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 تأخیر زمانی در کانالهای ارتباطی رفت و برگشت و همچنیی وجیود نیامعینی در ایی تأخیرهیا و در محیی عملییاتی از جملیه عوامی:چکیده
.محدودکننده در عملکرد سیستمهای عملیات از راه دور دوطرفه هستند که در بسیاری از مواقی منجیر بیه ناپاییداری ایی سیسیتمهیا مییشیوند
 برای سیستمهای عملیات از راه-  بهنامهای کنترلکننده فرمانده و فرمانبر-  در ای مقاله یک ساختار کنترلی با دو کنترلکننده محلی،بدی منظور
 کنترلکننده فرمانده بر مبنای کنترل پیشبی مبتنی بر مدل طراحی شده و هدف آن جبران زمان تأخیر مسیر رفت.دور دوطرفه پیشنهاد میشود
 مشتقی مرسیوم-  کنترلکننده فرمانبر یک کنترلکننده تناسبی، از سوی دیگر. تحقق ردیابی نیرو و حفظ پایداری سیستم است،در کانال ارتباطی
 در ساختار پیشنهادی از یک پیشبی اسمیت برای جبیران تیأخیر در مسییر،  همچنی.است که تحقق ردیابی موقعیت در سیستم را به عهده دارد
. شبیهسازیها عملکرد مناسب ساختار کنترلی پیشنهادی را در حضور تأخیرهای زمانی نسبتاً بزرگ نشان میدهد.برگشت در نظر گرفته شده است
. تأخیر زمانی، شفافیت، پایداری، پیشبی اسمیت، کنترل پیشبی مبتنی بر مدل، عملیات از راه دور:واژههای کلیدی
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Abstract: Time delay in both forward and backward communication channels and also the corresponding uncertainties in both the
delays and task environment have always been considered as restricting factors in the performance of bilateral teleoperation systems
which in many cases lead to instability of such systems. To this end, in this paper, the control framework is proposed for bilateral
teleoperation systems with two local controllers namely master and the slave controller. Master controller is designed based upon
Model Predictive Control and aims at forward time delay compensation, force tracking and stability maintenance. On the other hand,
slave controller is a traditional Proportional-Derivative controller with the role of position tracking in the system. Furthermore, in the
core of the proposed control framework, a Smith Predictor is utilized to compensate for the time delay in backward path. Simulation
results exhibit the effectiveness of the proposed control framework against relatively large time delays.
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 -1مقدمه
عملیات از راه دور از دیدگاه واژهشناسی بیه انجیام کیاری در فاصیلهای
مشخص اطالق میشود [ ]6که بسته به کاربرد به دو صورت

طراحی کنترل پیشبی برای . . .

مبتنی بیر پییشبیی اسیمیت [ 61و  ،]61کنتیرل مقیاوم [ ]64-28و
کنترل پیشبی مبتنی بر مدل [ ]26-98اشاره کرد.

یک طرفه6

یا دوطرفه قاب پیادهسازی است .شک  6طرح کلی عملییات از راه دور
دوطرفه را با اجزاء تشکی دهنده و چگونگی گردش سییگنالهیا نشیان
میدهد .هر سیسیتم عملییات از راه دور دوطرفیه از پین جیزء اصیلی

شکل  :1گردش سیگنالها در عملیات از راه دور دوطرفه

تشکی میشود که عبارت اند از :کاربر انسانی ،سیستم فرمانیده ،کانیال
ارتباطی ،سیستم فرمانبر و محیی عملییاتی .بیهطیور کلیی ،در چنیی
سیستمهایی کاربر انسانی نیروییی را بیه بیازوی ربیاتیکی فرمانیده وارد
میکند و به ای صورت بازوی فرمانده جابهجا مییشیود؛ ایی سییگنال
( 𝑚𝑥) از طریق کانال ارتبیاطی عبیور داده شیده و بیه بیازوی ربیاتیکی
فرمانبر میرسد که باید از فرمانده تبعیت کرده و با جابهجایی و اعمیال
نیرو در محی عملیاتی،کار دستوردادهشده توس فرمانده را اجرا کنید.
در ای صورت ،سیسیتم عملییات از راه دور ،ییکطرفیه اسیت .چنانچیه
بازوی رباتیکی فرمانبر دارای حسگر نیرو باشد و سیگنالهیای نییرو بیه
سمت فرمانده ارسال شوند؛ سیستم عملیات از راه دور ،دوطرفیه اسیت.
سیگنالهایی کیه در مسییر رفیت و برگشیت از کانیال ارتبیاطی عبیور
میکنند با تأخیرهایی مواجه هستند که حتی وجود مقیدار کیوچکی از
آنها میتوانید عملکیرد سیسیتم را مختی و گیاهی اوقیات منجیر بیه
ناپایداری سیستم گردد .بهطور کلی دو هیدف در طراحیی سیاختارهای
کنترلی برای سیستم عملیات از راه دور مد نظر است که عبیارتانید از:
پایداری و شفافیت .2شفافیت در سیستمهای عملیات از راه دور معیادل
با تحقق همزمان ردیابی نیرو 9و ردیابی موقعیت 7است .دسیتییابی بیه
ای اهداف هنگامی که مقدار تیأخیر در کانیال ارتبیاطی نیامعی باشید
بهمراتب مشک تر میشیود .از دالیی وجیود نیامعینی در زمیان تیأخیر
میتوان به مواردی از قبیی فاصیله بیی فرمانیده و فرمیانبر و ازدحیام
دادهها 1اشاره کرد [.]2
از دیدگاه کاربردی موارد زیادی قاب ذکر است که اهمیت عملیات
از راه دور را برجسته میکند .در کاربردهیای فضیایی ،اکثیر اکتشیافات
توس ی

