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 وجاود، یکی از مشکالت موجود در تولید قواعد فاازی باا دادههاای آموزشای. مهمترین بخش در یک سیستم فازی پایگاه قواعد آن است:چکیده
 لذا تولید قواعد و تصمیمگیری برای انتخاب تالی.دادههای ناسازگار است زیرا در اینگونه دادهها چند خروجی برای وضعیتهای یکسان وجود دارد
 روشهای موجود از برآیند حالتهای ناسازگار استفاده میکنند که باعث تولید خروجی با مقادار.مناسب برای هر قاعده با چالش همراه خواهد بود
 در یادگیری تقاویتی، بهمنظور بهبود این مشکل در این مقاله از مقداردهی اولیه بهمقدار احتمال انتخاب عملها.میانگین تالیهای مربوطه میشود
 با خوشهبندی داده آموزشی و استفاده از مدل سوگنوی مرتبه صفر با تعدادی عمل کاندید در.نقاد استفاده میشود-فازی مبتنی بر معماری عملگر
 باا. بهصورت برخط تنظایم میشاوند،نقاد و سیگنال تقویتی- پارامترهای ماژول عملگر مقداردهی اولیه شده و درنهایت با معماری عملگر،هر قاعده
 ایاده ارائهشاده در مسائله نااوبری رباات،توجه به اینکه مشکل ناسازگاری در دادههای مربوط به ناوبری ربات نسبت به موارد دیگر نمایانتر اسات
 نتایج آزمایشها حاکی از آن است کاه روش ارائهشاده موجاب. برای ربات ایپاک انجام شده استWebots  آزمایشها در شبیهساز.استفاده میشود
. کاهش برخورد به موانع در مسئله ناوبری ربات با قواعد فازی کمتر است،کاهش زمان یادگیری
.نقاد- معماری عملگر، داده آموزشی ناسازگار، تولید قواعد فازی، کنترلگر فازی:واژههای کلیدی
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Abstract: Rule base is the most important part of a fuzzy inference system. Inconsistent data make some challenges in generating of
fuzzy rules. In these cases, since there are multiple outputs for the same states, hence making decision for suitable consequence
selection in each rule is a big challenge. Averaging of inconsistent states has been adopted by current methods and they create output
with average of related consequences. The initialization of actions selection probability in fuzzy reinforcement learning based on
architecture Actor-critic is used in this method. In this method, training data is clustered and zero order Sugeno method with number
of candidate action in each rule are used for the initialization of the actor module parameters and they are online tuned with adopting
actor-critic and reinforcement signal finally. There are many inconsistent challenges in robot navigation data in comparing other
cases. Therefore the proposed method is used in robot navigation problem. The experiments are done for e-puck robot in Webots
simulation. Results show that proposed method has reduced training time, collision to obstacle and fuzzy rule numbers.
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 -1مقدمه
مجموعههای فازی [ ]6و کنتارل فاازی [ ]8توساط دکتار لطفایزاده،
استاد دانشگاه برکلی آمریکا ،بهترتیب در ساال  6310و 6349معرفای
