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

عیرب ،تحلیرل و

و جبران عیب در سیستمها ،سیستمهای کنتررل پیچیرده ،سیسرتمهرای زمران

حقیقی و سیستمهای کنترل تحت نظارت ،کنترل مدل چندگانه.
کاربردهای مورد عالقه مجله "کنترل" ،وسیع بوده و می تواند در برگیرنده موارد زیر باشد:
 )1سیستمهای هدایت و ناوبری.
 )2فرآیندهای صنعتی شامل فرآیندهای شیمیایی و بیوتكنولوژی.
 )3تولید و توزیع نیروی برق.
 )4انرژی های تجدیدپذیر.
 )5مهندسی محیط زیست و هواشناسی.
 )6سیستمهای اقتصادی و مالی.
 )7سیستمهای اطالعاتی ،مخابراتی و شبكه های صنعتی.
 )8مهندسی پزشكی ،مهندسی زیستی و سامانههای زیستی.
 )9نانو کنترل.
 )10پردازش داده.
 )11مهندسی خودرو.
 )12سیستم های حمل و نقل.
از کلیه پژوهشگران و کارشناسان فعال در زمینه های مرتبط با مهندسی کنترل و ابزار دقیق دعوت بعمل می آید تا مقراالت و نترایج
آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی خود را به این مجله ارسال نمایند .خواهشمند است مقاالت خود را به صورت الكترونیكی 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 چكیده ،بدنه مقاله ،مراجع و زیرنویسها باید با فونت  B Zar 12و با فاصله  doubleمیان خطرو ،،در صراحات A4

یك ستونی و تحت نرمافزار  Wordتهیه گردد.
آدرس نویسندگان
آدرس پستی کامل همه نویسندگان همراه برا شرماره تلارن و دورنگرار)فكس) و نشرانی پسرت الكترونیرك) )emailنویسرنده عهردهدار
مكاتبات در برگه مستقلی چاپ و به همراه مقاله ارسال گردد.
چکیده
هر مقاله باید شامل ،عنوان )فارسی و انگلیسی) ،چكیده )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 عكسها نمی باشد ،ولی رونوشت ارسالی باید واضر باشرد .پرس از
تایید مقاله ،ارسال اصل تصاویر و عكسها جهت چاپ مقاله ضروری میباشد.
مراجع
به کلیه مراجع باید در متن ارجاع داده شده باشد .مراجع باید با شماره مشخ

گردند و جزئیات آنهرا بره شرری زیرر در پایران مقالره بره

ترتیب حروف الابای نویسندگان ظاهر گردد:
مقاالت
[شماره مرجع] نام خانوادگی و عالمت اختصاری اول نام ،سال انتشار یا تاریخ برگزاری" ،عنوان مقاله" ،نام کامرل نشرریه یرا کناررانس،
شماره مجله یا شماره جلد ،شماره صاحات.
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 استااده نمایند .در کنار واحد  SIمیتوان از واحد انگلیسری در
داخل پرانتز نیز استااده نمود.
طول مقاالت
حداکثر تعداد صاحات مقاله  15صاحه است که معادل حردود  7500واژه اسرت  .بررای چراپ صراحات بیشرتر و یرا رنگری الزم اسرت
هزینهای معادل  250،000ریال ) 25دالر آمریكا) برای هر صاحه 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 مكاتبات 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 تكمیل و به
همراه اصل مقاله ارسال نماید .نویسندگان الزم است موافقت کتبی دارندگان حق کپی بخشهایی از مقاله که از مراجع و منابع دیگر
نسخهبرداری شده است را دریافت و به دفتر مجله ارسال نمایند.
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 الكترونیكی از طریق سایت مجله به آدرس www.joc-isice.ir :ارسال نمایید.
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طراحی کنترل کننده مترکز برای حرکت وسایل نقلیه در یک کاروان با هدف
دست یافتن به پایداری مقاوم رشتهای
بيژن معاونی ،1مهران موحدی

2

 1استاديار ،دانشكده مهندسی راه آهن ،گروه راه آهن برقی و کنترل و عالئم ،دانشگاه علم و صنعت ايرانb_moaveni@iust.ac.ir ،
 2دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی کنترل و عالئم ،دانشكدة مهندسی راه آهن ،دانشگاه علم و صنعت ايرانmovahedi.57@gmail.com ،
(تاريخ دريافت مقاله  ،1393/9/23تاريخ پذيرش مقاله )1394/1/19

چکیده :استراتژی های پيشرفته کنترل ترافيک برآنند تا عالوه بر در نظر گرفتن ديناميک کاملی از وسايل نقليه ،ايمنی سفر را با
تضمين فاصله مطلوب بين وسايل نقليه توسط کنترل کننده ارتقا بخشند .در اين خصوص يكی از مسائلی که درکنترل خودکار سيستمهای
کاروانی حائز اهميت است ،پايداری رشته ای می باشد .در اين مقاله يک سيستم کنترل ترافيک متمرکز برای کاروانی از وسايل نقليه مشابه
در نظر گرفته شده و شرايط الزم برای وجود پايداری مقاوم رشته ای در قالب نامساوی های ماتريسی خطی استخراج گشته است و اين
شرايط در يک سناريوی حرکتی برای کاروانی از وسايل نقليه ،شبيه سازی شده و عملكرد موفق سيستم کنترل پيشنهادی ،نشان داده شده
است.
کلمات کلیدی :سيستم کنترل خودکار ترافيک ،پايداری مقاوم ،پايداری رشته ای ،کاروانسازی.

Centralized Controller Design for the Moving Vehicles in a Platoon
to Achieve the Robust String Stability
Bijan Moaveni, Mehran Movahedi
Abstract: Advanced traffic control strategies are designed to improve the safety issue, as well
as these strategies consider the dynamic of vehicles in traffic system. One important issue in the
field of automatic traffic control in platoons is the string stability. In this paper, a robust centralized
traffic control system, for a platoon of the same vehicles based on the linear matrix inequalities
(LMIs), is designed. This control system satisfies the robust stability and robust string stability
conditions. Simulation results are presented to show the effectiveness of the control design
methodology.
Keywords: Automatic traffic control system, robust stability, string stability, platooning.

سرفاصله زمانی 1و همچنين کاهش مصرف انرژی بوده است .در بسياری

 -1مقدمه
با افزايش روز افزون ترافيک ريلی و جاده ای و لزوم افزايش ظرفيت
حمل و نقل وکاهش مصرف انرژی ،رويكرد بسياری از تحقيقات در
دهههای اخير معطوف به استراتژیهايی در جهت کاهش فاصله طولی بين

3

2

از مقاالت به کاروانسازی که به مفهوم کنترل اتوماتيک يک رشته از
وسايل نقليه است که به دنبال يكديگر حرکت میکنند ،پرداخته شده
است .حال هرچه بتوان در فاصله مشخص ،تعداد بيشتری از وسايل نقليه را

وسايل نقليه اعم از ريلی و جادهای ،جهت افزايش ظرفيت وکاهش
Time headway
platoon
string
نويسنده عهده دار مكاتبات :بيژن معاونی
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قرار داد ،میتوان ظرفيت حمل و نقل را در آن فاصله افزايش داد .اين

سيستم کنترل خطی با دو انتگرالگير در سيستم حلقه باز ،داشته است .در

موضوع مستلزم آن است که فاصله طولی بين وسيلههای نقليه کاهش يابد.

] ،[21يک کنترل غيرخطی خودکار تطبيقی برای کاروانی از وسايل نقليه

البته بايد شرايط وجود ايمنی که به طور ساده ،وجود حداقل فاصله

مطرح شده و در پايان ،پايداری رشتهای اين نوع کنترل مورد بررسی قرار

مطلوب بين وسايل نقليه است ،مورد توجه قرار گيرد .يكی از مسايلی که

گرفته است .در ] ،[22اغتشاشات انتشار يافته در طول کاروان مورد

در اين زمينه با آن مواجه هستيم ،وجود نامعينیها در مدل سيستم تحت

بررسی قرار گرفته و ناپايداری رشتهای در کنترل فاصله ثابت را ناشی از

کنترل می باشد .منبع حضور اين نامعينیها را میتوان در تغييرات وزن

محدوديت انتگرال مكمل حساسيت دانسته است .در ] ،[23کروزکنترل

وسايل نقليه ،ناشی از تغيير تعداد مسافران ،تغييرات نيروهای مقاوم 1وارد

تطبيقی مشارکتی توصيف شده و کنترل کنندهای با اين ويژگی پيشنهاد

بر وسيله ،نامعينیهای مربوط به مدلسازی موتور کشش و سيستم

شده است و برای آن شرايط وجود پايداری رشتهای در حوزه فرکانس

ارتباطات بين وسايل نقليه دانست .مساله دوم ،بحث پايداری رشتهای 2در

مورد بررسی قرار گرفته است .وليكن موضوعی که در هيچ يک از

کاروان می باشد .بدين مفهوم که اختاللی کوچک در فاصله مابين دو

تحقيقات ذکر شده در باال راه حلی برای آن پيشنهاد نگشته است ارائه

وسيله نقليه نسبت به مقدار مطلوب ،زمانیکه در طول کاروان گسترش

شرايط پايداری رشتهای در حضور نامعينی در مدل است .لذا ،در اين

میيابد ،نمیبايست تقويت گردد و باعث اختاللی نامتناهی در انتهای

مقاله هدف ارائه شرايط پايداری مقاوم رشتهای برای يک کاروان از

کاروان شود .ما در اين مقاله به طراحی يک سيستم کنترل اتوماتيک

وسايل نقلی مشابه (قطار) است که در آنها مدل دقيق نبوده و دارای

ترافيک ريلی میپردازيم که عالوه بر مقاوم بودن کنترلکننده نسبت به

نامعينی کراندار میباشد.

نامعينیهای موجود در مدل سيستم ،بگونهای طراحی شده است که
تضمين مینمايد ،خطای فاصله طولی زمانیکه در طول کاروان انتشار

به منظور طراحی سيستم کنترل برای يک کاروان از وسايل نقليه
الزم است دو مساله زير به صورت همزمان مورد بررسی قرار گيرند:

میيابد ،تقويت نخواهد شد ].[6-1
در طراحی سيستم اتوماتيک ترافيک ،در ] ،[7از استراتژی مرجع

.1

هر وسيله نقليه در کاروان به تنهايی پايدار باشد.

.2

کاروان پايدار رشتهای باشد.

ثابت و يک کنترل کننده بهينه در طراحی استفاده شده است که در آن،

در سيستمهای کنترل ترافيک کاروانی ،حرکت هر وسيله نقليه

ورودی هر وسيله به خطای فاصله و سرعت تمام وسايل نقليهی کاروان،

مستقل از ساير وسايل نقليه نيست و تحت تاثير ساير وسايل قرار میگيرد.

وابسته بوده و از لحاظ عملی ،به دليل حجم اطالعاتی که می بايست در

به عبارت ديگر ،ما در سيستمهای کنترل ترافيک کاروانی با يک سيستم

تمام کاروان گسترش يابد ،مخصوصا زمانیکه تعداد وسايل نقليه زياد

متداخل روبرو هستيم که اين امر طراحی سيستم کنترل را سخت مینمايد.

باشد (حالت کاروان) ،مشكلساز است .نويسندگان ] [10] ،[9] ،[8با

سيستم کنترل از طريق پردازش اطالعات حرکتی وسايل نقليه ،به دنبال

ترکيب روشهای مرجع ثابت و مرجع متحرک ،و لحاظ نمودن عوامل

پايدارسازی و بهبود عملكرد کاروان است .کنترل اتوماتيک وسايل نقليه

غيرخطی ،توانستهاند روشی ترکيبی برای طراحی کنترلکننده اتوماتيک

در يک کاروان مشتمل بر دو موضوع است:

ترافيک ريلی ذکر نمايند .در ] [11سعی شده است با تعريف نوع فيدبک

.1

تنظيم سرعت وسيله بر اساس سرعت کاروان.

اطالعات و استراتژیهای مختلف ،مشكل مربوط به حجم اطالعات

.2

تنظيم فاصله از پيش تعيين شده بين دو وسيله نقليه برای
دستيابی به ايمنی سفر و افزايش ظرفيت مسير.

ارسالی که در باال ذکر شد را محدود نمايند.
در عين حال در ] [12شرايط الزم برای طراحی کنترلکننده

4

سياست تنظيم فاصله بين وسايل نقليه میتواند به صورت ثابت يا
5

غيرخطی پايدار مقاوم (نه رشتهای) در حضور اغتشاشات توصيف شده در

متغير باشد .در سياست فاصله ثابت ،تنظيم فاصله بين وسايل نقليه به

] [13برای وسايل نقليه مورد بررسی قرار گرفته است .نحوه تقويت

سرعت آنها وابستگی ندارد ،در حاليكه در سياست فاصله متغير ،تنظيم

خطای انتشار يافته در طول کاروان در ابتدا توسط ] [14و ] [15مطرح و

فاصله وابسته به سرعت وسيله نقليه میباشد ،يعنی با افزايش سرعت،

عنوان پايداری رشتهای برآن نهاده شده و در ] [16تعريف جامعی برای

فاصله بين دو وسيله میبايست بيشتر شود ].[24

پايداری رشتهای مطرح گرديد .در بحث پايداری يک کاروان ،موضوع

پايداری رشتهای کاروانی از وسايل نقليه که از سياست فاصله متغير

پايداری رشته ای مبحث مهمی است که در تمام سياستهای کنترلی که

استفاده میکنند ،میتواند بدون نياز به فيدبک اطالعات يا فقط با انتقال

برای يک کاروان مطرح میشود ،بايد مورد بررسی قرار گيرد و در تمام

اطالعات موقعيت برآورده شود] .[17] ,[16حال آنكه پايداری رشتهای

3

درکاروانی که از سياست فاصله ثابت پيروی میکند ،وابسته به استراتژی

انجام شده است ،مورد بررسی قرار گرفته است .در ] ،[18با قرار دادن

فيدبک و اينكه چه نوع اطالعاتی را چگونه فيدبک کند ،میباشد .اگر در

محدوديتهايی برای سرفاصله زمانی ،سعی در پايدار رشتهای نمودن،

کاروانی با سياست فاصله ثابت ،فقط اطالعات مربوط به خطای فاصله

تحقيقات دهههای اخير که در حوزه سيستمهای حمل و نقل هوشمند

Drag force
String stability
Intelligent transportation system
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وسيله جلويی فيدبک شود و در آن از مدل خطی که سيستم حلقه باز آن

فضای حالت سيستم مربوط به يک کاروان از قطارها مطرح گرديده

فقط شامل دو انتگرالگيراست ،استفاده شده باشد ،کاروان پايدار رشتهای

است و در قسمت  3با مدلسازی نامعينیهای سيستم ناشی از عدم اطالع

نخواهد بود ] .[16] ,[11البته با تغيير سياست تنظيم فاصله و کنترل

دقيق از مقدار وزن ،نيروهای مقاوم و ...شرايط وجود کنترلکنندههای

غيرمتمرکز 1در اين سيستم نيز میتوان به پايداری رشتهای دست يافت

پايدار مقاوم بررسی شده است و در بخش  4با مدلسازی خطای فاصله

] [18يا با استفاده از کنترلکننده های غيرمتداول ، 2پايداری رشتهای را

بين دو قطار و محاسبه تابع تبديل انتشار خطای فاصله ،شرايطی که برای

تضمين کرد ].[19

وجود پايداری رشتهای الزم است ،در قالب يک نامساوی ماتريس خطی

برخی از تحقيقات مانند ] ،[20با مسئله پايداری رشتهای به صورت

مطرح شده است .در بخش  5با ترکيب شرايط وجود پايداری رشتهای و

ناپايداری رشتهای برخورد نمودهاند و شرايطی که باعث میشود کاروان،

پايداری مقاوم الزاماتی که پارامترهای فيدبک در خصوص برقراری

ناپايدار رشتهای نباشد را بررسی کردهاند .در ] [13نيز به نظر می رسد به

توامان پايداری رشتهای مقاوم و پايداری مقاوم ،میبايست داشته باشند

مساله طراحی کنترل کننده پايدار مقاوم رشتهای پرداخته شده است

استخراج گرديده است .به منظور درک بهتر مطالب ،در قسمت  6يک

وليكن برخالف ادعای نويسندگان آن ،در آن مقاله به طراحی

کنترلکننده پايدار مقاوم رشتهای طراحی و شبيهسازی شده است و نتايج

کنترلکننده متمرکز مقاوم و اينكه پارامترهای کنترلی میبايست دارای

شبيه سازی مورد تحليل و بررسی قرار گرفته اند.

چه شرايطی باشند تا پايداری مقاوم تضمين گردد ،پرداخته شده است.
همچنين تنها نامعينی لحاظ شده در اين مقاله مربوط به تداخل
زيرسيستمها در مدل کاروان بوده است و نامعينیهايی که در باال به آنها
اشاره شد ،به هيچ عنوان مورد توجه قرار نگرفتهاند.

 -2مدلسازی دینامیک کاروانی از وسایل نقلیه
مشابه

در اينجا مروری نيز خواهيم داشت بر پروژه های فناوری محور در

معادالت حاکم بر وسايل نقليهای که در يک کاروان مطابق شكل  1در

حوزه کنترل حرکت کاورانی وسايل نقليه و بكارگيری عملی آنها در

حال حرکت است ،همانطور که در ] [13] ،[7و … نيز مطرح شده ،به

سيستم های واقعی ترافيک .از آن جمله ،می توان به پروژه های مهمی

صورت ( )1است .متغيرها و پارمترهای بكارگرفته شده در اين معادالت

همچون  SARTREدر اروپا ] PATH ،[25-26در اياالت متحده ]-28

در جدول  1معرفی گشتهاند.

 [27و  KONVOIدر آلمان] ،[25اشاره نمود .وليكن متاسفانه از انجام
پروژه های مشابه در کشور اطالعی چندانی در دسترس نيست و به نظر
می رسد با افزايش تقاضا برای حمل و نقل سريعتر ،نياز است که بحث
هايی از اين دست بيش از پيش پرداخته شود .البته هم اکنون با ورودی

()1

i  1, 2, 3,...

خوردوهای روز دنيا به کشور ،ذهنيت هايی برای استفاده از امكانات
کاروان سازی آنها بوجود آمده است وليكن الزم است زيرساخت هايی

x i 1  x i  L   i 1
    
i 1
 i 1
) v i 1  v i 1 v d (desier

 f i 1  f i 1  f drag

f f
 x i 1  i 1 drag

M i 1

در حوزه های مختلف فراهم و ايجاد گردد .در حوزه حمل و نقل ريلی،

با توجه به معادالت ديناميكی ارائه شده در ( ،)1مدل فضای حالت

نيز با توجه به نوع امكانات و استانداردهايی که در سال های اخير برای

توصيف کننده مدل ديناميكی کاروان برای يک وسيله نقليه به صورت

تبادل اطالعات ارائه شده است ،همچون  CBTCو  ،GSM-Rعملياتی

( )2قابل بيان است.

نمودن انجام چنين پروژه هايی در مسيرهای فرکانس باال (خطوط متروی
سريع السير) ممكن و الزم می نمايد وليكن تا کنون کاری صورت نگرفته
است .الزم به ذکر است که هم اکنون بزرگترين چالشی که در خصوص
پياده سازی روش هايی مشابه آنچه در اين مقاله به آن پرداخته شده است
مطرح است و محققيق و مهندسين با آن مواجه هستند و مورد توجه نيز
قرار گرفته است ،مساله انتقال اطالعات است که مرجع ] [29به مرور
راهكارها و پيشرفت های صورت گرفته در آن می پردازد.
در اين مقاله ما بر يک کاروان از وسايل نقليه مشابه متمرکز میشويم
و شرايط وجود پايداری مقاوم و پايداری رشتهای را در قالب قضايايی
بيان خواهيم کرد .در قسمت  2با در نظر گرفتن مدلهای متعارف ،مدل
شكل  : 1شمای کلی يک کاروان از وسايل نقليه(قطارها)
Decentralized control
Non-identical controller
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جدول  : 1متغيرهای بكار رفته در روابط ()1

xi

موقعيت ابتدای قطار  iام

L

طول قطار



فاصله مطلوب و ايمن بين دو قطار

 i 1

انحراف از فاصله مطلوب بين قطار  iام و قطار  i  1ام

vi

سرعت قطار  iام

vd

سرعت مطلوب کاروان

 vi 1

0
0
0

()6

xi 1

f drag

نيروهای مقاوم

fi 1

نيروی کششی (تراکشن)

M i 1

جرم قطار

0
0
B4
0

0
B3
0
0

 B2
0

 0


0


پایدار مقاوم
در بخش قبل معادالت ديناميكی ترافيک ارائه گرديد .در اين بخش ابتدا
نامعينی مدل گرديده و سپس کنترلکننده مقاوم طراحی میگردد .به
منظور مدلسازی نامعينی ،معادله ( )6را میتوان به صورت معادله ()7
بازنويسی نمود.
X   AD  A  X   B D  B  U

()7

که در آن  A Dو  B Dبه ترتيب بخشهای معين مدل و  Aو B
به ترتيب بخشهای نامعينی از ماتريسهای  Aو  Bمیباشند که به

که در رابطه (،)2

صورت ساختاريافته و جمعشونده مدل شدهاند و جزئيات آنها در ()8

u i 1  f i 1

()3

اگر معادالت ( )2برای  nوسيله نقليه (قطار) بازنويسی گردد و با تعريف

نشان داده شده است.

متغير حالت به صورت ()4
i  1, 2, 3,..., n  1

و همچنين با تعريف متغيرها و ماتريسهای زير

()5

Ad

0

 -3مدلسازی نامعینی و طراحی کنترلکننده

d
  i 1  v i  v i 1
 dt
d
 v i 1  v i 1
 dt
b  2cv d
d
1
v i 1 
u i 1
 dt v i 1   M
M i 1
i 1


()2

0
0
A4

0
0
0

انحراف سرعت قطار  i  1ام از سرعت مطلوب
شتاب قطار  i  1ام

()4




U


B n 

0
A3
Ad

 X 2   A2
 X  A
3
d
d   
X4  0
dt   
  
X n   0
  

 0 
 0 

Bi 1  
 1 
M 
 i 1 

0 1 0
Ad  0 0 0
0 0 0

0
0
0

  i 1 
X i 1  v i 1 
v i 1 
bi 1  2ci 1vd
M i 1

0

0

 i 1  

0 1 0 
Ai 1  0 0
1 
0 0  i 1 

معادالت حالت حاکم بر کاروانی شامل  nوسيله نقليه (قطار) ،به صورت
( )6قابل بيان میباشد .توجه گردد که در اين سيستم فرض بر اين است
که وسيله نقليه (قطار) اول (پيشرو) با سرعت مرجع در حال حرکت است
و لذا انحراف از سرعت مطلوب آن صفر بوده و بدليل اينكه پيش از
خود وسيله نقليه ای ندارد ،انحراف از فاصله مطلوب برای آن قابل تعريف
نخواهد بود .به همين دليل در متغيرهای حالت X 1 ،لحاظ نشده است.

مجله کنترل ،جلد  ،9شماره  ،1بهار 1394







B n 

0
0
B4

0
B3
0

more than one line
)


 B2

0


 , BD   0




0
A n 

0 
0 
0 


Ad A n 
0
0
0

0
A3
0

0
0
A4

0

0
0
0
A 4

0
A 3
Ad
0

 A2
0

AD   0


0

 A2
A
 d
A   0


 0


cannot
0
0
0 span
 B 2 !DisplayText
 0

B
0
0 
3

0
B 4
0 
B   0




 0
0
0
B n 

i  2, 3,..., n

i  2, 3,..., n

0 1 0 
A i  0 0
1 
0 0  i 
 0 
B i   0 
 M i 

Journal of Control, Vol. 9, No. 1, Spring 2015

5

طراحی کنترلکننده متمرکز برای حرکت وسايل نقليه در يک کاروان با هدف دستيافتن به پايداری مقاوم رشتهای
بيژن معاونی ،مهران موحدی

همانگونه که در رابطه ( )8نشان داده شده است ،نامعينیهای مدل شده در
 ، Aمدل کننده تداخل ما بين حرکت وسايل مختلف و نامعينیهای

ناشی از عدم مدلسازی دقيق نيروهای مقاوم بوده و نامعينی مدل شده
در  Bمدلکننده عدم اطالع دقيق از وزن واگن ها ،عدم اطالع دقيق از

شيب ،فراز و مقدار قوس خط است .با توجه به رابطه ( )8و توضيحات
ارائه شده ،نامعينی های معرفی شده ماهيت کراندار داشته و همانگونه که
پيشتر اشاره شد از دسته نامعينی های ساختار يافته می باشند.

مسأله  :يافتن  Lو  Yبطوريكه مقدار 0
I YHT 

I
0  0
0  I 

()16

Y A D T  A DY  LT B D T  B D L

I


HY


که در آن  Yماتريس مثبت معين،
1

 مينيمم گردد و

1
2



  و ضرايب فيدبک از رابطه

 K D  LYبدست میآيند.

از آنجايی که هدف طراحی يک کنترلکننده مقاوم مبتنی بر فيدبک
حالت است ،لذا

نامساوی ماتريسی خطی ( )16را میتوان به صورت نامساوی ( )15نيز

U  KDX

()9

که با توجه به فرم قطری بلوکی  A Dو  B Dماتريس بهره حالت  K Dنيز
يک ماتريس قطری بلوکی به فرم ( )10است.

بازنويسی نمود.
Y A D T Y K D T B D T  A DY 

()17

0

} K D  diag {K 2 , K 3 ,..., K n

()10

k3  K

k2

K i  k 1

 -4طراحی کنترلکننده با شرایط پایداری

از اين رو معادله ( )7را میتوان به صورت زير بازنويسی نمود.
) ˆ  h (t , X
X  AX

()11

رشتهای
در ] ،[16تعريف جامعی برای پايداری رشتهای به اين صورت مطرح شده

که در آن
Aˆ  A D  B D K D

()12

h (t , X)   A  B  K D  X

پر واضح است که به منظور مدلسازی نامعينی کراندار الزم است تابع
) h (t , Xدر دامنه پيوستگیاش محدود بوده و در نامعادله مجذوری
زير صدق کند.

است

که،

که در آن  پارامتر مرزی و  Hيک ماتريس ثابت میباشند که

اگر

و ) sup  i (0
i



تعريف

کنيم

) sup  i (t
t 0

)  i (0آنگاه سيستمی که در آن

i



i

بيانگر

خطای فاصله بين دو وسيله نقليه باشد ،پايدار رشتهای است هرگاه
()18

hT (t , X).h (t , X)   2 XT H T H X

()13

B D K DY   2Y H T H Y  I

  0 ,   0 :





 i (0)      i

بدين معنی که يک اغتشاش محدود در انحراف از فاصله مطلوب يک
وسيله ،باعث اغتشاش نامحدود انحراف از فاصله مطلوب ساير وسايل

تعيين کننده حد باالی دامنه ) h (t , Xمیباشد .به عبارت ديگر رابطه

نقليه در طول کاروان نشود.

به سادگی می توان نشان داد که اگر حد باالی نامعينی برای A

عنوان " "slinky effectکه بر اساس نسبت تقويت قله خطای فاصله در

( )13بيان کننده کران باالی نامعينی است.
و  Bبه صورت زير باشد:

تعريف میشود ،نيز نگاه ارزشمندی بر تعريف پايداری رشتهای است
A   A

()14

B   B

آنگاه مقادير  و  Hمی بايست بگونه ای انتخاب گردند که در رابطه
( )15صدق نمايند.

].[16
 i 1 
SE 
i 

()19

با تعريف )  G (sبه عنوان نسبت انحراف فاصله مابين دو وسيله متوالی
2

()15

دو وسيله نقليه متوالی ،در يک کاروان بيان شده و به صورت ()19

 A2   B2  2K D  A  B   2 H

سيستم ( )12يک سيستم کنترل فيدبک با وجود نامعينی میباشد که با
شرايط مطرح در ] [13سازگار است .بنابراين:
قضیه  :[13] 1سيستم ( )11با شرط ( )13پايدار مقاوم از درجه  است
اگر مسأله زير قابل حل باشد:
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نسبت به انحراف فاصله دو وسيله نقليه قبلی ،و با استفاده از ( ،)1رابطه
( )18برای )  G (sقابل بيان خواهد بود.
()20

 i 1
i

G (s ) 

آنگاه برای برقراری پايداری رشتهای ] ،[16الزم است نامساوی ()21
برقرار باشد.
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6

بيژن معاونی ،مهران موحدی
G (s )    1

()21

1
(u i  u i 1 )   i 1
M
1
  ( 3 )i 1 
 k 1 k 2 k 3  (X i  X i 1 )   i 1
M
 i   i 1 
1
 ( 3 )i 1 
 k 1 k 2 k 3    i 1    i 1
M
  i 1 

 ( 3 )i 1 

اگر )  (A , B ,Cنمايش فضای حالت حداقل مرتبه از تابع تبديل
)  G (sباشد ،میتوان قضيه زير را برای برقراری شرايط پايداری رشتهای

()26

ارائه نمود.

k3
k
k
k
) i 1  2  i 1  1  i 1  1  i
M
M
M
M

قضیه  : 2سيستم ترافيک رشته ای با تابع تبديل انتشار اغتشاشات به

صورت ( ،)20پايدار رشتهای است اگر ماتريس متقارن و مثبت معين P

(0

 ) Pچنان وجود داشته باشد ،بطوريكه نامساوی زير برای   1

برقرار گردد.
()22

0

CT 

0 
 I 

PB
 I
0

)  i (s


 

 0 

 
1  , B   0 

 
k
 k1 
 3
 M 
M 
, D  0

k1


1
 0

A   0
0

 k 1 k 2
 M M
C  1 0 0 

اثبات :برای دستيابی به پايداری رشتهای الزم است تابع تبديل انتشار
اغتشاشات ارائه شده در ( )20محاسبه گردد .بدين منظور با استفاده از
( )1میتوان رابطی به صورت ( )24را ارائه نمود.

M

M

M

با توجه به تابع تبديل ( ،)28به سادگی می توان به تحقق فضای حالتی به
صورت ( )23دست يافت .حال به منظور برآورده شدن شرايط پايداری
رشته ای ،)21( ،می توان از برقراری شرايط قضيه بهره کوچک استفاده
نمود .بر اساس قضيه بهره کوچک برقرار رابطه ( )21معادل است با
برقراری شرط پايداری مدل فضای حالت ( ،)23که بر اساس

] ، Bounded real lemma [30-31معادل است با وجود 0

P

بطوريكه برای    1در رابطه ( )29صدق نمايد.
()29

 i 1  x i  x i 1  L

 i 1  x i  x i 1  v i  v i 1

 i 1  x i  x i 1

()24

k3 2 k2
k
)S 
S 1
M
M
M

S 3  ( 

 i 1 (s ) 

)  (s
M
G (s )  i 1

 i (s ) S 3  (  k 3 )S2  k 2 S  k 1

()28
0

k1
M

بنابراين ،تابع تبديل انتشار اغتشاشات )  G (sبه صورت ( )28خواهد بود.

که در آن

()23

با گرفتن تبديل الپالس از دو طرف تساوی ،رابطه( )27حاصل میگردد.
()27

 A T P  PA

T
 B P

C


  ( 3 )i 1  ( 

0

A T P  PA  PBB T P  C T C

به سادگی و به کمک  ،[30-31] Schur Complementنامساوی
( )29را می توان به صورت نامساوی ماتريس خطی ( )22بازنويسی نمود.

با جايگذاری  x iو  x i 1از ( )1و فرض آنكه وسايل نقليه (قطارها)
مشابه هستند ،خواهيم داشت:


) f i  (a  bv i  cv i 2
M

 i 1  x i  x i 1 

رشتهای

) f i 1  (a  bv i 1  cv i 12

()25

M
f i  bv i  2cv d v i


M
f i 1  bv i 1  2cv d v i 1
)   ( i 1

M
f i 1
M



fi
M

در قسمتهای  3و  ،4دو قضيه مطرح گرديد که يكی ،شرايط سيستم


i 1

)(3

x

)(3
i

  (v i  v i 1 ) 

x

)(3



k3

برای وجود کنترلکننده پايدار مقاوم ( )16را مطرح کرده و ديگری
شرايط وجود پايداری رشتهای ( )22را بيان میکند .حال برای دستيابی

f i 1
M



fi
M



بنابراين با توجه به رابطه  u i 1  f i 1  K i 1 X i 1و در نظر گرفتن
K i 1   k 1 k 2

 -5طراحی سیستم کنترل با پایداری مقاوم و

و با فرض مشابه بودن وسايل نقليه ،داريم:

به يک کنترلکننده با پايداری مقاوم و پايداری رشتهای بايد دو قضيه
ذکر شده را به صورت توامان ،برای يافتن بهره فيدبک حالت مورد
بررسی قرار داد .در نامساوی ( ،)29عناصر بردار بهره فيدبک حالت
 K Dدر ماتريسهای  Aو  Bرابطه ( )23مستتر بوده و برای محاسبه
اين ضرايب الزم است که  K Dبه صورت صريح در نامساوی ،مشخص
باشد .سپس با حل توامان دو نامعادله ،ضرايب فيدبک  K Dقابل

محاسبه خواهد بود .در ادامه ،ابتدا نحوه بازنويسی ماتريسهای A
و  Bبرحسب ماتريس  K Dبيان میگردد .به اين منظور در کاروانی
شامل  nوسيله نقليه (قطار) مشابه (يک قطارپيشرو و  n 1قطارکه
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طراحی کنترلکننده متمرکز برای حرکت وسايل نقليه در يک کاروان با هدف دستيافتن به پايداری مقاوم رشتهای
بيژن معاونی ،مهران موحدی

پس از قطار پيشرو قرار دارند) ،و با تعريف ماتريس های  Lو  Gبه

line

صورت (:)30

)

L(n 1) 1  0

0 1

T

()30

I 3 3 

T

G 3 3(n 1)  033

033

میتوان رابطه ( )31را برای بهره فيدبک حالت بيان نمود.
K  LT K DG

()31

1
1
T
T
T
FT P
 PF  W T Gcannot
K DT LQspan
P  more
PQLthan
K DGW
!DisplayText
one
M
M
1
 2 PNG T K DT LLT K DGN T P  C T C 0
M

با تعريف متغير  Sبه صورت
()37
S  K DY
و همچنين تعريف متغيرهای  Xو  Zبه صورت ()38
()38

Z  PQLT K DG

()39

X  PNG T K DT L

که در آن ماتريس ) K D (n 1)3 (n 1به صورت ( )10بوده و به دليل تشابه

و با توجه به اينكه ماتريس  ، Pماتريس متقارن است می توان با ارائه

قطارها K  K i , i  2, 3,..., n ،فرض شده است (رابطه ( .))10حال با

قضيه  ،3شرايط و نحوه طراحی فيدبک حالت برای دست يافتن به

تعريف ماتريس های  W ، Q ، Fو  Nبه صورت (:)32

پايداری مقاوم و پايداری رشته ای را مطرح نمود.

0
Q  0 ,
1

()32

0 1 0 
F  0 0 1  ,
0 0  

 1 0 0
0 0 0
W   0 1 0 , N  0 0 0
 0 0 1
1 0 0

می توان ماتريسهای  Aو  Bدر رابطه ( )23را به صورت رابطه ()33

قضیه  : 3سيستم ( ،)6با سيستم کنترل مبتنی بر فيدبک حالت به صورت
( ،)9پايدار مقاوم و پايدار رشتهای از درجه  است ،اگر ماتريسهای

متقارن مثبت معين  Y , Pو ماتريسهای  Z , Sرا بتوان يافت

بطوريكه مقدار    0مينيمم گردد و سه رابطه ماتريسی ( )40به صورت
همزمان برقرار باشد.

YH T 

0  0
 I 

بازنويسی نمود.



1
1   F 
QKW
M

k
 3
M 
0

1
0
k2
M


 0

A   0

 k 1
 M

()33
 
0
 
 
1
B   0  
NK T
M
 
 k1 
 M 
با جايگززينی  Kاز رابطه ( ،)31می توان رابطه ( )33را به صورت ()34

در آورد که ويژگی بارز آن عبارت است از اينكه ماتريس های  Aو B
به صورت صريح از  K Dبيان شده اند که در فرايند محاسبه بهره
فيدبک حالت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
1
QLT K D GW
M
()34
1
T
B 
NG K D L
M
حال اگر ماتريسهای  Aو  )34( Bرا در رابطه ( )29قرار دهيم،
A F 


CT 

0  0

I 


()40

()35

Y ADT  A DY Y K DT B DT  B D K DY 
0

  2Y H T H Y  I
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X

1
M

I
0

1 T T
1
 T
 F P  PF  M W Z  M ZW

1

XT

M

C



Z  PQLT SY 1G

که در آن  Xاز رابطه ( )41قابل محاسبه بوده
X  PNZ T P T Q

()41

   12است


محاسبه میشوند.
اثبات:

با

و ضرايب فيدبک حالت از رابطه

جايگزينی

()37

در

()35

1

K D  SY

و

استفاده

از  Schur Complementبخش اول نامساوی ماتريس خطی ()40
بدست میآيد .همچنين با جايگذاری ( )38در ( ،)36رابطه ای به صورت
( )42خواهيم داشت.

نامعادالت توأمان ،برای يافتن يک سيستم پايدار مقاوم و پايدار رشتهای به
صورت ( )35و ( )36حاصل میگردند.

I
I
0

YADT  ADY  S T BDT  BD S

I


HY


1 T T
1
W G K D T LQ T P 
PQLT K D GW 
M
M

F T P  PF 
1
M

T
T
PNG T K D T cannot
LLT K D GNspan
P C
C 0than one line
!DisplayText
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نامساوی ( )42را به سادگی و به کمک  Schur Complementبه
صورت بخش دوم نامساوی ماتريس خطی ( )40ميتوان بازنويسی نمود.

همچنين ،ماتريسهای مجهول نامساوی اول  Y , Pو

ماتريسهای

مجهول نامساوی دوم  Z , Sهستند که الزم است در رابطه ( )38صدق
نمايند .رابطه ( )38را با استفاده از ( )37می توان به صورت بخش سوم
رابطه ( )40بازنويسی نمود.
در ( )40متغير  Xنيز به عنوان پارمتری مجهول ديده ميشود وليكن با
استفاده از ( )39( ،)38و ( )32و مثبت معين بودن ماتريس  ، Pمی توان
نشان داد که  Xوابسته به مقدار  Zبوده واز رابطه ( )41قابل محاسبه
خواهد بود .به اين منظور با استفاده از رابطه ( )38داريم:
P 1Z  QK

()43

همچنين می توان را بطه ( )39را به صورت زير بازنويسی نمود:
1

P X  NK T  X T P T  KN T

()44

با ضرب رابطه ( )44از سمت چپ در ماتريس  Qو استفاده از ()43
خواهيم داشت:
()45

QX T  P 1ZN T P T  XQ T  PNZ T P T

با توجه به تعريف ماتريس  Qدر رابطه ( )32و ضرب رابطه ( )45از
سمت راست در ماتريس  Qبه سادگی خواهيم داشت:
T

X  PNZ P Q

()46

T

لذا برای برقراری پايداری مقاوم و پايداری مقاوم رشتهای الزم است
روابط ( )40و ( )41همزمان برقرار بوده و اگر

1

 K D  SYيافت

شود که در اين معادالت صدق نمايد ،آنگاه ،هم شرايط پايدار مقاوم و
هم شرايط پايداری مقاوم رشتهای برقرار خواهد بود.



