نشريه علمي – پژوهشي اميرکبير (مهندسي مکانيک)
)Amirkabir Journal of Science & Research (Mechanical Engineering
)(AJSR - ME

Vol. 45, No. 2, winter 2013, pp. 87-104

بررسي،آزمايش و بهبود عملکرد عملگرميکروني در سنگ زني دقيق بکمک
شبکه عصبي
محمد فضلي ،1سيد مهدي رضاعي ، 2محمد زارعي نژاد

3

 -1کارشناسي ارشد ،دانشکده مهندسي مکانيک ،دانشگاه صنعتي اميرکبير
 -2استاد ،دانشکده مهندسي مکانيک ،دانشگاه صنعتي اميرکبير
 -3استاديار ،پژوهشکده فناوريهای نو ،دانشگاه صنعتي اميرکبير

چکيده
فرايند سنگ زني دقيق قطعات با هندسه ي متغير و يا قطعات فرمدار ظريف ،نيازمند موقعيتدهي دقيق و سريع ميز
قطعه کار در حين فرايند ماشينکاري است .در بحث درسينگ چرخ سنگهاي فوق ساينده نيز به موقعيتدهي ميکروني
الماس روي چرخ سنگ نياز است .عملگرهاي پيزوالکتريک يکي از رايجترين انواع عملگرها براي سيستمهاي
موقعيتدهي ميکروني هستند .کنترل دقيق اين عملگرها در شرايط مختلف محيطي و عملياتي بدون مدلسازي
هيسترزيس امکانپذير نخواهد بود .در تحقيقاتي که تاکنون از شبکه عصبي بدين منظور استفاده نمودهاند ،اثر نيروي
وارد بر عملگر روي هيسترزيس مورد توجه واقع نشده است که اين امر ميتواند ،خطاي مدلسازي را افزايش دهد .در
اين مقاله از شبکه عصبي براي مدلسازي معکوس هيسترزيس عملگرهاي پيزوالکتريک استفاده شد و اثرات نيروي
ديناميک وارد بر آنها مورد توجه قرار گرفت .از اين طرح بعنوان کنترلر در يک مسير جلوسو در کنار عملگر استفاده
شد تا رابطه ي ورودي و خروجي خطي شود .در ادامه با استفاده از کنترلرهاي حلقه بسته پي آي دي و انتخاب ضرايب
مناسب براي آنها ،بيشترين خطاي کمتر از  2درصد بدست آمد.

کلمات کليدي
پيزوالکتريک ،شبکه عصبي ،هيسترزيس ،جبرانساز.

