای ورودی و خروجی آن از نظر زمانی منطبق بر
سيگنالهای ورودی و خروجی سامانه واقعی باشند[.]2
در اين مقاله ،هدف طراحی و پيادهسازی آزمونگر سختافزار در
حلقه رايانه پرواز يک موشک تاکتيكی با هدايت ترکيبی است .رايانه
پرواز4يک سامانه تعبيه شده 5جهت اجرای الگوريتمهای هدايت و کنترل
موشک میباشد[ .]1منظور از هدايت ،قانونی است که سلسلهای از
مانورهای موشک را جهت تغيير بردار موقعيت و وضعيت ،از مقدار فعلی
به مقدار مطلوب تعيين میکند .کنترل عبارت است از سامانهای که
مانورهای درخواست شده توسط قانون هدايت را اجرا میکند[ .]3ساختار
الگوريتمهای هدايت و کنترل رايانه پرواز مورد نظر ،نحوه عملكرد اين
سامانه در اجرای اين الگوريتمها ،توليد فرامين کنترل و نحوه طراحی
سختافزاری آن ،بهطور مفصل در [ ]4آورده شده است .در مرجع [ ]4با
استفاده از سيگنال های ورودی مناسب ،رايانه پرواز بهصورت حلقهباز

سيگنالهای ورودی حقيقی بهصورت زمانواقعی توليد و به رايانه پرواز
خورانده شود .همچنين بايد بهطور همزمان خروجیهای رايانه پرواز در
شبيهسازی استفاده شود تا بدين طريق حلقهی شبيهسازی بسته شود .در
اين حالت با بررسی نتايج می توان عملكرد رايانه پرواز را بهطور کامل
بررسی نمود .در اين مقاله به اين موضوع پرداخته شده است.
برای انجام اين تحقيق ،ابتدا مروری بر ساير کارهای انجام شده و
منتشر شده در زمينه آزمون سختافزار در حلقه انجام میشود .فنآوری
سختافزار در حلقه قبل از دهه  50در صنايع دفاع و هوافضا مورد استفاده
قرار گرفت .علیرغم هزينه باالی اين فنآوری در آن سالها ،عواملی
همچون خطر جانی محيط زمان-واقعی برای انسان و هزينههای سنگين
سامانه تحت آزمون ،موجب افزايش روزافزون اقبال به استفاده از اين
فنآوری شد .اين سامانه در دهه  90و پس از استفاده موفقيتآميز در
صنايع هوافضا ،وارد عرصه خودروسازی شد [ .]5در [ ]6يک سامانه
آزمونگر سختافزار در حلقه با استفاده از رابط مبتنی بر ،FPGA
بهمنظور آزمودن کارآيی سختافزار خودخلبان يک پرنده بدون
سرنشين 6توسط تنظيم پارامترهای کنترل ارائه شده است .اين سامانه از
زيرسامانههای سنسور ،پردازش سيگنال ،عملگر و نرمافزار شبيهساز پرواز
تشكيل شده است .در [ ]7يک آزمونگر سختافزار در حلقه بهمنظور
کنترل يک  UAVشامل يک واقعيت مجازی 7و يک دوربين جهت ثبت
تصاوير مجازی روی نمايشگر ،ارائه شده است .در [ ]8پس از مدلسازی
و شبيهسازی شش درجه آزادی يک  ،UAVاز شبيهسازی سختافزار در
حلقه بهمنظور آزمون توسعه نرمافزاری و سختافزاری خودخلبان آن
استفاده شده است .در [ ]9يک چارچوب شبيهساز سختافزار در حلقه
جهت آزمون عملكرد يک بالگرد  UAVشامل چهار بخش اصلی
سختافزار ،نرمافزار ،کنترل پرواز و ايستگاه زمينی ارائه شده است .در
[ ،]10يک رويكرد عملی جهت استفاده از يک سامانه ناوبری اينرسی با
استفاده از سنسورهای اينرسی و گيرنده سامانه موقعيتياب جهانی جهت
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سامانه کنترل پايداری گردشی 1با استفاده از يک کنترلکننده مقاوم

اشاره شده تمرکز اصلی بيشتر بر روی معرفی سامانه مورد آزمون بوده و

چندکاره جهت کنترل فرمان يک خودرو و آزمون آن توسط شبيهسازی

در تعداد کمی از آنها مانند [ 6و  ]17به تجهيزات مربوط به آزمونگر

سختافزار در حلقه پرداخته شده است .از زمان توسعه اولين شبيهسازی

سختافزار در حلقه اشاره شده است.

ريز مقياس ترافيک در دهه  60تاکنون ،شبيهسازی ترافيک به يک ابزار

در اين مقاله ،هدف طراحی و پيادهسازی يک بستر عملياتی تحت

مهم برای مهندسان و تحليلگران ترافيک تبديل شده است و اخيرا به

عنوان آزمونگر سختافزار در حلقه به منظور راستیآزمايی عملكرد

علت افزايش قدرت پردازش رايانهها ،افزايش چشمگيری در قابليت اين

رايانه پرواز يک موشک تاکتيكی با هدايت ترکيبی است .رايانه پرواز با

مدل پديد آمده است .در [ ]12فرآيند توسعه يک  ECUارائه شده و برای

دريافت اطالعات حاصل از جستجوگر و با اعمال قانون هدايت مناسب

ارزيابی فرآيند پيشنهادی ،از آزمون سختافزار در حلقه استفاده شده

در هر مرحله و انجام محاسبات مربوط به خودخلبان ،سيگنال مناسب

است .در اين آزمون سامانه ترمز  ABSو مدل  ECUبهصورت

جهت اعمال به عملگر را توليد میکند .سپس عملگر اين سيگنالها را به

سختافزاری و الگوريتم کنترل بهصوت نرمافزاری در حلقه شبيهسازی

گشتاور مناسب جهت اعمال به بالکهای کنترلی تبديل میکند[.]4

قرار گرفتهاند .در [ ]13يک شبيهسازی سختافزار در حلقه عملگر-پايه

دياگرام بلوکی روند جريان داده بين بخشهای مختلف موشک و رايانه

جهت آزمون واحد کنترل سوخت الكتروهيدروليكی يک موتور جت

پرواز در شكل 1آورده شده است .سيگنالهای مشخص شده در شكل،1

ارائه شده است .اين سامانه شامل چهار رايانه ميزبان ،هدف و شبيهساز

در جدول 1معرفی شدهاند.

مدل گرافيكی هواپيما میباشد .در نهايت با توجه به نتايج آزمون و
مقايسه آن با نتايج آزمون مدل در حلقه 2يا همان شبيهسازی شش درجه
آزادی ،ادعا شده که اين شبيه ساز در توسعه و آزمون اين واحد موفق
میباشد .در [ ]14يک شبيهساز سختافزار در حلقه جهت آزمون
جستجوگر موج ميليمتری ارائه شده است .اين شبيهسازی با فرآهم نمودن
مدل واقعی سينماتيک درگيری موشک و هدف ،قابليت آشكارسازی،
شناسايی و رديابی هدف توسط جستجوگر در يک سناريوی پرواز واقعی

شكل -1دياگرام بلوکی ارتباطات زيرسامانههای موشک با رايانه پرواز []1

مورد بررسی قرار گرفته شده است .شبيهساز ديناميک پرواز موشک،
يكی از مهمترين شبيهسازهای آزمون سختافزار در حلقه موشک

پس از طراحی و پيادهسازی سختافزار رايانه پرواز ،به منظور

میباشد .اين شبيه ساز شامل سه قسمت اصلی سامانه توليد حرکت ،رايانه

پيادهسازی الگوريتم های هدايت و کنترل بر روی پردازنده مرکزی آن،

شبيهسازی و موشک و اجزای آن میباشد .سامانه توليد حرکت خود از

بلوک رايانه پرواز موجود در شبيهسازی شش درجه آزادی از يک سری

دو بخش ميز چند درجه آزادی و کنترلکننده حرکت تشكيل شده است.

آزمونهای نرمافزاری و همچنين آزمون سختافزار در حلقه ،استفاده

در [ ]15کارآيی اين سامانه حرکت با بررسی فرآيند زمان-واقعی و روند

میشود.

ارسال داده بين رايانه شبيهسازی و سامانه حرکت از طريق اين رابط ،مورد
بررسی قرار گرفته است .در [ ]16از آزمون سختافزار در حلقه جهت
معتبرسازی و ارزيابی عملكرد خودخلبان يک موشک آشيانهياب مادون
قرمز بدنه غلتان 3به روش تزريق سيگنال ،استفاده شده است .در [ ]17از

جدول -1معرفی سيگنالهای دياگرام بلوکی ارتباط بخشهای مختلف موشک با
رايانه پرواز
سیگنال

معرفی سیگنال

1

زاویه بین طوقه و بدنه و نرخ چرخش خط دید در دو کانال
سمت و فراز

يک مجموعه سختافزار در حلقه به منظور ارزيابی صحت عملكرد
سامانه کنترل يک نيروگاه اتمی استفاده شده است .سامانه کنترل بر روی

2

فرمان شتاب

يک  PLCپيادهسازی شده است .هدف از آزمون سختافزار در حلقه،

3

زوایای فرمان چهار بالک

4

گشتاور اعمالی به بالکهای موشک

آزمون شامل يک کارت  NI-PCI-6704بهعنوان خروجی آنالوگ ،يک

5

پتانسیومترهای تعیین موقعیت بالکها

6

زوایای اویلر موشک در سه کانال غلتش ،خمش و گردش

کارت  PCI-6071Eبهعنوان ورودی آنالوگ ،سامانه تحت آزمون يا

7

زوایای اویلر و سرعت زاویه ای موشک در سه کانال غلتش،
خمش و گردش

8

اطالعات مورد نیاز الگوریتم هدایت

9

اطالعات مورد نیاز الگوریتم کنترل

ارزيابی صحت عملكرد اين  PLCمیباشد .اجزای مورد استفاده در اين

 ،PLCماژول ارتباط اترنت و يک رايانه شبيهسازی میباشد .در مراجع

Yaw Stability Control
)Model In the Loop (MIL
Rolling Airframe
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در اين مقاله بهمنظور ارزيابی رايانه پرواز ،يک آزمونگر سختافزار
در حلقه طراحی و پيادهسازی شده است .در اين آزمونگر الگوريتم
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هدايت و کنترل بهصورت سختافزاری و نرمافزاری در سختافزار رايانه
پرواز پيادهسازی شده و مابقی اجزای موشک و بلوکهای حلقهی

شش درجه آزادی استفاده شده است .دياگرام بلوکی اين شبيهسازی
در شكل 2آورده شده است.

هدايت ،بهصورت نرمافزاری در حلقه شبيهسازی قرار میگيرند .جهت

عملكرد اين شبيهسازی به اينصورت است که اطالعات هدف

پيادهسازی اين آزمونگر ،بايد سيگنالهای ورودی رايانه پرواز از

توسط سنسور هدف موجود در جستجوگر اين موشک دريافت شده و با

نرمافزار شبيه سازی شش درجه آزادی که درون رايانه در حال اجراست،

پردازش آنها ،موقعيت زاويهای جستجوگر نسبت به خط ديد هدف

استخراج شده و بهصورت الكتريكی ،به سختافزار رايانه پرواز اعمال

بهدست میآيد .حلقهی کنترل موجود در جستجوگر با استفاده از دو

شود و پس از انجام عمليات مورد نظر بر روی دادههای ورودی و توليد

موتور الكتريكی و ژيروسكوپ نرخی ،سعی در صفر نمودن اين زاويه

نتايج خروجی ،اين نتايج دوباره توسط رايانه شبيهسازی جهت اعمال به

میکند .مدل جستجوگر اين موشک ،براساس آزمونهای آزمايشگاهی

نرم افزار شبيه سازی شش درجه آزادی قرائت شوند .اين کار از طريق

استخراج شده و شامل دو حلقهی پايدارسازی و رديابی میباشد .در

مجموعهای تحت عنوان رابط 1صورت میگيرد .رابط شامل دو بخش

حلقهی پايدارساز که حلقهی داخلی است ،از ژيروسكوپ نرخی برای

نرمافزاری و سختافزاری میباشد .بخش نرمافزاری جهت آمادهسازی

باال بردن ميرايی و در نتيجه پايداری حلقهی بيرونی يعنی حلقهی رديابی

سيگنالهای ارسالی از رايانه شبيهسازی به برد رايانه پرواز به کار میرود و

استفاده شده است .مدل موتور درون جستجوگر و مدل ژيروسكوپ

بخش سختافزاری شامل يکسری ادوات ارسال و دريافت سيگنال

نرخی هر دو بهصورت ساده و از درجه دو در نظر گرفته شدهاند.

میباشد .در نهايت نتايج شبيهسازی شش درجه آزادی که قبالً مورد

سيگنالهای مشخص شده در شكل ،2در جدول 2معرفی شدهاند.

اعتبارسنجی واقع شدهاست[ ،]18به عنوان نتايج معيار در نظر گرفته شده و
با مقايسه آن با نتايج شبيهسازی سختافزار در حلقه ،صحت عملكرد
سختافزار رايانه پرواز و آزمونگر سختافزار در حلقه مورد بررسی
قرار میگيرد.
بخش دوم اين مقاله به بيان شبيهسازی شش درجه آزادی زمان-
واقعی موشک مورد نظر اختصاص دارد .از اين شبيهسازی بهمنظور
پيادهسازی بخش نرمافزاری آزمونگر سختافزار در حلقه استفاده
میشود .در بخش سوم آزمون سختافزار در حلقه رايانه پرواز معرفی
میشود .در اين بخش پس از معرفی آزمونهای توسعه سامانه و نقش
هريک از آنها در فرآيند طراحی و توسعه سختافزاری رايانه پرواز ،به
معرفی آزمونگر سختافزار در حلقه رايانه پرواز و نحوه طراحی و

جدول -2معرفی سيگنالهای دياگرام بلوکی شبيهسازی شش درجه آزادی
معرفی سیگنال

سیگنال
1

مختصات موقعیت هدف

2

سیگنال خط دید در کانال سمت و فراز

3

زاویه بین طوقه و بدنه و نرخ چررخش خرط دیرد در دو
کانال سمت و فراز

4

زوایای فرمان چهار بالک

5

گشتاور اعمالی به بالکهای موشک

6

موقعیت و وضعیت موشک

7

زوایای اویلرر موشرک در سره کانرال غلخرش ،خمرش و
گردش

پياده سازی آن ،اشاره خواهد شد .در اين بخش نحوه طراحی اجزای

8

زاویه غلخش موشک

مختلف آزمونگر بهخصوص رابط ،بيان خواهد شد.در بخش چهارم

9

پتانسومترهای تعیین موقعیت بالکها

نتايج شبيهسازی سختافزار در حلقه رايانه پرواز و مقايسه آن با نتايج

10

زوایای اویلر و سررعت زاویره ای موشرک در سره کانرال

شبيه سازی شش درجه آزادی موشک مورد نظر ،آورده خواهد شد و در
بخش پنجم ،جمعبندی ،نتيجهگيری و پيشنهادات ارائه خواهند شد.

غلخش ،خمش و گردش
11

مختصات موقعیت موشک

 -2شبیهسازی شش درجه آزادی زمان-واقعی
موشک مورد نظر
بهمنظور طراحی اوليهی موشک مدنظر ،از شبيهسازی نرمافزاری

شكل -2دياگرام بلوکی شبيهساز شش درجه آزادی موشک مدنظر[]1

با پردازش بر روی اين زاويه ،سيگنالهای نرخ چرخش خط ديد در
راستای سمت و فراز قابل دستيابی است .اين سيگنالها بهعنوان ورودی
قانون هدايت موجود در رايانه پرواز موشک ،مورد استفاده قرار
Interface
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میگيرند .عالوهبراين زاويه بين محور جستجوگر و بدنه موشک در
راستای سمت و فراز نيز توسط پتانسيومترهايی اندازهگيری شده و جهت

اين موشک پس از پرتاب در ادامه پرواز از هدايت صعود استفاده
کرده تا بر روی منطقهی هدف قرار گيرد .هدايت اين مرحله بهصورت

استفاده در رايانه پرواز ،به آن ارسال میشود .رايانه پرواز با دريافت

پيشتنظيم است .در اين مرحله ،با استفاده از خودخلبان  ، زاويه

اطالعات حاصل از جستجوگر و با اعمال قانون هدايت مناسب ،سيگنالی

خمش موشک در يک مقدار خاص تنظيم میشود تا موشک با صعودی

از جنس مانور تو ليد و به خودخلبان جهت اعمال به عملگر ،ارسال

ماليم به ارتفاع بيشينه برسد.

2

میکند .خودخلبان سيگنالهايی از جنس ولتاژ به عملگر ارسال کرده و
عملگر اين سيگنالها را به گشتاور مناسب جهت اعمال به بالکها تبديل
میکند.
سيگنال پتانسيومترهای بالکها نيز،مطابق شكل 2به درون رايانه
پرواز ،بازخورد میشود.انحراف بالکها باعث تغيير موقعيت و وضعيت
موشک میشود .معادالت پرواز شش درجه آزادی موشک با بهکارگيری
چهارگانها 1پيادهسازی شده است.
الزم به توضيح است معادالت در دستگاه مختصات بدنه نوشته
شدهاند.ورودی معادالت پرواز ،نيروها و گشتاورهای آيروديناميكی
حاصل از انحراف بالکها بوده که موقعيت و وضعيت جديد موشک را

شكل -4تعريف زوايا در کانال فراز []1

محاسبه میکنند .در واقع اين بلوک از شبيهسازی ،متغيرهای حالت
موشک شامل موقعيت موشک در دستگاه لخت ،سرعتهای خطی

علت استفاده از اين خودخلبان و تنظيم ورودی آن ،تضمين عدم

موشک در دستگاه بدنه (] ،)[U V Wزوايای اولر موشک (] )[φ θ ψو

خروج هدف از ميدان منظر( )3FORجستجوگر است .در نزديكی ارتفاع

سرعتهای زاويهای موشک (] )[p q rرا محاسبه میکند[ .]19اين روند

بيشينه با انجام محاسباتی ،زمان ورود به مرحله دوم هدايت محاسبه و

در مراحل مختلف هدايت موشک تا زمان نيل به مأموريت نهايی موشک

تشخيص داده میشود .موشک در مرحله دوم بايد طی مدت زمانی
مشخص با استفاده از خودخلبان  ،  pزاويه مسير را صفر کرده و به

يعنی اصابت به هدف ،ادامه میيابد.
در ادامه مراحل مختلف هدايت اين موشک و خودخلبان مورد

ارتفاع بيشينه برسد .پس از صفر شدن زاويهی مسير ،موشک وارد مرحله

استفاده در هر مرحله ،شرح داده خواهد شد .هدايت اين موشک شامل

سوم هدايت میشود .در اين مرحله بايد زاويهی خمش موشک برای

چهار مرحله ص عود ،انتقال به ارتفاع بيشينه ،انتقال به فاز نهايی و فاز نهايی

تسهيل ورود به مرحلهی نهايی و تضمين حفظ هدف در

میباشد .مسير پرواز نامی اين موشک در صفحهی فراز بهصورت شكل3

جستجوگر ،کاهش پيدا کند .در اين مرحله از خودخلبان  استفاده شده

است.

و ورودی آن با مقداری ثابت تنظيم میشود .در مرحله نهايی ،با تشخيص

FOR

زمان مناسب برای شيرجه روی هدف ،موشک با استفاده از روش هدايت
ناوبری تناسبی حقيقی باياسدار ( )4BTPNبر روی هدف شيرجه میرود.
انتظار از هدايت در اين مرحله ،برخورد موشک با هدف تحت بيشترين
زاويهی خمش است تا سرجنگی بهترين عملكرد را داشته باشد .البته در
نزديكی هدف به علت بزرگ شدن تصوير هدف و پوشاندن ميدان ديد،
ردگيری مطلوبی انجام نشده و ادامه مسير با حفظ آخرين فرمان هدايت
صورت میگيرد .انواع روشهای هدايت مورد بحث در اين مقاله ،در
[ ]20معرفی شده است و جزييات دقيق مربوط به طراحی الگوريتم
شكل  -3مراحل هدايت موشک ضدتانک []18

هدايت و کنترل مورد استفاده در اين موشک ،در [ ]4آورده شده است.
نرمافزار شبيهسازی شش درجه آزادی موشک مدنظر ،در شكل 5آورده

در مرحله اول موشک در صفحهی سمت با روش هدايت ناوبری

شده است.

تناسبی به سمت نقطهی برخورد با هدف شليک میشود .در اين مرحله از
خودخلبان نرخ زاويه مسير  p ،استفاده میشود .زوايای مورد استفاده در
توضيحات مربوط به کانال فراز در شكل 4آورده شدهاند.
Quaternion
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اين شبيهسازی بهصورت غير زمان-واقعی بوده و بهمنظور استفاده از
آن در آزمون سختافزار در حلقه ،بايد آنرا بهصورت زمان-واقعی اجرا
نمود.
يكی از مسائل مهم در بحث زمان-واقعی کردن شبيهسازی شش
درجه آزادی ،روش مورد استفاده برای زمان-واقعی کردن آن است.
روشهای مختلفی برای اجرای زمان-واقعی يک شبيهسازی وجود دارد.
از مهمترين اين روشها میتوان به طراحی تحت سيستمعامل ،DOS
طراحی تحت سيستمعامل

 ،Windowsطراحی با استفاده از ابزارRTWT

1

و طراحی با استفاده از روش xPC-Targetاشاره کرد .هر يک از اين
روشها دارای يک سری مزايا و معايب میباشند که در [ ]1بهطور کامل

شكل -6شبيهسازی شش درجه آزادی زمان-واقعی به روش ]1[ RTWT

به آنها اشاره شده است.
در اين مقاله برای زمان-واقعی کردن شبيهسازی شش درجه آزادی

سپس نرمافزار  RTWTبا برقراری ارتباط با دنيای خارج از طريق

از روش سوم يعنی روش  RTWTاستفاده شده است .از مهمترين مزايای

گذرگاههای  ،I/Oامكان کنترل و اجرای زمان-واقعی مدل سامانه و

اين روش میتوان به سهولت استفاده از آن ،پشتيبانی از کارتهای

برقراری ارتباط با سختافزار متصل به رايانه را فرآهم میآورد.

استاندارد جمعآوری داده ،2سهولت برقراری ارتباط با شبيهسازی شش

يكی ديگر از مسائل مهم در شبيهسازی شش درجه آزادی زمان-

درجه آزادی ،کاهش زمان و هزينه شبيهسازی ،سهولت تغيير در مدل

واقعی ،بحث گام زمانی اجرای شبيهسازی است .مالک تعيين گام زمانی

شبيه سازی و غيره اشاره کرد .يكی از معايب اين روش ،ميزان زمان-

در نرمافزار شبيه سازی شش درجه آزادی هر موشک ،گام زمانی اجرای

واقعی بودن آن است که بهخصوص نسبت به روش اول ضعيفتر است.

شبيهسازی هر يک از بلوکهای آن بهصورت مجزا و سرعت اجرای

اما مهمترين فاکتور آن يعنی انعطافپذيری و سهولت استفاده از آن،

کدها توسط رايانهی شبيهسازی است .در واقع کوچکترين گام زمانی

باعث شده است اين روش نسبت به ساير روشها از اقبال بيشتری

در ميان بلوکهای شبيهسازی ،تعيين کنندهی گام زمانی شبيهسازی

برخوردار شود.

میباشد.
ممكن است رايانهی شبيهسازی قادر به اجرای شبيهسازی با گام

معماری شبيهسازی شش درجه آزادی زمان-واقعی با روش RTWT

زمانی تعيين شده ،بهصورت زمان-واقعی نباشد؛ لذا يا بايد رايانهی

در شكل 6آورده شده است.

قدرتمندتری انتخاب نمود يا مدل بلوک تعيينکننده را بهگونهای اصالح

همانطور که از دياگرام بلوکی شكل 6مشهود است ،در اين روش

نمود تا قابليت اجرای زمان-واقعی توسط رايانه ايجاد شود.

مدل سامانه که در نرمافزار  SIMULINKايجاد شده است ،از حالت

در اين مقاله ،گام زمانی شبيهسازی شش درجه آزادی زمان-واقعی،

اجرای  Normalبه  Externalتغيير حالت يافته و با بهرهگيری از ابزاری

ثابت و برابر با  400ميكروثانيه در نظر گرفته شده است.

تحت عنوان  R.T.W3و يک کامپايلر  C/C++مانند  ،Visual Studioکد

در اين مقاله از روش اويلر برای پيادهسازی تابع انتگرالگير در

 Cمربوط به سامانه توليد میشود.

سختافزار رايانه پرواز ،استفاده شده است.
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همچنين به دليل ماهيت گسسته برخی از پارامترهای مورد محاسبه در
الگوريتم هدايت و کنترل ،استفاده از روش مشتقگيری معمول که با
توجه به تعريف مشتق ،از طريق دو نمونه متوالی صورت میگيرد
امكانپذير نبوده و از روشی ابداعی استفاده میشود به اينصورت که به
جای دو نمونه متوالی ،از دو نمونه با اختالف پنج برابر گام زمانی
شبيهسازی جهت پيادهسازی تابع مشتقگير ،استفاده شده است.

 -3آزمون سختافزار در حلقه رایانه پرواز
در اين بخش بهمنظور طراحی و پيادهسازی آزمون سختافزار در
حلقه رايانه پرواز ،ابتدا به معرفی الگوريتم سختافزار در حلقه پرداخته
میشود و سپس نكات مهم در پيادهسازی نرمافزاری و سختافزاری اين
آزمون ،بيان میشود.

شكل -8برد نهايی رايانه پرواز []4

 -1-3الگوريتم سختافزار در حلقه
در اين قسمت ابتدا به معرفی بلوک رايانه پرواز در شبيهسازی شش
درجه آزادی و سختافزار آن پرداخته میشود .دياگرام بلوکی جريان
داده در رايانه پرواز و سيگنالهای ورودی-خروجی آن در شكل 7آورده
شده است.
در شكل ،7ورودیهای رايانه پرواز شامل سيگنالهای نرخ چرخش

خط ديد جستجوگر موشک در کانالهای سمت و فراز  Pو ، Y
زاويه بين طوقه جستجوگر و بدنه موشک در اين دو کانال   Pو ،  Y

زاويه غلتش موشک در دستگاه بدنه  و سيگنالهای بازخورد
پتانسيومترهای بالکها   1تا   4میباشد.

 512 ،32× 32کيلوبايت حافظه  FLASHداخلی و  16کانال آنالوگ
به ديجيتال با تفكيکپذيری  12بيتی 88 ،پايه ورودی -خروجی قابل
برنامهريزی ،حداکثر فرکانس کاری 150مگاهرتز (معادل با حداقل دوره
تناوب  6/67نانو ثانيه) اشاره نمود.
پس از طراحی رايانه پرواز و انجام آزمونهای حلقه باز آن ،طی
آزمون حلقه بسته و زمان-واقعی با عنوان سختافزار در حلقه ،درستی
عملكرد اين مجموعه مطابق دياگرام بلوکی شكل  9مورد ارزيابی قرار
میگيرد .مطابق با اين دياگرام ،سيگنال  1که شامل ورودیهای رايانه
پرواز است ،توسط رايانه شبيهساز حلقه بسته شش درجه آزادی و از
طريق درگاههای خروجی ،به رايانه پرواز ارسال میشود.





PCI-NI-6703

PCI-1710

2

1

شكل -9دياگرام بلوکی آزمون سختافزار در حلقه []1

اين سيگنالها شامل نرخ چرخش خط ديد ،زاويه گيمبالها با بدنه
موشک ،زاويه غلتش موشک و خروجی پتانسيومترهای بالکهای
شكل -7دياگرام بلوکی ورودی -خروجیهای رايانه پرواز []1

کنترلی میباشد .الگوريتم هدايت و کنترل پيادهسازی شده در رايانه

چهار سيگنال خروجی رايانه پرواز نيز سيگنالهای فرمان بالک
میباشند .بهمنظور طراحی سختافزار رايانه پرواز ،از اين مدل استفاده
میشود .روند کامل طراحی سخت افزار رايانه پرواز اين موشک ،در []4
آورده شده است .برد رايانه پرواز مورد استفاده در اين تحقيق ،در شكل 8
نشان داده شده است.
پردازنده مرکزی سختافزار رايانه پرواز در اين مقاله ،يک

DSP

سری  2000تحت عنوان  TMS320F28335میباشد.
از مشخصات اين پردازنده میتوان به مواردی از جمله هسته  32بيتی
از نوع مميز شناور ،قابليت انجام دو عمل  16 ×16 MACيا يک MAC
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پرواز با انجام پردازش بر روی اين سيگنالها فرمان بالکهای کنترلی
(سيگنال  )2را توليد و از طريق درگاه ورودی به رايانه شبيهسازی ارسال
میشود .بدين ترتيب حلقهی شبيهسازی سختافزار در حلقه بسته خواهد
شد.
بنابراين آزمونگر سختافزار در حلقه متشكل از رابط ،سختافزار
تحت آزمون و رايانه شبيهسازی جهت اجرای شبيهسازی شش درجه
آزادی میباشد .رابط متشكل از دو بخش نرمافزاری و سختافزاری
است .بخش نرمافزاری رابط وظيفه آمادهسازی سيگنالهای ارسالی از
شبيهسازی شش درجه آزادی به سختافزار رايانه پرواز و دريافت
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اطالعات ارسالی از رايانه پرواز به درون رايانه شبيهسازی و اعمال آنها به

همانطور که پيشتر اشاره شد ،در اين تحقيق گام زمانی شبيهسازی

شبيهسازی شش درجه آزادی را دارد .بخش سختافزاری شامل

شش درجه آزادی برابر با  400ميكروثانيه در نظر گرفته شده است .مقدار

کارتهای  ،DAQرابط سريال ،رابط اموالتور  JTAGو کابلهای رابط

گام زمانی در پردازنده سخت افزار رايانه پرواز برای محاسبات مربوط به

میباشد .اين بخش وظيفه ارسال سيگنالهای خروجی از رايانه شبيهسازی

الگوريتمهای هدايت و کنترل 100 ،ميكروثانيه در نظر گرفته شده است.

به رايانه پرواز و بلعكس را بهعهده دارد.

اما نرخ ارسال و دريافت داده از شبيهسازی شش درجه آزادی به برد

 -2-3نكات مهم در پيادهسازی

رايانه پرواز ،همان مقدار  400ميكروثانيه خواهد بود.

بهمنظور طراحی و پيادهسازی رابط بهعنوان اصلیترين بخش

بهمنظور پيادهسازی بخش نرمافزاری رابط ،يک بلوک تحت عنوان

آزمونگر سختافزار در حلقه ،ابتدا بايد ساختار سيگنالهای رد و بدل

بلوک رابط به شبيهسازی شش درجه آزادی اضافه میشود .اين بلوک

شده توسط آن ،مورد بررسی و شناسايی قرار گيرند.

نقش خواندن سيگنال از شبيهسازی شش درجه آزادی و مناسبسازی آن

در اين موشک سه زيرسامانهی جستجوگر ،عملگر و سنسور

را دارد .مناسب سازی سيگنال شامل تغيير دامنه آن ،ديجيتال کردن آن

(ژيروسكوپ آزاد) با رايانه پرواز تبادل اطالعات میکنند .بهدليل ماهيت

بسته به نياز ،همزمانسازی سيگنال از نظر فرکانسی جهت ارسال و

اين زيرسامانهها ،اطالعات مربوط به سيگنالهای نرخ چرخش خط ديد

دريافت ،توليد بيت همزمانسازی برای اجرای همزمان شبيهسازی شش

در دو کانال خمش و گردش به صورت سريال و از نوع ديجيتال به رايانه

درجه آزادی و پردازنده رايانه پرواز و غيره میباشد .نحوه همزمانسازی

پرواز ارسال میشوند .ساير سيگنالهای ورودی-خروجی رايانه پرواز نيز

بهاين صورت است که سيگنال فرمان شروع آزمون سختافزار در حلقه،

به علت ماهيت زيرسامانههای عملگر ،پتانسيومترهای بالک و

توسط يک کليد و از طريق کارت  PCI-1710وارد رايانه شبيهسازی شده

ژيروسكوپ ،به صورت آنالوگ مابين رايانه پرواز و اين زيرسامانهها رد و

و يک برنامه واسط ،پس از دريافت آن از طريق همان کارت ،يک بيت

بدل می شود .يكی از مسائل حائز اهميت در اين تحقيق اين است که نوع

ديجي تال به پردازنده رايانه پرواز فرستاده و منتظر بازگشت آن توسط

سيگنالهای ارسالی از شبيه سازی شش درجه آزادی به رايانه پرواز و

پردازنده می شود .پردازنده که از قبل آماده دريافت اين سيگنال میباشد،

بلعكس ،دقيقا منطبق با واقعيت است.

بهمحض دريافت آن ،همان سيگنال را از طريق کارت مذکور به رايانه

علت ارسال ديجيتال سيگنالهای نرخ چرخش خط ديد ،به ماهيت

شبيهسازی ارسال کرده و شبيهسازی شش درجه آزادی اجرا میشود.

اين سيگنالها برمی گردد .نرخ چرخش خط ديد سيگنالی حساس با دامنه

علت اينکار ايجاد عملكردی مشابه حالت واقعی در سختافزار در حلقه

کم بوده و در صورت تأثير نويز بر روی آن ،بخش قابل توجهی از

است ،چون سيگنال شروع پرواز موشک با اعمال سيگنال تحريک توسط

اطالعات آن از بين میرود .بههمين دليل در اين مقاله ،اين سيگنال

تيرانداز ،بايد توسط  DSPتوليد شود.

بهصورت سريال و از طريق درگاه  RS232با نرخ  115200به سختافزار

آزمونگر سختافزار در حلقه رايانه پرواز طراحی شده در اين
تحقيق متشكل از رايانه شبيهسازی ،رايانه کدنويسی ،برد رايانه پرواز،

رايانه پرواز ارسال میشود.
ساير ورودی-خروجیهای رايانه پرواز از طريق کارتهای آنالوگ
و جمعآوری داده تأمين میشوند .کارتهای مورد استفاده در اين مقاله

کارت  ،NI-PCI-6703کارت  ،PCI-1710کابلهای رابط ،اموالتور
 JTAGو ساير تجهيزات جانبی در شكل 10آورده شده است.

شامل کارت  NI-PCI-6703بهعنوان خروجی آنالوگ و کارت
 PCI-1710بهعنوان ورودی آنالوگ و خروجی ديجيتال میباشد.

شكل  -10نمای کلی آزمونگر سختافزار در حلقه رايانه پرواز ][1
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 -4نتایج شبیهسازی

زوايای اويلر و سرعت زاويه ای موشک ،به علت تعداد زياد

هدف مورد بررسی در اين مقاله ،يک تانک متحرک میباشد .در

سناريوها ،فقط برای سناريوی سوم ،ترسيم شده است.

نتيجه برای تعريف سناريوهای درگيری ،کافی است موقعيت و سرعت

در شكل 11و  12بهترتيب زوايای اويلر موشک و خطای محاسبه

تانک را به عنوان پارامترهای متغير در سناريوی درگيری در نظر گرفت.

آنها در دو شبيهسازی شش درجه آزادی و سختافزار در حلقه ،تحت

در جدول 13 ،3سناريوی درگيری جهت شبيهسازی مسير حرکت اين

سناريوی سوم آورده شده است.

موشک ،آورده شده است.
MIL Test
HWIL Test

0.05

] [rad

جدول -3سناريوهای درگيری موشک -هدف

Euler Angles of HWIL Test v.s MIL Test
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شكل -11زوايای اويلر در دو شبيهسازی و تحت سناريوی سوم

مطابق با شكل ، 12خطای محاسبه زوايای اويلر در هر سه کانال و در
تمام سناريوها ،از  %1/5کمتر میباشد.
جهت ارزيابی صحت عملكرد برد رايانه پرواز در اجرای

-3

Euler Angle Error between MIL Test & HWIL Test
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نتايج دو آزمون مذکور در محاسبه فاصله از دستدهی ،در جدول4

10
]Time[s

8
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6

2

0

-0.05

20

جدول -4فاصله از دست دهی در دو آزمون و تحت  13سناريوی درگيری
فاصله از دستدهی در

فاصله از دستدهی در

آزمون ( MILمتر)

آزمون ( HWILمتر)

1

0/172

0/009

2

0/252

0/014

3

0/256

0/040

4

0/019

0/013

5

0/199

0/024

6

0.106

0/009

7

0/226

0/039

8

0/078

0/040

9

0/063

0/312

10

0/103

0/126

11

0/102

0/398

12

0/099

0/224

13

0/392

0/312
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آورده شده است.