()47

f  a  bv  cv 2
a  862 / 9508
b  268 / 6592
c  9 / 8281

0
0 1

 0 
 B  0 
Ai  0 0
1
i



0 0 11 / 0297 
0 / 0167 
i  2, 3, , n

سناریوی  :1در اين سناريو فرض بر آن است که قطارها با سرعت 20
متر بر ثانيه در حال حرکت بوده و قطار دوم دارای انحراف از فاصله
مطلوب  5متر میباشد .اين کاروان بدون وجود نامعينی ،برای برقراری
پايداری رشته ای مقاوم و پايداری مقاوم تحليل شده و ضرايب فيدبک به
صورت k1  649 / 9162 , k2  943 / 9318 , k3  390 / 1949

  0 / 5513بدست آمده است و نمودار انحراف از فاصله مطلوب،
انحراف از سرعت مطلوب و شتاب قطارها در شكلهای 2الی  4ترسيم
شدهاند .همانطور که در شكل  2ديده میشود ،قطار دوم (اولين قطار بعد
از قطار پيشرو) انحراف از فاصله مطلوب خود (5متر) را به صفر رسانده
است .برای اين منظور با توجه به شكل  ،3سرعت خود را افزايش داده
است ،تا فاصله را جبران کند .از طرفی اين افزايش سرعت در قطار دوم،
باعث ايجاد انحراف از فاصله مطلوب در قطار سوم شده است .لذا قطار
سوم نيز به نوبه خود ،برای جبران انحراف از فاصله مطلوب ،سرعتش را
افزايش داده است و اين مورد برای تمام قطارهای کاروان اتفاق افتاده
است .با دقت در نمودار انحراف از فاصله مطلوب مشاهده میشود که اين
اغتشاش در انحراف از فاصله يک وسيله نقليه در طول کاروان انتشار يافته
و تا انتهای کاروان تضعيف شده است (پايداری رشتهای).
در شكل  3مشاهده میشود که سرعت قطارها ،همانطور که گفته شد،

 -6نتایج شبیهسازی
در اين بخش با انجام شبيهسازی نتايج ارائه شده در قضايای باال مورد
تحليل و بررسی قرار میگردد .به اين منظور با تعريف چند سناريو ،به
کمک نرم افزار  MATLABو جعبه ابزار  YALMIPدر حل نامساوی-

افزايش میيابد ولی تمام قطارها بايد سرعت خود را برابر سرعت کاروان
(سرعت قطار پيشرو) ،تنظيم نمايند .لذا شاهد کاهش سرعت و صفر شدن
انحراف از سرعت مطلوب در قطارها میباشيم .در شكل  4شتاب وسايل
نقليه برای دستيابی به مانوری که توضيح داده شد ،ترسيم شده است.

های ماتريسی خطی مسأله ( )40را برای کاروانی از قطارها با وجود
نامعينی و بدون آن حل عددی کرده و نتايج در شكلهای  2الی 13
آورده شده است .همچنين در تمامی سناريوها ،هر قطار به صورت يک
لكوموتيو ،با جرم های مشابه و با مقدار برابر  60تن در نظر گرفته شده و
نوع کنترل بر مبنای فيدبک حالت میباشد .همچنين بهره فيدبک حالت

به صورت ( )10و با فرض  K  K i   k 1 k 2 k 3 در نظر گرفته
شده است .در شبيهسازیها مقادير معين ماتريسهای حالت و ضرايب

نيروی مقاوم به صورت ( )47میباشند.

شكل  : 2نمودار انحراف از فاصله مطلوب مربوط به  5قطار پس از قطار پيشرو
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و نمودار مربوط به سرعت و انحراف از فاصله مطلوب در شكل های  8و
 9ترسيم شده است.

شكل :3نمودار انحراف از سرعت مطلوب مربوط به  5قطار پس از قطار پيشرو

شكل  : 5نمودار سرعت-زمان مربوط به تعدادی قطار پس از قطار پيشرو

شكل  : 4نمودار شتاب-زمان مربوط به  5قطار پس از قطار پيشرو

سناریوی  : 2در اين سناريو فرض بر آن است که کاروانی که در
سناريوی قبل ذکر شد ،با سرعت  15متر بر ثانيه در حال حرکت است و
میخواهيم سرعت کاروان به  20متر بر ثانيه افزايش يابد .يعنی قطار
پيشرو شروع به افزايش سرعت میکند و مابقی قطارها ،نيز سرعت خود
را با سرعت قطار مرجع تنظيم میکنند .در اين حالت با استفاده از ()16

شكل  : 6نمودار انحراف از فاصله مطلوب مربوط به تعدادی قطار پس از قطار
پيشرو

برای پايداری مقاوم و با در نظر گرفتن ضرايب فيدبک به صورت
k 1  4638 / 8 , k 2  5290 / 6 , k 3  7541 / 4 ,   0 / 2502

بطوريكه اين ضرايب در مساله ( )22مربوط به شرط پايداری رشتهای،
صدق نمیکند ،نمودار مربوط به سرعت و انحراف از فاصله مطلوب در
شكلهای  5و  6ترسيم شده است .همانطور که در شكلهای  5و 6
مشاهده میشود ،هر قطار پايدار است و سرعت خود را بر روی  20متر بر
ثانيه تنظيم کرده و انحراف از فاصله مطلوب را به صفر میرساند ،ولی با
افزايش تعداد قطارها مشاهده میشود که دامنه نوسان در حال افزايش
است بدين معنی که اغتشاش ايجاد شده در طول کاروان در حال تقويت
است .اين مورد به وضوح در شكل  7که بيانگر نرم بينهايت انحراف از
فاصله مطلوب میباشد ،قابل مشاهده است و با افزايش تعداد قطارها،
قطارهايی که در انتهای کاروان قرار دارند ،دچار مساله برخورد
میگردند .لذا در اين حالت مفهوم پايداری رشته ای برقرار نيست.

شكل  : 7نمودار نرم بينهايت انحراف از فاصله مطلوب ،مربوط به تعدادی قطار
پس از قطار پيشرو

همانطور که در شكل های  8و  9مشاهده می شود ،هر قطار پايدار است و
سرعت خود را بر روی  20متر بر ثانيه تنظيم کرده و انحراف از فاصله
مطلوب را به صفر می رساند ،عالوه بر آن اغتشاش ايجاد شده در طول

اکنون مساله ( )16را با همان پارامتر مرزی حل می کنيم با اين تفاوت که

کاروان تضعيف شده است و لذا سيستم پايدار رشته ای است .اين مورد

شرايط پايداری رشته ای را لحاظ می نماييم يعنی ضرايب فيدبک بايد در

به وضوح در شكل  ،10که بيانگر نرم بينهايت انحراف از فاصله مطلوب

شرايط رابطه ( )40صدق نمايند .ضرايب فيدبک حالت بصورت

می باشد ،قابل مشاهده است و با افزايش تعداد قطارها ،انحراف از فاصله

k 1  3863 / 6 , k 2  4835 / 2 , k 3  441 / 2 ,   0 / 2356
مجله کنترل ،جلد  ،9شماره  ،1بهار 1394
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مطلوب در طول کاروان تقويت نشده است .با توجه به شكلهای  5الی
 ،10نمايان است که کنترلکنندهای با فيدبک حالت ،که ضرايب فيدبک
حالت آن از حل مساله ( )40بدست آيد ،نسبت به کنترل کنندهای که
فقط پايدار مقاوم باشد ،از نظر پايداری رشتهای عملكرد بهتری دارد.

h  A  B  K D

()48

که در آن A

و B

نامعينیهای موجود در ماتريسهای A D

و  B Dدر رابطه ( )8میباشد .برای شبيه سازی اين سناريو ،کنترلکننده
پايدار مقاوم رشتهای با ضرايب فيدبک حالت به صورت
k1  649 / 9162 , k2  943 / 9318, k3  390/ 1949 ,   0/ 5513
و نامعينی به صورت 15 / 3376



 hدر نظر گرفته شده است و

نمودار انحراف از فاصله مطلوب ،انحراف از سرعت مطلوب و شتاب
قطارها در شكلهای  11الی  13ترسيم شدهاند .با توجه به نمودارهای
ترسيم شده در شكلهای  11الی  ،13مشخص است که انحراف از فاصله
مطلوب انتشار يافته در طول کاروان ،در حضور نامعينی نيز کاهش يافته
است و انحراف از فاصله و سرعت مطلوب نيز به صفر تنظيم شده است .به
عبارت ديگر در اين شكلها مشخص است که کاروان تحت کنترل،
شكل  : 8نمودار سرعت-زمان مربوط به تعدادی قطار پس از قطار پيشرو

شرايط پايداری مقاوم و پايداری رشتهای مقاوم را در حضور نامعينی دارا
میباشند.

شكل  : 9نمودار انحراف از فاصله مطلوب مربوط به تعدادی قطار پس از قطار
پيشرو

شكل  :11نمودار انحراف از فاصله مطلوب مربوط به  5قطار پس از قطار پيشرو،
در حضور نامعينی

شكل  : 10نمودارنرم بينهايت انحراف از فاصله مطلوب مربوط به تعدادی قطار
پس از قطار پيشرو

سناریوی  : 3در اين سناريو مانند سناريوی اول ،فرض بر آن است که
قطارها با سرعت  20متر بر ثانيه در حال حرکت بوده و قطار دوم دارای

شكل  : 12نمودار انحراف از سرعت مطلوب مربوط به  5قطار پس از قطار پيشرو
در حضور نامعينی

انحراف از فاصله مطلوب  5متر میباشد .در اين حالت سيستم با وجود
نامعينی به صورت زير در نظر گرفته شده است.
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شكل  : 13نمودار شتاب – زمان مربوط به  5قطار پس از قطار پيشرو در حضور
نامعينی

 -7نتیجهگیری
در اين مقاله ،يک سيستم کنترل با ساختار متمرکز برای کاروانی از
وس ايل نقليه مشابه مطرح گرديد و شرايط وجود پايداری مقاوم رشتهای
در قالب قضيه ای مطرح شد .لذا سيستمی که شرايط ذکر شده در قضيه
را در طراحی مدنظر قرار دهد ،در حضور نامعينیهای موجود در وزن و
نيروهای مقاوم ،مقاوم بوده (پايداری مقاوم) و اغتشاشات انتشار يافته در
ط ول کاروان ،بدليل وجود اغتشاش در فاصله بين دو وسيله نقليه يا سرعت
يک وسيله نقليه ،تقويت نخواهد شد(پايداری رشتهای) .در نهايت اين
سيستم کنترلی برای کاروانی از قطارها شبيهسازی شد و مشاهده گرديد

X. Liu, A. Goldsmith, S. S. Mahal and J. K.
Hedrick, Effects of communication delay on string
stability in vehicle platoons, in Proceeding of
)IEEE Conf. on Int. Trans. Syst. Oakland (CA
USA, pp. 625-630, 25-29 Aug 2001.

][3

P. Jeroen, D. P. Shukla, N. Wouw, and H.
Nijmeijer. "Controller synthesis for string stability
of vehicle platoons." IEEE Transactions
Intelligent Transportation Systems, Vol. 15, No. 2
pp. 854-865, 2014.

][4

Morbidi, Fabio, Patrizio Colaneri, and Thomas
Stanger. "Decentralized optimal control of a car
platoon with guaranteed string stability." in
Proceeding of European Control Conference
(ECC), pp. 3494-3499. IEEE, 2013.

][5

Pan, Deng, and Yingping Zheng. "Velocity
difference control based on dynamic tracking of
safe following distance in the process of vehicle
following." Intelligent Transport Systems, IET,
Vol. 8, No. 3, pp. 232-243, 2014.
J. Levine and M. Athans "On the optimal error
regulation of a string of moving vehicles", IEEE
Trans. Automat. Control, vol. AC-11, no. 11, pp.
355-361, NOV. 1966

[ ]8

][6

][7

ب.معاونی ،م.موحدی و ح.حسن آبادی "تحليل ،بررسی و مقايسه

که در حضور نامعينی ،انحراف از فاصله و سرعت مطلوب به صفر تنظيم

استراتژیهای پيشرفته در کنترل اتوماتيک ترافيک" سيزدهمين

گر ديده و اغتشاش ايجاد شده در انحراف از فاصله ،درطول کاروان

همايش بين المللی حمل و نقل ريلی ،تهران ،ايران ،آبان 1390

تضعيف شده است ،که اين امر بيانگر عملكرد مقاوم سيستم کنترل از
[ ]9

ديدگاه پايداری و پايداری رشتهای میباشد.

ب.معاونی ،م.موحدی و ح.حسن آبادی "ارائه الگوريتمی هوشمند

نكته مهمی که الزم است مدنظر باشد ،اين است که طراحی کنترلکننده

در کنترل اتوماتيک ترافيک قطارها" سومين کنفرانس بين المللی

متمرکز و حجم پردازش دادهای که الزم است در اين ساختار انجام

حوادث رانندگی و جادهای ،تهران ،ايران ارديبهشتماه 1391

پذيرد ،پيادهسازی کنترلکننده پيشنهادی در اين مقاله را با چالش مواجه
می نمايد .لذا ،در انجام تحقيقات آينده در اين حوزه ،الزم مینمايد که به
طراحی کنترلکنندههای غيرمتمرکز و يا کنترل کننده های مبتنی بر
فيدبک خروجی که برآورده کننده شرايط پايداری رشتهای مقاوم نيز
باشند و در پياده سازی آنها نيازی به فيدبک تمامی اطالعات نباشد ،توجه
بيشتری گردد.
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چکیده :اين مقاله يک رويكرد جديد جهت طراحی سيستم کنترل کننده تحمل پذير عيب مبتنی بر کنترل پيشبين غيرخطی مقاوم
برای سيستم های چند متغيره غيرخطی افاين ارايه میکند .سيستم کنترل تحمل پذير عيب مورد نظر از يک رويه تخمين عيب مبتنی برفيلتر
کالمن توسعه يافته تطبيقی برای تخمين همزمان حالت های سيستم و ضريب افت کارايی محرکها استفاده میکند .يک واحد ناظر نيز با
استفاده از روش مدل سازی عيب و اصالح مدل به کار رفته در کنترل کننده پيشبين در هر گام نمونه برداری وظيفه جبران عيب افت
کارايی و باياس محرک ها را برعهده دارد .همچنين با استفاده از جبران فيدبک در کنترل کننده پيشبين ،کنترل کننده مورد نظر در برابر
نامعينیهای موجود در سيستم ،مقاوم می شود .از مزايای مهم اين روش ،برآورده کردن قيود حاکم بر ورودی های کنترل و جبران همزمان
عيب باياس و افت کارايی محرکها و عملی بودن آن است .نتايج شبيه سازی روش مورد نظر روی سيستم موتور احتراق داخلی خودرو
کارايی آن را نشان می دهد.
کلمات کلیدی:سيستم کنترل تحمل پذير عيب ،کنترل پيشبين مبتنی بر مدل غيرخطی مقاوم ،فيلتر کالمن توسعه يافته تطبيقی ،عيب
محرکها.

Robust NMPC- based Fault Tolerant Control Design for
Compensation of Actuators Faults
Robab Ebrahimi Bavili, Mohammad Javad Khosrowjerdi
Abstract: This paper presents a new approach for fault tolerant control system (FTCs) design
based on robust nonlinear model predictive control (NMPC) for multivariable affine systems. The
)proposed FTCs uses an estimation scheme that is based on adaptive extended kalman filter (AEKF
for the state estimation of plant and loss of effectiveness factors of actuators. A supervisor module
also uses the fault modeling and correction of plant model per sampling time to accommodate bias
and loss of effectiveness of actuators. In addition by feedback compensation in NMPC, the
proposed controller is robust through plant uncertainties. The most important advantage of the
proposed approach is its ability to deal with the constraints and simultaneous fault in actuators and
it is practical. Simulation results of the proposed method on automotive engine show the
effectiveness of the proposed method.

Keywords: Fault Tolerant Control system, Robust Nonlinear Model Predictive Control, Adaptive
Extended Kalman Filter, Actuators Fault.
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در نقطه مقابل ،اساس روشهای  FTCفعال مبتنی بر  ،MPCبر

 -1مقدمه
در سال های اخير ،سيستم های کنترل تحمل پذير عيب ()FTCs

1

استفاده کردن از اطالعات عيب (که در هر گام نمونه برداری توسط

توجه بسياری از محققان را در زمينه کنترل فرآيندها به خود جلب نموده

واحد  FDIبدست می آيد) در مساله بهينه سازی  MPCاستوار است.

است؛ مهمترين علت اين امر ،افزايش عالقه مندی به ارتقاء عملكرد

روشهای فعال را میتوان در دو نوع کلی دسته بندی نمود :روشهايی

فرآيندهای صنعتی و نياز به امنيت و قابليت اطمينان در سيستم های کنترل

که از مدلهای چندگانه استفاده می کنند و روشهايی که از اصالح

است .هدف يک سيستم  ،FTCنگه داشتن سيستم کنترل در شرايط

پارامترهای مساله بهينه سازی در هر گام نمونه برداری استفاده می کنند.

عملكر دی مطلوب و حفظ پايداری آن در هنگام رخداد عيب و خرابی

در روش استفاده از مدلهای چندگانه برای رخداد هر عيب قابل پيش

در اجزای مختلف سيستم کنترل میباشد [ .]1سيستم های  FTCسنتی از

بينی ،از قبل کنترل کننده  MPCمتناسب طراحی میشود .هنگام رخداد

استراتژیهای غيرفعال با افزونگی های سخت افزاری يا روش های

عيب ،ناظر بر اساس اطالعات عيب که از واحد  FDIدريافت می کند،

طراحی مقاوم برای جبران عيوب پيش بينی شده استفاده میکنند .در نقطه

 MPCطراحی شده برای آن عيب را جايگزين  MPCپيشين می نمايد؛

مقابل ،روشهای فع ال با استفاده از يک رويه تشخيص و محل يابی عيب

برای مثال [ ]12برای سيستمهای خطی و [ ]13برای سيستمهای غيرخطی

( 2)FDIبا پيكره بندی مجدد کنترل کننده ،اثر عيوب را جبران می کنند

از همين روش استفاده کرده است .مزيت اصلی اين روش کم بودن حجم

[ .]3-2بسته به فرآيند تحت کنترل و شدت عيب ،استراتژی  FTCمناسب

محاسبات روی خط آن و ايراد اصلی آن ،مشكالت پياده سازی آن در
عمل است؛ چرا که در عمل امكان رخداد عيوب متعددی با شدتهای

اتخاذ می شود.
3

امروزه کنترل پيش بين مبتنی بر مدل ( )MPCبه عنوان يک

مختلف وجود دارد و حتی وقوع همزمان آنها نيز ممكن است؛ لذا

استراتژی کنترل استاندارد برای حل مسائل کنترل چندمتغيره با قيود

طراحی کنترل کننده برای هر کدام از سناريوهای مختلف رخداد عيب

سخت ،در فرايندهای صنعتی پذيرفته شده است [ .]6-4کنترل کننده

عملی و معقول نيست؛ البته برای بهبود اين وضعيت در [ ]16-14کاربرد

 MPCدر هر گام نمونه برداری ،از حالتهای فعلی فرايند به عنوان شرايط

روشهای فازی پيشنهاد شده است.

اوليه استفاده می کند و با حل کردن يک مساله کنترل حلقه باز در طول

روش ديگر طراحی  FTCفعال مبتنی بر  MPCاستفاده از اصالح

يک افق محدود ،توالی کنترل بهينه را محاسبه میکند .سپس اولين جزء

پارامترهای مساله بهينه سازی در هر گام نمونه برداری است .در اين روش

اين توالی کنترل را به عنوان فرمان کنترل به فرآيند ارسال میکند [.]7

سيگنال کنترل به صورت روی خط و در هر گام زمانی محاسبه می شود؛

معماری کنترل پيش بين مبتنی بر مدل يک بستر مناسب برای پياده

در حين عملكرد سيستم و به محض رخداد عيب ،واحد  FDIاطالعات

سازی  FTCفراهم می کند و اين به دليل ويژگی گسسته بودن و مبتنی بر

مفيدی مربوط به عيب را فراهم می کند؛ اين اطالعات برای اصالح

مدل بودن آن است .گسسته بودن امكان تغيير مدل و محدوديتها را در
هر گام زمانی فراهم می کند .مبتنی بر مدل بودن نيز ،امكان ثبت کردن

پارامترهای مساله بهينه سازی ( از جمله مدل فرآيند  ،قيود روی سيگنال-
های کنترل و خروجی ،تابع هزينه در  ) MPCبه کار می رود و اثر عيب

محدوديتهای الزم را جهت جبران عيب ممكن می سازد و آن را به

جبران می شود .از جمله کارهايی که در اين زمينه انجام شده است ،می-

عنوان يک کانديدای جدی برای سيستم  FTCکه شامل واحد  FDIاست،

توان به موارد زير اشاره کرد ]17[ :که عيب افت کارايی محرک را با

معرفی می کند [.]9-8

اصالح مدل خطی فرايند در هر گام نمونه برداری جبران می کند ]9[ ،و

روشهای طراحی  FTCمبتنی بر  MPCمطرح شده در مقاالت را می

[ ]18که با روش اصالح پارامترهای بهينه سازی در سيستمهای غيرخطی

توان به دو نوع روشهای غيرفعال و روشهای فعال دستهبندی کرد .در

عيب را جبران می کنند ]19[ ،و [ ] 20که با اصالح قيود روی متغير کنترل

روشهای غير فعال عيوب پيش بينی شده از همان ابتدا در طراحی MPC

عيب محرکها را در سيستمهای خطی جبران می نمايد و [ ]21و []22

به صورت قيود بيشتر لحاظ می شوند و هيچ اطالعاتی از عيب در هر گام

که با طراحی  FTCمبتنی بر  MPCهای توزيع يافته با اصالح مدل خطی،

نمونه برداری بر ای اصالح مساله بهينه سازی به کار نمی رود؛ به عنوان

عيب محرکها را در زير سيستمها جبران می نمايد .مزيت اين روشها

مثال میتوان به طراحی  MPCمبتنی بر حاشيه امنيت سيستم در [ ]10و

عملی بودن آنها و ايراد آنها حجم باالی محاسبات روی خط مربوط به

طراحی  MPCمبتنی بر لياپانف در [ ]11اشاره نمود .اين روشها به خاطر

طراحی  MPCاست.

حجم باالی محاسبات در کنترل کننده پيش بين به علت قيود اضافه شده

اکثر مقاله های مرور شده غالبا يک مدل خطی از سيستم تحت

و محافظه کار شدن آنها به ازای در نظر گرفتن عيوب بيشتر در طراحی،

کنترل را در نظر گرفتهاند و کنترل کننده  FTCمبتنی بر کنترل پيش بين

کارايی و کاربرد گسترده ای ندارند.

خود را بر اساس آن طراحی کرده اند؛ در حاليكه در عمل ما با فرآيند
های غيرخطی روبه رو هستيم و استفاده از مدل خطی آنها در طراحی
کنترل کننده در اکثر موارد کارايی الزم را ندارد .به همين علت برای

Fault Tolerant Control system
Fault Detection and Isolation
Model Predictive Control
مجله کنترل ،جلد  ،9شماره  ،1بهار 1394

1
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دستيابی به کارايی باالتر ،در اين مقاله در طراحی کنترل کننده از مدل
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غيرخطی افاين سيستم که يک مدل فراگير میباشد ،استفاده شده است.

واحد تخمين عيب از يک تكنيک مناسب برای تخمين ضريب افت

هدف اصلی اين مقاله ،طراحی يک روش  FTCمبتنی بر کنترل پيشبين

کارايی محرکها توسط فيلتر کالمن توسعه يافته تطبيقی استفاده شده

مبتنی بر مدل غيرخطی ( 1)NMPCمقاوم برای فرآيندهای غيرخطی افاين

است و در واحد ناظر نيز از مدلسازی عيب و اصالح مدل فرايند استفاده

با استفاده از اصالح پارامترهای مساله بهينه سازی  NMPCمیباشد؛ به

شده است که از نوآوریهای اين مقاله است.

طوريكه حجم محاسبات آن به گونه ای باشد که در عمل قابل پياده

از ويژگیهای شاخص روش ارائه شده در اين مقاله نسبت به روش-

سازی باشد و توانايی جبران عيب همزمان باياس و افت کارايی در

های ارائه شده در کارهای مشابه میتوان به موارد زير اشاره کرد)1 :

محرکها را داشته باشد .ساختار کلی روش مورد نظر در شكل ()1

يک مدل غيرخطی از فرآيند در نظر گرفته شده است که کنترل کننده

آورده شده است؛ در اين شكل )𝑘(𝑦 𝑢(𝑘) ،و)𝑘(𝑑 به ترتيب خروجی،

طراحی شده را کارامدتر کرده است ) 2 .برآورده کردن قيود حاکم بر

ورودی و اغتشاش وارده به فرآيند میباشند و )𝑘(̂𝑥 و 𝑎̂𝛾 به ترتيب

ورودی و جبران عيوب همزمان باياس و افت کارايی در محرکها که تا

تخمين متغير های حالت و ضريب افت کارايی محرکها میباشند.

به حال در هيچ مقاله ای گزارش نشده است ) 3 .برخالف شيوه مرسوم در
مقاالت مرور شده ،که از اصال ح قيود روی سيگنال کنترل برای جبران
عيوب محرکها استفاده میشود ،در اين روش به عيوب محرکها
بواسطه مدلسازی عيب با اصالح مدل فرآيند رسيدگی میشود و اين
کمک میکند که مساله  NMPCبه يک مساله بهينه سازی با قيود تغيير
ناپذير با زمان تبديل شود و حجم محاسبات آن کاهش يابد )4 .عملی
بودن و سادگی روش ارايه شده نيز غير قابل چشم پوشی است.
ساختار مقاله در بخشهای زير سازمان دهی شده است؛ در بخش
دوم طراحی کنترل کننده  NMPCبيان میشود .در بخش سوم نحوه

شكل  :1ساختارکلی  FTCفعال مبتنی بر  NMPCپيشنهاد شده برای جبران

طراحی تخمينگر همزمان عيب و حالت و در بخش چهارم طراحی واحد

عيوب محرکها.

ناظر مطرح میشود .در بخش پنج نيز يک الگوريتم کلی برای طراحی

با توجه به شكل  ، 1ساختار کنترل کننده پيشنهاد شده از سه واحد

کنترل کننده  FTCمبتنی بر  NMPCموردنظر بيان میشود .نتايج حاصل از

تشكيل شده است :تخمينگر همزمان عيب -حالت ،ناظر و کنترل کننده

شبيه سازی اعمال کنترل کننده موردنظر روی سيستم موتور احتراق

 . NMPCشيوه عملكرد آن به اين صورت است که در هر گام نمونه

داخلی خودرو در بخش شش نشان داده شده اند .در نهايت جمع بندی

برداری ،واحد تخمين همزمان عيب و حالت ،متغيرهای حالت ()𝑘(̂𝑥) و

نتايج بدست آمده در مقاله و پيشنهادهايی جهت ادامه پژوهش در بخش

اطالعات مربوط به عيب افت کارايی رخ داده در محرکها ( 𝑎̂𝛾) را

هفتم آورده شده اند.

تخمين میزند و به ترتيب در اختيار  NMPCو ناظر قرار میدهد؛ ناظر
پس از دريافت اين اطالعات ،با مدل سازی عيب رخ داده ،مدل فرايند را

 -2طراحی  NMPCمقاوم

اصالح مینمايد و به  NMPCارسال میکند و در نهايت کنترل کننده

کنترل کننده  MPCاز يک مدل پيش بين که از روی مدل فرايند

 NMPCبا دريافت اين ورودیها ،مدل پيش بين خود را اصالح میکند؛

ساخته می شود و يک پردازنده که عمل بهينه سازی را با در نظر گرفتن

به اين ترتيب اثر عيوب افت کارايی در محرکها طی يک رويه فعال

قيود انجام میدهد ،تشكيل يافته است .ساختمان اساسی MPCدر شكل 2

جبران میشود.

نشان داده شده است [.]24

همچنين ترتيبی داده شده است که سيستم کنترل در برابر عيب باياس
محرکها و نامعينیهای موجود مقاوم باشد؛ به اين صورت که با اصالح
فرمول بندی  NMPCعيب باياس و با افزودن روش جبران فيدبک ()FC

2

به آن ،اثر نامعينی ها برطرف میشود.
در طراحی  NMPCاز روش ارائه شده در [ ]23استفاده شده است
که ويژگی بارز آن حجم محاسبات کمتر میباشد ،به طوريكه قابل انجام
توسط يک کامپيوتر صنعتی ساده باشد و فرمول بندی آن به گونه ای
اصالح شده است که قابليت جبران اغتشاش را نيز داشته باشد .در طراحی

Nonlinear Model Predictive Control
Feedback Compensation
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1
2

Journal of Control, Vol. 9, No. 1, Spring 2015

طراحی کنترل کننده تحمل پذير عيب مبتنی بر کنترل پيشبين مبتنی بر مدل غيرخطی مقاوم جهت جبران عيب محرکها

16

رباب ابراهيمی باويلی  ،محمدجواد خسروجردی

استراتژی  MPCبه اين صورت است که در هر گام نمونه برداری
ابتدا با استفاده از مدل پيش بين فرآيند ،خروجی فرايند در طول افق پيش

و𝑓 و 𝑔 توابع غيرخطی می باشند .پيش بينی يک گام متغيرهای حالت
در طول افق پيشبينی 𝑝𝑁 می تواند از روابط زير بدست آيد:

بينی 𝑝𝑁  ،پيش بينی میشود .سپس از کمينه کردن تابع هزينه (که اغلب
از مجموع مربعات خطای پيش بينی و مربعات سيگنال کنترل يا تغييرات

()3

آن تشكيل يافته است) با در نظر گرفتن قيود ،توالی فرمانهای کنترل در
طول افق کنترل بدست میآيد .سپس طبق اصل کنترل افق محدود
( 1)RHCاولين جزء از اين توالی به عنوان سيگنال کنترل در زمان 𝑘 به

() 4

فرآيند اعمال میشود و بقيه توالی ناديده گرفته میشود .برای زمان
 𝑘 +1دوباره اين مراحل تكرار میشوند [.]24
کنترلکننده  MPCبه صورت گسترده در فرايند های صنعتی مورد
پذيرش قرار گرفته است ،اما برای فرايندهای با غيرخطينگی های باال
کارايی الزم را ندارد؛ به همين علت در دهه اخير  NMPCمورد توجه
قرار گرفته است .برای مثال ،کارهايی در اين زمينه در [ ]25و [ ]26انجام
گرفته است که اغلب روی مشخصه های تئوريكی مثل پايداری ،مقاومت
و غيره تمرکز دارد و روش حل مساله و حجم محاسبات در آنها ناديده

است ،ممكن است برای پيش بينی بيش از يک گام ،رابطه ( )4راه حل
تحليلی ارائه ندهد و برای 𝑓 و  gغيرخطی شديد شكل فوق دستيابی به
) 𝑢(𝑘 + 1و المان های آينده ورودی را به صورت تحليلی ،ناممكن
سازد؛ به همين خاطر با تقريب زدن آينده متغير های حالت با اجزای مسير
مرجع آنها ،میتوان پيش بينی يک گام را برای  𝑗 ≥ 2به صورت زير در
نظر گرفت:

()5

در حالت کلی چون يک راه حل تحليلی دقيق برای اکثر مسائل
برنامه ريزی غيرخطی وجود ندارد ،اغلب از روش های عددی مثل برنامه
ريزی مربعی متوالی( 2)SQPبرای مثال در [ ]27يا الگوريتم ژنتيک ()GA

3

در [ ]28استفاده شده است .اما بار محاسباتی  NMPCبا استفاده از اين
روش های عددی خيلی بيشتر از آن است که قابل انجام توسط

))𝑘|𝑥̂(𝑘 + 𝑗|𝑘) = 𝑓(𝑥̂(𝑘 + 𝑗 − 1
)𝑘|+𝑔(𝑥̂(𝑘 + 𝑗 − 1|𝑘)) 𝑢(𝑘 + 𝑗 − 1
;)𝑘|+ 𝑔𝑑 (𝑥̂(𝑘 + 𝑗 − 1|𝑘)) 𝑑(𝑘 + 𝑗 − 1
𝑝𝑁 𝑗 = 2,3, … ,

چون )𝑘| 𝑥̂(𝑘 + 𝑗 − 1شامل تابع غيرخطی از داده های پيشين

گرفته شده است؛ در حاليكه همين مساله يكی از مشكالت بسيار جدی
در پياده سازی عملی  NMPCمی باشد.

)𝑘(𝑢 ))𝑘(𝑥(𝑔 𝑥̂(𝑘 + 1|𝑘) = 𝑓(𝑥(𝑘)) +
)𝑘(𝑑 ))𝑘(𝑥( 𝑑𝑔 +

))𝑘|𝑥̂(𝑘 + 𝑗|𝑘) = 𝑓(𝑤𝑥 (𝑘 + 𝑗 − 1
)𝑘|+ 𝑔(𝑤𝑥 (𝑘 + 𝑗 − 1|𝑘)) 𝑢(𝑘 + 𝑗 − 1
)𝑘|+ 𝑔𝑑 (𝑤𝑥 (𝑘 + 𝑗 − 1|𝑘))𝑑(𝑘 + 𝑗 − 1

که درآن 𝑥𝑤 مسير مرجع حالتهامیباشد که اجزای آن از رابطه
زير حاصل میشوند:
() 6

; 𝑝𝑠𝑥 )𝛼 𝑤 𝑥 (𝑘 + 𝑗|𝑘) = 𝛼 𝑤 𝑥 (𝑘 + 𝑗 − 1|𝑘) + (1 −
𝑗 = 1,2, … , 𝑁𝑃 − 1

کامپيوترهای صنعتی باشد .البته يک روش  NMPCنوين با يک راه حل

که در آن ) 𝛼 ∈ [0,1ضريب نرم کردن 𝑤 𝑥 (𝑘|𝑘) = 𝑥(𝑘) ،و

تحليلی در [ ] 23برای سيتم های غير خطی افاين مطرح شده است که با

𝑝𝑠𝑥 مقدار مطلوب متغيرهای حالت است .به اين ترتيب مدل پيش بين

استفاده از پيش بينی های يک گام متوالی به جای پيش بينی های چندگام

متغيرهای حالت فرايند غيرخطی افاين به صورت زير قابل بيان است:

انجام می پذيرد و حجم محاسبات در اين روش خيلی کمتر از روش های
پيشين می باشد .در اين مقاله نيز از همين روش استفاده شده است و

()7

فرمول بندی آن به گونه ای اصالح شده است که اثراغتشاش را نيز جبران
کند و همچنين روش جبران فيدبک نيز به آن اضافه شده است.
() 8

 -1-2فرمول بندی NMPC

)𝑘(𝑢 ))𝑘(𝑥(𝑔 𝑥̂(𝑘 + 1|𝑘) = 𝑓(𝑥(𝑘)) +
)𝑘(𝑑 ))𝑘(𝑥( 𝑑𝑔 +
))𝑘|𝑥̂(𝑘 + 𝑗|𝑘) = 𝑓(𝑤𝑥 (𝑘 + 𝑗 − 1
)𝑘|+ 𝑔(𝑤𝑥 (𝑘 + 𝑗 − 1|𝑘)) 𝑢(𝑘 + 𝑗 − 1
;)𝑘|+ 𝑔𝑑 (𝑤𝑥 (𝑘 + 𝑗 − 1|𝑘))𝑑(𝑘 + 𝑗 − 1
𝑝𝑁 𝑗 = 2,3, … ,

در ادامه برای کم کردن بار محاسبات بهينه سازی غيرخطی،

سيستم نامتغير بازمان ،گسسته و غيرخطی افاين را به صورت زير در

استراتژی کنترل پلكانی در فرمولبندی  NMPCبه کار برده میشود؛ ابتدا

نظر می گيريم:
)𝑘(𝑑 ))𝑘(𝑥( 𝑑𝑔 𝑥(𝑘 + 1) = 𝑓(𝑥(𝑘)) + 𝑔(𝑥(𝑘)) 𝑢(𝑘) +
() 1
)𝑘(𝑥 𝐶 = )𝑘(𝑦

() 2

نموکنترل درگام 𝑘 ام را به صورت ∆ =∶ )∆𝑢(𝑘) = 𝑢(𝑘) − 𝑢(𝑘 − 1

تعريف میکنيم .طبق استراتژی کنترل پلكانی ،نمو ورودی کنترل در
آينده می تواند به صورت زير اتخاذ شود:
𝑗

که در آن 𝑚𝑅 ⊆ 𝑈 ∈ )𝑘(𝑢 𝑑(𝑘) ،𝑥(𝑘) ∈ 𝑋 ⊆ 𝑅𝑛 ،و)𝑘(𝑦

به ترتيب متغير ورودی کنترل ،حالت ،اغتشاش معلوم و خروجی هستند

)𝑘(𝑢∆ 𝛽 = )𝑘|∆𝑢(𝑘 + 𝑗|𝑘) = 𝛽 ∆𝑢(𝑘 + 𝑗 − 1
() 9

𝑗 = 1,2, … , 𝑁𝑃 − 1

𝑗

; ∆ 𝛽=

که در آن 𝛽 يک عدد حقيقی مثبت قابل تنظيم است و ثابت پله
ناميده میشود .با به کار بردن اين استراتژی در  ،NMPCبه جای محاسبه
Receding Horizon Control
Sequential Quadratic Programming
Genetic Algorithm
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دارد ،فقط کافيست که اولين جزء آن يعنی )𝑘(𝑢∆ محاسبه شود؛ به اين

()14

∆ 𝑋̂𝑘 = 𝑋𝑘1 + 𝑆𝑘 . ∆𝑈𝑘 = 𝑋𝑘1 + 𝑆𝑘̅ .

ترتيب حجم محاسبات  NMPCبه شدت کاهش می يابد.

()15

)∆ 𝑌̂𝑘 = 𝐶 𝑋̂𝑘 = 𝐶(𝑋𝑘1 + 𝑆𝑘̅ .