گردید .سیستمهای فازی ،سیستمهایی دانش مبنا هستند که در آنهاا
پایگاه دانش از قواعد اگار-آنگااه فاازی تشاکیل شاده اسات .اولاین و
مهمترین قدم در سااخت ایان سیساتم ،بهدساتآوردن مجموعاهای از
قواعد فازی است و روشهای مختلفی [ ]7 ،9برای تولیاد قواعاد اگار-
آنگاااه فااازی وجااود دارد ،همچنااین از سیسااتمهااای فااازی بااهعنوان
تقریبگرهای عمومی [ ]1 ،0یاد میشود .برای تولیاد قواعاد فاازی دو
راهکار [ ]4اساسی استفاده از دانش خبره و دادههای ورودی-خروجای
است .در صورت وجود دانش قبلی از سیستم ،طراحی سیستم با داناش
خبره انجام میگیرد .اگر دانش کافی از سیستم در دسترس نباشد ،باید
با دادههای عددی جمعآوریشده ،سیستم موردنظر طراحای گاردد .در
این مقاله طراحی سیستم با دادههای عددی مورد بررسی قرار میگیرد.
ازجمله روش های تولید قواعد فازی ،روش جدول جستجوی وانا
[ ]2است که با هر زوج ورودی-خروجی یک قاعده تولید میشود لیکن
امکان وجود تناقض بین دادهها وجود دارد .این روش با بروز قواعاد باا
مقدم یکسان و تالی متفاوت ،قاعده با بیشترین درجه تحریک انتخااب
میگردد .در روش جدول جستجوی وان  ،یک رویه سیستماتیک برای
تعیین تعداد قواعد و توابع عضویت وجود ندارد و مساتقل از دادههاای
ورودی-خروجی است .روشهای زیادی شبیه روش جادول جساتجوی
وان وجاود دارد کاه از بیشاینه بارای انتخااب قاعادهای باین قواعاد
ناسازگار و از راهکارهای متفاوتی همچون الگوریتم ژنتیک برای تنظایم
پارامترهای سیستم استفاده میکنند [ ،]3ضعف دیگر ایان روش اابات
بودن تعداد قواعد است.
روش دیگر ،روش حداقل مربعات بازگشتی [ ]2اسات کاه از هماه
دادههای ورودی-خروجی برای بهروزرسانی پارامترهای سیساتم فاازی
طراحیشده ،استفاده میگردد .در این روش نیز راهکاار سیساتماتیکی
برای تعیین تعداد قواعد فازی ارائه نشده است .روش دیگر خوشهبندی
دادههای ورودی-خروجی است که هر یاک از خوشاهها باهعنوان یاک
قاعده در نظر گرفته میشود .مزیت این روش ،متغیر بودن تعداد قواعد
فازی اسات .ضاعف ایان روش ،عادم راهکاار مناسابی در مواجهاه باا
دادههای ناسازگار است زیرا هرچه خوشهها کوچک میشوند باز مشکل
ناسازگاری وجاود دارد .بعضای از روشهاا [ ]65فقاط از خوشاهبندی
دادههای ورودی استفاده میکنند که بهتر است ورودی-خروجی بااهم
خوشهبندی شوند تا از دانش موجود در دادههاای خروجای نیاز بارای
خوشهبندی بهره برده شود.
از دیگر روشهایی که با اساتفاده از دادههاای عاددی باه طراحای
سیستم فازی میپردازد روش گروهبندی دادههای ناسازگار [ ]66اسات
که به دادههای ناسازگار موجود در یک گروه ،احتمالی نسبت میدهد و
درنهایت با میانگین وزندار خروجای قواعاد ،خروجای نهاایی سیساتم
بهدست میآید .در اکثر روشهایی که برای بهباود مشاکل ناساازگاری
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ارائه شده است از میانگینگیری اساتفاده میشاود کاه باعاث افازایش
خطای سیستم میگردد .بهعنوانمثال [ ]68مطابق شکل  ،6در ناوبری
ربات اگر ربات در موقعیتی باشاد کاه بتواناد باا زاویاه  70باه راسات
(قسمت الف) و با زاویه  -70به چپ (قسمت ب) بچرخد ،با روشهاای
موجود و میانگینگیری وزندار خروجی قواعد ،خروجی سیساتم صافر
که باعث حرکت رباات باا زاویاه صافر درجاه و برخاورد آن باه ماانع
میگردد.