ربییاتهییای راه دور صییورت میییپییذیرد .در کییاربرد دریییایی،

سیستمهیای عملییات از راه دور در اکتشیاف نفیت ،سیکوهای نفتیی و
خطوط لوله نفتی کاربرد دارد .در حوزه انرژی هستهای ،پاکسازی زباله
سمی هستهای توس رباتهای از راه دور انجام میشود [ .]9همچنیی
در حوزه پزشکی ،بحث جراحی از راه دور 1موضوع تحقیقیاتی روز دنییا
میباشد و همچنان در حال تکام است [ .]7از ایی رو ،کنتیرل چنیی
سیستمهایی حائز اهمیت است.
تاکنون پژوهشهای بسیاری در حوزه کنترل سیستمهای عملییات
از راه دور صورت پذیرفته است و هرکدام دارای ویژگیهای خاصیی بیر
مبنای پایداری و عملکرد هستند که از جملیه مییتیوان بیه روشهیای
کنترلی مبتنی بر غیرفعال بودن [ ،]1 ،1روشهای کنترلیی مبتنیی بیر
متغیرهای موج [ ،]4-68کنترل تطبیقی [ ،]66-67روشهای کنترلیی
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کنترل پیشبی مبتنی بر مدل دهههای موفقیتآمیزی از کاربرد و
نظریه را پشت سر گذاشته است [ ]26و اکنون بیه ییک روش کنترلیی
مؤثر مبدل شده است .از دالی بدیهی موفقیت ای کنترل ،قابلیت کیار
با سیستمهای ناپایدار ،تأخیردار و غیرکمینهفاز است .بیهعنیوان نمونیه
در [ ،]22نویسندگان با تلفیق سیستم تطبیقی میدل مرجی و کنتیرل
پیشبی مبتنی بر مدل با استفاده از نامسیاویهیای ماتریسیی خطیی،
شرای پایداری و عملکرد مناسب را برای کنترل وضعیت ماهواره فراهم
نمودهاند .از ویژگیهای مثبت ای پیژوهش مییتیوان بیه مقیاوم بیودن
کنتییرل پیشیینهادی در برابییر نییامعینی در مییدل سیسییتم و اغتشاشییات
خییارجی اشییاره کییرد .در ادامییه تاریخچییه مختیییری از پییژوهشهییای
صورتگرفته پیرامون کنترل پیشبی سیستمهیای عملییات از راه دور
آورده میشود.
در [ ،]29کنترل پیشبی چندمدله به سیستم اعمال شده اسیت و
تمام معیارهای مورد نیاز برآورده شدهاند؛ اما ای روش در حضور زمیان
تأخیر ثابت با پیچیدگیهای بسیاری همراه است .در [ ،]27از یک طرح
کنترلی پیش بی استفاده شده است و درصورتیکه زمان تیأخیر دقیقیاً
مشخص باشد مقاوم است .با ای حال ،در حضور تأخیر زمیانی نیامعی
پایداری تضمی نمیشود .مرجی [ ]21بیه معرفیی روشیی پییشبیی
میپردازد که بر پایه تأخیرهای متغیر با زمان است .سیستم نسیبت بیه
نامعینیهای مدل و زمان تأخیر مقاوم است ،اما ردیابی موقعیت در ای
روش وجود ندارد .در [ ،]21مسیر مرج از قب مشخص نیست و دلی
مشخص نبودن آن ،تغییر مسیر مرج توس فیدبک نیرو عنیوان شیده
است .نکته بسییار مثبیت ایی پیژوهش اسیتفاده از دادههیای عملیی و
استفاده از بستر اینترنت است .در [ ،]24نویسندگان محاسبات زمانبیر
را بهعنوان یک محدودیت در کنترل پیشبی مبتنی بیر میدل در نظیر
داشته و از الگوریتمهای بهینهسازی هوشمند برای ح مشک استفاده
کردهاند .با ای حال ،رویکرد مورد استفاده از پیچیدگی برخوردار است.
مرج [ ]20ساختاری پیشبی را برای سیستمهای عملییات از راه
دور فضایی با تأخیرهای بزرگ ارائه میدهد که در آن فرمانده و فرمانبر
بازوهایی با دو درجه آزادی هستند .اما اثبات پایداری سیسیتم مشیک
بوده و مقیاوم بیودن سیسیتم لحیاد نشیده اسیت .در [ ،]23از کنتیرل
پیشبی مبتنی بر مدل غیرخطی برای کنترل سیستمهای عملییات از