با توجه به اينكه []23
()10

𝑗−1

)𝑘|𝑖 𝑢(𝑘 + 𝑗 − 1|𝑘) = 𝑢(𝑘 − 1) + ∑𝑖=0 ∆𝑢(𝑘 +

و با به کارگيری ( ،)9رابطه ( )8به صورت زير تبديل می شود:
))𝑘|𝑥̂(𝑘 + 𝑗|𝑘) = 𝑓(𝑤𝑥 (𝑘 + 𝑗 − 1
𝑗−1
)∆ 𝑖𝛽 + 𝑔(𝑤𝑥 (𝑘 + 𝑗 − 1|𝑘))(𝑢(𝑘 − 1) + ∑𝑖=0
)𝑘|+ 𝑔𝑑 (𝑤𝑥 (𝑘 + 𝑗 − 1|𝑘)) 𝑑(𝑘 + 𝑗 − 1

در ادامه برای حالت تک ورودی -تک خروجی تابع هزينه ای به
صورت زير در نظر میگيريم:
()16

که در آن 𝑄 و𝑅 ماتريس های وزنی مناسباند و 𝑘𝑦𝑊 برداری به
صورت
)𝑘|𝑤 𝑦 (𝑘 + 1
)𝑘|𝑤 𝑦 (𝑘 + 2
=
⋮
])𝑘| 𝑃𝑁 [𝑤 𝑦 (𝑘 +

))𝑘|= 𝑓(𝑤𝑥 (𝑘 + 𝑗 − 1
)+ 𝑔(𝑤𝑥 (𝑘 + 𝑗 − 1|𝑘)). 𝑢(𝑘 − 1
)𝑘|+ 𝑔𝑑 (𝑤𝑥 (𝑘 + 𝑗 − 1|𝑘)) 𝑑(𝑘 + 𝑗 − 1
𝑗−1
∆ 𝑖𝛽 + 𝑔(𝑤𝑥 (𝑘 + 𝑗 − 1|𝑘)). ∑𝑖=0
)𝑘|𝑗 = 𝑥̂ 1 (𝑘 +
𝑗−1
∆ 𝑖𝛽 + 𝑔(𝑤𝑥 (𝑘 + 𝑗 − 1|𝑘)). ∑𝑖=0

()11

میباشد که حاوی اجزای مسير مرجع حالتی است که به عنوان
هزينه فوق در حالت نامقيد( = 0

))𝑘|𝑥̂1 (𝑘 + 𝑗|𝑘) = 𝑓(𝑤𝑥 (𝑘 + 𝑗 − 1
)+ 𝑔(𝑤𝑥 (𝑘 + 𝑗 − 1|𝑘)). 𝑢(𝑘 − 1
(+ 𝑔𝑑 (𝑤𝑥 (𝑘 + 𝑗 − 1|𝑘)) 𝑑(𝑘 + 𝑗 − 1|𝑘) )12

توجه کنيد که اندازه سيگنال اغتشاش در آينده نامعلوم است و
حداکثر اطالعاتی که از آن در دسترس است ،اندازه آن در زمان حال
است؛ اما میتوان از برونيابی برای تقريب آينده آن استفاده نمود [ .]29با
استفاده از برونيابی مرتبه صفر 𝑑(𝑘 + 𝑗 − 1|𝑘) ،را با)𝑑(𝑘 − 1

تقريب زده میشود .به اين ترتيب در رابطه ( 𝑥̂1 (𝑘 + 𝑗|𝑘) ،)11فقط
شامل داده های معلوم در زمان 𝑘 می باشد و جمله دوم از نمو ورودی در
زمانهای آينده تشكيل شده است .پس با اين رابطه ،داده های نامعلوم به
برای بيان کردن پيشبينی ها در طول 𝑃𝑁  𝑗 = 1,2, … ,به شكل
ماتريسی ،بردارها و ماتريس هايی به صورت زير قابل تعريف میباشند:
)𝑘|𝑥̂(𝑘 + 1
)𝑘|𝑥̂1 (𝑘 + 1
)𝑘|1 (𝑘 + 2
𝑥
𝑘(̂
+
)𝑘|2
̂
[ = 𝑘X
̂𝑥 [ = 𝑘] ; X1
]
⋮
⋮
)𝑘| 𝑃𝑁 𝑥̂(𝑘 +
)𝑘| 𝑃𝑁 𝑥̂ 1 (𝑘 +
)𝑘|𝑘(𝑢∆
∆
∆𝛽
)𝑘|∆𝑢(𝑘 + 1
[ = 𝑘𝑈∆
] ⋮ [=]
⋮
∆ 𝛽𝑁𝑃 −1
)𝑘|∆𝑢(𝑘 + 𝑁𝑃 − 1
… 0
… 0
;))𝑘|⋱ ⋮ ] ; 𝑠𝑗 = 𝑔(𝑤 𝑥 (𝑘 + j − 1
𝑝𝑠 …

𝑠1
𝑠2
⋮ [ = 𝑘𝑆
𝑝𝑠

𝑠1
)𝛽 𝑠2 (1 +
[ = 𝑘𝑈∆ 𝑆𝑘 .
∆ ] ∆= 𝑆𝑘̅ .
⋮
𝑁
−1
𝑃
𝛽 𝑠𝑝 (1 + 𝛽 + ⋯ +
)

پيش بينی حالت ها و خروجیها به صورت زير قابل بيان است:
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𝑘𝐽∂
∆∂

> 0,

𝑘𝐽 𝜕2
∆ 𝜕2

) ،نمو کنترل بهينه

از رابطه زير بدست می آيد:
) 𝑆𝑘̅ 𝑇 𝐶 𝑇 𝑄(𝑊𝑦𝑘 −𝐶 𝑋𝑘1
) )𝐶 𝑇𝑄 𝐶 𝑆𝑘̅ +0.5 𝑅(1+𝛽 2 +⋯+𝛽 2(𝑁𝑃 −1

()17

𝑇 ̅𝑘𝑆

=∆

در حالت کنترل مقيد برای اينكه قيود هم برآورده شوند ،از روش
الگرانژ برای لحاظ کردن قيود در طراحی قانون کنترل استفاده می کنيم.
ابتدا فرض می کنيم که هر قيد حاکم روی ورودی کنترل يا حالتها می
تواند به فرم خطی 𝑝  𝑎𝑖𝑇 ∆≤ 𝑏𝑖 ; 𝑖 = 1,2, … ,نوشته شود که درآن 𝑝

ت عداد قيود را مشخص می کند .فرم ماتريسی همه قيود را می توان به
صورت زير نوشت:
𝐵 ≤∆ 𝐴

()18

صورت خطی جدا شدند و راه حل تحليلی برای ∆ میتواند بدست آيد.

0
𝑠2
⋮
𝑝𝑠

𝑘𝑦𝑊

خروجی سيستم میباشد .با جاگذاری ( )15در ( )16و کمينه سازی تابع

که در آن

()13

𝑇
𝑘𝑈∆ 𝑅 𝑇 𝑘𝑈∆ 𝐽𝑘 = (𝑌̂𝑘 − 𝑊𝑦𝑘 ) 𝑄(𝑌̂𝑘 − 𝑊𝑦𝑘 ) +

که در آن

… 𝑇𝑎2

𝑇] 𝑇𝑝𝑎

𝑇[𝑎1

=𝐴 و

𝑇]

𝑝𝑏 …  . 𝐵 = [𝑏1 𝑏2با

انتخاب تابع الگرانژ به صورت
𝑝 𝑖 = 1,2, … ,

()19

; ) 𝑖𝑏 𝐿𝑘 (𝜆𝑖 ) = 𝐽𝑘 + 𝜆𝑇𝑖 ( 𝑎𝑖𝑇 ∆ −

و مساوی صفر قرار دادن مشتقات جزئی آن نسبت به پارامترهای
تصميم 𝑖𝜆 و ∆ داريم:
()20

𝑇
𝑇𝜆𝑆𝑘̅ 𝑇 𝐶 𝑇 𝑄(𝑊𝑦𝑘 −𝐶 𝑋𝑘1 )−0.5
𝑖𝑎 𝑖
𝑇
𝑁(2
𝑇
2
̅
̅
) )𝑆𝑘 𝐶 𝑄 𝐶 𝑆𝑘 +0.5 𝑅(1+𝛽 +⋯+𝛽 𝑃 −1

) 𝑎𝑖𝑇 𝑆𝑘̅ 𝑇 𝐶 𝑇 𝑄(𝑊𝑦𝑘 −𝐶 𝑋𝑘1
𝑖𝑎 𝑇𝑖𝑎0.5
)))𝑏𝑖 (𝑆𝑘̅ 𝑇 𝐶 𝑇 𝑄 𝐶 𝑆𝑘̅ +0.5 𝑅(1+𝛽 2 +⋯+𝛽 2(𝑁𝑃 −1

()21

𝑖𝑎 𝑇𝑖𝑎0.5

=∆

= 𝑖𝑇𝜆

−

اگر در رابطه ( 𝜆𝑖 ≤ 0 ،)21شود ،به اين معنی است که قيد متناظر
تاثيری روی ∆ نداشته و ما می توانيم  𝜆̅𝑖 = 0انتخاب کنيم ،اما اگر
 𝜆𝑖 > 0باشد قيد متناظر روی ∆ تاثير گذارده و بايستی 𝑖𝜆 = 𝑖̅𝜆

انتخاب شود ،در نهايت راه حل  NMPCدر حالت مقيد به صورت زير
است:

Journal of Control, Vol. 9, No. 1, Spring 2015

طراحی کنترل کننده تحمل پذير عيب مبتنی بر کنترل پيشبين مبتنی بر مدل غيرخطی مقاوم جهت جبران عيب محرکها

18

رباب ابراهيمی باويلی  ،محمدجواد خسروجردی
̅𝑆𝑘̅ 𝑇 𝐶 𝑇 𝑄(𝑊𝑦𝑘 −𝐶 𝑋𝑘1 )−0.5 AT ʌ

()22

))𝑆𝑘̅ 𝑇 𝐶 𝑇 𝑄 𝐶 𝑆𝑘̅ +0.5 𝑅(1+𝛽 2 +⋯+𝛽 2(𝑁𝑃 −1

 -3طراحی تخمینگر همزمان عیب و حالت

=∆

که در آن 𝑇] 𝑝̅𝜆 … .ʌ̅ = [ 𝜆1̅ 𝜆̅2

همانطور که در مقدمه گفته شد ،در اين مقاله برای جبران عيب افت

نکته :1فرمول بندی  NMPCمطرح شده در اين بخش به سادگی قابل
تعميم به حالت چند ورودی-چند خروجی می باشد.

کارايی در محرکها از يک روش  FTCفعال مبتنی بر  NMPCاستفاده
خواهد شد .برای تكميل هر رويه فعال ،طراحی واحد  FDIضروری است.
در اين بخش روشی برای تخمين ضريب افت کارايی محرکها ( 𝑖𝑎𝛾 ها)

 -2-2جبران فیدبک

ارايه میشود؛ در اين روش ضريب افت کارايی محرکها را مانند بردار

اغلب ،مدلی که از فرايند تحت کنترل در دست ماست ،دارای

ورودی ناشناخته به فرآيند مدل نموده و با ثابت فرض نمودن ديناميک

نامعينیهايی میباشد .نامعينیها باعث به وجود آمدن ناهماهنگی بين

آنها سيستم افزوده را تشكيل داده و با طراحی يک فيلتر کالمن توسعه

فرايند و مدل آن میشود .طبق قضيه مطرح شده در [ ،]23زمانيكه

يافته تطبيقی برای سيستم افزوده شده هم متغيرهای حالت فرايند تحت

ناهماهنگی ای بين فرايند و مدلی که خروجی از روی آن پيش بينی می

کنترل و هم ضريب افت کارايی را تخمين میزنيم .در اين بخش در

شود وجود داشته باشد ،خطای حالت ماندگار خروجی مخالف صفر می

قسمت اول ،نحوه نمايش انواع عيب در محرکها بيان میشود .در

شود .برای صفر کردن خطای حالت ماندگار میتوان از روش جبران

قسمت دوم نحوه تخمين ضرايب افت کارايی محرکها توضيح داده

فيدبک استفاده کرد .برای اين کار خطای پيش بينی )𝑘(𝑒 را در زمان 𝑘

میشود و معادالت کلی  AEKFدر قسمت سوم مطرح میشود.

به صورت زير تعريف میشود:

 -1-3نمایش انواع عیب در محرکها
)𝑒(𝑘) = 𝑥(𝑘) − 𝑥̂(𝑘|𝑘 − 1

()23

که در آن ) 𝑥̂(𝑘|𝑘 − 1مقدار پيش بينی شده )𝑘(𝑥 در زمان
 𝑘 − 1می باشد .به طريق مشابه

سپس )𝑘|𝑗  𝑒(𝑘 +را به مقدار پيش بينی شده )𝑗  𝑥(𝑘 +در زمان
𝑗  𝑘 +اضافه می کنيم ،بنابراين رابطه ( )12به صورت زير اصالح می
گردد:
))𝑘|+ 𝑗|𝑘) = 𝑓(𝑤𝑥 (𝑘 + 𝑗 − 1
)+ 𝑔(𝑤𝑥 (𝑘 + 𝑗 − 1|𝑘)). 𝑢(𝑘 − 1
)𝑘|+ 𝑔𝑑 (𝑤𝑥 (𝑘 + 𝑗 − 1|𝑘)) 𝑑(𝑘 + 𝑗 − 1
)𝑘|𝑗 + 𝑒(𝑘 +
()25

محرک ها ،سنسورها يا حتی خود فرايند تحت کنترل ،عيب و خرابی
هايی رخ دهد؛ اغلب اين عيوب به صورت جمعی يا ضربی يا عيب در

)𝑒(𝑘 + 𝑗|𝑘) = 𝑥(𝑘 + 𝑗) − 𝑥̂(𝑘 + 𝑗|𝑘 + 𝑗 − 1

()24

در حين عملكرد سيستم کنترل ،ممكن است در اجزای آن از جمله

𝑘( 𝑥̂1

که با استفاده از برونيابی مرتبه صفر )𝑘(𝑒 = )𝑘|𝑗  𝑒(𝑘 +و

مدل فرآيند قابل بيان کردن می باشند.
عيب در محرکها به دو صورت افت کارايی و باياس رخ میدهد؛
منظور از افت کارايی محرک حالتی است که محرک نمیتواند حداکثر
توان سيگنال کنترل را به فرايند اعمال کند .باياس محرک نيز مقداری
است که محرک روی سيگنال کنترل در حالت بی عيب اضافه يا کم
میکند و به فرآيند اعمال میکند .سيگنال کنترل پس از رخداد عيب در
هر محرک را میتوان به صورت زير نمايش داد:
; 𝑖𝑢𝑓𝑖 = (1 + 𝛾𝑎𝑖 )𝑢𝑖 + 𝑢𝑓0
𝑖 = 1, 2, … , 𝑚 − 1 ≤ 𝛾𝑎𝑖 ≤ 0

()26

) 𝑑(𝑘 + 𝑗 − 1|𝑘) = 𝑑(𝑘 − 1میباشد .با استفاده از روش جبران

که 𝑚 تعداد محرکهاست و 𝑖𝑎𝛾 ضريب افت کارايی محرک 𝑖ام

فيدبک ،سيستم کنترل در برابر نامعينیهای فرآيند مقاوم میشود و خطای

است .در رابطه فوق جمله اول که بيانگر عيب افت کارايی محرک است،

حالت ماندگاری وجود نخواهد داشت .همچنين چون در روش NMPC

عيب ضربی و جمله دوم که بيانگر عيب باياس است ،عيب جمعی ناميده

چندگام مطرح شده ،پيش بينیهای تقريبی وجود دارد که ممكن است

میشود .بسته به مقادير 𝑖𝑎𝛾 و 𝑖 ، 𝑢𝑓0سناريوهای مختلف رخداد عيب در

باعث بعضی کمدقتیها شود ،روش جبران فيدبک اشاره شده در باال در

محرک 𝑖ام در جدول ( )1آمده است.

هر گام نمونه برداری خطا را قبل از انباشته شدن حذف خواهد کرد ،تا

جدول :1سناريوهای مختلف عيب در محرک 𝑖ام

موثر بودن الگوريتم حفظ شود.

باياس

به اين ترتيب با استفاده از يک سری پيش بينی های تقريبی يک گام

𝑢𝑓𝑜𝑖 ≠ 0

𝑢𝑓𝑜𝑖 = 0
ضريب افت کارايی

به جای پيش بينی های چندگام سنتی NMPC ،چندگام منجر به يک
نتيجه تحليلی برای کنترل غيرخطی سيستم افاين شد .استفاده از استراتژی
کنترل پلكانی منجر به بار محاسباتی کمتر شد و جبران فيدبک ،مقاومت

باياس

سالم

افت کارايی و باياس

افت کارايی

گير کردن

خرابی

سيستم کنترل را در برابر نا معينیهای موجود افزايش داد.

𝛾𝑎𝑖 = 0
−1 < 𝛾ai < 0
γai = −1

میتوان عيب تمام محرکها را به فرم بسته زير نشان داد:
()27
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𝑢𝑓 = (𝐼 + 𝛾𝑎 )𝑢 + 𝑢𝑓0
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که ) 𝑚𝑎𝛾  𝛾𝑎 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝛾𝑎1 , 𝛾𝑎2 , … ,يک ماتريس قطری با ابعاد

و متغيرهای حالت آن شامل متغيرهای حالت فرآيند و ضريب افت

𝑚 × 𝑚 میباشد و 𝐼 ماتريس واحد با همان اندازه است و بردار  𝑢𝑓0که

کارايی محرکها است .با طراحی يک تخمينگر حالت برای سيستم

هم بعد 𝑢 میباشد ،حاوی عيب باياس محرکها است:

افزوده شده ،هم متغيرهای حالت و هم اندازه ضريب افت عملكرد

𝑇] 𝑚𝑢𝑓0 = [𝑢𝑓01 𝑢𝑓02 … 𝑢𝑓0

محرکها تخمين زده میشود .معادالت کلی تخمينگر حالت  AEKFدر

 -2-3تخمین ضریب افت کارایی محرکها

قسمت بعدی آورده شده است.

مدل فضای حالت فرآيند غيرخطی افاين در حالت رخداد عيب در

نکته :2وجود جمله )𝑘(𝑤 در رابطه ( )31تا حد قابل قبولی امكان
تغييرات سريع را به ضريب عيب عملگر داده است؛ به همين علت

محرک با معادالت زير توصيف می شود :

حساسيت روش نسبت به اين تغييرات کم می باشد .به هر حال برای

)𝑘(𝑑))𝑘(𝑥( 𝑑𝑔 𝑥(𝑘 + 1) = 𝑓(𝑥(𝑘)) + 𝑔(𝑥(𝑘)) 𝑢𝑓 (𝑘) +
()28

کمتر کردن حساسيت روش مورد نظر نسبت به ضريب عيب عملگر وقتی

)𝑘(𝑥 𝐶 = )𝑘(𝑦

که دارای تغييرات سريع در حوزه زمان می باشد ،می توان ديناميكی به

()29

با توجه به ( ،)27میتوان معادله حالت سيستم در هنگام رخداد عيب

صورت در نظر گرفت:
)𝑘(𝑤 𝛾𝑎 (𝑘 + 1) = 𝐴 𝛾𝑎 (𝑘) +
البته در اين حالت الزم است ماتريس 𝐴 معلوم باشد.

در محرکها به صورت زير بدست آورد:
)𝑘( 𝑎𝛾 )𝑘(𝐸 𝑥(𝑘 + 1) = 𝑓(𝑥(𝑘)) + 𝑔(𝑥(𝑘)) 𝑢(𝑘) +
)𝑘( +𝑔𝑑 (𝑥(𝑘)) 𝑑(𝑘) + 𝑔(𝑥(𝑘)) 𝑢𝑓0
()30

که در آن
)𝑘( 𝛾𝑎1
)𝑘( 𝛾
𝐸(𝑘) = 𝑔(𝑥(𝑘))𝑈(𝑘) , 𝛾𝑎 (𝑘) = [ 𝑎2
]
⋮
)𝑘( 𝑚𝑎𝛾
0
0
] ⋮
)𝑘( 𝑚𝑢

⋯
0
⋯ )𝑘( 𝑢2
⋱
⋮
⋯
0

نکته :3اگر عيب باياس محرک ها نيز نامعلوم باشد ،میتوان به طريق
مشابه عيب باياس محرکها را تخمين زد .در اين حالت کافيست که
)𝑘(  𝑢𝑓0به عنوان حالت جديد به سيستم دچار عيب باياس شده افزوده
گردد.
 -3-3فیلتر کالمن توسعه یافته تطبیقی

)𝑘( 𝑢1
𝑈(𝑘) = [ 0
⋮
0

کالمن کاربرد وسيع تری دارند .فيلتر AEKFشكل اصالح شده ای از EKF

و )𝑘(𝑑 و )𝑘(  𝑢𝑓0ورودی های معلوم میباشند .با فرض اينكه

است که مشكل نبود تضمين همگرايی آن نسبت به تغيير يا نامعينی در

ضريب افت عملكرد محرکها نامعلوم اما ثابت باشد يا دارای تغييرات

در بين روشهای مختلف  FDIمبتنی بر مدل موجود ،انواع فيلترهای

کواريانس خطای رويتگر(  ) rرا ندارد؛ فرمول بندی  AEKFکه در []18

کند در طول زمان باشد ،میتوان ديناميک ضريب افت عملكرد محرک

برای سيستم های غيرخطی کلی مطرح شده است ،به صورت کلی در

ها را به صورت زير در نظر گرفت:

ادامه آمده است.
)𝑘(𝑤 𝛾𝑎 (𝑘 + 1) = 𝛾𝑎 (𝑘) +

()31

که )𝑘(𝑤 توالی نويز سفيد گوسی با ميانگين صفر و کواريانس 𝑞

است .با کنار هم قرار دادن ديناميکهای ( )30و ( )31و با تعريف بردار
حالت جديدی به صورت 𝑇])𝑘( 𝑎𝛾 )𝑘(𝑥[ = )𝑘( 𝑎𝑧 سيستم افزوده
شده به صورت زير بدست میآيد:

()32
()33

)𝑘(𝑢 ))𝑘( 𝑎𝑧(̃𝑔 𝑧𝑎 (𝑘 + 1) = 𝑓̃(𝑧𝑎 (𝑘)) +
)𝑘( +𝑔̃𝑑 (𝑧𝑎 (𝑘)) 𝑑(𝑘) + 𝑔̃(𝑧𝑎 (𝑘)) 𝑢𝑓0
)𝑘(𝑤 𝑤𝐵+
̃
)𝑘( 𝑎𝑧 𝑎𝐶 = )𝑘(𝑦

که در آن
)𝑘( 𝑎𝛾)𝑘(𝐸 𝑓(𝑥(𝑘)) +
[ = ))𝑘( 𝑎𝑧(̃𝑓
]
)𝑘( 𝑎𝛾
))𝑘(𝑥(𝑔
))𝑘(𝑥( 𝑔
[ = ))𝑘( 𝑎𝑧(̃𝑔
𝑑 [ = ))𝑘( 𝑎𝑧( 𝑑̃𝑔 ; ]
]
0
0
0
]𝐵𝑤 = [ ] ; 𝐶̃𝑎 = [𝐶 0
𝐼

معادالت حالت و خروجی سيستم غيرخطی کلی را به شكل زير در
نظر میگيريم:
()34

)𝑥(𝑘) = 𝐿(𝑥(𝑘 − 1), 𝜉(𝑘), 𝑣(𝑘) ) + 𝑤(𝑘 − 1

()35

)𝑘(𝑣 𝑦(𝑘) = 𝐶 𝑥(𝑘) +

که در آن 𝐿 يک تابع غيرخطی و )𝑘(𝜉 بردار حاوی تمامی
ورودی های معلوم به سيستم است و )𝑘(𝑣 و )𝑘(𝑤 به ترتيب توالی
نويزهای سفيد گوسی ناهمبسته با ميانگين صفر و کواريانس 𝑟 و 𝑞 می-
باشند .در  AEKFتوالی به روز رسانی يا مانده به صورت زير تعريف می-
شود:
𝜂(𝑘) = 𝑦(𝑘) − 𝐶𝑥̂(𝑘)−

()36

با جايگذاری معادله خروجی در ( )36داريم:
𝜂(𝑘) = (𝐶 𝑥(𝑘) + 𝑣(𝑘)) − 𝐶 𝑥̂(𝑘)−
)𝑘(𝑣 = 𝐶[𝑥(𝑘) − 𝑥̂(𝑘)− ] +

()37

همچنين داريم:
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()38

𝑒(𝑘)− ≅ 𝑥(𝑘) − 𝑥̂(𝑘)−

()39

] 𝑇𝑃(𝑘)− = 𝐸[𝑒(𝑘)− 𝑒(𝑘)−

با توجه به شكل  ،1ناظر واحدی است که اطالعات عيب را از واحد

𝑇

] )𝑘(𝑣)𝑘(𝑣[𝐸 = )𝑘(𝑟

()40

تحت برقراری شرايط تعامد بين خطای رويتگر و خطای تخمين
حالت ها ،کواريانس به روز رسانی می تواند از رابطه ( )41محاسبه شود.
] 𝑇) 𝐸[𝜂(𝑘)𝜂(𝑘)𝑇 ] = 𝐸[(𝐶 𝑒(𝑘)− )(𝐶 𝑒(𝑘)−
] 𝑇)𝑘(𝑣)𝑘(𝑣[𝐸 +

()41

 -4واحد ناظر
تخمين عيب دريافت میکند و برای جبران عيب ،با مدل سازی عيب،
مدل اصالح شده فرآيند را برای به روز رسانی مدل پيش بين فرآيند در
کنترل کننده  NMPCتوليد میکند .نحوه مدل سازی انواع عيب محرک-
ها و اصالح مدل فرايند برای جبران هر کدام از آنها در واحد ناظر ،در
ادامه تبيين شده است.

با جاگذاری ( )39و ( )40در ( )41داريم:

مدل فضای حالت فرآيند را در حالت بدون عيب که با معادالت ()1

)𝑘(𝑟 𝐸[𝜂(𝑘)𝜂(𝑘)𝑇 ]: = 𝑠(𝑘) = 𝐶 𝑃(𝑘)− 𝐶 𝑇 +

()42

زمانيكه کواريانس به روز رسانی ] 𝑇)𝑘(𝜂)𝑘(𝜂[𝐸 در دسترس
باشد ،کواريانس خطای رويتگر ()𝑘(𝑟 ) میتواند از ( )42محاسبه شود.
برای محاسبه کواريانس مانده ] 𝑇)𝑘(𝜂)𝑘(𝜂[𝐸 نيز می توان از تعداد
محدودی از نمونه های توالی به روز رسانی استفاده کرد:
𝑇
∑𝑀−1
)𝑚 𝑚=0 𝜂(𝑘 − 𝑚) 𝜂(𝑘 −

()43

1
𝑀

جايگزين 𝑢 در رابطه ( )1شود ،در اين حالت داريم:
)𝑘(𝑢 ) 𝑎𝛾 𝑥(𝑘 + 1) = 𝑓(𝑥(𝑘)) + 𝑔(𝑥(𝑘))(𝐼 +
)𝑘(𝑑))𝑘(𝑥( 𝑑𝑔 +𝑔(𝑥(𝑘))𝑢𝑓0 (𝑘) +

()46

با تعريف ) 𝑎𝛾  𝑔(𝑥(𝑘))𝑛𝑒𝑤 = 𝑔(𝑥(𝑘))(𝐼 +داريم:
)𝑘(𝑢 𝑤𝑒𝑛))𝑘(𝑥(𝑔 𝑥(𝑘 + 1) = 𝑓(𝑥(𝑘)) +
)𝑘(𝑑))𝑘(𝑥( 𝑑𝑔 +𝑔(𝑥(𝑘))𝑢𝑓0 (𝑘) +

()47

𝑇
𝑇 −
∑𝑀−1
𝐶 )𝑘(𝑃 𝐶 𝑚=0 𝜂(𝑘 − 𝑚) 𝜂(𝑘 − 𝑚) −

1
𝑀

= )𝑘( 𝑎𝑟

()44
که 𝑀 اندازه پنجره تخمين را نشان میدهد .الزم به ذکر است که
رابطه ( )43زمانی نتيجه مفيدی میدهد که توالی به روز رسانی در طول
گام های نمونه 𝑀 ايستا و ارگاديک 1باشد.
نکته :4سيستم افاين توصيف شده با ( )32و ( )33حالت خاصی از سيستم
غيرخطی کلی است که در( )34و ( ) 35بيان شده است؛ در اين حالت
میباشد و در عمل برای

جلوگيری از واگرا شدن  AEKFناشی از نبود نويز اندازه گيری ،معادله
خروجی ( )33به صورت زير به کار برده میشود:
)𝑘(𝑣 𝑦(𝑘) = 𝐶̃𝑎 𝑧𝑎 (𝑘) +

()45

میدهد ،برای اصالح مدل فرآيند ،کافيست 𝑓𝑢 بيان شده در رابطه ()27

= ] 𝑇)𝑘(𝜂)𝑘(𝜂[𝐸

که در نهايت منجر میشود به

𝑇])𝑘( 𝜉(𝑘) = [ 𝑢(𝑘) 𝑑(𝑘) 𝑢𝑓0

و ( )2توصيف شدهاند ،را در نظر میگيريم .زمانيكه در محرک عيب رخ

که در آن نويز اندازه گيری )𝑘(𝑣 توالی نويز سفيد گوسی با

برای جبران اثر عيب افت کارايی محرک ها کافيست که پس از
دريافت اطالعات 𝑎𝛾 ( 𝑖𝑎𝛾 ها) از واحد تخمين عيب𝑔(𝑥(𝑘))𝑛𝑒𝑤 ،

ساخته شود و به  NMPCارسال گردد.
برای جبران عيب باياس محرکها نيز ،جمله )𝑘(  𝑔(𝑥(𝑘))𝑢𝑓0را
همانند اغتشاش )𝑘(𝑑))𝑘(𝑥( 𝑑𝑔 به مدل پيش بين  NMPCاضافه کرده
و از آن در طراحی استفاده خواهيم نمود .در اين حالت میتوان هر دو
ورودی باياس و اغتشاش معلوم را به صورت بسته در يک بردار جمع
کرد و مساله  NMPCرا برای سيستم افاين به شكل زير حل نمود:
()48

)𝑘(𝑢 ))𝑘(𝑥(𝑔 𝑥(𝑘 + 1) = 𝑓(𝑥(𝑘)) +
)𝑘(̅𝑑 ))𝑘(𝑥(̅𝑑̅̅𝑔̅ +

()49

)𝑘(𝑥 𝐶 = )𝑘(𝑦

که در آن
))𝑘(𝑥(𝑔 ))𝑘(𝑥( 𝑑𝑔 [ = ))𝑘(𝑥(̅𝑑̅̅𝑔̅
𝑇])𝑘( 𝑓𝑢 )𝑘(𝑑 [ = )𝑘( ̅𝑑

ميانگين صفر و کواريانس 𝑟 است.
الزم به ذکر است که در عمل ما اطالعی از ماتريس کواريانس نويز
فرايند (𝑞) و ماتريس نويز اندازه گيری(𝑟) که سيستم راتحت تاثير قرار
می دهند ،نداريم .بلكه در حين طراحی فيلتر از آنها به عنوان پارامترهای
تنظيم برای همگرا کردن يا دستيابی به عملكرد بهتر فيلتر  AEKFاستفاده
میشود که با سعی و خطا انجام میشود.

0

به اين ترتيب در هر گام نمونه برداری پس از دريافت اطالعات
عيب از واحد تخمين عيب ،ناظر ماتريس 𝑤𝑒𝑛))𝑘(𝑥(𝑔 را ايجاد می-
کند و مدل به روز شده در  NMPCبه کار میرود و اثر عيوب محرکها،
جبران میشود.

 -5الگوریتم طراحی  FTCمبتنی برNMPC
در اين بخش بر اساس بخش های پيشين ،يک الگوريتم کلی برای
طراحی کنترل کننده  FTCمبتنی بر  NMPCبرای سيستم های غيرخطی
افاين بيان میکنيم .فرض میکنيم تعداد عيب يا خرابی های رخ داده به
صورت همزمان کوچكتر يا مساوی تعداد خروجیهای قابل اندازه گيری
ergodic
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فرايند تحت کنترل باشد و اغتشاش وارده به فرايند را معلوم فرض می-

خروجی های مهم موتور ،فشار محفظه مانيفلد  pبر حسب  kPaو دور

کنيم .برای طراحی کنترل کننده مورد نظر گامهای زير را دنبال می کنيم.

موتور 𝑛 بر حسب  rpmمی باشند.




مدل غيرخطی افاين سيستم مورد نظر را بدست میآوريم.

شكل  :4شمای ساده شده موتور احتراق داخلی خودرو.

برای حالت بدون عيب ،کنترل کننده  NMPCطراحی می
کنيم و روش جبران فيدبک را نيز به آن اضافه می کنيم.



واحد تخمين عيب را توسط  AEKFتشكيل می دهيم و واحد
ناظر را نيز طراحی می کنيم و همگی را در حلقه کنترل قرار
می دهيم.

شماتيک کلی روش مورد نظر در شكل  3آمده است.

می توان مدل غيرخطی موتور را با معادالتی به صورت زير توصيف
نمود [: ]30
𝑘𝑛 = 42.40 ∓ 5
𝑘𝑝 = 54.26 ∓ 7

()50
شكل  :3ساختار کنترل کننده  FTCمبتنی بر  NMPCبرای جبران عيب محرک-

که در آن
)𝑝(𝑔 ) 𝑚̇𝑎𝑖 = (1 + 0.907 𝛼 + 0.099 𝛼 2
𝑝𝑛 𝑚̇𝑎𝑜 = −0.00059 𝑛 − 0.133 𝑝 + 0.00053
+ 0.0000017 𝑛𝑝 2
𝑜𝑎̇𝑚 2708
𝑇𝑖 = −39.22 +
𝛿 − 0.0112 𝛿 2 + 0.635
𝑛
𝜋2
) ( 𝑛 )𝛿 + (0.0216 + 0.00067
60
2𝜋 2
(2
)
𝑛 − 0.0001
60
𝑛
2
( = 𝐿𝑇
𝑑𝑇 ) + 𝑇𝑑 = 𝑇𝐿1 +
263.17

ها در سيستم های غيرخطی افاين.

با توجه به شكل فوق ،شيوه عمكرد کنترل کننده طراحی شده به اين
صورت می باشد که در هر گام نمونه برداری ،واحد تخمين همزمان عيب
و حالت ،از روی اطالعات سيگنال کنترل و خروجی فرايند ،تخمين
ضريب افت کارايی محرکها و متغيرهای حالت فرايند را توسط AEKF

فراهم می کند و آنها را به ترتيب به ناظر و کنترل کننده  NMPCارسال
می نمايد .ناظر با در يافت اطالعات مربوط به ضريب افت کارايی
محرک ها با مدل سازی عيوب رخ داده مدل فرايند را اصالح میکند و
به کنترل کننده  NMPCارسال میکند .کنترل کننده  NMPCبا دريافت
اين ورودی ها مدل پيش بين خود را به روز می نمايد و مساله بهينه سازی
جديد را حل می نمايد .به اين ترتيب اثر عيب افت کارايی محرک ها به
صورت فعال طی چرخه واحد تخمين عيب ،ناظر و کنترل کننده NMPC
جبران می شود .همچنين به خاطر استفاده از جبران فيدبک در NMPC

کنترل کننده طراحی شده نسبت به نامعينی های موجود در آن مقاوم می-
شود.

 -6نتایج شبیهسازی
در اين بخش به ارزيابی عملكرد کنترل کننده مطرح شده در اين

1
𝑖𝑓 𝑝 < 50.66625
0.0197 (101.32 𝑝 − 𝑝 2 )1/2 𝑖𝑓 𝑝 ≥ 50.662

حسب  Nmاست .پارامترهای ثابت موجود در مدل برای يک موتور4
سيلندر 1.6 -ليتر با سوخت تزريقی است .فرض می کنيم که 𝛿 = 15

درجه تنظيم شده است .هدف نگه داشتن سرعت خودرو در سرعت
ايدهآل  750دور در دقيقه و دفع اغتشاش وارده بر آن توسط سيستم
خنک کننده خودرو با کنترل زاويه دريچه گاز 𝛼 می باشد.
با در نظر گرفتن  ،𝑢 = 1 + 0.907 𝛼 + 0.099 𝛼 2میتوان مدل
فرايند را به صورت افاين زير نوشت:

مقاله روی سيستم موتور احتراق داخلی خودرو که يک سيستم با
غيرخطينگیهای شديد است ،میپردازيم.

()52

میدهد؛ همانطوريكه مشاهده میکنيم اين فرايند يک فرايند دو ورودی-
دو خروجی است .ورودی های کنترل موتور به ترتيب زاويه دريچه گاز
 )5≤ α ≤35( αو زاويه جرقه زنی  )10≤ δ ≤45( δبر حسب درجه و
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{ = )𝑝(𝑔

در اين مدل 𝑇𝑑 ،بيانگر گشتاور اغتشاشی اعمال شده به موتور بر

()51

شكل  4شمای ساده ای از يک موتور احتراق داخلی خودرو را نشان

𝑛̇ = 𝑘𝑛 (𝑇𝑖 − 𝑇𝐿 ),
𝑝̇ = 𝑘𝑝 (𝑚̇𝑎𝑖 − 𝑚̇𝑎𝑜 ),

{

0
) 𝑘 (𝑇 − 𝑇𝐿1
̇𝑛
𝑘−
𝑖 𝑛 [=] [
𝑑𝑇 ] 𝑛 [ ] + [𝑘 𝑔(𝑝) ] 𝑢 +
̇𝑝
𝑜𝑎̇𝑚 𝑝𝑘−
𝑝
0
𝑛
]𝑝[ ]𝑦 = [ 1 0

برای طراحی کنترل کننده ،سيستم را با زمان نمونه برداری  0.05ثانيه
گسسته مینماييم و يک کنترل کننده  NMPCبرای سيستم موتور خودرو
طراحی می کنيم و عملكرد آن را در مواجه با اغتشاش بررسی میکنيم.
با تنظيم پارامترهای طراحی در حالت مقيد به صورت  𝛼 =0.2و
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Fault tolerant NMPC control of engine system

 𝑅 =1 ،𝑄 =1 ، 𝑁𝑃 =3 ،𝛽 =0.8سيستم کنترل رفتار مناسبی از خود
ارائه می دهد که در شكل  5نشان داده شده است .با توجه به شكل
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(ب)
شكل  :6کنترل سيستم موتور احتراق داخلی خودرو در مواجه با رخداد عيب
درمحرک دريچه گاز (آ) با کنترل کننده ( NMPCب) با کنترل کننده FTC
مبتنی بر NMPC.