الف :چرخش به راست

ب :چرخش به چپ

ج :حرکت مستقیم و برخورد به مانع

شکل :1تأثیر سوء ناسازگاری در دادههای آموزشی

در روشی [ ]69دیگر برای تولید قواعد فازی از روش شبکهای
استفاده میشود لیکن تعداد قواعد فازی بیشتر و همچنین پیچیدگی
آن هم افزایش مییابد .اکثر مسائل موجود در دنیای واقعی یک مسئله
بهینهسازی با ماهیتی پویا هستند ،بهطوریکه مقدار بهینه سراسری
آنها در طول زمان ممکن است تغییر کند [ ،]67ازجمله روشهای
پویا میتوان به روشهای یادگیری تقویتی اشاره کرد .در مسائلی که
عدم قطعیت وجود دارد بهتر است از روشهای احتمالی استفاده شود
[.]60
در این مقاله طراحی سیستم فازی با خوشاهبندی ،سیساتم فاازی
سوگنو [ ]61مرتبه صفر و برای تالی قواعد چند عمل کاندیاد در نظار
گرفته می شاود .بارای بهباود تولیاد قواعاد فاازی باا دادههاای دارای
ناسازگاری از مقداردهی اولیه به مقادار احتماال انتخااب عمالهاا ،در
یادگیری تقویتی فازی مبتنی بر معماری عملگر-نقاد استفاده میشاود
بدینصورت که از داده آموزش بارای تعیاین سااختار و تنظایم تواباع
عضویت و مقداردهی اولیه تالی قواعد سیستم کنترلای فاازی اساتفاده
شده و آنگاه مقدار نهایی تالی قواعد با عملگر معمااری عملگار-نقااد و
سیگنال تقویتی که بهصورت برخط بهدست میآید تنظیم میشاود .باا
توجه به اینکه مشکل ناسازگاری در دادههای مربوط باه نااوبری رباات
نسبت به موارد دیگر نمایانتر است بههمین دلیال ،ایاده ارائهشاده در
مسئله ناوبری ربات اساتفاده شاده اسات کاه حااکی از کااهش زماان
یادگیری ،کاهش برخورد به موانع و کاهش تعاداد قواعاد فاازی اسات.
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ساختار مقاله بدین شرح است .در بخش  8تولید قواعد فازی احتمالی و
روش ارائهشده تشریح میگردد .در بخش  9به پیادهسازی و شبیهسازی
کار پرداخته میشود و درنهایت بخش  7بحاث و نتیجاهگیری را بیاان
میکند.
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این مقدار احتمالی ،به عملگر معماری عملگر-نقاد تزریاق میشاود .باا
این کار درواقع دانش موجود در دادههای ورودی-خروجای باه عملگار
معماری عملگر-نقاد داده میشود .با توجه باه اینکاه از سیساتم فاازی
سوگنو مرتبه صفر استفاده شده است ،خروجی سیساتم فاازی مطاابق
رابطه ( ،)8جمع وزندار خروجی قواعد است [.]62

 -2تولید قواعد فازی احتمالی با دادههای عددی
روشی که در این مقاله برای بهبود تولید قواعد فازی ارائه میشود از دو
فاز اصلی تشکیل شده اسات .فااز اول خوشاهبندی دادههاای ورودی-
خروجی با خوشهبند -cمیانگین ،تعیاین سااختار ،تنظایم پارامترهاای
توابع عضویت در قسمت مقدم و مقداردهی اولیه پارامترهای تالی قواعد
فازی است .فاز دوم ،تنظیم پارامترهای تالی قواعد باهکماک یاادگیری
تقویتی مبتنی بر معماری عملگر-نقاد و تنظیم دقیقتر پاارامتر پهناای
توابع گوسین در قسمت مقدم بهصورت برخط است.

𝑖𝑦 𝑖𝑤 ∑𝑐𝑖=1
𝑖𝑤 ∑𝑐𝑖=1

()8

که درجه تحریک هر قاعده طبق رابطه ( )9برابر است با:
𝑛
𝑗
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) 𝑖𝐴(𝜇 ∏ = 𝑖𝑤
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و درجه تطابق دادههای ورودی از رابطه ( )7بهدست میآید.

 -1-2طراحی سیستم فازی احتمالی
سیستم فازی سوگنو مرتبه صفر مطابق ذیل در نظر گرفته میشود:
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…
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i=1,…,c
j=1,…,n

 -2-2تنظیم دقیق پارامترهای سیستم طراحیشده

بهکمک خوشهبند -cمیانگین ،دادههای ورودی-خروجی جمعآوریشده
توسط ناظر به  cخوشه تقسیمبندی میشاوند [ .]64فار کنیاد = 𝑠
𝑛𝑥 × … ×  𝑥1بااردار  nبعاادی متغیرهااای ورودی و × … × 𝐴𝑖 = 𝐴𝑖1
𝑛𝑖𝐴 n ،مجموعه فازی محدب اکیدًا نرمال برای  iامین قاعاده باشادm .
تعداد عملهای گسسته ممکن در هر قاعده و 𝑗𝑖𝑛𝑜𝑖𝑡𝑐𝑎 j ،اماین عمال
کاندید بارای قاعاده iام و 𝑗𝑖𝑝 ،ارزش احتماالی عمال jام در قاعاده iام
است .در هر قاعده از  mعمل موجاود در تاالی قواعاد ،عملای مناساب
انتخاب میشود و برای خروجی سیساتم فاازی ،ترکیاب وزندار آنهاا
محاسبه میگردد.
مقدار احتماالی تاالی قواعاد از رابطاه ( )6کاه نرمالشاده تعاداد
دادههای خروجی موجود در هر خوشه به نزدیکترین عمل کاندیاد در
تالی قواعد است ،بهدست میآید.
∑k|output

2

) 𝑗𝑖𝑣 (𝑥𝑗 −

) 𝑗𝑖𝐴(μ

بهترتیب  σij ,vijبهعنوان مرکز و پهناای تواباع گوساین در نظار گرفتاه
میشود.