Email: smrezaei@aut.ac.ir

78

 -1مقدمه
در سالهای اخير ،توسعه صنايعي چون مکاترونيک و ارتباطات از
راه دور سبب رشد سريع استفاده از مواد تردی مانند سيليکون،
کاربايد سينتر شده ،سراميکها و شيشه های اپتيکي و همچنين
نياز به ساخت قطعات با صافي سطح بسيار باال و کيفيت سطح
آينهای از اين مواد ترد شده است.
برای رسيدن به دقت باال و کيفيت سطح آينهای ،بايد از
عملياتهای سنگزني دقيق با چرخسنگهای فوقساينده و
همچينن ميزهای موقعيتدهي ميکروني قطعه کار(مثل
عملگرهای پيزوالکتريک) استفاده شود؛ چراکه در اين موارد بايد
عمق سنگزني در حد ميکرون باشد.
نيروی سنگزني اعمالي روی دانههای ساينده ،سبب ايجاد
ناحيهی تنش ميشود .اگر اندازه اين ناحيه از حدی بيشتر شود،
گسترش ترکها اتفاق خواهد افتاد که به آن ناحيهی تنش
بحراني گفته ميشود .حالت تغييرشکل در قطعه کار حين فرايند
سنگزني ،بهاندازه ناحيه تنش (متناسب با نيروی سنگ زني و
عمق سنگ زني) و ابعاد عيوب کريستالي ماده قطعه کار بستگي
دارد.
اگر ناحيه تنش در نتيجه عمق سنگزني بسيار کم ،از متوسط
اندازهی عيوب کوچکتر باشد ،جدايش مواد از قطعه کار بصورت
تغيير شکل پالستيک از راه جابجايي نابجاييها اتفاق خواهد افتاد
و اگر از متوسط اندازه ی عيوب بزرگتر باشد ،جدايش مواد از راه
شکست ناشي از گسترش ترکها اتفاق خواهد افتاد که نامطلوب
بوده و سبب از دست رفتن دقت و کيفيت سطح مطلوب ميشود.
درنتيجه ميتوان با عمق کم سنگزني (کمتر از عمق بحراني) که
سبب ناحيهی تنش کوچکتر از اندازهی متوسط عيوب کريستالي
قطعه کار ميشود ،مواد را بصورت تغيير شکل پالستيک جدا
نمود .مواد سختتر ،عمق بحراني کمتر و مواد با چقرمگي بيشتر
عمق بحراني بيشتر دارند.
از اين رو تنظيم عمق سنگزني در حد ميکرون ،بخصوص در
مواد ترد بسيار مهم و اثرگذار است .به همين دليل به ميزهای
موقعيتدهي ميکروني نياز است .عملگرهای پيزوالکتريک يکي از
رايجترين انواع عملگرها برای سيستمهای موقعيتدهي ميکروني
هستند.
عالوه بر نياز به موقعيتدهي ميکروني در سنگزني دقيق ،بحث
درسينگ نيز مطرح است .چرخ سنگ از تعداد زيادی ذرات
ساينده که توسط يک چسب و نگهدارنده روی سطح سنگ ،نگه
داشته شدهاند تشکيل شده است .عمل براده برداری در حقيقت

توسط همين دانهها يا ذرات ساينده انجام ميشود و در حقيقت
هر يک بصورت يک لبهی برش عمل مينمايند .مشابه همهی
روشهای برادهبرداری ،در اينجا نيز لبههای برشي بتدريج دچار
سايش شده و کند ميشوند .به همين دليل برای بازيابي خاصيت
سايندگي چرخ سنگ بايد عملي بنام درسينگ انجام شود .در
عمليات درسينگ ،ذرات ساينده تيز و جديد در سطح سنگ
ظاهر ميشود .اين کار از راه شکستن دانههای کند شده و يا جدا
نمودن آنها و ظاهر شدن ذرات جديد از راه زدودن چسب
نگهدارنده اتفاق ميافتد.
برای چرخ سنگهای فوق ساينده ،مانند چرخ سنگهای از جنس
الماس و سي بي ان ،بدليل سختي فوقالعادهی ذرات ساينده و
مقاومت باالی زمينه فلزی سنگ و جلوگيری از صدمه ديدن ابزار
درسينگ ،بايد درسينگ از نوع ظريف يا نرم انجام شود .به همين
دليل به تنظيم دقيق عمق برش و موقعيتدهي ميکروني الماس
يا همان ابزار درسينگ ،روی چرخ سنگ نياز است.
به همين دليل بايد از عملگرهای ميکروني مانند عملگرهای
پيزوالکتريک بعنوان موقعيتدهنده ابزار درسينگ استفاده شود.
عملگرهای پيزوالکتريک در سيستمهای موقعيتدهي
ميکروني و مونتاژهای بسيار دقيق بطور گسترده استفاده
ميشوند .به هر حال يکي از اشکاالت اين عملگرها وجود پديدهی
هيسترزيس در آنها است .هيسترزيس در حقيقت يک نگاشت
چند مقداره از ورودی به خروجي است و به همين دليل در بحث
کنترل اين عملگرها چالش مهمي ايجاد مينمايد .در صورتيکه
موضوع هيسترزيس در بحث طراحي کنترل دخالت داده نشود،
اين موضوع در بيشتر اوقات عملکرد سيستم را بشدت محدود
نموده و مشکالتي از قبيل ايجاد نوسان ،خروج از محدودهی
مطلوب دقت و غيره ايجاد نموده و حتي ميتواند سبب ناپايداری
سيستم شود .ازاين رو ،الزم است مدلي يافت شود که بتواند رفتار
هيسترزيس را نشان دهد و طبق آن کنترلری طراحي شود تا
اثرات مخرب هيسترزيس را حذف نمايد .اين مدل بايد اثرات
عوامل محيطي مانند نيرو و همچنين عواملي مانند تغييرات
فرکانس ورودی بر خروجي را بدرستي شناسايي نمايد .برای
مواجهه با هيسترزيس ،شيوههای مختلفي وجود دارد و انواع
مختلف کنترلرها قابل استفاده است؛ در اين ميان استفاده از طرح
معکوس هيسترزيس در يک مسير جلوسو در کنار عملگر
هيسترزيسدار برای جبران اثرات هيسترزيس ،بيش از ساير
روشها مورد توجه محققين بوده است .در اين مقاله نيز از اين
روش استفاده خواهد شد .در هر حال در ابتدا بايد رفتار