شكل  :5کنترل سيستم موتور احتراق داخلی خودرو با NMPC

با توجه به شكل -6آ پس از رخداد عيب در دريچه گاز ،خروجی

در ادامه به طراحی  FTCمبتنی بر  NMPCبرای سيستم موتور احتراق
داخلی خودرو می پردازيم و عملكرد آن را به ازای رخداد عيب در

دچار خطای حالت ماندگار می شود؛ البته همانطور که مشاهده می کنيم
پس از رخداد عيب NMPC ،بی تفاوت نبوده و با افزايش دامنه سيگنال

محرک دريچه گاز بررسی میکنيم؛ برای مثال فرض میکنيم در گام

کنترل تا حدودی سعی در جبران عيوب داشته است؛ علت اين امر را می

 150محرک دريچه گاز دچار عيب باياس  𝛼0 = -6درجه شود و

توان ،خاصيت نسبی کنترل پيش بين در تحمل کردن عيب دانست ( برای

کارايی آن  50درصد افت کند .نتيجه رخداد اين عيوب و نحوه اصالح

توضيح بيشتر به [ ] 31رجوع شود) .در ادامه با استفاده از کنترل کننده

آن توسط کنترل کننده  FTCمبتنی بر  NMPCدر شكل 6نشان داده شده

شده است .شكل  7نيز اطالعات عيب رخ داده در اين حالت را که توسط

است.
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شكل  :7تخمين ضريب افت کارايی محرک توسط واحد تخمين عيب در
سيستم موتور احتراق داخلی خودرو

 -7نتیجه گیری
در اين مقاله يک رويه کنترل مقيد و تحمل پذير عيب در قالب
کنترل کننده  FTCمبتنی بر  NMPCمقاوم برای سيستمهای چندمتغيره
غيرخطی افاين ارائه شد که توانايی جبران عيوب همزمان باياس و افت
کارايی رخ داده در محرکها را ايجاد نمود .در واقع کنترل کننده ارائه
شده از يک رويه فعال برای جبران عيب افت کارايی محرکها استفاده
نمود .همچنين با اصالح فرمول بندی  NMPCو افزودن روش جبران
فيدبک به آن کنترل کننده در برابر عيب باياس محرکها و نامعينی های
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چکیده :در اين مقاله آناليز پايداری کنترلکنندههای فازی نوع 2-مدل  T-Sبرای سيستمهای غيرخطی همراه با پارامترهای نامعين
ارائه میشود .مدل فازی  T-Sبر مبنای مجموعههای فازی نوع 2-فاصلهای برای مدلسازی ديناميک سيستم غيرخطی اعمال میشود.
پارامترهای نامعين توسط توابع عضويت مجموعههای فازی نوع 2 -فاصلهای با تعريف توابع عضويت باال و پايين مشخص میشود .برای
کنترلکننده فازی نوع 2 -فاصلهای توابع عضويت و تعداد قانونهای فازی کنترل کننده به صورت دلخواه به نحوی انتخاب میشوند که با
مدل فازی  T-Sسيستم متفاوت باشد اين روش به نام روش جبرانسازی توزيع شده غيرموازی ( )Non-PDCمعروف میباشد .برای آناليز
پايداری ،يک تابع لياپانوف فازی در نظر گرفته میشود اين امر سبب میشود شرايط پايداری به صورت نامساویهای ماتريسی خطی
( )LMIبدست میآيد.
کلمات کلیدی :مدل  T-Sفازی نوع 2-فاصلهای ،آناليز پايداری ،تابع لياپانوف فازی ،نامساویهای ماتريسی خطی ()LMI

Stability Analysis and Controller Design for Interval Type-2 T-S
Fuzzy Systems under Non-parallel Distributed Compensation and
Fuzzy Lyapunov Function Approach
Arman Khani, Sehraneh Ghaemi, Mohammad Ali Badamchizadeh
Abstract: In this paper, we investigate the design method for interval type-2 (IT2) fuzzy
controller for nonlinear systems along with uncertainty parameters. In order to analyze the stability
and synthesis the control methods conveniently, an IT2 T–S fuzzy model is applied through
representing the dynamic of nonlinear systems. Uncertainty parameters are captured by IT2
membership function characterized by the lower and upper membership functions. In this paper, for
IT2 fuzzy controller, the membership functions and number of rules can be freely chosen different
from the IT2 T–S fuzzy model. This method is known Non- Parallel Distributed Compensation. To
reduce the conservativeness of stability analysis, a fuzzy Lyapunov function candidate is applied.
The stability conditions in term of linear matrix inequalities (LMI) are obtained.
Keywords: Interval type-2 T-S fuzzy model, Stability analysis, Fuzzy Lyapunov function,
)Linear matrix inequalities (LMI
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 -1مقدمه

پارامترهای سيستم میباشد .همچنين در اين مقاله توابع عضويت مدل
1

در سالهای اخير کنترلکنندههای فازی مدل  T-Sبر مبنای
مجموعههای فازی نوع 1-توجه محققان زيادی را به خود جلب کردهاند.
تئوری پايداری لياپانوف و جبرانسازی توزيعشده موازی ()PDC2
رايجترين روش برای طراحی و آناليز پايداری سيستمهای کنترل مدل T-
 Sبر مبنای مجموعههای فازی نوع 1-میباشند ،بطوريكه برای هر
زيرسيستم خطی يک کنترلکننده بصورت جداگانه طراحی میشود که
در آن شرط پايداری بصورت مجموعهای از نامساویهای ماتريسی خطی
( )LMI3بدست میآيد ] .[7-1در روشهای ارائهشده برای تمامی
زيرسيستمهای خطی مدل شده بصورت  T-Sيک تابع لياپانوف عمومی
برای آناليز پايداری در نظر گرفته شده است .پيدا کردن تابع لياپانوف
عمومی برای تمام زيرسيستمهای خطی ممكن است محدوديتی بر روی
آناليز پايداری بوجود آورد .به منظور کاهش محدوديت بر روی آناليز
پايداری اخيراً توابع لياپانوف متعددی مانند تابع لياپانوف فازی در نظر
گرفته شده است که باعث افزايش انعطاف پذيری امر طراحی شده است

فازی  T-Sسيستم غيرخطی لزوماً از قسمتهای غيرخطی سيستم بدست
نمیآيند ،بطوريكه طراح میتواند با در نظر گرفتن توابع عضويت مناسب
به وزنهای فازی سادهای دست يابد که محاسبه مشتق زمانی وزنهای
فازی که در آناليز پايداری از آن استفاده میشود را آسان کند .در عين
ح ال شرايط پايداری سيستم کنترل مبتنی بر مدل فازی  T-Sسيستم و
کنترلکننده بصورت نامساویهای ماتريسی خطی ) (LMIارائه شده
است.
در ادامه ابتدا در بخش  2مدل فازی  T-Sسيستم برمبنای
مجموعههای فازی نوع 2-فاصلهای ارائه میشود .در بخش  3مدل T-S
کنترلکننده بر مبنای مجموعههای فازی نوع 2-فاصلهای بيان شده است.
در بخش  4سيستم کنترل مبتنی بر مدل  T-Sسيستم ،مدل  T-Sرويتگر
و مدل  T-Sکنترلکننده ارائه میشود .در بخش  5آناليز پايداری ارائه
شده است .در بخش  6شبيه سازی و نهايتا در بخش آخر نتيجهگيری بيان
شده است.

].[2

 -2مدل فازی  T-Sسیستم بر مبنای

به منظور در نظر گرفتن تابع لياپانوف که به شكل توابع عضويت
بستگی داشته باشد ،تابع لياپانوف فازی بر اساس مجموعههای فازی نوع-

مجموعههای فازی نوع 2-فاصلهای ][8

1و 2در ] [7 - 2در نظر گرفته شده است .اخيراً مجموعههای فازی نوع2-
به منظور مدل کردن نامعينی در مقاالت ارائه شده است ] .[8نامعينی در
پارامترهای سيستم به خوبی در توابع عضويت مجموعههای فازی نوع2-

يک سيستم فازی مدل  T-Sبر مبنای مجموعههای فازی نوع2-با p

قانون فازی و 

قابل مشاهده میباشد] .[8کاربردهای مختلفی از جمله در کنترل
سيستمهای غيرخطی نامعين بر مبنای مجموعههای فازی نوع 2-در
مقاالت مشاهده میشود ].[8اخيراً بعضی تحقيقات بر روی کنترل
سيستمهای غيرخطی بر مبنای مجموعههای فازی نوع 2-و مدل کردن
سيستمهای غيرخطی نامعين با استفاده از مدل  T-Sانجام شده است .در
] [8روش مدلسازی سيستمهای غيرخطی نامعين با استفاده از
مجموعههای فازی نوع  2-به طور مفصل ارائه شده است.
در مقاله حاضر ايده اصلی ،طراحی کنترلکننده فازی بر اساس مدل T-S
و مجموعههای فازی نوع 2-فاصلهای بر اساس رويكرد جبران سازی
توزيع شده غير موازی ( )Non-PDCو در نظر گرفتن تابع لياپانوف فازی
برای آناليز پايداری میباشد که در آن لزوماً تعداد قانونهای فازی مدل
 T-Sسيستم با تعداد قانونهای فازی مدل  T-Sکنترلکننده برابر نمیباشند
بطوريكه میتوان با در نظر گرفتن تعداد قانونهای فازی کمتر برای
کنترلکننده نسبت به مدل فازی سيستم و همچنين در نظر گرفتن توابع
عضويت مناسب به کنترلکنندها ی با ساختار ساده دست يافت .ويژگی
بارز طراحی کنترلکننده با اين روش سادگی ساختار کنترلکننده نسبت
به رويكرد  PDCو مقاوم بودن کنترلکننده در برابر نامعينی در

ورودی بصورت زير تعريف میشود.

Rule i : IF f1 (x(t)) is M1i and,..., f  (x(t)) is Mi
i  1, 2,..., p

()1

)THEN x(t)  Ai x(t)  Bi u(t

که در آن  M iيک مجموعه فازی نوع 2-فاصلهای مربوط به قانون
فازی iام همراه با متغير فازی )) f (x(tمیباشد بطوريكه:
.   1, 2,..., , i  1, 2,..., p
nn

, Ai 

همچنين

nm

 Bi که در آن  Bi , Aiبه ترتيب ماتريس

حالت و ماتريس ورودی سيستم میباشند x(t) nl .بردار حالتهای
سيستم و

ml

 u(t) سيگنال کنترلی میباشند .در مدل فازی T-S

نوع 2 -برای هر قانون دو وزن باال و پايين تعريف میشود که برای قانون
iام بهصورت زير میباشد:
 w iL (x(t)) , w iU (x(t))  , i  1, 2,..., p

()2
که در آن:

(w iL (x(t))  Mi (f1 (x(t)))  Mi (f 2 (x(t)))  ...  Mi (f  (x(t)))  0 )3


2

1

w iU (x(t))  Mi (f1 (x(t)))  Mi (f 2 (x(t)))  ...  Mi (f  (x(t)))  0


Takagi - Sugeno
Parallel Distributed Compensation
Linear Matrix Inequality

1
2
3

بطوريكه:
()4

2

1

] Mi (f  (x(t)))  [0,1


] Mi (f  (x(t)))  [0,1
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که بترتيب درجه عضويت پايين و باالی توابع عضويت مربوطه میباشند.



که منجر به نامساوی زير میشود:



j

i 1
p

))  w (x(t))vi (x(t))(A i x(t)  Bi u(t

 N j (g  x(t))   N j (g  x(t))  0


j

j





و ))  m j (x (tبه ترتيب درجه عضويت باالی ورودی  ام ،درجه
عضويت پايين ورودی  ام ،وزن باال و وزن پايين مربوط به  jامين قانون

i 1

قوانين کمتر يا مساوی تعداد قوانين فازی مربوط به مدل فازی سيستم

))  w i (x(t))(A i x(t)  Bi u(t

میباشد .در نهايت قانون کنترلکننده که بصورت فيدبک حالت میباشد

i 1

بصورت رابطه زير تعريف میشود:

که در آن:
]wi (x(t))  w (x(t))vi (x(t))  w (x(t))vi (x(t)) [0,1
L
i

p

] w (x(t))  1, v (x(t)) [0,1], v (x(t)) [0,1
i



فازی میباشند ] .[ 10در روابط ( )9تا ( )13فرض بر اين است تعداد اين

p

i

1

که در آن ))) m j ( x (t )) ، N ( g  (x (t ))) ،  N ( g  (x (t

p

بطوريكه:



()13

))x(t)   w iL (x(t))vi (x(t))(A i x(t)  Bi u(t

U
i

1

m j (x(t))    N j (g  x(t))  0

()12

در نهايت مدل فازی  T-Sسيستم بصورت رابطه زير بدست میآيد:

U
i





))wiU (x(t))  w iL (x(t

()6

()8

m j (x(t))    N j (g  x(t))  0

()11

Mi (f (x(t))) Mi (f (x(t)))  0

()7

()10



لذا رابطه زير نيز صادق میباشد:
()5

M j (x(t))   m j (x(t)) , m j (x(t))  ,

i

i 1

که در آن ))  v i (x (t )),v i (x (tتوابع غيرخطی هستند که
معموال برابر  0.5در نظر گرفته میشوند.

 -3مدل فازی  T-Sکنترلکننده بر مبنای
مجموعههای فازی نوع 2-فاصلهای

c

)u(t)   m j (x(t))G j x(t

()14

j1

که در آن ]: [10
0 ,

)) j (x(t))m j (x(t))   j (x(t))m j (x(t
)))(x(t))  k (x(t))m k (x(t

()15

c

k

 ( (x(t))m
k

m j (x(t)) 

k 1
c

 m (x(t))  1
j

j1

که در آن ] j [0 1] , j [0 1متغيرهای از پيش تعريف شده
میباشند که در رابطه

j (x(t))  j (x(t))  1

صدق میکنند و

معموال برابر  0.5در نظر گرفته میشوند ]. [10

در اين بخش کنترلکننده فازی نوع 2 -فاصلهای به منظور پايداری
مدل فازی  T-Sبيان شده توسط رابطه ( )7ارائه میشود .قانونهای فازی

 -4سیستم کنترل مبتنی بر مدل  T-Sسیستم و

مربوط به کنترلکننده بصورت رابطه زير میباشند اين قوانين عمدتاً

مدل  T-Sکنترلکننده

رويكرد جبران سازی توزيع شده غير موازی را دارا میباشد مگر برای
سيستمهايی که تعداد متغيرهای فازی آن به گونهای باشد که رويكرد
بصورت جبرانسازی توزيع شده موازی باشد.
Rule j : IF g1 (x(t)) is N1j AND ... AND g  (x(t)) is Ni
)THEN u(t)  G j x(t

با توجه به روابط ( )7و ( )14و در نظر گرفتن تساویهای زير ][ 10
()16

c

p

p

p

 w (x(t))   m (x(t))   w (x(t))m (x(t))  1
j

i

i 1 j1

j

i

j1

i 1

با ترکيب سيستم کنترل مبتنی بر مدل فازی  T-Sرابطه ( )7و کنترلکننده
رابطه ( )14سيستم حلقه بسته به صورت رابطه ( )17به دست میآيد:

()9

c


x(t)   w i (x(t))  A i x(t)  Bi  m j (x(t))G j x(t) 
i 1
j1


p

بطوريكه  G j  R mn , j  1, 2,..., cبهرههای فيدبک حالت
میباشند که بايد تعيين شوند و  N jمجموعه فازی نوع 2 -فاصلهای

p

)  w i (x(t))m j (x(t))  A i  Bi G j  x(t
c

مربوط به  jامين قانون فازی و متغير فازی ))  1, 2,...,  ,g (x(t

()17

میباشد .همچنين روابط زير در نظر گرفته میشوند:

که در آن هدف پيدا کردن بهرههای فيدبک حالت  G jمیباشد به

i 1 j1

گونهای که سيستم ( )17پايدار شود.
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p

 آنالیز پایداری-5

p

c

  w i m j (2x(t) T Pij x(t)   w l x(t) T (Plj  S j )x(t)
i 1 j1

l 1

c

  ml x(t)T (Pil  Yi )x(t))

در اين قسمت از تابع لياپانوف فازی زير برای آناليز پايداری استفاده

l 1
p

m j , w i  ازm j (x(t)), w i (x(t))  (برای سادگی به جای.میشود

p

c

  w i m j (2x(t) T Pij x(t)   w l x(t) T (Plj  S j )x(t)
i 1 j1

l 1

:)استفاده میشود

c

  ml x(t) (Pil  Yi )x(t)) 2  x(t) M  x (t)M 
T

T

T

p

c

V(t)   w i m j x(t) T Pij x(t)

l 1

)18(

i 1 j1

c


  x(t)   w i m j (Ai  Bi G j )x(t) 
i 1 j1


p

Pij  Sj  0 , Pij  Yi  0 ,i  1, 2,..., p , j  1, 2,...,c

)22(

) بدست19( ) معادله17(  با توجه به رابطه. Pij  PijT  0 به طوری که

:با فرض

.میآيد
2[x(t)T M  x T (t)M] 

:)22(  به صورت رابطهm j  وw i و در نظر گرفتن کران باالی
)23(
w i  i , m j   j
) و22( ) و21(  با توجه به رابطه. میباشند j  0  وi  0 که در آن
:) میتوان نوشت23(
p

p

c

V   w i m j (2x(t) T Pij x(t)   l x(t) T (Plj  S j )x(t)
i 1 j1

  0  ماتريس کمكی در آناليز پايداری وM nn که در آن
 همچنين با توجه به تساوی.يک عدد حقيقی میباشد که بايد تعيين شود

l 1

) و در نظر گرفتن اينکه وزنهای فازی در نظر گرفته شده16( رابطه

c

  l x(t) T (Pil  Yi )x(t)  2x(t) T Mx(t)
l 1

توابعی پيوسته و مشتق پذير نسبت به زمان و حالتهای سيستم میباشند

2x(t) T M(A i  Bi G j )x(t)  2x(t) T Mx(t)
 2x(t) T M(A i  Bi G j )x(t)

:[ میتوان نوشت7-2]
p

)24(
) رابطه نامساوی باال19(  تعريف شده در رابطهM با استفاده از ماتريس
.بصورت زير بازنويسی میشود
p

)19(

p
c


 x(t)   w i m j  Ai  Bi G j  x(t)   0
i 1 j1



c

V(t)   w i m j (2x(t) MM PijM M x(t)
1

T

T

T

c

w  m
i

i 1

j1

j

0

)20(

 با. میباشندm j , w i  مشتق زمانی وزنهای فازیm j , w i که در آن
) را میتوان20(  رابطهSj nn , Yi nn تعريف ماتريسهای
:بصورت زير نوشت

i 1 j1

p

 w x(t)

p

  l x(t)T MM 1 (Plj  D j )M  T M T x(t)
l 1

T

S j x(t)  0

, j  1, 2,..., c

T

Yi x(t)  0

, i  1, 2,..., p

l

l 1
c

c

 m x(t)

  l x(t) MM (Pil  Fi )M M x(t)
T

1

T

T

l

l 1

l 1

 به صورت زير بدستV(t) ،)21( ) و19( ) و18( با توجه به رابطههای

 2x(t)T MM 1MM  T M T x(t)

:میآيد

2x(t) T MM 1M(A i  Bi G j )M  T M T x(t)
 2x(t)T MM 1MM  T M T x(t)

V(t)   i 1  j1 w i m j x(t) Pij x(t) 
p

2x(t) T MM 1M(A i  Bi G j )M  T M T x(t))

)25(

c

i 1 j1
p

  l (M x a (t)) M (Plj  S j )M (M x a (t))
T

T

1

T

T

T

p

c

i 1

j1

w i m j x(t) Pij x(t) 

2 i 1  j1 w i m j x(t) Pij x(t)
p

p

V(t)   w i m j (2(M T x a (t)) T M 1PijM  T (M T x a (t))

T

c

 

.) به صورت زير بازنويسی میشود25( در نهايت رابطه
p

)21(

c

T

p

c

  w i m j (2x(t) T Pij x(t)  w l x(t) T Plj x(t) 
i 1 j1

l 1

c

 m x(t)
l 1

l

T

Pil x(t))

l 1
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c

S j  S Tj   n n , Y i  Y iT   n n ,

  l (M T x(t)) T M 1 (Pil  Yi )M  T (M T x(t))

Vij  V ijT   n n ,  j  Tj   n n ,  i  Ti   n n ,

2(M T x(t)) T M 1MM  T (M T x(t))

Z   n n , N j   m n ,

2(M T x(t)) T M 1M(A i  Bi G j )M  T (M T x(t))

l 1

2(M T x(t))M 1MM  T (M T x(t))

(i  1, 2,..., p , j  1, 2,.., c ) , (c  p )
.) برآورده شوند29(  هایLMI به طوری که

2(M T x(t)) T M 1M(A i  Bi G j )M  T (M T x(t))

:که در آن

j 



p

 1 (V lj  E j ), i   l 1 1 (V i 1  I i )
c

l 1

:در نهايت بهرههای فيدبک حالت بهصورت زير بدست میآيند
T

G j  N jZ ,

j  1, 2,...,c

:با تعريف ماتريسهای زير با ابعاد مناسب
Z M

1

, Gj  N jZ

T

,V ij  ZPij Z

سيستم پاندول معكوس همراه با پارامترهای نامعين بصورت رابطه
:[8]زير را در نظر بگيريد

 g sin((t))  am p L(t) 2 sin(2(t)) / 2 
(t)  

 a cos((t))u(t)


/  4L / 3  am p L cos 2 ((t)) 

)30(

 جرمm p ، شتاب جاذبهg ، زاويه تغيير موضع پاندول(t) که در آن
 طول پاندول وL ، a  1/ (mp  Mc ) ، جرم ارابهM c ،پاندول
 محدوده تغييرات. نيروی وارد بر ارابه بر حسب نيوتون میباشدu(t)
:پارامترهای سيستم بصورت زير میباشند

T

, E j  ZS j Z

T

I i  ZY i Z ,  j   l 1  1 (V lj  E j )
p

T

 i   l 1 1 (V il  I i ),  (t )  Z
c

 شبیهسازی-6

)26(

T

x (t )

 (t )  Z T x (t );
i  1, 2,..., p

, j  1, 2,..., c

.) بازنويسی میشود27( ) به صورت26( در نهايت رابطه
) میباشند28(  بهصورت رابطه ij  و که در آن
 مشاهده میشود که. باشدV  0 برای پايداری سيستم حلقه بسته بايد
 نتايج آناليز پايداری و. برقرار میشودV  0  شرطij  0 با
.طراحی کنترلکننده در قضيه زيرآورده شده است
 يک عدد حقيقی بوده و داشته  0 فرض کنيد

:قضيه

.  j  0  وi  0  به طوری کهm j   j  وw i  i باشيم

m p  [m p min m p max ]  [2 3] kg

) تشكيلشده17(  فاصلهای2  نوعT-S سيستم کنترل مبتنی بر مدل فازی

M c  [M c min M c max ]  [8 16] kg

) به صورت حلقه9( 2 ) و کنترلکننده فازی نوع7( از مدل فازی سيستم

2L  1 m

:بسته پايدار است اگر ماتريسهای زير در نظر گرفته شوند

:با در نظر گرفتن متغيرهای حالت بصورت زير

x1 (t)  (t)   5 /12 5 /12 (rad)
x 2 (t)  (t)  [5 5] (rad / s)
 (t) 

V(t)   w i m j 

i 1 j1
  (t) 
p

c

T

     A ZT  ZA T  B N  N T BT
i
i
i
i
j
j
i
 j
T

V

Z


(A
Z

B
N
)
ij
i
i
j


 Vij  Z  (Ai ZT  Bi N j ) 
(Z  ZT )

T

 (t) 




   (t) 

 (t) 

T
T


  w i m j  (t)  (t)   

i 1 j1
  (t) 
p

)27(

c

p

c

   w i m jij
i 1 j1

     A ZT  ZA T  B N  N T BT
i
i
i
i
j
j
i
ij   j
T

V

Z


(A
Z

B
N
)
ij
i
i
j


Vij  Z  (A i ZT  Bi N j ) 
(Z  ZT )

T






)28(

Vij  0 Vij   j  0 , Vij   i  0
     A ZT  ZA T  B N  N T BT
i
i
i
i
j
j
i
 j
T

V

Z


(A
Z

B
N
)
ij
i
i
j

(i  1, 2,..., p , j  1, 2,.., c) , (c  p)
Journal of Control, Vol. 9, No. 1, Spring 2015

Vij  Z  (A i ZT  Bi N j ) 
(Z  ZT )

T


 0



)29(
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معادالت حالت به صورت رابطه ( )31بدست میآيند:

0
1

 x1 (t)  

2
 x (t)    g  am p Lx 2 (t) cos(x1 (t)) ( sin(x1 (t)) ) 0 
 2  
2

)x1 (t
)) 4L / 3  am p L cos (x1 (t

0


 x (t)  

))a cos(x1 (t
 1   
) u(t
()31
 x 2 (t)   4L / 3  am L cos 2 (x (t)) 
p
1



با توجه به معادالت ( )31متغيرهای فازی بصورت رابطه زير در نظر

برای بدست آوردن حد باالی وزنهای فازی مدل سيستم و کنترلکننده
میتوان نوشت:

m j x m j
w i x w i
 
x(t) , m j 


)x(t
x t
x
x t
x

با توجه به اينكه  w iو  m jفقط تابع ) x1 (tمیباشند ،مشتق وزنهای
مدل فازی سيستم و مدل فازی کنترلکننده بصورت زير بدست میآيند:

w i x1 w i


)x1 (t
x1 t
x1

گرفته میشوند:

))g  am p Lx 2 (t) cos(x1 (t)) sin(x1 (t
(
)
)x1 (t
))4L / 3  am p L cos 2 (x1 (t
2

))a cos(x1 (t
)) 4L / 3  am p L cos 2 (x1 (t

()32

wi 

f1 (x(t)) 

x1 m j

)x1 (t
t
x1

f 2 (x1 (t)) 



m j
x1

wi 

mj 

که در آن:
با توجه به روابط ( )1و ( )32مدل  T-Sسيستم ( )31بدست میآيد که در
آن:

1
,
0 

x 
x 
x1  (w1[0 1]  1   w 2 [0 1]  1 
x2 
x2 
x 
x 
)  w 3 [0 1]  1   w 4 [0 1]  1 
x2 
x2 

 0
 0 1
A1  A 2  
 , A 3  A 4  f
f
0
 1min

 1max
 0 
 0 
B1  B3  

 , B2  B 4  f
f 2 min 
 2 max 
f1min  10.0078, f1max  18.4800,
f 2 min  0.1765, f 2 max  0.0261

()33

توابع عضويت باال و پايين مربوط به قانونهای فازی مدل سيستم و
رويتگر بصورت جدول ( )1در نظر گرفته میشوند.

4

 (w1 x 2  w 2 x 2  w 3 x 2  w 4 x 2 )  x 2  w i  x 2
i 1

در نتيجه با توجه به محدوده تغييرات متغيرهای حالت ) x1 (tو )x 2 (t
حد باالی مشتق زمانی وزنهای فازی مدل سيستم و مدل کنترلکننده
بصورت زير محاسبه میشوند:

جدول  :1توابع عضویت مربوط به مدل  T-Sپاندول
معکوس
توابع عضويت پايين
x12
1.2



 M1   M2  1  e
1

x12
0.25



توابع عضويت باال
x12
0.25



1

 M1   M2  1  0.23e
1

x2
 1
1.2

 M3   M 4  0.23e
1

x12
0.25



1

 M1   M3  0.5e
2

x12
1.5



1.5

2

2



x12
0.25



1

 M1   M3  e
2

2

 M2   M4  1  e

 M3   M 4  e
1

x12

1

با

استفاده

w2  2  95.77

w1  1  30.99,

w4  4  19.79

w 3  3  7.80 ,

m2  2  14.25

m1  1  14.25,

از

قضيه

سازی ،پاسخ حالتهای سيستم و سيگنال کنترلی تحت شرايط اوليه
مختلف زير

2

5
[ X(0) 
0]T
12

[ X(0) 
0] T
6

[ X(0) 
0] T
6
5
[ X(0) 
0] T
12

2

برای کنترلکننده نيز دو قانون فازی درنظر گرفته میشود که در اينجا
متغير فازی مربوط به کنترلکننده بصورت دلخواه و تابع متغير حالت
) x1 (tدرنظر گرفته میشود به طوری که شرايط قضيه باال را برآورده
کند .توابع عضويت باال و پايين مربوط به کنترلکننده با توجه به متغير
فازی

x12
0.35



 g  (x(t))  eو    1بصورت زير میباشند:
x12
0.35



m1 (x1 )   N1 (x1 )  m1 (x1 )   N1  e
1

1

1

 j   j  0.5

مجله کنترل ،جلد  ،9شماره  ،1بهار 1394

(1) :
(2) :
(3) :
(4) :

و جرمهای مختلف (نامعينی)


mp  mp min  2kg , Mc  Mc min  8kg


mp  mp max  3kg, Mc  Mc max  16kg

1

) m 2 (x1 )   N2 (x1 )  m 2 (x1 )   N2  1   N1 (x1
1

حالت

صورت ] G1  G2  [1008.5 240.3بدست میآيند .نتايج شبيه

 M2   M4  1  0.5e
2

باال

بهرههای

فيدبک

به

را نشان میدهند .شبيهسازیها نشان میدهند که کنترلکننده به خوبی
سيستم غيرخطی پاندول معكوس را در حضور جرمهای مختلف  M cو
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 m pو شرايط اوليه مختلف پايدار کرده و نمونه يک کنترلکننده مقاوم
میباشد .شكل ( )1پاسخ حالت ) x1 (tرا برای شرايط اوليه و جرمهای

مختلف نشان میدهد همچنين شكلهای ( )2و ( )3پاسخ حالت )x1 (t
را نشان میدهندکه با روشهای ارائه شده در مراجع ] [8و ] [10شبيه
سازی شدهاند.
شكل  :5پاسخ حالت ) x 2 (tتحت شرايط اوليه مختلف و نامعينیهای مختلف با
توجه به روش مرجع ][8

شكل  :1پاسخ حالت ) x1 (tتحت شرايط اوليه مختلف و نامعينیهای
مختلف
شكل  :6پاسخ حالت ) x 2 (tتحت شرايط اوليه مختلف و نامعينیهای مختلف با
توجه به روش مرجع ][10

با توجه به جدول  2و شكل پاسخها مشاهده میشود که پاسخ حالت
) x1 (tو )  x 2 ( tبا روش اين مقاله نسبت به روشهای ديگر دارای
پاسخ زمانی بهتری میباشد که نشان از بهبود پاسخ حالتها میباشد.
شكل  :2پاسخ حالت ) x1 (tتحت شرايط اوليه مختلف و نامعينیهای مختلف

با توجه به روش مرجع ][8

جدول  :2مقايسه روش پيشنهادی با ساير روشها برای پاسخ حالت ) x1 (tو
)x 2 (t

زمان صفر شدن پاسخ (ثانيه)

روش

1.6 s

روش پيشنهادی

2s

روش مرجع []8

2.7s

روش مرجع []10

شكل  :3پاسخ حالت ) x1 (tتحت شرايط اوليه مختلف و نامعينیهای مختلف

شكل ( )7پاسخ سيگنال کنترلی ) u(tرا برای شرايط اوليه و جرمهای

با توجه به روش مرجع ][10

مختلف بر حسب نيوتون نشان میدهد .همچنين شكلهای ( )8و ()9

شكل ( )4پاسخ حالت ) x 2 (tرا برای شرايط اوليه و جرمهای مختلف

پاسخ سيگنال کنترلی ) u(tکه با استفاده از روشهای ارائه شده در

نشان میدهد همچنين شكلهای ( )5و ( )6پاسخ حالت ) x 2 (tرا نشان

مراجع ] [8و ] [10شبيه سازی شدهاند را نشان میدهند.

میدهندکه با روشهای ارائه شده در مراجع ][8و ] [10شبيه سازی
شدهاند.

شكل  :7سيگنال کنترلی ) u(tتحت شرايط اوليه مختلف و نامعينیهای
مختلف
شكل  :4پاسخ حالت ) x 2 (tتحت شرايط اوليه مختلف و نامعينیهای مختلف
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عضويت مربوط به مدل فازی سيستم به صورت توابعی ساده در نظر
گرفته شدهاند که منجر به محاسبه ساده مشتق زمانی وزنهای مدل فازی
 T-Sسيستم میشود .همچنين بر خالف روش  PDCنيازی به استفاده از
تعداد قوانين فازی يكسان برای سيستم و کنترلکننده نمیباشد .به طوری
که طراح میتواند با در نظر گرفتن تعداد قانونهای فازی مناسب و کمتر
برای کنترلکننده و تعريف توابع عضويت مناسب در نهايت به
شكل  :8سيگنال کنترلی ) u(tتحت شرايط اوليه مختلف و نامعينیهای مختلف
با توجه به روش مرجع ][8

کنترلکنندهای ساده دست يابد که پيادهسازی آسانتر نسبت به رويكرد
 PDCداشته باشد.کاهش حجم محاسبات از ويژگیهای بارز ديگر
طراحی با رويكرد تابع لياپانوف فازی برای بدست آوردن بهرههای
فيدبک حالت میباشد .در مثال شبيهسازی به خوبی مشاهده شدکه سيستم
غيرخطی با پيچيدگی زياد در حضور نامعينی در پارامترها ،با کنترلکننده
پيشنهادی کنترل شد که نمونه يک کنترلکننده مقاوم نيز میباشد.
همچنين روش پيشنهادی باعث بهبود پاسخ سيستم و سيگنال کنترلی -که

شكل  :9شكل سيگنال کنترلی ) u(tتحت شرايط اوليه مختلف و نامعينیهای

از اهميت ويژهای در سيستمهای کنترل برخوردار است  -شده است.

مختلف با توجه به روش مرجع ][10

با توجه به جدول ( )3و شكل پاسخها مشاهده میشود زمان صفر شدن

مراجع

سيگنال کنترلی و بيشترين مقدار سيگنال کنترلی با روش اين مقاله نسبت
به روش مراجع ] [8و ] [10کمتر میباشد که نشان از بهبود سيگنال
کنترلی با توجه به روش اين مقاله میباشد.
جدول  :3مقايسه روش پيشنهادی با ساير روشها برای سيگنال کنترلی )u(t

بيشترين مقدار سيگنال کنترلی

روش

 1319نيوتن

روش پيشنهادی

 1415نيوتن

روش مرجع []8

 1876نيوتن

روش مرجع []10

 -8نتیجهگیری
در اين مقاله ابتدا با استفاده از مدل فازی  T-Sو منطق فازی نوع 2
فاصلهای به مدلسازی فازی سيستمهای غيرخطی نامعين پرداخته شد.
سپس بر اساس مدل فازی  T-Sسيستم غيرخطی و تعريف تابع لياپانوف
درجه دوم فازی به طراحی و آناليز پايداری کنترلکننده پرداخته شد که
نتايج آناليز پايداری تحت يک قضيه که به صورت نامساویهای ماتريسی
خطی ) (LMIمیباشند بيان شد .در اکثر روشهای طراحی استفاده از
تابع لياپانوف عمومی برای آناليز پايداری و طراحی کنترلکننده استفاده
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چکیده :در اين مقاله يک کنترلکننده غيرخطی برای يک نيروگاه تلمبه ذخيرهای دور متغير مبتنی بر ماشين القايی از دوسو تغذيه در
مد موتوری ارايه میشود .کنترلکننده اصلی در اين نوع نيروگاهها شامل سه بخش میباشند که عبارتند از :کنترلکننده سمت موتور،
کنترلکننده سمت شبكه و کنترلکننده پمپ-توربين .کنترلکنندههای سمت موتور و شبكه در اين مقاله بر اساس روش برداری طراحی
میشوند .وجود مبدلهای الكترونيک قدرت در نيروگاه های دور متغير قابليت گذر از خطای يک نيروگاه را تحت تاثير قرار میدهند.
بنابراين ،نيروگاه های دور متغير مجهز به مبدل پشت به پشت در کاربردهای صنعتی ،توسط تجهيزات حفاظتی مثل کروبار يا ترمز لينک
مستقيم تجهيز می شوند تا اتصال ماشين به شبكه در طول خطا حفظ شود .اما در اين مقاله يک سيگنال ورودی کمكی جديد مبتنی بر تئوری
لياپانوف طراحی میشود که به ولتاژ محور  dاز کنترل کننده برداری کالسيک از مبدل سمت موتور اضافه میشود .نتايج شبيه سازی ارايه
شده برای واحد توسط سيمولينک در زمان واقعی نشان میدهد ،که سيگنال کمكی غيرخطی اضافه شده به کنترلکننده کالسيک نه تنها
نياز موتور به ادوات حفاظتی قديمی را برطرف میکند ،بلكه پاسخ گذرای موتور را نيز تا حدودی بهبود میدهد.
کلمات کلیدی :ايستادگی در برابر خطا ،کنترل برداری ،ک نترل غيرخطی ،موتور القايی از دوسوتغذيه ،نيروگاه تلمبه ذخيره ای دور
متغير.