𝑚∑
𝑗=1 𝑝𝑖𝑗 = 1, i=1,…,c
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= ̂𝑦

پارامترهای 𝑗𝑖𝑝 در طی آموزش سیستم بهصورت برخط با سایگنالهای
دریافتی بهروزرسانی می شود تا بهترین عمل از تالی قواعاد بار مبناای
آنها انتخاب گاردد [ .]63معمااری عملگار -نقااد [ ]86 ،85یکای از
معروفترین روشها در یادگیری تقویتی پیوسته اسات کاه در مساائل
بسیاری بهکار گرفته شده است .این الگوریتم دارای دو بخاش جداگاناه
سیاست (عملگر) و نقاد است .در شکل  ،8بخش عملگر ،سیاست عمال
خروجی را تولید میکند و بخش نقاد ،تابع ارزش را تقریب مایزناد .در
اکثر روشهای ارائهشده ،بخش نقاد تقریبزننده تابع ارزش حالت است.
برای بیان روابط ریاضی در این معماری ،فار کنیاد کاه از مادل
فازی سوگنو مرتبه صفر با  cقاعده ،برای دو بخش عملگر و نقاد استفاده
شاده باشاد ،عمال نهاایی ) aخروجای بخاش عملگار( و مقادار ارزش
تقریبزدهشده ) 𝑡𝐴( 𝑡𝑝 (خروجی بخش نقاد( بهترتیاب در رواباط ( )0و
( )1محاسبه میشوند.
𝑐

= pij

()0

)𝑡( 𝑖𝑎 )𝑡𝐴(𝑖𝜇 ∑ = ) 𝑡𝐴( 𝑡𝑎
𝑖=1

i=1:c, j=1:m,
𝑐

)k=1:n' (n'=number of data in clusteri

() 1

)𝑡( 𝑖𝑤 )𝑡𝐴(𝑖𝜇 ∑ = ) 𝑡𝐴( 𝑡𝑝
𝑖=1

Serial no. 82

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 47, no. 4, winter 2017

تولید قواعد فازی احتمالی . . .

 /6148مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،74شماره  ،7زمستان 6931

صفر شود ،باید پهنای توابع گوسین در قسمت مقدم قواعد بهروزرسانی
گردد .لیکن چهار قاعده از قواعدی که درجه تحریاک بیشاتری دارناد،
انتخاب میشود ،با توجه به اینکاه  And-methodاستفادهشاده کمیناه
است لذا کوچکترین درجه تطابق بین ابعاد مختلف هار یاک از چهاار
قاعده انتخابی را در نظر گرفته و پهنای تاابع گوساین آن بهروزرساانی
میشود .به این صورت که  5/56به پهنای تابع گوسین مربوطاه اضاافه
میگردد (شکل  )9و اینکار تکرار میشود تا حداقل درجه تحریک یک
قاعده از کل قواعد فازی ،به حداقل مقدار  5/5556برسد [.]89

شکل :2ساختار عملگر-نقاد []22
ai(t) ،At

که ) 𝑡𝐴( 𝑖𝜇 شدت تحریک نرمالیزشده قاعده iام برای حالت
پارامترهای وزن بخش عملگر و)𝑡( 𝑖𝑤 پارامترهای وزن بخش نقاد
هستند.
بعد از اجرای هر عمل ،خطای تفاضال ماوقتی در رابطاه ( )4محاسابه
میگردد که  rسیگنال تقویتی و 𝛾 فاکتور نزولی میباشند.
()4

) 𝑡𝐴( 𝑡𝑝 𝜀(𝑡) = 𝑟𝑡+1 + 𝛾𝑝𝑡 (𝐴𝑡+1 ) −

از این خطا برای بهروزرسانی مقادیر وزن هر دو بخش نقاد و عملگار باا
استفاده از روش پسانتشار خطا ،مطابق باا رواباط ( )2و ( )3اساتفاده
میشود کاه 𝛼 و 𝛽 نرخهاای آماوزش بارای دو بخاش عملگار و نقااد
هستند.
()2

) 𝑡𝐴( 𝑖𝜇 × 𝑡𝜀 × 𝑡𝛽 𝑎𝑖 (𝑡 + 1) = 𝑎𝑖 (𝑡) +

()3

) 𝑡𝐴( 𝑖𝜇 × 𝑡𝜀 × 𝑡𝛼 𝑤𝑖 (𝑡 + 1) = 𝑤𝑖 (𝑡) +

شکل  :3توابع عضویت بهروزرسانی شده

شبهکد بهروزرسانی برخط پهنای توابع گوساین در رابطاه ( )65آماده
است.
While firing strength of all rule <0.0001

