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 با استفاده از منطق. هدف این مقاله بهبود عملکرد سیستمهای کنترل شبکه با استفاده از ارتباط کنترلشده با منطق فازی بهینهشده است:چکیده
 الزم به تو ضیح.فازی و تخمینگرهای بهینه فیلتر کالمن تعیین می شود که چه زمانی دادهها روی شبکه قرار گیرند تا ترافیک شبکه کاهش یابد
 از، در این مقاله.ا ست که نیازی نیست که همواره اطالعات روی شبکه ارسال شود و اندازهگیریها به صورت محلی قبل از ار سال پردازش می شوند
 عملکرد کنترلکنندههای.الگوریتمهای بهینه سازی مبتنی بر جمعیت برای تنظیم پارامترهای سیستم فازی کنترل منطق ارتباطی استفاده می شود
 الگوریتم، الگوریتم رقابت اسددتعماری، الگوریتم ژنتیک،تنظیمشددده با اسددتفاده از نتای بهدسددت آمده از الگوریتمهای بهینهسددازی ازدحام ذرات
 روش بهدست آمده بر روی دو سیستم جرثقیل سقفی شبکهشده با. الگوریتم کلونی مورچهها مقایسه میشوند،بهینهسازی بر پایه جغرافیای زیستی
 درحالیکه همه الگوریتمها نتای قابل قبولی. نتای شبیه سازی اعتبار روش پی شنهادی را اثبات میکند.مشخصههای غیرخطی شبیه سازی می شود
 بهترین عملکرد در استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات از لحاظ کمینهکردن تابع هدف و خطای ردیابی مشاهده شده است،ایجاد کردهاند
 با کارآیی باال حل،و نشان داده می شود این الگوریتم قادر است مشکل هماهنگسازی دو جرثقیل تحت شبکه به هنگام جابهجایی بار با حجم باال را
.کند
 تخمینگرهای حالت، الگوریتمهای هوشمند، منطق ارتباطی فازی، سیستمهای کنترل شبکه:واژههای کلیدی
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Abstract: The goal of this paper is improvement of the operation of networked control systems using optimized fuzzy logic controlled
communication. Network traffic is reduced with optimal kalman filter estimator and fuzzy logic. It should be explained, there is no
need to send information on the network continuously and the measurements are processed locally before sending. In this paper,
population based optimization algorithms are used to set the parameters of fuzzy system for control the communication logic. The
performance of regulated controllers are compared by the results of Particle Swarm Optimization (PSO), Genetic Algorithm (GA),
Biogeography Based Optimization (BBO), Imperialist Competitive Algorithm (ICA) and Ant Colony Optimization with continuous
domain (ACOR) algorithms. The proposed method is simulated on two overhead cranes over a network with nonlinear features.
Simulation results prove the validation of the proposed solution. While the results of all algorithms are reasonable but PSO algorithm
has best result in reducing tracking error and fitness function point of view. Simulation results illustrate the effectiveness of proposed
control system in coordination of two cranes over the network in moving heavy loads.
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 -1مقدمه
در سدالهای اخیر سدیسدتمهای کنترل شدبکه توجه زیادی را به خود
جلب کردهاند .یک سی ستم کنترل تحت شبکه ( )1NCSاز سن سورها،
محرکها و کنترلکنندههایی تشدددکیل شدددده اسدددت که در مکانهای
مختلفی توزیع شدددهاند و از طریق تبادل اطالعات توسددش شددبکههای
ارتباطی بالدرنگ با یکدیگر در تعامل هستند[ .]1استفاده از یک شبکه
مشددترک چندمنظوره برای ارتباط المانهای گسددترده باعث سدداختاری
انعطافپذیر و اطمینانپذیر می شود و معموالً هزینهها و د شواری ن صب
و نگهداری ،تشخیص خطا ،تعمیر و بازبینی را با امکان کنترل از راه دور
کاهش داده و مزایای بسیاری را به ارمغان میآورد[.]2-4
 NCSمیتواند بهطور گسترده بسته به ساختار چند سنسوره و چند
عملگره بهعنوان یک سددیسددتم شددبکهای و سددیسددتم کنترل راه دور
طبقهبندی گردد .همچنین این سددیسددتم میتواند بهعنوان سددیسددتم
کنترل زمان حقیقی /ح ساس به زمان و یک سی ستم کنترل غیر زمان
حقیقی /غیر حساس به زمان طبقهبندی گردد[ .]5شکل  1یک سیستم
کنترل شبکه را نشان میدهد.