شماره سناريو



سختافزار در حلقه در محاسبه اين مقادير ،با يكديگر مقايسه شدهاند.

-5

]Err [rad

زاويهای ،انتخاب شده و نتايج دو شبيهسازی شش درجه آزادی و



در رايانه پرواز از قبيل فاصله از دستدهی ،زوايای اويلر و سرعت

0

]Err [rad

الگوريتم های هدايت و کنترل چند نمونه از پارامترهای مهم مورد محاسبه

5

-0.02

شكل -12خطای زوايای اويلر در دو شبيهسازی و تحت سناريوی سوم
1

3

2

سرعت زاويهای موشک در کانالهای غلتش  ،خمش و گردش در
در شكل 13آورده شده است.

1

Roll
2
Pitch
3
Yaw
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Missile Body Angular Rate in HWIL Test v.s MIL Test
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در تمام سناريوها ،کمتر از  % 0/8میباشد.

5

]q[rad/s

0

MIL Test
HWIL Test

-5

]r[rad/s

20

16

18

12

14

10
]Time[s

8

4

6

0

2

حال با ترسيم منحنی مسير حرکت موشک طی دو نمونه از
سناريوهای تعريف شده در جدول ،1به راستیآزمايی عملكرد آزمونگر
سختافزار در حلقه پرداخته خواهد شد .به اين منظور از سناريوی شماره

0.5
0

مطابق با شكل  ،14خطای محاسبه سرعت زاويهای در هر سه کانال و

-0.5

سه بهعنوان نماينده دسته اول ،سناريوی هفت بهعنوان نماينده دسته دوم و
سناريوی  10بهعنوان نماينده دسته سوم استفاده میشود.
نتيجه اجرای همزمان دو شبيهسازی شش درجه آزادی و سختافزار

شكل -13سرعت زاويهای در دو شبيهسازی و تحت سناريوی سوم

در حلقه تحت اين سه سناريو ،به ترتيب در شكلهای 16 ،15و  17آورده
در شكل ،13با توجه به سيگنال نرخ غلتش بهوضوح مشخص است
که خودخلبان کانال غلتش در دو آزمون بهصورت موفق عمل کرده و

شده است.
در سناريوی سوم ،هدف در فاصله متوسط  3/7کيلومتری از
موشک ،با سرعت متوسط  18متر بر ثانيه ،در حال نزديک شدن به محل

نرخ غلتش را در کسری از ثانيه ،به نزديک صفر رسانده است.
البته بهعلت وجود اغتشاشات آيروديناميكی در طول مسير پرواز

پرتاب موشک میباشد.

موشک ،نرخ غلتش در اين کانال هيچگاه بهطور کامل به صفر نخواهد

در سناريوی هفتم ،هدف در فاصله متوسط  2/6کيلومتری از

رسيد .وجود چند قله و دره در سيگنال مربوط به نرخ خمش ،حاکی از

موشک ،با سرعت متوسط  18متر بر ثانيه ،در حال دور شدن از محل

اعمال مانورهای مختلف به موشک در کل زمان پرواز است که با تغيير

پرتاب موشک میباشد.

قانون هدايت در هر بخش ،توسط رايانه پرواز به موشک اعمال میشود.

از اختالف کم اين دو منحنی مسير در سه سناريوی مذکور ،میتوان

نرخ گردش نيز بهدليل سرعت هدف ،دارای مقداری غيرصفر میباشد،

به موفقيتآميز بودن آزمون سختافزار در حلقه پی برد .در نتيجه میتوان

اما بهدليل اين که سرعت هدف در مقابل سرعت موشک ،قابل صرفنظر

گفت پيادهسازی الگوريتم های هدايت و کنترل بر روی برد رايانه پرواز،

است ،ميزان نرخ گردش در مقابل نرخ چرخش ،مقدار ناچيزی میباشد.

تا حد زيادی منطبق بر واقعيت بوده و عالوه بر آن ،عملكرد آزمونگر

خطای محاسبه سرعت زوايهای برای دو شبيهسازی و تحت سناريوی

سختافزار در حلقه نيز موفق بوده است.

سوم ،در شكل 14آورده شده است.
Angular Rate Error between MIL Test & HWIL Test
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در طراحی اين آزمونگر از نرمافزارهای قابل دسترسی مانند

 - 5جمعبندی و نتیجهگیری
در اين مقاله اصول طراحی و پيادهسازی آزمونگر سختافزار در
حلقه رايانه پرواز يک موشک تاکتيكی ارائه شد.پس از طراحی
سختافزار رايانه پرواز اين موشک ،به منظور پيادهسازی الگوريتمهای
هدايت و کنترل موشک بر روی آن ،از آزمونی تحت عنوان آزمون
سختافزار در حلقه استفاده شد .اين آزمون برای ارزيابی رايانه پرواز از
نظر واقعی بودن مناسبتر از آزمونهای حلقه باز بوده و در نتيجه با
اطمينان بيشتری می توان نتايج آن را در ارزيابی رايانه پرواز مورد استفاده
قرار داد .طی اين آزمون ،مدل رايانه پرواز و الگوريتمهای هدايت و

 MATLABو همچنين کارتهای  DAQپرکاربرد با قابليتهای باال
استفاده شد تا در آزمونهای آتی و افزايش ميزان بار پردازشی رايانه
پرواز ،افزايش سيگنالهای ورودی-خروجی رايانه پرواز و غيره ،قابليت
ارتقاء داشته و موجب افزايش هزينهها و بازطراحی آزمونگر نشود.
طراحی و آزمون عملگر در آزمون سختافزار در حلقه و پيادهسازی
سامانه هدايت و کنترل طراحی شده روی يک موشک واقعی و انجام
آزمونهای پروازی ،فعاليت بعدی نويسندگان اين مقاله میباشد که در
ادامه انجام خواهد شد.

کنترل موجود در آن که قبال در شبيهسازی شش درجه آزادی مورد
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چکیده :اين مقاله به معرفی بازی های گرافی ديفرانسيلی برای سيستم های چند عاملی غير خطی زمان پيوسته می پردازد و يک روش
بهينه توزيع شد ه برخط برای حل آنها پيشنهاد می کند .در بازی های گرافی ديفرانسيلی ،ديناميک خطا و انديس عملكرد هر بازيكن تنها
بستگی به اطالعات همسايگان محلی آن عامل دارد .الگوريتم تكرار سياست توزيع شده پيشنهاد شده ،حل تقريبی معادالت هميلتون-
جاکوبی کوپل شده همكارانه متعلق به عامل های غير خطی را به صورت برخط انجام می دهد .در اين الگوريتم که بر مبنای يادگيری
تقويتی طراحی شده ،هر يک از بازيكنان از ساختار شبكه عصبی نقاد-کنترلر استفاده می کند و تنظيم وزن های شبكه های عصبی نقاد و
کنترلر به صورت همزمان انجام می شود .در حالی که تمام شبكه های عصبی نقاد-کنترلر در حال يادگيری هستند ،پايداری حلقه بسته و
همگرايی به قوانين کنترل بهينه تضمين می گردد .در انتها ،نتايج به دست آمده از شبيه سازی ،عملكرد و صحت الگوريتم پيشنهادی را نشان
می دهد.
کلمات کلیدی :بازی های گرافی ديفرانسيلی غيرخطی؛ شبكه های عصبی؛ کنترل بهينه؛ يادگيری تقويتی.

Distributed Optimal Control of Nonlinear Differential Graphical Games
based on Reinforcement Learning

Farzaneh Tatari, Mohammad-Bagher Naghibi-Sistani
Abstract: This paper introduces continuous time nonlinear differential graphical games and
proposes an online distributed optimal control algorithm to solve them. In differential graphical
games, each agent error dynamics and performance index depend on its neighbors’ information. The
proposed online distributed policy iteration algorithm solves the cooperative coupled HamiltonJacobi equations. In this algorithm which is based on reinforcement learning, each agent uses an
actor-critic neural network structure where the weights of these neural networks are tuned
synchronously. While all actor-critic networks are learning, closed loop stability and convergence to
optimal control laws are guaranteed. Finally simulation results demonstrate the validity and
performance of the proposed algorithm.
;Keywords: Artificial neural networks; Nonlinear differential graphical games; Optimal control
Reinforcement learning.
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به منظور يافتن سياست های کنترلی فيدبک بهينه به صورت برخط

 -1مقدمه
شبكه های توزيع شده به علت انعطاف پذيری و عملكرد
محاسباتيشان در سالهای گذشته مورد مطالعه قرار گرفته اند .اين شبكه ها
برای مدل سازی و حل مسائلی که نياز به بيش از يک عامل دارند،
استفاده می شوند .يكی از مسايل اساسی در کنترل توزيع شده سيستم های
چند عاملی ،طراحی قانون کنترلی ساده برای هر عامل با استفاده از
اطالعات همسايگانش است به طوری که سيستم توزيع شده بتواند به يک
رفتار جمعی (اجماع) دست پيدا کند .معموال برای نمايش سيستم های
چند عاملی و نحوه ارتباط عامل ها با يكديگر در شبكه های توزيع شده
از تئوری گراف استفاده می شود.
در مهندسی کنترل ،مسئله همزمان سازی يا اجماع را می توان به دو
دسته تنظيم همكارانه و رديابی همكارانه طبقه بندی کرد .در مسئله تنظيم
همكارانه (بدون رهبر) ،کنترل عامل ها به گونه ای طراحی می شود که
همه عامل ها به يک مقدار مشترک که وابسته به شرايط اوليه آنهاست
همگرا می شوند .در مسئله رديابی همكارانه (اجماع پيرو-رهبر) ،با
طراحی کنترلرهای مناسب برای عامل ها ،متغير حالت همه عامل ها به
حالت عامل کنترلی يا رهبر ] [1،2،3همگرا می شوند.
برای مدل سازی کنترل بهينه توزيع شده سيستم های چندعاملی ،از
تئوری بازی های ديفرانسيلی استفاده می کنيم .از آنجايی که در اين بازی
چند نفره ديناميک خطا و انديس عملكرد هر عامل بستگی به عامل های
همسايه اش دارد و يا به عبارتی بستگی به ساختار گراف ارتباطی شبكه
دارد ،اين نوع از بازی ها را بازی های گرافی ديفرانسيلی 1می نامند.
نظريه ب ازی های ديفرانسيلی شامل ترکيبی از مشخصه های تئوری
بازی] [4و تئوری کنترل بهينه می باشد ] . [5در بازی های گرافی
ديفرانسيلی هدف يافتن مجموعه ای از سياست های کنترلی قابل قبول
است که منجر به همزمان سازی عامل ها ،تضمين پايداری سيستم حلقه
بسته و حداقل شدن تابع هزينه هر عامل در جهت رسيدن به تعادل نش می
باشد .پيدا کردن حل های نش بازی ،وابسته به حل معادالت پيوسته
هميلتون-جاکوبی کوپل شده (CHJ)2می باشد که در موارد خطی به
3

معادالت پيوسته ريكاتی جبری کوپل شده ) (CAREتقليل می يابد
] . [6،7،8حل اين معادالت ديفرانسيل جزئی غيرخطی بسيار مشكل بوده
و يا حتی در مواردی فاقد حل تحليلی همه جايی می باشند.
مزايای استفاده از سياست های کنترلی بهينه توزيع شده برخط به
جای سياست های کنترل بهينه توزيع شده برون خط اين است که بستری
برای ترکيب کنترل بهينه با کنترل تطبيقی فراهم می نمايد .به اين ترتيب،
می توان به صورت زمان حقيقی به حل مسائل کنترل بهينه توزيع شده

در مسائل کنترل بهينه همكارانه توزيع شده ،می توان از روشهای
يادگيری تقويتی 4استفاده کرد .در يادگيری تقويتی يک يا چندين عامل
به صورت زمان-حقيقی با محيطی که ممكن است برای عامل ها شناخته
شده نباشد ،تعامل نموده و بر اساس تجربياتی که کسب ميكنند ،ياد
ميگيرند تا استراتژی های بهينه را برای رسيدن به يک هدف خاص و
بيشينه کردن مجموع پاداش خود انتخاب نمايند.
تكنيک های به کار رفته برای حل مسئله اجماع در کنترل بهينه
همكارانه سيستم های چندعاملی ،برون خط می باشند ][9،10،11،12،13
و در اکثر اين روش ها سعی می شود به نحوی از حل معادالت پيچيده
 CHJاجتناب شود .علی رغم اينكه اکثر روش های کنترل بهينه برون خط
می باشد ،در اين مقاله با استفاده از راهكارهای يادگيری تقويتی به
طراحی کنترلر بهينه همكارانه برخط می پردازيم .کنترلر پيشنهاد شده به
صورت زمان حقيقی با استفاده از داده های اندازه گيری شده در طی
مسير سيستم ،به همزمان سازی عامل ها به رهبر می پردازد.
ساختار نقاد-کنترلر از انواع الگوريتم های يادگيری تقويتی پيشرو
در زمان 5می باشد و به صورت زمان حقيقی پياده سازی می شود .مكانيزم
يادگيری در اين ساختار دارای دو گام ارزيابی سياست و بهبود سياست
می باشد .در گام ارزياب ی سياست ،کنترلر يک سياست کنترلی به محيط
اعمال می کند و نقاد ارزش اين سياست را برآورد می کند و در گام دوم
با توجه به ارزش به دست آمده سياست کنترلی بهبود می يابد .از
الگوريتم های متعلق به کالس نقاد-کنترلر می توان به الگوريتم های
6

7

تكرار سياست و تكرار ارزش اشاره کرد که اساس آنها حل معادله بلمن
می باشد ] . [14با استفاده از برنامه ريزی پويای تقريبی 8و تقريب تابع
ارزش توسط يک تقريبگر مناسب ،اين روش ها را می توان به صورت
برخط پياده سازی نمود .برای يادگيری برخط ارزش بهينه و تخمين
پارامترهای نامشخص تقريبگر ،می توان از يادگيری تقويتی تفاوت
زمانی 9استفاده نمود .روش يادگيری تقويتی تفاوت زمانی در مقايسه با
ديگر روش های موجود همچون محاسبه دقيق 10و روش های مونت
11

کارلو  ،قابليت پياده سازی به صورت زمان حقيقی در طی مسير سيستم
را دارد و از جمله روش های مربوط به کنترل تطبيقی می باشد ]. [14
در رهيافت تكرار سياست در هر تكرار ،معادله بلمن متناظر با هر
سياست بايد به صورت کامل حل شود ،بنابراين اين الگوريتم در مقايسه با
الگوريتم تكرار ارزش که مبتنی بر معادالت بازگشتی است دارای
محاسبات بيشتری می باشد .ولی با توجه به سرعت همگرايی باالی تكرار
سياست نسبت به تكرار ارزش و امكان انجام اثبات های همگرايی و

سيستم های چند عاملی دارای ديناميک معين ،دارای عدم قطعيت
پارامتری و يا حتی دارای ديناميک نامشخص پرداخت.

Differential graphical games
Coupled Hamilton-Jacobi
Coupled Algebraic Riccati Equations
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Reinforcement Learning
5
Forward in time
6
Policy iteration
7
Value iteration
8
Approximate dynamic programming
9
Temporal difference
10
Exact computation
11
Monte Carlo
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پايداری برای روش های مبتنی بر اين الگوريتم ،در اين مقاله از الگوريتم

ضمن اجرای الگوريتم به صورت برخط ارايه می گردد .جهت يافتن

تكرار سياست برای پياده سازی برخط کنترل بهينه توزيع شده استفاده می

ارزش بهينه ،آموزش و تنظيم وزن های شبكه های عصبی نقاد ،با استفاده
2

از قوانين تنظيم استاندارد گراديان نزولی انجام می شود که منجر به

شود.
به اين ترتيب در اين مقاله برای هر عامل در بازی گرافی ديفرانسيلی،

حداقل کردن خطای تفاوت زمانی و همگرايی به تعادل نش می شود .از

يک ساختار مجزای نقاد-کنترلر مبتنی بر روش تكرار سياست در نظر

طرفی برای آموزش و تنظيم وزن های شبكه عصبی کنترلگر از قوانين

گرفته می شود.

تنظيم غيراستاندارد استفاده می کنيم؛ به طوری که با انتخاب پارامترهای

از روش تكرار سياست و ساختارهای نقاد-کنترلر برای حل برخط
بازی های ديفرانسيلی مجموع غير صفر نيز استفاده شده است .نويسندگان

طراحی مناسب در اين قوانين ،اثبات پايداری حلقه بسته با استفاده از
تكنيک لياپانوف انجام شود.

مرجع] ، [15الگوريتمی بر اساس روش تكرار سياست و در قالب نقاد-
کنترلر برای حل معادالت  CHJبازی های ديفرانسيلی مجموع غير صفر به

 -2مقدمه ای بر تئوری گراف

صورت زمان-حقيقی برای سيستم های زمان پيوسته غيرخطی و ديناميک

توپولوژی تعاملی تبادل اطالعات بين  Nعامل ،توسط گراف

مرجع ] [16مورد بررسی قرار گرفته است .نويسندگان در اين مرجع از

گره های گراف است که نماينده  Nعامل می باشد  V V ،

کامأل معين ارائه کرده اند .همچنين حل بازی دونفره مجموع غيرصفر در

) Gr (V , توصيف می شود که در آن  V  1, 2,..., Nمجموعه

ساختار تک-شبكه برای هر بازيكن به جای ساختار شبكه عصبی دوتايی

مجموعه شاخه های گراف و  (i, j ) به معنی وجود يک شاخه از

نقاد -کنترلر استفاده کرده اند ،که در نتيجه منجر به کاهش پيچيدگی
محاسبات نسبت به روش ارائه شده در مرجع] [15شده است .در][17
برای حل بازی ديفرانسيلی مجموع غير صفر دو بازيكنه با ديناميک
خطی ،روش برنامه ريزی پويای تقريبی ) (ADPبرخط با استفاده از
رهيافت يادگيری تقويتی انتگرالی ) (IRLدر غالب يک الگوريتم تكرار
سياست پياده سازی شده است که در آن قسمتی از ديناميک سيستم مورد

گره  iبه گره  jمی باشد .در اين مقاله گراف ساده فرض می شود.
توپولوژی يک گراف معموال توسط ماتريس همسايگی آن
 E  eij   N  Nنمايش داده می شود به طوری که اگر
 ( j, i) آنگاه  eij  1و در غير اين صورت  eij  0می باشد.
 Ni   j : ( j, i) مجموعه همسايگان گره  iاست ،به عبارت

ديگر مجموعه گره ها با شاخه هايی است که به گره

نياز نمی باشد.
کنترل بهينه همكارانه برخط بازی های گرافی ديفرانسيلی
چندعا ملی برای سيستم های خطی زمان پيوسته با ديناميک کامال معين در
] [18،19،20بررسی شده که با استفاده از روش تكرار سياست و
ساختارهای نقاد-کنترلر به حل تقريبی معادالت  CHJمی پردازد .در ]20

i

وارد می شوند.

 iN   j :(i, j ) نيز نشان دهنده مجموعه ای از عامل ها

هستند که عامل i

در همسايگی آنها می باشد .اگر گره  jهمسايه گره

 iباشد ،گره  iمی تواند از گره  jاطالعات دريافت کند ولی عكس
آن الزاما در گرافهای جهتدار برقرار نمی باشد .اما در گرافهای بدون

[ اثبات پايداری و همگرايی به نقطه تعادل نش با استفاده از تكنيک

جهت ،همسايگی يک رابطه متقابل می باشد .ماتريس درجه-

لياپانف انجام شده است .حل برخط بازی های گرافی ديفرانسيلی سيستم

واردشونده ،3يک ماتريس قطری است  ، D  diag (di ) N  Nبا

های خطی زمان پيوسته با ديناميک نيمه معين در ] [21انجام شده است
که با استفاده از ايده ] [22به حل برخط اين بازی ها با ديناميک نيمه
معين (ديناميک داخلی نامعين و ديناميک ورودی معين) می پردازد.

e

ij

jNi

di 

که درجه-واردشونده گره i

می باشد (يعنی مجموع

عناصر سطر iام  .) Eماتريس الپالسين گراف به صورت L  D  E

با توجه به مطالعات انجام شده تا کنون هيچ گزارشی برای حل

نمايش داده می شود و مجموع عناصر هر سطر آن صفر می باشد .مسير،

برخط بازی های گرافی ديفرانسيلی برای سيستم های غيرخطی ارايه نشده

دنباله ای از گره های به هم متصل در يک گراف است و يک گراف را

است .از اينرو هدف و نوآوری اين مقاله ارايه الگوريتم برخط کنترل

متصل گويند اگر مسيری بين هر دو گره دلخواه آن وجود داشته باشد.

بهينه توزيع شده بازی های گرافی ديفرانسيلی چند نفره افق نامحدود بر

معموال گره رهبر توسط انديس صفر نشان داده می شود و اطالعات از

اساس تكنيک تكرار سياست برای سيستم های چندعاملی غيرخطی

رهبر به عامل هايی که رهبر در همسايگی آنهاست ،فرستاده می شوند.

(خطی تبار )1با ديناميک معين است .از جمله نقاط قوت الگوريتم پيشنهاد

شكل  1نمونه ای از گراف ارتباطی يک سيستم چندعاملی را نشان

شده اين است که الگوريتم از تكنيک های برخط به جای روش های

ميدهد.

برون خط و از اطالعات محلی برای همزمان سازی عامل ها به رهبر،
استفاده می کند .در الگوريتم ارايه شده عالوه بر حل تقريبی معادالت
 ، CHJپايداری سيستم حلقه بسته و همگرايی به نقطه تعادل نش بازی
2

Affine
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فرزانه تاتاری ،محمدباقر نقيبی سيستانی

 x 0  I x 0 R nNبا  I  1  I n nN nو  1بردار N

تايی از  1است  .ضرب کرونكر می باشد ]E0 N  N . [24

ماتريس قطری با عناصر قطری برابر با بهره های اتصال  ei 0می باشد.
بعالوه بردار عدم توافق همه جايی يا بردار خطای همزمان سازی به
صورت    ( x  x0 ) nNتعريف می شود.
فرض می شود که گراف ارتباطی متصل است و برای حداقل يک

شكل  -1نمايشی از يک گراف ارتباطی

 ei 0  1 ، iاست ،آنگاه )  ( L  E0ناويژه خواهد بود و همه مقادير

 -3بازی های گرافی دیفرانسیلی برای سیستم
های چندعاملی غیرخطی خطی تبار

ويژه آن دارای قسمت حقيقی مثبت هستند] . [23اثبات می شود که اگر
گراف ارتباطی متصل باشد و  ، E0  0آنگاه خطای همزمان سازی به
صورت زير کراندار است]. [21
()5

تعداد  Nسيستم يا عامل توزيع شده به همراه عامل رهبر را بر روی
گراف ارتباطی  Grبا ديناميک زير در نظر بگيريد.
()1

xi  fi ( xi )  gi ( xi ) ui , i  1,..., N.

()2

) x0  f0 ( x0

که  xi  حالت
n

 iام،

عامل

x0  n

به اين ترتيب هدف حداقل کردن خطای رديابی همسايگان محلی

)   i (tاست ،که با توجه به رابطه ( ،)5همزمان سازی را تضمين می
نمايد .ديناميک خطای رديابی همسايگان محلی به صورت زير به دست
حالت

می آيد

ديناميک ورودی سيستم و  ui  mورودی کنترلی عامل  iام می
باشد .توجه شود که حاالت عامل ها در دسترس هستند .توابع )  fi ( xiو

)) eij ( f ( xi )  f ( x j ))  ei 0 ( f ( xi )  f ( x0
()7

 . f0 (0)  0هدف مسئله همزمان سازی ،طراحی پروتكل های کنترل

برای بيان اهداف همكارانه تيمی معموال از خطای رديابی همسايگان
محلی   i  nاستفاده می شود که به صورت زير محاسبه می
()3

 e (x  x )  e

i 0 ( xi

j

i

ij

i 

(گره ها) غير صفر است .گره هايی که به صورت مستقيم با گره رهبر،
 ، x0در ارتباط اند دارای  ei 0  1و در غير اين صورت دارای
 ei 0  0هستند .بردار خطای رديابی کلی برای همه عامل ها به صورت
زير داده می شود

(  (( L  E0 )  I n )( x  x 0 )  (( L  E0 )  I n ) )4
که

در

حالت

  [1T ,  2T ,...,  NT ]T nN

جايی

همه
می

باشد

Pinning gain
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همسايگانش می باشد .اعمال کنترلی همسايگان عامل  iو اعمال همه

و
1









 ui  u j | j  Niو  ui  u j | j  N , j  iتعريف می

شوند.

J i  i (0), ui , ui  


()8
u j T Rij u j  dt

jNi






 Qi ( i )  uiT Rii ui 





0

1
2

که در آن  Q i ( i )  0معموال تابعی غير خطی می باشد و

ماتريس های وزن  ، Rii  0, Rij  0ثابت و متقارن هستند .الزم به
توجه است که ديناميک ( )7و انديس های عملكرد ( )8صريحا وابسته به

 x  [ x1T , x2T ,..., xTN ]T nNمی باشد ،بردار خطای رديابی همه
جايی

ديناميک به دست آمده دارای ورودی های کنترلی از گره  iو

محلی را برای هر عامل به صورت زير تعريف می کنيم.

 ei 0را بهره اتصال 1گويند که برای تعداد محدودی از عامل ها

آن

(di  ei 0 ) gi ( xi )ui 

به منظور تعريف بازی گرافی ديفرانسيلی ،انديس های عملكرد

jNi

بردار



jNi

عامل های موجود در گراف منهای عامل  iبه ترتيب توسط

t 

)  x0

eij g j ( x j )u j



i 

jNi

محلی تنها با استفاده از اطالعات عامل های همسايه است به طوری که

شود]: [23

jNi

( )1و ( )2به صورت زير به دست می آيد.

فشرده تعريف شده اند .بعالوه سيستم ( )1پايدارپذير است و

. lim xi (t )  x0 (t )  0, i



i 

ديناميک خطای رديابی همسايگان محلی با استفاده از روابط (،)6

ليپشيتز محلی هستند و بر روی يک مجموعه

حالت همه عامل ها به حالت رهبر همزمان سازی شود .يعنی

) eij ( xi  x j )  ei 0 ( xi  x0

()6

رهبر fi ( xi ) n ،ديناميک داخلی سيستمgi ( xi )nm ،

) i  1,..., N , gi ( xi

)    /  ( L  E0

توپولوژی گراف ) Gr  (V , می باشند.

تعریف  -1سياست های کنترلی  i, uiبر روی مجموعه

  nقابل قبول گفته می شوند اگر u i

و ui (0)  0

بر روی  پيوسته باشد

 .همچنين  uiبايد سيستم ( )7را به صورت محلی بر
Journal of Control, Vol. 8, No. 4, Winter 2015

19

کنترل بهينه توزيع شده بازی های گرافی ديفرانسيلی غير خطی به صورت برخط با استفاده از يادگيری تقويتی
فرزانه تاتاری ،محمدباقر نقيبی سيستانی

روی مجموعه  پايدار سازد و ( )8را  i (0) مقداری

اصل بهينگی بلمن ،شرط بهينگی و کنترل فيدبک متناظر ، ui* ،به

محدود کند ]. [20

صورت زير به دست می آيد.

تعریف-2





های ، u1* , u2* ,..., u*N

استراتژی

 ، ui* i , i  Nحل تعادل نش 1برای بازی با  Nبازيكن هستند،
اگر نامساوی های )  Ji*  Ji ( ui* , u*i )  J i ( ui , u*iبه ازای همه
*
 ui , i  Nبرآورده شوند ]. [6

0  min[ H i ( i , Vi* , ui , ui )] 
ui

()13

*ui*  ui* (Vi* )  (di  ei 0 ) Rii1 giT ( xi )Vi
با جاگذاری سياست های کنترلی ( )13در ( ،)11معادالت CHJ
پيوسته برای سيستم های غيرخطی به صورت زير به دست می آيد

) eij ( f ( xi )  f ( x j ))  ei 0 ( f ( xi

تابع ارزش متناظر با گره  iبه صورت زير می باشد


1 
( Qi ( i )  uiT Riiui   u jT Riju j  dt )9



t
2 
j N i


jNi

Vi  i (t )  

*  f ( x0 ))  (di  ei 0 ) 2 gi ( xi ) Rii1 giT ( xi )Vi
] *  e j 0 )g j ( x j ) R jj1 g j T ( x j )V j

و هدف عامل  iدر بازی گراف ی مورد نظر تعيين تابع ارزش زير می
باشد که منجر به همزمان سازی عامل ها به عامل رهبر و بهينه سازی
ورودی های کنترلی قابل قبول می شود.



()14



توپولوژی گراف ارتباطی ) Gr (V , دارد.

1
1
 Qi ( i )  (di  ei 0 ) 2 Vi*T gi ( xi ) 
2
2
1
Rii1 giT ( xi )Vi* 
(d j  e j 0 ) 2 
2 jN
i

min

برای سيستم های غيرخطی زمان پيوسته خطی تبار می نامند ،که بستگی به

ij



( )10
 Qi ( i )  uiT Rii ui 
u jT Rij u j  dt
ui
t 2

jNi


حداقل سازی ( )10با توجه به ( )7را يک بازی گرافی ديفرانسيلی



j

 e (d



jNi

Vi*  i (t )  
1

[ Vi*T

V j*T g j ( x j ) R jj1 Rij R jj1 g jT ( x j )V j*  0
متناظر با هر گره يک معادله  CHJوجود دارد ،بنابراين يكی از روش
های حل مسئله بازی گرافی ديفرانسيلی  Nنفره با سيستم غيرخطی،

وقتی  Viمحدود می شود ،با مشتق گرفتن از ( )9با توجه به سيستم

( ،)7معادله لياپانفی به شكل معادله بلمن زير با شرط اوليه Vi (0)  0

مستلزم حل  Nمعادله ديفرانسيل  CHJذکر شده در رابطه ( )14می باشد.
از آنجايی که حل معادالت ديفرانسيل  )14( CHJدر حالت کلی بسيار
مشكل می باشد ،از روش های تقريبی برای حل آنها استفاده می شود.

به دست می آيد.
)) eij ( f ( xi )  f ( x j ))  ei 0 ( f ( xi )  f ( x0

()11

]  e g ( x )u
j

ij

j

j

j

u



[ Vi
T

jNi

(di  ei 0 ) gi ( xi )ui 

jNi

Rij u j  0

T

jNi

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

 -4الگوریتم تکرار سیاست برخط برای بازی
های گرافی دیفرانسیلی غیرخطی
در اين بخش الگوريتم تكرار سياست برخط برای يادگيری حل

حل رابطه ( ) 11به عنوان روشی ديگر برای ارزيابی انتگرال نامحدود

کنترل بهينه بازی های گرافی ديفرانسيلی غيرخطی زمان پيوسته ارايه می

( ) 9برای پيدا کردن ارزش مربوط به سياست های فيدبكی ،موجود می

گردد .ساختار يادگيری از دو شبكه عصبی نقاد-کنترلر برای هر عامل

باشد .برای ديناميک ( )7و انديس عملكرد ( ،)8هميلتونين مربوطه به

استفاده می کند ،که پاسخ معادله بلمن و سياست کنترلی را برای آن عامل

صورت زير به دست می آيد.
) eij ( f ( xi



[ H i  i , Vi , ui , ui   Vi
T

jNi

))  f ( x j ))  ei 0 ( f ( xi )  f ( x0

()12

]  e g ( x )u
j

ij

j

j

j

u

(di  ei 0 ) gi ( xi )ui 

jNi

Rij u j

T

jNi

Vi

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

 ، Vi مشتق جزئی تابع ارزش نسبت

که در آن n
 i
به   iمی باشد .با فرض مشتق پذير بودن تابع معيار پيوسته و استفاده از

. Nash Equilibrium Solution
مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،4زمستان 1393

تقريب می زند .در الگوريتم تكرار سياست به کار رفته ،هر دو شبكه
عصبی نقاد و کنترلر به صورت همزمان در زمان حقيقی به روزرسانی می
شوند.
فرض  -1در اين مقاله فرضيات استاندارد زير برای تقريبگرهای
شبكه های عصبی در نظر گرفته شده اند.
الف) خطای شبكه عصبی و گراديان آن روی مجموعه فشرده



کراندار هستند.
ب) توابع فعاليت شبكه عصبی و گراديان آنها کراندار هستند.
فرض -2برای سياست های کنترلی فيدبكی قابل قبول ،معادالت
لياپانوف ( )11دارای حل هموار محلی  Vi ( x)  0می باشد.
*

1
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فرزانه تاتاری ،محمدباقر نقيبی سيستانی

 1-4تقریب تابع هزینه توسط شبکه های

ب) ) gi ( xi

عصبی نقاد

. gi ( xi )  bgi

بر اساس قانون تقريب مرتبه باالی وايرشتراس ]، [25،26،27،28

مجموعه های پايه مستقل وکامل   i (i ), i  1,..., Nو وزن های
ثابت شبكه عصبی  Wi , i  1, ...,Nوجود دارند به گونه ای که حل
 Viبرای ( )11و  Viبه صورت يكنواخت بر روی مجموعه فشرده



به صورت زير تقريب زده می شوند.

()15

Vi  Wi  i (i )  i (i ) , i  1,..., N

()16

Vi   iT Wi  i , i  1,..., N

T

 i  biو .  i  b i , i
با به کارگيری شبكه های عصبی تقريبگر توابع ارزش ،که شبكه
های عصبی نقاد ناميده می شوند (معادالت ( )15و ( ،))16و سياست های
فيدبكی  uiو  ، uiهاميلتونين ( )12به صورت زير به دست می آيد.
( eij

Wi , i  1,..., N

توانند به ترتيب به صورت زير نوشته شوند.
()19
)) eij ( fi ( xi )  f j ( x j

[ H i  i ,Wi , ui , ui   WiT  i

fi ( xi )  f j ( x j ))  ei 0 ( fi ( xi )  f 0 ( x0 )) 

 e g ( x )u ] 

()17

j

j

j

u

(di  ei 0 ) gi ( xi )ui 

ij

jNi

Rij u j  eBi

T

jNi

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

)) eij ( fi ( xi )  f j ( x j



jNi

()20

Rii ui

]

j

 e g ( x )u
j

j

ij

T

 e g ( x )u ]  2 Q ( )  2 u
1

i

1

i

i

j

T

1
2



می باشد .توجه

] . [29اکنون مسئله پيدا کردن تابع ارزش برای هر عامل به تنظيم
پارامترهای شبكه های عصبی نقاد تبديل شده است به گونه ای که خطای
اختالف زمانی  eH iحداقل شود.
تابع هدف زير را در نظر بگيريد.
1 T
eH eHi
2 i

()21

Ei 

برای  ، i  1,..., Nبا استفاده از ( )20و قوانين مشتق زنجيره ای
داريم

eH i
Ei
Wˆi   i
  i eH i

Wˆi
Wˆi
B
  i i eH i
msi

eH i

Bi
(1  BiT Bi ) 2



 i

( Bi   i

jNi

هستند ،به اين معنی که . Supx eBi  ei , i  1,..., N
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شود که خطاهای  eH iمعادل زمان پيوسته خطای تفاوت زمانی می باشد

ei 0 ( fi ( xi )  f 0 ( x0 ))  (di  ei 0 ) gi ( xi )ui

 e g ( x )u ) ,

تحت فرض  ، 1اين خطاهای باقی مانده روی مجموعه فشرده  کراندار

الف) fi ( xi )  b f xi

j

u

که در آن  Wˆiارزش تخمين زده کنونی از Wi

)) eij ( fi ( xi )  f j ( x j

 eBiخطای باقی مانده ناشی از تقريب شبكه های عصبی می باشند.