الزم بهذکر است که با بهروزرساانی پارامترهاای تاالی بایاد شارط
𝑚∑ حفظ گردد .به این صورت که اگر عملی جریماه گرفات
𝑗=1 𝑝𝑖𝑗 = 1
مقداری که از ارزش احتمالی آن کم میشود بین دیگر عملها تقسایم
و به ارزش احتمالی آنها اضافه گردد .اگر عملای پااداش گرفات بایاد
مقداری که پاداش گرفته بین دیگر عملها تقسیم و از ارزش احتماالی
آنها کسر شود.
برای تولید قواعد فازی بهکمک خوشهبندی در مسائلی مثل ناوبری
ربات محدوده دادهها گسترده است و جمعآوری همه جانبه داده مقدور
نیست .لیکن در بعضی از شرایط حالتی پایش مایآیاد کاه بارای داده
ورودی ،همه قواعد با درجه تحریک نزدیک به صفر ،تحریک میشاوند.
این مشکل وقتی نمایان میشود که باید برای بهروزرسانی ارزشهاا در
عملگر و نقاد از درجه تحریک قواعد استفاده شود .باهمنظور رفاع ایان
مشکل ،وقتی درجه تحریک تمام قواعد بارای داده ورودی نزدیاک باه
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()65

firing

highest

have

(𝑛′ ) +

that

Select four rules
)strength(r1,r2,r3,r4

) (𝑛′

]𝜎[𝑘1,𝑘2,𝑘3,𝑘4
]= 𝜎[𝑘1,𝑘2,𝑘3,𝑘4
0.01,
) )(n'=min(degree of membership(r1,r2,r3,r4
End

روش ارائهشده را یادگیری تقاویتی فاازی-عملگار-نقااد باا نااظر
مینامیم که مراحل آن بهطور خالصه در ذیل آمده است:
 .6خوشهبندی دادههای ورودی-خروجی جمعآوریشده توسط
ناظر با الگوریتم -cمیانگین
 .8تنظیم توابع عضویت مقدم قواعد فازی
 .9مقداردهی اولیه احتمالی پارامترهای تالی قواعد
 .7تنظیم نهایی پارامترهای تالی قواعد فازی بهکمک معمااری
عملگر-نقاد
 .0تنظیم دقیقتر پهنای توابع گوسین در قسمت مقدم قواعاد
بهصورت برخط
در فلوچارت شکل 7مراحل کار بهخوبی نشان داده شده است.

1
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تولید قواعد فازی احتمالی . . .

Start

6
Partition input output space
With c-means

8
Determine premise parameters
with cluster

9
Initialize Consequent parameters
with Calculated probability

شکل :5زاویه پیشانی ربات با هدف []22

7

نحوه چیدمان سنسورهای ربات در شکل 1نشان داده شاده اسات.
برای کار با ربات از سنسورهای صفر تا  8و  0تا  4استفاده شده اسات.
سنسورهای صفر و  4برای کنترل جلوی ربات ،از سنسورهای 6و 8برای
کنترل سمت راسات و سنساورهای  0و  1بارای کنتارل سامت چاپ
استفاده شده است .کنترلگر دارای چهار ورودی (ورودی اول تاا ساوم
به ترتیب فاصله ربات با مانع از جلو ،راست و چپ است و ورودی چهارم
زاویه پیشانی ربات با هدف) و یک خروجی (زاویه چرخش پیشانی ربات
در نزدیکی به مانع) است.