راه دور استفاده شده است .تأخیر در کانال ارتباطی متغیر با زمان بیوده
و پایداری و عملکرد بر اساس تحلی لیاپانوفی آورده شده است .مرجی
[ ]98به ارائه کنترل پیشبی مبتنی بر مدل برای سیستمهای عملیات
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از راه دور فضایی میپیردازد .در ایی روش کنترلیی ،تیأخیر زمیانی در
کانال ارتباطی تا  1ثانیه هیم در نظیر گرفتیه شیده و نویسیندگان ایی
پژوهش با ارائه طرحی پیشبی پایداری و عملکیرد مناسیب را محقیق
ساختهاند .اما در ای پژوهش نامعینی بهعنوان عاملی مهیم در عملییات
از راه دور در نظر گرفته نشده است.
ای مقاله به ارائیه روش کنتیرل پییشبیی مییپیردازد کیه دارای
ساختار نسبتاً سادهای است .در ای ساختار برای دستیابی همزمان بیه
پایداری و شفافیت ،دو کنترلکننیده محلیی ،بنیامهیای کنتیرلکننیده
فرمانده و فرمانبر ،طراحی میشوند .کنتیرلکننیده فرمانیده بیر مبنیای
کنترل پیشبی مبتنی بر مدل طراحی شده و هدف آن جبیران زمیان
تأخیر مسیر رفت در کانال ارتباطی ،تحقق ردیابی نیرو و حفظ پایداری
سیستم است .از سوی دیگر ،کنترلکننده فرمیانبر ییک کنتیرلکننیده
تناسبی  -مشتقی ساده است که تحقق ردیابی موقعییت در سیسیتم را
به عهده دارد .همچنیی  ،در ایی سیاختار از ییک پییشبیی اسیمیت
به منظور جبران اثرات تأخیر مسیر برگشت استفاده مییشیود .بیهطیور
خالصه ،در ای مقاله اهداف زیر برآورده میشود:
 -6پایداری و شفافیت بهطور همزمان تضمی میشوند.
 -2نامعینی در زمان تأخیر و محیی عملییاتی در نظیر گرفتیه
میشوند.
 -9تأخیرهای زمانی بیزرگ در کانیال ارتبیاطی در نظیر گرفتیه
میشوند.
ادامه مقاله بدی صورت است .در بخش  2معیادالت عملییات از راه
دور آورده میشود .طراحی کنترلکنندهها در بخش  9بییان مییشیود.
بخش  7به پیشبی اسمیت و طراحی فیلتر پایی گذر اختییا دارد.
در بخش  ،1تحلی پایداری مقاوم بیا اسیتفاده از قضییه بهیره کوچیک
آورده شده است .نتای شبیهسیازی نییز در بخیش  1نشیان داده شیده
است.

 -2توصیف مسئله
دینامیک خطی یک سیستم عملیات از راه دور بهصورت زیر است [:]6
() 6

M m xm  Bm xm  Fm  Fh

() 2

M s xs  Bs xs  Fs  Fe

که در آن اندیسهای  mو  sبهترتیب مبی فرمانده و فرمانبر هستند،
 xسیییگنال موقعیییت M ،مییاتریس اینرسییی اسییت کییه مثبییت معییی
میباشد B ،ماتریس میرایی است Fh ،نیروی اعمالی توس کاربر بیه
فرمانده و  Feنیروی تماسی بی فرمانبر و محی عملیاتی است .شک
 2ساختار کنترلی برای سیسیتم عملییات از راه دور دوطرفیه را نشیان
میدهد [ .]61در ای شک  k ،و  fبهترتیب مقادیر زمیان تیأخیر در
مسیییر رفییت و برگشییت Z e ،امپییدانس محییی عملیییاتی G m ،و G s
بهترتیب بیانگر تواب تبدی فرمانده و فرمیانبر و  C mو  C sبیهترتییب
کنترلکننده محلی فرمانیده و کنتیرلکننیده محلیی فرمیانبر را نشیان
میدهند.
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بهمنظیور تضیمی شیفافیت کامی در سیسیتم دو شیرط بیهطیور
همزمان بایستی برآورده شوند .شرط اول تحقق ردیابی موقعیت اسیت،
یعنی موقعیت سیستم فرمانبر از موقعیت سیستم فرمانده تبعیت کنید.
بهعبارت دیگر طبق شک  ،2سیگنال  xsبتواند سییگنال  x mرا ردییابی
کند.