هيسترزيسي عملگر طراحي شود .در دهههای اخير مدل های
رياضي مختلفي برای طراحي هيسترزيس ارائه شدهاند .در
استفاده از اين روشها موانعي وجود دارد .دقت ناکافي مدل های
رياضي استفاده شده در مدل سازی وضعيت های غيرخطي
هيسترزيسي ،برای استفاده در برخي کاربردهای دقيق و
همچنين پيچيدگي زياد برخي از مدلها ،بطوريکه مدل معکوس
آنها قابل دستيابي نيست ،سبب گرايش محققان به روشهای
مدلسازی جايگزين ،مانند روشهای برپايه شبکه عصبي شده
است؛ با استفاده از اين روش ميتوان به دقت تقريب بااليي دست
يافت .چراکه شبکههای عصبي قادر به تقريب هر تابع پيوستهی
غيرخطي با دقت دلخواه هستند ،البته به شرطي که تعداد
متغيرهای شبکه کافي باشد.
با توجه به موارد ياد شده ،در اين مقاله ،برای عملگر پيزوالکتريک
که دارای سيستم ديناميک غيرخطي از نوع هيسترزيسي است،
يک جبرانساز هيسترزيس بر پايهی شبکه عصبي ارائه شده است.
بدين منظور ،نوع خاصي از شبکههای عصبي جلوسو با نام شبکه
های عصبي جلوسوی زماني  ،به همراه الگوريتم تعليم پس انتشار
خطای اصالح شده برای ساختار اين شبکه ،استفاده شده است.
در تحقيقاتي که تاکنون از شبکه عصبي بدين منظور استفاده
نمودهاند ،اثر نيروی وارد بر عملگر روی هيسترزيس مورد توجه
واقع نشده است که اين امر ميتواند ،خطای مدلسازی را بسيار
افزايش دهد .بخصوص زماني که از عملگر پيزوالکتريک در
ماشينکاری و سنگزني دقيق که عملگر تحت بارهای ديناميک
است استفاده ميشود ،ناديده گرفتن اين عامل بسيار مشکلساز
خواهد شد.
بههمين دليل در اين مقاله از شبکه عصبي برای مدلسازی
معکوس هيسترزيس برای عملگرهای پيزوالکتريک استفاده
خواهد شد و بطور جدی به اثرات نيروی ديناميک وارد بر عملگر
روی هيسترزيس اهميت داده ميشود.
پس از حذف بخش اصلي اثرات هيسترزيس توسط مدل شبکه
عصبي جبرانساز هيسترزيس ،برای بهبود نتايج از کنترلهای
پسخورد با ضرايب مناسب استفاده شده است.
در پايان نيز نتايج آزمايشهای عملي استفاده از اين سيستم در
مسيريابي امواج سينوسي ساده و همچنين امواج پيچيده با دامنه
و فرکانس چندگانه برای اطمينان از عملکرد آن ارائه شده است.
 -2مروري بر مطالعات انجام شده
در دهههای اخير طرحهای مختلفي برای طراحي هيسترزيس