n

1

n

n

شکل :1سیستم کنترل شبکهشده

برای کیفیت خدمات ( )2QoSسددیسددتمهای کنترل شددبکه مواردی
باید در نظر گرفته شددوند که تأخیر شددبکه ،پایداری ،تخصددیص پهنای
باند ،برنامهریزی ،ماژولهسددازی ،یکپارچهسددازی ماژولها برخی از موارد
ا صلی آن ه ستند که تو سش جامعه تحقیقاتی برای تو سعه  NCSقابل
اعتماد ،سدددریع و کارآمد درنظر گرفته میشدددوند[ .]5کیفیت خدمات
( )QoSسددیسددتمهای کنترل شددبکه با توجه به ازدحام و تداخل کاهش
مییابند[.]6
سی ستمهای کنترل تحت شبکه کاربردهای ب سیاری در زمینههای
مختلف از جمله در شبکههای سنسور متحرک ،عملیات نظامی ،عملیات
اورژانسددی و فوری پزشددکی ،محیشهای پرخطر ،جراحی از راه دور[،]7
سددیسددتمهای خودکار بزرگراه و وسددایل نقلیه هوایی  -فضددایی بدون
سددرنشددین[ ،]8،9کارخانهها و رباتهای متحرک[ ]5و ..پیدا کردهاند .از
طرفی اسددتفاده از شددبکه مشددترک ،چالشها و مشددکالت جدیدی را به
وجود آورده و تحلیل و طراحی را د شوارتر می سازد[ .]10م شکالتی از
جمله امنیت شبکه ،شبکههایی با پهنای باند محدود ،تاخیرهای شبکه،
از دست رفتن دادهها و ...ازجمله این مشکالت میباشند.
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اختالف مهم بین  NCSو کنترل دیجیتال ا ستاندارد ،این ا ست که
در انتقال در طول شبکه ،دادهها ممکن ا ست از د ست برود .معموالً از
دسددت رفتنهای دادهها درنتیجه خطاهای انتقال در لینکهای فیزیکی
شبکه یا پر شدن حافظه شبکه بهدلیل ازدحام میبا شند[ .]11الزم به
تو ضیح ا ست که از د ستدادن دادهها در شبکههای بی سیم ن سبت به
انواع باسددیم آنها بیشددتر رم میدهد .تفاوت مهم دیگر بین NCSها و
سدددیسدددتمهای کنترل دیجیتال وجود تاخیرها در حلقه کنترل بر پایه
خاصدددیت شدددبکه اسدددت .این تأخیر میتواند باعث کاهش عملکرد
سی ستمهای کنترل طراحی شده در حالتی با شد که در ابتدای طراحی
کنترلکن نده ،تأخیر در نظر گرف ته نشدددود و یا حتی میتوا ند با عث
ناپایداری در سیستم نیز شود .بسته به پروتکل شبکه کنترل )،)3MAC
تأخیر شدددبکه ممکن اسدددت ثابت ،متغیر با زمان و یا حتی تصدددادفی
باشدددد[ .]11همچنین هر شدددب که ارتباطی میتواند میزان محدودی
اطالعات را در واحد زمان در برداشددته باشددد[ .]2تالشهای تحقیقاتی
مهمی ،برای مسدداله تعیین نرم بیت کمینه ،که برای پایدارسددازی یک
سی ستم فیدبکدار خطی تحت یک کانال باند محدود مورد نیاز ا ست،
انجام شددده اسددت[ .]12-16همچنین مشددکل پایدارسددازی پهنای باند
ارت باطی م حدود برای سدددیسدددتم های غیرخطی نیز م طال عه شدددده
است[.]17،18
با پائین نگاهداشدددتن ترافیک شدددبکه میتوان باعث بهبود کیفیت
خدمات ( )QoSسی ستمهای کنترل شبکه شد .برا ساس یک معماری
کنترل که اسدداسددً توسددش یوک[ ]19مطرح شددده اسددت ،برای کاهش
ملزومات ارتباطی ،همیشه اطالعات روی شبکه قرار داده نمیشوند و در
هر بازه زمانی براسدداس اطالعات تخمینگرها تصددمیمی اتخاذ میشددود
مبنی براینکه " آیا ارزش قرارگرفتن آن اطالعات بر روی شددبکه وجود
دارد؟ " و هر کنترلکن نده متغیر حا لت فرآی ند محلی خود را با بق یه
کنترلکنندهها براسدداس پروتکل ارتباطی که توسددش قمنطق ارتباطیق
م شخص میگردد به ا شتراک میگذارد .درنتیجه کاهش ترافیک شبکه
صدددورت می پذیرد و نرم ارسدددال کوچکتر داده ها منجر به تاخیرهای
کوتاهتر و از د ست رفتن کمتر دادهها در سی ستمهای ارتباطی می شود.
مرجع[ ]20کنترل فرایندهای توزیعشددده را در شددبکههای ارتباطی با
یک تأخیر ثابت نشدددان میدهد .تمرکز در این پژوهش تن ها بر روی
فرایندهای خطی م ستقل از زمان ا ست که با نویز سفید گو سی توزیع
شدددده اسدددت .منطقهای تصدددادفی و قطعی را برای تعیینکردن نحوه
ارت باط بین کنترلکن نده ها پیشدددن هاد مید هد .در [ ]21منطق های
ارتباطی بهینه برای معماری سی ستم کنترل شبکه همراه با تخمینگر
جهت کاهش بار ارتباطی ،بهعنوان راهحلهای مساله بهینه سازی هزینه
میانگین که با اسدددتفاده از برنامهریزی پویا حل میشدددوند ،به دسدددت
میآیند .تمرکز در این مقاله روی سددیسددتمهای گسددسددته زمان خطی
مسدددت قل از ز مان اسدددت .در [ ]22یک چارچوب تخمین  LTIبرای
سی ستمهای کنترل شبکه مطرح می شود ،که در آن تخمینهای فیلتر
کالمن محلی به تخمینگر راه دور ار سال می شود .جریان داده به سمت
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تخمینگر راه دور ،توسش سنسور هوشمند و شبکه صورت میپذیرد و
سددنسددور هوشددمند نرم انتقال داده را با افزایش خطای تخمین افزایش
میدهد .همچنین یک برنامه سنسور رخداد  -پایه تصادفی حلقه بسته
و حلقه باز برای تخمین متغیر حالت راه دور پیشدددنهاد داده میشدددود
[ ،]23یک مقایسددده عددی بین تخمینگر کمینه میانگین مجذور خطا
( )4MMSEحل قه بسددد ته و یک تخمینگر  MMSEمعمولی با برنامه
سن سور رخداد  -پایه قطعی ،در یک م ساله تنظیم ردپای هدف ،برتری
برنامه سن سور پی شنهادی را ن شان میدهد .پژوهشهای گذ شته ،برای
سی ستمهای خطی قابل ا ستفاده ه ستند و مبتنی بر محا سبات محض
ه ستند درحالیکه روش پی شنهادی قابل ا ستفاده برای سی ستمهای
غیرخطی و مبتنی بر منطق فازی و روشهای هوش مصنوعی است.

در ادامه این م قا له ،در بخش دوم ،طرح تخمین و منطق ارت باطی
پیشدددنهادی و توضدددیحات کلی ارائه میشدددود .در بخش سدددوم ،روش
پی شنهادی بر روی دو سی ستم جرثقیل شبکه شده پیاده سازی شده و
نتای شددبیهسددازی تحلیل میگردند .سددرانجام نتیجهگیری در بخش
پایانی آورده میشود.