شکل  :2ساختار سیستم عملیات از راه دور دوطرفه

شرط دوم تحقق ردیابی نیرو است ،یعنی نیرو در محی عملیاتی از
نیروی وارده توس کاربر انسانی تبعیت کند .به بیانی دیگر طبق شیک
 ،2سیگنال  Feبتواند سیگنال  Fhرا ردیابی کند .قاب ذکیر اسیت کیه
ای دو شرط باید در شرایطی محقق شوند کیه پاییداری کی سیسیتم
برقرار باشد .در بخیش بعید کنتیرلکننیدههیای محلیی بیرای تضیمی
شفافیت و پایداری ارائه میشوند.

 -3طراحی کنترلکنندهها
در دو زیربخش بعدی ،روال طراحی کنترلکنندههای فرمانبر و فرمانده
با جزئیات بیان میشوند.
 -1-3کنترلکننده فرمانبر
بر اساس مطالب بخش قبلیی ،شیرط اول وجیود شیفافیت در سیسیتم
ردیابی موقعیت فرمانده توس فرمانبر است .طبق شک  ،2تاب تبیدی
موقعیت از فرمانده تا فرمانبر بهصورت زیر است:
() 9

xs
) Cs ( z )Gs ( z
k

z
) xm 1  ze ( z )Gs ( z )  Cs ( z )Gs ( z

همانطور که دیده میشود ،تیأخیر زمیانی در مخیرج تیاب تبیدی
حضییور نییدارد و لییذا پایییداری تییاب تبییدی از تییأخیر زمییانی تییأثیری
نمیپذیرد .در ای حالت میتوان از روشهیای کنتیرل کالسییک بیرای
طراحی کنترل کننده فرمیانبر اسیتفاده کیرد .در اینجیا ،کنتیرلکننیده
فرمانبر یک کنترلکننده تناسبی  -مشتقی گسسته بهصورت زیر است:
() 7

1

) Cs ( z )  k p  k d (1  z

دلی ی اسییتفاده از کنتییرل گسسییته بییرای فرمییانبر ،کنتییرلکننییده
پیشبی گسستهای است که برای فرمانده مورد اسیتفاده قیرار خواهید
گرفت.
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 -2-3کنترلکننده فرمانده
وظایف کنترلکننده فرمانده عبارتاند از:
 -6اطمینان از پایداری سیستم حلقه بسته؛
 -2تضمی ردیابی نیرو در سیستم.
با دقت در شک  2بهوضوح دییده مییشیود کیه در سیسیتمهیای
عملیات از راه دور تبادل سیگنالهای نیرو و موقعیت بهطور همزمان در
حال انجام است.

طراحی کنترل پیشبی برای . . .

بیان کرد که در آن چندجملهایهای  Aو  Bبیهصیورت زییر تعرییف
میشوند:
1

1
na
)  1  a1z  ...  ana z
1
1
nb
B (z )  b  b z  ...  b z

() 3
()68

1

nb

A (z

0

کییه در آن n a ،و  nbتعییداد جمییالت تأخیریافتییه را بییهترتیییب بییرای
چندجملهایهای  Aو  Bنشان میدهد .برای بهدسیت آوردن ورودی
کنترل که همان خروجی کنترلکننده فرمانده اسیت ،ابتیدا بایید تیاب
هزینه ( )66کمینه شود که ای کار توس بهینهسیاز شیک  7صیورت
میپذیرد.

شکل  :3نمایش سادهشده شکل  2بر اساس سیگنالهای نیرو

بحث مرتب با ردیابی موقعیت در زیربخش قبلی صورت پیذیرفت.
حال برای طراحی کنترلکننده فرمانیده کیه وظیایف فیوق را عهیدهدار
است ،سیستم را بر اساس سیگنالهای نیرو سیادهسیازی مییکنییم .بیا
سادهسازی ،شک  2بهصورت شک  9درخواهد آمد که در آن:
) G ( z )  Gˆ s ( z ).G ( z
m