ارائه شدهاند مانند پريساچ (1991و1[ )1991و،]2
کيپيهيسترون ( ، ]3[ )1999پيآی ( ]4[ )2003و بوک-ون
( .]5[ )1991در بين اين طرحها  ،طرح پريساچ ،بدليل اينکه
ويژگي های پديده ی هيسترزيس را بصورت قابل فهم و با
عبارات رياضي ساده در بردارد ،بيش از همه مورد توجه بوده
است و برای طراحي هيسترزيس در موادی مانند سراميکهای
پيزو و آلياژهای حافظهدار استفاده شده است .با اين وجود
مشکل اين روش اين است که برای تنظيم عوامل بصورت برخط
جهت تطابق با شرايط محيطي و عملياتي مناسب نيست .عالوه
بر اين مشکل ديگر اين طرح آنست که تعيين مقادير تابع توزيع
آن مشکل است.
اخيراً شبکههای عصبي مصنوعي برای طراحي هيسترزيس
استفاده شدهاند.
برای مثال عدلي و عبدالحفيظ ( ،)1999يک طرح با کمک شبکه
عصبي ارائه نمودهاند[ .]1در طرح آنها روش پريساچ مورد استفاده
قرار گرفتهاست .در روش پريساچ يکسری عامل وجود دارد که
مقدار آنها به ازای هر ورودی پس از ضرب شدن در يک تابع
وزني با هم جمع شده و خروجي را توليد مينمايند .در اين مدل
از شبکه عصبي برای تعيين تابع وزني ياد شده استفاده شده
است.
سرپيکو و ويسون ( ،)1999يک مدل هيسترزيس بر پايه شبکه
عصبي جلوسو ارائه نمودهاند[ .]1اين مدل از ترکيب دو بلوک
تشکيل شده که بلوک اول حافظهدار بوده و از يکسری اپراتور
محرک تشکيل شده و بلوک دوم يک تابع بدون حافظه است که
با شبکهای جلوسو تقريب زده ميشود؛ طرحهای ياد شده در
طراحي هيسترزيس کارامد هستند ولي مشکالت همچنان وجود
دارند و پيادهسازی اين مدلها برای استفاده در کنترلرها بسيار
پيچيده است.
توسط لي و تان ( ،)2004مدل ديگری بر پايهی شبکه عصبي
ارائه شده است [ .]9در اين مورد ،يک عمگر هيسترتيک که
بوسيله مدل پريساچ تحريک ميشود ،برای تجزيه نمودن نگاشت
چند مقداره از ورودی به خروجي و تبديل آن به يک نگاشت يک
به يک که قابل يادگيری توسط شبکه باشد استفاده شده است.
مشکل مهم اين روش نيز پيچيدگي بکارگيری اپراتور هيسترتيک
ياد شده برای نواحي مرزی نگاشت ورودی به خروجي است که
برای کاربردهای مهندسي مناسب نيست.