در این مقاله ،مسئله تخمین از راه دور را در نظر گرفته و یک کانال
ایدهآل بدون از دسدددت رفتن دادهها و تأخیر ولی با پهنای باند محدود
فرض میشددود .منطق ارتباطی که در طرح تخمین در نظر گرفته شدده
ا ست ،منطق فازی ا ست که بر مبنای آن احتمال ار سال دادهها ،زمانی
که خطای تخمینگر و مقدار واقعی سی ستم کم با شد ،کاهش مییابد.
به این صورت که دو تخمینگر بهینه وجود دارد یک تخمینگر راه دور
که متغیر حالت سددیسددتم را تخمین میزند وکپی محلی آنکه همین
خروجی را میدهد .خروجی تخمینگر محلی با مقدار واقعی سددیسددتم
مقایسدده می شددود ،اگر خطای تخمین کم باشددد نیازی به ارسددال داده
نی ست و از مقدار تخمینگر راه دور ا ستفاده می شود و احتمال ار سال
داده با منطق ارتباطی فازی پپیشددنهادی کم میشددود .هدف این مقاله،
تنظیم پارامتر های فازی و طراحی کنترلکن نده بهی نه برای کاهش
ترافیک شبکه است.
بدینمنظور ،از الگوریتمهای بهینه سازی هوشمند از جمله الگوریتم
بهی نهسدددازی ازد حام ذرات[ ،]24،25الگوریتم ژنت یک[ ،]26الگوریتم
ر قا بت اسدددتع ماری[ ،]27الگوریتم بهی نهسدددازی بر پا یه جغراف یای
زیسدددتی[ ،]28الگوریتم کلونی مور چه ها [ ]29برای تنظیم پارامتر ها
ا ستفاده شده ا ست .نتای ن شان میدهد عملکرد الگوریتم بهینه سازی
ازدحام ذرات بهتر از بقیه الگوریتمها اسددت .اسددتفاده از یک تخمینگر
محلی که به ت صمیمگیری راجع به ار سال یا عدم ار سال دادهها ت صمیم
بگیرد در کارهای پیشین سابقه دارد[ .]30-31 ،20-22اما تفاوت روش
پیشددنهادی در این مقاله با کارهای پیشددین در این اسددت که در همه
کارهای پیشددین سددیسددتمهای خطی مورد بررسددی قرار گرفتهاند ،در
حالیکه در این مقاله یک سیستم غیرخطی مورد مطالعه قرار داده شده
است .با توجه به استفاده از سیستم غیرخطی ،رویتگر مورد استفاده یک
رویتگر کالمن توسعه یافته است .همچنین استفاده از منطق فازی برای
کنترل سدددویچینگ نوآوری دیگری اسدددت که بههیچعنوان در کارهای
سابق به چشم نمیخورد .اگرچه میتوان پارامترهای سیستم فازی را بر
ا ساس دانش فرد خبره طراحی نمود ،برای دا شتن یک سی ستم فازی
بهینه یک بهینهساز به ساختار اضافه میشود ،تا بر اساس تابع هزینهای
بر اساس خطا پارامترهای سیستم فازی بهبود یابد.
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 -2طرح تخمین و منطق ارتباطی پیشنهادی
م سئلههای پایهای که در سی ستم کنترل تحت شبکه مورد توجه قرار
میگیرد ،تأخیر ناشی از شبکه و از دست رفتن اطالعات در شبکه است
که در این مقاله تالش بر این ا ست که با کاهش بار ارتباطی شبکه این
اثرات نامطلوب کاهش یابد .هرچه نرم ار سال ب ستهها کوچکتر با شد،
تددا خ یرهددا کوتدداه تر و از دسددددت ر ف تن دادههددا ک م تر می گردد.
در این بخش ،یک طرح تخمین برای سدددیسدددتم های غیرخطی در
سدددیسدددتمهای کنترل شدددبکه برمبنای تخمینگرهای بهینه و منطق
ارتباطی فازی پیشنهادی توضیح داده میشود.
طرح تخمین شدددامل فیلتر کالمن محلی و راه دور ،یک برنامهریز
ارتباطی فازی ،یک شبکه و سی ستم پایه و پیرو شامل سیستم فیزیکی،
سددنسددورها ،عملگرها و تنظیمکننده خطی مرتبه دوم ( )5LQRمطابق
شکل  2است.
سی ستم پایه و پیرو بهوسیله یک شبکه با باند محدود ،برای ایجاد
کنترل از راه دور به هم مت صل شدهاند .دو تخمینگر به صورت محلی و
از راه دور که خروجی یکسددانی دارند و متغیرهای حالت سددیسددتم را
تخمین میزنند ،وجود دارند .اندازهگیریها همی شه روی شبکه منتقل
نمی شوند و منطق ارتباطی فازی م سئول این ا ست که تعیین کند چه
زمانی داده باید ار سال گردد .این منطق پی شنهادی مقدار تخمینگر را
با مقدار واقعی مقایسدده میکند و بر اسدداس میزان خطا احتمال ارسددال
دادهها را تعیین میکند.
زمانی که خطای تخمین کم باشددد نرم ارسددال داده را کاهش میدهد.
بنابراین بار ارتباطی کاهش یافته و عملکرد شددبکه بهتر میشددود .فیلتر
کالمن زمانی که دادهها ارسددال میشددود با مقدار دادههای ارسددالشددده
بهروزرسددانی میشددود .سددیگنال کنترلی نیز براسدداس تخمین محلی از
متغیرهای حالت سددیسددتم اصددلی تخمین زده میشددود .در این روش،
پهنای باند شبکه محدود و تأخیر قابل چشمپوشی ،در نظر گرفته شده
اسدددت .پارامترهای منطق ارتباطی فازی با اسدددتفاده از الگوریتم های
هوشدددمند بهینهسدددازی مبتنی بر جمعیت تنظیم میشدددوند .در ادامه
قسمتهای مختلف روش ذکرشده آورده میشود.
 -2-1منطق ارتباطی بهینه
شبکههای عصبی پیشخور چندالیه در شناسایی سیستمهای خطی و
غیرخطی نا شناخته ا ستفاده می شوند[ .]32در میان شبکههای ع صبی
مصددنوعی ،شددبکههای پیشخور تکالیه پنهان ( )6SLFNبهعنوان یک
ساختار قابل توجه میبا شند .ساختار سی ستم ا ستنتاج فازی-ع صبی
[ ]33و  SLFNاز لحاظ کاربردی میتوانند همارز باشند.
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شکل  :2شبکه ارتباطی تحت شبکه ارتباطی کنترلشده

تنها تفاوت این سی ستمها این ا ست که در سی ستم فازی -ع صبی الیه
توابع عضویت و قانون جایی که تمامی ترکیبهای ممکن از ورودیهای
فازیشددده به یک  t-normفازی معرفی شددده و توسددش اپراتور ضددرب
نمایش داده می شوند ،در  SLFNبهعنوان یک الیه پنهان در نظر گرفته
می شوند و پارامترهای مراکز دسته و انحراف معیار هر ورودی مستقل از
ورودی دیگر ا ست و تابع ع ضویت بهعنوان تابع فعال سازی الیه پنهان
در نظر گرفته میشود.
شبکه در نظر گرفته شده در این مقاله ،یک  SLFNمطابق شکل 3
ا ست .یک  SLFNبا  nگره پنهان و  mورودی میتواند با روابش ریا ضی
( )1تا ( )4مدل شود[:]34
𝑗−(𝑥𝑗 −𝑚𝑖,𝑗)2 /𝜎 2 𝑖,
𝑒 = 𝑗𝑓𝑖,
𝑗 ;𝑛 𝑖 = 1, … ,
()1
𝑚 = 1, … ,