state

0

No

If degree all
rules <0.0001

n
Yes
Update premise parameters
)(Standard deviation

Reach Goal

No

Yes
End

شکل :4روش ارائهشده
شکل :2نمایی از سنسورهای ربات

 -3شبیهسازی
بهمنظور پیادهسازی روش ارائهشده ،از شبیهسااز  ]87[ Webotsبارای
ربات ایپاک [ ]80استفاده شده است .در ابتدا باید محیط شبیهساازی،
موانع و ربات مهیا و نقاط شارو حرکات رباات و هادف آن مشاخ
گردد .شبیهساز  Webotsیک قسمت گرافیکی و یک قسمت کدنویسای
دارد .از قسمت گرافیکی برای نشاندادن محیط و موانع اساتفاده شاده
است و قسمت کدنویسی آن به زبان  Cاسات .ایان محایط شبیهسااز،
صفحهای برای شبیهسازی به ابعاد  355×355میلیمترمربع دارد .موانع
در جاهای فرضی قرار داده شده تا آموزش انجام شود .برای کار با ربات
ایپاک در این محیط نیاز به اطالعات سنسورها و زاویه پیشانی ربات باا
هدف ( ،τمطابق شکل  )0است.
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سنسورها عددی بین  5تا  9555را نشان میدهند ،عدد  5تا 655
موقعیتی را نشان میدهد کاه رباات هایا ماانعی را حاس نمیکناد و
 9555هنگامی است که ربات به مانع چسابیده باشاد .زاویاه پیشاانی
ربات با هدف عددی باین  -625°و  625°اسات .خروجای کنترلگار،
زاویه چرخش پیشانی ربات ،عددی بین  +70°و  -70°در نظار گرفتاه
شده است .برای هر چرخ ربات یک رمزگذار 2تعبیه شاده اسات کاه باا
شمارش پالسهای حاصل از آن میتوان مسافت پیمودهشده توسط هر
چرخ را محاسبه کرد [ .]80در شکل 4نمونهای از محایط شبیهسااز در
مرحله آموزش نشان داده شده است.
هر رویداد 3در بخش آموزش شاامل شارو از مباد و رسایدن باه
هدف است.
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سیستم 65 ،محیط در نظر گرفته شده است که در  2محیط اول تنهاا
موقعیت شرو و هدف تغییر میکند .شاکل  2محیطهاای آزماایش را
نشان میدهد.

شکل :7نمایی از محیط آموزش

موقعیت هدف و شرو حرکت ربات در هر رویاداد متفااوت اسات.
شرط توقف در بخش آموزش این است که ربات با  65اجارای متاوالی،
بدون شکست به هدف برسد وگرنه باید با  055جفت موقعیت تصادفی
برای ربات و هدف ،در محیط آموزش داده شود .بعاد از آماوزش رباات
وارد مرحله آزمایش میشود .شماره رویدادها در پایان آموزش بهعنوان
معیار زمان آموزش )LDI) 4در نظر گرفته میشود.
در این مقاله عامل باید یاد بگیرد از نقطاه شارو حرکات کارده و
بدون برخورد به موانع ،به هدف برسد لیکن ابتادا عامال آماوزش داده
میشود .بدین منظور توسط ناظر  8436داده با صفحه کلید و شبیهساز
جمعآوری شده است .باهکماک ایان دادههاا سااختار سیساتم فاازی
موردنظر و پارامترهای مقدم تنظیم و پارامترهای تالی مقداردهی اولیاه
م ایشااوند .در مرحلااه دوم آمااوزش از روش  SAC-RLباارای تنظاایم
پارامترهای تالی استفاده میشود.
برای محاسبه میزان جریمه و پاداشی که در هر وضاعیت ،سیساتم
دریافت میکند ،به دو معیار فاصله ربات از مانع و زاویه پیشاانی رباات
با هدف نیاز است .معیار فاصله طبق رابطه ( )66تعریف میشود.
()66

}𝑡𝑛𝑜𝑟𝑓 𝑑 = min(𝑑𝑓𝑎𝑐𝑒 ) 𝑓𝑎𝑐𝑒𝜖{𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡, 𝑙𝑒𝑓𝑡,

اگر  dبرابر صفر شود یک شکست( 5برخورد ربات به مانع) تلقی میشود
و سیگنال تقویتی دریافتی  -6است .هرگاه فاصله مرکز ربات تاا هادف
 85میلیمتر باشد نشاندهنده رسیدن ربات به هدف اسات و سایگنال
تقویتی دریافتی برابر  6است .در غیار ایان صاورت طباق رابطاه ()68
برحسب زاویه پیشانی ربات و میزان نزدیکی به مانع ،جایزه یا جریمهای
بین 6و  -6دریافت میکند [.]68
𝑒𝑟𝑢𝑙𝑖𝑎𝑓
𝑑 < 0.075
∆> 0 & 𝑑 ≥ 0.07

()68

𝑑 ≥ 0.075
𝑙𝑎𝑜𝑔

& ∆≤ 0

∆
150

−1
−0.5
∆
150
−0.01 +
1

{

|)𝑡(𝜃| ∆= |𝜃(𝑡 − 1)| −

 0اجرای مستقل صورت گرفته اسات کاه هار اجارا شاامل دو مرحلاه
آموزش و آزمایش است .بعد از آموزش ،برای بررسای صاحت عملکارد
روش ارائهشده ،سیستم وارد مرحله آزمایش میشود .در مرحله آزمایش
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شکل :8محیطهای آزمایش