برای کنترل سيستمهای دارای هيسترزيس ،معمولترين روش
ايجاد يک مدل معکوس هيسترزيس است.
تائو و کوکوتويچ ( ،)1995يک طرح هيسترزيس پارامتری شدهی
ساده را ارائه و همين طور طرح معکوس هيسترزيس منطبق با
آن را نيز شناسايي نموده اند[ .]9مشکل اين روش آنست که
بدليل ناتواني طرح هيسترزيس پارامتری در توضيح دقيق
هيسترزيس واقعي ،مدل معکوس منطبق با آن نيز خطای بااليي
را در کنترل ايجاد خواهد نمود.
مواردی که تاکنون بررسي شدند بطور کلي به مبحث مدلسازی
هيسترزيس پرداختهاند .مدلسازی هيسترزيس در عملگرهای
پيزوالکتريک بطور خاص نيز مورد توجه بوده است.
همانطور که گفته شد ،به طور معمول هيسترزيس يک رابطهی
ناهموار و غيرخطي ،وابسته به نرخ تغييرات ورودی و چند مقداره
از ورودی به خروجي است .در برخي از روشهای مدلسازی
هيسترزيس عملگر پيزو الکتريک ،به موضوع وابستگي خروجي به
نرخ ورودی توجه نشده است[10تا.]14
اخيراً روشهايي برای مدلسازی هيسترزيس با در نظر گرفتن نرخ
ورودی ارائه شده است [15تا11و19تا.]22
الجنيده و همکاران ( ،)2001طرح کلي پرندتل -اشلينسکي را
برای تشريح خاصيت وابستگي به نرخ هيسترزيس عملگر پيزو،
توسعه دادهاند[.]19
انگ و همکاران ( ،)2001بصورت تجربي رابطهای خطي بين
شيب منحني هيسترزيس و نرخ تغييرات ورودی تعريف نموده و
بر اين اساس يک مدل اصالح شدهی پرندتل-اشلينسکي ،که
خاصيت وابستگي به نرخ ورودی را نيز مورد توجه قرار ميدهد
ارائه نمودهاند[ .]19در هر حال اين طرح ،مشتقناپذير بودن
هيسترزيس در کرانهها را ناديده ميگيرد.
مراد و هو ( ،)2002يک طرح پريساچ ديناميک معرفي نمودهاند
که از اندازهگيری معکوس منحنيهای مرتبه اول و ميانگين
تغييرات نرخ ورودی استفاده نموده که اين روش برای تعيين
توابع وزني عملگرهای روش پريساچ مناسب نيست[ .]02عالوه بر
آن اثر تغييرات نيرو نيز مورد توجه قرار نگرفته است.
دانگ و تان ( ،)2005ترکيبي از طرح پريساچ اصالح شده و يک
شبکه عصبي بازگشتي قطری برای مدلسازی عملگرهای پيزو
استفاده نمودهاند تا اثر نرخ ورودی روی هيسترزيس نيز اعمال
شود[ ،]21ولي مشکل نيرو همچنان پابرجاست.
ژائو و تان ( ،)2009از يک عملگر هيسترتيک جديد برای توسعه
فضای ورودی و تبديل نگاشت چند مقداره به نگاشت يک به يک

از فضای ورودی به خروجي که توسط شبکه قابل يادگيری باشد
استفاده نمودهاند[ .]23از آنجا که ايجاد طرح معکوس
هيسترزيس از روی طرح هيسترزيس بطور مستقيم کاری مشکل
و در بعضي مواقع غيرممکن است ،از اين رو نويسندگان ،يک
عملگر جديد برای ايجاد مدلي که رفتار معکوس هيسترزيس را
طراحي نمايد ارائه نمودهاند.
باوجود نتايج مناسب جبرانسازی هيسترزيس توسط اين روش،
همچنان برای استفاده از آن در کاربردهای عملي موانعي وجود
دارد .از آنجا که هدف نهايي در اين تحقيق استفاده از طراحي
معکوس هيسترزيس برای جبرانسازی هيسترزيس در عملگرهای
پيزو الکتريک است ،ناديده گرفتن اثر نيروی وارد بر عملگر روی
هيسترزيس ميتواند خطا را بشدت افزايش دهد .زيرا در
کاربردهای عملي ،عملگر تحت اثر بارهای ديناميک است.
دنگ و تان ( ،)2009از يک شبکه عصبي بازگشتي قطری با
عملگر پس زني اصالح شده ،بعنوان تابع فعالساز نورونهای
اليهی پنهان ،برای مدلسازی عملگرهای پيزو و هيسترزيس
وابسته به نرخ ورودی استفاده نمودهاند[ .]24برتری اين روش،
استفاده از تابع فعالساز غي ر هموار بعنوان تابع فعالساز نورونهای
شبکه است .بدليل شباهت ساختاری اين تابع با حلقههای
هيسترزيس بدليل غير هموار بودن ،مدلسازی با دقت بااليي
انجام ميپذيرد .اما همانطور که گفتهشد ،برای بدست آوردن
گراديان خطا در مسير اصالح وزنهای شبکه ،در نقاط غير هموار،
از يک روش عددی پيچيده استفاده شده است که حجم
محاسبات را بسيار افزايش داده و زمانبر ميسازد .حجم محاسبات
زياد و زمانبر برای کنترلرهای بالدرنگ ايجاد مشکل مينمايد.
در اين روش فقط اثر نرخ ورودی بر هيسترزيس مورد توجه واقع
شده است و بدليل پيچيدگي و حجم باالی محاسبات قادر به
دخالت دادن اثر نيرو بر هيسترزيس نيست .پس اين روش در
حالت نبود نيرو بر روی عملگر با دقت بااليي عمل مينمايد .ولي
در صورتيکه از اين روش در کاربردهای واقعي که نيروهای
ديناميک بر عملگر وارد ميشود استفاده شود ،دقت نهايي
نامناسب خواهد بود .اين مقاله با کاهش پيچيدگي طراحي ،امکان
بررسي اثرات نيروی وارد بر عملگر روی هيسترزيس را فراهم
ميآورد و همچنين بدليل کاهش حجم محاسبات ،برای
کنترلرهای بالدرنگ مناسبتر است .البته واضح است که خطای
طراحي در مقايسه با روش پيچيدهی گفتهشده بيشتر است .اما
در مقابل ،تغييرات نيروی وارد بر عملگر در نظر گرفته شده است
و در نتيجه در کاربردهای عملي با بارهای ديناميک ،در مجموع