𝑚

) 𝑗𝑅𝑖 = ∏ 𝑓𝑖 (𝑥𝑗 , 𝑚𝑖,𝑗 , 𝜎𝑖,

()2

𝑗=1

𝑖𝑅
𝑖𝑅 ∑

()3

= 𝑖𝑤

پارامتر ورودی

xj

توسش الیه ورودی به شبکه وارد میشوند.

 mتعداد پارامترهای ورودی و  nتعداد گره های پنهان را نشدددان
میدهند .در این شبکه پارامترهای 𝑗 𝑚𝑖,و 𝑗 𝜎𝑖,که بهترتیب مرکز دسته
و انحراف معیار توابع فعالسازی الیه پنهان هستند .این پارامترها و وزن
الیه خروجی (  ،( iدر مرحله آموزش شبکه تنظیم میشوند.
عملکرد مناسددب منطق ارتباطی فازی بسددتگی مسددتقیمی به این
پارامترها دارد که بهطور مناسدددب انتخاب شدددوند .برای دسدددتیابی به
عملکرد بهینه کنترلکننده ،در این مقاله از الگوریتمهای بهینه سازی از
جمله :الگوریتم بهینهسدددازی ازدحام ذرات[ ،]24الگوریتم ژنتیک[،]25
الگوریتم رقابت ا ستعماری[ ،]26الگوریتم بهینه سازی بر پایه جغرافیای
زیسدددتی[ ،]27الگوریتم کلونی مور چه ها [ ]28اسدددت فاده میشدددود.
تقریباهمه این الگوریتمها تکرارشونده هستند .هر الگوریتم با ایجاد یک
جمعیت اولیه از راهحلهای کاربردی آغاز میگردد و بهصددورت مکرر از
ن سلی به ن سل دیگر در جهت بهترین راهحل حرکت میکند .سرانجام
بهترین تجربه در آخرین جمعیت بهعنوان راهحل مطلوب در نظر گرفته
میشود.

𝑛

()4

𝑖𝑤 𝑦 = ∑ 𝜃𝑖 .
𝑖=1

که 𝑗 𝑓𝑖,تابع فعال سازی گره پنهان  iا ست که تابع گو سین انتخاب
شده است و 𝑗 𝑚𝑖,𝑗 , 𝜎𝑖,بهترتیب انحراف معیار و مراکز دسته میباشند،
𝑖𝑟 خروجی گره ال یه پن هان  iکه نر مالیزه نیز میگردد 𝑥𝑗 .متغیر های
ورودی 𝑤𝑖 ،وزن ات صال بین گره الیه پنهان  iو گره خروجی میبا شند.
ساختار  SLFNو تنظیمات الیه پنهان میتوانند طوری تنظیم شوند که
خطای خروجی مدل کمینه گردد.

 -2-2تخمینگرهای بهینه
تخمین متغیرهای حالت با استفاده از فیلتر کالمن توسعهیافته (،)7EKF
صددورت میپذیرد .تخمین متغیر حالت برای ارتباط کنترلشددده بسددیار
مهم و حیاتی اسددت .چراکه تصددمیمات منطق ارتباطی بر پایه تخمین
متغیرهای حالت ساخته میشوند.
برای  EKFمدل غیرخطی ( )5در نظر گرفته میشود:
()5

x k 1  f  x k ,u k   k

y k  h  x k , u k   k

 kو   kنویزهای سفید گو سی ه ستند که دارای ماتریس کواریانس
بهترتیب  Q kو  R kمیباشند f  x k ,u k  .ماتریس تابع غیرخطی گذار
حالت و  h  x k ,u k تابع غیر خطی اندازهگیری نام دارد] .[35الگوریتم

شکل :3ساختار شبکه پیشخور تکالیه پنهان

Serial no. 86

فیلتر کالمن توسعه یافته در جدول  1موجود است.
برای سدددیسدددتمهای غیرخطی از خطیسدددازی در لحظه نمونهبرداری
استفاده میشود و بهاینترتیب سیستم غیرخطی با سیستم خطی متغیر
با زمان تقریب زده میشود.
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جدول :1الگوریتم فیلتر کالمن توسعهیافته جهت تخمین متغیر حالت

هدف اصدددلی م قا له ،تنظیم پارامترهای منطق ارت باطی فازی با
الگوریتمهای مختلف هوشدددمند جهت ایجاد مصدددالحهای بین عملکرد
سیستم و نرم ارتباطی شبکه است .تابع هزینه بهعنوان معیاری که باید
کمینه شود مطابق رابطه ( )7است:

سیستم غیر خطی []35

x k 1  f  x k ,u k   k

مدل فضای حالت:

y k  h  x k ,u k   k

تعریف :

k

()7

f  x k , u k 
Ak 
x
ˆx  x

h  x k ,u k 
x
x xˆ 

Ck 

x 0  E x 0 
T
P0  E  x 0  E  x 0   x 0  E  x 0  



انجام محاسبات از  k = 0تا آخر :
بهروزرسانی زمانی :
انتشار تخمین حالت:
xˆ  f  xˆ k 1 ,u k 1 

k

انتشار ماتریس
کواریانس خطا:

Pk  A k 1Pk 1A kT 1  Q k 1

بهروزرسانی اندازهگیری:
بهره کالمن:

بهروزرسانی تخمین
حالت:
بهروزرسانی ماتریس
کواریانس خطا:

1

P C  Rk 
T
k


k

k

C

T
k


k

Gk  P C

xˆ k  xˆ k  G k  y k  h  xˆ k ,u k  
Pk   I  G k C k  Pk

 -2-3تابع هدف
برای کاهش مؤثر ترافیک شبکه و مصرف توان ،اندازهگیریهای سنسور
تنها زمانی که خطای تخمین زیاد باشدددد به تخمینگر راه دور ارسدددال
میشددوند .بهاینترتیب میتوان تا حدی احتمال از دسددترفتن بسددته و
تأخیر را کنترل کرد .بنابراین با ارتباط کنترلشدددده با منطق ارتباطی
فازی مصدددالحهای بین ارتباطات و عملکرد تخمین ایجاد میگردد .در
هرلحظه زمانی منطق ارتباطی باید تصمیم بگیرد که داده ارسال شود یا
خیر که این کار با تعریف ( )6انجام میشود:
()6

with prob 
with prob 1  

1
u i   
0

 γتوسدددش منطق ارتباطی فازی تعیین میشدددود u .برابر یک به معنی
ارسال داده و برابر صفر به معنی عدم ارسال داده است.