: i  1,..., N

j

ij

jNi

که در آن

jNi

فرض  -3برای يک مجموعه فشرده

j

Rij u j



  n

[ eH i  WˆiT  i

jNi

[ eBi  (i )T

ei 0 ( fi ( xi )  f 0 ( x0 ))  (di  ei 0 ) gi ( xi )ui

) Vˆi  WˆiT  i (i

 ei 0 ( fi ( xi )  f 0 ( x0 ))  (di  ei 0 ) gi ( xi )ui

()22

()18



jNi

jNi

j

که بهترين حل تقريبی برای ( )17هستند نامعلوم می

 iو  . [25،27] i  0بر مبنای

فرض  ،1روی مجموعه فشرده  ، داريم ،  i  b i ، i  bi



در واقع وزن های ايده آل شبكه های عصبی نقاد

  i و

 . i اگر تعداد نرون های اليه مخفی  ، K  خطای

تقريب به طور يكنواخت  0

کراندار هستند . Wi  Wi max

شبكه های عصبی نقاد  Vˆiو معادالت بلمن تقريبی (معادله ( ))20می

عصبی هستند K ،تعداد نرون های اليه مخفی i ( i ) ،خطای تقريب

 i
Vi
، Vi 
شبكه های عصبی می باشد،
 i
 i

ج) وزن های شبكه های عصبی نقاد توسط ثابت های مشخص

باشند و بايد به صورت زمان حقيقی تقريب زده شوند .بنابراين ،خروجی

که در آن   i ( i ) Kبردارهای پايه توابع فعاليت شبكه

i
 i

توسط يک ثابت مشخص کراندار است

و

j

j

j

ij



jNi

T
، msi  1  Bi Bi

Bi
1  Bi Bi
T

 0 . Bi 

 iنرخ يادگيری

می باشد و )  (1  Bi Biبرای نرمال سازی به کار می رود.
2

T
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فرزانه تاتاری ،محمدباقر نقيبی سيستانی

Wi (t ) 

تعریف ( 3پایداری کراندار نهایی یکنواخت -)1سيگنال
وابسته به زمان )   (tکراندار نهايی يكنواخت گفته می شود اگر مجموعه

() 26

فشرده  S  R nوجود داشته باشد به طوری که برای همه  (0)  S

) i (t , t0
( i Bi BiT i (t , t0 ) , i (t0 , t0 )  I )27
t

2

][16

تحريک پايا می باشد

ماتريس گذر حالت  iبه صورت نمايی پايدار است به شرط آنكه

به

 Biتحريک پايا باشد] . [31از آنجايی که  Biتحريک پايا می

 Ti  0,  i  0و  i  N  0

طوری که برای هر Bi ( ) BiT ( )d   i  N I ، t

t Ti



t

. iI 

لم  -1مطابق با ( )17و با جايگذاری ) ، Vi (t )  WiT  i (i
داريم

باشد. . B,i N 1 ،و , i e1 , i .

Rij u j  eBi

T
j

jNi

B e

 ، S uxpبرای

i

 ، i1 ,i2  0به دست می آوريم
()28

u

t0

که برای  i  1,..., Nماتريس گذر حالت آن به صورت زير

تعریف ( 4تحریک پایا (  -))PEسيگنال برداری کراندار

اگر وجود داشته باشند

0

تعريف می شود

داشته باشيم . [30]  (t )  

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

Bi

i

si

يک کران  و زمان )) T ( , (0وجود داشته باشد به طوری که

برای همه t  t0  T

eBi d

t

  ( , t ) m

i (t , t0 ) Wi (0)   i

1
1
1
WiT Bi   Qi ( i )  uiT Rii ui 
2
2
2

i  1,..., N .

ei ,

i

msi i 2



i2 t

Wi  i1 e

به اين ترتيب اثبات کامل می گردد.

لم  (ui , ui ), i -2را به عنوان يک مجموعه سياست فيدبكی
کراندار قابل قبول در نظر بگيريد و ( )22را به عنوان تنظيم شبكه های
عصبی نقاد در نظر گرفته و فرض کنيد که  Biتحريک پايا باشد .خطای
باقی مانده در ( Supx eBi  ei , i  1,..., N ،)18می باشد.
آنگاه خطای پارامترهای نقاد به صورت نمايی به يک مجموعه باقی مانده
همگرا می شود.
اثبات لم  - 2با استفاده از لم 1
()23

Rij u j

T

jNi

اکنون الگوريتم کنترل بهينه که مسئله بازی های گرافی ديفرانسيلی
غيرخطی را حل می نمايد بر اساس الگوريتم تكرار سياست برخط ارايه
می گردد.

 Wi Bi  eBi 
j

برای سیستم های چندعاملی غیرخطی

می گردد .پايداری حلقه بسته و همگرايی به حل تقريبی بازی نيز تضمين
T

u

 -5حل برخط بازی های گرافی دیفرانسیلی

T
 Vi ( x)  Wi  i , i  1,..., Nرا به عنوان حل حداقل مربعات

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

رابطه ( )17در نظر می گيريم و تعريف می کنيم ( ) i  1,..., N
()29

با قرار دادن ( )23در ( )20و انجام برخی محاسبات ،خطای تفاوت

( )29به عنوان سياست کنترلی بهينه ايده آل با Wi

زمانی به صورت زير به دست می آيد
با قرار دادن ( )24در ( )22و با در نظر گرفتن

Bi
) (1  BiT Bi

نامشخص در نظر

گرفته می شود .با به کارگيری شبكه های عصبی کنترلر ،تخمين سياست

eHi  WiT Bi  eBi .

()24

ui  (di  ei 0 ) Rii1 giT ( xi ) iT Wi

های کنترلی بهينه به صورت زير نوشته می شود
()30

T
 Bi و  ، msi  1  Bi Biديناميک خطای وزن

های نقاد (برای  ) i  1,..., Nبه صورت زير به دست می آيد

که  Wˆi  Nمقدار تخمين زده شده فعلی از وزن ايده آل شبكه عصبی

Wi

B
(Wi  Wˆi  i Bi BiT Wi  i i eBi . )25
msi

ui  N  (di  ei 0 ) Rii 1 giT ( xi ) iT Wˆi  N

می باشد .خطاهای تخمين شبكه های عصبی نقاد و کنترلر به ترتيب

در روابط ( )31و ( )32تعريف شده است

فرض کنيد که ( )25يک سيستم متغير با زمان خطی با ورودی eBi
می باشد .آنگاه حل  Wiبه صورت زير داده می شود

Wi  Wi  Wˆi

()31
()32

Wi  N  Wi  Wˆi  N

قضیه  -1سيستم ديناميكی ( )7و تعاريف بازی گرافی ديفرانسيلی
چندعاملی را در نظر بگيريد .ورودی های کنترلی از رابطه ( )30داده می
شوند و قانون تنظيم شبكه عصبی نقاد برای عامل
Uniformly Ultimately bounded
Persistently Exciting
مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،4زمستان 1393
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i

به صورت زير ارايه

می شود.
Journal of Control, Vol. 8, No. 4, Winter 2015

کنترل بهينه توزيع شده بازی های گرافی ديفرانسيلی غير خطی به صورت برخط با استفاده از يادگيری تقويتی

22

 محمدباقر نقيبی سيستانی،فرزانه تاتاری
N

L(t ) 



Wˆi   i eH i

{Vi (t ) 

i 1

i

)36(

WiT  i 1Wˆi  Wi  N T  i  N 1Wˆi  N }

 i

) به صورت زير می باشد36( اولين جمله
N



Vi (t ) 

i 1
N


i 1

 {W

 i (

T

i

i 1

i

i

j

ij

j

j

R jj

)37(

jNi

 e g ( x )u

jN ) 



i

i 1

B T
1
 Di (di  ei 0 ) 2 Wˆi  N i  N Wˆi
2
msi

eij ( fi ( xi )

jNi



 f j ( x j ))  ei 0 ( fi ( xi )  f 0 ( x0 )) 
(di  ei 0 )

 e (d
ij

2

gi ( xi ) Rii 1 giT

( xi ) i Wˆi  N 

 وجود دارد به طوری کهb



i 0 

i 1

N

 {b  b b


i 1

f

i

ثابت به اندازه بزرگ

 i  bi (di  ei 0 ) 2 



eij (d j  e j 0 ) g j ( x j ) 

، Di   i gi ( xi ) Rii gi ( xi ) i ، i  1,..., N

Bi  N
1  Bi  N T Bi  N



i

ij

j

 e g ( x )u
ij

)38(

 e j0 )g j (x j ) 

jN ]

Fi  وSi

. برقرار می باشد3  تا1  تحريک پايا می باشد و فرايضBi  N , i
 حالت،آنگاه با به کارگيری تعداد کافی نرون برای شبكه های عصبی

. کراندار نهايی يكنواخت هستندWi  N شبكه عصبی کنترلر

L(t ) 

1
1
LVi   Qi ( i )  (di  ei 0 ) 2 WiT DiWi  eBi
2
2
1

( d j  e j 0 ) 2 W j T  j g j ( x j ) 
2 jN



i

R jj

j

N

که در آن

Rij R jj g j ( x j ) j W j .
T

j

 تابع لياپانوف زير را در نظر بگيريد-1 اثبات قضیه

R jj 1 g Tj ( x j ) jT W j  N }

1

eij ( f ( xi )  f ( x j ))

.پارامترهای تنظيم مثبت معين قطری هستند

jNi

T

, ، msi N  1  Bi  N T Bi  N

 و خطایWi  و خطای شبكه عصبی نقاد i (t ) های سيستم حلقه بسته

{LVi  (di  ei 0 ) 2 WiT DiWi  N  i 0

 e (d

T

jNi

 V (t ) 
Wi  i



T

. ei 0 ( f ( xi )  f ( x0 ))  (di  ei 0 ) gi ( xi )ui  N

N

T

Wˆ j

jNi

 به صورت زير به دست می آيدVi ،)29(-)32(  و1 با استفاده از لم

i 1

ms j

که
1

Bi  N   i [

 min ( R jj )b j ( W j  W j  N )}.



B jNT

در

2
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N

T
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 می تواند به صورت زير نوشتهL(t ) ، Wi  N i  N Wˆi  N

شود
N


i 1

{LVi  Li  i 0  Li  N

jNi

1

B T
1
 (di  ei 0 ) 2 Wi  N T DiWi i  N Wi
2
msi
B T
1
 (di  ei 0 ) 2 Wi  N T DiWi i  N Wi
2
msi


1
2



( d j  e j 0 ) 2 W j  N T  j g j ( x j ) 

jN i

R jj T Rij R jj 1 g jT ( x j ) j T Wˆ j  N


)47(

1
2



1
2

(di  ei 0 )  i gi ( xi ) 

jiN

B jNT
ms j

Wˆ j ]}

jN i



1
2

Bi  N T
Wi
msi

( d j  e j 0 ) 2 W j  N T  j g j ( x j ) 

jNi



Bi  N T
Wi
msi

( d j  e j 0 ) 2 W j  N T  j g j ( x j ) 

)43(

jN i

R jj T Rij R jj 1 g j T ( x j ) j T W j
که در آن
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شور

1

،I

شرط ( )53برقرار است اگر نرم هر قسمت از  Z iاز کران BZ
i

فراتر
i
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رود،
jN 

يعنی
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i

i
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 i  BZ

W i  BZ ,
i

 . Wبه اين ترتيب اثبات کامل می

گردد.
الگوریتم تکرار سیاست توزیع شده برخط:

شروع ) N : (k  0سياست کنترلی اوليه قابل قبول

 x; i  N
.1

 ، ui0را در نظر می گيريم.

(ارزيابی سياست) :با در نظر گرفتن سياست های

k
کنترلی  ، ui  x  ; i  Nمعادالت لياپانف ( )11برای
k
kT k
تقريب ارزش های  Vˆi  Wˆi  i ( zi ); i  Nحل می

شوند به عبارت ديگر به روزرسانی وزن های ارزش توسط
شبكه های عصبی نقاد عامل ها با استفاده از قانون تنظيم ()33
به روزرسانی می شود.
(بهبود سياست) N :سياست کنترلی را با استفاده از
رابطه ( )30به روز می کنيم .به طوری که به روزرسانی وزن
Schur Complement
Standard Lyapunov Extension Theorem
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 i  [ i12 ,  i1 i 2 ,  i 2 2 ,  i13 ,  i12 i 2 ,  i1 i 22 ,  i 23 ,  i14 ,

های شبكه های عصبی کنترلر با استفاده از قانون تنظيم ()34
انجام می شود.
.2

 k  k  1و در صورت عدم همگرايی

 Vi k , uikبرو به گام  1و در غير اين صورت پايان الگوريتم.

 i13 i 2 ,  i12 i 2 2 ,  i1 i 23 ,  i 2 4 ],
i  1,..., 4
انتخاب می شوند .هر   i , i  1,...,4شامل توان های   i1و   i 2از
درجه  4می باشد .توجه شود که يک نويز نمايی کاهشی کوچک به
ورودی های کنترلی اضافه می شود تا شرط تحريک پايا بودن تضمين

الزم به ذکر است که در الگوريتم تكرار سياست استاندارد ارزيابی

شود.

سياست و بهبود سياست به صورت پی در پی 1و برون خط انجام می شود

الگوريتم بهينه معرفی شده برای حل مسئله اجماع ،به بازی گرافی

ولی در الگوريتم تكرار سياست توزيع شده برخط پيشنهاد شده اين دو

ديفرانسيلی غيرخطی مذکور اعمال شده است .شكل های  2و 3همگرايی

گام به صورت همزمان و برخط انجام می شوند و جهت همزمان سازی

وزن های شبكه های عصبی نقاد همه عامل ها را نشان می دهد و شكل

عامل ها تنها از اطالعات محلی هر عامل استفاده می شود.

های  4و  5همگرايی وزن های شبكه های عصبی کنترلر برای عامل ها را
با استفاده از الگوريتم پيشنهاد شده نشان می دهد.

 -6نتایج شبیه سازی
در اين بخش برای نمايش عملكرد و صحت روش معرفی شده،
نتايج روش معرف ی شده به روی يک مثال ارايه می گردد .يک سيستم
چندعاملی دارای  4گره ،مطابق با شكل  1را در نظر بگيريد .وزن های
اتصال و وزن يال ها 1 ،در نظر گرفته شده اند.
ديناميک عامل ها به صورت زير می باشد.
 xi1 
xi  fi ( xi )  gi ( xi ) ui , xi    ,
 xi 2 
 xi 2

fi ( xi )  
, i  1, 2,3, 4.
  x   (1  x 2 ) x 
i1
i2 
 i1
0 
0
g1 ( x1 )  
 , g 2 ( x2 )  1  ,

0.8


 

که

0 
0 
g3 ( x3 )    , g 4 ( x4 )  
,
1.4 
 0.2 
در آن    0.5و ديناميک عامل

 x02

f ( x0 )  
2
  x   (1  x ) x 
01
02 
 01

می

باشد.

شكل  -2همگرايی وزن های شبكه های عصبی نقاد عامل های  1و2

رهبر
برای

 ، i, j  1, 2,3, 4در نظر بگيريد ) Rij  1, (i  j, j  Ni

1 0
 . Qi ( i )   iT Qii i   i در الگوريتم
  i , Rii 10,
0 1

به کار رفته ،پارامترهای طراحی به صورت  Fi  5I

اند و i  1

 Siانتخاب شده

شكل  -3همگرايی وزن های شبكه های عصبی نقاد عامل های  3و 4

 . i  1, 2, 3, 4،بردار اطالعات در دسترس برای هر

عامل i   i1 ,  i 2  , i  1,..., 4 ،
T

می باشد که توسط

گراف ارتباطی محدود شده است .توابع فعاليت شبكه های عصبی عامل
ها به صورت

Sequential
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شكل  -4همگرايی وزن های شبكه های عصبی کنترلر عامل های  1و 2

شكل  -7خطای رديابی عامل های  3و 4

همزمان سازی و همگرايی حالت همه عامل ها به عامل رهبر در
شكل ( 8صفحه فاز -2بعدی) نشان داده شده اند.

شكل  -5همگرايی وزن های شبكه های عصبی کنترلر عامل های  3و 4

شكل های  6و  7خطای رديابی محلی برای عامل ها را نشان می
دهند که تقريبا به صفر همگرا شده اند .با توجه به همگرايی خطا به صفر
در شكل های مذکور ،همزمان سازی همه عامل ها به رهبر نشان داده شده
است.

شكل  :8صفحه فاز -2بعدی حالت عامل ها

نتايج نشان می دهد که الگوريتم کنترل بهينه توزيع شده پيشنهادی
برای بازی ها ی گرافی ديفرانسيلی غير خطی زمان پيوسته به حل تقريبی
بهينه همگرا شده است.

 -7نتیجهگیری
اين مقاله توانايی کنترل بهينه تطبيقی ،بازی های ديفرانسيلی و سيستم
های چند عاملی غيرخطی را به کار گرفته تا مسئله بازی های گرافی
ديفرانسيلی غيرخطی چند عاملی پيرو-رهبر را معرفی نمايد .يک
الگوريتم کنترل بهينه تطبيقی توزيع شده ،بر اساس تكنيک تكرار سياست
در يادگيری تقويتی برای حل بازی های گرافی ديفرانسيلی غيرخطی به
صورت برخط ارايه شده است .هر عامل ،از شبكه های عصبی نقاد و
شكل  -6خطای رديابی عامل های  1و 2

کنترلر به ترتيب برای يادگيری برخط ارزش بهينه و سياست کنترلی بهينه
استفاده می کند .پايداری سيستم حلقه بسته و کرانداری شبكه های عصبی
نقاد و کنترلر بر اساس تكنيک لياپانوف نشان داده شده است و موثر بودن
روش پيشنهادی از طريق ارايه نتايج شبيه سازی بررسی گرديده است.
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چکیده :در دهههای اخير ،تئوری سيستمهای کنترل در بسياری از موضوعات صننعتی ،پزشنكی و ...منورد اسنتفاده قنرار گرفتنه اسنت.
بيماری ديابت يكی از موضوعات جديد و مورد توجه علم کنترل میباشد .برای بيماران ديابتی نوع اول ،بهدست آوردن نرخ تزرينق مناسنب
انسولين به صورت اتوماتيک همواره موضوع مورد توجه پزشكان بوده است .هدف از کنترل و درمان ديابنت ،نگنه داشنتن گلنوکز خنون در
حد طبيعی در بدن میباشد .در واقع ،تعميم بسياری از کنترلکنندههای رايج برای سيستمهای بدون تأخير به سيستمهای تأخيردار امكانپنذير
نبوده و محققان در حال بررسی روشهای طراحی اين کنترلکنندهها برای سيستمهای تأخيردار هستند .عمومنا در بينان رفتارهنای سيسنتم بنه
فرم غيرخطی تأخيری تعداد معادالت ديفرانسيل کاهش يافته ،در حالی که روش کنترل آنها به مراتب پيچيدهتر خواهد بود .استفاده از اينده
شبهخطی سازی ،روشی را جهت يافتن يک حل زيربهينهِ اين گونه مسائل ارائه میدهد .در اين مقالنه طراحنی سيسنتم رگوالتنوری گلنوکز-
انسولين به کمک مدل غيرخطی تأخيردار برای بيماری ديابنت در نرنر گرفتنه منی شنود .راهكنار کنتنرل حلقنه بسنته سيسنتم ،روشنی جديند
درکنترل بهينه سيستمهای غيرخطی تأخيردار موسنوم بنه  ESDREخواهند بنود .بنا اسنتفاده از روش شنبهخطنیسنازی سيسنتمهنای غيرخطنی
تأخيردار و کنترل کننده پيشنهادی ،نرخ تزريق بهينه انسولين به عنوان سيگنال کنترلی ،برای رديابی گلوکز مرجع بدست میآيد .سپس نتنايج
شبيه سازی با روش کنترل غيرخطی بر مبنای خطیسازی فيدبک  Palumboمقايسه شده و رديابی مطلوب گلوکز خون بيمنار در ازای ننرخ
تزريق بهينه انسولين مشاهده میشود .از مزايای روش پيشنهادی ،قابلينت تعمنيم آن بنر سناير مندلهنای غيرخطنی بنا تنأخير در متحينر حالنت
میباشد.
کلمات کلیدی :کنترل بهينه بيمار ديابتی ،سيستم غيرخطی تأخيری  ،شبه خطی سازی ،مدل  ،DDEروش .ESDRE

Optimal Glucose-Insulin Regulatory System in Type1 Diabetic
Patients Based on the Nonlinear Time Delay Models
Mohamad Sadegh Akhyani, Hamid Khaloozadeh
Abstract: In recent decades, control systems theory is used in many industrial and medical issues. Various
control strategies are applied to this medical issues such as diabetes which is used to maintain normal glycemia
in the patients suffering from diabetes. Obtain the appropriate insulin infusion rate in order to keep the patient’s
glucose levels within predefined limits is always an interesting subject for physicians. Nonlinear time delay
differential equations are well known to have arisen the diabetic patient modeling. Nonlinear time delay
modeling leads to a small number of equations, but the control method will be far more complex. In this paper
a new technique is introduced to solve optimal control in nonlinear time delay systems, called ESDRE. A
nonlinear state feedback is designed to track the desired glycemia for a diabetic patients based on pseudo
linearization method. This method gives suboptimal solution for the problem. The stability of the closed-loop
systems based on the ESDRE technique is also studied. Using this method, the optimal insulin infusion rate as
the control signal is obtained and glycemia in type1 diabetic patients converges to the desired normal range. The
results of the proposed method are compared with the Palumbo's nonlinear controller which is based on
feedback linearization. The results of the simulations, represents the efficiency of the proposed method.
Keywords: Optimal control of diabetic patient, Nonlinear time delay systems, Pseudo linearization,
DDE models, ESDRE method.
نويسنده عهده دار مكاتبات :محمدصادق اخيانی
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 2010تاکنون نيز به عنوان يک مندل کناربردی در مسنئله کنتنرل بيمناری

 -1مقدمه
ديابت يكی از شايعترين بيماریهای غدد درونريز بدن است که در
راستای آسيب ديدن سلولهای بتا 1در پانكراس 2بهوجود میآيد ،بننابراين
انسولين به قدر کافی جهت تنرنيم گلنوکز خنون ،ترشنو ندواهند شند .از
طرف ديگنر در حالنت بناال بنودن گلنوکز خنون عملكنرد توقن
گلوکاگن 3نيز متوق

ترشنو

خواهند شند ،در نتيجنه سنطو گلنوکز خنون بيمنار

بيشتر از محدودهی نرمال  70-110ميلی گرم بر دسی ليتر معنادل بنا 4-6
ميلی مول در ليتر خواهند شند .مهنمتنرين هندف در درمنان ديابنت ،نگنه
داشتن گلوکز خون در حد طبيعی میباشد .در واقع مطابق شكل 1بدسنت
آوردن سيگنال کنترلی بهينه که نرخ تزريق انسنولين منیباشند ،مهنمتنرين
موضوع در امر تنريم سطو گلوکز خون در حد طبيعی بندن خواهند بنود.
مطابق با دياگرام بلوکی شكل ،1ننرخ تزرينق انسنولين بنه عننوان سنيگنال
کنترلی توسط پمپ به بيمار ديابتی اعمال میشود.

ديابت ،از جمله در مراجع ]4و [14مطنر منیباشند .روشهنای کنتنرل
حلقه بسته جهت تنريم گلوکز خون بيماران ديابتی نوع 1عمدتا بنر اسناس
روش های بر پايه مدل و روشهای بر پايه داده های تجربی صنورت منی
پذيرد .روشهای بر پايه داده های تجربی به شناسايی پارامترهنای مندل از
داده های گلوکز -انسولين بيمار پرداختنه و نتنايج حاصنل شنده عمندتا بنا
اعمننال کنتننرل کننننده هننای  PIDبدسننت آمننده اسننت ] .[15هننم ینننين
روشهنننای کنترلنننی متعنننددی از جملنننه روشهنننای مبتننننی بنننر کنتنننرل
پيشبينخطی و غيرخطی  ،کنترل غيرخطی مد لحزشی ،کنترلکننندههنای
مقاوم  ، H کنترلکنندههای کالسيک با معادالت خطیسازی شده حنول
تعادل پايدار ،کنترلکننده غيرخطی فيدبک حالت بر مبننای خطنیسنازی
فيدبک بر پايه شناسايی پارامترهنای مندلهنای غيرخطنی بندون تنأخير در
متحيرهای حالت برای بيماری ديابنت صنورت گرفتنه اسنت کنه برخنی از
آنها در مراجع [ 2و ]3اشاره شده است .روشهای کنترلنی بنر پاينه مندل
های غيرخطی بر مبنای دانشهای بيشتری از رفتنار فيزيولنوکيكی جامعنه
بيماران صورت گرفتنه و طبيعتنا امكنان ارائنه روش هنای تئنوری کنترلنی
مدتل

شكل  :1کنترل حلقه بسته بيماری ديابت با عملگر تزريق پمپ

را در تنريم گلوکز خون فراهم میسازد .بديهی است که هنر ینه

رفتار مدل به طبيعت بدن بيمار نزديکتر باشد ،قانون کنترلی حاصل شنده

مدلهای رياضی متعددی برای بيماری ديابت بر اساس تقابل انسولين

نيز دقيق تر خواهد بنود .ارائنه راهكناری مناسنب بنرای کنتنرل مندلهنای

و گلوکز در بدن ارائه شده است ،از جملنه مندلهنای راينج و معتبنر ارائنه

غيرخطی تأخيردار بيماری ديابت بنه عننوان ينک موضنوع حنائز اهمينت،

شده برای بيماری ديابت که از نوع  4 ODEو  5DDEمنیباشنند ،منیتنوان
به مدل ODEفيدبک منفی( Sturisو Tolicدر سال ،)2000مدلهایDDE

همینان مطر میباشد.
اين مقاله بر اساس روش ، 8ESDREبه ارائه راه حلی برای کنترل بهينه

( Engelborghsدرسنال Bennett( ،)2001و  Gourleyدر سنال،)2004

سيستم هنای غيرخطنی تنأخيردار بنر پاينه اينده شنبه خطنیسنازی خواهند

(  Kuang ،Liو  Masonدر سننال ،)2006منندلهننای برپايننه تسننتهننای

پرداخننت .هننمینننين بننا بررسننی پايننداری روش مطننر شننده بننر اسنناس

تشديصنی( 6مندل مينيمنال  ، Bergmanمندل  Panunzi ، Palumboو

کنترلکننده پيشنهادی ،رديابی سطو گلوکز مطلوب بيمنار و ننرخ تزرينق

 De Gaetanoدر سال  )2007اشاره کرد[.]1

بهينه انسولين برای بيماران ديابتی نوع 1بدست خواهند آمند .سنپس نتنايج

مدلهای اوليه ارائه شده برای بيماری ديابت  ،تنأخير زمنانی از وقتنی

حاصل از روش پيشنهادی با روش کنترل غيرخطی بر مبنای خطنی سنازی
9

که سطو گلوکز خون باال میرود تا انسولين ترشو شنود را نمنیتوانسنتند

فيدبک  Palumboمقايسه میشود .مهنمتنرين مزينت روش ارائنه شنده،

منندل کنننند .در برخننی از منندلهننا بننرای بدسننت آوردن نوسننانات ترشننو

کارايی آن در کنتنرل مجموعنهای از سيسنتمهنای غيرخطنی تنأخيردار بنا

انسولين ،بايد حتما انسولين به دو جزء انسولين پالسما و بين سلولی تقسنيم

تأخير در متحير حالت و قابليت تعميم در حل بسياری از مسنائل ديگنر ،در

می شد ،که اين هم جزء معايب مدل پيشنهادی محسوب منیشند .در اينن

حين سادگی روش میباشد.

مقاله با توجه بنه رفتنار غيرخطنی تقابنل انسنولين و گلنوکز در بندن بيمنار
ديابتی نوع 1از مندل غيرخطنی تنأخيری  Panunzi ، Palumboو De

 Gaetanoاستفاده شده است .از مهم ترين مزايای اين مدل ،مطابقنت بنا
رفتننار جامعننه بيمنناران مطننابق بننا تسننت تزريننق ورينندی گلننوکزIVGTT

7

میباشند .مندل پاينه ارائنه شنده توسنط  Palumboو همكنارانش از سنال

 -2کنترررلکننررده بهینرره برررای یسررتمهررای
غیرخطی تأخیردار
روشهای ارائهشده در اين مقاله بنر مبننای توسنعه روش شنبهخطنی-
سازی 10برای سيستمهای غيرخطنی تنأخيردار اسنتوار هسنتند .لنذا در اينن
بدش ابتدا به بررسی روش شبهخطیسنازی خنواهيم پرداخنت .سنپس بنه
بررسی کنترلکنندهی  ESDREپرداخته خواهد شد.

1

Beta
Pancreas
3
Glucagon
4
Ordinary Differential Equation
5
Delay Differential Equation
6
Diagnostic tests
7
Intravenous Glucose Tolerance Test
2
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Feedback Linearization
Pseudo linearization
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9

10
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فر

 -1-2روش شبهخطی ازی

تابع هزينه زير را کمينه کند:

در روش شبهخطیسازی ،سيستم غيرخطی به صورت يک سيستم



خطی که در آن ماتريس حالت سيستم وابسته به متحيرهای حالت سيستم

x t   f  x t  ,u t  

که در آن ماتريسهای وزنی

تا  x t   k   باشند .برای يافتن يک حنل زيربهيننه از اينن مسنئله،

x t   A  x t   x t   B  x t  u t 

ابتدا روش شبهخطیسازی را به سيستم تأخيردار ( )4تعميم میدهيم.

x t   A  x t  , x t   1  ,, x t   k   x t 

ماتريسهای  A  x t    aij و  B  x t  اين ساختار جديد

 B  x t  , x t   1  ,, x t   k  u t  ,

()6

را ،ماتريس ضرايب وابسته به حالت مینامند[ .]4در حالتی که سيستم

x t   0 t  ,  max  i   t  0,

بيش از يک متحير حالت داشته باشد ،میتوان شبهخطیسازی را به بی-

i 1:k

بكار برد ([ ]5و[ .) ]6البته اين موضوع يک مزيت

همان طور که مشاهده میشود در روش شبهخطی توسنعهيافتنه ،تمنام

محسوب میشود .روش شبهخطیسازی برخالف خطیسازی کاکوبين،

قسنننننننننمتهنننننننننای تنننننننننأخيردار را در مننننننننناتريس حالنننننننننت

A  x t  , x t  1  ,, x t   k    aij  i , j  1, 2,, n 

تمامی ويژگیهای غيرخطی سيستم را حفظ میکند.
الزم به ذکر است که در حالت کلی هر سيستم غيرخطیای را نمی-
توان به شكل شبهخطی نمايش داد .در واقع ینانچه توصي

جای میدهيم [.]6

فضای حالت

k 1

قضیه  ]6[ -1مجموعنه بناز و محندود

يک سيستم به صورت زير باشد ،ممكن است بتوان يک يا یند نمايش

کنينند کننه تننابع

x t   f  x t    B  x t  u t 

حداقل يک نمايش شبهخطی توسعهيافتنه بنه صنورت زينر وجنود خواهند
داشت.

غيرخطنی تنأخيری منیباشند .سيسننتم غيرخطنی خنودگردان بنا تننأخير در
حالتها و افاين در ورودی زير را در نرر بگيريد:



x t   f x t  , x t   1    ,, x t   k    





B x t  , x t   1    ,, x t   k    u t  ,

A  x t  , x t   1  ,, x t   k   
()7

d

x t    x t 

f  x t  , x t   1  ,, x t   k  
x t 

1


0

x t   0 t  ,  max  i     t  0,
 ,i 1:k

کنننه در آن

n

 x متحينننر حالنننت،

m

 u ورودی کنتنننرل و

تأخيرهای   1 .تا   k .توابعی بنا مقنادير متبنت بنوده کنه منیتواننند

در ادامه اينن بدنش بنه منرنور اختصنار نوشنتار ،از جايگنذاری زينر
استفاده شده است:

 x t    x t  , x t 1  ,, x t  k  .

k 1

تابعی از  x (t ) ، tيا هر دو هسنتند .توابنع

n



n



n

f :

k 1

و

n

 f :  يننک تننابع پيوسننته مشننتقپننذير نسننبت بننه

آنگننناه بنننرای هنننر ،  x t  , x t  1  ,, x t   k   

تنرنيمکنننده ، ESDREتوسنعه نرنری روش SDREبنر سيسنتمهنای

()4





:

 x t در مجموعه  باشد.

 -2-2تنظیمکننده ESDRE



n

n

n

که مبدأ و شرايط اوليه  φ 0 t را شامل میشنود در نرنر بگيريند .فنر

شبهخطی برای آن يافت[.]5
()3

 R به ترتينب

ماتريسها میتوانند در حالنت کلنی تنوابعی از x t  1    ، x t 

معادله( )1به شكل زير است.

نهايت شكل مدتل

n n

 Qو

m m

J

متبنت نيمنه معنين و متبنت معنين منیباشنند .الزم بنه ذکنر اسنت کنه ايننن

به طور خالصه میتوان گفت که مفهوم شبهخطیسازی نوشتن

()2

1
 x T t Qx t   u T t  Ru t dt ,
2 0

()5

است ،نمايش داده میشود .سيستم غيرخطی زير را در نرر بگيريد:
()1

کنيم که هدف طراحی تنريمکنندهای بنرای سيسنتم اسنت کنه

n *m



n



n

 B :وابسته به حاالت سيستم بوده و فنر

بننر ايننن اسننت کننه تننابع  Bهنني گنناه صننفر نمننیشننود .تننابع پيوسننته
 0 :   max  i    , 0  nنيز شنرايط اولينه سيسنتم را نمنايش
  ,i 1:k

منننننننننننننیدهننننننننننننند .فنننننننننننننر کننننننننننننننيم کنننننننننننننه

همانند روش شبهخطنیسنازی هنگنامی کنه تعنداد متحيرهنای حالنت
سيستم بيش از يک باشد ،قضيه زير نشان میدهد کنه امكنان داشنتن بنی-
شمار نمايش شبهخطی توسعهيافته برای سيستم ( )4وجنود دارد کنه منجنر
به داشتن درجه آزادی بيشنتری در طراحنی تنرنيمکنننده خواهند شند .بنا
استفاده از اصل بهينهسازی پونترياگين ،1شرايط الزم برای حنل مسنئله()5

 f  0, x t  1    , , x t   k      0است .بدون از دسنت

و ( )6را به دست میآوريم .هاميلتونين اين مسئله به صنورت زينر تعرين

دادن کليت مسئله میتوان فنر

میشود:

کنرد کنه تأخيرهنای   1 .تنا  k .

ثابت باشند.
Pontryagin
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A  x  x  B  x u 
t

t

T



Ru  x Qx  
T

T

u

1

 x ,u , , t  

2

()8
()9


 Ru  B T  x t    0,
u
T

()10

   B  x t u  

T

x t  

توسعه يافته ( )6اين است که ماتريس کنترلپذيری وابسنته بنه حالنت زينر

برای تمام   x t  مرتبه کامل باشد:

.




T

 



x

 x    x 


x

t

T

Qx  A




.

ani

x n 


a1i

x n

 a1i
 x
 1
A i  x t 

x
 a
 ni
 x 1



زير برای تمام   x t  مرتبه کامل باشد:

x  P x  x
t

t

اينكنننه در ناحينننهی



2

1

1

n

   B  x t u  
 P x t  x .
x





T
T
n


   B  x t u  
 A  x  
 P  x t   x i  i t  P  x t   
 P  x t  x
x
 x 
i 1




T
1 T
  A  x t  P  x t   P  x t  A  x t   P  x t  B  x t  R B  x t  P  x t   Q  x  0.

اين معادله شرايط الزم برای جواب بهينه مسئله است .با صرفنرر

در اين بدش ،هدف طراحی يک کنترلکننده برای سيستم ( )4است

که خروجی سيستم y t   h  x t 

k 1

استفاده میشود.

l

AT x t  P x t   P x t  A x t 
P  x t  BR 1B T P  x t   Q  0
نمايش شبهخطی توسعهيافته ( )6را يک نمايش پايدارپذير نقطهای

(کنترلپذير) از سيستم غيرخطی تأخيردار ،در ناحيه  میگوييم ،اگر
به صورت نقطهای



n



n

 h :يک تابع پيوسته مشتق

پذير نسبت به آرگومانهايش است .برای اين منرور ،ابتدا متحير  q t را

به صورت زير تعري

میکنيم:

q t   y d  y t  .

وابسته به حالت زير میشود:

t

را به مقدار مطلوب ثابت

ردياب در سيستمهای غيرخطی بدون تأخير بر مبنای روش SDRE

کردن از قسمت اول معادله ( )13معادله فوق تبديل به معادله ريكاتی

t

ESDRE

 y dبرساند .روش ارائه شده در واقع تعميم روشی است که برای طراحی

با بازنويسی معادالت فوق خواهيم داشت:

t



 A  x t  ,Qبننه ترتيننب بننه صننورت نقطننهای پايدارپننذير و

 -3-2طراحی یستم ردیاب

i 1

برای هر  ،  x  زوج A  x  , B  x 

n

لياپانوف-کراسوفسكی 1مطابق با [ ]7پايدار مجانبی محلی خواهد بود.