A Nonlinear Control Design for Variable Speed Pumped Storage Power
Plants in order to Improve Fault Ride-Through Capability in Motor Mode
Mohsen Alizadeh Bidgoli, Seyed Mohammad Taghi Bathaee
Abstract: In this article, a nonlinear controller is designed for a pumped storage hydropower
(PSH) based on doubly fed induction machine (DFIM) in the motor mode. The main controller of a
variable speed PSH consists of three separate parts: motor side converter, grid side converter and
pump-turbine guide vanes which are designed via stator voltage oriented vector control. Using the
power electronics in DFIM-based application can be made the fault ride through issues. In industrial
applications, the variable speed PSH uses a hardware protection, i.e. crowbar or dc link brake
chopper, in order to maintain the connectivity to the grid during a fault. In this article, however, the
motor side controller is modified by an effective input signal to be added to decoupled d-axis inner
loop. It is shown that the proposed controller not only eliminates the need of conventional
protection, but also improves the transient responses. Furthermore, it is demonstrated using realtime simulation in Matlab/Simulink that the credibility of the proposed controller.
Keywords: Fault ride through, vector control, nonlinear control, doubly fed induction motor,
Variable speed pumped storage power plant.
نويسنده عهده دار مكاتبات :محسن عليزاده بيدگلی
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محسن عليزاده بيدگلی ،سيد محمد تقی بطحايی

 -1مقدمه
نيروگاههای تلمبه ذخيرهای در جهان برای ذخيرهسازی انرژی جزء
بالغترين روشها میباشند و يا حتی میتوان گفت ،تنها روش صنعتی با
ظرفيت باال هستند که در کشورهای با شبكه قدرت به هم پيوسته بزرگ
حداقل يک مورد از آن يافت میشود .با اين حال هنوز هم مقاالت
زيادی در مورد سياستگذاری اين نوع ذخيرهسازی در کشورهای
بزرگ يافت میشوند [ .]2-1همچنين يكی از مباحث مهم ديگر در
شبكههای بزرگ استفاده از نيروگاههای تلمبه ذخيرهای در کنار انرژی-
های تجديدپذير میباشد که میتواند محاسن زيادی را به همراه داشته
باشد [ .]3با بررسی دقيقتر در مقاالت چاپ شده میتوان به وضوح ديد
که کارهای انجام شده در زمينه نيروگاههای تلمبه ذخيرهای به صورت
کلی و با ديد مديريت انرژی در شبكه قدرت و يا ظرفيت نصب برای
ذخيرهسازی میباشند که از اهداف اين مقاله به دور میباشد .امروزه،
نيروگاههای تلمبه ذخيرهای دور متغير مبتنی بر ماشين القايی از دوسو
تغذيه ( )DFIMدر مد موتوری میتوانند با تغيير دور ،توان مصرفی
موتور را تغيير داده و در کنترل فرکانس شبكه مشارکت کنند .لذا اين
نوع نيروگاهها جايگاه ويژهای را در کشورهای مختلف پيدا کردهاندکه
در اين مقاله عملكرد آنها در شرايط خطا برای مد موتوری مورد بحث
قرار گرفته میشود.
بر اساس کدهای شبكه در هر کشور ،نيروگاههای مختلف بايد
قابليت گذر از خطا ( ) FRTرا برای مدت زمان معين در خطای مشخص
داشته باشند .واحدهايی که به ماشين القايی از دوسو تغذيه ()DFIM
مجهز هستند نسبت به ماشينهای سنكرون دارای رفتاری متفاوت در حين
خطا میباشند .بررسی رفتار نيروگاههای تلمبه ذخيرهای دور ثابت مبتنی بر
ماشينهای سنكرون در شرايط خطا نشان میدهد ،پايداری زاويهای و
تنظيم ولتاژ بعد از رفع خطا دو مشكل اساسی در نيروگاههای با اين نوع
ماشين میباشند [ .]4در حاليكه در نيروگاههای با  ،DFIMاضافه جريان
در سيم پيچهای روتور و استاتور و همچنين اضافه ولتاژ لينک  dcبين دو
مبدل به عنوان مشكالت اصلی اين نوع نيروگاهها شناخته شدهاند [.]6-5
شايان توجه است که تاکنون مقاالت زيادی در زمينه نيروگاههای دور
متغير از نوع ماشينهای  DFIMبرای توربين بادی در مد ژنراتوری به
منظور بهبود قابل يت گذر از خطا چاپ شده است ،ولی نوآوری اين مقاله
طراحی يک کنترلکننده برداری بهبود يافته برای نيروگاههای تلمبه
ذخيرهای در مد موتوری میباشد که تاکنون در مد ژنراتوری و برای
توربينهای بادی ارايه نشده است .در ادامه با معرفی روشهای موجود
در توربينهای بادی که به منظور بهبود قابليت گذر از خطا در ماشينهای
 DFIMپيشنهاد شدهاند ،روش ارايه شده در اين مقاله معرفی میشود.
راهحلهای پيشنهادی مقاالت برای بهبود قابليت گذر از خطای
ماشينهای  DFIMدر مد ژنراتوری را میتوان به سه دسته تقسيم کرد که
روش ارايه شده در اين مقاله در دسته سوم است.
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 -1راه حل اول استفاده از تجهيزات سختافزاری است که با اتصال
به سيستم در حين خطا بتواند از اضافه ولتاژ و اضافه جريان جلوگيری
شود .با فعال شدن کروبار ( )crowbarکه در توربين های بادی صنعتی
بسيار رايج است ،سيم پيچهای روتور ماشين اتصال کوتاه شده و DFIM

در حين خطا به ماشين القايی قفسه سنجابی تبديل میشود .لذا در حين
خطا ماشين توان راکتيو مغناطيس کنندگی خود را به جای روتور ،از
استاتور و از شبكه دريافت خواهد کرد ،که اين امر در ناپايداری حالت
گذرای ماشين تاثير به سزايی دارد [ .]7روش ترمز لينک مستقيم (Dc-

 )link brake chopperروش ديگری است که در حين خطا برای
هدردادن انرژی اضافی لينک  dcيک مقاومت توسط يک سوئيچ به دو
سر خازنهای لينک واسط موازی میشود [ .]8اين روش در نيروگاههای
تلمبه ذخيرهای صنعتی نيز به کار گرفته میشود [ .]9روشهای ديگری
که در مقاالت پيشنهاد شدهاند عبارتند از :استفاده از منبع ولتاژ سری [-10
 ،]11استفاده از مقاومت سری با استاتور و يا روتور [.]12
 -2در برخی از مقاالت میتوان روشهايی را پيدا کرد که توسط
سيستم کنترلی جديد برای مبدل سمت شبكه قابليت گذر از خطای واحد
را بهبود میدهند .در اين مقاالت سيستم کنترلی مبدل سمت شبكه می-
تواند در حين خطا ،مقادير مرجع جديد داشته باشد تا بتواند ولتاژ لينک
 dcرا در مقدار نامی خود حفظ کند [.]14-13
-3از آنجاييكه علت اصلی اضافه جريان و اضافه ولتاژ بوجود آمده
در شرايط خطا ،ولتاژ القايی روی سيم پيچهای روتور در حين خطا می-
باشد [ ،] 15برخی از مقاالت توسط کنترل مبدل سمت ماشين و ولتاژ
اعمالی به روتور و بدون استفاده از تجهيزات سخت افزاری قابليت گذر
از خطای ماشين را افزايش میدهند.
از آنجاييكه نوآوری اين مقاله ارايه روشی جديد در دسته سوم از
مطالب گف ته شده است ،مقاالت موجود در اين زمينه در ادامه با دقت
بيشتری بررسی میشود .برای اولين بار ايده استفاده از جبرانسازی ولتاژ
القايی روی سيم پيچ روتور به همراه مقاومت پسخور در سال  2005با
بررسی پايداری آن ارايه شد [ .]16در سال  2006روشی ديگر مبتنی بر
ايده قبلی برای حذف کروبار و گذر از خطا ارايه شد [ .]17در اين روش
با تخمين شار استاتور و اندازهگيری مولفههای  dcو منفی ،ولتاژ روتور
به منظور جبران اين مولفهها توسط مبدل سمت ماشين تعيين میشود .اين
روش در سال  2011با اضافه شدن سيگنال کنترل توان راکتيو و مقاومت
فعال بهبود داده شده است [ .]18اگر چه اين دو روش میتوانند بدون
استفاده از کروبار ولتاژ لينک  dcرا محدود و مبدل سمت موتور را از
اضافه جريانهای غير مجاز مصون دارند ،ولی تخمين صحيح مولفه شار و
ريپل زياد گشتاور ايجاد شده به دليل وجود مولفههای غير مثبت در آن
کارايی اين نوع روشها را در حالت عملی به شدت کاهش میدهند .در
[ ]19به جای کنترلکننده تناسبی-انتگرالی ( )PIدر حلقه داخلی از تنظيم
کننده مبتنی بر هيسترزيس بهبود يافته استفاده شده است .در اين روش
مقدار جريان مرجع بر اساس کد شبكه و مقدار اکتيو و راکتيو در حين
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خطا و بر اساس سناريوهای متفاوت تعيين میشود .روش ديگری نيز

هد خالص سيستم که از مجموع بين هد اصطكاک و هد استاتيكی بدست

توسط [ ]21-20مبتنی بر کنترلکننده برداری کالسيک و با تغيير مقدار

میآيد را با دبی خروجی پمپ نشان میدهد [.]23

گشتاور مرجع در حين خطا پيشنهاد شده است .در اين روش با صفر
کردن مقدار گشتاور مرجع ،انرژی مكانيكی وارد شده به ماشين به جای
تلف شدن در کروبار موجب افزايش سرعت توربين میشود .همچنين در
[ ] 22برای گذر از خطا پيشنهاد شده است تا با استفاده از حداکثر ظرفيت

()1

Q p  (H s  H p ) /Tw

()2

H p  a2Q p 2  a1r Q p  a0r

()3

H s  H s   f e  f g Q

مبدل برای توليد ولتاژ در حين خطا بتوان شار روتور در حين خطا را
جبران کرده و از ايجاد اضافه ولتاژ لينک  dcو اضافه جريان در سيمپيچ-
های ماشين جلوگيری کرد.
با اين حال ،روش پيشنهادی در اين مقاله بر پايه کنترل برداری
کالسيک بنا نهاده شده که با اضافه شدن يک سيگنال کمكی غيرخطی
در محور  dاز مبدل سمت موتور میتواند قابليت گذر از خطای موتور را
بهبود دهد .همچنين در اين روش دو نوآوری قابل توجه را نسبت به
روشهای معرفی شده در توربين بادی میتوان ذکر کرد -1 .روش
پيشنهادی در مقايسه با روش پيشنهادی مشابه در [ ]15دارای اين حسن

که  Twزمان شروع آب و ضرايب  f eو  f gبه ترتيب ضرايب
اصطكاک تلفات هد و تلفات در اثر بستن دريچه ورودی هستند .همچنين
ضرايب  a1 ، a0و  a2ضرايب ثابتی هستند که در پيوست  1آورده شده و
بسته به نوع پمپ متفاوت بوده و برای تعيين منحنی پمپ به کار برده می-
شوند [ .]23در انتها میتوان توان مكانيكی مصرف شده توسط پمپ را
توسط ( )4نشان داد.
H pQ p

()4

است که سيستم تعريف شده در اين مقاله از مدل کاهش يافته برای
سيگنال کمكی بهره می گيرد که نسبت به مدل کامل پيشنهاد شده در

2
p

که   pبازدهی پمپ و   pيک ضريب ثابت برای تبديل مبنای پمپ
به موتور است که به صورت ( )5تعريف میشود.

[ ،]15سادهتر و قابل پياده سازیتر است -2 .روش ياد شده در اين مقاله
برای افزايش قابليت گذر ازخطا در مد موتوری از نيروگاههای تلمبه

بر اين اساس ادامه مقاله به صورت زير ارايه میشود .در بخش دوم،

) Pnp (MW

()5

ذخيره ای دور متغير طراحی شده است که به نوبه خود برای اولين بار
انجام شده است.

p rp

p

Pm 

) S nM (MVA

p rp 

که  Pnpتوان نامی توربين  S nMتوان ظاهری نامی ماشين در مد
موتوری است.

مدلسازی اجزا مختلف ارايه میشود .در بخش سوم ،طراحی کنترلکننده

ماشین القایی از دو سو تغذیه :در مدلهای موجود در مراجع ،با

برداری کالسيک برای مبدل سمت موتور و مبدل سمت شبكه ارايه می-

صرف نظر از ديناميک شار استاتور و در نظرگرفتن ولتاژ استاتور بر روی

شود .همچنين در اين بخش کنترلکننده پمپ نيز بيان میشود .در بخش

محور  ،dمی توان به مدل مرتبه سوم از يک ماشين القايی از دو سو تغذيه

 4سيگنال کمكی غيرخطی طراحی میشود .در بخش  5نتايج شبيهسازی

دست يافت .در اين مدل جريانهای روتور در محور  dqبه عنوان دو

برای يک نيروگاه تلمبه ذخيرهای با ظرفيت  380مگاولت آمپر داده می-

متغير حالت با ديناميكی مطابق رابطه ( )6در نظر گرفته میشود[.]6
L r di dr
L
 R r i dr  s m qs  sL ri qr  v dr
b dt
Ls

شود .در نهايت در بخش  ،6نتيجهگيری و پيشنهادها آورده شده است

 -2مدلسازی اجزا مختلف
در اين بخش مدل رياضی قسمتهای مختلف هيدروليكی و

()6

الكتريكی برای طراحی کنترلکننده واحد دور متغير بيان میشود.

1
r 
) (T e T m
2H
که  L rاندوکتانس حالت گذرا در سيم پيچ روتور است که به

تجهیزهای هیدرولیکی :تجهيزات اصلی غير الكتريكی به کار
رفته در يک نيروگاه تلمبه ذخيرهای را میتوان سطوح باال و پايين دست،
مخزن فشار شكن ،لوله های عبور آب (پنستاک) و پمپ-توربين را نام
برد .شايان ذکر است که مدلسازی سيستم هيدروليكی به منظور شبيه-
سازی سيستم آورده میشود و سيگنال کمكی ارايه شده در اين مقاله به
اين مدلسازی وابسته نيست.
نقطه کار يک پمپ هميشه از تالقی منحنی مشخصه سيستمی که در
آن نصب شده و منحنی مشخصه خود پمپ بدست میآيد .رابطه ()2

L r di qr
 R r i qr  sL ri dr  v qr
b dt

صورت  Lr  Lr  L2m / Lsتعريف میشود.
از طرفی میتوان روابط حاکم بر توانهای اکتيو و راکتيو در مد
موتوری را به صورت زير نوشت.
()7
()8

Pe  r s i qr Lm / Ls
Qs  v  L mv qs i dr  / Ls
2
qs

رابطه حاکم بر يک پمپ براساس سرعت ،دبی آب خروجی پمپ و هد

مشخص است که توان اکتيو در اين روش به جريان محور  qوابسته

خالص بين پمپ و سطح باالدستی میباشد .همچنين رابطه ( )3رابطه بين

است که اين جريان نيز از طريق  v qrقابل کنترل است .همچنين توان
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راکتيو در اين روش به جريان محور  dوابسته است که اين جريان نيز از
طريق  v drقابل کنترل است.

الزم به يادآوری است که طراحی کنترلکننده پيشنهادی در اين
مقاله شامل دو قسمت میباشد -1 .قسمت اول طراحی کنترلکننده

ترانس تحریک و ولتاژ خازن لینک مستقیم :برای مدل کردن

برداری کالسيک و تنظيم ضرايب پارامترهای کنترلی است که در اين

قسمت مبدل سمت شبكه معموالً به دليل وجود اندوکتانس در مسير مبدل

بخش آورده شده است -2.قسمت دوم که نوآوری اصلی مقاله نيز می-

شبكه (اندوکتانس فيلتر در توربين های بادی و يا اندوکتانس نشتی ترانس

باشد شامل طراحی سيگنال کمكی غيرخطی برای بهبود کنترلکننده

تحريک در پمپ-توربين های تلمبه ذخيرهای) از ديناميک جريان

برداری کالسيک در گذر از خطا میباشد .اين قسمت در بخش  4آورده

عبوری از اندوکتانسها برای مدل کردن اين قسمت استفاده میشود.

میشود.

روابط حاکم بر ترانس تحريک با صرف نظر از ديناميک مبدل به صورت

در مد موتوری باز شدن دريچه ورودی بر اساس حداکثر بازدهی

رابطه ( )9قابل ارايه است [ .]6شايان ذکر است که جهت جريان انتخابی

پمپ تعيين میشود .مبدل سمت موتور ،کنترل توان توليدی توسط واحد

از شبكه به سمت ترانس تحريک مثبت فرض میشود.

(مشارکت در کنترل فرکانس شبكه) و همچنين ولتاژ استاتور (کنترل توان
راکتيو) را بر عهده دارد .کنترلکننده مبدل سمت شبكه نيز دارای وظايف

Ltr di dg
 R tr i dg  Ltr i qg v dg  v ds
 b dt

کنترل ولتاژ خازن لينک مستقيم و توان راکتيو مبادله شده از اين مبدل را

Ltr di qg
 R tr i qg  Ltr i dg v qg
 b dt

()9

P
dV dc
P
 r  g
dt
V dc V dc

بر عهده دارد.

 -1-3کنترلکننده مبدل سمت موتور

C

بر اساس روابط ( )7و ( )8میتوان گفت برای کنترل توان اکتيو و

که  Prو  Pgبه ترتيب توان اکتيو سمت روتور و شبكه هستند و به

راکتيو توسط ولتاژهای محور  dqاز مبدل سمت موتور ،دو حلقه کنترلی
پشت سرهم استفاده میشود .حلقه اول يا حلقه داخلی ،حلقه کنترل

صورت زير تعريف میشوند.

جريانهای روتور در محور  dqمیباشد که ورودی آنها جريان روتور

Pr  v dr i dr v qr i qr , Pg  v dg i dg v qg i qg

مرجع و خروجی آن ولتاژ روتور میباشد .معموالً در مراجع از اين حلقه
تا اينجا مدل قسمتهای مختلف يک نيروگاه تلمبه ذخيرهای دور
متغير مبتنی بر  DFIMارائه شد که میتوان برای طراحی کنترلکننده
کالسيک و شبيه سازی سيستم از آن استفاده کرد .در بخش بعد نحوه

با نام حلقه سريع ناميده میشود .حلقه کنترلی دوم يا خارجی که حلقه
کند ناميده میشود دارای ورودی توان اکتيو /توان راکتيو (ولتاژ استاتور)
و خروجی آن جريان روتور مرجع میباشد.
 k pcr  i  i dr   k icr   i  i dr 
*
dr

طراحی کنترلکننده برای قسمتهای مختلف توضيح داده میشود.
()10

 -3طراحی کنترلکننده برداری کالسیک
کنترلکننده نيروگاه در مد موتوری به سه قسمت مجزا تقسيم می-

()11

شود:

*
dr

*
dr

v

L
sL ri qr  s m s
Ls
v qr*  k pcr  i qr*  i qr   k icr   i qr*  i qr   sLri dr

که مقادير * i drو * i qrبه صورت زير تعريف میشوند.

-1کنترلکننده مبدل سمت موتور -2کنترلکننده مبدل سمت شبكه،
 -3کنترلکننده پمپ.
DFIM




()12

Ls
 k p r*  r   k i   r*  r  


L m s 



*G

G



PI

*r
r
*Qs




Qs

dq / abc
PI
PI

*
idr

*iqr



vEIS
PI

idr

iqr

PI

vrd
vrq

dq / abc

 PI vgd
idg
PI


vgq
iqg

*
idg
*
iqg

 PI

vdc

 PI
Q*g Q
g

شكل :1شماتيک کنترل کننده پيشنهادی در مقاله برای يک واحد تلمبه ذخيرهای
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i qr*  k pv V s* V s   k iv  V s* V s   Qs

v*dc



دور متغير با مبدل پشت به پشت

i

 k p  Pe*  Pe 



()13

*
dr

 -2-3کنترلکننده مبدل سمت شبكه
مبدل سمت شبكه وظيفه کنترل ولتاژ لينک  dcرا به همراه کنترل
توان راکتيو عبوری ازسمت اين مبدل به شبكه بر عهده دارد .اين دو حلقه
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کنترلی با به کارگيری استراتژی ولتاژ استاتور در جهت محور  ،dبه
ترتيب بر روی محورهای  dو  qقرار خواهند گرفت.

طبق کدهای استاندارد در هر شبكه ،نيروگاههای دور متغير مبتنی بر
 DFIMنياز به استفاده از تجهيزات گذر از خطا دارند [ .]7رايجترين

طبق روشهای تنظيم ضرايب جبران کننده در حلقههای پشت سرهم

تجهيزی که در نيروگاههای تلمبه ذخيرهای صنعتی مورد استفاده قرار

در مرجع [ ] 24پهنای باند حلقه بسته جريان (حلقه داخلی)  20-10درصد

میگيرند ترمز لينک  dcاست [ .]9برای روشن شدن دليل پيشنهاد

از فرکانس سوئيچينگ مبدل و پهنای باند حلقههای خارجی بايد حدود

سيگنال کمكی در اين مقاله ،نحوه عملكرد اين تجهيز به طور مختصر

 10در صد از پهنای باند حلقه بسته جريان روتور (حلقه داخلی) تعيين

توضيح داده میشود .ترمز لينک  dcاز يک سوئيچ و يک مقاومت

شوند.

تشكيل شده است که با لينک  dcموازی میشود [ .]8در شرايط خطا

مقادير مرجع برای ولتاژ محورهای  dqاز مبدل سمت شبكه به
صورت زير تعريف میشوند.
()14

جريان گذرای شديدی از سيمپيچهای روتور شود .همچنين ،اين اضافه

*
v dg
 k pcg  i dg*  i dg   k icg   i dg*  i dg 

جريان موجب ايجاد اضافه ولتاژ در لينک  dcمیشود .برای رفع مشكل

 Ltr i qg  v ds

اضافه ولتاژ در لينک  ،dcمقاومت موازی با لينک  dcدر حين خطا توسط

*
v qg
 k pcg  i qg*  i qg   k icg   i qg*  i qg   Ltr i dg

()15

اضافه ولتاژ بوجود آمده بر روی سيمپيچهای روتور میتواند باعث عبور

سوئيچ فعال شده و انرژی اضافی موجود در لينک  dcدر اين مقاومت
تلف میشود .از طرفی برای رفع مشكل اضافه جريان در سيمپيچهای
روتور ،مبدل سمت موتور در حين خطا از موتور جدا میشود [ .]8از اين

که مقادير * i dgو * i qgبه صورت زير تعريف میشوند.
()16

i dg*  k pvdc V dc* V dc   k ivdc  V dc* V dc 

()17

i qg*  k ppf Q g*  Q g   k ipf  Q g*  Q g 

رو ،اتالف انرژی در مقاومت موازی با لينک  ،dcاز دست رفتن کنترل
مبدل سمت موتور به دليل جدا شدن اين مبدل از موتور در حين خطا و
هزينه نصب ترمز لينک  dcاز معايب اصلی اين روش به شمار میروند.
با توجه به مطالب گفته شده ،در اين مقاله يک سيگنال کمكی
پيشنهاد و طراحی میشود تا ولتاژ القايی روی سيمپيچهای روتور در حين

 -3-3کنترلکننده پمپ

خطا توسط اين سيگنال جبران شود .در بخش  2مدلسازی و طراحی

مقدار دريچه ورودی در مد پمپی ،بر اساس حداکثر بازدهی پمپ

کنترل کننده برداری کالسيک برای يک واحد تلمبه ذخيرهای دور متغير

تعيين میشود [ .]25مطابق شكل ،1با مقايسه مقدار دريچه ورودی پمپ

انجام گرفت .برای ارتقا کنترلکننده برداری کالسيک توسط يک

يعنی  Gو مقدار مرجع *  ، Gولتاژ ورودی مرجع برای اعمال به

ورودی کمكی دو موضوع را بايد مورد توجه قرار دهيم -1 .از آنجا که

سروموتور يعنی  v sm _ pمطابق رابطه ( )18تعيين میشود.

کنترلکننده غيرخطی کمكی برای لحظات گذرا طراحی میشود ،نياز

v sm _ P  k pg G *  G   k ig  G *  G 

()18

شايان ذکر است که تنظيم ضرايب کنترلی نشان داده شده در اين
بخش با روشهای رايج در مراجع [ ]24انجام شده است که توضيح آن از
اهداف مقاله به دور است .ضمناً همگی اين مقادير در جدول  1آورده
شدهاند.

است تا مدل ماشين مجدداً بر اساس الگوهای ارايه شده در مراجع
بازنويسی شود و از اين مدل برای طراحی کنترلکننده ورودی کمكی
استفاده شود -2 .ورودی کمكی تعريف شده برای ارتقا سرعت عملكرد
حلقههای خارجی در مبدل سمت موتور به کار گرفته میشوند ،لذا در
طراحی اين ورودی متغيرهايی در نظر گرفته خواهند شد که حلقههای
خارجی راتشكيل میدهند (توان اکتيو و ولتاژ استاتور).
يكی از مدلهای معروف ماشينهای القايی ،در نظرگرفتن ولتاژ
حالت گذرا پشت راکتانس گذرا برای مدار روتور و صرف نظر از

جدول  :1ضرايب سيستم کنترلی کالسيک

ديناميک مدار استاتور میباشد .از آنجا که درمدلسازی انجام شده در

مقادير ضرايب کنترلی تناسبی و انتگرالی
kpw

2/3

kpvdc

8

kiw

0/2

kivdc

400

kpv

0/9

kppf

0/1

kiv

0/1

kipf

0/1

kpcr

10

kicr

0/1

kpcg
kicg

kpg
kig
kp

5

بخش  2تمامی جريانها بهصورت موتوری (به سمت داخل ماشين مثبت)

0/4

در نظرگرفته شد ،لذا در اين قسمت نيز از همين فرض استفاده میکنيم .به

0/5

عبارتی ديگر روابط موجود در ماشين طوری بازنويسی خواهند شد که
شكل 2برقرار شود.

50
1/5

 -4طراحی کنترلکننده پیشنهادی
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شكل :2مدار معادل حالت گذرا برای يک ماشين القايی از دو سو تغذيه

()26

در نتيجه میتوان گفت که:
Lm
r
Lr

()19

L 2m
Lr

f T (x )Px  x T Pf (x )  0

که ماتريس  Pاز حل معادله لياپانوف يعنی رابطه ( )27برای سيستم

jE  

X s  Ls 

خطی با ماتريس  A بدست میآيد.

A T P  PA   Q

()27

که ماتريس  Qمیتواند هر ماتريس مثبت معين دلخواه باشد [.]26

که  X sراکتانس گذرا سيم پيچ استاتور است .با انتخاب دو متغير

لم  :1در يک سيستم خطی با مرتبه  nو ماتريسهای  Aو Bدر

تعريف شده در رابطه ( )19میتوان روابط معرف ماشين در ( )6را مجدداً

صورتی که ماتريس کنترل پذيری  cو رويت پذيری   0تعريف

به صورت زير بازنويسی کرد.

شده در ( )28دارای رتبه کامل باشند ،ماتريس فيدبک حالت  kوجود

()20


L2
L
1 dE d
1 
  '  E d'  m i qs   sE q'  m v qr
b dt
To 
Lr
Lr


L2
L
1 dE q
1 
  '  E q'  m i ds   sE d'  m v dr
b dt
To 
Lr
Lr


که  To  Lr / R rثابت زمانی مدار باز استاتور است و رابطه ولتاژ
استاتور و ولتاژ گذرا با يكديگر به صورت زير نشان داده میشود.
v ds  R s i ds  X si qs  E d

()21

v qs  R s i qs  X si ds  E q

همچنين میتوان توان راکتيو و گشتاور الكتريكی را به صورت ()22
برای مد موتوری بدست آورد.
T e  E d i ds  E qi qs

()22

Q s  E d i qs  E qi ds

قضیه  :1يک سيستم زمان-پيوسته غيرخطی با متغير حالت  xو
ورودی  uمطابق رابطه ( )23را مد نظر قرار دهيد.
) x  F (x )  G (x , u

()23

فرض میشود سيستم معادله ( )23را حول نقطه کار خطی کرده و
معادالت به صورت ( )24بازنويسی شود.
) x  Ax  Bu  f (x

()24

که ماتريس  Aو  Bماتريسهای خطی شده حالت و ورودی سيستم
غيرخطی حول نقطه کار و همچنين ماتريس ) f(xقسمت غيرخطی

دارد که بتوان سيستم را به صورت پايدار طراحی نمود.
] ... A n 1B

()28

اثبات قضيه  :1با بررسی پايداری مجانبی سيستم تعريف شده در
( )24بر اساس تئوری لياپانوف میتوان قضيه  1را اثبات نمود .برای
رسيدن به اين هدف ،در ابتدا کانديدای تابع لياپانوف را به صورت تابع
درجه دوم مثبت معين که يكی از متداولترين انتخابها به عنوان تابع
انرژی است به صورت ( )29تعريف میکنيم.

()29

خطی پيوسته معروف است محاسبه میشود [ .]26شايان ذکر است که
ماتريس  A مربوط به قسمت خطی رابطه ( )24است که ورودی آن با
فيدبک حالت طراحی شده و پايداری سيستم خطی تضمين میشود.
از طرفی طبق روش مستقيم لياپانوف [ ،]26يک سيستم با تابع انرژی
مثبت معين در صورتی پايدار خواهد بود که مشتق تابع انرژی و يا
تغيي رات انرژی تعريف شده منفی باشد .اين مطلب به صورت رياضی با
رابطه  V (x )  0تعريف میشود .برای همين از رابطه ( )29مشتق گرفته
و با استفاده از رابطه ( )25به صورت ( )30بازنويسی میکنيم.
V (x )  0.5  A x  f (x )  Px 
T

()30

0.5x T P  A x  f (x ) 

با مرتب کردن رابطه( )30خواهيم داشت

V (x )  0.5x T  A T P  PA   x 

پذير بوده ،لذا ورودیهای سيستم توسط فيدبک حالت  u  kxطراحی

()25

V (x )  0.5x T Px  0

که ماتريس  Pاز حل رابطه ( )27که به معادله لياپانوف برای سيستمهای

سيستم خطی بدست آمده رويت پذير بوده و ورودی اين سيستم کنترل

صورت زير بيان کرد.

]

CA ... CA

0  [C

اثبات لم  :1به مرجع [ ]12مراجعه شود.

معادالت سيستم فرض میشوند .همچنين فرض میشود متغيرهای حالت

میشوند و میتوان سيستم خطی جديد با تعريف  A   A  Bkرا به

n 1 T

AB

c  [B

Linear

()31

0.5  f T (x )Px  x T Pf (x ) 
Nonlinear

) x  A x  f (x

در اين صورت سيستم تعريف شده در ( )25پايدار است اگر
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اگر رابطه ( )31يک تابع منفی معين باشد يعنی  ،V (x )  0سيستم
پايدار خواهد بود .قسمت اول رابطه ( )31که با  Linearمشخص شده
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است نشان دهنده تاثير سيستم خطی تعريف شده در رابطه ( )24بر روی

حالتهای گذرا و برای طراحی کنترلکننده کمكی در مبدل سمت

مشتق تابع لياپانوف خواهد بود .طبق توضيحات داده شده در قبل و برقرار

موتور صرف نظر میشود (  .) Pm  0با در نظر گرفتن اين نكته و

بودن رابطه ( ،)27قسمت اول رابطه ( )31منفی خواهد بود .برای منفی

معادالت حالت گذرا برای بدست آوردن مشتق متغيرهای تعريف شده در

شدن کل رابطه ( ،)31بايد قسمت دوم ( )Nonlinearصفر شود ،يعنی

معادالت ( )20و ( )21میتوان ديناميک خطاهای تعريف شده را به

()32

f T (x )Px  x T Pf (x )  0

صورت ( )35محاسبه کرد.



همانطور که گفته شد ،در اين بخش يک سيگنال کمكی غيرخطی
برای مبدل سمت موتور در نيروگاههای تلمبه ذخيرهای دور متغير طراحی



میشود .به عنوان يادآوری متذکر میشود که در روش کنترلکننده
برداری کالسيک که در بخش  2طراحی شد ،ولتاژ روتور در محورهای
 dqبرای مبدل سمت موتور از طريق دو حلقه کنترلی پشت سرهم روی
هر محور ايجاد شده و اهداف کنترلی تعيين شده توسط مبدل برآورده
می شوند .در حاليكه ،در کنترل برداری بهبود يافته ولتاژ بدست آمده از
محور  dبا سيگنال کمكی غيرخطی جمع شده و به مدوالسيون پهنای
پالس برای توليد آرايش سوئيچينگ مبدل داده میشود ،که به صورت
رياضی میتوان معادله ( )33را نوشت.

e2




*
'
*
 b e 3 T e  /T o  1  e1  r  Q s  




 2H   v dr i qs v qr i ds  L m / L r



e T *  /T o'  1  e1  r*  Q s  
  3 e
 
e  b 
 
  v dr i qs v qr i ds  L m / L r
 

 

*
'
   e 4 V ds  /T o  R s i ds  L s i qs   
 

b  1  e1   *    R s i qs  X s' i ds   
 
 
  v qr L m / L r
 
 

()35













حال برای جدا کردن قسمتهای خطی و غيرخطی خطا از يكديگر،

v dr*  v dr* _vec  v EIS

معادالت ديناميک خطا در ( )35به فرم معادله ( )24بازنويسی میشوند.

v qr*  v qr* _vec

که ماتريس  Aو  Bمرتبط با سيستم خطی شده حول صفر و ماتريس )f(e

()33

برای طراحی سيگنال کمكی  ، v EISدر ابتدا يک سيستم کاهش
يافته با مرتبه  4از نيروگاه شامل مبدل سمت موتور در نظر گرفته میشود.
سپس معادالت حالت اين سيستم را شبيه معادله ( )23و ( )24مرتب می
کنيم .سپس با استفاده از قضيه  1سيگنال کمكی  v EISطوری محاسبه
میشود که پايداری مجانبی اين سيستم تضمين شود.
همانطور که گفته شد طراحی سيگنال کمكی بر اساس ايده جبران
ولتاژ القايی روی سيمپيچهای روتور در شرايط خطا و افزايش سرعت

جمالت غيرخطی سيستم تعريف شده را نشان میدهند ،که به صورت
( )36بدست خواهند آمد .ماتريس  eماتريس خطای تعريف شده
طبق( u ،)34ماتريس ورودی سيستم شامل ولتاژ محور  dqاز مبدل سمت
ماشين vdr ،و  ،vqrطبق رابطه ( )33و ) f(eماتريس قسمت غيرخطی
ديناميک خطا طبق ( )36میباشد .قابل توجه است که سيگنال ورودی
کمكی نيز که در اين بخش به عنوان نوآوری ذکر شد در ماتريس )f(e

ظاهر میشود.

عملكرد حلقههای خارجی مبدل سمت موتور انجام میشود .از طرفی
چون نوع کنترل مبدل سمت موتور در اين تحقيق حالت کنترل ولتاژ
است (نه کنترل ضريب توان) لذا دو متغير انحراف توان اکتيو  Peو
انحراف ولتاژ استاتور  V sدو متغيری است که بايد در طراحی کنترل-
کننده کمكی به کار گرفته شود .همچنين از آنجا که سرعت روتور و
تغييرات سرعت روتور به ديناميک توان اکتيو وابسته هستند .اين دو
پارامتر نيز به دو متغير قبلی اضافه خواهند شد .متغيرهای در نظرگرفته شده
به صورت زير مرتب میشوند.
T

()34

e  e1 e 2 e 3 e 4 

که *، e 2     ، e1  r  r  r
* e 4  V s V s V s* ، e3  Pe  Pe  Peهستند.
اين نكته بايد در نظر گرفته شود ،اگرچه متغير سرعت و تغييرات آن
را در محاسبات برای طراحی ورودی کمكی به حساب میآوريم ،ولی به
دليل کند بودن ديناميک پمپ-توربين از تغييرات توان مكانيكی در
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 ،1سيگنال کمكی موجود در قسمت غيرخطی نيز محاسبه میشود.
ورودی قسمت خطی با استفاده از روش تنظيم کننده مرتبه دوم بهينه
( )LQRکه يک روش طراحی کنترلکننده بهينه برای سيستمهای خطی
است طراحی میشود ،يعنی  . u  keطبق تعريف تنظيم کننده مرتبه
دوم بهينه ،ضرايب فيدبک حالت ( )kطوری طراحی میشوند که تابع
هزينه در رابطه ( )38مينيمم شود.
()38
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()37
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f 4' (e )  b s *   R s i qs  X s' i ds  
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s
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متغيرهای حالت و متغيرهای ورودی هستند .همچنين در طراحی فرض
شده است که متغيرهای حالت تعريف شده در ( )35رويت پذير و
ورودیها کنترل پذير باشند.
طبق قضيه  1سيستم غيرخطی طراحی شده با فيدبک حالت خطی در
صورتی پايدار است که رابطه ( )32برقرار باشد .در صورتی که ماتريس
 Qدر رابطه ( )27يعنی معادله لياپانوف متقارن باشد ،ماتريس  Pنيز از حل
همين معادله متقارن خواهد بود .لذا میتوان رابطه ( )32را به صورت زير
نوشت.

()39

P14  e1 
P24  e 2 

P34  e 3 
 
P44  e 4 
P14   f 1 
P24  f 2 
0
P34   f 3 
 
P44  f 4 

P13
P23
P33
P43
P13
P23
P33
P43

اشاره دارند.
قابل توجه است که سيستم تعريف شده در ( )35دارای دو قسمت

T

P12
P22
P32
P42

 P11
P
 21
 P31

 P41

P12
P22
P32
P42

 P11
P
 21
 P31

 P41

f 1 
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 2
f 3 
 
f 4 

T

 e1 
e 
 2
e 3 
 
e 4 

حال با جايگزين کردن مقادير  f1تا  f4از روابط ( )36و برقراری
رابطه ( )39خواهيم داشت.

()40

 4
  e i Pi 2 
 i 1
 4
  e i Pi 3 
 i 1

' 
b L m
i qsv EIS
 f 2 (e ) 
2HL r

' 
b L m
i qsv EIS
 f 3 (e ) 
Lr

4

f (e ) e i Pi 4  0
i 1

'
4

در نتيجه سيگنال کمكی  v EISبه صورت ( )41بدست خواهد آمد.
v EIS 
4

که باال نويس * و زير نويس  0به ترتيب به مقادير مرجع و نقطه کار

0

که ماتريسهای  Hو  Rبه ترتيب ماتريسهای قطری وزنی برای

همچنين )  f 4' (e ) ، f 3' (e ) ، f 2' (eبه صورت ( )37محاسبه می-
شوند.

He  u T Ru  dt

T

e



J 

()41

4

4

f 2(e ) e i Pi 2  f 3(e ) e i Pi 3  f 4(e ) e i Pi 4
i 1

4

i qs  e i Pi 2
i 1

i 1

i 1

b L m

4

2HL r

i 1

i qs  e i Pi 3 

b L m
Lr



خطی و غيرخطی است .ورودی قسمت خطی توسط فيدبک حالت

اگر سيگنال خطا در رابطه ( )41صفر شود ،سيگنال کمكی تعريف

طراحی میشود .در نهايت با بررسی پايداری مجانبی اين سيستم با قضيه

شده در اين رابطه مبهم میشود .ولی از روابط ( )39و ( )40مشخص است
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که اگر ماتريس  eصفر شود رابطه ( )32برقرار بوده و سيگنال

جدول  :3پارامتراهای پمپ-توربين آبی
پمپ-توربين آبی

کمكی  v EISمیتواند بای پس شود .اين موضوع نشان میدهد که سيگنال
Dref

m

4/41

a0

1/4

حالت دائمی کنترل کننده اين مقاله و کنترل کننده برداری کالسيک

Pn

MW

343

a1

-0/2

Nn

rpm

هيچ فرقی با هم نخواهند داشت .اما اگر هر يک از متغيرهای کنترلی از

450

a2

-0/3

Qn

m3/sec

54/38

fe

0/1

مقدار مرجع فاصله بگيرند (در حين خطا) سيگنال کمكی با افزودن ولتاژ

Hn

m

709/2

fg

0/01

کمكی فقط در حالتهای گذرا و غير دائمی دارای مقدار بوده و در

به صورت مستقيم ،پاسخ سيستم را در گذر از خطا بهبود میبخشد.
نتايج نشان داده شده در شكل  4پاسخ شبيهسازی يک نيروگاه تلمبه

-5نتایج شبیهسازی
در اين بخش برای آزمودن کنترلکننده پيشنهادی ،يک نيروگاه
تلمبه ذخيرهای دور متغير متصل به شين بینهايت از طريق دو ترانس
افزاينده و دو خط انتقال مطابق شكل 3شبيهسازی و نتايج ارايه میشود.
T2
B3 132/400kv B4


Re+jXe

20 km

B2

T1
18/132kv

343 MW

380 MVA
B1

ذخيرهای دور متغير در مد موتوری با استراتژیهای قابليت گذر از خطای
متفاوت را نشان میدهد .حالت اول بدون به کارگيری هرگونه تجهيز
اضافی برای گذر از خطاست ( .)withoutFRTهمچنين حالتهای
ديگر با استفاده از چاپر ترمز لينک مستقيم ()DC-link brake chopper
و با وجود کنترلکننده پيشنهادی در اين مقاله ( )Advanced FRTنشان

DFIM
20 km


=Ssc
8000 MVA

1MW

GSC

داده شدهاند .از اين به بعد هر يک از اين روشها به ترتيب با حالت اول

-

MSC

شكل :3شمای کلی يک نيروگاه تلمبه ذخيرهای دور متغير متصل به شين بی-
نهايت

تا سوم ذکر خواهند شد .شكل –4الف ولتاژ لينک  dcرا نشان میدهد.
طبق اين شكل به طور واضح مشخص است که اگر هيچ روش گذر از

اطالعات ماشين و پمپ-توربين در جدول  2و جدول  3آورده شده

خطايی به کار گرفته نشود ،ولتاژ لينک  dcبه بيشتر از  2برابر مقدار نامی

اند .برای سنجش عملكرد روش گذر از خطا که در اين بخش از مقاله

خواهد رسيد .در حاليكه با استفاده از حالت دوم و سوم ولتاژ لينک dc

پيشنهاد شده است ،نتايج شبيه سازی برای يک خطای سه فاز در نزديكی

در محدوده بين  ±%20از مقدار نامی حفظ شود .شكل –4ب جريان
روتور را نشان میدهد .نوسانات در حالت اول و دوم تفاوتی را نشان

شينه موتور يعنی  B1ارايه خواهد شد.
با در نظر گرفتن ماتريسهای قطری  Hو  Rبه ترتيب به صورت

 H  diag 0.01 1 2 1و  R  diag 1 1و نقطه کار
برای نقطه کار  wref=1.04 p.u, Pref=0.8 p.u, Qref=-0.1ماتريس

نمی دهند ،ولی با به کارگيری روش ارايه شده در اين مقاله محدوده
نوسانات تا  2پريونيت کاهش میيابد .توان اکتيو و راکتيو عبوری از
موتور در شكل –4ج و د نشان داده شدهاند که طبق اين شكلها به چند
نكته میتوان اشاره کرد .اول اينكه توان اکتيو مصرفی توسط موتور در

فيدبک حالت  kبه صورت زير بدست آورده میشود.