کیفیاات عملکاارد سیسااتم طراح ایشااده در محاایط آزمااایش بااا
معیارهای تعداد برخورد به موانع و مسافت طیشده تا رسیدن به هدف
ارزیابی میشود .برای بررسی صحت عملکرد روش ارائهشده ،دو سیستم
فازی متفاوت دیگار نیاز طراحای شاده و ساه سیساتم بااهم مقایساه
میشوند .تالی هر قاعده در سه سیستم فازی طراحیشده باا  69عمال
کاندیااد بهصااورت {-85، -60، -65، -5،0 ،0 ، 60،65 ،85 ، 95، 70
 }-70، -95،تعریف شده است.
روش ارائهشده ( )SAC-RL1با روش عملگر-نقااد( ]85[ )ACکاه
تولید قواعد فازی با تقسیمبندی شبکهای و بهترتیب 9،8،8و 8مجموعه
فازی برای ورودیهای کنترلگر در نظر گرفته شده است و هیا دانش
اولیهای به عملگر تزریق نمیشود ،مقایسه میگردد .باا سیساتم فاازی
دیگری که با خوشهبندی ،قواعد آن تنظیم شاده اسات و هایا داناش
اولیهای به عملگار اعماال نمیشاود ( )SAC-RL2و همچناین باا روش
 ]68[ SFSLکه تولید قواعد فازی با تقسیمبندی شبکهای و باهترتیاب
8،9،8و 8مجموعه فازی برای ورودیهای کنترلگر در نظر گرفته شده
است ،مقایسه صورت میگردد.
نتایج شبیهسازی در جدول  6آورده شده است .ستون دوم از چاپ
 LDIکه متوساطگیری از  0اجارای مختلاف اسات و ساومین ساتون
متوسط تعداد برخورد به موانع در مرحلاه آماوزش و ساتون چهاارم و
پنجم بهترتیب متوسط مسافت طیشده و تعداد برخاورد باه مواناع در
مرحله آزمایش است.
جدول  :1نتایج شبیهسازی در مسئله ناوبری ربات
Ave.
LDI

method

Failure
rate 2

Ave.
Distance

Failure
rate1

SAC-RL1
AC

صفر

44

65

64

صفر

44

867

84

6

43

78

85

SAC-RL2

3

42

95

75

SFSL

از نتایج مشهود است روش  SAC-RL1از نظار تعاداد برخاورد باه
موانع بهبود چشمگیری داشته است .درواقاع  %30بهتار از روش  ACو
 %41بهتاار از روش  SAC-RL2و همچنااین  %14بهتاار از روش SFSL
اساات .الزم بااه ذکاار اساات کااه روش  SAC-RL2از روش %25 ، AC
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برخورد کمتری به مانع داشته اسات .از ایان مقایساه میتاوان نتیجاه
گرفت که با قواعد کمتر و کاراتر حتای بادون تزریاق داناش اولیاه باه
عملگر معماری عملگر-نقااد نتاایج قابالتوجهی حاصال میگاردد اماا
 SFSLنسبت به  %83 SAC-RL2برخورد کمتری داشته است که ایان
بهخاطر تزریق دانش اولیه است .بهطور متوسط ،روش %25 SAC-RL1
بهتر عمل می کند .با توجه به اینکه هدف بهبود تولید قواعاد فاازی باا
استفاده از دادههای دارای ناسازگاری اسات تعاداد برخاورد باه مواناع،
اصلیترین معیار مقایسه است.
مقایسه دیگر با معیاار  Ave.LDIاسات ،روش  SAC-RL1از روش
 %94 ACو از روش  %60 SAC-RL2و از روش  %02 SFSLسااااریعتر
کنترلگر فازی را تنظیم کارده اسات .باهعبارتدیگر سارعت آماوزش
بهطور متوسط  %94افزایش یافته است .مقایسه دیگر مسافت طیشاده
در مرحله آزمایش است چون هر چهار روش در تمام تکرارها در مرحله
آزمایش به هدف رسیدهاند مسافت طیشده تا هدف برای آنها تقریباً
برابر است .از نقطه نظر تعداد برخورد به مانع در مرحله آزمایش ،چاون
هر چهار روش در مرحله یادگیری ،بهخوبی آموزش دیدهاند ،در مرحله
آزمایش نیز بهخوبی عمل کردهاند .روش  SAC-RL2یک برخورد داشته
است که البته رقم قابلتوجهی نیست .این یک برخورد به این دلیل رخ
داده است که چاون از خوشاهبندی در ایان روش اساتفاده شاده و در
مرحله جمعآوریداده نمیتوان همه دادهها را جمعآوری کرد .هر چناد
در مرحله آموزش پهنای توابع گوسین بهصورت برخط ،تنظیم میشود
و این مشکل تا حد زیادی حل شده است ولی با بهوجودآمادن شارایط
غیرمنتظره ربات یک برخورد داشته اسات وگرناه در کال روش SAC-
 RL2از روش  ACباهطور قابالتوجهی بهتاار عمال کارده اساات .روش
 SFSLدر مرحله آزمایش  3برخورد داشته است کاه مایتاوان نتیجاه
گرفت روشهای تولید قواعد فازی با خوشهبندی و با تزریق دانش اولیه
نسبت به روشهای تولید قواعد فازی با تقسیمبندی شبکهای و داشتن
تزریق دانش اولیه بهتر عمل میکنند.
در جدول  8مقایسهای بین این چهار روش از نظار تعاداد قواعاد
فازی (پیچیدگی سیستم) یا بهعبارتدیگر تعداد خوشهها صورت گرفته
است که نشانگر پیچیدگی کمتر سیستم طراحایشاده باا خوشاهبندی
است .تعداد قواعد در طراحی سیستم با خوشاهبندی باه نصاف تعاداد
قواعد در طراحی سیستم با تقسیمبندی شبکهای کااهش یافتاه اسات
بهعبارتدیگر پیچیدگی سیستم با خوشاهبندی  %05کمتار از طراحای
سیستم با تقسیمبندی شبکهای است.
جدول :2مقایسه بین سه روش از نظر تعداد قواعد فازی (تعداد
خوشهها)
تعداد قواعد فازی