نتايج قابل قبولي از ميدهد.
در موارد گفتهشده ،بيشتر طراحي هيسترزيس در عملگرهای
پيزوالکتريک مورد توجه بوده است که در برخي از آنها وابستگي
به نرخ ورودی چشمپوشي شده و در موارد ديگر در نظر گرفته
شدهاست .آنچه که در بحث کنترل اين عملگرها بيشتر مورد
توجه است ،يافتن مدل معکوس هيسترزيس است تا با کمک آن
اثرات هيسترزيس جبرانسازی شود .حال آنکه در بيشتر موارد
ياد شده مدل معکوس هيسترزيس ارائه نشده است.
مهمتر از آن ،عامل اثرگذار نيروی وارد بر عملگر است که رابطهی
ورودی و خروجي را تحت تاثير قرار ميدهد ولي کمتر مورد
توجه قرار گرفته است .با توجه به اينکه در کاربردهای مهندسي
عملگرهای پيزوالکتريک ،عملگر ،تحت بارهای ديناميکي قرار
دارد و همچنين برای رسيدن به سرعتهای دلخواه ،تغييرات
فرکانس ورودی اجتنابناپذير است ،در اين مقاله به طراحي
هيسترزيس و معکوس آن در اين عملگرها ،با توجه به اثرات بار و
فرکانس ورودی روی آنها پرداخته شده است؛ تا مدل ارائه شده
بتواند تغييرات ديناميکي نيروی وارد بر عملگر (که از طرف
محيط وارد ميشود) و همچنين ورودیهای با فرکانس متغير را
تحمل نموده و بطور قابل قبول به جبرانسازی هيسترزيس
بپردازد.
نکتهی قابل توجه ديگر نحوهی تعليم شبکهها در اين تحقيقات
است.
در برخي از شبکهها ،تعليم بصورت برخط انجام ميشود و
مرحلهی جمعآوری دادهها حذف شده است که اين روش مزايا و
معايبي دارد.
مزيت آن اينست که نيازی به انجام مراحل جمعآوری و تعليم
جداگانه وجود ندارد و همچنين دامنه تغييرات ولتاژ و فرکانس
نامحدود است.
اما عيب بزرگ آن است که با کوچکترين تغيير در شرايط
محيطي و يا عملياتي ،خروجي شبکه تا مدتي ،نامناسب خواهد
بود و اين امر در کاربردهای مهندسي مي تواند بسيار خطرناک
باشد .از اين رو نميتوان از اين روش در کاربرد های مهندسي
استفاده نمود.
 در برخي ديگر ،ابتدا شبکه با دادههای از پيش جمعآوری شدهتعليم ميبيند و سپس بصورت برخط برای جبرانسازی استفاده
ميشود .با وجود هزينه بر بودن مرحلهی تعليم ،اين روش برای
کاربردهای مهندسي مناسبتر است .چراکه قادر به پاسخ
بالدرنگ به هر گونه تغيير در محدودهی تعليم بوده و ميتواند