 2.2134 0.0234 2.3676 1.4769 
k 

 0.5031 0.0367 2.0896 1.6768 
عالوه بر اين با در نظر گرفتن ماتريس  Qبرای حل معادله لياپانوف

حين خطا بر اساس توان مصرفی ترانس تحريک تعيين میشود .اين توان
نيز بر اساس ولتاژ شبكه که در حين خطا صفر شده است و ولتاژ اعمالی
مبدل سمت شبكه بستگی دارد .طبق شكل در حالت سوم توان اکتيو

به صورت ماتريس واحد يعنی  Q  diag 1 1 1 1ماتريس P

کمتر شده که البته تا حدودی ممكن است تا حدودی اثر مخربی بر روی

از حل اين معادله برای نقطه کار مشخص شده به صورت زير بدست

نقش موتور در کنترل فرکانس شبكه داشته باشد .همچنين در مورد توان

آورده میشود.

راکتيو نيز در دو حالت دوم و سوم در حين خطا يكسان و صفر است.

0.5
0.0132 0.0032 
 0.6357
 0.5
0.7448 0.0057 0.0044 
P 
 0.0132 0.0057 0.0017 0.0015 


 0.0032 0.0044 0.0015 0.0027 

دليل اين امر هم صفر شدن ولتاژ شبكه و استاتور است .ولی به محض رفع
خطا ،توان راکتيو بي شتری در حالت سوم از شبكه نسبت به حالت دوم
جذب میشود که اين موضوع موجب میشود تا ولتاژ استاتور در حالت
دوم نسبت به روش پيشنهادی با تاخير قابل اغماضی به مقدار نامی برگردد

جدول  :2پارامتراهای ماشين القايی از دو سو تغذيه با توان ( 381MVAواحد

( شكل –4و) .يكی ديگر از مزايای استفاده از روش پيشنهادی در اين

پارامترهايی که ذکر نشده در مبنای يكايی است)

مقاله را میتوان در نوسانات کمتر گشتاور الكتريكی بر روی شفت
دانست (طبق شكل –4ه) .نوسانات گشتاور الكتريكی بر روی شفت و

ماشين القايی از دو سو تغذيه
Ls

4/26

Vdcn

kV

4/ 45

C

F

0/3

Lr

4/272

Sn

MVA

381/1

S

%

7

Rs

0/00174

Sns

MVA

361/07

H

sec

7/7

Rr

0/002

Sn-RSC

MVA

49/25

f

Hz

60

Lm

4

Sn-GSC

26/93

P
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 نتیجهگیری-6
 در مدDFIM نيروگاههای تلمبه ذخيرهای دور متغير مبتنی بر ماشين
موتوری میتوانند با تغيير دور توان مصرفی موتور را تغيير داده و در
 در اين مقاله يک کنترلکننده.کنترل فرکانس شبكه مشارکت کنند
برداری بهبود يافته برای مبدل سمت موتور جهت افزايش قابليت گذر از
 اين کنترلکننده از دو قسمت تشكيل.خطای اين نيروگاه پيشنهاد شد
 قسمت اول شامل يک کنترلکننده برداری کالسيک به صورت.میشود
غير متمرکز است که برای مبدل سمت موتور طراحی و ضرايب کنترلی
 قسمت دوم کنترلکننده پيشنهادی از يک سيگنال.آن تنظيم شده است
کمكی جديد مبتنی بر روش غيرخطی لياپانوف تشكيل شده است که به
.منظور افزايش قابليت گذر از خطای ماشين طراحی و پيشنهاد شده است
سيگنال کمكی پيشنهاد شده با توجه به ظرفيت مبدلها میتواند ولتاژ
 که عامل اصلی به وجود آورنده اضافه،القايی روی سيمپيچهای روتور
 اين سيگنال نه.جريان و اضافه ولتاژ در حين خطا هستند را جبران کند
تنها می تواند نياز به استفاده از ادوات حفاظتی کالسيک برای عبور از
 بلكه با توجه به،) را حذف نمايدdc خطا (کروبار و چاپر ترمز لينک
نتايج شبيه سازی ارايه شده نشان داده شد که ميرايی مناسب گشتاور
الكتريكی و جريان روتور در حين خطا میتواند عمر مفيد تجهيزات را
.افزايش دهد
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فهرست عالئم
i qr , i dr

مولفههای  dqجريان روتور ()p.u.

i qg , i dg

مولفههای  dqجريان مبدل سمت شبكه ()p.u.

i qs , i ds

مولفههای  dqجريان استاتور ()p.u.

v qs ,v ds

مولفههای  dqولتاژ استاتور ()p.u.

v qr ,v dr

مولفههای  dqولتاژ روتور ()p.u.

v qg ,v dg

مولفههای  dqولتاژ مبدل سمت شبكه ()p.u.

qs ,ds

مولفههای  dqشار استاتور ()p.u.

b , r

سرعت زاويهای روتور ( )p.u.و مبنا ()rad/s

T e ,T m

گشتاور مكانيكی و الكتريكی ()p.u.

Qe , Pe

توان اکتريكی اکتيو و راکتيو ()p.u.

E q , E d

مولفههای  dqولتاژ گذرا ()p.u.

L m , L r , Ls
R tr , Ltr

اندوکتانس استاتور  ،روتور و مغناطيس
کنندگی ()p.u.
اندوکتانس و مقاومت ترانس تحريک ()p.u.

Rr , Rs

مقاومت استاتور و روتور()p.u.

H ,s

ثابت اينرسی ماشين ( )sو لغزش

G

درصد بازشدن دريچه ورودی پمپ()p.u.

H s , H s

هد خالص استاتيک و هد استاتيک ()p.u.

Qp ,H p

هد و دبی آب خروجی پمپ ()p.u.

k icr , k pcr

k icg , k pcg

k ivdc , k pvdc

ضريب تناسبی -انتگرالی حلقه جريان مبدل
سمت روتور
ضريب تناسبی -انتگرالی حلقه جريان مبدل
سمت شبكه
ضريب تناسبی -انتگرالی حلقه ولتاژ dc

k ig , k pg

ضريب تناسبی -انتگرالی حلقه دريچه پمپ

k iv , k pv

ضريب تناسبی -انتگرالی حلقه ولتاژ

k i  , k p

ضريب تناسبی -انتگرالی حلقه سرعت

k ipf , k ppf

ضريب تناسبی -انتگرالی حلقه توان راکتيو

kp

ضريب تناسبی حلقه توان
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 مهمترين خصوصيت کنترل حالت لغزشی تغييرناپذيری آن نسبت به نامعينیهای سازگار بوده که به دليل استفاده از تابع:چکیده
 تغييرپذيری، ايراد ديگر اين روش کنترلی. پديده مخرب چترينگ را توليد میکند، اين تابع عالمت.عالمت در ورودی سيستم میباشد
 برای مقابله با اين دو مشكل از کنترل حالت لغزشی ديناميكی چند سطحی استفاده می، در اين مقاله.نسبت به نامعينی ناسازگار می باشد
 افزودن اين. يک انتگرالگير قبل از سيستم قرار داده میشود که باعث حذف چترينگ میشود، در کنترل حالت لغزشی ديناميكی.شود
 مدل و ديناميک، موجب افزايش درجه سيستم می شود که برای اعمال کنترل حالت لغزشی به اين سيستم افزوده،انتگرالگير به سيستم
 از يک رويتگر غيرخطی استفاده شده است که رويتگر زنجيرهای انتگرالها، در اين مقاله برای حل اين مشكل.سيستم بايد شناسايی شود
 هر معادله ديناميكی سيستم به عنوان يک سيستم غيرخطی مجزا در نظر گرفته شده و از، برای مق ابله با نامعينی ناسازگار.ناميده میشود
 به عالوه از کران نامعينی در طراحی استفاده نمیشود که در کاربردهای عملی اهميت بسياری.تعريف چند سطح لغزشی استفاده می شود
. نتايج شبيهسازی گويای مزايای روش پيشنهادی خواهد بود.دارد
. رويتگر غيرخطی، چترينگ، نامعينی ناسازگار، کنترل حالت لغزشی ديناميكی:کلمات کلیدی

Design of Dynamic Sliding Mode Controller in the Presence of both
Matched and Mismatched Uncertainty without Chattering for
Nonlinear Second Order Systems
Ali Karami-Mollaee
Abstract: The most important property of sliding mode control (SMC) is invariant against
matched uncertainties, which is due to the using of Sign function and this Sign function produces
chattering. Moreover, SMC is not invariant with respect to the mismatched uncertainties, which is
its other problem. In this paper to solve these two problems, using of multiple surface dynamic
sliding mode control (DSMC) is proposed. In DSMC the chattering is removed due to the integrator
where is placed before the input control signal of the plant. However, in DSMC the augmented
system (the system plus the integrator) is one dimension bigger than the actual system and then, the
plant model should be completely known. To solve this problem, an observer is proposed called
integral-chain observer or ICO. To counteract with mismatched uncertainty, any system dynamics
are considered as a distinct nonlinear system and multiple sliding surfaces is defined. One of the
advantages of the proposed approach is the upper bound of the uncertainty not used in DSMC and
ICO, which is important in practical implementation. Then, a design procedure is described and
simulation result is presented to demonstrate the approach.
Keywords: Dynamic sliding mode control, mismatched uncertainty, chattering, nonlinear
observer.
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علی کرمی مالئی

[ ]25،24،5،4و ديناميكی .]26،1[ 17در روشهای اليه مرزی و اليه مرزی

 -1مقدمه
2

1

يكی از مزايای مهم کنترل حالت لغزشی تغييرناپذيری آن نسبت
به نامعينی سازگار 3است [ .]2،1به دليل وجود همين مزيت ،کنترل حالت
لغزشی ابزار قدرتمندی برای مقابله با نامعينیهای ساختاری 4يا بدون
ساختار ،5اغتشاش و نويز میباشد .الزم به ذکر است که تغييرناپذيری
خاصيتی قويتر از مقاوم بودن 6است [ .]2،1مقاوم بودن يعنی رسيدن به
نتيجه مطلوب در بدترين شرايط و تغييرناپذيری يعنی حصول نتيجه
مطلوب بدون اينكه سيستم تحت تاثير نويز ،اغتشاش و نامعينی قرار گيرد.
سيستم مقاوم ممكن است با اثر پذيری از نويز ،اغتشاش و نامعينی
عملكرد 7مناسبی نداشته باشد در حالی که تغييرناپذيری يعنی مقاوم بودن
به همراه عملكرد مطلوب [ . ]2،1اما مشكل اساسی ،تغييرپذيری SMC

نسبت به نامعينی ناسازگار 8است [ .]22-1اگر نامعينی در راستای سيگنال
ورودی به سيستم اعمال شود ،سازگار ناميده میشود و در غير اين
صورت نامعينی ناسازگار خواهد بود .کارهای معدودی برای مقابله با
نامعينیهای ناسازگار انجام شده است [ ]22-7که در بعضی از آنها تابع
عالمت 9به صورت مستقيم در سيگنال ورودی سيستم قرار گرفته است
که موجب توليد چترينگ میشود [ .]14-7روشهای پيشنهادی در []15،8
از ديدگاه مفهومی و پياده سازی بسيار پيچيده میباشند .در [ ]18-16از
کران نامعينیها و مشتقات آنها استفاده شده است ،به عنوان مثال روش
پيشنهادی در [ ] 18برای مقابله با نامعينی ناسازگار در سيستمهای چند
ورودی است که در آن از فرض کراندار بودن مشتق نامعينی استفاده شده
است .روش پيشنهادی در [ ]8بر اساس نامساویهای ماتريسی خطی

10

بوده و يا در [ ]14از نوعی رويتگر پيچيده استفاده شده است .در [ ]13از
رويتگر توسعه يافته 11استفاده شده است .در [ ]19با استفاده از نامساوی-
های ماتريسی خطی اثر نامعينی فقط کمينه 12شده است .در [ ]21،20از
تعريف چ ند سطح لغزشی به همراه تابع اشباع استفاده شده است ،روش
بيان شده در [ ]22نيز از تابع اشباع برای حذف چترينگ استفاده کرده
است (روش اليه مرزی).
يكی ديگر از مهمترين مشكالت کنترل حالت لغزشی ،چترينگ

13

میباشد [ .] 6-1چهار روش برای حذف و يا کاهش آن پيشنهاد شده
است :اليه مرزی

14

[ ،]3اليه مرزی تطبيقی

15

[ ،]23مرتبه باال

16

1. Sliding Mode Control or SMC
2. Invariance
3. Matched
4. Structured
5. Unstructured
6. Robustness
7. Performance
8. Mismatched
9. Sign
10. Linear Matrix Inequality or LMI
11. Extended State Observer
12. Minimized
13. Chattering
14. Boundary Layer
15. Adaptive Boundary Layer
16. Higher Order SMC or HOSMC
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تطبيقی تغييرناپذيری سيستم از بين میرود .در روش مرتبه باال چترينگ
با انتقال سوييچينگ به مشتقات باالتر سطح لغزشی حذف میشود.
روشهای زيادی برای پيادهسازی کنترل حالت لغزشی مرتبه دو و يا مرتبه-
های باالتر پيشنهاد شده است [ .]25،24مشكل اين روش نياز به دانستن
مشتقات مدل سيستم است که به عنوان مثال در حالت مرتبه دو مشتق مدل
سيستم بايد تخمين زده شود .در روش ديناميكی ،يک انتگرالگير (به
عنوان يک فيلتر پايينگذر) قبل از سيستم قرار داده میشود تا نوسانات
فرکانس باال و چترينگ ناشی از تابع عالمت حذف شده و در ورودی
سيستم افزوده (سيستم به همراه انتگرالگير) ظاهر نشود [ .]26،1اگرچه به
دليل وجود انتگرالگير ،مرتبه سيستم افزوده يک واحد بيشتر از مرتبه
سيستم اصلی است و بنابراين برای اعمال کنترل حالت لغزشی به سيستم
افزوده و تعريف سطح لغزشی ،ديناميک و مدل سيستم بايد مشخص و
معلوم باشد [ .]26،1در نهايت در روش ديناميكی به مدل سيستم نياز است
اما در روش مرتبه باال به مشتق مدل سيستم ،که بيانگر ارجحيت روش
ديناميكی نسبت به روش مرتبه باال است.
بنابراين چترينگ ناشی از تابع عالمت و تغييرپذيری نسبت به نامعينی
ناسازگار دو بحث اساسی در کنترل حالت لغزشی هستند که هدف اين
مقاله رفع همزمان اين دو مشكل است .در روش پيشنهادی برای مقابله با
نامعينی ناسازگار ،هر معادله ديناميكی سيستم به عنوان يک زير سيستم
مجزا در نظر گرفته شده و سپس با تعريف چند سطح لغزشی ،برای هر
زير سيستم يک کنترل کننده حالت لغزشی ديناميكی طراحی خواهد شد.
استفاده از کنترل کننده حالت لغزشی ديناميكی برای حذف چترينگ
میباشد.
برای تخمين مدل و ديناميک هر زير سيستم ،از يک رويتگر
18

غيرخطی استفاده شده است که رويتگر زنجيرهای انتگرالها ناميده می
شود .با استفاده از رويتگر غيرخطی پيشنهاد شده قسمتهای نامشخص هر
سطح لغزشی شناسايی شده و تخمين زده میشوند .روش پيشنهادی را
کنترل حالت لغزشی ديناميكی چند سطحی 19میناميم .به عالوه بر اساس
مطالعات نويسنده ،تاکنون کنترل حالت لغزشی ديناميكی برای مقابله با
نامعينی ناسازگار استفاده نشده است و رويكردی جديد محسوب میشود.
ساختار مقاله به اين صورت است که ابتدا در بخش  2شرح مساله و
مقدمات مورد نياز بيان میشود .در بخش  3با تعريف اولين سطح لغزشی
و تخمين آن با استفاده از رويتگر پيشنهاد شده ،مقدار مطلوب حالت دوم
بدست میآيد .در بخش  4با استفاده از پارامترهای بدست آمده از مرحله
قبل سطح لغزشی دوم تعريف شده و پارامترهای آن به کمک يک
رويتگر تخمين زده میشود .سپس ورودی بدون چترينگ سيستم بدست
میآيد .در نهايت در بخش  5شبيهسازی روش پيشنهادی ارايه میشود.
بخش  6به نتيجهگيری اختصاص داده شده است.
17. Dynamic SMC or DSMC
18. Integral-Chain Observer or ICO
19. Multi-Surface DSMC or M-DSMC
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 -2شرح صورت مساله

اما مشكل اين رويكرد در اين است که فقط حالتهای x  [ x1 , x2 ]T

برای سادگی بيان صورت مساله و روش پيشنهادی و بدون از دست

در دسترس بوده و مشتقات آنها يعنی متغيرهای  x1 , x1 , x2به دليل

دادن کليت ،از مدل يک سيستم مرتبه دو غيرخطی به صورت زير استفاده

نامعينیهای d ( x, t )  [d1 , d2 ]T

میکنيم.

نمیباشند .مشكل فوق را با پيشنهاد رويتگر غيرخطی زنجيرهای انتگرالها

) x1  x2  d1 ( x, t
) x 2  u  d 2 ( x, t

()1

که توضيح داده خواهد شود حل مینماييم.

y  x1

 -3مرحله اول :محاسبه مقدار مطلوب متغیر

x  [ x1 , x2 ]T

به طوری که x

بردار حالت قابل دسترس سيستم بوده و

حالت دوم

u

در ابتدا با تعريف متغيرهای y1  x1, y2  x1, y3  x1

ورودی

سيستم میباشد .به عالوه  d1و  d 2به ترتيب نامعينیهای نامشخص

ناسازگار و سازگار سيستم هستند و همچنين y

به صورت مستقيم قابل محاسبه

رويتگر  ICOزير را برای معادله ( )2پيشنهاد میکنيم.

خروجی سيستم است.

yˆ1  yˆ 2
ˆyˆ  y

هدف  ،تعيين و طراحی سيگنال بدون چترينگ  uبه صورتی است که

حتی در حضورنامعينی  d  [d1, d2 ]Tخروجی y  x1

به صفر

()6

c
c
c
gˆ1   13 ( yˆ1  y1 )  22 yˆ 2  3 gˆ1

همگرا شده و همچنين تغييرناپذيری سيستم حفظ شود .همانطور که بيان
شد به دليل وجود نامعينی ناسازگار ،کنترل حالت لغزشی به صورت
مرسوم قابل استفاده نيست .برای رفع اين مشكل و همزمان حذف
چترينگ ،از کنترل حالت لغزشی ديناميكی چند سطحی به صورتی که
در ادامه توضيح داده میشود استفاده خواهيم نمود .اکنون قسمت اول
( )1را در نظر بگيريد:

) x1  x2  d1 ( x, t

()2

گرفته و با استفاده از  DSMCآن را طوری طراحی نمود که y  x1

به صفر همگرا شود .مقدار بدست آمده برای  x2را در اين مرحله مقدار
میناميم .واضح است که  d1نسبت به  x2از

نوع سازگار بوده و بنابراين کنترل کننده طراحی شده تغييرناپذير خواهد
بود .برای حصول اين امر ،سطح لغزشی زير را تعريف میکنيم.

که  g1 (t )  d1و  ŷ2 ، ŷ1و  ĝ1به ترتيب تخمين متغيرهای

 y2 ، y1و  g1بوده و  yˆ3  u1  gˆ1تخمينی از y3

()7

تذکر  :1بردار حالت Xˆ 1  [ yˆ1, yˆ 2 , yˆ3 ]T  [ xˆ1, xˆ1, xˆ1 ]T

به صفر همگرا میشود اگر سطح  ŝ1صفر شده و ضرايب k3 , k2 , k1
طوری انتخاب شوند که چندجملهای k3S 2  k2 S  k1  0

را صفر خواهد نمود.

u

k
 3 ( yˆ1  y )  2 yˆ 2  gˆ1  1  yˆ 2 



k3
c3

را

طوری محاسبه میکنيم که حالت  x2مقدار مطلوب بدست آمده از
را دنبال نمايد .بدين منظور سطح لغزشی دومی به

()8

X 2  [ x2 , x2 ]T

()5

] X d 2  [ xd 2 , xd 2 ]T ,   [1 , 2
مجله کنترل ،جلد  ،9شماره  ،1بهار 1394

c2

c1

k


 2  gˆ1  u1   1 sign( sˆ1 )  2 sˆ1
k3
k3
k3

 1  0 and  2  0

صورت زير تعريف میکنيم.

) s2   ( X 2  X d 2

که از معادله ديناميكی زير بدست

u1 

) x2  u  d2 ( x, t

مرحله قبل يعنی xd 2

sˆ1  kXˆ 1  k1 xˆ1  k2 xˆ1  k3 xˆ1
 k1 yˆ1  k2 yˆ 2  k3 yˆ3

میآيد سطح لغزشی ŝ1

اکنون قسمت دوم ( )1را در نظر بگيريد:

در مرحله دوم و با استفاده از  DSMCورودی بدون چترينگ

بوده و

 u1  x2میباشد .به عالوه نحوه انتخاب پارامترهای c3 ، c2 ، c1
و  در قضيه  2توضيح داده شده است .اکنون تخمين سطح لغزشی ()3

قضیه  :1سيگنال ورودی u1  x2

] k  [k1 , k2 , k3

()4



هرويتز باشد [.]3

s1  kX1 , X 1  [ x1 , x1 , x1 ]T

()3





به صورت زير خواهد بود.

در اولين مرحله ،میتوان  x2را به عنوان ورودی اين سيستم در نظر

مطلوب  x2و يا xd 2

3

2

اثبات :تابع لياپانوف

 V  0.5sˆ1را که مشتق آن به صورت

2

 V  sˆ1sˆ1است در نظر بگيريد .اکنون با استفاده از معادالت ( )6و ()7
معادله زير نتيجه میشود.
Journal of Control, Vol. 9, No. 1, Spring 2015
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sˆ1  k1 yˆ1  k2 yˆ 2  k3 yˆ3
 k1  yˆ 2   k2 gˆ1  u1  

()9

c
c
 c

k3   13 ( yˆ1  y1 )  22 yˆ 2  3 gˆ1  u1 


 

با جايگذاری  u1از معادله ( )8در معادله (:)9
sˆ1  1sign(sˆ1 )   2 sˆ1

()10
بنابراين:

2
V  1 sˆ1   2 sˆ1  1 sˆ1

()11

حال با استفاده از مشتق تابع لياپانوف و معادله (:)11

به طوری که

لغزشی ŝ1

1  0

است .فرض کنيد  t fزمان رسيدن به سطح

باشد يعنی  ، sˆ1 (t f )  0دو حالت زير را در نظر بگيريد:

حالت اول :فرض کنيد sˆ1  0

همگرا خواهند شد.
تذکر  :2چون اثبات اين قضيه با استفاده از تابع لياپانوف میباشد ،بر
اساس قضيه لياپانوف [ ]3سيگنالهای موجود در حلقه بسته از جمله

u1  x2

باشد ،با استفاده از معادله ( )11به

و  yˆ1  xˆ1کراندار میباشند.

اکنون پايداری رويتگر را ثابت میکنيم به عبارتی ثابت خواهيم کرد
که خطای تخمين رويتگر به صفر ميل میکند.

قضیه  :2اگر مقادير  c2 ، c1و c3
به ازای تمام مقادير  هرويتز باشد:
0

()20

sˆ1sˆ1   1 sˆ1

()12

تذکر  1حالتهای تخمينی  yˆ1  xˆ1 , yˆ 2  xˆ1 , yˆ3  xˆ1به صفر

آنگاه

c1

s


yˆ 2  y2 ، yˆ1  y1
3

طوری انتخاب شوند که معادله زير

c2
2



s2 

عبارت ديگر خطای تخمين رويتگر ( )6به صفر همگرا میشود هرگاه



به صفر همگرا شود.

اثبات :تبديل الپالس معادله ( )6به صورت زير است.

) sYˆ1 ( s )  Yˆ2 ( s
) sYˆ ( s )  Yˆ ( s

sˆ1   1

محاسبه انتگرال دو سمت اين نامساوی بين t  0

و  t  t fبه رابطه

زير منجر خواهد شد:

3

()21

بنابراين:

)sˆ1 (0

()15

حالت دوم :فرض کنيد sˆ1  0

) Y1 ( s

()22

باشد ،با استفاده از معادله ( )12به

و  t  t fبه رابطه

 sˆ1 (0)   1t f

بنابراين:

) sˆ1 (0

()18

1

tf 

به طور کلی ،با استفاده از معادالت ( )15و ( )18نامساوی زير را داريم:

)sˆ1 (0

()19

1

به عبارت ديگر رسيدن به سطح لغزشی ŝ1

و سطح لغزشی ŝ1

3



)s Gˆ1 ( s)  c3 2Gˆ1 ( s)  c2 Yˆ2 ( s
) c Yˆ ( s)  c Y ( s

و يا با استفاده از رابطه  u1  gˆ1
()23

tf 
در زمان محدود اتفاق میافتد

1 1

: yˆ3

)s 3Yˆ3 ( s)  c3 2Yˆ3 ( s)  c2 Yˆ2 ( s
) c Yˆ ( s
1 1

) c1Y1 ( s)  s 3U1 ( s)  c3 2U1 ( s

زير منجر خواهد شد:
()17

c1



1 1

sˆ1   1

محاسبه انتگرال دو سمت اين نامساوی بين t  0



3

نامساوی زير میرسيم:
()16





بنابراين:

tf 

1

2

c
c
c
) sGˆ1 ( s )  3 Gˆ1 ( s )  22 Yˆ2 ( s )  13 Yˆ1 ( s

 sˆ1 (0)   1t f

()14



و  yˆ3  y3اگر  .   0به

نامساوی زير میرسيم:
()13

c3

s3 

يا:
()24

)c Y ( s)  s 3U1 ( s)  c3 2U1 ( s
Yˆ1 ( s)  1 1 3 3
 s  c3 2 s 2  c2 s  c1

با توجه به تذکر  ،2متغيرهای )  u1 (tو )  yˆ1 (tکراندار میباشند و

بنابراين تبديل الپالس آنها يعنی ) U1 ( sو ) Yˆ1 ( s

موجود بوده و

بینهايت نخواهد شد و به عالوه بر اساس فرض صورت قضيه و معادله

( )20مخرج اين کسر نيز هرويتز میباشد .بنابراين )Y1 (s)  X1 (s

و يا ) x1 (t

نيز کراندار میباشد .اکنون با در نظر گرفتن حالت حدی

در زمان محدود صفر خواهد شد .بنابراين با توجه به

مجله کنترل ،جلد  ،9شماره  ،1بهار 1394
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   0داريم Yˆ1 (s)  Y1 (s) :يا )Xˆ 1 ( s)  X 1 (s

) x1 (t

. xˆ1 (t ) 



و يا

لم  :1سطح لغزشی s1
همگرا شود يعنی .   0
~
اثبات :متغير  s1  s1  sˆ1را تعريف میکنيم و بنابراين با استفاده از
نيز به صفر همگرا میشود هرگاه

به صفر

ضرايب 2 , 1
 2 S  1  0هرويتز باشد [.]3
قضیه  :3سيگنال ورودی  uکه از معادله ديناميكی زير بدست میآيد
طوری

سطح لغزشی ŝ2

()30

 0

lim sˆ1  s1

()26

 0

اين معادله و معادله sˆ1 (t f )  0

به نتيجه نهايی مطلوب منجر خواهند

شد.

lim s1  0

()27

تذکر  :3مقداری را که از ( )8بدست میآيد مقدار مطلوب متغير x2

دياگرام و نحوه پياده سازی و يا تحقق مرحله اول در شكل  1نشان داده

sˆ2  1 ( zˆ1  xd 2 )  2 ( zˆ2  xd 2 ) 
 ( zˆ )   ( zˆ )   ( x )   ( x ) 
d2

 -4مرحله دوم :محاسبه مقدار مطلوب سیگنال
ورودی
مانند بخش قبل با تعريف متغيرهای z1  x2 , z2  x2
رويتگر  ICOزير را برای معادله ( )4پيشنهاد میکنيم.

()28

gˆ 2





انتخاب پارامترهای r2 ، r1

و



()31

میباشد .به عالوه نحوه

بنابراين:
2
V   3 sˆ2   4 sˆ2   3 sˆ2

sˆ2 sˆ2   3 sˆ2

فرض کنيد  t fزمان رسيدن به سطح لغزشی ŝ2
 ، sˆ2 (t f )  0مانند قبل میتوان ثابت نمود که:

در قضيه  4توضيح داده شده است.

T

 X d 2  [ xd 2 , xd 2 ]Tهمگرا میشود اگر سطح ŝ2

)sˆ2 (0

()35

]  Xˆ 2  [ zˆ1 , zˆ2 ]  [ xˆ2 , xˆ2به

مجله کنترل ،جلد  ،9شماره  ،1بهار 1394

()32

()34

)  1 ( xˆ2  xd 2 )  2 ( xˆ2  xd 2
)  1 ( zˆ1  xd 2 )  2 ( zˆ2  xd 2

تذکر  :4بردار حالت

sˆ2   3sign( sˆ2 )   4 sˆ2

gˆ 2  

) sˆ2   ( Xˆ 2  X d 2

T

با جايگذاری u

از معادله ( )30در معادله (:)31

حال با استفاده از مشتق تابع لياپانوف و معادله (:)33

و

صفر شده و

2


r
r 
 1 zˆ2   2  u  12 ( zˆ1  z1 )  2 gˆ 2 

 

 1 xd 2   2 xd 2 

zˆ1  zˆ2

اکنون تخمين سطح لغزشی ( )5به صورت زير خواهد بود.

()29

1

()33

که  g 2 (t )  d2و  ẑ1و  ĝ 2به ترتيب تخمين متغيرهای z1

 g 2بوده و  zˆ2  u  gˆ 2تخمينی از z2

2

d2

2

1

1

) 1 ( zˆ2 )  2 (u  gˆ 2 )  1 ( xd 2 )  2 ( xd 2

شده است.

r2

 V  0.5sˆ2را که مشتق آن به صورت

 V  sˆ2 sˆ2است در نظر بگيريد .اکنون با استفاده از معادالت ( )28و

يا

هر دو متغيرهای پيوسته میباشند.

( zˆ1  z1 ) 
2

2

اثبات :تابع لياپانوف

 xd 2میناميم .دقت نماييد که ناپيوستگی ناشی از تابع عالمت در xd 2

r1



( )29معادله زير نتيجه میشود.

 0

قرار دارد و بنابراين  xd 2و xd 2



2



) k1 ( x1  xˆ1 )  k2 ( x1  xˆ1 )  k3 ( x1  xˆ1
که با استفاده از قضيه  2داريم s  0
~  limو يا به عبارت ديگر:
1

r2

( zˆ1  z1 ) 

r1

u  

1
zˆ2    3 sign( sˆ2 )   4 sˆ2
2
2
2

 1  xd 2   xd 2 
2
 3  0 and  4  0

~
s1  s1  sˆ1 

()25

انتخاب

که

را صفر خواهد نمود.

gˆ 2

( )3و (:)7

شوند

چندجملهای

3

به عبارت ديگر رسيدن به سطح لغزشی ŝ2

افتد و سطح لغزشی ŝ2

باشد يعنی

tf 
در زمان محدود اتفاق می-

در زمان محدود صفر خواهد شد.

بنابراين با توجه به تذکر  4حالتهای تخمينی بردار حالت

 Xˆ 2  [ zˆ1, zˆ2 ]T  [ xˆ2 , xˆ2 ]Tبه X d 2  [ xd 2 , xd 2 ]T
همگرا خواهند شد.
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~
s2  s2  sˆ2

تذکر  :5چون اثبات اين قضيه با استفاده از تابع لياپانوف میباشد ،بر

اساس قضيه لياپانوف [ ]3سيگنالهای موجود در حلقه بسته از جمله u
 zˆ1  xˆ2کراندار میباشند.

و

قضیه  :4اگر مقادير  r1و r2
ازای تمام مقادير  هرويتز باشد:

طوری انتخاب شوند که معادله زير به

0

()36

r1

s

2

r2



s2 
 . به عبارت ديگر



به صفر

همگرا شود.
اثبات :تبديل الپالس معادله ( )28به صورت زير است.

lim sˆ2  s2

) Z1 ( s

2

lim s2  0

()43

 0

تذکر  :6دقت نماييد که ناپيوستگی ناشی از تابع عالمت در u
دارد و بنابراين  uمتغيری صاف و بدون چترينگ میباشد.

قرار

 -5ارایه نتایج شبیهسازی



به منظور مقايسه ،روش ارايه شده در اين مقاله به سيستم زير که در
مراجع [ ]13،11استفاده شده است ،اعمال میشود.

بنابراين:

)s 2Gˆ 2 ( s)  r2 Gˆ 2 ( s)  r1Zˆ1 ( s

x1  x2  d1
) x2  u  2 x1  x2  exp( x1

()44

) r1Z1 ( s

و يا با استفاده از رابطه  u  gˆ 2

به نتيجه نهايی مطلوب منجر خواهند

شد.



r1

 0

داده شده است.

r
r
) sGˆ 2 ( s )  2 Gˆ 2 ( s )  12 Zˆ1 ( s



 0

دياگرام و نحوه پياده سازی و يا تحقق مرحله دوم در شكل  2نشان

) sZˆ1 ( s )  Zˆ 2 ( s

y  x1

: zˆ2

) 2 s 2 Zˆ1 ( s)  r2 sZˆ1 ( s)  r1Zˆ1 ( s

()39

2

اين معادله و معادله sˆ2 (t f )  0

خطای تخمين رويتگر ( )28به صفر همگرا میشود هرگاه

()38

)  1 ( x2  xˆ2 )  2 ( x2  xˆ2
~  limو يا به عبارت ديگر:
که با استفاده از قضيه  4داريم s  0

()42

آنگاه  zˆ1  z1و  zˆ2  z2اگر  0

()37

()41

 r1Z1 ( s)  s 2U ( s)  r2 U

الزم به ذکر است که در [ ]13،11نامعينی سازگار ) d 2 ( x, t

در نظر

گرفته نشده است و به عالوه نامعينی ناسازگار ) d1 ( x, t

فقط به

صورت يک عدد ثابت  0.5به سيستم اعمال شده است .به عالوه همانطور
که در بخش مقدمه ذکر شد ،در اين دو مقاله توجهی به مساله چترينگ

يا:

نشده است .برای نشان دادن برتری روش اين مقاله )44( ،را به صورت

r Z ( s)  s 2U ( s)  r2 U
Zˆ1 ( s)  1 1 2 2
 s  r2 s  r1

()40

با توجه به تذکر  ،5متغيرهای ) u (t

زير در نظر می_گيريم.

و )  zˆ1 (tکراندار میباشند و

x1  x2  d1
x 2  u  d 2

موجود بوده و

y  x1

بنابراين تبديل الپالس آنها يعنی ) U (sو )Zˆ1 ( s

بینهايت نخواهد شد و به عالوه بر اساس فرض صورت قضيه و معادله
مخرج

()36

اين

نيز

کسر

) Z1 (s)  X 2 (sو يا ) x2 (t

هرويتز

میباشد.

بنابراين

2

2

لم  :2سطح لغزشی s2
همگرا شود يعنی .   0

2

نيز به صفر همگرا میشود هرگاه

~
اثبات :متغير s2  s2  sˆ2

يا



به صفر

را تعريف میکنيم و بنابراين با استفاده

از ( )3و (:)29
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2

)  x2 exp( x1 )  0.5 x1 cos(2t
2

نيز کراندار میباشد .اکنون با در

نظر گرفتن حالت حدی    0داريمZˆ1 (s)  Z1 (s) :
) Xˆ ( s)  X ( sو يا ) . xˆ (t )  x (t
2

()45

2

d1 ( x, t )   sin( x1 )  x2  x1 x2
) d 2 ( x, t )  2 x1  x2  exp( x1

پارامترهای کنترل کننده در مرحله اول به اين صورت میباشند:

 0.5 ، c1  1 ، k3  0.5 ، k2  0.5 ، k1  1
 0.5

، c3

 0.5

، 1

 0.5

،2

x1 (0)  0 ، x1 (0)  0 ، x1 (0)  0

، c2

 0.2

،

و پارامترهای کنترل

کننده در مرحله دوم به اين صورت 0.1 ، 1  1 :

، 2

 0.2 ،  4  0.5 ،  3  0.5 ، r2  0.1 ، r1  1
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 . x2 (0)  0 ، x2 (0)  1به عالوه برای محاسبه u
اوليه  uنياز است که به صورت  u (0)  0انتخاب شده است .شبيه-

( )ICOمیباشد استفاده کردهايم .اثباتها بر اساس قضيه لياپانوف

سازی با نرم افزار متلب و با گام  0.01انجام شده است .در شكل 3

( ) Lyapunovبوده و بنابراين تمام سيگنالهای موجود در سيستم حلقه

دياگرام کلی کنترل کننده ،يعنی ترکيب مراحل  1و  2نشان داده شده

بسته ،کراندار ( )Boundedمیباشند .به عالوه در روش پيشنهادی هم در

است که به نوعی خالصه ترسيمی 1مقاله میباشد.