Serial no. 86

2

که در آن  e  X slave  X masterخطای متغیرهای حالت پایه و پیرو
شماره نمونهها است.
این تابع هزینه هر دو معیار خطای ردیابی و تعداد دفعاتی که از شددبکه
ا ستفاده می شود را در برمیگیرد .به عبارت دیگر ،با در نظرگرفتن یک
جمله مربوط به تعداد دفعاتی که دادهها ارسدددال یا دریافت میشدددوند،
میتوان باعث کمتر ا شغال شدن شبکه و افزایش کیفیت و عدم اعمال
بار بر روی گره های دیگر شدددد .این مهم در حالی ات فاق میاف تد که
عملکرد ردیابی سیستم حاصل نیز کاهش نمییابد.
با اسددتفاده از الگوریتمهای هوشددمند الگوریتم بهینهسددازی ازدحام
ذرات[ ،]24الگوریتم ژنت یک[ ،]25الگوریتم ر قا بت اسدددتع ماری[،]26
الگوریتم بهینهسددازی بر پایه جغرافیای زیسددتی[ ]27و الگوریتم کلونی
مورچهها [ ]28پارامترهای منطق فازی مراکز دسدددته ،انحراف معیار و
ماتریس وزن طوری تنظیم میگردند که تابع هزینه ()7کمینه شود.
وn

k

مقداردهی اولیه :

J  e   d   .u  n    0,1

 -3نتایج شبیهسازی
در این بخش ،به کاربرد طرح تخمین بر مبنای تخمینگرهای بهینه و
منطق ارتباطی مبتنی بر منطق فازی پرداخته میشددود .ابتدا به معرفی
و مدلسازی سیستم نمونه و نحوه پیادهسازی روش پیشنهادی روی آن
پرداخته میشدددود .سدددپس به ارائه نتای عملکرد تخمینگرها پرداخته
میشددود .پس از آن عملکرد روش پیشددنهادی با توجه به نتای ردیابی
سیستم تحت شبکه بررسی خواهد شد .پارامترهای کنترلکننده فازی
با الگوریتم های بهی نهسدددازی مبتنی بر جمع یت از جم له :الگوریتم
بهینهسدددازی ازدحام ذرات[ ،]24الگوریتم ژنتیک[ ،]25الگوریتم رقابت
اسددتعماری[ ،]26الگوریتم بهینهسددازی بر پایه جغرافیای زیسددتی[،]27
ا ل گور ی تم ک لو نی مورچددههددا [ ]28ت ن ظ یم میشدددونددد .ع م ل کرد
کنترلکنندههای تنظیمشدددده با اسدددتفاده از نتای بهدسدددت آمده از
الگوریتمهای نام بردهشددده ،مقایسدده میشددوند .از نرمافزار MATLAB
 R2014aو کامپیوتر  Intel®Xeon®cpuبا سدددرعت پردازنده 3.4GHz
گیگاهرتز و حافظه  16 GBبرای شبیهسازیها استفاده شده است.
 -3-1سیستم مورد مطالعه و کاربرد
در این ق سمت شبیه سازی روی یک جفت سی ستم جرثقیل سقفی با
مشخصههای غیرخطی انجام شده ا ست .به هنگام نیاز به جابهجایی بار
با حجم باال نیاز ا ست که دو سی ستم جرثقیل همزمان باهم کار کنند و
همزمانی آنها تحت شبکه انجام میشود .به این صورت که یک سیستم
جرثقیل پایه (فر ستنده-ا صلی) و سی ستم دیگر پیرو (گیرنده-فرعی) با
دینامیکهای یکسان میباشند و هدف کنترل ،اوالً تنظیم زاویه انحراف
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بار سیستم پیرو برای ردیابی زاویه انحراف بار سیستم پایه است ،ثانیً به
یک اندازه روی ریل و بهطور همزمان باهم جابهجا شددوند تا آسددیبی به
بار وارد ن شود .بنابراین سی ستم پیرو برا ساس موقعیت و زاویه سی ستم
پایه ،زاویه و موقعیت خود را تنظیم میکند تا بار بهدرسدددتی جابه جا
گردد .از منطق ارتباطی فازی برای کاهش ترافیک بین دو سدددیسدددتم
تحت شددبکه اسددتفاده میشددود که در این مقاله پارامترهای آن توسددش
الگوریتمهای هو شمند تنظیم می شوند تا تابع هزینه ( )7کمینه شود.
برای مدلسازی سیستم جرثقیل سقفی بدینگونه عمل میکنند که آن
را با یک سی ستم معروف کنترلی به نام پاندول -ارابه مقای سه میکنند.
بدینگونه که موتور حرکتی برای جرثقیل سدددقفی در نقش همان ارابه
متصل به پاندول است و پاندول در نقش همان سیم جرثقیل و بار مورد
نظر ،ایفای نقش میکند .پس بهراحتی میتوان سیستم جرثقیل سقفی
را به یک سیستم پاندول-ارابه مطابق شکل  4تقریب زد[.]36

شکل :4مدل پاندول  -ارابه

معادالت فضای حالت سیستم جرثقیل سقفی که برای شبیه سازی
استفاده شده است ،در ادامه آمده ا ست که با تنظیمات پیوسته زمان با
 Ts=0.01بهدست میآیند.

مقایسه بین الگوریتمهای بهینهسازی . . .

()12

 
 
 
1 0 0 0  
or y     CX  

x 
 0 010   x 
 
x 

 -3-2کنترل بهینه

y  CX

جرثقیلها با استفاده از کنترلکننده LQR

برای جلوگیری از ناپایداری
به هنگام حجم باالی بار به جای اسدددتفاده آر جرثقیل های بزرگتر و
بل ندتر میتوان دو جرثق یل سدددقفی کو چکتر را بهطور همز مان برای
جابهجایی بار به کار برد تا هم هزینه و هم ف ضای ا شغالی کمتر شود و
هم نوسددانات نامطلوب ناشددی از سدداختار بزرگ جرثقیلها که کنترل را
دشددوارتر میکند کاهش یابد .با اینحال برای هر جرثقیل سددقفی یک
کنترلکننده در نظر گرفته میشود ،تا پایدار باشند و از مشکالت ایمنی
نا شی از نو سانات بار جلوگیری شود .با ا ستفاده از کنترلکننده LQR
سیستم دینامیکی غیرخطی جرثقیل سقفی کنترل می شود .در طراحی
کنترلکننده  LQRدر  m-fileمتلب تابع  LQRبرای تعیین مقدار بردار
 Kبرای قانون کنترلی ف ید بک سددداده  u=-kxبه کار برده میشدددود.
پارامترهای سی ستم پایه و پیرو به این صورت انتخاب می شوند :جرم
ارابه (1 :)Mکیلوگرم ،جرم پاندول ( 1 :)mکیلوگرم ،طول پاندول (1 :)l
متر که به هن گام خطیسدددازی برای در نظر گرفتن عدمقطع یت در
مدلسازی بهصورت زیر در نظر گرفته میشوند:
M m  0.9kg , mm  0.8 kg , l m  1.1 m , M s  1kg , ms  0.9kg , l s  1.2m