Qx  A T  x t  P  x t  x  x i 

()14



n

  :زوج  A  x t  , B  x t و

پيوسته باشند ،نقطه تعادل واقع در مبدأ سيستم حلقه بسنته بنر اسناس قضنيه

T

()13



آشكارپذير باشند و ماتريسهنای  A  x t و  B  x t نسنبت بنه x t 

P x t  x  P x t  A x t  x  P x t  B x t  R B

 A i  x t  
 P x t  x
 x 

k 1

زوج

با جايگذاری اين معادله در رابطه ()10خواهيم داشت:
T

t

Q

2

o  Q

حل متقارن متبت معين معادله ريكاتی وابسته به حالت ( )14است .با فر

u  R 1B T  x t  P  x t  x .

T

1

 u  x t   R 1B T  x t  P  x t  xرا در نرنننر بگيريننندP  x t  .

انتداب میشود .بنابراين خواهيم داشت:

()12




n 1

 A  x 

2

|Q 2 A  x t 
1

1

قضررریه  -2سيسنننتم غيرخطنننی تنننأخيردار( )4بنننا  n  1و کنتنننرل

با در نررگرفتن علی بودن و خطی بودن مسئله  P  x t  x ،

()11



به طور مشابه ،شرک کافی بنرای رؤينتپنذير نقطنهای بنودن نمنايش

i 1

که در آن:





()16


n 1

 A  x t 

c   B  x t  | A  x t  B  x t 

شبهخطی توسعهيافته اين است که ماتريس رؤيتپذيری وابسته بنه حالنت

n

i

B  x t 

()15

 t   Qx  

 A i  x t  



t

شننرک کننافی بننرای کنتننرلپننذير نقطننهای بننودن نمننايش شننبهخطننی

   A  x t  x       B  x t u    
 

x
x

 

T

2

1

t

(رؤيتپذير) از ديدگاه خطی باشد.

شرايط الزم برای داشتن حل بهينه اين مسئله به صورت زير است:


 A  x t  x t   B  x t u t  ,


هر  ،  x  زوج A  x  ,Q 

به صورت نقطهای آشكارپذير

فر

کنيم که نمايش شبهخطی توسعهيافته  h  x t به صورت

 h  x t   C  x t  x t باشد .بنابراين معادله باال را میتوان به
صورت زير نوشت:
()17

q t   y d  C  x t  x t  .
با ترکيب معادالت فوق داريم:

پايدارپذير (کنترلپذير) از ديدگاه خطی باشد و همینين نمايش شبه-
خطی توسعهيافته ( )6را يک نمايش آشكارپذير نقطهای (رؤيتپذير) از
سيستم غيرخطی تأخيردار( ،)4در ناحيه  میگوييم ،اگر برای
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˙
0 
x t   A  x t , q  x t   B  x t u t    n n  y d ,
 Il 

()18

 x t  
 A  x t  0 n l 
x t   
 , A  x t ,q   
,
q
t
  
 C  x t  0l l 
B  x t 
B x t   
.
 0l m 
ینانچه قضيههای 1و 2در مورد توابع  A  x t , q و  B  x t برقرار

باشند و ماتريسهای وزنی

 n l  n l 

Qو

m m

 R به ترتيب

متبت نيمه معين و متبت معين باشند ،معادله ريكاتی وابسته به حالت زير

جواب متقارن متبت معينی مانند  P  x t , q داشته و طبق قضيه  2کنترل
 u t   R 1B T  x t  P  x t , q  x t سيستم را پايدار کرده و

بنابراين میتوان گفت که خروجی  yدر حالت ماندگار به مقدار
مطلوب  y dخواهد رسيد [.]7

AT  x t ,q  P  x t ,q   P  x t ,q  A x t ,q 

()20

Vg

P  x t , q  B  x t  R 1B T  x t  P  x t , q   Q  0





f G  t   g   u t 

()21

که در آن:

()19

T gh

 K xgi I t G t  
T igmax
Vi

dG t 

 K xi I t  

dt
dI t 
dt

G    G 0   , I    I 0   ,    g , 0 
مطابق با مدل ارائه شده ) ، (G 0   , I 0  مقادير اولينه گلنوکز و
انسنننننننولين پالسنننننننما بيمنننننننار بنننننننوده کنننننننه بنننننننر اسننننننناس

مقنننادير  G bو  I  0   I b  I G  ، I bو  G  0   Gb  G درنرنننر
گرفته میشوند .هم ینين )  (G   D g /V gاست  ،پارامتری ثابنت و
متبت و بينانگر تواننايی عكنس العمنل پنانكراس در بنه یرخنه در آوردن
گلننوکز موجننود در پالسننما مننیباشنند V g .نننرخ توزيننع گلننوکز
)  T igmax ،( L / kgBWحداکتر ميزان نرخ ترشنو انسنولين در فناز دوم

(  pmol / kgBW 

1

V i ،) minننننرخ توزينننع انسنننولين در پالسنننما

(   g ،) L / kgBWتننأخير موجننود در ترشننو انسننولين از پننانكراس در
ازای افزايش غلرت گلوکز خون که بر حسب دقيقه در نرنر گرفتنه شنده

است u t  .نيز به عنوان نرخ تحويل انسولين زير پوستی مطنر شنده بنر
حسب(  ) pM / minاست و همینين  K xgiننرخ گلنوکز ذخينره شنده

 -3مدلسازی بیماری دیابت نوع1

وابسته به انسولين توليدی بر حسب( ) min 1 pM 1در نرنر گرفتنه شنده

استفاده از مدل مناسب در بيان رفتار بيولوکيكی گلوکز -انسولين در

است[.]8

بدن بيمار ديابتی ،موضوعی حائز اهميت میباشد .مدلهای غيرخطی
تأخيری به دليل مطابقت با نتايج تستهای تشديصی بر جامعه بيماران در
سالهای اخير بيشتر مورد توجه قرار گرفتهاند ،حضور تأخير در روابط
غيرخطی موجب کاهش مرتبه مدل شده ،اما آناليز آنها پيچيدهتر خواهد

 T ghنيز به عنوان شاخص ارتباک گلوکز کبدی و گلوکز دريافتی

برحسب  mmol / kgBW 
تابع غيرخطی  f G که بيانگر نرخ انسولين تحويلی می باشد،
1

 minمیباشد.

به صورت روابط ( )22مطر شده است.

بود.



در سال  Palumbo ،2007و همكارانش مدلی در[ ]8ارائه دادند که
شامل تأخير   gو شاخص  K xiکه به عنوان شاخص نزول غلرت
انسولين پالسما مطر

است ،میباشد .در روابط ( )21که بر مبنای

دادههای تجربی آزمايشگاهی براساس تست تزريق وريدی بدست آمده

است ،غلرت گلوکز موجود در پالسما(بر حسب  I t  ،) mMغلرت
انسولين موجود در پالسما(برحسب  u t  ،) pMبه عنوان نرخ تزريق

انسولين وريدی(بر حسب  ) pM / minو سيگنال کنترلی محسوب
میشود.
در تست تشديصی موسوم به تزريق وريدی گلوکز  0.3g ،بنه ازای
هر کيلوگرم از وزن بيمار گلوکز خوراکی تزريق شده و در يک پروفاينل
 3ساعته از نمونههای گلوکز خون ،میبايست غلرت گلنوکز خنون بيمنار
در حالت نرمال خود واقع شود .در غير اين صورت فرد مستعد بيمناری ينا
بيمار شناخته میشود .مدل  Palumboبر اساس اين تست و بنا مطالعنه بنر
بيش از  40بيمار ارائه شد .روابط ( )21بيانگر اين مدل غيرخطنی تنأخيری
میباشند.

()22

G 
 *
G 
f G   

G 
1  * 
G 
T gh  K xgi I bG bV g

  G    G 
 K xi I bV i 1   b*   /  b* 
 G   G 

T igmax

*  Gمقدار گلوکز پالسما در شرايطی است که ترشو انسولين به
نيمی از مقدار ماکزيمم رسيده باشد .مطابق با[   0 ، ]9نشانگر عدم
توانايی پانكراس در یرخش گلوکز خون بوده   1 ،معروف به شرايط
نيمه ماکزيمم تزريق و    1نشانگر پاسخ سيگموئيدی به ازای
افزايش  در عملكرد پانكراس برای یرخش گلوکز میباشد که در
 %90بيمارهای مطالعه شده ،برقرار بوده است.
وجود تأخير کویکتر از ،  0که به عنوان نقطه شاخص شكست در
[ ]10مطر شده ،جهت رسيدن به پايداری مجانبی فراگير مدل الزامی
است .مدل ارائه شده عالوه بر تأييد تست تزريق وريدی ،منجر به يک
نقطه تعادل منحصر به فرد میشود ،که پايدار مجانبی محلی و با
وجود     0پايدار مجانبی فراگير خواهد بود.
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Φ  B A  x t  B A 2  x t  B 



 -4شبیه ازی روش  ESDREو مقایسه با روش
Palumbo
در اين بدش ابتدا مدل غيرخطی تأخيری بيماری را با استفاده از
فرم نمايش شبه خطی به صورت معادالت ( )23بدست آورده،سپس با
استفاده از روش کنترل  ESDREسعی در يافتن نرخ تزريق انسولين ) u (t

()25

بهينه جهت دستيابی به حد نرمال سطو گلوکز بيمار پس از تزريق
انسولين ،خواهيم داشت .سپس نتايج شبيه سازی به ازای شرايط  3مدل
بيمار بررسی شده و با نتايج شبيه سازی روش کنترل غيرخطی بر مبنای
















2

xgi

K

xi

 1 K


 I t  


T  1 
 
K
 V  I t  



xi

 1 


 I t  

gh

g

T

g



V



*

igmax



i

g

*



0

V

T
dG t 
 K xgi I t G t   gh
dt
Vg
T
dI t 
 K xi I t   igmax f G t   g   u t 
dt
Vi



dq t 
 G ref  G t  .
dt
G    G 0   , I    I 0   ,    g ,0 

بننرای نمننايش شننبه خطننی معننادالت فننوق منناتريسهننای A  x t 

و  B  x t به صورت ( )24خواهند بود.






0






1

0

()24

t 

 K xi

0

I







 T gh   1 
 
 0
 V g   I t  
با فر

متبت بودن شرايط اوليه سيستم ،مقادير  u t و  I t نيز

T
K I t 

V


 G t   
 T

G
A x   

V G  t   G  t   
1


G


1
0


0
B  x t   1 
0 

gh

xgi

و غيرصفر خواهند بود .از طرفی با رتبه کامل بودن ماتريسهای کنترل
پذيری و رؤيت پذيری وابسته به حالت شرايط مسئله توجيه میشود.
در حالت کلی انتداب ماتريس های وزنی بر اساس وزن و اهميت
کميتهای موجود و مورد عالقه در هر مسئله تعيين می گردد .اما از
آنجايیکه در بسياری از موارد جنس کميتهای درگير در تابع هزينه و
بازه تحييرات هر کميت می تواند بسيار متفاوت باشد ،بنابراين الزم است
ابتدا حالتی از نرمالسازی کميتهای درگير در تابع هزينه صورت گرفته
و سپس وزن دهی مناسب بر اساس اهميت کميت مورد مطالعه انجام
پذيرد .در اين مقاله بر اساس روش برايسون ،]13[1و مطابق با عكس
مجذور حداکتردامنه سيگنال کنترلی و متحيرهای حالت ،ماتريسهای
وزنی  Rو  Qمطابق با روابط ( )26تعيين شده اند.

g





2

برای تمامی زمانها متبت هستند ،لذا درايههای ماتريس شبه خطی پيوسته

معادالت حالت اضافه میگردد.

 

xi

K

 

برای طراحی سيستم ردياب گلوکز متحير )  q (tطبق روابط ( )23به

()23

g

V

2

ازی روش ESDRE



gh

  G t    

  G
T


V G t  
G

t




 1  

  G


خطیسازی فيدبک که توسط  Palumboارائه شده ،مقايسه خواهد شد.

 -1-4شبیه
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اين روش تنها به عنوان يک نقطه شروع مناسنب بنرای تعينين مقنادير
منناتريسهننای وزنننی  Qو  Rهسننتند .بننا توجننه بننه دامنننه سننيگنالهننای

گلنننوکز )  (mMو ننننرخ تزرينننق انسنننولين  ،  pM / min مقنننادير

بيمار در حالت طبيعی قرار گرفته است ،با اين وجود رديابی کامل سيگنال
گلوکز مرجع در زمان های نمونه برداری بيشتر رخ میدهد.
Glucose evolution
6.4
Plasma glycemia
Reference glycemia

ماتريسهای وزنی  Rو  Qبه صورت ( )27در نرر گرفته شده است.

6.2

Q  diag  0.001, 0.01 , 0, 001 , R  1000

()27

6

بر اساس برازش حداقل مربعنات تعمنيم يافتنه بنر دادههنای تجربنی تسنت

5.6

تزريق وريدی انسولين در [ ]12بدست آمده است.

5.4

مقادير  I bو  G bبه صورت مستقيم قابل اندازهگيری بنوده ،برخنی
پارامترهننا هننمیننون *  Gو  V iثابننت و شننناخته شننده بننوده و پارامترهننايی
همیون  V g ، K xi ،  g ، K xgiو  برای هر بيمار تدمين زده منیشنود.
پارامترهای  T igmaxو  T ghنيز پارامتری است که بر اسناس شنرايط حالنت
ماندگار فيزيكی هر بيمار بر اساس روابط جبنری تعينين منیگنردد .نتنايج

)G(mM

پارامترهای مدل غيرخطی بيماری ديابت برای بيمارهای مورد مطالعنه

5.8

5.2

400

350

250

300

150

200
)Time(min

50

100

0

5

شكل  .1رديابی گلوکز خون مرجع با اعمال کنترل کننده برای بيمار مورد1

شبيهسازی صورت گرفته برای سه نوع شرايط بيمار ديابتی نوع 1بر اسناس

Infusion rate
3
Injected insulin infusion rate

پارامترهای مدل غيرخطی تأخيری بيمار و روش کنترلی بهينه اعمال شنده،
بدست آمده است.

2.5

مورد :1بيمار مورد نرر شاخص توده بدنی  50داشنتهGb  6.14 ،
1

نشانگر باالتر از حد طبيعی گلوکز خنون بيمنار بنوده و شناخص مقاومنت
انسولين 104

 K xgiمیباشد .اين فاکتورها بيانگر نرخ ترشو انسنولين

1.5

)U(pM/min

2

زير نرمنال بنرای بيمنار تنازه مبنتال شنده دينابتی خواهند بود(کنه عنواملی
همچون یاقی ،بی تحرکی ،کنتيک و )...منجنر بنه کناهش تندريجی ننرخ

1

ترشو انسولين در بيمار شده است .اين بيمار در صورتی که تحنت درمنان
قرار نگيرد عالئم ابتال به ديابنت ننوع  2را نينز داراسنت .پارامترهنای مندل
غيرخطی تأخيری بيمار از [ ]12به شر ( )28است.

G b  6.14.................V g  0.187

200

180

140

160

60

شكل  .2نرخ تزريق انسولين(سيگنال کنترلی اعمال شده) بيمار مورد1

I b  93.669...........K xi  1.211*102

Insulin evolution
180
Plasma insulinemia

T igmax  1.573..........T gh  0.003

()28

100
120
)Time(min

80

40

20

0

0.5

160

  3.205...............V i  0.25
G *  9...................K xgi  3.11*105

140

سيگنال مرجع گلوکز به صورت کاهشی نمايی از مقدار اوليه گلوکز
100

خون بيمار (  ) Gb  6.14mMبه مقدار طبيعی  5.2mMبه صنورت
( )29در نرر گرفته شده است.
()29

80

G ref t   5.2   6.14  5.2  e 0.02t
در شكلهای 2،1و 3به ترتيب همگرايی گلوکز خون بيمار ديابتی بنه

سيگنال مرجع گلوکز ،تحييرات انسنولين در پالسنمای خنون بيمنار و ننرخ

400

350

300

250

200
)Time(min

150

100

50

0

60

شكل  .3انسولين خون بيمار مورد 1با اعمال کنترل کننده

تزريق انسولين به عنوان سيگنال کنترلی ارائه شده در سيسنتم کنتنرل بهيننه
حلقه بسته مالحره میشود .درواقع با گذشت کمتر از  100دقيقنه شنرايط

)Body Mass Index(BMI

مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،4زمستان 1393

1

Journal of Control, Vol. 8, No. 4, Winter 2015

)I(pM

 g  24

120

تنريم بهينه گلوکز خون -انسولين بيمار ديابتی نوع 1بر مبنای مدلهای غيرخطی تأخيردار

38

محمد صادق اخيانی ،حميد خالوزاده

مورد :2بيمار مورد مطالعه از نرر فيزيک بدنی مشابه بيمار مورد اول

Infusion rate
14
Injected insulin infusion rate

بوده ،اما شاهد افزايش بحرانی مقاومت انسولين (که ناشی از عفونت يا

12

عمل جراحی میباشد) هستيم .اين اتفاق میتواند ناشی از تحييرات
خالف عملكرد مناسب انسولين می باشند ،محسوب شود .اين پديده

8

اصطالحا هايپرگاليسمی 3ناميده میشود .در اين حالت بيمار برای

6

بازگشت به حد طبيعی گلوکز خون احتياج به ترشو انسولين بيشتری از

4

)U(pM/min

هورمونی متال افزايش غلرت پالسما کورتيزول 1يا کاتكول آمينها 2که

10

پانكراس خود دارد .در اين وضعيت پارامترهای متحير مدل غيرخطی
2

تأخيری به شر ( )30خواهد بود.

G b  7.856.................V g  0.187

200

I b  204.11...........K xi  1.211*102

180

160

140

20

شكل  .5نرخ تزريق انسولين(سيگنال کنترلی اعمال شده) بيمار مورد2

T igmax  2.735..........T gh  0.003

()30

100
120
)Time(min

80

60

40

0
0

Insulin evolution

  3.205..............V
. i  0.25

600
Plasma insulinemia

G *  9...................K xgi  105

500

 g  24
400

خون بيمار (  ) Gb  7.856mMبه مقدار طبيعی 5.6mM

به

صورت ( )31در نرر گرفته شده است.

200

G ref t   5.6   7.856  5.6e 0.01t

()31

)I(pM

سيگنال مرجع گلوکز به صورت کاهشی نمايی از مقدار اوليه گلوکز
300

100

در شكلهای  5، 4و 6به ترتيب همگرايی گلوکز خون بيمار ديابتی
به سيگنال مرجع گلوکز ،تحييرات انسولين در پالسمای خون بيمار و نرخ

400

350

300

200
)Time(min

250

150
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0

0

شكل  .6انسولين خون بيمار مورد 2با اعمال کنترل کننده

تزريق انسولين به عنوان سيگنال کنترلی ارائه شده در سيستم کنترل بهينه
حلقه بسته مالحره میشود.

مورد :3بيمار مورد مطالعه در اين بدش از نرر فيزيک بدنی مشابه
مورد 1و  2بوده ،اما اين بيمار پس از ابتال به بيماری به مدت  1تا  2سال

Glucose evolution
8
Plasma glycemia
Reference glycemia

تحت هي عمليات درمانی قرار نگرفته و طبيعتا سطو غلرت انسولين
پانكراس او به حد زيادی افت کرده ،در حالی که مقاومت انسولين وی

7.5

تحييری نداشته است .در حقيقت اين بيمار در وضعيت هايپرگاليسمی
7

)G(mM
6.5

مزمن و مستعد ديابت نوع دوم واقع شده است .در اين وضعيت
پارامترهای متحير مدل غيرخطی تأخيری به شر ( )32خواهد بود.

G b  10.37................V g  0.187
I b  48.95...........K xi  1.211*102

6

400

350

300

250

200
)Time(min

150

100

50

0

5.5

T igmax  0.242..........T gh  0.003

()32

  3.205...............V i  0.25
5

شكل  .4رديابی گلوکز خون مرجع با اعمال کنترل کننده برای بيمار مورد2

G  9...................K xgi  3.11*10
*

 g  24
سيگنال مرجع گلوکز به صورت کاهشی نمايی از مقدار اوليه گلوکز
خون بيمار(  ) Gb  10.37mMبه مقدار طبيعی  5.12mMبه صورت

Cortisol
Catecholamines
Hyperglycemia
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G ref t   5.12  10.37  5.12e 0.02t

 -2-4مقایسرره نتررای بررا روش کنترررل غیرخطرری

در شكلهای  8،7و 9به ترتيب همگرايی گلوکز خون بيمار ديابتی

Palumbo
 Palumboو همكارانش پس از ارائه مدل غيرخطی تأخيری در سال

()33

به سيگن ال مرجع گلوکز ،تحييرات انسولين در پالسمای خون بيمار و نرخ
تزريق انسولين به عنوان سيگنال کنترلی ارائه شده در سيستم کنترل بهينه
حلقه بسته مالحره میشود.

 2012به ارائه روش کنترلی بر مبنای خطی سازی فيدبک با حذف تأخير
و همینين ارائه رويتگر غيرخطی تأخيردار  ،برای کنترل حلقه بسته
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نتايج  ، Palumboبنرای هنر سنه بيمنار ردينابی گلنوکز مناسنبی را شناهد

پارامترهننای منندل از جملننه  و  ،T igmaxدامنننه انسننولين خننون( )Iرا تحننت
کنتنرل قنرار منیدهنند .نتنايج مناسنب روش ESDREدر مقايسنه بننا روش
خطیسازی فيدبک برای مدلهای غيرخطی تأخيری نشان دهننده کنارايی
روش پيشنهادی میباشد.

 ESDREبيمار2

 -5نتیجهگیری و پیشنهادات
يكننی از روشهننای کنناربردی در کنتننرل بيمنناری ديابننت اسننتفاده از
کنترلکننده بهينه به منرور رسيدن گلوکز فرد بيمنار بنه حند طبيعنی خنود
توسط نرخ ترزيق بهينه انسولين ،منیباشند .در اينن مقالنه طراحنی سيسنتم
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 بر مبنای مدلهای غيرخطی تأخيردار1 انسولين بيمار ديابتی نوع-تنريم بهينه گلوکز خون
 حميد خالوزاده،محمد صادق اخيانی

[5] T. Çimen, “Systematic and effective design of
nonlinear feedback controllers via state-dependent
Riccati equation (SDRE) method,” Annual
Reviews in Control, 34, (1), pp. 32–51, (2010).
[6] T. Çimen, “Survey of state-dependent Riccati
equation in nonlinear optimal feedback control
synthesis,” Journal of Guidance, Control, and
Dynamics, 35, (4), pp. 1025–1047, (2012).
[7] Y.Batmani, H.Khaloozadeh, “On the design of
human immunodeficiency virus treatment based
on a non-linear time-delay model,” IET Systems
Biology,2013,10.1049/iet-syb.(2013).0012.

 انسننولين بننه کمننک منندل غيرخطننی تننأخيردار-رگوالتننوری گلننوکز
 سپس با اسنتفاده. برای بيماری ديابت در نرر گرفته شده استPalumbo
از ايده روش شبهخطی سازی سيستمهای غيرخطی تنأخيردار و اسنتفاده از
 همگرايی گلنوکز خنون، ESDRE روش کنترل بهينه حلقه بسته موسوم به
 و بدست آوردن ننرخ1 مورد بيمار ديابتی نوع3 بيمار به حد طبيعی آن در
 از آنجايی که روشهای کنترل برای سيستمهنای.تزريق بهينه مالحره شد
غيرخطی تأخيردار (مدصوصا تأخير در حالت) به جز روش خطنی سنازی
 نينز بعنننوان راهكنار آن را اسنتفاده کنرده توسننعهPalumbo فيندبک کنه
 لذا روش پيشنهادی بعنوان يک راهكار قوی مطنر شنده و،یندانی نيافته
 هنمیننين نتنايج بدسنت آمنده بنا روش ارائنه شنده.توسنعه يافتنه اسنت

[8] P. Palumbo, S. Panunzi, and A. De Gaetano,
“Qualitative behavior of a family of delay
differential models of the glucose-insulin system,”
Discrete Contin. Dyn. Syst. Ser. B, 7 (2007), 399–
424.

 از مزينتهنای. بر مبنای خطی سازی فيندبک مقايسنه گرديندPalumbo

[9] D.V. Giang, Y. Lenbury, A. De Gaetano, P.
Palumbo, “Delay model of glucose-insulin
systems: global stability and oscillated solutions
conditional on delays,” J. Mathematical Analysis
and Applications, 343 (2008), 996–1006.

 نتنايج شنبيهسنازی نشناندهننده عملكنرد.تأخير در متحير حالت منیباشند

[10] S. Panunzi, P. Palumbo and A. De Gaetano,
“A discrete single delay model for the intravenous glucose tolerance test, Theoretical Biology
and Medical Modelling, (2007).

 از،شبه خطی هنگامیکه تمام حالتهای سيستم انندازهگينری نمنی شنوند

[11] S. Panunzi, A. De Gaetano and G. Mingrone,
“Insulin sensitivity determination from the
discrete Single Delay Model ,”IASI-CNR
Research Report, 662 (2007).
[12] P. Palumbo, P.Pepe, S. Panunzi, “Robust closedloop control of plasma glycemia: a discrete-delay
model approach,” Mathematcial biosciences and
engineering, (2007).
[13] G.F. Franklin, J.D. Powell, and A. Emami-Naeini
, “Feedback control of dynamic systems,”
Prentice-Hall, 1986, 6th edn. (2009).

 قابليت نوشتن فرم شبه خطی برای سيستمهنای غيرخطنی،روش پيشنهادی
تنأخيردار بنه صنورتهننای گونناگون دلدنواه بنا توجننه بنه حنداقلسننازی
تابعهای هزينه مورد نرر و همچنين اعمال بر ساير سيستمهای غيرخطنی بنا
مطلننوب کنتننرلکننننده پيشنننهادی بننر سيسننتمهننای بيولننوکيكی تننأخيردار
 قابليت،  توسعه روش پيشنهادی به مسائل کنترل بهينه افق محدود.میباشد
استفاده از اين روش به ساير مندلهنای مشنابه و نينز طراحنی رؤيتگرهنای
.جمله پيشنهادات برای پژوهش های آتی است
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چکيده :در ميان انرژي هاي تجديدپذير ،انرژي باد بيشترين جذابيت را دارد .دليل اصلي استفاده از نيروگاه بادي کاهش هزينه و آلودگي محيط زيست
است .توان جذب شده از توربين هاي بادي که متصل به شبكه هستند به دليل تغييرات باد ثابت نيست .توربينهاي بادي سرعت متغير معموالً به ژنراتور القايي
دوگانه تغذيه تجهيز ميباشند( .) DFIGژنراتورهاي القايي دوگانه تغذيه در حقيقت ژنراتورهاي القايي روتور سيم پيچي شده هستند که استاتور آنها مستقيماً
به شبكه متصل است و روتور آنها از طريق دو کانورتور الكترونيك قدرت پشت به پشت به شبكه متصل ميباشد.
اين پژوهش بر کنترل يك ژنراتور القايي دوگانه تغذيه متصل به شبكه ( )DFIGسيستم توربين بادي به جهت رديابي بيشترين توان قابل جذب در سرعتهاي
بادي متفاوت تأکيد دارد ،از اينرو از يك الگوريتم شبكه عصبي تعميم يافته جهت تخمين سرعت باد استفاده مي شود و حداکثر توان قابل جذب از هر
سرعت باد مشخص از طريق يك جدول نظاره محاسبه ميشود .در نهايت ،کنترل برداري از کترلر  PIبراي محاسبه ولتاژ کنترل روتور استفاده ميکند تا توان
اکتيو و رأکتيور را کنترل و بيشترين توان از توربين بادي حاصل شود .نتايج شبيه سازي براي توربين بادي  1.5مگاواتي نشان دهنده تأثير اين تكنيك جديد
جهت جذب بيشترين توان است .همچنين ،در نتيجه اين روش ،طيف هارمونيكي جريان استاتور قابل قبولي دارد که نشان دهنده کيفيت توان توليدي
ميباشد .جهت شبيهسازي از نرم افزار ) MATLAB/Simulink(R2012bاستفاده شده است.
کلمات کليدي :توربين بادي ،شبكه هاي عصبي ،ژنراتور القايي دوگانه تغذيه ،حداکثر توان

Control Of Wind Turbine With Double Fed Induction Generator
)(WFIG) To Track For Maximum Wind Power (MPPT
Babak Mozafari, Tooraj Amraee, Mahmood Abolhasani
Abstract: Among renewable energies, wind energy has attracted more attention since 1991. The
main objective for utilization of the wind plant is to reduce cost and environment pollution. It is
well known that the power delivered by wind turbines which are directly coupled with grid is not
constant as a result of wind variability. Thus in spite of sudden wind speed variations, farm
generators should always be capable of extracting maximum possible mechanical power from the
wind and converting it in to electrical power. Variable speed wind turbines are commonly equipped
with doubly fed induction generators (DFIG). In fact, doubly fed induction generators are wound
rotor induction generators that their stators are connected to grid directly and their rotors are
connected to grid through two PWM back to back power electronic converters.
This thesis focuses on control of a grid-connected doubly fed induction generator (DFIG) based
wind turbine system in order to track maximum absorbable power in different wind speeds.

نويسنده عهده دار مكاتبات :محمود ابوالحسني زرجو
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کنترل توربين بادي با ژنراتور القايي دوگانه تغذيه ( )DFIGجهت استحصال حداکثر توان قابل جذب ()MPPT

44

سيد بابك مظفري ،تورج امرايي ،محمود ابوالحسني زرجو

First, the dynamic model of wind turbine, gear box and DFIG is developed. Then, a generalized
regression neural network (GRNN) is used to estimate wind speed and the maximum absorbable
power is determined through a look up table for per wind speed.
Finally vector control employs PI controller to calculate the required rotor control voltage for
control of active and reactive power and obtaining maximum power from wind turbine. Simulation
results on 1-MW wind turbine are provided and show the effectiveness of the new technique, for
tracking maximum power. Also, this scheme has acceptable harmonic spectra of stator current from
the perspective power quality. MATLAB/Simulink(R2012b) software has been used for simulating.
Keywords: Wind Turbine, Doubly Fed Induction Generator, Vector Control, Neural Network.
Keywords: Wind Turbine, Doubly Fed Induction Generator, Vector Control, Neural Network

 -1مقدمه

توان نامي مبدلهاي الكترونيك قدرت مورد استفاده در توربين بادي

با توجه متنوع بودن نيازهاي بشري در رابطه با انرژي و عدم قابليت

مجهز به ژنراتور القـايي دوگانه تغذيه بسيار کمتر از توان نامي مبدل

استفاده مستقيم از بسياري از منابع انرژي اوليه ،بشر متناسب با نيازهاي

الكترونيك قدرت مورد استفاده در توربين بادي مجهز به ژنراتور

خود اقدام به تغيير و تبديل اين انرژيها ،به نوع انرژي دلخواه خود نظير

سنكرون مي ياشد.

انرژي الكتريكي گرديده است .انرژي الكتريكي عموماً از طريق

در اين پژوهش هدف کنترل سيستم توربين بادي سرعت متغيير مجهز به

سوخـــتهاي فســـيلي توليــد ميشود .از طرفي سوختهاي فسيلي

ژنراتور القائي دوگانه تغذيه براي استحصال حداکثر توان ميباشد .کنترل

عالوه بر عمر محدود ،مشكالت زيست محيطي را نيز به همراه دارند .به

توان ژنراتور القائي دوگانه تغذيه از طريق مبدل الكترونيك قدرت

همين علت استفاده از منابع تجديدپذير مانند باد مطرح شده است].[1

سمت روتـــــور صورت ميپذيرد.

پس از افزايش قيمت نفت در سال  ،1973کــشورهاي پيشرفته صنعتي
مجبور شدند به مساله انرژي جديتر بنگرند و اين امر سرآغاز برنامههاي

 -2شبکه عصبي رگرسيون تعميم يافته

بلند مدت در زمينه صرفه جويي و بهينه سازي مصرف انرژي گرديد .به

شبكه عصبي رگرسيون تعميم يافته ( )GRNNشكل تغيير يافته اي از

عبارت بهتر استفاده از منابع انرژي تجديد پذير ،بخصوص انرژي باد ،در

شبكه عصبي تابع پايه شعاعي ( 1)RBFNNاست که براي تخمين توابع

دستور کار اين کشورها قرار گرفت] .[2از اصلي ترين مشكالتي که در

مناسب است GRNN .شامل دو اليه است :اليه اول آن که اليه پايه
2

بهرهبرداري از توربينهاي بادي مطرح ميشود کنـــــترل آنها ميباشد.

شعاعي ناميده مي شود ،مشابه اليه اول  RBFNNاست؛ ولي اليه دوم آن

کنترل توربين بادي در حالت کلي دو محور اصلي را شامل ميشود ،که

که يك نوع اليه خطي است ،کمي با اليه دوم  RBFNNمتفاوت

عبارتنداز:

است[.]3

 -1حداکثر توان مكانيكي قابل جذب از توربين بادي به ازاي مقادير
مختلف سرعت باد متفاوت ميباشد .بنابراين حداکثر توان مكانيكي قابل
جذب در هر لحظه بايد تعيين شود.
 -2ژنراتور توربين بايد طوري کنترل شود که در هر لحظه بتواند حداکثر
توان مذکور را رديابي و توليد کند.
سيستمهاي توربين بادي مجهز به ژنراتور القايي دوگانه تغذيه داراي
مزاياي زير ميباشند:
در نتيجه ثابت بودن فرکانس الكتريكي شبكه و تنظيم فرکانس الكتريكي

شكل  -1ساختار کلي GRNN

روتور امكان کنترل سرعت مكانيكي و جذب حداکثر توان از توربين
بادي در آنها وجود دارد.
استهالك ادوات مكانيكي سيستم کاهش مييابد.
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- Radial Basis Function Neural Network

1

- Radial Basis Layer

2

Journal of Control, Vol. 8, No. 4, Winter 2015

کنترل توربين بادي با ژنراتور القايي دوگانه تغذيه ( )DFIGجهت استحصال حداکثر توان قابل جذب ()MPPT

45

سيد بابك مظفري ،تورج امرايي ،محمود ابوالحسني زرجو

الگوي ورودي ( Xشامل  mويژگي) تخمين زده ميشود ،نمايش مي-

1
12 m/s

دهد .در اين شكل * ،نشان دهنده عملگرد ضرب Σ ،نشان دهندهي

10.8 m/s

0.5

9.6 m/s
8.4 m/s

عملگر جمع و  1/Σنشان دهنده عملگر محاسبه کننده معكوس مجموع
است .تعداد نرونهاي اليه پايه شعاعي برابر تعداد الگوهاي يادگيري

Max. power at base wind speed (12 m/s) and beta = 0 deg

7.2 m/s

6 m/s

1.2 pu

1.4

1.2

0
1

0.8

0.6

) Turbine speed (pu

0.4

0.2

0

موجود  Nاست .مقدار وزني  wiبراب ر مقدار متغير هدف متناظر با الگوي

شكل  - 3منحني مشخصه توان مكانيكي توربين بادي به ازاي مقادير مختلف

يادگيريiام ،Yi ،در نظر گرفته ميشود .همچنين Gi ،نشان دهنده تابع پايه

سرعت باد.

شعاعي (تابع گوسي) مربوط به نرون  iام در اليه پايه شعاعي است و بر

 -1به ازاي هرسرعت باد ،يك مقدار حداکثر براي توان مكانيكي توربين

حسب رابطه ذيل تعريف ميگردد:

بادي مي توان تعريف کرد که توان توليدي ژنراتور بايد اين مقدار را
رديابي کند .يعني در اين روش بايد توان ژنراتور کنترل شود.

()1
عملگر محاسبه کننده نرم اقليدسي σ ،ميزان

در رابطه فوق،

پراکندگي توابع پايه شعاعي و

بردار الگوي يادگيري iام است.

همچنين γ ،عدد ثابتي است که در برخي از مراجع برابر  0.5و در برخي

براي پياده سازي اين استراتژي در ] [7از يك جدول نظاره استفاده شده
است .در اين پژوهش يك الگوريتم جديد با استفاده از شبكههاي عصبي
براي تعيين حداکثر توان قابل جذب به ازاي مقادير مختلف سرعت باد
معرفي خواهد شد که جهت پياده سازي آن نيازي به سنسور نميباشد و

ديگر برابر ( Ln)0.5در نظر گرفته شده است .اگر  γبرابر (Ln)0.5

اين موضوع يكي از مزيتهاي آن به حساب ميآيد.