روش

68

SAC-RL1

87

AC

68

SAC-RL2

87

SFSL

در جدول  9واریانس نتایج چهار روش مختلف بیان شده است.
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جدول  :3واریانس نتایج شبیهسازی در مسئله ناوبری ربات
Var
LDI
9/2

Var.
Failure rate2
5

Var.
Distance
65/31

Var.
Failure rate1
46/9

SAC-RL1

5/589

2518

694/4

AC

6

9/90

922/4

89/8

5

SAC-RL2

8/56

68/00

951/39

737/57

SFSL

method

در شکل  3نحوه تغییرات ارزش احتمالی عملهای کاندید در تالی
قاعده دوم را نشان میدهد .همانطور که مشخ است ارزش احتمالی
مربوط به عمل سوم ( )-85°از همان ابتدای کار باهعنوان عملای برتار
است و با افزایش ارزش احتمالی بهعنوان عمل انتخابی قاعاده مربوطاه
شناخته شده است .تغییرات ارزش دیگر عملها بعاد از مادت کوتااهی
تقریبً اابت میشود .همانطور که در شکل مشخ شده است حادودًا
در گام  440تا  425ربات  0برخورد به مانع داشته است و باا دریافات
جریماه نماودار ارزش عمال نازول پیاادا کارده اسات کاه باا دریافاات
پاداشهای بعدی دوباره صعود میکند.

شکل :9نمودار تغییرات ارزش احتمالی عملها در تالی قاعده دوم

 -4بحث و نتیجهگیری
ابتدا دادههای جمعآوریشده به  cخوشه ،دستهبندی شدند و بهکماک
یااادگیری بااا ناااظر ،توابااع عضااویت و پارامترهااای مقاادم ،تنظاایم و
پارامترهای تالی قواعد با احتمال مقداردهی اولیاه شادند .ساپس ایان
احتمال به عملگار معمااری عملگار-نقااد تزریاق گردیاد و باا کماک
یادگیری تقویتی به تنظایم دقیاقتر پارامترهاای تاالی پرداختاه شاد.
همچنین در حین تنظیم پارامترهای تالی با یادگیری تقاویتی ،تنظایم
دقیقتر پارامتر پهنای تابع گوسین بهصورت برخط صورت گرفت .چون
ناسازگاری در ناوبری ربات خیلای نمایاان اسات از شبیهسااز Webots
برای شبیهسازی ایپاک در این مسائله اساتفاده شاد .نتاایج ،حااکی از
بهتربودن مقداردهی احتمالی عملگر در معماری عملگر-نقاد نسبت باه
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