() 1
و

) Z e ( z )Cs ( z )Gs ( z

()1

) 1  Z e ( z )Gs ( z )  Cs ( z )Gs ( z

طبق شک  ،9تاب تبدی از
() 4

Fh

تا

Fe

Gˆ s ( z ) 

k
C m (z ).G (z ).z
) ( k  f
1  C m (z ).G (z ).z

1

Serial no. 80

N2
2
]) J   [ Fh (t  k )  Fep (t  k
k  N1

بهصورت زیر است:
T (s ) 

با توجه به وجود تأخیر زمیانی در مخیرج تیاب تبیدی رابطیه (،)4
پایداری آن تحت تأثیر تأخیر زمانی است بهطوریکه تیأخیری کوچیک
میتواند منجر به ناپایداری سیستم شیود؛ بنیابرای روش هیای کنتیرل
کالسیک نمیتوانند برای کنترل سیستم بهکار گرفته شود .بدی منظور
در ای مقاله ،از کنترل پیشبی مبتنی بر مدل استفاده میکنیم .روش
کنترل پیشبی مبتنی بر مدل بهطور عام از طیرح نشیان دادهشیده در
شک  7تبعیت میکند [ .]96در ادامیه ایی زییربخش ،طیرح کنترلیی
پیشنهادی را بر اساس ای شک توضیح مییدهییم .گفتیار سیاده ایی
روش کنترلی بیدی صیورت اسیت :ورودی کنتیرل آینیده را بیر اسیاس
ورودیهای گذشته و خروجیهای گذشته بهگونهای تعییی کنییم کیه
خروجی پیشبینی بهاندازه کیافی بیه خروجیی دلخیواه نزدییک باشید.
همانطور که در شک  7دیده میشود به مدلی از دستگاه 4نییاز اسیت
که همان تاب تبدی رابطه ( )1است .ای رابطه را میتوان بهصورت:
() 0

شکل  :4ساختار پایه کنترل پیشبین مبتنی بر مدل []31

1
). z
1
) A( z

B( z

G( z) 

()66

Nu
2
])   [ u (t  k  1
k 1

با شرط:
u (t  k )  0, Nu  k  N 2  1

()62

که در آن N u ،حداکثر افق کنترل N 1 ،حداق افق پییشبینیی و
حداکثر افق پیشبینی اسیت Fep .پییشبینیی سییگنال نییروی محیی

N2

عملیییاتی،

Fh

نیییروی اعمییالی توسیی کییاربر  ،ضییریب وزنییی و

 k.   1  z 1در رابطههای باال گام پیشبینی است.
برای بهدست آوردن ورودی کنترل بایستی معادله دیوفیانتی ()69
ح شود.
()69

) 1

1

M k (z

k

)z

1

) Ek ( z

1

A( z

چندجملهای  E kاز مرتبه  k  1و چندجملهای  M kاز مرتبه
است .همان طور که در رابطه ( )66دیده میشود تاب هدف و بهتب آن
ورودی کنترل ،تابعی از پیشبینی سیگنال نیروی محی عملییاتی نییز
هست .پیشبینی ای نیرو با افیزودن سییگنال خطیای فیلترشیده بیی
na

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 47, no. 2, summer 2017

 /171مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،74شماره  ،2تابستان 6931

خروجی تأخیردار مدل و خروجی تأخیردار مدل دسیتگاه بیه خروجیی
مدل دستگاه حاص میشود .قاب ذکر است کیه فیلتیر میورد اسیتفاده
یک فیلتر پایی گذر بوده و در کنترل پیشبی مرسیوم چنیی چییزی
وجود ندارد .رواب پیشبینی سیگنال نیروی محیی عملییاتی و فیلتیر
پایی گذر بهصورت زیر است:
)) Fep (t )  Fˆe (t )  L( z )( Fe (t  f )  Fˆe (t  f

()67

1

()61

1

L( z ) 

1z

نقییش )  L (zو سییاختار جبییران زمییان تییأخیر مسیییر برگشییت و
همچنی تحلی مقاوم در برابر نامعینیها با جزئیات در بخیش  7آورده
شده است .با ح معادله دیوفانتی و روابی ( )67و ( ،)61پییشبینیی
نیرو در محی عملیاتی برای  kگام جلوتر بهصیورت زییر خواهید بیود
[:]96
1
)Fˆe (t  k )  Gk ( z ) u (t  k  1
k
1
1
) z [Gk ( z )  Gk ( z )]u (t  1

()61

1

)  M k ( z ) Fep (t

()64

1

1

1

1

b

1 k

 ...  g k 1 z

1

 H1 
 H2 
1

) ( R (t )  G ( z ) u (t  1 | t -1
H 
 Nu 
) ).Fep (t

-1

-M(z

بهدسیت مییآیید .در رابطیه ( ،)63بیردار ) u (t  i |tعبیارت اسیت از
پیشبینی - iگام جلوتر برای نیروی محی
برابر است با:

در زمان  tو میاتریس H
0

1 T

()28

Nu  Nu

  I

T

0

 (

1

0
1
1

 H1  1
 H 2  1


H  
 Nu  1
N  N2
 u

Serial no. 80

g0
2 2

gN

کنترلکننده پیشبی عموماً در هر لحظیه  N uمحاسیبه را انجیام
داده و آن را در بردار کنترل ذخیره میکند ،اما برای اعمال به دسیتگاه
فق اولی محاسبه را مورد استفاده قرار داده و بقیه را حذف مییکنید.
ای فرایند برای هر لحظه تکرار میشود که خاصیت بازگشیتی کنتیرل
پیشبی مبتنی بر مدل را نشان میدهد .با توجه به ای مطلیب اولیی
دنباله کنترلی از رابطه ( )63بهصورت زیر قاب استخراج است:
)u (t | t )  u (t  1 | t  1

()22

1

) H1 ( Fh (t )  G ( z )u (t  1 | t  1
))  M ( z 1 ) Fep (t

بهعبارت دیگر داریم:
()29

) H1 Fh (t )  H1 M ( z 1 ) Fep (t
1

1

(1  H1G ( z ) z ) 

u (t | t ) 

) H1 M ( z 1
1

) (1  z )(1  H1G ( z 1 ) z 1
i

()21

1

 u (t | t )  1
 u (t  1 | t )  1

)    u (t  1 | t - 1
u (t  N  1 | t )  1

 
u

) 

()26

Gk ( z )  g 0  g1 z

بنابرای  ،دنباله کنترلی یا همیان خروجیی کنتیرلکننیده فرمانیده
بهصورت:

()63

0

()27

Gk ( z )  Ek ( z ).B( z )  g 0  g1z  ...  g k 1n z

()60


0 


g N N
2
u  N N
2
u

0

 g0
 g1

g
 N2 1

از ( ،)29کنترلکننده فرمانده و همچنی پیشفیلتر عبارتند از:

که در آن. 1  k  N 2 ،
1k nb

طراحی کنترل پیشبی برای . . .

Cm ( z ) 

N2

 h1i z

i 1

1

) H1 M ( z

W ( z) 

 -4پیشبین اسمیت
پیشبی اسمیت یک جبیرانسیاز کیامالً وابسیته بیه میدل اسیت و در
سیستم های تأخیردار مختلفی مورد استفاده قیرار گرفتیه اسیت [ 92و
 .]99در ادامییه بییه نحییوه جبییران زمییان تییأخیر در مسیییر برگشییت و
نامعینیهای مربوط به زمان تأخیر و محی عملیاتی میپردازیم .شیک
 1ساختار کلی پیشبی اسمیت را نشان میدهد .در حالت نامی داریم:
()21
) G n (z )  G (z
()24
f f
در ای حالت ،نیازی به فیلتر پایی گذر با بهره واحد نیست (قبالً به
آن اشارهای داشتیم)؛ اما اگر در زمان تأخیر و دینامیک محی عملیاتی
نامعینیهایی وجود داشیته باشید ،نقیش فیلتیر پیایی گیذر )  L (zبیر
پایداری و عملکرد بسییار برجسیته خواهید بیود .پییشبیی اسیمیت و
ساختار کلی کنترل برای ای مقاله در شک  1آورده شده اسیت .طبیق
رابطه ( ،)61اگر    1باشد ،فیلتر ناپایدار شده و سیستم نییز بیهتبی
آن ناپایدار خواهد شد .هرچه  به صفر نزدیکتر باشد ،پاسخ سری تر
خواهد بود و هرچه به یک نزدیکتر باشد پاسخ کندتر میشود .مشاهده
میشود که بی پایداری و عملکرد مناسب باید میالحهای برقرار شیود؛
بنابرای ضروری است  0    1انتخاب شود بهگونهای کیه پاسیخهیا
مشخیههای مناسبی داشته باشند.
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بررسی پاییداری مقیاوم اسیتفاده مییشیود .طبیق روابی ذکرشیده در
بخشهای قبلی ،کنترلکنندهها ابتدا بر مبنای اصول کنترل پییشبیی
(کنترلکننیده فرمانیده) و کنتیرل تناسیبی  -مشیتقی (کنتیرلکننیده
فرمانبر) طراحی شده و سپس مقاوم بودن ک سیسیتم بیا شیرط ()92
بررسی میشود .در صورت برآورده نشیدن شیرط ( ،)92پیارامتر فیلتیر
)  ،)α( ، L( zباید مورد یک بازتنظیم ساده دستی واقی شیود .انتخیاب
مقدار مناسب ( αکه بازه صحیح آن در بخش  7آورده شد) بستگی بیه
مشخیههای عملکردی مد نظر کاربر دارد .ذکر ای نکته ضروری اسیت
که نامعینیهای موجود در زمان تیأخیر و میدلسیازی هیر دو عملکیرد
سیستم عملیات از راه دور را تنزل میدهند؛ بنابرای  ،بایید مییالحهای
بی عملکرد و نامعینیهای اعمالی به سیستم برقرار شود تا پایداری نیز
تضمی شود.