درنظر گرفته شودو براين اساس ،اگر فاصله اقليدسي الگوي ورودي  Xاز

در ] [8از يك تخمين گر به نام  MRASبراي تخمين سرعت چرخشي

برابر  0.5خواهد شد.

استفاده شده است .براي تنظيم اين تخمين گر  MRASو جبران تغييرات

همانطور که مشخص است ،تنها پارامتر  ،GRNNميزان پراکندگي توابع

پارامترها و عدم قطعيتها تخمين جداگانه سرعت با استفاده از يك

الگوي موجود

برابر  σباشد ،مقدار تابع

پايه شعاعي ،σ ،است.

الگوريتم آناليز طيفي هارمونيكهاي روتور انجام ميشود .اين الگوريتم
ميتواند تغييرات سريع هارمونيكي را با دقت باال دنبال کند .دو اينور
پشت به پشت ارتباط بين ژنراتور و شبكه را تشكيل ميدهند کانورتور
جلويي با استفاده از کنترل برداري کنترل ميشود و ولتاژ لينك  dcبا
استفاده از کنترلر فازي  PIتنظيم ميشود.
در [ ]9کنترل هوشمند شبكه عصبي يك توربين القايي دوگانه تغذيه ارائه
شده است تا کارکرد سيستم را در حالتهاي گذراي تمامي سرعتهاي
باد بهبود دهد .با استفاده از شبكه عصبي مقدار  Cpتخمين زده ميشود
در اين پژوهش ابتدا الگوريتم شبكه عصبي با استفاده از نمودار  Cpبه
ازاي مقادير مختلف  βو  λآموزش داده ميشود و سپس با استفاده از

شكل  :2يك نمونه از درخت تصميم رگرسيوني

استراتژي رديابي حداکثر توان قابل

-3
جذب

در شكل  3مشخصه توان مكانيكي توربين بادي -سرعت دوراني توربين
بادي به ازاي مقادير مختلف سرعت باد رسم شده است .با توجه به اين
شكل براي جذب حداکثر توان مكانيكي به ازاي مقادير مختلف سرعت
باد استراتژي ذيل قابل پياده سازي ميباشد:
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)Turbine output power (pu

شكل  -1ساختار کلي  GRNNرا که در آن مقدار متغير هده  Yبراساس

14.4 m/s
13.2 m/s

تمامي مقادير ورودي  βو  λمقدار  Cpرا حدس بزند.
در [ ]10با استفاده از کنترلر شبكه عصبي براي کنترل توان راکتيو مزرعه
بادي با توربينهاي بادي دوگانه تغذيه انجام ميشود .علي الخصوص،
آموزش همزمان با هدف کنترل برپايه برنامه ريزي ديناميك بهبود يافته
براي کنترل مزرعه بادي و اتصال به شبكه .اين کنترلر مي تواند به طور
موثر نوسانات سيستم مزرعه بادي بعد از اتصال به زمين را دفع کند.
مشخصه توان ـ سرعت مكانيكي توربين بادي به ازاي مقادير مختلف
سرعت باد در شكل  3آورده شده است .نقاط اکسترمم هر يك از
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مشخصهها در واقع معرف حداکثر توان قابل جذب به ازاي هر سرعت باد
ميباشد .بنابراين ميتوان در يك جدول حداکثر توان قابل جذب را به
ازاي مقادير مختلف سرعت دوراني توربين و سرعت باد مشخص
کرد(جدول .)1
جدول  -1حداکثر توان قابل جذب به ازاي مقادير مختلف سرعت دوراني

حداکثر توان مكانيكي قابل

سرعت توربين()pu

سرعت باد()m/s

0/09125

0/601

6

0/1577

0/721

7 /2

0/2503

0/851

8 /4

0/3738

0/961

9 /6

0/5322

1/081

10/8

0/73

1/201

12

0/9716

1/321

13/2

1/26

1/411

14/4

جذب ()pu

dt
اگر قاب هم راستا با شار استاتور را قاب  dqنامگذاري شود ،روابط
ولتاژ و شار استاور در قاب  dqبا ثابت فرض کردن شار استاتور و صفر
در نظر گرفتن مقاومت استاتور ،روابط بصورت زير تبديل ميشود:
()8

vds  0

()9

vqs  r  d  vs

()10

 s  Lsl is  Lmsis  Lmir  Lsis  Lmir

(ds  jqs  Ls (ids  jiqs )  Lm (idr  jiqr ) )11
(qs  Lsiqs  Lmiqr  0 )12
()13

ds  Lm ims  Lsids  Lmidr

بنابراين توانهاي اکتيو و راکتيو استاتور برابر با مقادير زير ميباشد :

عنوان توان رفرنس تعريف گرديده و ژنراتور طوري کنترل ميشود که
هميشه اين مقادير را دنبال کند و سيستم هميشه در نقاط اکسترمم کار
مي کند که روش استفاده شده در اين پژوهش ميباشد .براي تخمين
استفاده شده است .بردار ورودي شامل دادههاي توان مكانيكي و سرعت
ژنـــــراتور ميباشد .همچنين بردار خروجي شامل ديتاي سرعت باد مي-
باشد .ابتدا شبكه عصبي توسط دادههاي مربوط به مشخصه توان ،سرعت
ژنراتور و سرعت باد (جدول  ) 1آموزش داده ميشود و پس از آن ،با
ورود اطالعات جديد مربوط به توان و سرعت ژنراتور ،سرعت باد

()6

دوگانه تغذيه ،روش کنترل برداري ( )Vector Controlميباشد .براي
پياده سازي روش کنترل برداري از کنترلر  PIاستفاده ميشود.

 .4.4مفهوم کنترل برداري
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()21

L
) iqs   m (iqr
Ls

()22
()23

3 Lm
Ps  
v s iqr
2 Ls





3 Lm
v s i ms  idr
2 Ls

Qs 

بنابراين با توجه به روابط ( )22و ( )23توانهاي اکتيو و راکتيو استاتور

روش کالسيك براي کنترل توان اکتيو و راکتيو ژنراتور القائي

شود ،داريم ] [11و ]:[12

()20

L
) ids  m ( ims  idr
Ls

داريم:

در رابطه ( Ploss ،)5معادل تلفات الكتريكي ژنراتور ميباشد.

در صورتي که قاب مرجع هم راستا بـا شـار اسـتاتور  s

()17

3
) Qr  (vqr idr  vdr iqr
2

نهايتاً با توجه به روابط ( )18و ( )19براي توان هاي اکتيو و راکتيو استاتور

 F r 2

 -4طراحي کنترلر جهت کنترل توان

()16

3
) Pr  (vdr idr  vqr iqr
2

استاتورداريم:

به دادههاي توان مكانيكي از روابط زير محاسبه ميشود:

) RR  L (i 2d  grid converter  i 2q  grid converter

()15

3
) Qs  (vqsids  vdsiqs
2

3
3
vqsiqs
(vs iqs )18
2
2
3
3
Qs
vqsids
(vs ids )19
2
2
حــال بــا توجــه بــه روابــط ( )6-5و ( )7-5بــراي مولفــه هــاي جريــان

Pm  Pe  Ploss  ( Ps  Pr )  Ploss

Ploss  Rs (ids 2  iqs 2 )  Rr (idr 2  iqr 2 ) 

()14

3
) Ps  (vdsids  vqsiqs
2

Ps

بصورت بالدرنگ تخمين زده ميشود .بردار ورودي شبكه عصبي مربوط

()5

0

()7

در واقع با توجه به سرعت باد موجود ،توانهاي ارائه شده در جدول باال به

سرعت باد در اين پژوهش از شبكه عصبي رگرسيون تعميم داده شده،

d q

; s   s   d ;  q  0

در نظـر گرفتـه

بصورت مستقل قابل کنترل هستند .به عبارت ديگر يكي از طريق مولفهي

جريان q

و ديگري از طريق مولفهي جريان

d

قابل کنترل هستند .اين

موضوع ،در واقع اصل مفهوم کنترل برداري ميباشد .به عبارت بهتر براي
کنترل توانهاي اکتيو و راکتيو ابتدا مولفههاي جريان روتور بايد
جداسازي شوند .اما با توجه به اينكه هدف اصلي کنترل توانهاي اکتيو و
Journal of Control, Vol. 8, No. 4, Winter 2015
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راکتيو از طريق تزريق ولتاژ روتور ميباشد؛ بنابراين بايد به نحوي روابط

همچنين با توجه روابط ( )25و ( )26براي مولفهي

مولفههاي جريان روتور با مولفههاي ولتاژ روتور مشخص شود براي

داريم:

مولفههاي شار روتور داريم:
()24

) ( dr  jqr  Lr (idr  jiqr )  Lm (ids  jiqs

L 2
, L  Lr  m
Ls

L 2
)  sl ( m ( ims )  Lr idr
dt
Ls

diqr

 dr  Lr idr  Lmids
L 2
)  Lr idr  m ( ims  idr
Ls

()25
2

L
, L  Lr  m
Ls

2

L
 m ( ims )  Lr idr
Ls

 qr  Lr iqr  Lmiqs

()26

L 2
, L  Lr  m
Ls

L
 ( Lr  m )iqr  Liqr
Ls

با توجه به روابط( )25و ( )26براي مولفه d
()27

q

vqr  Rr iqr  Lr
vˆqr

vFqr
مولفه ولتاژ

q

ولتاژ روتور

روتور با توجه به رابطه ( )28خود شامل دو مولفه مي-

باشد ،يك مولفه شامل فيدبك از مولفه
مولفه ديگر شامل فيدفوروارد از مولفه

حلقه کنترلي داخلي براي " " vˆqr

d

q

جريان روتور ميباشد و

جريان روتور است .بنابراين

بصورت شكل  6نتيجه ميشود:

ولتاژ روتور داريم :

di
L 2 di
vdr  Rr idr   dr  m ( ms ) sl Lr iqr
dt
Ls
dt
vFdr

vˆdr

بنابراين مولفه ولتاژ  dروتور خود شامل دو مولفه ميباشد ،يك مولفه
شامل فيدبك از مولفه  dجريان روتور ميباشد و مولفه ديگر شامل
فيدفوروارد از مولفه  qجريان روتور است .بنابراين حلقه کنترلي داخلي
براي "  " vˆdrبصورت شكل  3نتيجه ميشود:

شكل  - 6حلقه کنترل داخلي مولفه ولتاژ  dروتور

حال با توجه به شكل  6و رابطه ( )28حلقه کنترلي براي کنترل توان
اکتيو استاتور بصورت شكل  7نتيجه ميشود:.

شكل  -4حلقه کنترل داخلي مولفه ولتاژ  dروتور

حال با توجه به شكل  4و رابطه ( )27حلقه کنترلي براي کنترل توان
راکتيو استاتور بصورت شكل  5نتيجه ميشود:

شكل  - 7حلقه کنترل توان اکتيو استاتور

در نهايت بلوك دياگرام کل ساختار کنترل برداري توربين بادي در
شكل  8نمايش داده شده است.

شكل  - 5حلقه کنترلي براي کنترل توان راکتيو استاتور
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اين معادالت در دستگاه مرجع گردان سنكرون  dو  qو با توجه به کنتـرل
ولتاژگراي استاتور (شبكه) و همراستا کـردن محـور  dدسـتگاه مرجـع بـا
موقعيت بردار ولتاژ استاتور ،ولتاژ محور  qصفر خواهد شد (مشابه کنتـرل
ميدانگراي شار استاتور براي کنترل برداري مبدل طرف ماشـين) و چـون
دامنـــه ولتـــاژ شـــبكه ثابـــت اســـت ،ولتـــاژ محـــور  dثابـــت اســـت

(  ،) Vq  0,Vd  Vsبــدين ترتيــب تــوان اکتيــو و راکتيــو بــه ترتيــب
متناسب با  idو  iqخواهد شد که اين همان اساس کنتـرل دکوپلـه dq
است ،که مبدل طرف شبكه جريان را به گونهاي تنظيم ميکند که جريـان
محور  dبراي تنظيم ولتاژ لينك  DCو مولفه جريان محور  qجهت تنظـيم
توان راکتيو بكار ميرود.
شكل  - 8کل ساختار کنترل برداري توربين بادي مجهزبه ژنراتور DFIG

()31

 .4.2کنترل برداري مبدل سمت شبکه
وظيفه اصلي اين مبدل ثابـت نگـه داشـتن ولتـاژ لينـك  dcمـيباشـد .البتـه

ids
 1Liqs  Vds
dt
i
Vq  Riqs  L qs  1Lids  Vqs
dt
Vd  Rids  L

کنترل بخشي از توان راکتيو سيسـتم نيـز از طريـق ايـن مبـدل امكـان پـذير

که 1

است .در شرايط زير سنكرون و فوق سنكرون مبدل سمت شبكه به ترتيب

بـا چشـم پوشـي از تلفـات هـارمونيكي بـدليل سـويچينگ مبـدل و تلفــات

عملكـرد يكسوسـازي و اينــورتري دارد .ولتـاژ لينــك  dcاز طريـق مولفــه

ماشين و تلفات مبدل ،معادله تعادل قدرت اکتيو بصورت زير است:

سرعت سيستم مرجع يا فرکانس شبكه است.

جريان  dمبدل سمت شبكه و تـوان راکتيـو نيـز از طريـق مولفـه جريـان q
مبدل سمت شبـكه قابل کنترل ميباشد .مبدل طرف شـبكه از طريـق يـك
ترانسفورماتور افزاينده به شبكه قدرت متصل ميگردد (سمت ولتاژ بـاالي
ترانس در طرف شبكه است) .با يك نسبت تبديل روتور به استاتور

()29

با توجه به مدوالسيون : m1

ars

بيشتر از يك ،از ساختار قدرت حذف ميشود.
1
1
S max

()32

3
Vdc I d c  Vd I d  Pr ; Vq  0
2

()33

m1
Vdc
2 2

Vd 

بنابراين با توجه به معادله (:)26-5

ars 

با توجه به رابطه ( ،)29در لغزش ماکزيمم ،ولتاژ روتـور بـا ولتـاژ اسـتاتور
برابر مي گردد .بطور عمـومي ،مبـدل ولتـاژ طـرف شـبكه بمنظـور کـاهش
فلوي هارمونيكهاي جريان در شبكه قدرت از فيلتر قدرت اسـتفاده مـي-
نمايد .شكل  9چنين فيلتري را نشان ميدهد(] [13و ] [14و ].)[15

()34

3m
]dc  1 I d
4 2

معادله ولتاژ لينك  dcبه صورت زير نوشته مي شود:

dV
3m1
 
( )35
C dc  I dc  I dc
I d  I dc
dt
4 2
اين معادله بيان ميکند کـه ولتـاژ لينـك  DCيعنـي  Vdcاز طريـق کنتـرل
جريان  I dکنترل ميگردد .قدرت راکتيـو ارسـالي يـا تحـويلي بـه شـكبه
 Qrميشود:

3
(Vd I q  Vq I d   32 Vd I q ; Vq  0 )36
2
همانطور که ديـده مـي شـود قـدرت راکتيـو از شـبكه ،قـدرت ارسـالي يـا
Qr 

شكل  - 9مبدل ولتاژ طرف شبكه

وجود فيلتـر قـدرت طـرف شـبكه جهـت حالـت عملكـرد تنهـاي ،DFIG
ضروري است .هدف مبدل طرف شبكه ثابت نگه داشتن ولتاژ لينـك DC
صرفنظر از دامنه و جهت انتقال توان روتور است.
معادالت ولتاژ در طول سلفها ( )L , Rبه صورت ذيل است:
()30

I as Vas
d
 L I bs  Vbs
dt
I cs Vcs
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I as

Va

Vb  R I bs
I cs

تحويلي از مبدل طرف شبكه مـيتوانـد از طريـق جريـان محـور ) I q ( q
کنترل گردد.
ولتاژهاي دکوپله کننده از معادالت ( )31بدست ميآيند:
()37

Vds  1LI q  Vd
Vqs  1LI d

طرح کنترل برداري بيان شده در قسمت قبل در شكل  10ديده ميشود.

Vc
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در نتيجه اعمال اين سرعت باد به توربين بادي ،گشتاور مكانيكي

Tm

در شكل  12و همچنين سرعت روتور ژنراتور در شكل  13حاصل شده
است.
0.2

-0.2
-0.4
-0.6

شكل  - 10کنترل برداري مبدل سمت شبكه

شكل  10شمايي نسبتاً کامل از يك طرف کنترل برداري  DFIGرا نشان

150

200

100

-0.8
0

50

)Time (s

)Wind Turbine Torque (pu

0

شكل  - 12گشتاور توربين بادي

ميدهد ،که از يك شبه دکوپله کننده بمنظور يافتن ولتاژهاي روتور بهره

1.5

ميگيرد .اين روش براي ژنراتور  1/5مگاوت بكار رفته و نتايج عملي

0.5

200

150

100
)Time(s

50

)Generator Speed (pu

مقادير شبيه سازي را تأييد ميکند].[16

1

0
0

شكل  - 13سرعت روتور ژنراتور به ازاي مقادير تخمين زده شده سرعت
باد

نتايج شبيه سازي کنترل مستقيم توان

.5.4

در هر لحظه سرعت باد و حداکثر توان مكانيكي قابل جذب با استفاده از
شكل  - 10بلوك دياگرام کنترل برداري DFIG

الگوريتم پيشنهادي تخـــمين زده ميشود .در تصاوير شماره ( -13الف و

 -5نتايج شبيه سازي

ب) حداکثر توان قابل جذب و توان الكتريكي توليد شده کل سيستم به

در اين بخش هدف ارائه نتايج شبيهسازي استراتژي کنترلي پيشنهادي

ازاي مقادير تخمين زده شده سرعت باد نشان داده شده است .اختالف

(کنترل برداري با استفاده از کنترلر  )PIبراي توربين بادي مجهز به

ديناميكي بين اين دو شكل موج ناشي از تلفات سيستم ميباشد.

ژنراتور

القائي

دوگانه

تغذيه

با

استفاده

نرم

از

افزار

در اين پژوهش به جهت کسب حداکثر توان اکتيو مقدار توان رأکتيو

) MATLAB\Simulink (R2012aميباشد.

ژنراتو صفر لحاظ شده است که نمودار آن نيز در شكل  14آورده شده

در شكل  11نمودار شبيه سازي مقادير باد و همچنين مقادير واقعي آن

است.

ارائه شده است .همانطور مشاهده ميگردد ،تخمين سرعت باد توسط

Ref Power
Actaul Power
0.6

15

Actula Wind Speed
Estimated Wind Speed

0.4

5

)Wind Speed(m/s

10

0.2

200
200

150

100

50

)Time(s

شكل  -11سرعت باد واقعي و تخمين زده شده
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0
0

150

100
)Time (s

50

)Generated Power(pu

شبكههاي عصبي با دقت بااليي صورت پذيرفته است.

0.8

0
0

شكل  - 13حداکثر توان مكانيكي قابل جذب و توان الكتريكي توليد شده (الف
ـ در فاصله زماني  200-0ثانيه
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0.096

1

0.09
0.088
0.086
10

9.4
9.6
)Time (s

9.8

9.2

)Generated Power(pu

0.092

0.8
0.6
0.4
0.2
0
200

0.084
9

شكل  13ب ـ در فاصله زماني  10-9ثانيه

3

0
-0.5

200

-1
0

ids
iqs

)Genertaed Reative Power (pu

0.5

150

)Time(s

50

2
1
0
-1
-2
150

200

100

-3
0

50

)Time(s

شكل  - 18مولفه هاي  qdجريان سيم پيچيهاي استاتور

)Time (s

شكل  - 14شكل موج توان راکتيو استاتور

ب ا توجه به اينكه ژنراتور در چه مدي کار کند روتور ميتواند به عنوان
جذب کننده و يا توليد کننده توان عمل کند ،در مد فوق سنكرون،
روتور توليد کننده توان و در مد زير سنكرون روتور به عنوان جذب
کننده توان عمل ميکند ،نمودار توان اکتيو و رأکتيو روتور در شكل 15

کنترل توان خروجي ژنراتور با توجه به تغييرات سرعت باد توسط ولتاژ
اعمالي به روتور انجام مي گردد ،از اينرو نمودار ولتاژ و جريان اعمالي به
روتور که در نتيجه کنترل برداري حاصل شده است در تصاوير شماره 19
و  20ارائه شده است.
1

و  16ارائه شده است.
0.2

)Rotor Active Power (pu

0

0

-0.5

200

-0.1

200

150

100
)Time (s

50

150

100

)Time(s

50

3

شكل  - 15شكل موج توان اکتيو روتور

2

0.2

200

150

100
)Time(s

50

)Rotor Reactive Power (pu

-0.1

1

با توجه به اينكه ولتاژ استاتور به ولتاژ شبكه متصل بوده لذا داراي مقدار
ثابتي ميباشد ،قاب سنكرون طوري در نظر گرفته شده است که مقدار
ولتاژ  dاستاتور برابر صفر و مقدار ولتاژ  qاستاتور برابر ولتاژ شبكه (1
پريونيت) ميباشد ،در شكل  17و  18مقادير  dو  qولتاژ و جريان استاتور
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-1
-2
200

150

100

50

-3
0

)Time(s

-0.2
0

شكل  - 16شكل موج توان راکتيو روتور

نمايش داده شده است.

0

)Rotor Currents (pu

iqr
idr

0

-1
0

شكل  - 19مولفه ولتاژ  dو  qاعمالي به روتور

-0.2
0

0.1

)Rotor Voltage (pu

Vdr
Vqr
0.5

0.1

)Stator Currents(pu

ref reactive power
Actual reactive power

100

150

100

0

شكل  - 17مولفه هاي  qdولتاژ سيم پيچيهاي استاتور
1

50

)Stator Voltage (pu

Ref Power
Actaul Power

0.094

شكل  - 20مولفه جريان  dو  qاعمالي به روتور

.5.2

بررسي نتايج رديابي حداکثر توان

نسبت سرعت نوك پره ها )  ( پارامتر مناسبي براي ارزيابي عملكرد
کنترل کننده جهت توليد حداکثر توان توسط ژنراتور به ازاي مقادير
مختلف سرعت باد ميباشد .براي جذب حداکثر توان به ازاي مقادير
مختلف سرعت باد مقدار   ,C pبه ترتيب بايد  0/48و  8/1باشـــد[.]17
در تصاوير شماره  21و  22مشهود است که اين کميـــتها حول نقاط
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بهينه مربوطه نوسان ميکنند .هرچقدر ميزان خطاي  نسبت به مقدار

0.2

THD=1.13%

بادي جذب و توسط ژنراتور به توان الكتريكي تبديل شده و نهايتاً به

0.1

شبكه الكتريكي تزريق ميگردد.

0.05

2
0.48

-4
-6
150

200

100

)Time(s

800

Cp-Wind Turbine

-2

50

600

400

)Frequency(Hz

0
0 50100 200

شكل  - 24مقدار  THDجريان استاتور
در پايان ولتاژ لينك  DCارائه شده است(شكل  ،) 25همانگونه که پيش
از اين نيز عنوان شده بود مقدار آن بايستي مقدار ثابتي باشد تا با آن بتوان

-8
0

ولتاژهاي خروجي مبدل سمت روتور را کنترل کرد ،مبدل سمت شبكه

شكل  - 21ضريب توان توربين بادي ()Cp

وظيفه ثابت نگه داشتن اين ولتاژ را دارد.

40

1500

30

Landa

20

1300

8.1

150

200

100

)Time(s

1200

0
0

1100

شكل  - 22نسبت سرعت پرههاي توربين بادي

200

150

ارزيابي  THDشکل موج جريان استاتور

.5.3

100
)Time(s

50

)DC Link Voltage(V

1400

50

)Magnitude(pu

بهينه مربوطه کمتر باشد ،بدين معني است که حداکثر توان از توربين

0.15

1000
0

شكل  - 25ولتاژ لينك dc

در تصاوير شماره  23و  24شكل موج طيف فرکانسي جريان استاتور به

 -6نتيجه گيري

همراه محاسبه  THDمربوط به آنها ارائه شدهاند .در واقع جهت بررسي

در سيستم هاي توربين بادي سرعت متغير ،ژنراتور از نوع ژنراتور القايي

کيفيت توان توليد شده ،ارزيابي مقدار  THDجريان استاتور ارائه گشته

دوگانه تغذيه مي باشد که استاتور مستقيماً به شبكه متصل بوده و روتور از

است ،همانگونه که مالحظه ميگردد  THDمقدار بسيار پائين  1/13را به

طريق دو مبدل پشت به پشت به شبكه متصل ميگردد .جهت استحصال

خود اختصاص داده است که با توجه به استانداردهاي ارائه شده در ]،[18

حداکثر انرژي موجود در باد بايستي ژنراتور طوري کنترل گردد که

عدد قابل قبولي ميباشد ،همچنين شكل موج جريان استاتور نيز از کيفيت

ژنراتور در نقطه بهينه خود کار کند .الگوريتم پيشنهادي در اين پژوهش

خوبي برخوردار است .اين شكل موجها در نتيجه پيادهسازي روش کنترل

به اين شرح ميباشد:

برداري نتيجه شده است.

در ابتدا با توجه به توان و سرعت ژنراتور ،توسط الگوريتم شبكه عصبي
0.4
0.2
0
-0.2

180.1

180.08

180.06

180.04

180.02

-0.4
180

)Time(s

شكل  - 23شكل موج جريانهاي سه فاز استاتور

)Stator Current(pu

Phase A
Phase B
Phase C

رگرسيون تعميم يافته ،سرعت باد تخمين زده ميشود.
با استفاده از جدول نظاره و مقاديري که از قبل در اين جدول تعريف
شدهاند  ،حداکثر مقدار توان مكانيكي قابل استحصال از باد تعيين مي-
گردد.
با استفاده از کنترلر  ،PIسيگنالهاي کنترلي  q , dروتور تعيين
شده(کنترل برداري) و سپس اين سيگنالهاي کنترلي به واحد مدوالسيون
 PWMفرستاده شده و اين واحد مبدل الكترونيك قدرت سمت روتور
را طوري کليد زني ميکند که ولتاژهاي سه فاز مطلوب به روتور اعمال
شوند در نتيجه سيستم ميتواند مقادير مرجع توان اکتيو و راکتيو(حداکثر)
را رديابي و توليد کند.
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چکیده :يكی از مهمترين مسائل مورد بررسی در زمينه سيستمهای سوئيچينگ ،پايدارسازی سيستمهای سوئيچينگ خطی متشكل از
تعدادی زيرسيستم ناپايدار میباشد .در اين مقاله يک روش مبتنی بر حل نامعادالت خطی ماتريسی برای پايدارسازی مقاوم سيستمهای
سوئيچينگ خطی دارای نامعينی پارامتری ارائه میشود .ابتدا با فرض در دسترس بودن تمامی حالتهای سيستم ،ماتريسهای بهره فيدبک
حالت پايدارساز به نحوی طراحی میشود که سيستم سوئيچينگ دارای نامعينی پارامتری به ازای هر سيگنال سوئيچ با حداقل زمان اقامت
مشخص پايدار مجانبی مقاوم باشد .سپس با توجه به اينكه در بسياری از کاربردهای عملی ،حالتهای سيستم قابل اندازهگيری نبوده و تنها
خروجیهای آن در دسترس هستند ،روش طراحی فيدبک حالت پايدارساز مقاوم برای اين دسته از سيستمها توسعه داده خواهد شد .در
روش پيشنهادی مبتنی بر رويتگر حالت ،شرايط کافی برای وجود فيدبک حالت پايدارساز با استفاده از خروجیهای سيستم ،به فرم مجموعه
نامعادالت خطی ماتريسی معرفی خواهد شد .همچنين هريک از روشهای پايدارسازی پيشنهادی برای سيگنال سوئيچ دلخواه نيز تعميم داده
شده است .در انتها ،برای بررسی کارايی اين روشها مثالهای عددی مناسب ارائه شده است.
کلمات کلیدی :سيستم سوئيچينگ خطی ،نامعينی پارامتری ،پايدارسازی مقاوم  ،فيدبک حالت مبتنی بر رويتگر ،سيگنال سوئيچ با
زمان اقامت.

Robust Stabilization of Switched Linear Systems, Based on State
Feedback Observer and Dwell Time Switching Signal
Mohamad Ali Bagherzadeh, Jafar Ghaisari, Javad Askari, and Mohsen Mojiri
Abstract: Stabilization of switched linear systems is one of the most important problems in the
area of switched systems. In this paper, a design method for robust stabilization of parametric
uncertain switched linear systems is proposed in terms of linear matrix inequalities. First, a method
is proposed assuming that all states are available. This method designs the state feedback gains,
such that the closed-loop system to be robustly asymptotically stable under switching signals with
the known minimum dwell time. Since the states are unmeasurable in some practical systems, the
method is then extended to the practical cases, in which the outputs are just available. The observerbased stabilizing state feedback gains are designed to stabilize such systems robustly for dwell time
switching signals. The asymptotic stability of the proposed methods is proved under the assumption
that all the nominal subsystems are controllable and observable. Then, the method is also
generalized for robust stabilization of uncertain switched linear systems under any arbitrary
switching signal. The correctness and effectiveness of the results are illustrated by some numerical
examples.
Keywords: Switched linear system, parametric uncertainty, robust stabilization, observer-based
state feedback, dwell time switching signals.
نويسنده عهده دار مكاتبات :محمدعلی باقرزاده

مجله کنترل ،انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقيق ايران -قطب علمی کنترل صنعتی دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی

پايدارسازی مقاوم سيستمهای سوئيچينگ خطی با استفاده از فيدبک حالت مبتنی بر رويتگر و سيگنال سوئيچ با حداقل زمان اقامت مشخص

56

محمدعلی باقرزاده ،جعفر قيصری ،جواد عسكری ،محسن مجيری

پايدارسازی مقاوم سيستمهای سوئيچينگ خطی دارای نامعينی پلیتوپيک

 -1مقدمه
سيستمهای سوئيچينگ که از تعدادی زيرسيستم و يک سيگنال
سوئيچ تشكيل شدهاند ،در مدلسازی ،پايدارسازی و کنترل سيستمهای
ديناميكی پيچيده به کار گرفته میشوند [ .]6 - 1سيستمهای سوئيچينگ
خطی ،دسته مهمی از سيستمهای سوئيچينگ است که از زيرسيستمهای
خطی تغييرناپذير با زمان تشكيل شدهاند .به دليل ماهيت هايبريد
سيستمهای سوئيچينگ ،سيگنال سوئيچ نقش کليدی در پايداری اين
سيستمها دارد [ 7و  .]8پايداری سيستمهای سوئيچينگ خطی ،در مقاالت
و پژوهشهای بسياری بررسی شده است که از آن جمله میتوان به [- 9
 ]12برای سيستمهای سوئيچينگ دلخواه ]16 - 13[ ،1برای سيستمهای
سوئيچينگ دارای زمان اقامت که فاصله زمانی بين هر دو سوئيچ متوالی
از مقدار مشخصی بزرگتر است و [ ]19 - 17برای سيستمهای سوئيچينگ
وابسته به حالت اشاره کرد.
پايدارسازی 2سيستمهای سوئيچينگ متشكل از زيرسيستمهای
ناپايدار در سال های اخير مورد توجه پژوهشگران اين زمينه قرار گرفته
است .هدف از مسئله پايدارسازی ،بررسی شرايط کافی (و/يا الزم) برای
پايدار کردن سيستم سوئيچينگ به وسيله سيگنال سوئيچ و/يا ماتريسهای
بهره فيدبک حالت مناسب است .مسئله پايدارسازی سيستمهای
سوئيچينگ خطی بدون نامعينی در مراجع مختلفی از جمله []26-20
بررسی شده است .ابتدا در [ ،]20شرايط کافی برای پايدارسازی
سيستمهای سوئيچينگ خطی با استفاده از سيگنال سوئيچ مناسب بررسی
شد .پس از آن دو روش طراحی سيگنال سوئيچ برای تامين پايداری
مربعی 3و پايداری قطعهای مربعی سيستم سوئيچينگ خطی در [ 21و ]22
پيشنهاد شد .همچنين دو روش طراحی سيگنال سوئيچ وابسته به حالت
پايدارساز مبتنی بر حل نامعادالت ماتريسی خطی برای کالسهای خاصی
از سيستمهای سوئيچينگ خطی در [ ]23و [ ]24پيشنهاد شد .در [ 25و

با استفاده از فيدبک خروجی نيز در [ ]32بررسی شد .همچنين
الگوريتمهايی جهت استخراج سيگنال سوئيچ پايدارساز مقاوم برای
سيستمهای سوئيچينگ خطی دارای نامعينی در [ 33و  ]34پيشنهاد شد .در
[ ] 35نيز مسئله پايدارسازی مقاوم سيستم سوئيچينگ دارای نامعينی با
استفاده از مجموعهای از بهرههای فيدبک حالت به همراه سيگنال سوئيچ
وابسته به حالت مناسب بررسی شد.
در اين مقاله ،پايدارسازی مقاوم سيستمهای سوئيچينگ خطی دارای
نامعينی پارامتری با استفاده از بهرههای فيدبک حالت و سيگنال سوئيچ با
زمان اقامت بررسی میشود .اين دسته از نامعينیها در مثالهای عملی
ظاهر میشود که معادالت فضای حالت سيستم بر اساس قوانين حاکم بر
آن سيستم و بر حسب پارامترهای نامعين بدست میآيند .در بخش دوم،
ابتدا نامعينی های پارامتری در سيستم سوئيچينگ خطی فرموله میشود.
سپس پايداری سيستمهای سوئيچينگ خطی با زمان اقامت 𝐷𝜏 و دارای
نامعينی پارامتری ،در قالب يک لم بررسی خواهد شد که برای اثبات
قضيههای پيشنهادی در بخش های بعدی استفاده خواهد شد .در بخش
سوم ،با فرض در دسترس بودن تمامی حالتهای سيستم سوئيچينگ،
قضيهای برای طراحی بهرههای فيدبک حالت پايدارساز مقاوم به ازای هر
سيگنال سوئيچ با حداقل زمان اقامت 𝐷𝜏 ارائه میشود .همچنين در بخش
چهارم ،ماتريسهای بهره فيدبک حالت پايدارساز مقاوم سيستم
سوئيچينگ خطی با استفاده از خروجیهای سيستم طراحی میشود .در
اين روش ،بهره های فيدبک حالت مبتنی بر رويتگر به نحوی طراحی
میشوند که سيستم حلقه بسته ی دارای نامعينی پارامتری ،به ازای هر
سيگنال سوئيچ با حداقل زمان اقامت 𝐷𝜏 پايدار مجانبی مقاوم باشد .در
انتها ،با استفاده از مثال های عددی مناسب ،سادگی و اثربخشی اين قضايا
در پايدارسازی مقاوم سيستمهای سوئيچينگ نشان داده شده است.

 ،]26شرايط کافی برای بررسی امكان پايدارسازی سيستمهای سوئيچينگ

 -2پیشنیازها و بیان مسئله

خطی با استفاده از مجموعه بهرههای فيدبک حالت و فيدبک حالت مبتنی

سيستم سوئيچينگ خطی توصيف شده با معادالت

بر رويتگر ارائه شد .همچنين بهرههای فيدبک حالت سيستم سوئيچينگ

)𝑡(𝑢 )𝑡(𝜎𝐵 𝑥̇ (𝑡) = 𝐴𝜎(𝑡) 𝑥(𝑡) +
{
)𝑡(𝑥 )𝑡(𝜎𝐶 = )𝑡(𝑦

خطی متشكل از دو زيرسيستم مرتبه دوم به نحوی در [ ]27تعيين شد که

()1

سيستم حلقه بسته به ازای هر سيگنال سوئيچ دلخواه پايدار مجانبی باشد.