بعد از خطیسددازی ،ماتریسهای سددیسددتم که در طراحی LQR

استفاده میشوند عبارتند از:
˙

()8

x4  x  x3

x3  x

x 2   x1

   f 1 
  f 
    2
x  f 3 
   
 x  f 4 

()9

x1 

x1 
 
d
d x
d
x   2 
dt
dt  x 3  dt
 
x 4 

که در این معادالت  𝑓1 = 𝑥2 , 𝑓3 = 𝑥4است که بهصورت ( )10و ()11
برقرار میباشند.
()10

ucosx 1   M  m  gsinx 1  ml cosx 1 sinx 1  x 2 2

()11

mlcos 2 x 1   M  m  l

u  ml  sinx 1  x 2 2mgcosx 1 sinx 1
M  m  mcos 2x 1

f2 

0 
0 
 
1 
Bs   
1 
0 
 
0

0
0 
0

0
0 

0
0 
0

0
0

0 

0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0

1
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0

0 0
0 0
0 0
19.6
0




Am  

0
1


0 0
0 0

0 0
As  
0 19.6
1
0

1
0

و با انتخاب دو پارامتر:

f4 

زاویه پاندول با  θو موقعیت ارابه  Xنشدددان داده میشدددوند .بنابراین
معادالت خروجی بهصورت ( )12است.

Serial no. 86

0
0
 
B m  1 
 
1 
0
 

R m  0.1

0
0 
0

0
10 

0 0 0
5 0 0
0 1 0
0 0 1
0 0 0

50
0

Qm   0

0
0
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2

50
0

0
Qs  
0
0

 0

Real values
Estimated values

1.5
1
0.5
0
-0.5

بردار بهرههای  LQRمطابق زیر بهدست میآیند:
0.0587 10
0

0.0788 10

-1

k m   26.5634 15.6822 10.2808
k s   26.5774 15.8424 10.3179

سیگنال مرجع نیز ابتدا تابع پله و سپس سینو سی ا ست .سیگنال
کنترلی نیز برا ساس تخمین محلی از متغیرهای حالت سی ستم ا صلی
تخمین زده میشود.

-1.5

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

-2

Samples

شکل :5مقدار واقعی و تخمینزده شده موقعیت xارابه
0.2

Real values
Estimated values

0.15

از فیلتر کالمن توسعهیافته و نتایج

0.05

-0.15

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

-0.2

Samples

شکل :6مقدار واقعی و تخمینزده شده زاویه پاندول
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
-0.02
-0.04
-0.06
-0.08

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

-0.1

Samples

شکل :7خطای تخمین موقعیت  xبرای جرثقیل پایه
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02

و

0
-0.02
-0.04

در نظر گرفته میشوند.

برای تخمین متغیر حا لت ،م قادیر اول یه متغیر های حا لت در
الگوریتم فیلتر کالمن مطابق زیر در نظر گرفته میشود:
x m  0  0 m  0  0.1 x s  0  0 s  0  0.02

Serial no. 86

-0.1

)Position estimation error (m

0


1  4 4

1

Q  0.1
0


-0.05

-0.06

)Angle estimation error (rad

پدددیدددرو بدددهتدددرتدددیدددب

0

بدددرابدددر 
1  4 4

1

R  0.1 . 
0


0

)Swing Angle (rad

 -3-3پیادهسازی تخمین متغیر حالت سیستم پایه با استفاده

0.1

در طرح تخمین ،متغیر های حا لت با اسدددت فاده از روش فیلتر کالمن
توسعهیافته تخمین زده می شوند .الگوریتمی که در این قسمت استفاده
میشود ،مطابق الگوریتم جدول  1است.
در این قسدددمت الگوریتم جدول  1پیادهسدددازی میشدددود و نتای
تخمین با نتای سی ستم واقعی مقای سه می شوند .در روش پی شنهادی
خطای مقدار تخمین زده شددده بهعنوان ورودی به سددیسددتم فازی داده
می شود و منطق فازی ت صمیم میگیرد که دادهها را روی شبکه ارسال
کند یا با توجه به تخمین منا سب در گره کنترلکننده نیازی به ار سال
دادهها وجود ندارد .سددپس فیلتر کالمن خود را بهروزرسددانی میکند به
این صورت که اگر دادهها ار سال شود از مقدار جدید  k+1ار سالی و در
غیر این صدورت از مقدار قبلی ارسدالشدده برای بهروزرسدانی اسدتفاده
میکند .پارامترهای منطق فازی نیز با استفاده از الگوریتمهای هوشمند
تنظیم می شدددوند .نتای تخمین متغیرهای حالت که دو کپی یکی در
سیستم پایه و دیگری در سیستم پیرو میباشند ،با الگوریتم بهینهسازی
ازد حام ذرات که بهترین نتی جه را از ل حاظ کمی نهکردن تابع هدف و
خطای ردیابی دارد ،مطابق شکلهای  5تا  8است.
همچنین به م عادالت متغیر های حا لت نیز با ید نویزی که
نشاندهنده خطای مدلسازی یا حسگر است افزود .در این قسمت برای
تولید نویز از دسددتور  mvnrndاسددتفاده شددده اسددت .میانگین نویزهای
تولید شده برابر  0و ماتریس کواریانس نویز برای هر دو سی ستم پایه و

)Cart Position (m

Rs  0.1

0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 0 0 

0 1 0 0
0 0 10 0 

0 0 0 10 

0
5
0
0
0
0

مقایسه بین الگوریتمهای بهینهسازی . . .

-0.08

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

-0.1

Samples

شکل  :8خطای تخمین زاویه پاندول برای جرثقیل پایه
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همچنین ماتریس کواریانس اولیه خطا برای هر دو سددیسددتم پایه و
پیرو برابر یک ماتریس همانی  4  4در نظر گرفته میشدددود .در این
شبیه سازی زمان نمونهبرداری یا  tبرابر  102در نظر گرفته شده
است.

نتای شبیه سازیها شامل تابع هدف ،خطای ردیابی و درصد کاهش بار
ارتباطی الگوریتمهای بهینهسدددازی مختلف در جدولهای  3تا  5آورده
شدهاند.
هنگامی که همه دادهها ارسددال شددود و منطق فازی وجود نداشددته
باشددد که در این حالت کمترین خطای ممکن ایجاد میشددود که برابر
 625/6366است.