شکل  :5پیشبین اسمیت بدون فیلتر پایینگذر

 -6شبیهسازی
در ای بخش برای ارزیابی ساختار کنترلی پیشنهادی ،شبیهسازیها در
سه حالت مختلف انجام می شود .پارامترهای مربیوط بیه سیسیتمهیای
فرمانده و فرمانبر در جدول  6آورده شدهاند .زمان نمونهبرداری برابر بیا
 8/6ثانیه است .پارامترهای کنتیرلکننیده تناسیبی  -مشیتقی فرمیانبر
بهصیورت  K d  79و  K d  71و پارامترهیای میرتب بیا کنتیرلکننیده

شکل  :6ساختار کلی سیستم

 -5پایداری مقاوم
بهمنظور تحلی قوام سیستم کلی عملیات از راه دور ،تاب تبدی رابطیه
( )1را به همراه نامعینیهای محی عملیاتی (  ) Guبهصورت زییر در
نظر بگیرید:
k
 ...  bkb z b
G  Gn  Gu  
A 1  a z 1  ...  a z ka
1
ka
1

()20

آنگاه تاب تبدی از )  u (t | tتا

b0  b1 z

Fep

f

()23

) ( k  f

B

Fep
) u (t | t

برای سادگی کار ،رابطه ( )23بهصورت زیر قاب بازنویسی است:
()98

Fep
) u (t | t

که در آن
()96

]  G n (z )z f

) (k f

  [(G n (z )  Gu )z

اولی جمله از رابطه ( )98همان دستگاه نیامی اسیت و جملیه دوم
مرتب با تأخیر زمانی و نامعینیهیای میدل اسیت .طبیق قضییه بهیره
کوچک [ ،]97برای پایداری باید شرط زیر برقرار باشد:
()92

1

) C m (z
) 1  C m (z )G n (z
) (0,

L (z )

در واقیی همییانطییور کییه مشییاهده میییشییود نحییوه طراحییی
کنترلکنندهها متأثر از شرط ( )92نیستند و از ای شیرط فقی بیرای

Serial no. 80

حالت ( :)1پاسخهای سیستمی با  6واحید تیأخیر در مسییر رفیت
( 688میلیثانیه) و  6واحید تیأخیر در مسییر برگشیت بیدون در نظیر
گرفت نامعینی.
( 6ثانیه) و  68واحد تأخیر در مسیر برگشت با در نظر گرفت نیامعینی
در زمان تأخیر و  2درصد نامعینی در دینامیک محی عملیاتی.
حالت ( :)3پاسخهای سیستمی با  28واحد تأخیر در مسییر رفیت

 (G n ( z )  Gu ) L( z ) z

 Gn ( z )  L( z )

 Nu  28 ،   8/2 ،   8/3و  . N 2  18ذکر ای نکته ضیروری اسیت
که کلیه پارامترهای کنترلکنندهها در تمام حالتها ثابت است.

حالت ( :)2پاسخهای سیستمی با  68واحد تأخیر در مسییر رفیت

بهصورت زیر خواهد بود:

 Gn ( z )  Gn ( z ) L( z ) z

فرمانده با استفاده از کنترل پییشبیی مبتنیی بیر میدل عبیارتانید از

( 2ثانیه) و  28واحد تأخیر در مسیر برگشت با در نظر گرفت نیامعینی
در زمان تأخیر و  2درصد نامعینی در دینامیک محی عملیاتی.
در شبیهسازیها ،سیگنالهای پله ،سینوسی و پالس توسی کیاربر
انسانی اعمال میشود .نتای بهصورت ردیابی نییرو ،ردییابی موقعییت و
پایداری مقاوم در شک های  4تیا  60آورده شیدهانید .خی چیی هیای
شییک هییای  67 ،68و  60مبییی سییمت راسییت رابطییه ( )92یعنییی
 28 log )6( =8 dbاست .میتوان مشاهده نمود که پایداری و شفافیت
در تمامی حاالت برقرار است .در شک های  0 ،4و  3بیهترتییب پاسیخ
پله ،پاسخ سینوسی و پاسخ پالس برای ردیابی موقعیت و نیرو در حالت
اول آورده شده است .همانگونه که مشاهده میشود در شیرای وجیود
تأخیر زمانی اندک و عدم حضور نامعینی پاسخها بسیار هموار هسیتند.
در شک  ،68همانطور که مشاهده میشود شیرط پاییداری مقیاوم در
رابطه ( )92برآورده شده است.
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جدول  :1پارامترهای سیستمهای فرمانده و فرمانبر
مقدار