را در نظر بگيريد که در آن 𝑛 𝑥 ∈ ℝبردار حالتهای پيوسته𝑢 ∈ ℝ𝑚 ،

ضمن اينكه مسئله پايدارسازی سيستمهای سوئيچينگ خطی دارای تاخير

بردار ورودیهای کنترلی 𝑦 ∈ ℝ𝑙 ،بردار خروجیهای سيستم و

در تشخيص سيگنال سوئيچ نيز در [ ]30-28بررسی شده است .با اين

}𝑁  𝜎(𝑡): ℝ+ → ℳ = {1,2, … ,سيگنال سوئيچ است .سيگنال

وجود به دليل تاثيرگذاری نامعينیها بر پايداری سيستم ،الزم است مسئله

سوئيچ ،يک تابع قطعهای پيوسته از سمت چپ است که ترتيب فعال شدن

پايدارسازی مقاوم سيستمهای سوئيچينگ خطی دارای نامعينی نيز بررسی

زيرسيستمها را هماهنگ میکند .همچنين
𝑛×𝑙ℝ

𝑛×𝑛ℝ

∈ 𝑖 𝐴،

𝑚×𝑛ℝ

∈ 𝑖𝐵

∈ 𝑖𝐶 به ازای هر  ،𝑖 ∈ ℳماتريسهای توصيفکننده

شود [ .]35 - 31در [ ،]31شرايط کافی برای بررسی وجود سيگنال سوئيچ

و

وابسته به حالت مناسب برای پايدارسازی مقاوم سيستمهای سوئيچينگ

ديناميکها و خروجیهای سيستم سوئيچينگ هستند .معموال ماتريسهای

خطی دارای نامعينی پلیتوپيک 4پيشنهاد شد .ضمن اينكه امكان

𝑖𝐴 و 𝑖𝐵 در کاربردهای عملی همراه با نامعينی میباشند.
دستهای از نامعينیها که در معادالت فضای حالت سيستمهای عملی

1

- Arbitrary switched systems
- Stabilization
3
- Quadratically stabilization
4
- Polytopic uncertainty
2

مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،4زمستان 1393

مشاهده میشود ،نامعينی پارامتری است .نامعينی پارامتری در مواردی
اتفاق می افتد که معادالت فضای حالت با استفاده از قوانين حاکم بر
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سيستم و بر حسب پارامترها نامعين نوشته میشود .نامعينی در اين پارامترها

ازای هر }𝑟  𝑘 ∈ {1, 2, … ,و هر زيرسيستم  ،𝑖 ∈ ℳضرايب مثبت

معموال به دليل عدم توانايی در اندازهگيری دقيق آنها و يا به واسطه تغيير

𝑘 )∑𝑟𝑘=1 𝛼𝑖,𝑘 = 𝛼𝑖 ( 𝛼𝑖,وجود داشته باشند به نحوی که

مقادير آنها در طول عملكرد فرآيند به وجود میآيد .در مثالهای

𝑖𝑃 𝑘 𝛿𝑞𝑘 (𝑃𝑖 𝐸𝑘𝑖 + 𝐸𝑘𝑖 𝑃𝑖 ) ≤ 𝛼𝑖,باشد ،به سادگی میتوان نشان داد

کاربردی از سيستمهای سوئيچينگ خطی ،ماتريسهای فضای حالت 𝑖𝐴

و 𝑖𝐵 دارای نامعينی به صورت
( 2الف)
( 2ب)

که 𝑖𝑃 𝑖𝛼 ≤ 𝑖𝑃  𝑃𝑖 𝛥𝐴𝑖 + 𝛥𝐴𝑖 ′است .همچنين نامعادله 𝛿𝑞𝑘 (𝑃𝑖 𝐸𝑘𝑖 +
𝑇

𝑖𝑃 𝑘 𝐸𝑘𝑖 𝑃𝑖 ) ≤ 𝛼𝑖,به ازای تمامی مقادير ] 𝑘𝑐 𝛿𝑞𝑘 ∈ [−𝑐𝑘 , +برقرار

)𝑞𝛥 𝐴𝑖 (𝑞) = 𝐴𝑜𝑖 + 𝛥𝐴𝑖 (𝑞𝑜 ,
)𝑞𝛥 ,

𝑇

𝑜𝑞(

𝑖𝐵𝛥 +

𝑜𝑖𝐵

است ،اگر و تنها اگر روابط (4ج) و (4د) برقرار باشند .بنابراين از روابط

= )𝑞( 𝑖𝐵

(4الف)4( ،ج) و (4د) نتيجه میشود که به ازای هر زيرسيستم

هستند که ] 𝑟𝑞  𝒒𝑜 = [𝑞1𝑜 , 𝑞2𝑜 , … , 𝑞𝑟𝑜 ] ،𝒒 = [𝑞1 , 𝑞2 , … ,و
] 𝑟𝑞𝛿  𝛥𝒒 = [𝛿𝑞1 , 𝛿𝑞2 , … ,در روابط فوق ،به ترتيب بردار پارامترها،
بردار مقادير نامی پارامترها و بردار ميزان نامعينی پارامترها هستند .همچنين
𝑖𝑜𝐴 و 𝑜𝑖𝐵 ماتريسهای نامی فضای حالت زيرسيستمها هستند که به
صورت ) 𝑜𝒒( 𝑖𝐴 ≔ 𝑖𝑜𝐴 و ) 𝑜𝒒( 𝑖𝐵 ≔ 𝑜𝑖𝐵 تعريف میشوند .ضمن
اينكه )𝒒𝛥  𝛥𝐴𝑖 (𝒒𝑜 ,و )𝒒𝛥  𝛥𝐵𝑖 (𝒒𝑜 ,جزء نامعين ماتريسهای
𝑖𝐴و 𝑖𝐵 بوده و به صورت زير در نظر گرفته میشوند.
( 3الف)

𝛥𝐴𝑖 (𝑞𝑜 , 𝛥𝑞) = ∑𝑟𝑘=1 𝛿𝑞𝑘 𝐸𝑘𝑖 ,

( 3ب)

∑𝑟𝑘=1 𝛿𝑞𝑘 𝐹𝑘𝑖 ,

=

)𝑞𝛥 (𝑞𝑜 ,

)𝑡(𝑥 𝑖𝐴 = )𝑡( ̇𝑥 دارای نامعينی (2الف) و (3الف) با ∈ 𝑘𝑞𝛿

] 𝑘𝑐 ،[−𝑐𝑘 , +نابرابری ماتريسی 𝑖𝑃 𝑖𝜆 𝑃𝑖 𝐴𝑖 + 𝐴𝑖 𝑇 𝑃𝑖 ≤ −برقرار
است .همچنين در [ ]14و [ ]16نشان داده شده است که سيستم
سوئيچينگ خطی )𝑡(𝑥 )𝑡(𝜎𝐴 = )𝑡( ̇𝑥 با زمان اقامت 𝐷𝜏 پايدار مجانبی
است ،اگر به ازای هر  ، 𝑖, 𝑗 ∈ ℳنامعادالت ماتريسی زير برقرار باشند.
( 5الف)

𝑖𝑃 𝑖𝜆𝑃𝑖 𝐴𝑖 + 𝐴𝑖 𝑇 𝑃𝑖 ≤ −

( 5ب)

𝑗𝑃 ≤ 𝑖𝑃 𝐷𝜏 𝑖𝜆𝑒 −

بنابراين در صورتی که شرايط لم  1برقرار باشند ،نامعادالت ( )5به ازای

𝑖𝐵𝛥

ماتريسهای 𝑖𝑘𝐸 و 𝑖𝑘𝐹 در روابط فوق ،نشان دهنده نحوه وابستگی

تمامی مقادير پارامترهای نامعين برقرار بوده و در نتيجه سيستم سوئيچينگ
خطی ( )3( – )1پايدار مجانبی سراسری مقاوم خواهد بود.

ماتريسهای فضای حالت 𝑖𝐴 و 𝑖𝐵 به پارامتر نامعين 𝑘𝑞 است .در صورتی



که پارامتر مجهول 𝑘𝑞 تاثيری در ماتريس 𝑖𝐴 (يا 𝑖𝐵) نداشته باشد( 𝐸𝑘𝑖 ،

در ادامه ،تعريف پايدارسازی سيستمهای سوئيچينگ خطی با

يا 𝑖𝑘𝐹 ) ماتريس تهی 1خواهد بود.
در ادامهی اين بخش ،پايداری مجانبی مقاوم سيستمهای سوئيچينگ
خطی دارای نامعينی پارامتری توصيف شده با معادالت ( )3و ∈ 𝑘𝑞𝛿

] 𝑘𝑐 ،[−𝑐𝑘 , +تحت سيگنال سوئيچ دارای زمان اقامت 𝐷𝜏 بررسی
خواهد شد .نتيجه بدست آمده در لم  ،1برای پايداری مجانبی مقاوم ،در
بخشهای آتی در هنگام طراحی بهرههای فيدبک حالت پايدارساز
لم  -1سيستم سوئيچينگ خطی ( )3( – )1با سيگنال سوئيچ دارای زمان
اقامت 𝐷𝜏 و ] 𝑘𝑐 𝛿𝑞𝑘 ∈ [−𝑐𝑘 , +پايدار مجانبی سراسری مقاوم است
(ورودی  ،)𝑢(𝑡) ≡ 0اگر ماتريس مثبت معين متقارن 𝑖𝑃 و ضرايب
مثبت 𝑖𝜆 و 𝑘 ،𝛼𝑖,به ازای هر }𝑟  𝑘 ∈ {1, 2, … ,و هر زيرسيستم
 ، 𝑖 ∈ ℳوجود داشته باشند به نحوی که 𝑖𝛼 = 𝑘 ∑𝑟𝑘=1 𝛼𝑖,و مجموعه
نامعادالت ماتريسی زير برقرار باشند.

( 4ب)
( 4ج)
( 4د)

بيان میشود.
تعریف  -1سيستم سوئيچينگ خطی ( )1قابل پايدارسازی با استفاده از
فيدبک حالت قطعهای خطی )𝑡(𝑥 𝑖𝐾 = )𝑡( 𝑖𝑢 (به ازای هر )𝑖 ∈ ℳ
است ،اگر سيگنال سوئيچ )𝑡(̂𝜎 وجود داشته باشد ،به نحوی که سيستم
سوئيچينگ خطی حلقه بسته )𝑡(𝑥) )𝑡(̂𝜎𝐾 )𝑡(̂𝜎𝐵 𝑥̇ (𝑡) = (𝐴𝜎̂(𝑡) +

پايدار مجانبی سراسری باشد [.]8

استفاده خواهد شد.

( 4الف)

استفاده از فيدبک حالت قطعهای خطی 2مطابق آنچه در [ ]8آمده است،

≤ −(𝛼𝑖 + 𝜆𝑖 )𝑃𝑖 ,

𝑇
𝑖𝑃 𝑖𝑜𝐴

+

𝑃𝑖 ,
𝑃𝑖 .

𝑘𝑐

𝑘𝛼𝑖,
𝑘𝑐

استفاده از حالتهای سیستم
در اين بخش ،با فرض قابل اندازهگيری بودن تمامی حالتهای
زيرسيستمها ،مجموعهای از ماتريسهای بهره فيدبک حالت ∈ 𝑖 {𝐾𝑖 ,

} ℳرا به نحوی طراحی میکنيم که ورودی کنترلی قطعهای خطی
)𝑡(𝑥 )𝑡(𝜎𝐾 = )𝑡(𝑢 ،موجب پايدارسازی سيستم سوئيچينگ خطی ()1

𝑖𝑜𝐴 𝑖𝑃

– ( ،)3تحت هر سيگنال سوئيچ با زمان اقامت بزرگتر يا مساوی با 𝐷𝜏 ،

𝑒 −𝜆𝑖 𝜏𝐷 𝑃𝑖 ≤ 𝑃𝑗 ; 𝑖, 𝑗 ∈ ℳ ,
𝑘𝛼𝑖,

 -3طراحی فیدبک حالت پایدارساز مقاوم با

شود .به بيان ديگر ،مجموعه ماتريسهای بهره فيدبک حالت طراحی شده

𝑇

≤ 𝑖𝑃 𝑖𝑘𝐸 𝑃𝑖 𝐸𝑘𝑖 +

موجب پايداری سيستم سوئيچينگ خطی 𝑥̇ (𝑡) = (𝐴𝜎(𝑡) +

𝑇

𝑃𝑖 𝐸𝑘𝑖 + 𝐸𝑘𝑖 𝑃𝑖 ≥ −

)𝑡(𝑥) )𝑡(𝜎𝐾 )𝑡(𝜎𝐵 دارای زمان اقامت 𝐷𝜏 شود .نمای شماتيک اين

اثبات -از رابطه ( 3الف) برای نامعينیها نتيجه میگيريم که 𝑃𝑖 𝛥𝐴𝑖 +

روش در شكل  1نشان داده شده است.

𝑇

) 𝑖𝑃 𝑖𝑘𝐸  𝛥𝐴𝑖 𝑇 𝑃𝑖 = ∑𝑟𝑘=1 𝛿𝑞𝑘 (𝑃𝑖 𝐸𝑘𝑖 +است .در صورتی که به

- Null matrix
مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،4زمستان 1393

1

- Piecewise linear state feedback
Journal of Control, Vol. 8, No. 4, Winter 2015

2
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محمدعلی باقرزاده ،جعفر قيصری ،جواد عسكری ،محسن مجيری
)𝑡(𝑥

)𝑡(𝑢

)𝑡(𝑥 )𝑡(𝜎𝐴 = )𝑡( ̇𝑥
)𝑡(𝑢)𝑡(𝜎𝐵+

آشكارساز
سوئيچ

( 8ب)

𝐾1
𝐾2

( 8ج)

𝑚𝐾

( 8د)

…

𝑃𝑖 ,
𝑃𝑖 ,

𝑘𝛼𝑖,
𝑘𝑐

𝑘𝛼𝑖,
𝑘𝑐

𝑇

≤ 𝑖𝑃 ) 𝑖𝐾 𝑖𝑘𝐹 𝑃𝑖 (𝐸𝑘𝑖 + 𝐹𝑘𝑖 𝐾𝑖 ) + (𝐸𝑘𝑖 +

≥−

𝑇
𝑖𝑃 ) 𝑖𝐾 𝑖𝑘𝐹

+

𝑖𝑘𝐸(

𝐹𝑘𝑖 𝐾𝑖 ) +

+

𝑖𝑘𝐸( 𝑖𝑃

𝑒 −𝜆𝑖 𝜏𝐷 𝑃𝑖 ≤ 𝑃𝑗 ; 𝑖, 𝑗 ∈ ℳ.

همانگونه که مشاهده میشود ،نامعادله ( 8الف) نسبت به دو متغير

شكل :1نمايش شماتيک پايدارسازی سيستم سوئيچينگ خطی با استفاده از
فيدبک حالت

در تمامی پژوهش های انجام شده در زمينه پايدارسازی سيستمهای
سوئيچينگ ،فرض ناپايدار مجانبی بودن تمامی زيرسيستمها يک فرض
متداول است .چرا که در صورت پايداری مجانبی يكی از زيرسيستمها،

ماتريسی 𝑖𝑃 و 𝑖𝐾 محدب نيست .بنابراين ،با استفاده از تغيير متغير
𝑖𝑃 𝑖𝑅 = 𝑖𝐾 و ضرب کردن دو طرف اين نامعادله در  ،𝑄𝑖 = 𝑃𝑖−1رابطه
( 8الف) را به صورت ( ،)9که نسبت به متغيرهای 𝑖𝑄 و 𝑖𝑅 محدب است،
بازنويسی میکنيم.
((𝐴𝑜𝑖 𝑄𝑖 + 𝐵𝑖𝑜 𝑅𝑖 ) + (𝑄𝑖 𝐴𝑜𝑖 𝑇 + 𝑅𝑖𝑇 𝐵𝑖𝑜 𝑇 ) + (𝛼𝑖 + 𝜆𝑖 )𝑄𝑖 ≤ 0 )9
1

مسئله پايدارسازی سيستم سوئيچينگ دارای يک جواب بديهی برای

سپس با استفاده از لم مكمل شور [ ]36میتوان نتيجه گرفت که

سيگنال سوئيچ پايدارساز ،بدون اعمال فيدبک حالت ،میباشد .در ادامه

رابطه ( )9برقرار است ،اگر و تنها اگر نامعادله ( 6الف) برقرار باشد.

قضيه ای اثبات خواهد شد که مجموعه شرايط کافی برای وجود بهرههای

همچنين می توان مراحل فوق را بر روی نامعادله ماتريسی ( 8ب) نيز

ف يدبک حالت پايدارساز مقاوم در سيستم سوئيچينگ خطی متشكل از

تكرار نمود تا به نامعادله محدب زير رسيد.

تعدادی زيرسيستم ناپايدار توصيف شده با معادالت ( )2و ( )3را با فرض
] 𝑘𝑐 𝛿𝑞𝑘 ∈ [−𝑐𝑘 , +نشان میدهد .ضمن اينكه در صورت برقرار
بودن شرايط اين قضيه ،بهرههای فيدبک پايدارساز نيز ارائه میشوند.
قضیه  -1سيستم سوئيچينگ خطی ( )3( – )1با زيرسيستمهای

(𝑄𝑖 ≤ 0 )10

𝑘𝛼𝑖,
𝑘𝑐

𝑇

𝑇

(𝐸𝑘𝑖 𝑄𝑖 + 𝐹𝑘𝑖 𝑅𝑖 ) + (𝑄𝑖 𝐸𝑘𝑖 + 𝑅𝑖𝑇 𝐹𝑘𝑖 ) −

به سادگی میتوان نشان داد که رابطه ( )10برقرار است ،اگر و تنها
اگر رابطه

𝑘𝛼𝑖,

𝑇

+ 𝑄𝑖 (𝐸𝑘𝑖 −

) 𝐼
𝑛×𝑛 𝑘𝑐2
𝑇
𝑖𝑘𝐹 𝑇 𝑖𝑅 +𝐹𝑘𝑖 𝑅𝑖 +

𝑘𝛼𝑖,

𝑖𝑄 ) 𝐼
𝑛×𝑛 𝑘𝑐2

) 𝑜𝑖𝐵  (𝐴𝑜𝑖 ,کنترلپذير ،قابل پايدارسازی با بهرههای فيدبک حالت

()11

بزرگتر يا مساوی 𝐷𝜏 است ،اگر ماتريس مثبت معين متقارن 𝑖𝑄 ،ماتريس

اگر به ازای هر بردار 𝑛 ،𝑥 ∈ ℝنابرابری زير برقرار باشد.

} {𝐾𝑖 = 𝑅𝑖 𝑄𝑖−1 , 𝑖 ∈ ℳو هر سيگنال سوئيچ دارای زمان اقامت
𝑛×𝑚 𝑅𝑖 ∈ ℝو ضرايب مثبت 𝑖𝜆 و 𝑘 ،𝛼𝑖,به ازای هر ∈ 𝑘

}𝑟  {1, 2, … ,و هر زيرسيستم  ، 𝑖 ∈ ℳوجود داشته باشند به نحوی که
𝑖𝛼 = 𝑘 ∑𝑟𝑘=1 𝛼𝑖,و مجموعه نامعادالت ماتريسی زير برقرار باشند.
( 6الف) ] ≤ 0

𝑇

𝑖𝑄
𝑖𝑄

1

𝑖𝜆𝛼𝑖 +

−

𝑇

𝑜𝑖𝐵 𝑇𝑖𝑅 𝐴𝑜𝑖 𝑄𝑖 + 𝑄𝑖 𝐴𝑜𝑖 + 𝐵𝑖𝑜 𝑅𝑖 +
[
𝑖𝑄

≤0

(𝐸𝑘𝑖 −

برقرار باشد .به بيان ديگر ،نامعادله ( 8ب) برقرار است ،اگر و تنها
𝐼𝑛×𝑛 ) 𝑥 +
𝑇

𝑘𝛼𝑖,
𝑘𝑐2

𝑇

𝐼𝑛×𝑛 ) 𝑄𝑖 𝑥 + 𝑥 𝑇 𝑄𝑖 (𝐸𝑘𝑖 −

𝑘𝛼𝑖,
𝑘𝑐2

𝑥 𝑇 (𝐸𝑘𝑖 −

= 𝑥 𝑖𝑘𝐹 𝑇 𝑖𝑅 𝑇 𝑥 𝑥 𝑇 𝐹𝑘𝑖 𝑅𝑖 𝑥 +
≤0

]𝑥 𝑖𝑅 𝑖𝑘𝐹 𝑇 𝑥

+

𝑘𝛼𝑖,

𝑥 𝑖𝑄 ) 𝐼
𝑛×𝑛 𝑘𝑐2

−

𝑖𝑘𝐸(

𝑇 𝑥[ 2

بنابراين ( 8ب) برقرار خواهد بود ،اگر و تنها اگر ( 6ب) برقرار باشد .به

( 6ب)

+ 𝐹𝑘𝑖 𝑅𝑖 ≤ 0

𝑘𝛼𝑖,

𝑖𝑄 ) 𝐼
𝑛×𝑛 𝑘𝑐2

(𝐸𝑘𝑖 −

طور مشابه میتوان نشان داد که روابط ( 6ج) و ( 8ج) نيز با يكديگر

( 6ج)

+ 𝐹𝑘𝑖 𝑅𝑖 ≥ 0

𝑘𝛼𝑖,

(𝐸𝑘𝑖 +

معادل هستند.

( 6د)

𝑖𝑄 ) 𝐼
𝑛×𝑛 𝑘𝑐2

𝑒 𝜆𝑖 𝜏𝐷 𝑄𝑖 ≥ 𝑄𝑗 ; 𝑖, 𝑗 ∈ ℳ

اثبات -سيستم سوئيچينگ خطی ( )1با سيگنال کنترلی = )𝑡(𝑢

)𝑡(𝑥 )𝑡(𝜎𝐾 را میتوان به صورت زير بازنويسی کرد.
)𝑡(𝑥 ) )𝑡(𝜎𝐾 )𝑡(𝜎𝐵 𝑥̇ (𝑡) = (𝐴𝜎(𝑡) +

با استفاده از لم  1میتوان نتيجه گرفت که سيستم سوئيچينگ خطی
( )1با بهرههای فيدبک حالت } ،{𝐾𝑖 , 𝑖 ∈ ℳبه ازای هر سيگنال سوئيچ
با زمان اقامت بزرگتر يا مساوی با 𝐷𝜏 پايدار مجانبی مقاوم است ،اگر به
ازای هر زيرسيستم  ،𝑖 ∈ ℳضرايب مثبت 𝑖𝛼 و 𝑖𝜆 و ماتريس مثبت
معين متقارن 𝑖𝑃 وجود داشته باشند ،به نحوی که مجموعه نامعادالت
ماتريسی زير برقرار باشد.

در انتها ،با توجه به اينكه 𝑖𝑃 و 𝑗𝑃 ماتريسهای مثبت معين متقارنی
هستند که در رابطه ( 8ب) صدق میکنند ،میتوان نتيجه گرفت که
−1

) 𝑗𝑃( ≥

−1

) 𝑖𝑃 𝐷𝜏 𝑖𝜆 (𝑒 −که معادل با نامعادله ( 6د) است .بنابراين


اثبات قضيه کامل میشود.

نکته  :1در صورتی که بتوان ماتريس مثبت معين 𝑄 را به نحوی
يافت که روابط (6الف)– (6ج) به ازای  ،𝑄𝑖 = 𝑄 ; ∀𝑖 ∈ ℳبرقرار
باشند ،سيستم سوئيچينگ خطی ( )3( – )1قابل پايدارسازی با بهرههای
فيدبک حالت } {𝐾𝑖 = 𝑅𝑖 𝑄−1 , 𝑖 ∈ ℳو هر سيگنال سوئيچ دلخواه
خواهد بود .همچنين اگر بتوان عالوه بر ماتريس مثبت معين 𝑄 ،ماتريس
𝑛×𝑚 𝑅 ∈ ℝنيز به نحوی پيدا کرد که روابط (6الف)– (6ج) به ازای
𝑄 = 𝑖𝑄 و 𝑅 = 𝑖𝑅 ( )∀𝑖 ∈ ℳبرقرار باشند ،سيستم سوئيچينگ خطی

( 8الف) 𝑃𝑖 (𝐴𝑜𝑖 + 𝐵𝑖𝑜 𝐾𝑖 ) + (𝐴𝑜𝑖 + 𝐵𝑖𝑜 𝐾𝑖 )𝑇 𝑃𝑖 ≤ −(𝛼𝑖 + 𝜆𝑖 )𝑃𝑖 ,
- Schur complement lemma
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دارای نامعينی پارامتری با استفاده از بهره فيدبک حالت تكی = 𝐾

 𝑅𝑄−1و هر سيگنال سوئيچ دلخواه ،پايدار مجانبی مقاوم خواهد بود.

)𝑡(𝑦

) x (t )  A(t ) x(t )  B(t )u(t

𝐾1

)𝑡(𝑢

𝐾2

) y(t )  C(t ) x(t

…

نکته  :2در طراحی بهرههای فيدبک حالت پايدارساز برای سيستمهای

𝑚𝐾

سوئيچينگ خطی دارای نامعينی پارامتری ( ،)3( – )1زمان اقامت 𝐷τ

آشكارساز
سوئيچ

يک مقدار ثابت از پيش تعيين شده است .اين زمان اقامت بايد داری
حداقل مقداری باشد که از طريق يک مصالحه بين زمان اقامت و ميزان

رويتگر حالت

کران نامعينی بدست میآيد .به بيان ديگر هرچه کران نامعينی سيستم

𝑑
𝑜
)𝑡(𝜎𝐵 𝑥̂(𝑡) = (𝐴𝑜𝜎(𝑡) +
)𝑡(̂𝑥) )𝑡(𝜎𝐾
𝑡𝑑
))𝑡(̂𝑥 )𝑡(𝜎𝐶 +𝐿𝜎(𝑡) (𝑦(𝑡) −

بزرگتر باشد ،حداقل زمان اقامت سيگنال سوئيچ پايدارساز نيز بزرگتر
خواهد بود.
قضیه فرعی  -1سيستم سوئيچينگ خطی نامی = )𝑡( ̇𝑥

)𝑡(𝜎

)𝑡(̂𝑥

شكل  :2نمايش شماتيک فيدبک حالت پايدارساز مقاوم با استفاده از خروجیهای

𝑜
)𝑡(𝜎𝐵  𝐴𝑜𝜎(𝑡) 𝑥(𝑡) +قابل پايدارسازی با بهرههای فيدبک حالت
)𝑡(𝑢

سيستم سوئيچينگ خطی

} {𝐾𝑖 = 𝑅𝑖 𝑄𝑖−1 , 𝑖 ∈ ℳو هر سيگنال سوئيچ با زمان اقامت بزرگتر يا

قضيه زير ،مجموعه شرايط کافی برای وجود بهرههای فيدبک حالت

مساوی با 𝐷𝜏 است ،اگر به ازای هر زيرسيستم  ،𝑖 ∈ ℳماتريس مثبت

پايدارساز با استفاده از خروجیهای سيستم سوئيچينگ خطی توصيف

معين 𝑖𝑄 ،ماتريس 𝑛×𝑚 𝑅𝑖 ∈ ℝو ضريب مثبت 𝑖𝜆 ،وجود داشته باشند

میدهد .ضمن اينكه در صورت برقرار بودن شرايط قضيه ،بهرههای

به نحوی که مجموعه نامعادالت ماتريسی زير برقرار باشند.
( 12الف) ] ≤ 0

𝑖𝑄
1

𝑖𝑄 −

( 12ب)

𝑖𝜆

𝑇

فيدبک حالت پايدارساز مبتنی بر رويتگر نيز در اين قضيه ارائه شدهاند.

𝑇

𝑜𝑖𝐵 𝑇𝑖𝑅 𝐴𝑜𝑖 𝑄𝑖 + 𝑄𝑖 𝐴𝑜𝑖 + 𝐵𝑖𝑜 𝑅𝑖 +
[
𝑖𝑄

قضیه  -2سيستم سوئيچينگ خطی ( )3( – )1با زيرسيستمهای نامی

𝑒 𝜆𝑖 𝜏𝐷 𝑄𝑖 ≥ 𝑄𝑗 ; 𝑖, 𝑗 ∈ ℳ

کنترلپذير و رويتپذير ) 𝑜𝑖𝐶  (𝐴𝑜𝑖 , 𝐵𝑖𝑜 ,را در نظر بگيريد .اگر

اثبات -به ازای هر مقدار دلخواه 𝑘 𝑐𝑘 ،𝛼𝑖,به اندازه کافی کوچک
وجود دارد به نحوی که روابط ( )10و ( )11برقرار باشد .بنابراين برای
سيستمهای سوئيچينگ نامی که 𝑘𝑐 به سمت صفر ميل میکند،
کوچكترين مقدار 𝑘 𝛼𝑖,که در اين روابط صدق کند نيز به سمت صفر
ميل میکند .در نتيجه کوچكترين مقدار 𝑖𝛼 نيز برابر صفر خواهد بود و
برای پايداری مجانبی سيستم سوئيچينگ نامی ،کافی است (12الف) و
(12ب) برقرار باشند.

شده با معادالت ( )3( – )1را با فرض ] 𝑘𝑐 𝛿𝑞𝑘 ∈ [−𝑐𝑘 , +نشان



 -4طراحی فیدبک حالت پایدارساز مقاوم با
استفاده از خروجیهای سیستم

ماتريسهای مثبت معين متقارن  𝑄𝑖,1و  ،𝑄𝑖,2ماتريسهای 𝑛×𝑚𝑅𝑖 ∈ ℝ

و 𝑙×𝑛 𝑌𝑖 ∈ ℝو ضرايب مثبت 𝑖𝜆 𝛽𝑖 ،و 𝑘 𝛼𝑖,وجود داشته باشند ،به
نحوی که به ازای تمامی مقادير }𝑟  𝑘 ∈ {1, 2, … ,و  ،𝑖 ∈ ℳمجموعه
نامعادالت ماتريسی زير برقرار باشند و 𝑖𝛼 = 𝑘 ∑𝑟𝑘=1 𝛼𝑖,باشد ،آنگاه
سيستم سوئيچينگ خطی قابل پايدارسازی با ماتريسهای بهره
−1
−1
 ،𝐿𝑖 = 𝑄𝑖,2تحت هر سيگنال سوئيچ با حداقل زمان
 𝐾𝑖 = 𝑅𝑖 𝑄𝑖,1و 𝑖𝑌

اقامت برابر با 𝐷𝜏 ،است.
( 13الف) ] ≤ 0

( 13ب)

در بسياری از سيستمهای واقعی ،تمامی حالتهای سيستم در

𝑜
𝑇𝑜 𝑇
𝑇𝑜𝐴 𝐴𝑜𝑖 𝑄𝑖,1 + 𝑄𝑖,1
𝑖𝐵 𝑖𝑅 𝑖 + 𝐵𝑖 𝑅𝑖 +

𝑄𝑖,1
𝑄𝑖,1

]≤0

1
𝛼𝑖 +𝜆𝑖 +1

𝑄𝑖,1

−
𝑇𝑖𝑌 𝑇𝑖𝐶

𝑄𝑖,2
𝑄𝑖,2

1
𝛼𝑖 +𝜆𝑖 +1
𝑇

− 𝑌𝑖 𝐶𝑖 −

−

𝑇𝑜𝐴
𝑖 𝑄𝑖,2

𝑇

𝑖𝑘𝐹 𝑇𝑖𝑅 𝑄𝑖,1 𝐸𝑘𝑖 −

𝑄𝑖,1

( 13ج)

حالتهای سيستم سوئيچينگ خطی را تخمين میزنيم ()𝑡(̂𝑥) .سپس

( 13د)

]≥0
) 𝑄𝑖,2

رويتگر را به نحوی طراحی میکنيم که ورودی کنترلی = )𝑡(𝑢

( 13ه)

𝑒 𝜆𝑖 𝜏𝐷 𝑄𝑖,1 ≥ 𝑄𝑗,1 ; 𝑖, 𝑗 ∈ ℳ ,

)𝑡(̂𝑥 )𝑡(𝜎𝐾 موجب پايدارسازی سيستم سوئيچينگ خطی ( )3( – )1و

( 13و)

𝑒 𝜆𝑖 𝜏𝐷 𝑄𝑖,2

دسترس نمیباشد .در اين بخش ،با فرض در دسترس بودن خروجیهای
سيستم ،𝑦(𝑡) = 𝐶𝜎(𝑡) 𝑥(𝑡) ،ابتدا با استفاده از يک رويتگر حالت،
مجموعهای از ماتريسهای بهره فيدبک حالت } {𝐾𝑖 , 𝑖 ∈ ℳمبتنی بر

] 𝑘𝑐 ،𝛿𝑞𝑘 ∈ [−𝑐𝑘 , +تحت هر سيگنال سوئيچ با زمان اقامت بزرگتر
يا مساوی با 𝐷𝜏  ،شود .به بيان ديگر ،سيستم سوئيچينگ خطی
)𝑡(̂𝑥 )𝑡(𝜎𝐾 )𝑡(𝜎𝐵  𝑥̇ (𝑡) = 𝐴𝜎(𝑡) 𝑥(𝑡) +با زمان اقامت 𝐷𝜏 پايدار
مجانبی مقاوم باشد .ساختار اين روش در شكل  2نمايش داده شده است.

𝑘𝑐
𝑇
𝑘𝛼𝑖,
𝑘𝑐

𝑖𝑜𝐴 𝑄𝑖,2

𝑄𝑖,2

]≤0
) 𝑄𝑖,2

𝑘𝛼𝑖,

+

𝑇

(𝑄𝑖,2 𝐸𝑘𝑖 + 𝐸𝑘𝑖 𝑄𝑖,2 −

1
𝑖𝛽

𝑇

(𝑄𝑖,2 𝐸𝑘𝑖 + 𝐸𝑘𝑖 𝑄𝑖,2 +

≥ 𝑄𝑗,2 ; 𝑖, 𝑗 ∈ ℳ,

𝑘𝛼𝑖,
𝑘𝑐

𝑄𝑖,1

1
𝑖𝛽

−

𝑘𝛼𝑖,
𝑐

𝑘
[
𝑖𝑅 𝑖𝑘𝐹 𝐸𝑘𝑖 𝑄𝑖,1 −

اثبات -سيستم سوئيچينگ خطی نشان داده شده در شكل  2پايدار
مجانبی مقاوم است ،اگر سيستم سوئيچينگ خطی 𝑧 )𝑡(𝜎𝑀 = )𝑡( ̇𝑧
پايدار مجانبی مقاوم باشد ،که بردار 𝑧 به صورت 𝑇] 𝑇 ̃𝑥 𝑧 ≔ [𝑥̂ 𝑇 ,

تعريف میشود ( ̂𝑥  )𝑥̃ = 𝑥 −و ماتريس )𝑡(𝜎𝑀 نيز در ( )14نشان داده
شده است.
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[

[
𝑖𝑅 𝑖𝑘𝐹 𝐸𝑘𝑖 𝑄𝑖,1 −

𝑇

𝑖𝑘𝐹 𝑇𝑖𝑅 𝑄𝑖,1 𝐸𝑘𝑖 −

[
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محمدعلی باقرزاده ،جعفر قيصری ،جواد عسكری ،محسن مجيری
𝑜
)𝑡(𝜎𝐵 𝐴𝑜𝜎(𝑡) +
)𝑡(𝜎𝐾
)𝑡(𝜎𝐾 )𝑡(𝜎𝐵𝛥 𝛥𝐴𝜎(𝑡) −

)𝑡(𝜎𝐶 )𝑡(𝜎𝐿
(] )14
)𝑡(𝜎𝐶 )𝑡(𝜎𝐿 𝐴𝜎(𝑡) −

[ = )𝑡(𝜎𝑀

𝑇

𝑃𝑖,1 (𝐴𝑜𝑖 + 𝐵𝑖𝑜 𝑅𝑖 𝑃𝑖,1 ) + (𝐴𝑜𝑖 + 𝐵𝑖𝑜 𝑅𝑖 𝑃𝑖,1 ) 𝑃𝑖,1

()18

≤ (𝛼𝑖 + 𝜆𝑖 + 1)𝑃𝑖,1

اکنون لم  1را بر روی سيستم سوئيچينگ خطی 𝑧 )𝑡(𝜎𝑀 = )𝑡( ̇𝑧

اعمال میکنيم .بنابراين سيستم سوئيچينگ خطی 𝑧 )𝑡(𝜎𝑀 = )𝑡( ̇𝑧 با
زمان اقامت 𝐷𝜏 پايدار مجانبی مقاوم است ،اگر ماتريس مثبت معين 𝑖𝑃 و
ضرايب مثبت 𝑖𝜆 و 𝑘 ،𝛼𝑖,به ازای هر }𝑟  𝑘 ∈ {1, 2, … ,و هر زيرسيستم
 ، 𝑖 ∈ ℳوجود داشته باشند به نحوی که مجموعه نامعادالت ماتريسی
( 15الف)
( 15ب)

𝑒 −𝜆𝑖 𝜏𝐷 𝑃𝑖 ≤ 𝑃𝑗 ; 𝑖, 𝑗 ∈ ℳ ,
𝑃𝑖 ,

( 15ج)

𝑃𝑖 .