کنترل کننده و هم در رويتگر از کران باالی نامعينیها استفاده نشده است

به مقدار

ديناميكی ،از نوعی رويتگر غيرخطی که به صورت زنجيرهای از انتگرالها

همانطور که از اين شكل ديده میشود دو حلقه فيدبک وجود دارد

که در کاربردهای عملی ( )Practical Implementationاهميت

که در هر کدام از يک رويتگر استفاده شده است .طراحی حلقه فيدبک

بسياری دارد  .همچنين همه ديناميكهای سيستم ناشناخته فرض شده و به

پايينی در بخش سوم و طراحی حلقه فيدبک بااليی در بخش چهارم بيان

دو صورت سازگار و يا ناسازگاز در نظر گرفته شدهاند .در نهايت

شده است .نتايج شبيهسازی نيز در شكلهای ( )8( ،)7( ،)6( ،)5( ،)4و ()9

همانطور که در شبيه سازی انجام شده نيز ديده شد ،تغييرناپذيری سيستم

نشان داده شده است .سعی شده است که در اين شكلها همه جزئيات

نيز حفظ شده است .واضح است که رويكرد پيشنهاد شده هم در مفهوم

سيستم نشان داده شوند به طوری که با تمرکز بر زمان و دامنه در هر

( )Conceptو هم در پياده سازی ( )Implementationبسيار ساده می-

شكل ،جرئيات آن به طور کامل مشخص شده است .شكلهای ( )4و ()5

باشد .نتايج شبيهسازی و مقايسه انجام شده نشان دهنده مزايای اين روش

متغيرهای حالت سيستم را نشان میدهند .همانطور که در شكل ( )4ديده

است.

میشود خروجی سيستم حتی در حضور نامعينیها نيز به صفر همگرا شده
است .به عالوه دامنه نوسانات خروجی سيستم بسيار کوچک بوده و بعد
از دوازده ثانيه خروجی به طور کامل صفر شده و بنابراين اثر اغتشاش

ناسازگار ) d1 ( x, t

به طور کامل حذف شده و خروجی سيستم

تغييرناپذير شده است .دو شكل بعدی يعنی ( )6و ( )7سطوح لغزشی
تعريف شده در معادالت ( )3و ( )5و همگرايی آنها را به سمت صفر
نشان میدهند .همانطور که مشاهده میشود دامنه سوييچينگ ناشی از
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شكل  :2ساختار و دياگرام مرحله دوم

شكل  :3ساختار و دياگرام کلی کنترل کننده
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First Sliding Surface: s1

-3

x 10

3
2
1

-1
-2

amplitude

0

-3
-4
12

10

8

6

4

-5
0

2

)time(second

شكل  :6سطح لغزشی اول
Second Sliding Surface: s2

-3

x 10

5
4
3

1
0

amplitude

2

-1
-2
12

10

8

6

4

2

-3
0

)time(second

مجله کنترل ،جلد  ،9شماره  ،1بهار 1394

Journal of Control, Vol. 9, No. 1, Spring 2015

57

طراحی کنترل کننده حالت لغزشی ديناميكی در حضور نامعينیهای سازگار و ناسازگار بدون چترينگ برای سيستمهای غيرخطی مرتبه دوم
علی کرمی مالئی
شكل  :7سطح لغزشی دوم
Input Control Signal or Control Effort: u
5
0
-5
0
-1

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

2

1.8

1.6

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

-2

-15

50

amplitude

-10

-20

0

-25

20

16

18

12

14

10

6

8

0

-50

2

4

-30
0

)time(second

شكل  :8سيگنال ورودی سيستم
Derivative of Input Control Signal
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Optimal Control Command Generation for Planar Running of
ATRIAS Biped Robot vs. SLIP Based Running
Behnam Dadashzadeh, Heidar Shaban, Mohammad-Reza S. Noorani, Behrooz
Koohestani
Abstract: In this paper we investigate generating an optimal running gait for the planar model
of ATRIAS bipedal robot. ATRIAS is a robotic prototype implemented in Oregon State University
with the aim of high speed running. Gait generation for ATRIAS has been done based on SLIP
model. Although this passive model is a good base for gait generation, it does not necessarily yield
to the best energy efficient solution. So, in this paper via the gradient based method starting from an
initial point given by SLIP based control, we search for an optimal pattern for the running gait that
minimizes cost of transport (COT) during one complete step. Equations of motion for each
continuous time phases, called stance and flight, and models for take-off and touch-down events are
derived. Then by parameterization of motors torque profiles using polynomials and solving the
direct dynamic model, optimization problem is solved to minimize COT. The optimization is
نويسنده عهده دار مكاتبات :بهنام داداش زاده
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repeated three times by performing the parameterization in terms of polynomials of degrees 3, 4,
and 5, to obtain the most efficient torque profiles. The results indicate that for all three shapes of
polynomials COT is reduced compared with SLIP based running gait. Moreover, the minimal COT
is achieved by torque profiles of degree 4.
Keywords: ATRIAS Biped Robot, Gait Generation, Parameterization, Gradient based
Optimization.

در بخشی از طول قدم ،پيكرهی مكانيكی پيش انداخته میشود تا تحت

 -1مقدمه
رباتهای انساننما از جذابترين و پيچيدهترين موضوعات مهندسی
رباتيک به حساب میآيند ،که طی سالهای اخير عالقهی پژوهشگران
زيادی را به خود جلب کردهاند .شاخصهی اصلی رباتهای انساننما راه
رفتن بر روی دوپا میباشد که آنها را از ساير رباتهای متحرک متمايز
می سازد .مزيت اصلی اين مكانيزم حرکتی ،قابليت مانوردهی در محيط-
های پيچيده و عبور از موانع و سطوح ناهموار میباشد .در مقابل،
پيچيدگی و توان مصرفی باال از معايب آن محسوب میشود [.]1
از ديدگاه حفظ تعادل در حرکت ،گامبرداری رباتهای دوپا به دو
شكل «تعادل استاتيكی» و «تعادل ديناميكی» قابل اجرا خواهد بود .اگر در
طول زمان گام برداری پيكرهی مكانيكی ربات در تعادل استاتيكی قرار
گيرد( ،حتی با خاموش شدن موتورها) چنين الگوی حرکتی را تعادل
استاتيكی میگوييم .از نقطه نظر مكانيكی ،اين شرط هنگامی برقرار می-
شود که امتداد اثر نيروی وزن همواره درون محدودهی چندضلعی تكيه-
گاهی قرار گيرد .اما اگر اين شرط در بخشی از دورهی حرکت نقض
شود و همچنان ربات دوپا قادر به اجرای حرکتی پايدار باشد ،آنگاه گام-
برداری به شكل تعادل ديناميكی اجرا میشود .انسان بهطور طبيعی به
شكل تعادل ديناميكی حرکت میکند؛ در واقع در بخشی از دورهی
حرکت ،شخص با به جلو راندن باالتنه و در نتيجه مرکز جرم بدن ،خود
را به جلو انداخته و شرط تعادل استاتيكی را بههم میزند .بدين ترتيب
نيروی وزن در تأمين بخشی از انرژی الزم برای جلو راندن بدن سهيم
شده و کارايی مكانيزم حرکتی افزايش میيابد.
با مالحظهی نيروی محرکه ربات ،میتوان رباتهای دوپا را به دو
دستهی غيرفعال و فعال تقسيمبندی کرد .رباتهای غيرفعال فاقد هر نوع
محرکه ی خارجی در سيستم حرکتی خود هستند و حرکت آنها تنها
تحت تأثير نيروی گرانش و روی بستری شيبدار انجام میگيرد .نظريهی
رباتهای غيرفعال اولين بار توسط مکگير در سال  1990ارائه شد [.]2
در واقع رباتهای غيرفعال به عنوان بستری برای مطالعهی اصول حرکتی
در يک ربات دوپا ،مبتنی بر حرکت طبيعی انسان ،مورد توجه
پژوهشگران قرار گرفتهاند [.]5-3
اگرچه هم انسان و هم رباتهای دوپای امروزی دارای محرکههای

نيروی وزن به جلو سقوط کند؛ که البته با فرود آمدن پای آونگی از
سقوط کامل و ناپايداری حرکت جلوگيری میشود .بنابراين اگر پيكرهی
ربات (يا بدن انسان) را به شكل يک مجموعه نگاه کنيم ،در هنگام
سقوط پيكره به سبب عدم تعادل استاتيكی ،نيروی وزن پيكره به عنوان
يک منبع انرژی پيشران عمل میکند .از ديدگاه ديناميكی اين سير
حرکتی مدلی مشابه يک آونگ وارون دارد ،که روی تكيهگاهش به-
شكل فعال يا غيرفعال لوال شده و در يک تعادل ناپايدار حول وضعيت
تعادلی خود در نوسان است .توجه کنيم که مدل آونگ وارون در حل
فاز تكيه گاهی بررسی میشود و مطلوب است که حرکت ترکيبی
فازهای حرکت به طور پايدار در دورههای تناوبی قدم تكرار شود.
بهعالوه در حرکت يک ربات دوپا بايد توجه داشت که به سبب
تحريک مفاصل و حرکت رابطها و در نتيجه تغيير پيكرهبندی ،مرکز
جرم بدن محل ثابتی نداشته و در صفحهی حرکت (با فرض حرکت
صفحهای) جابه جا خواهد شد .بر اين اساس با اصالح مدل آونگ وارون،
مدل کاملتر «آونگ وارون فنری »1ارائه شده است ،که در آن رابط بين
جرم متمرکز و نقطهی تكيهگاهی فنری میباشد تا بدين ترتيب جابجايی
محل مرکز جرم امكانپذير شود [.]8-6
نكته ی ديگری که بايد به آن اشاره کرد ،وجود يا عدم وجود کف
پا است .در حالتی که کف پا وجود دارد مفصل قوزک پا فعال است و
در فاز تكيه گاهی سيستم با تحريک کامل 2میباشد .اما در حالت پای
نقطه ای ،مفصل بين ساق پای تكيهگاهی و زمين غيرفعال میباشد و از
ديدگاه کنترلی در اين حالت با يک سيستم زيرفعال 3مواجه هستيم .در
اين حالت طرح کنترلی در تمام دورهی قدم میبايست تضمين کنندهی
پايداری حلقه باز سيستم نسبت به درجه آزادی غيرفعال سيستم باشد و
اين موضوع سبب پيچيدگی بيشتر در توليد يک گام پايدار در رباتهای
دوپای زيرفعال خواهد شد [.]10-9
از نقطهنظر رياضی نيز رباتهای دوپا چالش برانگيز خواهند بود.
عالوه بر تعداد درجات آزادی زياد که به معادالت حرکت به شدت
غيرخطی و جفتشده منجر میشود ،گذار بين برخی فازهای حرکت نيز
پيوسته نيست .علت اين امر وجود ضربه و تغيير آنی سرعتها است که
سبب پرش در نمودار زمانی آنها خواهد شد .به عالوه در گام دويدن

متعددی در سيستم حرکتی خود هستند ،با اين حال همچنان که اشاره
شد ،در حرکت به شكل طبيعی که با تعادل ديناميكی محقق خواهد شد،
مجله کنترل ،جلد  ،9شماره  ،1بهار 1394

)1. Spring Loaded Inverted Pendulum (SLIP
2. Fully actuated
3. Underactuated system
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وجود فاز پرواز ،سبب اضافه شدن متغيرهای تعميميافته در حرکت

برای نمونه روشهای مبتنی بر يادگيری مانند شبكههای عصبی و يا

بالستيک خواهد شد و اين امر معادالت حرکت را به دو فاز تكيهگاهی و

يادگيری تقويتی [ ،]16-15روشهای مبتنی بر مولدهای الگوی مرکزی

پرواز میشكند.

الهام گرفته از جانوران [ ،]18-17توليد و کنترل گام بر مبنای مدل آونگ

همچنين از منظر طراحی رباتهای دوپا ،میتوان مكانيزمهای

وارون فنری [ ،]20-19فراهم آوردن شرايط پايدارسازی گام در

حرکتی را به دو دستهی پای صلب و پای انعطافپذير تقسيم کرد .پای

مكانيزمهای غيرفعال [ ،]5-3و روش تعريف قيود هولونوميک مجازی و

انعطافپذير نيز به دو دستهی زانودار فنری و کشويیِ فنری قابل تقسيم-

طرح قانون کنترلی برای ماندن روی منيفولد ديناميک صفر [ ]24-21به

بندی است .مكانيزمهای زانودار فنری نيز از نظر نحوهی اتصال فنر بين

وفور در ادبيات فن مطرح شدهاند .شايان ذکر است در بيشتر روشهای

موتور و فنر در قالب طرحهای سری ،موازی و يا ترکيبی از سری و
موازی پيشنهاد شدهاند .رباتهای دوپا با مكانيزم پای فنری يا انعطافپذير

5

6

رايج ،پارامتری کردن متعيرهای مفاصل و سپس اعمال روشی برای يافتن
7

جواب بهينه ،مانند الگوريتمهای تكاملی و يا روشی برای تضمين
8

از لحاظ صرفهی انرژی در مقايسه با مكانيزمهای پای صلب کارايی

پايداری مانند نگاشت بازگشتی پوآنكاره [ ]24-22روال عمومی توليد

بيشتری دارند .عالوه بر اين راه رفتن و دويدن آنها در مقايسه با ربات با

گام در رباتهای دوپا میباشد.

پای صلب طبيعیتر است و نمودار نيروی عكسالعمل نوک پای آنها

در اين مقاله قصد داريم به روش پارامتری کردن توابع زمانی
9

شبيهتر به نمونهی انسانی میشود .حتی میتوان ادعا نمود استفاده از پای

گشتاورهای مفاصل يک نمونه ربات موجود ،يعنی ربات دوپای اترياس ،

انعطافپذير برای دويدن و راه رفتن ربات دوپا ضروری است [.]11

گام دويدن اين ربات را در مدل صفحهای آن که در نرمافزار متلب شبيه-

از نظر تاريخی ،اولين ربات انساننما با  11درجه آزادی در سال

سازی میشود بهينه سازی کنيم .تابع هزينهی مورد نظر برای اين هدف

 1973توسط کاتو و همكارانش در دانشگاه واسدا 1در کشور ژاپن

عبارت است از انرژی الزم در موتورها به ازای واحد وزن ربات و واحد

ساخته شد .اين ربات قادر بود تا به طور تعادل استاتيكی راه برود .البته

مسافت طی شده که به آن «هزينهی حمل »10گوييم .به ويژه قصد داريم

آنها بعداً گام حرکت را به گام تعادل شبه ديناميكی توسعه دادند [.]12

نشان دهيم گام دويدن بهينهی بهدست آمده به اين روش ،در مقايسه با

پس از آن نيز توسعهی رباتهای انساننما با حرکت استاتيكی و يا شبه
ديناميكی ادامه يافت ،و شايد بتوان گفت مشهورترين آنها ربات آسيمو

2

3

ساخت شرکت هوندا باشد .اين ربات بر مبنای معيار «نقطهی لنگر صفر »
راه رفتن با تعادل استاتيكی را اجرا مینمود [.]13

گامی که به روش کنترل شده بر اساس مدل آونگ وارون فنری حاصل
شود ،از هزينهی حمل کمتری برخوردار است.
11

در مسئلهی بهينهسازی از «روش برمبنای مشتق » استفاده میشود.
پارامتری کردن تاريخچهی زمانی گشتاورها نيز با ساختار چندجملهایها

شايان ذکر است معيار نقطهی لنگر صفر اولين بار در سال 1969

انجام میگيرد .روند پارامتری کردن با چندجملهایهای درجه  4 ،3و 5

توسط وکوبراتويچ ،اهل کشور يوگسالوی سابق ،مطرح شد .اين معيار

تكرار میشود تا بهترين شكل گشتاورها برای مسئلهی مورد نظر حاصل

برای حفظ تعادل استاتيكی در رباتهای دوپا دارای کف پا استفاده شده

شود .شايان ذکر است نمودار گشتاور هر مفصل شامل دو چندجملهای

است .نقطهی لنگر صفر مكانی است که مجموع لنگرهای واژگون کننده

هم درجه خواهد بود که يكـی برای مرحلهی تكيهگاهی و ديگری برای

شامل لنگر نيروی وزن و نيروهای لختی تمام اعضا ،حول آن نقطه صفر

مرحلهی پرواز منظور میشود .بنابراين ابعاد فضای جستجو وابسته به تعداد

است .مطابق اين معيار تا هنگامی که نقطهی لنگر صفر داخل چندضلعی

مفصلهای ربات ،درجه چندجملهایها ،و تعداد مراحل زمانپيوسته در

تكيهگاهی قرار گيرد سيستم مكانيكی در تعادل ديناميكی خواهد بود و

حرکت خواهد بود .همچنين برای طرحريزی گام دويدن و اطمينان از

اگر اين نقطه به مرز چندضلعی تكيهگاهی برسد پا در حال واژگون شدن

اينكه نمودار گشتاورها پس از اعمال به مدل شبيهسازیشدهی ربات

است .واضح است که اين معيار در رباتهای دوپا دارای کفپا کارآيی

مفروض ،محدوديتهای فيزيكی مانند فرو نرفتن درون سطح تكيهگاهی

دارد اما در رباتهای دوپا با پای نقطهای که در آن نقطه گشتاور صفر

را رعايت میکند ،قيدهای مناسبی تعريف شده و برای هر جواب احتمالی

همواره در نقطه اتصال پا به زمين قرار دارد ،پا همواره در حال واژگون

در روند بهينهسازی ارزيابی میشوند .پس از حصول جوابهای بهينه به

شدن است و اعمال معيار نقطهی لنگر صفر ممكن نيست [ .]14در اين

روش برمبنای مشتق ،مسئلهی موجود با روش الگوريتم ژنتيک نيز حل

موارد حرکت پايدار میبايست با روشهای ديگری مثل پايداری کل حلقه

میشود .هدف از اين بررسی ،اول مقايسهی زمانبری و هزينهی

گام دويدن محقق شود.

محاسباتی بين دو روش برمبنای مشتق و الگوريتم ژنتيک ،و دوم حصول

به جز روش اعمال معيار نقطهی لنگر صفر ،روشهای ديگری نيز
برای توليد گام 4و پايدارسازی آن در رباتهای دوپا استفاده شده است.

1. Waseda University
2. HONDA ASIMO 2007
)3. Zero Moment Point (ZMP
4. Gait Generation
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5. Zero Dynamics Manifold
6. Joint Trajectory Parametrization
7. Evolution Algorithms
8. Poincare Return Map
)9. ATRIAS (Assume The Robot Is A Sphere
10. Cost of Transport
11. Gradient Based Method
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اطمنيان از اينكه جوابهای به دست آمده از روش برمبنای مشتق يک

در انتهای مرحلهی چهارم منطبق بر حالت اوليهی آن در شروع دوره

کمينهی محلی در فضای جستجو نيستند ،میباشد.

گردد:

در بخشهای بعدی ابتدا به معرفی فنی ربات اترياس و سپس و
استخراج معادالت حرکت حاکم بر آن میپردازيم .استخراج معادالت
حرکت به منظور شبيهسازی نرمافزاری ربات الزم خواهد بود .پس از آن
مسئلهی طرحريزی گام و يافتن جواب بهينه که انرژی الزم برای دويدن
را کمينه کند دنبال میشود .بدين منظور ابتدا با پارامتری کردن نمودار
گشتاورهای مفاصل هر بار مسئلهی ديناميک مستقيم ربات به ازای هر
جواب احتمالی در روند بهينهيابی حل شده و سپس تابع هزينه که متناسب
با کار انجام شده يا همان انرژی مصرف شده باشد محاسبه میشود.
مسئلهی پارامتری سازی گشتاورها با سه ساختار چندجملهای از درجههای
 4 ،3و  5تكرار میشود .در آخر جوابهای بهينهی به دست آمده ،با
الگوی گام دويدن که بر مبنای مدل آونگ وارون فنری طرحريزی شده
و در عمل روی ربات اترياس پيادهسازی شده است مقايسه میشود ،تا
کارآمدی روش و شايستگی جوابهای حاصل ارزيابی شود.

 -1مرحلهی تكيهگاهی :قدم دويدن با مرحلهی تكيهگاهی آغاز می-
شود و طی آن مجموعهی پيكره با دوران حول نقطهی اتكای پای تكيه-
گاهی بر زمين ،خود را به جلو سوق میدهد .در مرحلهی تكيهگاهی

 -2معرفی فنی ربات دوپای اتریاس
ربات دوپای اترياس در دانشگاه ايالتی اورگان 1آمريكا به سرپرستی
دکتر جی .هِرست ساخته شده است .اين ربات دارای پای نقطهای (فاقد
کف پا) است و برای حرکت صفحهای از مكانيزم «ميلهی گردان»2
استفاده میکند .پيكرهبندی ربات شامل يک رابط برای تنه ،دو رابط ران
و دو رابط ساق میباشد و در يک زنجيرهی متوالی سينماتيكی با مفاصل
لواليی به هم متصل هستند .البته از لحاظ طراحی مكانيزم هر پا شامل دو
موتور الكتريكی تعبيه شده در قسمت تنهی ربات است که به واسطهی
اهرمبندیهای چهارميلهای رابطهای ران و ساق را به طور مستقل حرکت
میدهند .عالوه بر اين اهرمبندیهای چهارميلهای بين موتورها و رابطهای
ران و ساق ،شامل صفحهی واسطهی فنری هستند که مطابق شكل  ،1در
نقش فنری که به طور سری بين موتور و رابط قرار میگيرد مدل میشود.
در اين شكل هم موتور و فنر صفحهای واقعی و هم موتور و فنر شماتيكی
نشان داده شدهاند .بنابراين اترياس از جمله رباتهای انعطافپذير

شكل  :1مكانيزم چهارميلهای پای ربات اترياس با سيستم تحريک فنری []23

3

محسوب میشود .با توجه به نبود کف پا و غيرفعال بودن مفصل پای
نقطهای با زمين ،ربات اترياس در تمام دورهی گام حرکتی خود زيرفعال
است و بديهی است حرکت اين ربات با تعادل ديناميكی اجرا میشود
[.]25

معادالت حرکت در قالب معادالت ديفرانسيل غيرخطی زمان پيوسته
است و به سبب عدم وجود موتور در نقطهی اتكای پا ،سيستم زيرفعال
میشود.
 -2لحظهی کندهشدن :چنانچه ربات در مرحلهی تكيهگاهی طوری
پيش برود که انرژی الزم برای بلند شدن مجموعه فراهم آيد ،آنگاه
لحظهای پيش خواهد آمد که نيروی واکنش زمين در نقطهی اتكای پا
صفر میشود .با رخ دادن اين وضعيت ،شرايط گذر از مرحلهی تكيه-
گاهی به مرحلهی پرواز برای ربات دونده برقرار شده است.
 -3مرحله ی پرواز :در اين مرحله هر دو پای ربات از زمين جدا شده
و مجموعهی ربات يک حرکت بالستيک را اجرا میکند .با فرض
صفحهای بودن ،در مرحلهی پرواز دو درجه آزادی انتقالی مازاد در دو
راستای افقی و قائم به درجات آزادی ربات افزوده میشوند .در واقع بايد
گفت حرکت مرکز جرم در صفحهی قائم مانند حرکت يک پرتابه دنبال
خواهـد شد .با اين حال پيكرهبندی ربات در حين مرحلهی پرواز توسط
مفاصل فعال قابلکنترل است .بنابراين میتوان پيكرهبندی مناسبی برای
فرود پای تكيهگاهی بعدی بر زمين ايجاد نمود.
 -4لحظهی برخورد :با استقرار پای تكيهگاهی (پای آونگی دورهی
پيشين) دورهی جديدی آغاز میشود .در لحظهی برخورد ضربهی پا بر
ز مين موجب تغيير آنی در تكانه و در نتيجه متغيرهای حالت سرعت می-

 -3مدلسازی دینامیکی

شود در حالی که متغيرهای حالت پيكرهبندی پيوسته میمانند .مدل

يک قدم دويدن در رباتهای دوپا شامل چهار مرحلهی متوالی است

برخورد متغيرهای حالت پس از برخورد را به همانها در پيش از برخورد

که بايد به ترتيب زير دنبال شوند ،و به شرط پايداری گام ،حالت سيستم

مرتبط می کند .اين مدل که يک نگاشت گسسته است به «نگاشت
برخورد» نيز شناخته میشود.

1. Oregon State University
2. Rotating Boom
3. Compliant Robots

مجله کنترل ،جلد  ،9شماره  ،1بهار 1394

اگر مراحل باال به ترتيب در دورههای متناوب گامبرداری تكرار
شوند ،آنگاه قدمهای دويدن متناوب توليد میشود .برای تحقق اين
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موضوع الزم است بردار حالت سيستم در انتهای مرحلهی چهارم منطبق

است .مقادير مشخصههای فيزيكی و مكانيكی اجزا ربات اترياس بر

بر بردار حالت سيستم در ابتدای مرحلهی اول واقع شود .از اين رو در اين

اساس نمونهی ساخته شدهی آن در جدولهای  2و  3فهرست شده است

مقاله سعی میکنيم طرحريزی گام با برآوردن ملزومات فوق انجام گيرد.

[.]26-25

در طراحی مدل ربات اترياس فرضيات زير را در نظر میگيريم:
 -1محور هر موتور به واسطهی يک جعبهدندهی کاهنده با نسبت
کاهش  rg = 50به رابط چهارميلهای خود متصل میشود.
 -2ميلهی واسطهی فنری در هر چهارميلهای ،ترکيبی سری در
اتصاالت به صورت «موتور  -فنر  -رابط» ايجاد میکند .از اين رو می-
توان گفت گشتاور خروجی از محور موتور ،پس از مالحظهی جعبهدنده
و اهرمبندی ،به طور متناسب بر فنر اعمال میشود [.]25
 -3در ربات اترياس فنر و موتور دارای خاصيت ميرايی نيز میباشند
که به صورت ميراگر ويسكوز در مدل ديناميكی لحاظ میشود و سهم
تلفات ريلی نيز در استخراج معادالت حرکت منظور میشود.
 -4از تغيير مكان مرکز جرم صفحات فنری ناشی از خمش آنها
شكل  :2مختصات تعميميافتهی انتخابی برای تحليل ديناميكی ربات اترياس

تحت تأثير نيروی روی پاها صرف نظر میشود.
 -5برخورد به صورت پالستيک و بدون برگشت و يا لغزش پا در

جدول  :1گشتاورهای کنترلی روی مفاصل فعال

نظر گرفته میشود.
برای نگهداری ربات اترياس از ميلهی گردان بلندی استفاده میشود،
که به وسيلهی آن از حرکت ربات در صفحهی تمامرخ 1جلوگيری شده
و حرکتی صفحهای در صفحهی نيمرخ 2را به دست میدهد .از اين رو
مناسب است در انتخاب مختصات تعميميافته ،زاويهی بدنهی ربات با
راستای عمودی را ثابت فرض کنيم ،و مطابق شكل  2ساير زوايای رابط-
ها را نيز با سنجش نسبت به محور عمودی محاسبه کنيم (زوايای مطلق).
بنابراين مدل ربات اترياس بر مبنای بدنه قفل شده 3ساخته میشود.
در مرحلهی تكيهگاهی نقطهی تماس پای تكيهگاهی با زمين به

نماد

تعريف

𝑢1

گشتاور کنترلی محرک رابط ( HBپای تكيهگاهی)

𝑢2

گشتاور کنترلی محرک رابط ( HCپای تكيهگاهی)

𝑢3

گشتاور کنترلی محرک رابط ( HEپای آونگی)

𝑢4

گشتاور کنترلی محرک رابط ( HFپای آونگی)

جدول  :2مشخصههای فيزيكی اجزا در نمونهی ساخته شدهی ربات اترياس
رابط

نمايه
1

لنگر لختی

طول

جرم

) 𝑙𝑖 (𝑚) 𝑚𝑖 (𝑘𝑔) 𝐼𝑖̅ (𝑘𝑔. 𝑚2
0/ 5
0/625
0/0198

مرکز جرم
)𝑚( 𝑖𝑎
0/169

عنوان مبدأ چارچوب مرجع انتخاب شده و پيكرهبندی ربات نسبت به آن

HB, HE

توصيف میشود .مطابق شكل  ،2برای هر پا چهار مختصهی پيكرهبندی

HC, HF

2

0/0156

0/610

0/ 4

0/146

AB, IE

3

0/0143

0/510

0/ 5

0/106

CD, FG

4

0/0109

0/475

0/ 5

0/079

9

3/8316

50/650

-

0/187

مجموعه فنر S

0/0231

1/705

-

داريم که عبارتند از زوايای رابطهای ران ،ميله بااليی ،فنر ران ،و فنر ميله
بااليی ،که همگی نسبت به راستای رابط تنه سنجيده میشوند .با انتخاب
اين زوايا به عنوان مختصات تعميميافته ،آنها را برای پای تكيهگاهی به
ترتيب با  ،𝑞4 ،𝑞3 ،𝑞2 ،𝑞1و به طور متناظر برای پای آونگی با ،𝑞6 ،𝑞5
 ،𝑞8 ،𝑞7نشان میدهيم .آنگاه با معلوم بودن اين زوايا ،پيكرهبندی ربات
در مرحلهی تكيهگاهی مشخص میشود .کنده شدن پای تكيهگاهی در
مرحلهی پرواز دو درجه آزادی اضافه میکند که از اين رو دو مختصهی
 𝑞9و  ،𝑞10محل مفصل ران ،لحاظ میشود .گشتاور اعمالی موتورها
روی مفاصل فعال ربات سبب راندن رابطهای ران و ميلهی بااليی در هر
پا میشود .بنابراين  4موتور يا  4مفصل فعال در راندن مجموعهی ربات
سهيم هستند .گشتاور کنترلی روی هر مفصل که موجب تغيير زاويهی
رابط متصل به آن نسبت به راستای تنه میشود ،در جدول  1مشخص شده
1. Frontal Plane
2. Sagittal Plane
3. Locked Torso

مجله کنترل ،جلد  ،9شماره  ،1بهار 1394

*

بدنه

𝑎𝑆1 = 0/045
𝑎𝑆2 = 0/073

*جرم روتور روی جرم بدنه لحاظ شده است.
جدول  :3مشخصههای مكانيكی اجزا در نمونهی ساخته شدهی ربات اترياس
يكا

کميت

مقدار
تخمينی

ثابت گشتاور موتور ) ̅𝑘(

N. m/A

0/0987

لنگر لختی روتور و درايور ) 𝑟𝐽(

kg. m2

0/0012

ضريب فنری پيچشی ) 𝑆𝑘(

N. m/rad

4119

ضريب ميرايی پيچشی ) 𝑆𝑐(

N. m. s/rad

1/46

ميرايی پيچشی معادل جعبهدنده ) 𝑑(𝑐ℎ

N. m. s/rad

19/0
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انرژی مکانیکی رابط ران :HB

معادالت حاکم بر حرکت در هر يک از مراحل تكيهگاهی و پرواز

اگر

ربات اترياس در صفحهی نيمرخ ،بهروش الگرانژی و با احتساب سهم

𝑠
𝐵𝐻̅𝑥

و

𝑠
𝐵𝐻̅𝑦

به ترتيب مختصههای افقی و عمودی مرکز جرم

مربوط به تلفات ريلی استخراج میشود .بدين ترتيب داريم:

رابط  HBو باالنويس  sنمايندهی مقدار آنها در مرحلهی تكيهگاهی باشد،

()1

آنگاه داريم:

𝐿𝜕 𝑑
𝑅𝜕 𝐿𝜕
( )−
+
𝑖𝑄 =
𝑖 ̇𝑞𝜕 𝑡𝑑
𝑖 ̇𝑞𝜕 𝑖𝑞𝜕
𝑉𝐿 =𝑇−

()2

که در روابط باال 𝐿 ،الگرانژين 𝑇 ،و 𝑉 به ترتيب انـرژی جنبشی و
پتانسيل 𝑅 ،کار اتالفی ريلی 𝑄𝑖 ،نيرویهای تعميميافته اعمال شده توسط
موتورها ،و 𝑖𝑞 مختصههای تعميميافتهی مجموعه هستند.
انرژی جنبشی کل شامل مجموع انرژی جنبشی انتقالی و دورانی هر

( -7آ)

) = 𝑙3 𝑠𝑖𝑛(−𝑞2 ) − (𝑙1 − 𝑎1 ) 𝑠𝑖𝑛(𝑞1

𝑠
𝐵𝐻 ̅𝑥

( -7ب)

) = 𝑙3 𝑐𝑜𝑠(−𝑞2 ) + (𝑙1 − 𝑎1 ) 𝑐𝑜𝑠(𝑞1

𝑠
𝐵𝐻̅𝑦

انرژی جنبشی رابط  HBعبارت خواهد بود از:

1
1
𝑠 )2
) 𝑠 )2
()8
𝐵𝐻̇̅𝑥(( = 𝑚1
𝐵𝐻̇̅𝑦( +
+ 𝐼1̅ (𝑞̇ 1 )2
2
2
انرژی پتانسيل رابط  HBنيز برابر خواهد بود با:
𝑠
𝑠
𝐵𝐻𝑉
𝐵𝐻̅𝑦𝑔 = 𝑚1

()9

يک از اجزای ربات میباشد ،يعنی:

𝑠
𝐵𝐻𝑇

انرژی مکانیکی مکانیزم فنری متصل به رابط :HB

1
1
()3
) 𝑇 = ∑ ( 𝑚𝑖 𝑣̅𝑖2 + 𝐼𝑖̅ 𝜔𝑖2
2
2
𝑖
که در آن 𝑚 ،جرم 𝑣̅ ،سرعت خطی مرکز جرم 𝜔 ،سرعت زاويهای و ̅ 𝐼

خود رابط ها قابل مالحظه است ،لذا الزم است تأثير آن در معادالت

لنگر لختی حول مرکز جرم ،برای هر رابط ربات میباشد .انرژی پتانسيل

حرکت منظور شود .تصور کنيم مرکز جرم مكانيزم فنری متصل به هر

نيز شامل مجموع اثر وزن رابطها و اثر کشسانی رابطهای فنری میباشد:

رابط از محل لوالی ران در سمت راستای رابط و نيز عمود بر آن به

1
𝑘𝑆𝑖 (∆𝜃𝑆𝑖 )2
𝑖=1 2
2

∑ 𝑉 = ∑ 𝑚𝑖 𝑔ℎ𝑖 +

()4

𝑖

که در آن ℎ ،ارتفاع مرکز جرم هر رابط نسبت به زمين 𝑘𝑆 ،ضريب فنری
پيچشی معادل و 𝑆𝜃∆ پيچش معادل ناشی از تغيير شكل رابطهای فنری
میباشند .تلفات ريلی در جعبهدنده و مكانيزم فنری نيز بر اساس مدل

با توجه به آنكه جرم مكانيزم فنری متصل به رابطها در مقايسه با

ترتيب به اندازهی  𝑎𝑠1و  𝑎𝑠2فاصله داشته باشد .آنگاه مختصههای افقی و
عمودی مكانيزم فنری متصل به رابط  HBنسبت به چارچوب مرجع برابر
است با:
( -10آ)

اصطكاک لزج به صورت زير قابل محاسبه است:
1
̇𝑞𝐷 𝑇 ̇𝑞 = 𝑅
2

()5

( -10ب)

که در آن 𝐷 ماتريس ميرايی شامل ضرائب ميرايی پيچشی ربات میباشد.
نيروهای تعميميافته را نيز میتوان بر مبنای اصل کار مجازی از تساوی
زير محاسبه نمود:
𝑖𝑞𝛿 𝑖𝑄 ∑ = 𝑊𝛿

()6

𝑖

𝑞𝛿 𝑇] ≡ 𝑟𝑔 [0 0 𝑢1 𝑢2 0 0 𝑢3 𝑢4

بدين ترتيب انرژیهای جنبشی و پتانسيل مكانيزم فنر متصل به رابط
 HBعبارت خواهند شد از:
()11
()12

انتهای پای تكيهگاهی بر زمين لوال شده و مجموع پيكره حول اين نقطه

1
1
𝑠
𝑠
𝑠
𝑆𝑇𝐻𝐵,
𝑆= 𝑚𝑆 ((𝑥̅̇𝐻𝐵,
𝑆)2 + (𝑦̅̇𝐻𝐵,
)2 ) + 𝐼𝑆̅ (𝑞̇ 3 )2
2
2
1
𝑠
𝑠
𝑆𝑉𝐻𝐵,
𝑆= 𝑚𝑆 𝑔𝑦̅𝐻𝐵,
+ 𝑘𝑆 (𝑞3 − 𝑞1 )2
2

انرژی جنبشی روتور رانندهی رابط :HB

 -1-3معادالت حرکت در مرحلهی تكيهگاهی
در مرحلهی تكيهگاهی فرض کردهايم با تأمين اصطكاک الزم

𝑠
𝑆𝑥̅𝐻𝐵,
) = 𝑙3 𝑠𝑖𝑛(−𝑞2 ) − 𝑙1 𝑠𝑖𝑛(𝑞1
) + [𝑎𝑠1 𝑠𝑖𝑛(𝑞3
]) − 𝑎𝑠2 𝑐𝑜𝑠(𝑞3
𝑠
𝑆𝑦̅𝐻𝐵,
) = 𝑙3 𝑐𝑜𝑠(−𝑞2 ) + 𝑙1 𝑐𝑜𝑠(𝑞1
) − [𝑎𝑠1 𝑐𝑜𝑠(𝑞3
]) + 𝑎𝑠2 𝑠𝑖𝑛(𝑞3

با فرض آنكه دوران محور خروجی جعبهدندهی رانندهی رابط HB

برابر با دوران فنر متصل به  HBباشد ،آنگاه با مالحظهی نسبت کاهش
جعبهدنده ،kg ،سرعت زاويهای روتور رانندهی رابط  HBبرابر است با:

دوران میکند .شرط تحقق اين امر آن است که در طول فاز تكيهگاهی

()13

تا لغزش رخ ندهد ،که در آن 𝑥𝐹 و 𝑦𝐹 نشان دهنده مولفه افقی و عمودی

روتورها بايد به انرژی جنبشی ربات اضافه شود:

همواره  𝐹𝑦 > 0باشد تا تماس پا با زمين حفظ شود و 𝑦𝐹 𝑠𝜇 < 𝑥𝐹 باشد

𝑠
𝑅𝜃̇𝐻𝐵,
= 𝑟𝑔 𝑞̇ 3

با منظور کردن جرم موتورها روی جرم تنه ،در اينجا تنها سهم دوران

نيروی واکنش زمين و 𝑠𝜇 نشان دهنده ضريب اصطكاک ايستايی بين پا و

()14

سينماتيكی باز میباشد که میتوان با شروع از نقطهی تكيهگاه مشخصه-

فنری متصل به رابط :HB

زمين میباشد .در اين فاز پيكرهبندی ربات شامل يک زنجيرهی
های سينماتيكی همهی رابطها را نسبت به چارچوب مرجع محاسبه نمود.
پس از آن میتوان معادالت حرکت را تشكيل داد .برای نمونه اگر
قسمت بااليی پای تكيهگاهی را در نظر بگيريم ،محاسبات زير میبايست
انجام گيرد:

مجله کنترل ،جلد  ،9شماره  ،1بهار 1394

1
𝑠
𝑠
𝑅𝑇𝐻𝐵,
𝑅= 𝐽𝑟 (𝜃̇𝐻𝐵,
)2
2

کار اتالفی ناشی از اصطکاک در جعبهدنده و مکانیزم
با استفاده از رابطهی ريلی برای مالحظهی اصطكاک لزج در روش
الگرانژی جهت استخراج معادالت حرکت ،توان اتالفی در جعبهدنده و
مكانيزم فنری متصل به رابط  HBعبارت خواهد بود از:
()15

1
1
𝑠
𝐷𝑅𝐻𝐵,
= 𝑐ℎ𝑑 (𝑞̇ 3 )2 + 𝑐𝑆 (𝑞̇ 3 − 𝑞̇1 )2
2
2
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به همين ترتيب محاسبات فوق برای رابطهای فعال  HE ،HCو  HFو

 -3-3تحليل رخداد کنده شدن

نيز رابطهای  EI ،CD ،BAو  FGکه فاقد مكانيزم محرکهی فنری هستند،
انجام میگيرد .سپس با جایگذاری عبارتهای محاسبه شده در رابطهی
( )1و مرتبسازی آنها ،معادالت حرکت ربات اترياس در مرحلهی تكيه-
گاهی به شكل معادالت ديفرانسيلی زمان پيوسته از مرتبهی دوم مطابق
رابطهی بستهی زير حاصل میشود:

[𝑀 𝑠 (𝑞 𝑠 )]8×8 ∙ [𝑞̈ 𝑠 ]8×1 + [𝐶 𝑠 (𝑞 𝑠 , 𝑞̇ 𝑠 )]8×8 [𝑞̇ 𝑠 ]8×1
+ [𝐷 𝑠 ]8×8 [𝑞̇ 𝑠 ]8×1
+ [𝑃 𝑠 (𝑞 𝑠 )]8×1
()16
] 𝑠
𝑚𝑢[ ∙ = [𝐵 𝑠 ]8×4
4×1
که در اين رابطه 𝑠 𝑀 موسوم به ماتريس جرم شامل اثرات خطی لختی و

𝑠 𝐶 ماتريس شامل اثرات شتابهای جانب مرکزی و کوريوليس هستند.