پارامتر

مقدار

پارامتر

6Kg

Ms

8/7Kg

Mm

8/2N/m

Bs

9N/m

Bm

(الف)

(الف)

(ب)
شکل  :9پاسخهای پالس برای حالت ()1؛ (الف) ردیابی موقعیت( ،ب)
ردیابی نیرو

(ب)
شکل  :7پاسخهای پله برای حالت ()1؛ (الف) ردیابی موقعیت( ،ب)
ردیابی نیرو

(الف)

در شک های  62 ،66و  69بهترتیب پاسیخ پلیه ،پاسیخ سینوسیی و
پاسخ پیالس ردییابی موقعییت و نییرو در حالیت دوم آورده شیده اسیت.
همانگونه که مشاهده میشود در شرای وجود تأخیر زمانی متوسی بیه
همراه نامعینی در زمان تأخیر و  2درصید نیامعینی در دینامییک محیی
عملیاتی  ،پاسخ نسیبت ًا نیرم و بیا فیراجهش همیراه اسیت .در شیک ،67
همانطور که مشاهده میشود شرط پایداری مقیاوم در رابطیه ( )92نییز
برآورده شده است .شک های  61 ،61و  64بهترتییب پاسیخ پلیه ،پاسیخ
سینوسی و پاسخ پالس ردیابی موقعیت و نییرو در حالیت سیوم را نشیان
میدهند .همانگونه که مشاهده میشود در شرای وجیود تیأخیر زمیانی
بزرگ به همراه نامعینی در زمان تأخیر و  2درصد نیامعینی در دینامییک
محی عملیاتی ،پاسخ نهچندان نرم و با فراجهش و نوسانات همراه است.
اما علیرغم ای موضوع ،در شیک  ،60شیرط پاییداری مقیاوم در رابطیه
( )92برآورده شده است.

(ب)
شکل  :8پاسخهای سینوسی برای حالت ()1؛ (الف) ردیابی موقعیت( ،ب)
ردیابی نیرو
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شکل  :11برقراری شرط پایداری مقاوم برای حالت ()1
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(الف)

طراحی کنترل پیشبی برای . . .

دور بییرای دسییتیییابی بییه پایییداری و شییفافیت بییود .بییدی منظییور دو
کنترلکننده محلی بهنامهای کنترلکننده فرمانده و کنترلکننده فرمانبر
طراحی گردید .شبیه سازی ها عملکرد مناسب ساختار پیشنهادی را نشان
میدهد .دستاورد ای مقاله در ارائه طرحی ساده در مواجهه با تأخیرهای
بزرگ نامعی و نامعینی در محی عملیاتی است درحالیکه پژوهشهیای
دیگر در صورت فراهم آوردن شفافیت و حفظ پایداری از درجه پیچیدگی
باالیی برخوردار هستند یا ممک است هیر دو معییار شیفافیت در آنهیا
برقییرار نباشیید .وجییود فییراجهش در سیسییتمهییای عملیییات از راه دور در
کاربردهای خیا از جملیه پزشیکی از راه دور کیاربرد آنهیا را محیدود
میکند .ازای رو ،کار آتی در نظیر گیرفت قییودی بیرای دسیتییابی بیه
پاسخهای هموارتر است که بهواسطه آن پاسخها از یک حید مجیاز عبیور
نکنند.

(ب)
شکل  :11پاسخهای پله برای حالت ()2؛ (الف) ردیابی موقعیت( ،ب)
ردیابی نیرو
(الف)

(الف)
(ب)
شکل  :13پاسخهای پالس برای حالت ()2؛ (الف) ردیابی موقعیت( ،ب)
ردیابی نیرو

(ب)
شکل  :12پاسخهای سینوسی برای حالت ()2؛ (الف) ردیابی موقعیت،
(ب) ردیابی نیرو

 -7نتیجهگیری
هدف از ای مقاله ارائه ساختار کنترلی برای سیستمهیای عملییات از راه

Serial no. 80

شکل  :14برقراری شرط پایداری مقاوم برای حالت ()2
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)(الف

)(الف

)(ب
) (ب،)؛ (الف) ردیابی موقعیت3(  پاسخهای پالس برای حالت:17 شکل
ردیابی نیرو

)(ب
،)؛ (الف) ردیابی موقعیت3(  پاسخهای پله برای حالت:15 شکل
(ب) ردیابی نیرو

)3(  برقراری شرط پایداری مقاوم برای حالت:18 شکل
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