( 15د)

𝑘𝛼𝑖,
𝑘𝑐

𝑘𝛼𝑖,
𝑘𝑐

()19

≤ (𝛼𝑖 + 𝜆𝑖 + 1)𝑃𝑖,2

همچنين در صورتی که 𝑖𝐿 و 𝑖𝐾 را به صورت 𝑖𝑌  𝐿𝑖 = 𝑃𝑖,2و
𝑇

 𝐾𝑖 = 𝑅𝑖 𝑃𝑖,1تعريف کنيم ،نامعادله زير برای 𝑧 𝑇 (𝑃𝑖 𝑀𝑖𝑜 + 𝑀𝑖𝑜 𝑃𝑖 )z
−

𝑇

𝑇

به عنوان کوچكترين مقادير استثنائی ماتريسهای  𝑃𝑖,1و  ، 𝑃𝑖,2میتوان
2

نشان داد که به ازای )  ،𝛽𝑖 ≥ ‖𝑃𝑖,1 𝐿𝑖 𝐶𝑖 ‖2 ⁄ (𝜖𝑖,1 𝜖𝑖,2نابرابریهای

برقرار باشد ،که 𝑜𝑖𝑀 و 𝑖𝑘𝑁 به ترتيب برابرند با

زير برقرار است.

𝑖𝐾 𝑜𝑖𝐵 𝐴𝑜 +
𝑖 [ = 𝑜𝑖𝑀
0

−

و

0
0
𝐾 𝑖 𝐹 .𝑁𝑘𝑖 = [𝐸 𝑖 −
]
𝑖𝑘𝐸
𝑘
𝑖 𝑘
𝑃𝑖,1
0
[ = 𝑖𝑃 ،اثبات را ادامه
در ادامه با انتخاب ماتريسهای ]
0 𝛽𝑖 𝑃𝑖,2
میدهيم ،که 𝑖𝛽 ضرايب مثبتی هستند که مقادير آنها در حين اثبات

̃𝑥 𝑇 ̃𝑥

∀𝑖 ∈ ℳ

( 15الف) برقرار است ،اگر و تنها اگر به ازای هر ∈
𝑇

𝑛 ،ℝ2رابطه 𝑧 𝑖𝑃 𝑇 𝑧) 𝑖𝜆 + 𝑀𝑖𝑜 𝑃𝑖 )𝑧 ≤ −(𝛼𝑖 +

𝑇] 𝑇 ̃𝑥 [𝑥̂ 𝑇 ,

𝑜𝑖𝑀 𝑖𝑃( 𝑇 𝑧

=𝑧

داشت:

که 𝑗𝑖𝑆 ها برابر هستند با:

𝑇

𝐵𝑖𝑜 𝐾𝑖 )𝑇 𝑃𝑖,1 ,

𝑖𝑜𝐴(

;𝑧 𝑖𝑃 𝑇 𝑧) 𝑖𝜆

− (𝛼𝑖 +

𝜖𝑖,1

2

= ̂𝑥 𝑇 ̂𝑥 𝑥̃ 𝑇 𝑥̃ − 𝜖𝑖,1
𝑥̃) < 0

‖𝑃𝑖,1 𝐿𝑖 𝐶𝑖 ‖2
√𝜖𝑖,1

‖𝑃𝑖,1 𝐿𝑖 𝐶𝑖 ‖2
𝜖𝑖,1

2𝑥̂ 𝑇 𝑃𝑖,1 𝐿𝑖 𝐶𝑖 𝑥̃ −
𝑇

𝑥̃) (√𝜖𝑖,1 𝑥̂ −

‖𝑃𝑖,1 𝐿𝑖 𝐶𝑖 ‖2
√𝜖𝑖,1

− (√𝜖𝑖,1 𝑥̂ −

بنابراين ،در صورتی که ( 13الف) و ( 13ب) برقرار باشند ،رابطه
𝑧 𝑖𝑃

𝑇 𝑧)

𝑖𝜆 < −(𝛼𝑖 +

𝑇
𝑧) 𝑖𝑃 𝑜𝑖𝑀 +

𝑜𝑖𝑀 𝑖𝑃(

𝑇

𝑧 که همان رابطه (15

الف) است برقرار خواهد بود .ضمن اينكه با ضرب کردن دو طرف

[ = 𝑖𝑃 𝑜𝑖𝑀 𝑃𝑖 𝑀𝑖𝑜 +
𝐵𝑖𝑜 𝐾𝑖 ) +

− 𝛽𝑖 𝜖𝑖,2

̂𝑥 𝑇 ̂𝑥

≤

+

≤ ̂𝑥 𝑇 ̂𝑥 2𝑥̂ 𝑇 𝑃𝑖,1 𝐿𝑖 𝐶𝑖 𝑥̃ − 𝛽𝑖 𝜖𝑖,2 𝑥̃ 𝑇 𝑥̃ − 𝜖𝑖,1

برقرار

باشد .همچنين با جايگذاری 𝑖𝑃 و 𝑜𝑖𝑀 در رابطه ( 15الف) ،خواهيم

̃𝑥 𝑖𝐶 𝑖𝐿 2𝑥̂ 𝑇 𝑃𝑖,1

𝑇
𝑧) 𝑖𝑃 𝑜𝑖𝑀

𝑜𝑖𝑀 𝑖𝑃( 𝑇 𝑧

و

مشخص میشود.

𝑆12
]
𝑆22

+

≤

+

𝑜𝑖𝑀 𝑖𝑃( 𝑇 𝑧

همچنين با تعريف )  𝜖𝑖,1 ≔ 𝜎𝑚𝑖𝑛 (𝑃𝑖,1و ) 𝜖𝑖,2 ≔ 𝜎𝑚𝑖𝑛 (𝑃2,1

𝑃𝑖 𝑁𝑘𝑖 + 𝑁𝑘𝑖 𝑃𝑖 ≥ −

𝑆11
𝑆21

]̃𝑥 𝛽𝑖 𝑥̃ 𝑇 𝑃𝑖,2

̂𝑥 −[𝑥̂ 𝑇 𝑃𝑖,1

𝑇
𝑧) 𝑖𝑃 𝑜𝑖𝑀

̃𝑥 𝑖𝐶 𝑖𝐿 (𝛼𝑖 + 𝜆𝑖 )𝑧 𝑇 𝑃𝑖 𝑧 + 2𝑥̂ 𝑇 𝑃𝑖,1

≤ 𝑖𝑃 𝑖𝑘𝑁 𝑃𝑖 𝑁𝑘𝑖 +

𝑖𝐶 𝑖𝐿
]
𝑖𝐶 𝑖𝐿 𝐴𝑜𝑖 −

− 𝑃𝑖,2 𝑌𝑖 𝐶𝑖 ) 𝑃𝑖,2

− 𝑃𝑖,2 𝑌𝑖 𝐶𝑖 ) +

برقرار خواهد بود.

𝑇

𝑃𝑖 𝑀𝑖𝑜 + 𝑀𝑖𝑜 𝑃𝑖 ≤ −(𝛼𝑖 + 𝜆𝑖 )𝑃𝑖 ,

𝑇

𝑖𝑜𝐴(

𝑖𝑜𝐴( 𝑃𝑖,2

نامعادالت ماتريسی ( 15ج) و ( 15د) در  𝑄𝑖 = 𝑃𝑖−1و جايگذاری 𝑖𝑘𝑁
𝑖𝑜𝐴( 𝑃𝑖,1

=
+
+
= 𝑃𝑖,1 𝐿𝑖 𝐶𝑖 ,
= (𝐿𝑖 𝐶𝑖 )𝑇 𝑃𝑖,1 ,
= 𝛽𝑖 {𝑃𝑖,2 (𝐴𝑜𝑖 − 𝐿𝑖 𝐶𝑖 ) + (𝐴𝑜𝑖 − 𝐿𝑖 𝐶𝑖 )𝑇 𝑃𝑖,1 }.

𝑆11
𝑆12
𝑆21
𝑆22

بنابراين رابطه زير برای 𝑧) 𝑖𝑃 𝑇 𝑜𝑖𝑀  𝑧 𝑇 (𝑃𝑖 𝑀𝑖𝑜 +برقرار است.
𝑇

= 𝑧) 𝑖𝑃 𝑜𝑖𝑀 𝑧 𝑇 (𝑃𝑖 𝑀𝑖𝑜 +
𝑥̂ 𝑇 [𝑃𝑖,1 (𝐴𝑜𝑖 + 𝐵𝑖𝑜 𝐾𝑖 ) + (𝐴𝑜𝑖 + 𝐵𝑖𝑜 𝐾𝑖 )𝑇 𝑃𝑖,1 ]𝑥̂ +
𝛽𝑖 𝑥̃ 𝑇 [𝑃𝑖,2 (𝐴𝑜𝑖 − 𝐿𝑖 𝐶𝑖 ) + (𝐴𝑜𝑖 − 𝐿𝑖 𝐶𝑖 )𝑇 𝑃𝑖,1 ]𝑥̃ +
̃𝑥 𝑖𝐶 𝑖𝐿 2𝑥̂ 𝑇 𝑃𝑖,1

اکنون ،با اعمال لم مكمل شور بر روی روابط ( 13الف) و ( 13ب)

در آنها ،به روابط ( 13ه) و ( 13و) خواهيم رسيد .همچنين با استفاده از
( 13ه) و ( 13و) نتيجه میشود 𝑗𝑄 ≥ 𝑖𝑄 𝐷𝜏 𝑖𝜆 𝑒 ،که معادل با نامعادله
ماتريسی ( 15ب) است .لذا اثبات قضيه کامل شده است.



نکته  :3در صورتی که ماتريسهای مثبت معين  𝑄1و  𝑄2وجود داشته
باشند ،به نحوی که با قرار دادن  𝑄𝑖,1 = 𝑄1و (∀𝑖 ∈ ،𝑄𝑖,2 = 𝑄2

) ،ℳروابط (13الف) – (13د) برقرار باشند ،سيستم سوئيچينگ خطی
( )3( – )1با فيدبک حالت مبتنی بر رويتگر حالت (= 𝑖𝐾{

} 𝑅𝑖 𝑄1−1 , 𝑖 ∈ ℳو } ){𝐿𝑖 = 𝑄2−1 𝑌𝑖 , 𝑖 ∈ ℳبه ازای هر سيگنال
سوئيچ دلخواه پايدار خواهد بود .عالوه بر اين ،درصورتی که
ماتريسهای 𝑅 و 𝑌 با ابعاد مناسب نيز وجود داشته باشند که روابط

روابط زير بدست میآيند.

مذکور به ازای 𝑅 = 𝑖𝑅 و𝑌 = 𝑖𝑌 برقرار باشند ،سيستم سوئيچينگ

𝑜
𝑇𝑜 𝑇
𝑇𝑜𝐴 𝐴𝑜𝑖 𝑄𝑖,1 + 𝑄𝑖,1
(𝑖 + 𝐵𝑖 𝑅𝑖 + 𝑅𝑖 𝐵𝑖 ≤ (𝛼𝑖 + 𝜆𝑖 + 1)𝑄𝑖,1 )16

خطی دارای نامعينی با استفاده از يک فيدبک حالت مبتنی بر رويتگر

(𝑄𝑖,2 𝐴𝑜𝑖 + 𝐴𝑇𝑖 𝑄𝑖,2 − 𝑌𝑖 𝐶𝑖 − 𝐶𝑖𝑇 𝑌𝑖𝑇 ≤ (𝛼𝑖 + 𝜆𝑖 + 1)𝑄𝑖,2 )17
−1
 𝑃𝑖,1 = 𝑄𝑖,1و نامعادله ( )17در
با ضرب کردن طرفين نامعادله ( )16در

تكی (  𝐾 = 𝑅𝑄1−1و 𝑌  )𝐿 = 𝑄2−1و هر سيگنال سوئيچ دلخواه قابل
پايدارسازی مقاوم است.

−1
 𝑃𝑖,2 = 𝑄𝑖,2نامعادالت زير را خواهيم داشت.
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جدول  :1ماتريسهای 𝑖𝑅 𝑄𝑖 ،و 𝑖𝐾 به همراه ضرايب 𝑘 𝛼𝑖,و 𝑖𝜆 بدست آمده از

 -5مثالهای عددی
مثال  -1سيستم سوئيچينگ )𝑡(𝑢 )𝑡(𝜎𝐵  𝑥̇ (𝑡) = 𝐴𝜎(𝑡) 𝑥(𝑡) +با

قضيه  1برای سيستم سوئيچينگ ()20
زیرسیستم اول

ماتريسهای 𝑖𝐴 و 𝑖𝐵 ( )𝑖 = 1,2نشان داده شده در معادالت ( )20را در

𝜆1 = 2

نظر بگيريد .با فرض اينكه تمامی حالتهای سيستم در دسترس باشند،

𝛼1,𝑘 = 1 ; (𝑘 = 1,2,3) ,

]𝑅1 = [−5.325 −5.406 −6.628

بردارهای بهره فيدبک حالت پايدارساز را به نحوی تعيين میکنيم که

3.113 0.048 −0.013
] 𝑄1 = [ 0.048 3.150 0.026
−0.013 0.026 3.155

سيستم سوئيچينگ حلقه بسته ،به ازای هر سيگنال سوئيچ با حداقل زمان
اقامت  0/1ثانيه ،پايدار مجانبی مقاوم باشد.

]𝐾1 = [−1.6939 −1.6736 −2.0941

𝑎−2.8 − 0.2
6.3
𝑏−0.6 + 0.2
[ = 𝐴1
]
1
𝑐−0.1𝑎 − 0.1
7
𝑐0.5 − 0.2𝑏 − 0.3
−3.7
𝑎0.9 + 0.3𝑏 − 0.3
= 𝐴2
𝑏0.8 − 0.2𝑎 + 0.3
𝑐1.3 − 0.1
𝑏0.6 − 0.2
[
]
2
𝑐−2.8 − 0.3𝑎 − 0.2
2
𝑐1.4 + 0.2
1.3
0.3𝑏 − 0.1𝑎 − 0.3
𝑎1 − 0.2
]𝑏𝐵1 = [2 − 0.1
1
𝑎2 + 0.1
[ = 𝐵2
()20
]
1
𝑐1 + 0.2

زیرسیستم دوم
𝜆2 = 2

𝛼2,𝑘 = 1 ; (𝑘 = 1,2,3) ,

]𝑅2 = [−8.229 −11.113 −6.854
3.160 −0.003 0.002
]𝑄2 = [−0.003 3.144 −0.008
0.002 −0.008 3.145
]𝐾2 = [−2.6064 −3.5424 −2.1861

که پارامترهای نامعين سيستم دارای  20درصد نامعينی حول مقادير نامی
بوده ومقادير نامی آنها نيز برابر است با  𝑏 𝑜 = 5 ،𝑎𝑜 = 6و .𝑐 𝑜 = 4
همانگونه که مشاهده میکنيد ،ماتريسهای توصيفکننده ساختار نامعينی
ماتريسهای 𝑖𝐴 و 𝑖𝐵 به صورت زير میباشند.
−0.2
0
0
𝐸12 = [ 0
−0.3
] 0
0
0
−0.1
0.3 0 −0.2
𝐸22 = [ 0 0
] 0
0 0 0.3
0 −0.1 0
]𝐸32 = [ 0 −0.2 0
0.2
0
0
𝑇]𝐹12 = [0.1 0 0

0
0
−0.1
] 0
0
−0.3
0 0.2
]0 0
0 0.3
0
0
]−0.1 0
0
0
𝑇] 0 0

−0.2
𝐸11 = [ 0
0
0
𝐸21 = [ 0
−0.2
0
𝐸31 = [ 0
−0.3
𝐹11 = [−0.2

𝑇]𝐹22 = [0 0 0

𝑇]𝐹21 = [0 −0.1 0

𝑇]𝐹32 = [0 0 0.2

𝑇]𝐹31 = [0 0 0

همچنين میتوان ناپايدار بودن زيرسيستمهای نامی

(=

𝑖𝑜𝐴

) 𝑜 𝑐  ،)𝐴𝑖 (𝑎𝑜 , 𝑏 𝑜 ,که در ( )21نشان داده شدهاند ،را بررسی نمود.
( 21الف)
( 21ب)

−4
6.3 0.4
−0.2
Ao1 = [ 1
−1
] 7 ] , B1o = [ 1.5
−1.7 −3.7 0.6
1
1.1
0.9 −0.4
2.6
Ao2 = [ 2 −5.4
] 2 ] , B2o = [ 1
2.2
1.3 0.6
1.8

میتوان به سادگی بررسی نمود که شرط کنترلپذير بودن
زيرسيستمهای نامی برقرار است .بنابراين با استفاده از نتايج ارائه شده در
قضيه  1و حل مجموعه نامعادالت ماتريسی ( 6الف)  6( -د) با کمک
جعبه ابزار  YALMIPدر نرمافزار  ،MATLABمیتوان به نتايج نشان
داده شده در جدول  1دست يافت (  .)𝐾𝑖 = 𝑅𝑖 𝑄𝑖−1همچنين نتايج
شبيهسازی سيستم سوئيچينگ ( )20به ازای پارامترهای ،𝑎 = 5.4
 𝑏 = 5.7و  𝑐 = 4.5و  𝐾1و  𝐾2نشان داده شده در جدول  1و يک
سيگنال سوئيچ با زمان اقامت تصادفی حداقل برابر با 0/1ثانيه در شكل 3
نشان داده شده است.
مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،4زمستان 1393

شكل  :3حالتهای سيستم سوئيچينگ خطی پايدارسازی شده با استفاده از
فيدبک حالت (باال) ،به ازای سيگنال سوئيچ نشان داده شده با حداقل زمان اقامت
 0/1ثانيه (پايين)

مثال  :2در صورتی که در سيستم سوئيچينگ خطی توصيف شده در
مثال  ،1تمامی حالت ها در دسترس نباشند و تنها خروجی زيرسيستمها ،با
معادله نشان داده در ( ،)22قابل اندازهگيری باشند ،بردارهای بهره فيدبک
حالت پايدارساز مبتنی بر رويتگر حالت را به نحوی تعيين میکنيم که
سيستم سوئيچينگ حلقه بسته ،به ازای هر سيگنال سوئيچ با حداقل زمان
اقامت  0/1ثانيه ،پايدار مجانبی مقاوم باشد.
()22

𝑥]4

𝑦 = [1 2

از آنجا که زيرسيستمهای نامی نشان داده شده در ( )21و (،)22
شرط کنترلپذيری و رويتپذيری را برآورده میکنند ،با استفاده از نتايج
ارائه شده در قضيه  2و به کمک جعبه ابزار  ،YALMIPنتايج نشان داده
شده در جدول  2بدست میآيد .ضمن اينكه نتايج شبيهسازی سيستم
سوئيچينگ ( )20و ( )22به ازای پارامترهای  𝑏 = 5.7 ،𝑎 = 5.4و
 𝑐 = 4.5و  𝐿1 ،𝐾2 ،𝐾1و  𝐿2نشان داده شده در جدول  2و يک
سيگنال سوئيچ با زمان اقامت تصادفی حداقل برابر با  0/1ثانيه در شكل 4
نشان داده شده است .همچنين نتايج شبيهسازی سيستم سوئيچينگ ( )20و
( )22به ازای پارامترهای نامی  𝑏 = 5 ،𝑎 = 6و  𝑐 = 4به ازای همان
سيگنال سوئيچ در شكل  5نشان داده شده است.
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جدول  :2ماتريسهای 𝑖𝑄 𝐾𝑖 ،و 𝑖𝐿 به همراه ضرايب 𝑘 𝛼𝑖,و 𝑖𝜆 بدست آمده از
قضيه  2برای سيستم سوئيچينگ ( )20و ()22
زیرسیستم اول
𝛼1,𝑘 = 1 ; (𝑘 = 1,2,3) ,

𝜆1 = 2

−1.1888
1.1321
−0.1733
−1.2613
9.6218
0.0708

0.6833
]−0.1733
1.1118
1.2863
]0.0708
5.4680
]−2.5040 −1.6629

4.4961
𝑄1,1 = [−1.1888
0.6833
1.6947
𝑄1,2 = [−1.2613
1.2863
𝐾1 = [−0.1983

𝑇]𝐿1 = [−2.0472 0.4289 1.7171
زیرسیستم دوم
𝛼2,𝑘 = 1 ; (𝑘 = 1,2,3) ,

𝜆2 = 2

−1.0792
1.4360
−0.4070
−1.5988
10.6330
0.0750

1.2624
]−0.4070
1.1252
0.9263
]0.0750
6.3105
]−0.9194 −2.2507

4.9249
𝑄2,1 = [−1.0792
1.2624
1.3316
𝑄2,2 = [−1.5988
0.9263
𝐾2 = [−1.3966

𝑇]𝐿2 = [3.4864 0.6847 0.4784

شكل ( :4الف) حالتهای سيستم سوئيچينگ خطی پايدارسازی شده با استفاده از
فيدبک حالت مبتنی بر رويتگر( ،ب) خطای رويتگر حالت = )𝑡(𝑒

))𝑡(̂𝑥 )𝑡(𝜎𝐶 ( ،(𝑦(𝑡) −ج) سيگنال کنترلی )𝑡(̂𝑥 )𝑡(𝜎𝐾 = )𝑡(𝑢 و (د) سيگنال
سوئيچ با حداقل زمان اقامت  0/1ثانيه برای سيستم سوئيچينگ مثال  2و
پارامترهای  𝑏 = 5.7 ،𝑎 = 5.4و .𝑐 = 4.5

 -6نتیجهگیری
در اين مقاله ،مسئله پايدارسازی با فيدبک حالت و سيگنال سوئيچ دارای
حداقل زمان اقامت مشخص برای سيستمهای سوئيچينگ خطی دارای
نامعينی پارامتری بررسی شد .ابتدا با فرض قابل اندازهگيری بودن تمامی
حالتها ،يک روش طراحی ماتريسهای بهره فيدبک حالت بر اساس
حل مجموعه نامعادالت ماتريسی خطی پيشنهاد شده تا بتوان سيستم
سوئيچينگ خطی نامعين را به ازای تمامی سيگنالهای سوئيچ با حداقل
زمان اقامت مشخص پايدار نمود .از آنجا که در اغلب کاربردهای عملی،
تنها خروجی های سيستم در دسترس هستند و امكان اندازهگيری همهی
حالتهای سيستم وجود ندارد ،روش طراحی بهرههای فيدبک حالت
مبتنی بر رويتگر ،جهت پايدارسازی مقاوم طراحی شد و پايداری سيستم
حلقه بسته با فرض کنترلپذير و رويتپذير بودن زيرسيستمهای نامی
اثبات گرديد .اگرچه روشهای پيشنهادی برای پايدارسازی مقاوم ارائه
شده است ،اثبات شده است که آنها برای طراحی فيدبک حالت
پايدارساز در سيستمهای سوئيچينگ بدون نامعينی نيز قابل استفاده
میباشند .به منظور ارزيابی صحت و کارايی روشهای پيشنهادی برای
پايدارسازی مقاوم ،مثالهايی مورد بررسی قرار گرفتهاند.
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شكل ( :5الف) حالتهای سيستم حلقه بسته پايدار شده با استفاده از فيدبک
حالت مبتنی بر رويتگر( ،ب) خطای رويتگر حالت 𝑒(𝑡) = (𝑦(𝑡) −

))𝑡(̂𝑥 )𝑡(𝜎𝐶( ،ج) سيگنال کنترلی )𝑡(̂𝑥 )𝑡(𝜎𝐾 = )𝑡(𝑢 و (د) سيگنال سوئيچ با

حداقل زمان اقامت  0/1ثانيه ،برای سيستم سوئيچينگ مثال  2و پارامترهای
 𝑏 = 5 ،𝑎 = 6و .𝑐 = 4
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چکیده :در اين مقاله ،به منظور بهبود عملكرد سيستمهای تحت کنترل شبكه  ،TCPاستفاده از مديريت طول صف پيشنهاد گرديده
است .جهت کنترل ازدحام شبكهی  ،TCPمدل تحليلی شبكه  TCPمورد استفاده قرار گرفته است و به طراحی کنترلگر فيدبک حالت از
نوع  PIDپرداخته شده است .در نتيجة تنظيم طول صف ،حول مقدار به اندازة دلخواه کوچک و کاهش واريانس طول صف ،تأخير شبكه
که وابسته به طول صف است و همچنين تغييرات تأخير کاهش يافته و لذا عملكرد کلی سيستم تحت کنترل شبكه بهبود میيابد .با توجه به
ماهيت تصادفی شبكه ،سيستم تحت کنترل و شبكه دارای نامعينی ساختاری در نظر گرفته شده اند .با تلفيق مدل شبكه و سيستم ،سيستم
حلقه بسته به شكل سيستم تأخيردار با تأخير وابسته به حالت خواهد شد .سپس با استفاده از روش لياپانوف-کراسوفسكی ،شرط کافی برای
پايداری سيستم حاصل ارائه گشته است .قضيه ارائه شده در قالب نامساویهای ماتريسی خطی وابسته به تأخير است که ضرايب
کنترلگر PIDنيز که تعيين آن از اهميت بااليی برخوردار است ،از حل آن بدست میآيد .روش پيشنهادی شبيهسازی گشته و برتری آن
نسبت به ساير روشها نشان داده شده است .همچنين با استفاده از مثال عددی نشان داده شد که روش پيشنهادی قادر به افزايش بيشينه تأخير
قابل دستيابی توسط سيستم است و لذا نسبت به ساير روشها از محافظهکاری کمتری برخوردار است.
کلمات کلیدی :سيستمهای کنترل شبكه بر اساس پروتكل  ،TCPمديريت فعال طول صف ،نامعينی ساختاری ،لياپانوف ،نامساوی
ماتريسی خطی.

Performance Improvement of Uncertain TCP-Networked Control
Systems Using Robust AQM
Masoumeh Azadegan, Mohammad T. H. Beheshti, Babak Tavassoli
Abstract: This paper presents AQM design to improve the performance of networked control
systems. An analytical model of the transmission control protocol (TCP) network is considered and
a PID-type state feedback controller is developed to regulate the queue length. This leads to keeping
network induced delay and its variation to be small enough to improve the overall performance of
the NCSs. The model is assumed to possess structured uncertainties due to the stochastic nature of
the network. By augmenting the TCP model with the plant equations, the closed loop system is
transformed to a state-dependent delay differential equation (SDDDE). Applying the LyapunovKrasovskii method, a sufficient condition for the stability of this class of systems is obtained in
terms of linear matrix inequality (LMI). PID controller parameters will be determined by solving
these LMIs. Simulation results are presented and it has been shown that maximum allowable bound
of time delay will increase in the proposed method.
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کراندار [ ]24و تأخير با توزيع احتماالتی و يا زنجيرة مارکوف [ ]25و

 -1مقدمه
پيشرفت روزافزون شبكههای ارتباطی از يكسو و پيچيدگی
سيستمهای صنعتی از سوی ديگر ،مهندسين کنترل را بر آن داشته که از
شبكههای ارتباطی برای انتقال اطالعات استفاده نمايند .به طور کلی به
سيستمهايی که در آنها اطالعات از حسگر به کنترلگر و از کنترلگر به
عملگر از طريق شبكة داده منتقل میگردد ،سيستمهای تحت کنترل شبكه
( 1)NCSمیگويند .در واقع در اين سيستمها مسير فيدبک از طريق يک
شبكة ديجيتالی انتقال داده بسته میشود .اين سيستم مزايايی چون کاهش
سيم کشی و در نتيجه کاهش هزينه ،نگهداری آسان ،انعطافپذيری و
افزايش قابليت اطمينان سيستم دارد .اما استفاده از شبكه در مسير فيدبک
منجر به وقوع برخی مشكالت و محدوديتها مانند خرابی دادهها در مسير
انتقال ،محدوديت پهنای باند شبكة انتقال داده ،ايجاد تأخير در مسير انتقال
و از دست رفتن اطالعات 2میگردد .از کاربردهای آن میتوان به سيستم
کارکرد از دور ،فضاپيماها و کارخانههای صنعتی اشاره نمود.
مطالعة  NCSيک حوزة تحقيقاتی مرکب از تئوریهای کنترل و
شبكه است .بنابراين به منظور تحليل پايداری و بهبود عملكرد  ،NCSابزار
تحليل و طراحی پارامترهای کنترل و شبكه الزم است .بر اساس انواع
شكلبندیهای شبكه ،روشهای مختلفی برای مواجهه با چالشهای شبكه
بكار برده شده است .از چالشهای اصلی موجود در شبكه ،تأخير و
سرريز اطالعات است که هريک میتواند موجب ازبين رفتن کارآيی و يا
ناپايداری سيستم گردد .در تحقيقات انجام شده پيرامون  ،NCSتحليل
پايداری يكی از نگرانکنندهترين مسائل است و لذا بيشترين تالش به حل
اين مسئله اختصاص يافته است؛ برای مثال [ .]7-1روشهای بسياری برای
مسئلة تحليل پايداری ارائه گشته است و عمدة اختالف موجود ميان
تحقيقات مختلف ،در نحوة مدلسازی شبكه است.
مرجع ] [8به بررسی اجمالی انواع تحقيقات صورت گرفته در زمينة
 NCSپرداخته است .به طور کلّی سه رويكرد برای طراحی کنترلگر در
 NCSدر نظر گرفته شده است .در رويكرد اول پارامترهای مؤثر شبكه به
صورت تأخير ] ،[9-14سرريز بسته ] [15, 16و يا هر دو ] [17-21در نظر
نظر گرفته شده و سپس در حضور آنها به منظور بهبود عملكرد  ،NCSبه
طراحی کنترلگر میپردازد .اغلب ،محدوديتهايی نيز بر روی تأثيرات
ناشی از شبكه در نظر گرفته میشود .برای مثال ،تأخير ناشی از شبكه
کمتر از زمان نمونه برداری باشد [ ]21يا تعداد سرريز بستههای پیدرپی
حداکثر 𝑚 باشد [ .]22در بسياری از پژوهشها شبكه در  NCSبه
صورت تأخير مدلسازی شده است که تأخير نيز به صورت ثابت و نامعين
[ ،]13متغير با زمان ] ،[23تأخير تصادفی مستقل [ ،]14تأخير تصادفی
Networked Control Systems
Packet loss
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[ ]26در نظر گرفته شده است .با توجه به ماهيت تصادفی شبكه،
نزديكترين مدل به مدل واقعی زنجيرة مارکوف است .اما مدلسازی تأخير
به صورت زنجيرة مارکوف ،محدوديتها وکاستیهايی دارد .واضح است
که هر چه تعداد مودهای پارامتر مارکوف بيشتر اختيار گردد ،مدلسازی
به مدل ايدهآل نزديكتر خواهد شد؛ از طرفی با افزايش مودها ،ابعاد
ماتريسها افزايش يافته و لذا مسئلة طراحی پيچيدهتر و حجم محاسبات
بيشتر خواهد شد .همچنين ،در مدلسازی تأخير به صورت زنجيرة
مارکوف به ماتريس گذر حالت نياز داريم که آرايههای آن نامعين بوده
و به طور دقيق قابل تعيين نمیباشد .اين امر نيز منجر به کاهش دقت
مدلسازی با استفاده از اين روش میگردد .در برخی از مقاالت نيز برخی
از اين پارامترها به صورت نامعين در نظر گرفته میشوند که اين امر نيز
منجر به افزايش محافظهکاری و همچنين افزايش ابعاد ماتريسها میگردد.
در تحقيقاتی که تاکنون در زمينة  NCSصورت گرفته که شبكه را به
صورت انواع تأخير مدلسازی نمودهاند ،وابستگی تأخير به ديناميک شبكه
مورد توجّه قرار نگرفته است .در [ ،]28وابستگی تأخير به طول صف
شبكه مورد توجّه قرار گرفته و به طراحی مديريت صف فعال برای شبكة
مبتنی بر  TCPپرداخته است که منجر به بهبود عملكرد شبكه گشته است.
در رويكرد دوم ،با فرض داشتن شبكة مورد نظر ،با بهبود کيفيت
سرويس 3شبكه سعی در کاهش اثرات مخرب شبكه و بهبود عملكرد
 NCSدارد [.]29
در رويكرد سوم ،به طراحی همزمان کنترلگر فرايند و برخی
مشخصههای شبكه پرداخته میشود [ .]30در رويكرد سوم ،طراح قادر
است از درجه آزادی طراحی هر دوی کنترلگر فرايند و شبكه به منظور
بهبود عملكرد  NCSبهره ببرد .در اين رويكرد ،دو روش مختلف برای
طراحی همزمان کنترلگر فرايند و شبكه قابل تصور است .در روش اول
طراحی پارامترهای مربوط به کنترل فرايند (مانند بهرة کنترلگر ،فواصل
نمونه برداری و  )...مستقل از پارامترهای شبكه (مانند پهنای باند شبكه،
نرخ انتقال داده ،احتمال سرريز بسته و  )...صورت میگيرد [ .]31روش
ديگر طراحی همزمان پارامترهای سيستم کنترل و شبكه است .با اين
رويكرد ،تداخل ميان سيستم تحت کنترل و شبكه نيز در طراحی مورد
توجّه قرار خواهد گرفت .در رويكرد طراحی همزمان ،مدلسازی دقيق از
شبكه از اهميت بااليی برخوردار است.
در مرجع [ ]32استفاده از مدل واقعی شبكه به جای مدلسازی شبكه
با تأخير و سرريز بسته ،در سيستمهای تحت کنترل شبكه پيشنهاد گشت.
با توجه به تنوع شبكهها و پروتكلها و گسترش روزافزون اينترنت و
کار برد آن در بسياری از سيستمها اعم از سيستمهای تحت کنترل شبكه،

1
2

)Quality of service (QoS
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پروتكل  TCP/IPبرای اين منظور برگزيده شد .با بكارگيری کنترلگر

صف است .لذا با طراحی کنترلگر ازدحام کران باال و تغييرات تأخير

ازدحام در مسيريابها که عموماً طراحی آن بر اساس طول صف مرجع

سيستم قابل کنترل است .با تلفيق مدل فرايند و شبكه ،سيستم حلقه بستة
2

صورت میگيرد ،تأخير زمانی ناشی از شبكه ،هر چند طبيعت تصادفی

 NCSبه شكل سيستم تأخيردار با تأخير وابسته به حالت خواهد شد .با

دارد ،اما به صورت تابعی از طول صف قابل مدلسازی میباشد .لذا در

توجه به اينكه در اين مدلسازی ،ديناميک تأخير که وابسته به ديناميک

مقالة مذکور به جای استفاده از مدلهای تصادفی و احتماالتی و يا زنجيرة

طول صف است شناخته شده است و از سوی ديگر ،به طور همزمان طول

مارکوف برای مدلسازی تأخير که پيچيدگيهای خاص خود را به دنبال

صف نيز کنترل میگردد ،لذا شرايطی بر روی تأخير سيستم بدست می-

دارد ،از اين مشخصة شبكه برای مدلسازی آن استفاده نموده است .با

آيد که تحليل سيستم  SDDDEبه سيستمهای با تأخير متغير با زمان تبديل

طراحی  AQMبه منظور کنترل ازدحام شبكة مورد استفاده در NCS

می گردد .در اين مقاله ،همچنين ،با توجه به تصادفی بودن ماهيت شبكه و

طول صف را حول مقدار به اندازة دلخواه کوچک تنظيم و واريانس آن

همچنين نامعينی مدل فرايند ،مدل فرايند و شبكه دارای نامعينی

را کاهش داده است .در نتيجة آن ،تأخير شبكه که وابسته به طول صف

ساختاريافته در نظر گرفته شدهاند .سپس با استفاده از روش لياپانوف-

است و همچنين تغييرات تأخير کاهش يافته و لذا عملكرد کلی سيستم

کراسوفسكی ،شرط کافی برای پايداری مقاوم سيستم حاصل ارائه گشته

تحت کنترل شبكه بهبود میيابد .در مرجع مذکور ،برای کنترل بخش

است .در ادامه به طراحی کنترلگر مقاوم پرداخته شده که در حضور

شبكه ،از کنترلگر فيدبک حالت استفاده شده است .اما برای پيادهسازی

نامعينی ساختاريافتة فرايند و شبكه ،قادر به پايدارسازی همزمان شبكه و

روشهای  AQMموجود بر اساس کنترل فيدبک حالت مدل ديناميک

فرايند است .قضايای ارائه شده در قالب نامساویهای ماتريسی خطی

 ،TCPمحدوديتهايی وجود دارد [ .]33-34در شبكههای واقعی ،اندازه-

وابسته به تأخير است که ضرايب کنترلگر فرايند و کنترلگر PIDشبكه که

ی پنجره 1به عنوان يكی از متغيرهای حالت مدل فضای حالت مدل

تعيين آن از اهميت بااليی برخوردار است ،از حل آن بدست میآيد.