 -3-4ساختار منطق ارتباطی بهینه پیشنهادی مبتنی بر منطق
فازی و SLFN

همانطور که گفته شد ،مقادیر خطا بهعنوان ورودی به سی ستم فازی
برا ساس ساختار  SLFNداده می شوند و سی ستم فازی احتمال ار سال
داده را زمانی که خطای تخمینگر و مقدار واقعی سددیسددتم کم باشددد
کاهش میدهد .سیستم فازی با  4ورودی و  5تابع عضویت ( )MFبرای
هر ورودی در نظر گرفته شده ا ست .هرتابع ع ضویت  2پارامتر دارد که
باید آموزش داده شدددوند .این پارامترها عبارتند از :مراکز دسدددته(،)m
انحراف معیار( )σو همچنین ماتریس وزن ( )θخروجی نیز باید تنظیم
گرد ند که تنظیم این پارامتر ها با الگوریتم های هوشدددم ند از جم له:
الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات[ ،]24الگوریتم ژنتیک[ ،]25الگوریتم
ر قا بت اسدددتع ماری[ ،]26الگوریتم بهی نهسدددازی بر پا یه جغراف یای
زیستی[ ،]27الگوریتم کلونی مورچهها [ ]28انجام میشوند .پارامترهای
الگوریتمها در قسمت تعیین پارامترهای الگوریتمها آورده شدهاند.
چنین سی ستمی  5قانون دارد .توابع ع ضویت به صورت گو سین در
نظر گرفته شدهاند .توابع عضویت در سیستم ارائه شده به شکل گوسین
زیر است:
()13

i  1,, n ; j  1,, m

   x  m 2 
j
i,j

 exp 


 2i , j



f i,j

که  x jمقادیر خطای مقدار تخمینزده شددده و مقدار واقعی سددیس دتم
اسددت 𝑚𝑖𝑗 .مراکز توابع عضددویت گوسددین فازی و 𝑗𝑖𝜎 مقادیر انحراف از
معیار برای توابع عضویت است
 -3-5تعیین پارامترهای الگوریتمها
در این شبیه سازیها برای مقای سه مطلوب الگوریتمها ،اندازه جمعیت
اولیه  30و ماکزیمم تعداد تکرار آنها برابر  50در نظر گرفته شده است.
پارامترهای الگوریتمها در جدول  2آورده شدهاند.
 -3-6تحلیل نتایج و مقایسه کارآیی الگوریتمهای مختلف
در این بخش ،ن تای الگوریتم های هوشدددم ند برای تنظیم پارامترهای
منطق فازی ج هت کمی نهکردن تابع هزی نه ( )7با در نظرگرفتن وزن
 10−4برای نرم ارتباطی ( بهدلیل اینکه عملکرد ردیابی سدددیسدددتم با
خطای پایین نسدددبت به کاهش بار ارتباطی شدددبکه برای ما اهمیت
بیشدددتری دارد) ارزیابی میگرد ند .ت عداد متغیرهای تصدددمیم در این
الگوریتمها  45ا ست که  20تا مراکز د سته 20 ،تا انحراف معیار و  5تا
ضرایب وزن میباشند که فضای جستجوی متناظر بین  0و  -1انتخاب
میشوند.

Serial no. 86

جدول :2پارامترهای الگوریتمها
مقدار پارامتر

پارامتر الگوریتم

2

ضریب تشدید

30

تعداد امپریالیست

1

الگوریتم

ضریب انتخاب
هزینه میانگین
استعمارات

0/2
0/5

نرم انقالب

0/1

احتمال انقالب

20

تعداد مستعمرات هر
امپریالیست

)linspace(1,0, 30

نرم مهاجرت به داخل

1- linspace(1,0,
)30

نرم مهاجرت به خارج

0/1

نرم جهش

0/8

احتمال تغییر زیستگاه

0/2

درصد جهش

0/8

درصد آمیزش

چرم رولت

روش انتخاب

0/4

نرم جهش

1/2

وزن لختی
ضرایب شتاب

1/5

1, 2

]rand[0,1

0/5

ضریب تشدید

1

نرم انحراف فاصله

50

اندازه نمونه جدید ایجاد
شده در هر تکرار

الگوریتم رقابت استعماری

الگوریتم بهینهسازی بر
پایه جغرافیای زیستی

الگوریتم ژنتیک

الگوریتم بهینهسازی
ازدحام ذرات

الگوریتم کلونی مورچهها

جدول :3نتایج تابع هدف بعد از  50تکرار
الگوریتم

مقدار تابع هدف

الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات

627/3888

الگوریتم ژنتیک

628/8215

الگوریتم رقابت استعماری

628/8042

الگوریتم بهینهسازی بر پایه جغرافیای
زیستی

628/8227

الگوریتم بهینهسازی کلونی مورچهها

627/7480
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0.2

جدول :4درصد کاهش ترافیک شبکه
الگوریتم

درصد کاهش ترافیک

الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات

12/51

الگوریتم ژنتیک

29/64

الگوریتم رقابت استعماری

28/60

الگوریتم بهینهسازی بر پایه جغرافیای
زیستی

29/52

الگوریتم بهینهسازی کلونی مورچهها

16/92

Master
Slave

0.15
0.1

)Swing Angle (rad

0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

-0.2

Samples

جدول :5خطا و درصد خطای ردیابی

شکل  :10ردیابی زاویه پاندول تحت الگوریتم  PSOبا کمترین خطا

الگوریتم

خطای ردیابی

الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات

626/5139

0/14

الگوریتم ژنتیک

628/1179

.0/396

1

الگوریتم رقابت استعماری

628/0902

0/392

0.5

الگوریتم بهینهسازی بر پایه جغرافیای
زیستی

628/1179

0/396

الگوریتم بهینهسازی کلونی مورچهها

626/9172

0/204

درصد خطای
ردیابی

2
1.5

-0.5
-1

)Position tracking error (m

0

-1.5

Samples

شکل  :11خطای ردیابی موقعیت ارابه تحت الگوریتم  PSOبا کمترین
خطا

0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15

)Angle tracking error (rad

با توجه به جدولهای  3تا  5منطق فازی پی شنهادی تنظیم شده با
الگوریتم های هوشدددم ند بار ارت باطی را کاهش مید هد در حالی که
عملکرد ردیابی کاهش نمی یابد .بهطوریکه با درصدددد خطای کمتر از
یک درصد نسبت به حالتی که همه دادهها ارسال میگردند ،حدود 10
الی  30درصد کمتر از ظرفیت شبکه استفاده شده است.
همچنین الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات خطای ردیابی را نسبت
به الگوریتمهای دیگر کاهش بیشدددتری داده اسدددت .و الگوریتم ژنتیک
ترافیک شددبکه را نسددبت به الگوریتمهای دیگر کاهش بیشددتری داده
است.
شدددکل های  9تا  12ردیابی موقعیت ارابه و زاویه پاندول را برای
الگوریتم بهی نهسدددازی ازد حام ذرات که بهترین ن تای را از نق طهنظر
کمینهکردن تابع هدف و خطای ردیابی دارد.