چنانچه حرکت مجموعه در مرحلهی تكيهگاهی طوری بوده باشد
که انرژی الزم برای بلند شدن مجموعه فراهم آيد ،آنگاه لحظهای پيش
خواهد آمد که نيروی واکنش زمين در نقطهی اتكای پا صفر میشود .با
رخ دادن اين وضعيت ،شرايط گذر از مرحلهی تكيهگاهی به مرحلهی
پرواز برقرار میشود .با بكار بستن قانون دوم نيوتن در راستای عمودی،
که برای پيكرهی منزوی شده از زمين ارزيابی شود ،در لحظهی کنده
شدن داريم:
()20
که در آن 𝑡𝑜𝑡𝑚

𝑠
𝑀𝑜𝐶 ̈𝑦 𝑡𝑜𝑡𝑚 𝑁 = 𝑚𝑡𝑜𝑡 𝑔 +
=0
𝑠
جرم و 𝑀𝑜𝐶 ̈𝑦 مؤلفهی عمودی شتاب مرکز

جرم کل

𝑠 ̇𝑞 𝑠 𝐷 سهم اتالف اصطكاکی و 𝑠 𝑃 سهم نيرویهای پايستار گرانشی و

ربات میباشد .با صفر شدن مؤلفهی عمودی نيروی واکنش زمين، 𝑁 ،

کشسانی در معادالت حرکت را شامل میشوند 𝑢𝑚 .نيز بردار

میتوان پيشبينی کرد در لحظهی کنده شدن داريم:

گشتاورهای موتوری است .ماتريس 𝑠𝐵 نيز به شكل زير میباشد:
𝑇

()17

0
0
]
0
1

0
0
0
0

0
0
1
0

0
0
0
0

0
1
0
0

1
0
0
0

0
0
0
0

0
0
𝑠
[ 𝑔𝑟 = 𝐵
0
0

𝑖̅𝑦𝜕
𝑖̅𝑦𝜕 𝜕
|) 𝑠 ̇𝑞 ) 𝑠 ̇𝑞 𝑠 ( 𝑠 𝑚𝑡𝑜𝑡 𝑔 + ∑ 𝑚𝑖 ( 𝑠 𝑞̈ 𝑠 +
()21
𝑞𝜕
𝑞𝜕
𝑞𝜕
𝑖
∗𝑞
=0
که 𝑖𝑚 و 𝑖̅𝑦 جرم و مختصهی عمودی مكان مرکز جرم هر رابط ،و ∗ 𝑞

پيكرهبندی ربات درست در لحظهی کنده شدن ،میباشند .شايان ذکر

 -2-3معادالت حرکت در مرحلهی پرواز

است با توجه به پيوسته بودن متغيرهای حالت (هم پيكرهبندی و هم

در مرحلهی پرواز هر دو پا از زمين کنده میشوند و مرکز جرم

سرعتی) هنگام کندگی از زمين ،شرايط اوليه برای حل معادالت حرکت

مجموعه مانند يک پرتابه در صفحهی حرکت طی مسير میکند .کنده
شدن پای تكيهگاهی از زمين دو درجه آزادی به مجموعه اضافه میکند و
از اين رو الزم است به بردار مختصههای تعميميافتهی مرحلهی تكيهگاهی
دو مختصهی جديد اضافه ،و از آن برای توصيف پيكرهبندی ربات در
مرحلهی پرواز استفاده کنيم .بنابراين با افزودن دو مختصهی  𝑞9و ،𝑞10
محل مفصل ران ،مختصههای تعميميافته در مرحلهی پرواز عبارت خواهد

مرحلهی پرواز برابر با شرايط انتهايی حالت سيستم در مرحلهی تكيهگاهی
است ،يعنی داريم:
∗𝐻𝑦
∗𝐻 ̇𝑦

()22

=
=

𝑓
)𝑞0 (10
𝑓
)𝑞̇ 0 (10

,
,

∗𝐻𝑥
∗𝐻 ̇𝑥

=
=

𝑓
)𝑞0 (9
𝑓
)𝑞̇ 0 (9

,

∗𝑞

=

= 𝑞̇ ∗ ,

𝑓
)𝑞 (1: 8
𝑓{ 0
)𝑞̇ 0 (1: 8

که در آن زيرنويس  Hنمايندهی کميتهای مربوط به مفصل ران می-
باشد.

شد از . 𝑞 𝑓 = [𝑞 𝑠 , 𝑞9 , 𝑞10 ] :باالنويس  fنمايندهی مقدار کميتها در

 -4-3تحليل رخداد برخورد

مرحلهی پرواز است .بدين ترتيب در محاسبهی مكان مرکز جرم رابطها

در انتهای مرحلهی پرواز با برخورد انتهای پای جلويی بر زمين،

از محل مفصل ران به عنوان نقطهی مرجع استفاده خواهد شد .برای نمونه
در محاسبهی مكان مرکز جرم رابط  HBمینويسيم:
𝑓
) 𝑥̅ 𝐻𝐵 = 𝑞9 + 𝑎1 𝑠𝑖𝑛(𝑞1
𝑓
) 𝑦̅𝐻𝐵 = 𝑞10 − 𝑎1 𝑐𝑜𝑠(𝑞1

( -18آ)
( -18ب)

مشابه مرحلهی تكيهگاهی ،معادالت حاکم بر حرکت ربات در
مرحلهی پرواز نيز معادالت ديفرانيسلی زمان پيوسته از مرتبهی دوم
خواهند بود ،و میتوان آنها را با بكار بردن مجدد روابط ( )1تا ( )6به
روش الگرانژی استخراج نمود .در نهايت بهدست خواهيم آورد:
∙ [𝑞̈ 𝑓 ]10×1

+ [𝐶𝑓 (𝑞 𝑓 , 𝑞̇ 𝑓 )]10×10 [𝑞̇ 𝑓 ]10×1

[𝑀 𝑓 (𝑞 𝑓 )]10×10

+ [𝐷 𝑓 ]10×10 [𝑞̇ 𝑓 ]10×1
+ [𝑃 𝑓 (𝑞 𝑓 )]10×1
𝑓

()19
که در اينجا

] 4×2

= [𝐵 𝑓 ]10×4 [𝑢𝑚 ]4×1

[𝐵 𝑠 , 0

=

] 𝑓 𝐵[

بوده و ساير عبارتها مشابه با

مرحلهی پرواز و نيز دورهی يک قدم به اتمام میرسد و ربات دوپا به
ابتدای مرحلهی تكيهگاهی قدم بعدی وارد میشود .همان طور که در
دويدن يا راه رفتن انسان نيز قابل مشاهده است ،هنگام رخداد برخورد
پيكرهبندی بدون تغييرات ناگهانی و به طور هموار از دورهی پيش از
برخورد به دورهی پس از آن جابهجا میشود .با اين حال برخورد با اعمال
نيروی واکنشی ضربه ای که از سمت زمين به انتهای پای فرود آمده وارد
میشود همراه است و سبب تغيير ناگهانی در مقدار تكانهی مجموعه می-
شود .از اين رو متغيرهای سرعتی حالت سيستم نيز در هنگام برخورد
دستخوش تغييرات ناگهانی میشوند .عالوه بر اين با ورود به قدم جديد
نقش پاها تعويض میشود ،يعنی پای آونگی فرود آمده نقش پای تكيه-
گاهی را میگيرد و برعكس .بنابراين بايد برچسب شمارهی متغيرها نيز
عوض شوند .اين کار با ضرب ماتريس تعويض نام انجام میگيرد .بدين
ترتيب شرايط اوليه برای حل معادالت حرکت در مرحلهی تكيهگاهی

عبارتهای رابطهی ( )16میباشد.

مجله کنترل ،جلد  ،9شماره  ،1بهار 1394
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قدم جديد ،که بالفاصله پس از رخداد برخورد حاصل میشود ،با اعمال

نرم افزار متلب برای محاسبات و مشتقگيری های پارامتری استفاده می-

نگاشت زير موسوم به نگاشت برخورد قابل محاسبه است:

شود .همچنين برای صحه گذاری مدل ديناميكی فاز پرواز و فاز تكيه-

𝑆
𝑠𝑞
𝑓𝑞
𝑓𝑥+𝑠 ≡ { +𝑠 } = [𝑆 ∙ ∆ ] { −𝑓 } ≡ 𝑓𝑠∆ ∙ 𝑥−
𝑞̇ +
̇𝑞
𝑞̇ −

()23

برای اجتناب از بروز اشتباه در استخراج معادالت از ابزار سمبوليک

گاهی به طور جداگانه ،معادالت ديناميكی سيستم با شرايط اوليه دلخواه

که در آنها زيرنويسهای « »+و « »-به ترتيب نمايندهی مقدار آن کميت،
درست پس و پيش از لحظهی برخورد هستند 𝑥 .بردار حالت و 𝑆

و با گشتاور موتورهای صفر حل میشوند و با استفاده از پاسخ عددی
بدست آمده انرژی مكانيكی کل سيستم محاسبه میشود .در صورتی که

ماتريس تعويض نام میباشند .با توجه به توضيحات باال 𝑆 عبارت است

انرژی مكانيكی در اين حالت در طول زمان ثابت بماند تاييدی بر درست

از:

بودن معادالت حرکت میباشد .همچنين برای صحهگذاری مدل برخورد
04×2
]
04×2

()24

0
𝑆 ≡ [ 4×4
14×4

14×4
04×4

تكانه زاويه ای سيستم حول نقطه برخورد را قبل و بعد از برخورد به

که  0و  1به ترتيب ماتريسهای صفر و همانی از مرتبهی ذکر شده
هستند .همچنين ̇𝑞∆ نگاشت تغييرات ناگهانی بردار سرعت در رخداد
برخورد است .اين نگاشت ،بر اساس روش ارائه شده در مرجع [ ،]27با

صورت عددی محاسبه میکنيم و چک میکنيم که اين مقادير باهم برابر
باشند .پايستاری تكانه زاويهای حول اين نقطه نيز تاييدی بر درست بودن
مدل برخورد میباشد [.]26

مالحظهی دو فرض محاسبه میشود .اول اينكه رخداد برخورد آنی

 -4تشکیل تابع هزینه برای مسئلهی بهینهسازی

صورت میگيرد و حين آن موتورها گشتاورهای ضربهای توليد نمیکنند.
و دوم آنكه فرود پا بر زمين بدون لغزش يا جهش صورت میگيرد که
نتيجهی آن صفر شدن آنی سرعت نقطهی انتهايی پای فرود آمده می-
باشد .بر اين مبنا ،نگاشت ̇𝑞∆ خواهد بود:

= ̇𝑞∆
−

]) 𝐽(𝑝2

()25

−1

−1
) 𝑓[𝑀 𝑓 (𝑞−𝑓 )] [𝑀 𝑓 (𝑞−

−1

]) 𝐽𝑡 (𝑝2 ) [𝐽(𝑝2 )[𝑀 𝑓 (𝑞−𝑓 )] 𝐽𝑡 (𝑝2

𝑓

که در اين رابطه ) 𝑞(  𝑝2 = 𝑝2مكان نقطهی انتهايی پای فرود آمده و
𝑝𝜕

𝑓 𝐽(𝑝2 ) = 𝜕𝑞2ژاکوبين آن نسبت به مختصات تعميميافتهی مرحلهی
پرواز میباشند.

بر اساس روش پيشنهاد شده در اين مقاله در پی يافتن توابع
گشتاورهای مفاصل بر حسب زمان هستيم که بتوانند ضمن توليد گام
دويدن ب رای ربات اترياس ،انرژی الزم برای اين منظور را نيز کمينه کنند.
بدين منظور به تعداد موتورهای فعال ،به طور جداگانه برای هر يک از
مراحل تكيهگاهی و پرواز توابع چندجملهای بر حسب زمان و با ضرائب
نامعين تعريف میکنيم ،که اين توابع نحوهی تغييرات گشتاور توليدی
موتورها را معين میکنند .بنابراين  4تابع گشتاور برای مرحلهی تكيه-
گاهی و  4تابع گشتاور برای مرحلهی پرواز منظور میگردد .با تعيين
ضرائب ،توابع گشتاور هر مرحله معين میشود ،و آنگاه با حل معادالت
حرکت ( )16و ( ،)19يعنی حل مسئلهی ديناميک مستقيم ،الگوی گام

 -5-3ديناميک ترکيبی حاکم بر دويدن

حاصل از گشتاورهای اعمالی ارزيابی خواهد شد .اگر نتيجهی حاصل از

در اين قسمت ديناميک ترکيبی حاکم بر دويدن ربات دوپا با پای

شبيه سازی الزامات زير برای تحقق يک گام قابل قبول برای دويدن را

نقطهای ،شامل مراحل زمان پيوستهی تكيهگاهی و پرواز ،گذر هموار

برآورد کند ،آنگاه آن دسته گشتاورهای اعمالی ،رقابت برای کمينه

کنده شدن و نيز برخورد ضربهای همراه با ناپيوستگی ،را به شكل زير

کردن هزينهی حمل را ادامه خواهند داد.
اولين الزام برای تحقق گام در يک ربات آن است که تمام رابطهای

جمعبندی میکنيم:
معادلهی ديفرانسيل حاکم بر مرحلهی تكيهگاهی ) 𝑠
𝑚𝑢 𝑥̇ 𝑠 = 𝐹 𝑆 (𝑥 𝑠 ,

()26

گذر هموار از مرحله تكيهگاهی به مرحلهی پرواز
معادلهی ديفرانسيل حاکم بر مرحلهی پرواز
گذر همراه با ناپيوستگی هنگام رخداد برخورد

𝑓

𝑥0

𝑓
) 𝑚𝑢 𝐹 𝑓 (𝑥 𝑓 ,
𝑠
𝑥+

آن باالی سطح زمين قرار گرفته باشند و در آن فرو نروند .با اين حال در

→ 𝑠𝑥−

ارزيابی الگوهای حاصل شده در مسئلهی بهينهسازی اين مقاله ،با تعريف

𝑓 ̇𝑥

مقدار نفوذ به عنوان يک جريمه بزرگ و افزودن آن به تابع هزينه گام

=
→ 𝑓{𝑥−

يک قدم کامل دويدن از توالی مراحل فوق حاصل میشود .برای

طوری طرح ريزی میشود که مقدار نفوذ پای آونگی در زمين صفر
باشد .جريمه ی نفوذ پا در زمين ،به صورت زير ،در هر يک از مراحل

يک گام متناوب الزم است در انتهای هر قدم پس از رخداد برخورد𝑥0𝑠 ،

تكيهگاهی و پرواز جداگانه محاسبه میشود:

حاصل شده برای شروع قدم جديد همواره مقدار ثابتی باشد .البته در

)𝑡( 𝑠
𝑝𝑖𝑡𝑦 ∶ 𝑡∀
<0

عمل سعی در همگرا کردن دنبالهی 𝑠𝑥0ها در قدمهای متوالی میباشد که
میبايد به واسطهی يک کنترل کنندهی مناسب حاصل شود .صرفنظر از

)𝑡( 𝑠
𝑠
𝑑𝑙𝑐𝑝
𝑝𝑖𝑡𝑦 ∑ =
𝑡

()27

<0

𝑓
)𝑡( 𝑝𝑖𝑡𝑦

∶ 𝑡∀

𝑓
)𝑡( 𝑝𝑖𝑡𝑦 ∑
𝑡

=

𝑓
𝑑𝑙𝑐𝑝

{

اين موضوع ،هدف اين مقاله يافتن توابع گشتاور ] 𝑓 𝑢 ; 𝑠
𝑚𝑢[ = 𝑚𝑢 که
𝑚

که در اينجا 𝑝𝑖𝑡𝑦 مختصهی قائم انتهای پای آونگی در چارچوب مرجع

تنها يک قدم دويدن را توليد نمايند و در آخر بردار حالت را به شرايط

است.

آغازين قدم ختم کند.
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الزام ديگری که بايد در الگوی حرکتی رعايت شود تناوبی بودن آن

برای حل مسئلهی بهينهسازی از جعبه ابزار بهينهسازی نرم افزار متلب

است .از آنجا که هر قدم کامل عبارت از جواب حاصل از حل معادالت

بر اساس روش برمبنای مشتق استفاده میکنيم .از اين رو انتخاب حدس

( ) 26است ،بنابراين اگر شرايط اوليه در شروع فاز تكيهگاهی برای هر

اوليه در سرعت همگرايی و نيز اجتناب از کمينههای محلی نقش مهمی

قدم برابر گرفته شود ،آنگاه جوابهای يكسان و يا به عبارتی قدمهای

خواهد داشت .هر چه محل حدس اوليه نزديکتر به حوزهی همگرايی

يكسان خواهيم داشت .همچنان که گفته شد خروجی نگاشت برخورد،

جواب بهينهی غالب قرار گيرد ،سريعتر و با اطمينان بيشتر به آن جواب

شرايط اوليه برای قدم جديد خواهد بود .اگر چه برابری کامل بين شرايط

بهينه نزديک خواهيم شد .بدين جهت در انتخاب حدس اوليه از جواب

اوليهی داده شده برای حل معادالت حرکت در مرحلهی تكيهگاهی 𝑠𝑥0

موجود بر مبنای مدل آونگ وارون فنری که در مرجع [ ]26در موضوع

و خروجی نگاشت برخورد 𝑠 𝑥+مطلوب آرمانی در يافتن الگوی دويدن

طرحريزی و کنترل گام دويدن در ربات اترياس به دست آمده است،

است ،با اين حال میتوان اختالف کم بين آن دو را قابل قبول دانست ،و

استفاده میکنيم .بايد انتظار داشت الگوی دويدن حاصل از حل مسئلهی

در عين حال سعی کرد مقدار اين اختالف به کمترين مقدار خود کاهش

بهينه سازی نسبت به آن که بر مبنای مدل آونگ وارون فنری بهدست

پيدا کند .از اين رو اندازهی برداری تفاضل آنها را به عنوان جريمهای

آمده و آن را به عنوان حدس اوليه در روند بهينهسازی وارد کرديم،

ديگر به تابع هزينه اضافه میکنيم تا در روند بهينهيابی و در تعامل با تابع

هزينهی کمتری داشته باشد .برای محاسبهی حدس اوليه میبايست

هزينه تا حد ممكن کاهش يابد.

برداری از ضرائب نامعين مربوط به چندجملهایهای سازندهی توابع

تابع هزينهی اصلی در مسئلهی بهينهسازی ما تحت عنوان هزينهی
حمل همراه با جريمهها با ظابطهی بی بعد شدهی زير تعريف میشود:

𝑓
𝑠
𝑑𝑙𝑐𝑝 | 𝑠| 𝑥+𝑠 − 𝑥0
𝑊
𝑑𝑙𝑐𝑝 +
()28
+
+
| 𝑠|𝑥0
𝐷𝑇𝑆𝑥∆ 𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑚
𝑙1 + 𝑙3
که 𝐷𝑇𝑆𝑥∆ جابهجايی افقی انتهای پای آونگی و 𝑊 کار انجام شدهی

= 𝑇𝑂𝐶

ربات طی يک قدم کامل میباشند 𝑊 .از رابطهی زير محاسبه میشوند:
∗𝑡

𝑡𝑑|] 𝑠
𝑚𝑢[] 𝑠 𝐵[ 𝑡] 𝑠 ̇𝑞[| ∫ = 𝑊

()29

𝑓

𝑡

𝑓
𝑡−

گشتاور را ايجاد کنيم .اين کار با برازش چندجملهایهايی از درجه
مطلوب با نمودارهای گشتاور ارائه شده بر مبنای مدل آونگ وارون فنری
که در شكل  3نشان داده شده انجام میشود .الزم به ذکر است که
پيچيدگی ،درجه آزادی باال و داشتن گسستگی مدل ديناميكی و نيز
تعداد زياد پارامترهای بهينه سازی باعث میشود که مساله بهينه سازی با
شروع از يک حدس اوليه نامناسب در مينيمم های موضعی گير بيفتد و به
نتايجی بسيار دورتر از گام دويدن بهينه منجر شود.

𝑠𝑡0

نمودار مولفههای افقی و عمودی نيروی واکنش زمين برای کنترل

𝑡𝑑 |] 𝑚𝑢[] 𝑓 𝐵[ ] 𝑓 ̇𝑞[| ∫ +
∗𝑡

که ∗𝑡 و 𝑓 𝑡−به ترتيب زمان وقوع رخدادهای کنده شدن و برخورد می-
باشند ،که همراه با بردار سرعت تعميميافته در هر مرحلهی زمان پيوسته،

دويدن اترياس بر مبنای آونگ وارون فنری در شكل  4نشان داده شده
است که حداکثر ضريب اصطكاک الزم زمين برای آن  0/34میباشد.

پس از حل مسئلهی ديناميک مستقيم معلوم میشوند.
همچنين توابع گشتاور برای هر يک از مراحل تكيهگاهی و پرواز،
در قالب چندجملههايی جداگانه بر حسب زمان با ضرائب نامعين طرح-
ريزی میشوند .بدين ترتيب يافتن دسته توابع بهينهکنندهی گام محدود به
يافتن ضرائب سازندهی آن چندجملهایها شده که به آن پارامتریسازی
مسئله میگوييم .روند پارامتریسازی با چندجملهایهای درجه  4 ،3و 5
تكرار میشود تا بهترين شكل گشتاورها برای مسئلهی مورد نظر حاصل
شود .برای نمونه اگر چندجملهایها از درجه  3انتخاب شوند ،شكل
توابع گشتاور به صورت زير خواهد شد:
()30

∗𝑡 < 𝑡 ≤ 𝑠𝑡0

𝑓𝑡∗ ≤ 𝑡 < 𝑡−

𝑠 3
𝑠 2
𝑠
𝑠
= 𝑎𝑖,3
𝑡 + 𝑎𝑖,2
𝑡 + 𝑎𝑖,1
𝑡 + 𝑎𝑖,0
𝑓 3
𝑓 2
𝑓
𝑓
= 𝑎𝑖,3 𝑡 + 𝑎𝑖,2 𝑡 + 𝑎𝑖,1 𝑡 + 𝑎𝑖,0

𝑠𝑖𝑢
𝑓 {
𝑖𝑢

شكل  :3نمودار گشتاورهای موتورها ارائه شده بر مبنای مدل آونگ وارون فنری

که نمايهی 𝑖 به ازای  𝑖 = 1,2,3,4نمايندهی شمارهی موتورها میباشد.
بنابراين هر دسته توابع گشتاور با تعيين  32ضريب طرحريزی میشود.
تعداد اين ضرائب هنگامی که چندجملهایها از درجات  4و  5انتخاب
شوند به ترتيب به  40و  48ضريب افزايش میيابد .مالحظه میشود که
تابع هزينه تابعی کامالً غيرخطی ،ناپيوستهی رخداد پايه و با تعداد
متغيرهای زياد است ،که سبب افزايش هزينهی محاسباتی و زمانبری حل
مسئله میشود.
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ی تكيهگاهی ،انرژی مكانيكی مجموعه در طول يک قدم ،و نيز تصاوير
متوالی از پيكرهبندی حين دويدن ،به ترتيب در شكلهای  6تا  8نشان
داده شدهاند.
با مقايسهی شكلهای  4و  5مشاهده میشود ،نمودارهای گشتاور
حاصل از بهينهسازی به حد اشباع موتورها ( )13 N.mنمیرسند و از اين
رو تغييراتی هموار دارند .بهعالوه ناپيوستگیهای موجود در نمودارهای
گشتاور شكل  4که موجب ايجاد ضربههای شديد حين حرکت ربات
میشوند در نمودارهای شكل  5به جز در هنگام گذر از مرحلهی تكيه-
شكل  :4نمودار مولفههای نيروی واکنش زمين بدست آمده بر مبنای مدل آونگ
وارون فنری

گاهی به مرحلهی پرواز حذف شدهاند ،زيرا که هر يک از نمودارهای
گشتاور حاصل از جواب بهينه منحنیهای پيوستهی چندجملهای از درجه
 3با تغييراتی هموار میباشند.
در شكل  6مؤلفههای نيروی واکنش زمين که حين مرحلهی تكيه-

 -5نتایج و بحث

گاهی بر انتهای پای تكيهگاهی وارد میشود ،از نظر کيفی نموداری مشابه

پس از شبيهسازی مدل ( )26در نرمافزار متلب و مقداردهی

با اندازهگيریهای تجربی همين نيروها در دويدن انسان ،تشكيل دادهاند.

گشتاورها مطابق توابع ( )30با اجرای برنامهی بهينهسازی برمبنای مشتق
توسط جعبه ابزار موجود در همان نرمافزار ،جواب بهينه برای توليد گام
دويدن در ربات دوپای اترياس به ازای سه درجه انتخابی در ساخت
چندجملهایها محاسبه شد .شرايط اوليه فاز تكيهگاهی 𝑠 𝑥0برای شروع
حرکت در هر تكرار و حدس اوليه برای توابع گشتاور در اولين تكرار،
متناظر با الگوی گام دويدن بر مبنای مدل آونگ وارون فنری اعمال
شدند .توقف برنامه با ثابت شدن مقدار هزينه در تكرارهای متوالی انجام
میگرفت.
نتايج به دست آمده از اجرای سه روند بهينهسازی برمبنای مشتق و
يک بار اجرای الگوريتم ژنتيک در مقايسه با نتيجهی حاصل از مدل
آونگ وارون فنری ،برای توليد گام دويدن در ربات دوپای اترياس در
جدول  4فهرست شده است .همچنانکه مالحظه میشود به ازای هر سه
درجه انتخاب شده در ساخت توابع گشتاور هزينهی حمل به دست آمده
نسبت به مقدار حاصل از دويدن بر مبنای مدل آونگ وارون فنری کمتر
است .به عالوه کمترين مقدار تابع هزينه به ازای منحنیهای گشتاور
درجه  4به دست آمده است .همچنين خطای ناشی از عدم تطابق حالت
پس از برخورد با شرايط اوليه ،به ازای منحنیهای گشتاور درجه  ،4تقريباً
برابر با منحنیهای درجه  5و البته کمتر از منحنیهای درجه  3و نيز مقدار
متوسط آن در دويدن بر مبنای مدل آونگ وارون فنری میباشد .به اين
نكته اشاره کنيم که نتايج ذکر شده برای دويدن بر مبنای مدل آونگ
وارون فنری ،با شبيه سازی اجرای ده قدم محاسبه شده است ،و با توجه به

مولفهی افقی نيروی واکنش زمين در واقع نيروی اصطكاک الزم در
حرکت است که بر اساس تعادل ديناميكی در راستای افقی محاسبه شده
است .در اين نمودار نسبت 𝑦𝐹 𝐹𝑥 /در اوايل فاز تكيهگاهی مقادير باالتر
از يک را داراست و در ادامه کمتر يک میباشد .حداکثر مقدار آن 1/89
است که نشانگر حداقل ضريب اصطكاک الزم بين پا و زمين میباشد.
فراهم آوردن اين ضريب اصطكاک در عمل امكان پذير است زيرا
ضريب اصطكاک بين الستيک و فلزات بين  1تا  4میباشد [ ]28و نيز
پليمرهايی با آرايه های ميكروفيبر ساخته شده است که حتی ضريب
اصطكاک باالی  10را نيز فراهم میکند [ .]29مؤلفهی عمودی نيروی
واکنشی در مرحلهی تكيهگاهی میبايست مقداری مثبت داشته باشد تا
نشان فشرده شدن و حفظ تماس پای تكيهگاهی با زمين باشد .از اين رو
همانطور که مالحظه میشود در لحظهای که مقدار نيروی عمودی به
صفر میرسد کندهشدن پای تكيه گاهی و شروع مرحلهی پرواز را
مشاهده میکنيم.
در شكل  8تصاوير متوالی از پيكرهبندی ربات اترياس حين دويدن
نشان داده شده است ،که با شبيهسازی طبق گشتاورهای بهينهساز درجه 3
گرفته شدهاند .در اين تصاوير نحوهی پيش آمدن ربات در مرحلهی
تكيه-
جدول  :4مقايسهی نتايج به دست آمده از بهينهسازی و مدل آونگ وارون فنری
مساله بهينه سازی

تغييرات کم مقدار هزينهی حمل در ده قدم ،متوسط هزينهی حمل در

شمارهی

هزينهی

تكرار

حمل

حدس

| 𝑠𝑥0

−

𝑠𝑥+

2/5229

6/4671

10

1/5797

1/1256

30

1/5506

0/6798

حاصل شدند ،نمايش داده شده است .با شبيهسازی دويدن ربات طبق

50

1/5465

0/6711

منحنی گشتاورهای بدست آمده نمودار نيروی واکنش زمين حين مرحله-

75

1/5459

0/6459

جدول  4درج شده است.
در شكل  5منحنی گشتاورهای بهينه که با پارامتریسازی بر اساس
چندجملهایهای درجه  3برای توليد گام دويدن در ربات دوپای اترياس
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حدس

2/4951

5/9084

5

1/5994

2/9763

40

1/5563

0/7524

50

1/5257

0/9131

75

1/5012

0/3430

2/4625

5/5542

5

1/5543

3/3880

30

1/9291

1/7312

50

1/3718

0/8454

120

1/5334

0/3395

30

1/5023

0/3354

اوليه
درجه  4با fmincon

حدس
اوليه
درجه  5با fmincon

درجه  4با اجـرای الگوريتم
ژنتيک با جمعيت 50
بر مبنای مدل آونگ وارون فنری

1/71

شكل  :7انرژی مكانيكی مجموعه حين يک قدم ،با شبيهسازی طبق گشتاورهای
بهينه درجه 3

 5/707تا
0/0034

شكل  :8تصاوير متوالی از پيكرهبندی حين دويدن ،با شبيهسازی طبق گشتاورهای
بهينه درجه 3

گاهی تا لحظهی کنده شدن و نيز ادامهی پيشروی در مرحلهی پرواز تا
رخداد برخورد مشاهده میشود .همچنين مسير دنبال شده توسط مرکز
جرم نيز به تفكيک در هر يک از مراحل تكيهگاهی و پرواز نمايانده شده
شكل  :5نمودار گشتاورهای بهينه با ضابطهی چندجملهایهای درجه 3

است .اين مسير مشابه مسيری است که مرکز جرم بدن انسان طی دويدن
در صفحهی نيمرخ ايجاد میکند.
شبيهسازی دويدن به ازای جواب بهينه سازی شده با گشتاورهای
پارامتری شده از درجههای  4و  5نتايج مشابهی را نشان میدهند .از
مقايسه نمودارهای گشتاور حاصل شده در اين حالتها در شكلهای  9و
 10مشاهده میشود که منحنیهای گشتاورهای متناظر اختالف کمی باهم
دارند .همه منحنیها هموار هستند و به جز لحظات کوتاهی در شروع
مرحلهی تكيهگاهی که موتور  2و نيز شروع مرحلهی پرواز که موتور 1
به اشباع میرسد ،در ساير لحظات از پديدهی اشباع اجتناب میشود.

شكل  :6نيروی واکنش زمين بر انتهای پای تكيهگاهی حين مرحلهی تكيهگاهی،
با شبيهسازی طبق گشتاورهای بهينه درجه 3

حداکثر ضريب اصطكاک الزم در هر دو حالت  1/88بدست آمده است
که خيلی نزديک به مقدار اصطكاک الزم برای گشتاورهای بهينه درجه
 3است .با شبيهسازی گام دويدن اين ربات بر مبنای آونگ وارون فنری
ضريب اصطكاک الزم  0/34بدست میآيد .اين امر نشانگر آن است که
در اين پژوهش به گامهای دويدن با کارآيی انرژی بهتر و گشتاورهای
هموار موتورها به بهای ضريب اصطكاک بيشتر بين زمين و پای ربات
دست يافتهايم.
ساير نتايج حاصل از جواب بهينه با گشتاورهای درجه  4و  ،5از نظر
کيفی و نيز تقريباً از نظر کمی مشابه با نتايج ارائه شده برای گشتاورهای
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درجه  3میباشد .تفاوت نمودارهای نيروی واکنش زمين و نمودارهای
انرژی مكانيكی حاصل از دو الگوی دويدن بر مبنای گشتاورهای بهينه از
درجه  4و درجه  5بسيار ناچيز است .تنها برای نمونه الگوی دويدن
حاصل از شبيهسازی دويدن با گشتاورهای بهينه از درجه  4در شكل 11
نشان داده شده است.
با توجه به پيچيدگی تابع هزينه و وابستگی آن به معادالت پيوسته
غيرخطی و گسسته حرکت ،احتمال گير افتادن الگورينم در مينيمم های
موضعی وجود دارد .برای اطمينان از بهينه بودن جوابهای بدست آمده ،به
عنوان نمونه توابع گشتاور درجه  4را با استفاده از الگوريتم ژنتيک نيز
بهينه سازی میکنيم .اندازه جمعيت را  50و نقطه شروع را بهترين نقطه
حاصل از بهينه سازی قبلی انتخاب میکنيم .مطابق جدول  ،4اجرای

شكل  :11تصاوير متوالی از پيكرهبندی حين دويدن ،با شبيهسازی طبق
گشتاورهای بهينهساز درجه 4

الگوريتم ژنتيک با  30تكرار تقريبا به همان نقطه حاصل از بهينهسازی بر
مبنای مشتق منتهی میشود و کاهشی در هزينهی حمل و خطای خطای

چنان که ذکر شد ،هدف مقالهی حاضر يافتن توابع گشتاور است

گام مشاهده نمی شود .قابل ذکر است که اجرای بهينه سازی توابع درجه

که ربات اترياس به ازای دريافت آنها يک الگوی دويدن با هزينهی حمل

 4با  fminconحدود  9ساعت طول کشيده است که اين زمان برای

کمتری نسبت به الگوی دويدن به دست آمده از مدل آونگ وارون فنری

همين مساله با الگوريتم ژنتيک حدود  80ساعت بوده است .بنابراين حل

ارائه دهد .بنابراين در اين مقايسه الزم بود که الگوی دويدن بر مبنای

اين مساله با روش بر مبنای مشتق معقولتر است زيرا قادر است به نقطه

آونگ وارون فنری نيز شبيهسازی شود .در روش توليد گام در اين مقاله

مينيمم جهانی برسد و به حجم محاسبات بسيار کمتری نسبت به الگوريتم

به توليد گشتاورهای مفاصل برای اجرای يک قدم از گام دويدن

ژنتيک نياز دارد.

پرداختيم.
6

مقدار هزینه حمل
مقدار جریمه

5
4
3
2
1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

شمارهی قدم
شكل  :9نمودارهای گشتاور بهينه با ضابطهی چندجملهایهای درجه 4

شكل  :12تغييرات هزينهی حمل و جريمهی عدم تطابق به ازای انجام  10قدم
دويدن بر مبنای مدل آونگ وارون فنری

الزم به ذکر است که دويدن رباتهای دوپا با پای نقطهای به صورت حلقه
باز ناپايدار است و با تكرار اعمال گشتاورهای مرجع حاصل شده ربات
پس از چند قدم دويدن به زمين خواهد افتاد .لذا برای پايدارسازی گام
دويدن طرح ريزی شده الزم است يک کنترلر مناسب مثل کنترل بر مبنای
رخداد ]30[ 1طراحی شود تا حرکت دويدن پايا و پايدار حاصل شود.
طراحی کنترلر و پايدارسازی فاز بعدی پس از طرح ريزی گام میباشد
که می تواند در ادامه انجام شود اما موضوع بحث اين مقاله نيست .در
استراتژی کنترل بر مبنای آونگ وارون فنری ،گام دويدن بر اساس کنترل
نيروی پای ربات و تعقيب پروفيل نيروی آونگ وارون فنری انجام می-
شكل  :10نمودارهای گشتاور بهينه با ضابطهی چندجملهایهای درجه 5

شود که قادر است در قدمهای متوالی حالت ربات را به سمت يک
1. Event Based Controller
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چرخهی حدی همگرا کند .از اين رو در شكل  12تغييرات هزينهی حمل
و نيز جريمهی عدم تطابق | 𝑠 | 𝑥+𝑠 − 𝑥0به ازای انجام  10قدم نشان داده
شده است و ما مقدار ميانگين  10قدم را برای مقايسه با مقادير بدست
آمده در اين مقاله مالک ارزيابی قرار دادهايم.

 -6نتیجهگیری
در اين پژوهش مسئلهی توليد گام بهينه برای دويدن يک ربات
دوپای واقعی ،يعنی ربات دوپای اترياس ،مورد بررسی قرار گرفت.
همانطور که بيان شد بر اساس مرجع [ ]26هزينه حمل ميانگين برای ده
قدم دويدن ربات اترياس بر مبنای مدل آونگ وارون فنری برابر 1/71
است .آونگ وارون فنری مدلی غيرفعال است و طرحريزی گام بر مبنای
آن می تواند جوابی بهينه به حساب آيد .با اين حال ما در اين پژوهش به
الگوهايی بهتر برای دويدن ربات دوپای اترياس از نقطه نظر مصرف
انرژی و هموار بودن گشتاور موتورها دست يافتيم .هرچند الگوهای
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