ديناميک  TCPدر سمت روترها در دسترس نيست .برای مقابله با اين

روش پيشنهادی از طريق شبيهسازی مورد ارزيابی قرار گرفته و برتری آن

محدوديت ،مرجع [ ]33با طراحی رويتگر اندازه پنجره را تخمين زده و از

نسبت به ساير روشها نشان داده شده است .مقايسهی ديگری نيز با

آن استفاده نمود .در [ ]34کنترلگر مقاوم طراحی گشت که در آن اندازه

ديدگاه کران باالی تأخير قابل تحمّل توسط سيستم نسبت به انواع

پنجره تقريب زده شد .در مرجع [ ،]35از مشتق طول صف به جای اندازه

مدلسازیهای ديگر شبكه اعم از پرش مارکوف ،تأخير با توزيع

پنجره در طراحی کنترلگر فيدبک حالت استفاده شده است که در نتيجه

يكنواخت و تأخير تصادفی صورت گرفته است و نشان داده شد که در

کنترلگر فيدبک حالت از نوع  PDبر حسب طول صف خواهد داشت .در

روش پيشنهادی کران باالی تأخير قابل تحمّل توسط سيستم افزايش می-

اين روش نيازی به دانستن اندازه پنجره نمیباشد و تنها از مقادير طول

يابد.
در اين مقاله ابتدا در بخش  2مدلسازی جديدی از  NCSارائه گشته

صف که در سمت روتر اندازهگيری میشود ،استفاده میگردد.
ابزارهای شبيهسازی مختلفی به منظور شبيهسازی  NCSارائه شده

است که شامل دو زيربخش مدل ديناميک  TCPو تحليل آن و مدلسازی

است که از ترکيب نرمافزارهای مربوط به شبيهسازی فرايند و کنترلگر

 NCSاست .در بخش  3مسئله کنترل فرمولسازی شده و شرايط کافی

(مانند  )MATLABو نرمافزارهای مناسب جهت شبيهسازی شبكه (مانند

برای پايداری سيستم و همچنين طراحی کنترلگر مقاوم ارائه میگردد و

 OPNET ،NS2و  )...حاصل میگردد .برای نمونه بستر شبيهسازی

همچنين جزئيات پيادهسازی در طراحی  AQMمورد بحث قرار میگيرد.

]36[ PiccSIM

به منظور ارزيابی روش پيشنهادی نتايج شبيهسازی توسط نرمافزار

در اين مقاله از رويكرد سوم استفاده شده در [ ،]32يعنی طراحی
همزمان کنترلگر برای فرايند و شبكه استفاده شده است و تأخير از

 MATLABو مثال عددی در بخش  4ارائه شده است .در بخش پايانی
نتايج و پيشنهادات ارائه گشته است.

کنترلگر به عملگر در نظر گرفته شده است؛ با اين تفاوت که نامعينیهای
ساختاريافته به مدل فرايند و شبكه افزوده شده است و لذا کنترل مقاوم

 -2شبکة TCP

طراحی گشته است .همچنين برای بخش کنترل شبكه از روش ارائه شده

 AQM -1-2در شبكة TCP

 PIDاستفاده شده است .لذا در اين مقاله محدوديت پيادهسازی به علت

ازدحام شبكه يک مشكل اصلی است که به دليل سرريز يا گم شدن

عدم دسترسی به اندازه پنجره در سمت روتر برطرف شده است و تنها از

بستهها و تأخير ارتباطی زياد منجر به اتالف منابع میشود که در نتيجه آن

مقادير طول صف که در سمت روتر اندازهگيری میشود ،استفاده می-

عملكرد کلّ شبكه محدود گشته و کيفيت سرويس افت خواهد کرد.

گردد .خروجی بخش شبكه که طول صف است ،به طور مستقيم بر

هرچند کنترل ازدحام تنها معيار تضمين کيفيت سرويس نمیباشد ،اما به

در [ ]35با افزودن انتگرال طول صف يعنی کنترلگر فيدبک حالت از نوع

ديناميک فرايند تأثيرگذار است؛ چرا که تأخير سيستم وابسته به طول
Window size
مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،4زمستان 1393
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عنوان مرتبطترين و تأثيرگذارترين پديده در ارتباط شبكهای بر  NCSبه
آن خواهيم پرداخت.

روتر ضروری است .در حالی که در شبكههای واقعی عمالً اندازه پنجره
در سمت روتر قابل دستيابی نيست .اين محدوديت در تمامی روشهای

1

مديريت فعال صف ) (AQMکه در روترها پياده میشود ،يک

کنترل مبتنی بر فيدبک حالت وجود دارد؛ چراکه اندازة پنجره يكی از

روش کنترل ازدحام است که با سرريز هدفدار بستهها در گرههای ميانی

حالتهای مدل ديناميک  TCPاست .برای غلبه بر اين محدوديت ،برخی

موجب بهبود کارآيی شبكه میگردد .يكی از قديمیترين و

محقّقان استفاده از رؤيتگر برای تخمين حالت را پيشنهاد نمودند [.]33

پرکاربردترين الگوريتمهاجهت رفع ازدحام الگوريتمیاست که به RED

مرجع [ ] 34از مقدار تقريبی اندازة پنجره استفاده نموده است .در [،]35

معروف است .اين روش از طول صف به عنوان اطالعات استفاده میکند

روشی ارائه شده است که در آن نيازی به استفاده از اندازة پنجره و به تبع

و احتمال سرريز /نشان دار شدن بسته به صورت تابعی از مقدار ميانگين

آن استفاده از تقريب يا تخمينگر وجود ندارد .در [ ،]35از مشتق طول

آن محاسبه میگردد .محققين بسياری در رابطه با چگونگی تعيين

صف به جای اندازه پنجره در طراحی کنترلگر فيدبک حالت استفاده

پارامترهای  REDتحقيق نمودند [ .]37همچنين تاکنون مكانيزمهای

شده است .بر اساس مدلسازی ارائه شده ،کنترلگر فيدبک حالت از نوع

زيادی برای بهبود عملكرد مكانيزم  REDارائه شده است .از جمله اين

 PDبر حسب طول صف خواهد داشت که بر محدوديت مذکور غلبه

مكانيزمها ميتوان به  ]38[ ATREDاشاره نمود .دو روش  AQMشناخته

میکند.

2

3

4

5

شده ديگر  ]39[ REMو  ]40[ AVQاست.

در اين مقاله ،همانطور که در بخش مقدمه نيز گفته شد ،برای کنترل

در سالهای اخير مطالعات بسياری در زمينه مدلسازی شبكه TCP

ازدحام شبكه روش پيشنهادی توسط [ ]35استفاده میگردد .روش

صورت گرفته است .مدل جريان-سيال 6که توسط [ ]41ارائه گشت،

پيشنهادی نسبت به برخی روشهای اخير مانند  GMVو کنترل فازی نيز

چارچوب مناسبی برای تحليل وطراحی  AQMبر مبنای رويكرد تئوری-

ترجيح دارد ،چرا که اين روشها از پيچيدگیهای بااليی جهت پياده-

های کنترل در اختيار پژوهشگران قرار داد .اصول کنترل فيدبک ابزار

سازی برخوردارند .از سوی ديگر ،تعيين پارامترهای الگوريتم  PIDنيز از

مناسبی برای تحليل و طراحی  AQMاست .در سالهای اخير به منظور

اهميت بااليی برخوردار است؛ چرا که تعيين نامناسب ضرايب ممكن

بهبود الگوريتمهای ) ، (AQMروشهای کنترل کالسيک مانند PI

است منجر به ناپايداری يا تضعيف عملكرد گردد .در اغلب مقاالت

[ ]43[ PID ،]42[ PD ،]41بكار گرفته شدهاند .همچنين از روشهای

پارامترهای کنترلگر به روش سعی و خطا يا روش رايج زيگلر نيكولز

پيشرفته مانند  PIتطبيقی [ ،]45[ AGMV ،]44کنترل فازی [MPC ،]46

تعيين میگردد [ .]42در روش پيشنهادی ،ضرايب کنترلگر پايدارساز

 ]47[ MPCو  ...نيز استفاده شده است.

 PIDاز حل نامساویهای ماتريسی خطی بدست میآيد.

7

8

8

از جمله ضعفهايی که در اکثر کنترلگرهای ارايه شده مشاهده

 -2-2مدل شبكة TCP

میشود عدم بررسی موضوع تأخير در سرويسهای شبكه میباشد .اغلب
روشهای  AQMموجود شامل  REM/PI ،REDو  AVQکنترلگرهای
مستقل از تأخيرند [ 40و  ]42و يا تأخير را ثابت در نظر میگيرند [ 43و
 .]48حال آنكه وجود تأخير در شبكههای کامپيوتری امری اجتناب ناپذير
است .در بسياری از مقاالت بدون در نظر گرفتن تأخير به طراحی
کنترلگر پرداخته شده و با ارائه نتايج شبيهسازی ،قوام کنترلگر را در
حضور تأخير نشان دادند .طراحی کنترلگر شبكه با تأخير ثابت ،شرايط
پايداری محافظه کارانهای را نتيجه خواهد داد .در اين مقاله با در نظر
گرفتن تأخير متغير با زمان شبكه ،به طراحی کنترلگر برای تنظيم طول
صف پرداخته شده است .لذا برای طراحی کنترلگر فيدبک حالت،
مجموعهای از نامساویهای ماتريسی وابسته به تأخير حاصل میگردد.
برای پيادهسازی روشهای  AQMوجود مبتنی بر کنترلگر فيدبک
حالت ،دسترسی به حالتها يعنی اندازه پنجره و طول صف در سمت
1

. Active queue management, AQM
Random early detection
3
Adaptive thresholds random early detection
4
Random exponentially marking
5
Adaptive virtual queue
6
Fluid-flow
7
Adaptive generalized minimum variance
8
Model predictive controller
2
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بر اساس معادالت نظريه صف و تحليل معادالت ديفرانسيل اتفاقی،
در [ ]41يک مدل ديناميكی از رفتار  TCP/AQMارائه شده است که
میتوان آن را بر اساس معادالت ديفرانسيل غير خطی زير توصيف نمود:
()1

()2

w t  w t   t 
1

p t   t 
 t 
2 (  t    t  

N
w t 
 t 

wt  

q  t   C 

که در آن ) w(tمتوسط طول پنجره  TCPبر حسب بسته،

)q(t

)𝑡(𝑞  𝜏(𝑡) = 𝑇𝑝 +زمان رفت و
متوسط طول صف بر حسب بسته،
𝐶
برگشت بر حسب ثانيه 𝐶 ،ظرفيت لينک بر حسب بسته بر ثانيه 𝑇𝑝 ،تأخير
انتشار بر حسب ثانيه 𝑁،فاکتور بار يا تعداد

جريانهای TCPو ]𝑝 ∈ [0,1

احتمال دور ريز بستهها میباشد .اندازة پنجره و طول صف مقاديری مثبت
و محدود میباشند؛ يعنی ] 𝑚𝑤  𝑤 ∈ [0,و ] 𝑚𝑞  𝑞 ∈ [0,که 𝑚𝑞 و 𝑚𝑤 به
ترتيب مقادير ماکزيمم اندازه پنجره و ظرفيت بافر میباشند .توجّه نماييد
که در مدل فوق برای سادهسازی فرض شده است که ظرفيت لينک و
تعداد جريانهای  TCPثابت است.
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0 0
0 



 , Adn  0 0
0 ,


Cp
Cp 
0 0  0 
 0

2N 
2N 

0
1

با مشتقگيری از رابطة ( )2داريم:


0 , D n   0





d 
N
q t   
w t  
dt  q t 

T p


 C


()3

رابطة ( )7ي ک سيستم تأخيردار با تأخير وابسته به حالت است که

با جايگذاری روابط ( )1و ( )2در ( )3داريم:
N
2

()4

 q t 

T p 

 C


t   



 q t   C  q t 
 q t 

C
T p 
C



 q  t   C   q t     C  p
2N

تأخير آن در هر دوی حالت و سيگنال کنترلی وارد شده است .الزم به
q t  

()5



Cp
C2
 0  q t    
 p t   
2N
2N

که در آن  𝛿𝑞 = 𝑞 − 𝑞0و نقطه تعادل
𝑝𝑇 +

𝑞0
𝐶

2
𝑤02

𝜏0
𝑁

=  𝑤0و

میآيد .لذا رابطة تأخير )𝑡(𝜏 را نيز میتوان به صورت زير بر حسب متغير
حالت 𝑞𝛿 به صورت زير نوشت:
 0

()6

C

()8

 x p  t   Ap x p  t   B p u p  t 

 y p  t   C p x p  t 

که در آن ،انديس  pنماد فرايند است.

=  𝜏0است که از رابطه  𝑤̇ (𝑡) = 0, 𝑞̇ (𝑡) = 0بدست

 q t 

تأخير آن وابسته به حالت شبكه است.

سيستم خطی زير را به عنوان فرايند در نظر بگيريد:

 q t   

= 𝐶, 𝑝0

ذکر است که سيستم توصيف شده با رابطة ( )7خطی نيست؛ چرا که

 -3مدلسازی NCS

با خطیسازی رابطة ( )4حول نقطه کار )  (𝑤0, 𝑞0 , 𝑝0داريم:

 1 Cp 
2N
 q t     0   q t 
C  03
  0 2N 

1

1 0 , Fn  0
 C



1
0
A n  0
0

2
0  N  1

0
 03C



 0 


B n   0  ,C n   0


2
 C 

 2N 

n

 x p  t   Rحالتها،

 u p  t   R mورودی کنترل و  y p  t   R pخروجی اندازه-

گيری شده میباشد؛  B p ، Apو  C pماتريسهای حقيقی معيّن با ابعاد
مناسب میباشند .همانطور که در شكل  1مشاهده میشود ،فرايند از طريق
شبكه با کنترلگر در ارتباط است .حالت اندازهگيری شده توسط حسگر
در سمت کنترلگر و ورودی کنترلی ارسالی از کنترلگر در سمت فرايند

 t  

به صورت زير خواهند بود:
x  t   x  t   sc  t   ,

با بازنويسی روابط ( )5و ( )6نمايش فضای حالت شبكة  TCPبه شكلی

()9

u p  t   u p  t   ca  t  

زير قابل بيان است:
) xn  t   An xn  t   Adn xn  t    t    Bn un (t    t 

 yn  t   Cn xn  t 

  t   Fn xn  t   Dn

()7

که

در

آن،

انديس

n

نماد

شبكه

است.

t      q t   q t   q t 
 un  t    p  t ورودی کنترل و  yn  t    q  t سيگنال خروجی
x Tn

شبكه میباشد و

حالتهای

شبكه،

1

فرض میشود که حسگر مبتنی بر زمان است؛ يعنی از حالتهای فرايند به
طور متناوب نمونهبرداری میکند .کنترلگر و عملگر مبتنی بر رويداد

هستند؛ بدين معنا که سيگنال کنترل به محض رسيدن اطالعات جديد از
حسگر به کنترلگر محاسبه میگردد و همچنين سيگنال کنترل به محض
رسيدن اطالعات جديد از کنترلگر به عملگر ،به فرايند اعمال میگردد.
با تلفيق مدل معرفی شده برای شبكه در ( )7و مدل فرايند (رابطه ( ))8و بر
اساس ساختار ( NCSشكل  ،)1معادلة سيستم حلقه بستة  NCSکه ساختار
آن در شكل  2نشان داده شده است ،به صورت زير خواهد بود:

Time-driven
Event-driven
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x t   Ax t   Ad x t   t    Bu t   t  


 t   Fx t   D

()10

شكل  :1ساختار NCS
)) u p ( t   ( t

که در آن  xT  t    xTp  t  xnT  t و




) u p (t
Plant
Controller

Plant

0 
A p
0 
0
A 
 , Ad  
,
 0 A n 
0 Adn 
0 
B p
B 
 , F  01 p Fn  , D   0
 0 B n 
همانطور که مشاهده مینماييد ،رابطة ( )10نيز يک سيستم تأخيردار
با تأخير وابسته به حالت است که تأخير آن در هر دوی حالت و سيگنال

)) x( t   ( t

) x( t
q

) AQM un ( t
Controller

TCP/IP
Network

Controller

Plant & Network

شكل  :2ساختار پيشنهادی NCS

 -4پایداری و پایدارسازی مقاوم NCS

کنترلی وارد شده است .توجه نماييد که اگرچه به ظاهر سيستم تلفيقی

در اين بخش قضايايی شامل شرط پايداری و وجود کنترلگر

رابطة ( )10به صورت بلوکی قطری است؛ اما تداخل ميان فرايند،

پايدارساز مقاوم برای سيستم ( )11ارائه شده است .بدين منظور ابتدا لم

کنترلگر و شبكه از طريق تأخير است .تأخير    t ظاهر شده در مدل

فرايند  ،وابسته به طول صف است که يكی از حالتهای شبكه است.
بنابراين ،همانطور که در شكل  2نيز مشاهده مینماييد ،سيستم کنترل

فرايند و شبكه از طريق متغير تأخير    t روی هم تأثير میگذارند.

زير بيان میگردد:

لم  ]50[ )S-Procedure( -1برای هر 
  T    T C T C برقرار باشد ،آنگاه

PB   
  0
0   

حال فرض میشود فرايند و شبكه دارای نامعينی پارامتری میباشند
و سيستم نامعين  NCSرا به صورت زير در نظر گرفته میشود:
()11

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

 (B  B )u t   t  


 t   Fx t   D

که در آن ماتريسهای 𝐴∆  ∆𝐵،و 𝑑𝐴∆ توابع ماتريسی با مقادير حقيقی-
اند که نمايانگر نامعينیهای پارامتری متغير با زمان سيستم میباشند و به
شكل زير در نظر گرفته میشوند:
E B ,

()12

B   D A F1 t   E A

معادل است با وجود   0
PB   
  0
 I   

 A

زير شرط کافی برای پايداری وابسته به تأخير سيستم ( )10ارائه میدهد.

مثبت نيمه معيّن
()13

نمايند؛ که در آن  𝜌 > 0 ρثابت داده شده است که اغلب برابر يک در
نظر گرفته میشود و 𝐼 ماتريس همانی با ابعاد مناسب است [.]49
)) u p (t )  u p (t   ca (t

Network

)) x (t )  x(t   sc (t

X13 

X 23   0

X 33 

X12
X 22
T
X 23

 X11
 T
X   X12
 T
 X13

وجود داشته باشد به نحوی که نامساویهای ماتريسی زير برقرار باشند:

Network delay

()14

)  ca (t

Controller

   A T P  PA  C T C
  
BT P
  
T

هر 𝑡 برقرار باشد و ماتريسهای مثبت معيّن و متقارن 𝑄  𝑃,و 𝑅 و ماتريس

قابل اندازهگيری لبگ 1هستند که شرط 𝐼  𝐹(𝑡)𝑇 𝐹(𝑡) ≤ 𝜌2را ارضا می-

)  sc (t

به نحوی که

ابتدا فرض کنيد  𝑢(𝑡) = 0و سيستم دارای نامعيّنی نمیباشد .قضيهی

ابعاد مناسب و )𝑡( 𝐹1و )𝑡(  𝐹2توابع ماتريسی نامعيّن میباشند با المانهای

Network delay

T

است ،اگر شروط ) (0 < 𝜏(𝑡) < ℎو ) (𝜏̇ (𝑡) = 𝜆(𝑡) < 𝜇 < 1به ازای

که ماتريسهای 𝐴𝐷 𝐷𝐴𝑑 ،𝐸𝐵 ،𝐸𝐴 ،و 𝑑𝐴𝐸 ماتريسهای حقيقی ثابت معيّن با

) x( t

   A T P  PA
  
T
   B P

قضیه  -1به ازای ℎ > 0و  𝜇 < 1داده شده ،سيستم ( )10پايدار

Ad  D Ad F2 t  E Ad

Plant

و  ، اگر شرط

()15

) u p (t

hAT R 

hAdT R   0,

hR 


Ε12
Ε 22
*

 Ε11

* 

* 

R  X 33  0

که در آن
Lebesgue-measurable
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T
Ε11  AT P  PA  Q  1    X13  X13
 hX11 ,

در صورتی که تأخير دوطرفه يعنی از کنترلگر به عملگر و همچنين از

T
Ε12  PAd  1     X13  X 23
 hX12 ,

حسگر به کنترلگر وجود داشته باشد ،معادلة سيستم حلقه بسته به صورت





 hX 22

T
X 23





Ε 22  1    Q  X 23 

درقضية  2شرايط کافی برای وجود کنترلگر فيدبک حالت پايدارساز

اثبات -رجوع شود به [■ .]32

مقاوم برای سيستم ( )19ارائه میگردد و همچنين ضرايب کنترلگر از حل

نکته  -1در روند اثبات توجه داريم که
1
1
q  q
C
C

()16

سيستم چند تأخيره 1خواهد شد.

نامساویهای ماتريسی ارائه شده بدست میآيد.

  x    .x 

قضیه  -2به ازای  ℎ > 0و  𝜇 < 1داده شده ،سيستم ( )19به ازای
هر تأخير که شروط ) (0 < 𝜏(𝑡) < ℎو ) (𝜏̇ (𝑡) = 𝜆(𝑡) < 𝜇 < 1را

و از طرفی با توجه به رابطة ( )2که بيانگر تغييرات طول صف است که به

برآورده نمايد ،توسط کنترلگر فيدبک حالت ( )17و ( )18پايدارپذير

صورت اختالف بستههايی که صف را ترک میکنند و بستههايی که در

است ،اگر ماتريسهای مثبت معيّن و متقارن 𝑊  𝑈,و 𝑍 و ماتريس 𝑌 با

صف باقی ماندهاند مدلسازی شده است ،داريم  q  Cو لذا از رابطة

( )16نتيجه میشود که همواره    x   1به عبارت ديگر بيشينه ميزان
تغييرات تأخير نسبت به زمان يک میباشد .لذا در حالت کلی فرض می-

کنيم  .   x     1از سوی ديگر ،با توجه به تنظيم طول صف

ابعاد مناسب و ماتريس مثبت نيمه معيّن معيّن

T11 T12 T13 
 T

T  T12
T22 T23   0
 T

T
T13 T23 T33 

()20

روی مقدار دلخواه و وابستگی تأخير به اندازة طول صف بر اساس رابطة
( ،)6کران بااليی به صورت زير برای تأخير قابل تصوّر است:

وجود داشته باشد به نحوی که نامساویهای ماتريسی زير برقرار باشند:

 .   x   q  T p    q 0  T pلذا در حالت کلی فرض می-
C

شود . 0    x   h

C


hWA

hWAdT  hY T BT   0,

hZ

T

حال به طراحی همزمان کنترلگر پايدارساز مقاوم برای فرايند و شبكه

()21

پرداخته میشود .برای هر دو بخش  AQMو کنترل فرايند ،از کنترلگر
فيدبک حالت استفاده میگردد؛ در اين قسمت برای سادگی فرض
کرديم تأخير يكطرفه يعنی تنها از کنترلگر به عملگر وجود دارد .لذا
داريم:
()17

un  t   Kn xn  t 

()18

u p t   K p x p t 


 x  t   Ax  t   Ad x  t    t  


  t   Fx  t   D


,
 B n K n 

Adn



T
Γ11  WAT  AW  U  1    T13  T13
 hT11





T
Γ12  Ad W  BY  1    T13  T23
 hT12



 hT22

T
 T23  T23



Γ22  1    U

و بهرة پايدارساز از رابطة  𝐾 = 𝑌𝑊 −1بدست میآيد.
اثبات -رجوع شود به [■ .]32
حال سيستم را دارای نامعيّنی در نظر بگيريد .قضيهی زير شرط کافی
برای پايداری مقاوم سيستم ( )11با فرض  𝑢(𝑡) = 0ارائه میدهد.

که در آن  xT  t    xTp  t  xnT  t و


0

()22



بستة  NCSبه صورت زير خواهد بود:

0 
B p K p
 , Ad  
A n 
 0
Fn  , D   0

W  T33  0

که در آن

با جايگذاری ( )17و ( )18در ( )7و ( )8و تلفيق آنها ،معادلة سيستم حلقه

()19

 Γ11 Γ12

Γ   * Γ 22

*
* 

قضیه  -3به ازای ℎ > 0و  𝜇 < 1داده شده سيستم ( )11برای تمام
تأخيرهايی که شروط ) (0 < 𝜏(𝑡) < ℎو ) (𝜏̇ (𝑡) = 𝜆(𝑡) < 𝜇 < 1را

A p
A 
 0

ارضا مینمايند و تمامی نامعينیهای به شكل رابطة ( )12پايدار مقاوم

F  01 p

است ،اگر ماتريسهای مثبت معيّن و متقارن 𝑄  𝑃,و 𝑅 و اسكالرهای  𝜀1و
 𝜀2و ماتريس مثبت نيمه معيّن
Multiple delay system
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X13 

X 23   0

X 33 

()23

برآورده نمايد و تمامی نامعينیهای به شكل رابطة ( ،)12توسط کنترلگر

 X11
 T
X   X12
 T
 X13

X12
X 22
T
X 23

فيدبک حالت ( )17و ( )18پايدارپذير مقاوم است ،اگر ماتريسهای
مثبت معيّن و متقارن 𝑊  𝑈,و 𝑍 و ماتريس𝑌 با ابعاد مناسب و ماتريس

وجود داشته باشد به نحوی که نامساویهای ماتريسی زير برقرار باشند:

()24

PD Ad 

0 

hRD Ad   0,

0 
 2 

PD A

hA T R

0
hRD A

hAdT R
hR

1
0

*
*

 E11 E12

 * E
22

*
*


0
* 
* 
0


مثبت نيمه معيّن

T11 T12 T13 
 T

T  T12
T22 T23   0
 T

T
T13 T23 T33 

()28

وجود داشته باشد به نحوی که نامساویهای ماتريسی زير برقرار باشند:
W E TA

که در آن





T
Ε11  A T P  PA  Q  1    X 13  X 13
 hX 11  1E TA E A ,



 hX 12 ,



 hX 22   2 E TAd E Ad

T
23

T
23



()29






  0,






Ε12  PAd  1    X 13  X



Ε 22   1   Q  1    X 23  X

اثبات -کافی است در رابطة ( ،)14به جای 𝐴 و 𝑑𝐴 به ترتيب

 A  D A F1 t  E Aو  Ad  D A F2 t  E Aقرار دهيم و ماتريس
d
d

حاصل را از دوطرف در بردار  𝑥𝑖 , 𝑖 = 1,2,3ضربکنيم .سپس با
تعريف

F2 t  E Ad x 2

 nو F1 t  E A x 1

داريم:

()26

PD Ad   x 1 
 
0  x 2 

hRD Ad   x 3   0,
m 
0  
n 
0   

PD A
0
hRD A

hAdT R
hR

0
0

*
*

0
hW E TAd

Γ 22
*
0
*
*
*

hW E TA

E TB

0
0
0
0
 4

T

W E TAd Y

E TB

0
0
0
 3
0

T

hY

0
0
 2
0
0

W  T33  0



T
Γ11 W A T  AW  U  1    T13  T13
 hT11

 1D A D TA   2 D Ad D TAd

T

x1 
x 
 2
x 3 
 
m 
 n 

که  E12 ، E 11و  E 22قبالً در رابطة ( )24معرّفی گشتهاند .با توجه
به اينكه  ،𝐹(𝑡)𝑇 𝐹(𝑡) ≤ 𝐼,داريم:
()27

 hY
Γ33
0
0
0
0

hW AdT

0

()30


hA T R

B

T

Γ12

که در آن

m

 E11 E12

 * E
22

*
* 

0
* 
* 
0


T

0
0
1
0
0
0

R  X 33  0

()25

hW A T

 Γ11

* 

* 
* Γ

* 
 0

 0

m T m  x 1T E AT E A x 1 , nT n  x 2T E Ad T E Ad x 2

لذا با استفاده از لم  1و رابطة ( )26و ( ،)27رابطة ( )24حاصل میگردد و
بدين ترتيب قضيه اثبات میگردد■ .





Γ 22  1    U

و بهرة پايدارساز از رابطة  𝐾 = 𝑌𝑊 −1بدست میآيد.

اثبات -مشابه اثبات قضيه  ،3کافی است در رابطة ( ،)21به جای 𝐴 ،

𝑑𝐴 و 𝐵 به ترتيب  Ad  D A F2 t  E A ، A  D A F1 t  E Aو
d
d
 B  D A F1 t  E Bقرار دهيم و ماتريس حاصل را از دوطرف در

بردار  𝑥𝑖 , 𝑖 = 1,2,3ضربکنيم .سپس با تعريف

F1T t  D AT x 3 ,
x3

پايدارساز مقاوم با رابطة ( )17و ( )18برای سيستم ( )11ارائه میگردد و
میآيد.



 hT 22

T
 T 23  T 23

Γ33  hR   2 D A D TA   4 D Ad D TAd

حال قضية  3را تعميم داده و در قضية زير کنترلگر فيدبک حالت
همچنين ضرايب کنترلگر از حل نامساویهای ماتريسی ارائه شده بدست



T
Γ12  AdW  B Y  1    T13  T 23
 hT12

T
Ad

t  D

T
2

F

F1T t  D AT x 1 , m 2
x 1 , n2

T
Ad

t  D

T
2

F

m1
n1

داريم:

قضیه  -4به ازای  ℎ > 0و  𝜇 < 1داده شده ،سيستم ( )11به ازای
هر تأخير که شروط ) (0 < 𝜏(𝑡) < ℎو ) (𝜏̇ (𝑡) = 𝜆(𝑡) < 𝜇 < 1را
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hW A T

W E TA
T

0
0
0
0
0
0

()31

x 
 1 
x2 
x 
 3 
  m1   0
 
 m 2 
  n1 
 
  n 2 

B

T

0
hW E TAd

 hY
Γ33
0
0
0
0

E TB

0
0
0
0
0

Γ12

hW AdT

Γ 22
*
0
*
*
*
hW E TA

0
T

 Γ11

* 

* 
* 

* 
 0

 0

T

 x1 
x 
 2
x3 
 
 m1 
m 2 
 
 n1 
n 
 2

Y

W E TAd

E TB

0
0
0
0
0

T

با اعمال کنترلگر فيدبک حالت با بهرههای بدست آمده ،نمودار
حالت )𝑡( 𝑝𝑥 با مقادير اولية

𝑇]

 𝑥𝑝 (0) = [1 1در شكل  4نشان داده

شده است .همانطور که مشاهده میشود NCS ،با استفاده از روش
پيشنهادی پايدار گشته است .شكل  5از باال به پايين به ترتيب ،طول
صف ،اندازة پنجره ،احتمال سرريز بسته (سيگنال ورودی) و تأخير شبكه
را تحت کنترلگر پيشنهادی نشان میدهند .همانطور که مشاهده مینماييد

hY

طول صف حول مقدار مطلوب نگه داشته شده است .همانطور که

0
0
0
0
0

مشاهده می گردد ،با توجه به کنترل ازدحام شبكه ،طول صف و در نتيجه
تأخير ناشی از شبكه حول مقدار مطلوب نگه داشته میشود .فرايندِ تحت
تأثير اين تأخير نيز توسط اعمال کنترلگر فيدبک حالت حاصل از قضية

که   22 ، 12 ، 11و  33قبالً در رابطة ( )29معرّفی گشتهاند .با

پيشنهادی ،پايدار گشته است.

توجه به اينكه  ،𝐹(𝑡)𝑇 𝐹(𝑡) ≤ 𝐼,داريم:
m1T m1  x 1T D A D AT x 1 , m 2T m 2  x 3T D A D AT x 3

()32

n1T n1  x 1T D Ad D Ad T x 1 , n 2T n 2  x 3T D Ad D Ad T x 3

لذا با استفاده از لم  2و رابطة ( )31و ( ،)32رابطة ( )29حاصل میگردد و
بدين ترتيب قضيه اثبات میگردد■ .

شكل  :3ساختار در نظر گرفته شده برای شبيهسازی شبكه
3

 -5شبیه سازی

x1
x2

2.5

به منظور ارزيابی عملكرد روش پيشنهادی ،ساختار شبكه به صورت

2

بار نامی  100منبع 1اختيار میشود .طول صف مطلوب

 𝑞0و ظرفيت بافر 𝐶

1

به ترتيب  100و  300بسته در نظر گرفته شده است .با توجه به پيچيدگی

states of the plant

شكل  3در نظر گرفته شده است ..تأخير انتشار نامی ( 𝑝𝑇)  200ميلی ثانيه و

1.5

0.5

الگوريتمهای موجود جهت شبيهسازی  NCSکه پيشتر معرفی گرديد،

0

شبيهسازی توسط نرمافزار  MATLABصورت گرفته است .پارامترهای

90

100

80

فرايند و نامعينی نيز مطابق با رابطة ( )11به صورت زير در نظر گرفته شده
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40

20

30

10

-0.5
0

شكل  :4مسير حالت فرايند
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با استفاده از قضية چهار ،بهرة کنترلگر  NCSبه صورت زير بدست می-
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40

30

20

10

0

0.23

drop probablity

D Ad =  0 0 0 0.1 , E Ad = 1 0 0 1 ,
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()33

queue size

است [:]51

200

شكل  : 5از باال به پايين ،به ترتيب ،طول صف ،اندازة پنجره ،احتمال سرريز بسته
(سيگنال کنترل شبكه) و تأخير شبكه
Session
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در مثال زير به نحو ديگری به مقايسة روش پيشنهادی با برخی
روش های ديگر پرداخته شده است و نشان داده شده که قضيه ارائه شده

چشمگيری پيدا میکند و لذا روش ارائه شده از محافظهکاری کمتری
برخوردار است.

در اين مقاله قادر به دستيابی به کران باالی بيشتری بوده و لذا محافظه-
کاری آن کمتر میباشد.

مراجع

سيستم زير را در نظر بگيريد [:]53

0 
 2
 1 0 
A 
, Ad  


 0 0.9
 1 1

()35

بيشترين کران باالی تأخير که به ازای آن سيستم ( )21پايدار می-
ماند ،به ازای مقادير مختلف کران باالی مشتق تأخير ،در جدول يک
ارائه شده است .همانطور که مشاهده میشود ،با افزايش کران باالی
تغييرات تأخير )  ، ( بيشينه کران تأخير بدست آمده )  ( hکاهش میيابد
که يک روند منطقی میباشد .با استفاده از قضيه يک ،به جز در يكی از
موارد ،مقدار بيشينه کران باالی تأخير در روش پيشنهادی ما به طور
چشمگيری نسبت به ساير روشها افزايش يافته است و لذا روش پيشنهادی
از محافظهکاری کمتری برخوردار است.
جدول  :1مقايسة بيشينه کران باالی تأخير )  (hبه ازای  های مختلف

0.9

0.7

0.4

0.1

0.01



0.72

0.91

1.2

1.56

1.63

[h ]52

0.61

0.8

1.11

1.49

1.69

[h ]53

0.379

1.29

4.02

12.32

18.94

)قضیهh (3

 -8نتیجهگیری
در اين مقاله ،به منظور بهبود عملكرد سيستمهای کنترل شبكه بر
اساس پروتكل  ،TCPاز مديريت طول صف در بخش شبكه استفاده شد.
با تنظيم طول صف حول مقدار به اندازة دلخواه کوچک و کاهش
واريانس طول صف ،تأخير شبكه و همچنين تغييرات تأخير کاهش يافته و
لذا عملكرد کلی  NCSبهبود يافت .به منظور مقاومسازی روش
پيشنهادی ،سيستم تحت کنترل و شبكه دارای نامعينیهای پارامتری در
نظر گرفته شدند .با تلفيق مدل شبكه و سيستم ،سيستم حلقه بسته به شكل
سيستم تأخيردار با تأخير وابسته به حالت نوشته شد .سپس با استفاده از
روش لياپانوف-کراسوفسكی ،قضايايی برای تضمين پايداری  NCSدر
حضور تمام نامعينیهايی که شرايط الزم را برآورده میکنند ،ارائه
گرديد .قضيه ارائه شده در قالب نامساویهای ماتريسی خطی وابسته به
تأخير است که ضرايب کنترلگر PIDنيز که تعيين آن از اهميت بااليی
برخوردار است ،از حل آن بدست آمد .روش پيشنهادی از طريق شبيه-
سازی مورد ارزيابی قرار گرفت و کارآيی آن نشان داده شد .همچنين
قضية ارائه شده در اين مقاله از جهت معيار بيشينه تأخير قابل دستيابی
مورد مقايسه قرار گرفت و نشان داده شد که کران باالی تأخير افزايش
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