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

-2

-0.2
-0.25

2
10000

Master
Slave

Samples

1.5

شکل :12خطای ردیابی زاویه پاندول تحت الگوریتم  PSOبا کمترین

1

0
-0.5

)Cart Position (m

0.5

-1
-1.5

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

-2

Samples

شکل :9ردیابی موقعیت ارابه تحت الگوریتم  PSOبا کمترین خطا

Serial no. 86

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

خطا

زمانهای ار سال یا عدم ار سال ب ستههای اطالعاتی تحت الگوریتم
 PSOو  GAنیز بهترتیب در شکل  13و شکل  19نشان داده شده است.
شدددکل های  14تا  17نیز ردیابی موقعیت ارابه و زاویه پاندول را برای
الگوریتم ژنتیک که بی شترین کاهش ترافیک شبکه را دارا ا ست ،ن شان
میدهند .با توجه به شدددکلها واضدددح اسدددت که ردیابی بهخوبی انجام
میشود.

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 4, winter 2018

مقایسه بین الگوریتمهای بهینهسازی . . .

 / 1434مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،48شماره  ،4زمستان 1397

2

2
1.5

0.5

0

Packet Rate

1

0.5
0
-0.5
-1

)Position tracking error (m

1.5
1

-0.5
-1.5

450

500

400

350

300

200

250

150

100

50

0

-1

10000

9000

8000

7000

samples

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

-2

Samples

شکل :13زمانهای ارسال یا عدم ارسال بستههای اطالعاتی PSOبا

شکل :16خطای ردیابی موقعیت ارابه تحت  GAبا بیشترین کاهش

کمترین خطا

ترافیک شبکه
2
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1
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)Cart Position (m
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شکل :14ردیابی موقعیت ارابه تحت  GAبا بیشترین کاهش ترافیک

شکل :17خطای ردیابی زاویه پاندول تحت  GAبا بیشترین کاهش

شبکه

ترافیک شبکه

0.2

Master
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شکل:15ردیابی زاویه پاندول تحت  GAبا بیشترین کاهش ترافیک
شبکه

همچنین شکل  18میزان خطای ایجادشده برحسب واریانسهای مختلف
نویز ( )Rرا نشان میدهد.

Serial no. 86

شکل  :18خطای سیستم تحت  PSOبرای واریانسهای مختلف نویز

مشاهده می شود هرچه واریانس نویز بیشتر می شود خطای سیستم نیز
افزایش مییابد.
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2

1.5

0.5

0

Packet Rate

1

-0.5
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450

400

350
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150

100

50

0

-1

samples

شکل :19زمانهای ارسال یا عدم ارسال بستههای اطالعاتی  GAبا
بیشترین کاهش ترافیک شبکه

شکل  20روند همگرایی تابع هدف مربوط به هریک از الگوریتمهای
بهکار رفته ،را نشان میدهد.

[1] M. A. Khanesar, O. Kaynak, S. Yin and H. Gao, “Adaptive

629.5

628.5

628

Fitness Function

629

627.5

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

627

Iterations

شکل :20روند همگرایی توابع هدف

مشددداهده میگردد پارامترهای کنترلکننده پیشدددنهادی بهخوبی
توسش الگوریتمهای هوشمند تنظیم شدهاند و به حالتی که تمام دادهها
ارسددال گردند که سددیسددتم بهترین عملکرد ردیابی را خواهد داشددت
نزدیک شده اند .این مهم در حالی اتفاق افتاده ا ست که از ظرفیت مورد
نیاز شبکه به میزان کمتری استفاده شده است.

 -4نتیجهگیری
این مقاله کاهش اثرات نامطلوب شبکه با استفاده از کاهش بار ارتباطی
موردن یاز شدددب که را نشددددان مید هد .یک چ هارچوب تخمین برای
سیستمهای کنترل شبکه مطرح شد که در آن تخمینهای فیلتر کالمن
محلی در زمانهایی که توسش برنامهریز ارتباطی فازی مشخص میشود
به تخمینگر از راه دور ارسددال میگردد .اگر خطای تخمین کم باشددد
نیازی به ارسددال داده نیسددت و احتمال ارسددال داده با منطق ارتباطی
فازی پیشنهادی کاهش مییابد .در این مقاله پارامترهای منطق فازی با
استفاده از الگوریتمهای هوشمند از جمله :الگوریتم بهینه سازی ازدحام

Serial no. 86

ذرات ،الگوریتم ژنتیک ،الگوریتم رقابت استعماری ،الگوریتم بهینهسازی
بر پایه جغرافیای زیسدددتی ،الگوریتم کلونی مورچهها تنظیم شددددند تا
مصددالحهای بین عملکرد سددیسددتم و ترافیک شددبکه ایجاد گردد .روش
بهدسددت آمده بر روی دو سددیسددتم جرثقیل سددقفی شددبکهشددده با
مشخصههای غیرخطی پیاده سازی شد .از آنجا که دو جرثقیل سقفی
نیاز دارند تا بهطور همزمان کار کنند و همزمان سازی آنها تحت شبکه
انجام می شود که با روش پی شنهادی این م شکل با کارآیی باالیی حل
میگردد .نتای نشددان میدهند که با کنترلکننده تنظیم شددده ترافیک
شبکه کاهش مییابد درحالیکه عملکرد ردیابی سی ستم بهخوبی انجام
میگردد و قادر اسددت تا س دیسددتمهای غیرخطی را با عملکرد مناسددبی
کنترل نماید .با کنترلکننده تنظیمشدددده نسدددبت به حالتی که همه
دادهها ار سال میگردند عملکرد ردیابی سی ستم با خطایی کمتر از یک
در صد انجام میگیرد ،درحالیکه ترافیک شبکه نیز  20الی  30در صد
کاهش مییابد.
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Networked Control System
Quality of Service
3
Medium Access Control
4
Minimum Mean Squared Error
5
Linear-quadratic regulator
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Single-hidden layer feedforward neural networks
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