تغييرات محيطي و عملياتي را فوراً جبرانسازی نمايد.
به همين دليل در اين مقاله از اين روش استفاده شده است .زيرا
در بسياری از کاربردهای عملي نيروهای وارد بر عملگر مرتباً
تغيير مي کنند و همچنين تغييرات فرکانس ورودی برای تغيير
سرعت عمليات ،وجود خواهد داشت و در صورتيکه شبکهی
جبرانساز نتواند اين تغييرات را بطور بالدرنگ ،تحمل نمايد،
ممکن است به قطعه کار در نتيجهی موقعيتدهي ناصحيح،
صدمه وارد شده و دقت مطلوب حاصل نشود.
 -3شبکه عصبي
شبکههای عصبي کاربردهای مختلفي دارند .برای مثال در توليد
سخن [ ،]25تعيين عوامل اثرگذار در کاربردهای صنعتي مانند
جوشکاری و ورقکاری [ ،]21تشخيص بيماری در پزشکي []21
وغيره کاربرد دارند .در مرجع [ ]29نشان داده شده است که
شبکههای عصبي جلوسوی متشکل از اليهی ورودی ،يک اليه
پنهان با تعداد کافي نورون و اليهی خروجي ،مي توانند هر تابع
پيوسته ای را با دقت باال مدل نمايند .از اينرو اين ساختار شبکه
برای اين مقاله مناسب به نظر مي رسد .مقدار خروجي نورون
پنهان  jام از رابطهی ( )1بدست ميآيد:
) V j  f (U j
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که  fعبارتست از تابع فعالسازی نورون مربوطه N ،تعداد
گرههای اليهی ورودی و  Wوزن اتصاالت نورونها است .مقدار
خروجي نورون  Kام نيز از رابطهی ( )3محاسبه ميشود:
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در عبارات باال  ، jتعداد نورونهای پنهان و  Nتعداد نورونهاای
ورودی است .برای اساتفاده از شابکههاای عصابي در ابتادا باياد
شبکه ،بوسيلهی تعدادی از الگوهای تعليم آموزش داده شود .اين
الگوها در حقيقت تعدادی ورودی و خروجي هستند کاه رابطاهی
دلخواه بين ورودی و خروجي را به شبکه معرفي مينمايند .حين
عمل تعليم متغيرهای شبکه (وزنهاا) ،طاي ياک الگاوريتم تکارار
شونده و در جهت کاهش خطای بين خروجي مطلوب و خروجاي
شبکه در ازای ياک ورودی خااص ،تغييار ماييابناد و در پاياان
بهترين مقدار خود را ماييابناد .پاس از عمال تعلايم ،شابکه در
حقيقت رابطهی ميان ورودی و خروجي که توسط الگوهای تعليم

به آن معرفي شده بود را ياد گرفته و به ازای هار ورودی دلخاواه،
خروجي مربوطه را عمومي سازی ميکناد .يکاي از معاروفتارين
الگوريتمهای يادگيری شبکه ،الگوريتم پس انتشار خطاسات کاه
در اين مقاله نيز از آن استفاده شدهاست [.]29
 -4مدل معکوس هيسترزيس

عصاابي ،نمايتااوان بطااور مسااتقيم از ماادل هيسااترزيس ،ماادل
معکوس آنرا يافت به همين دليل ،برای يافتن مدل معکوس ،باه
تعريف شابکهای جدياد و جماعآوری دوباارهی دادههاا و تعلايم
مجدد آنها نياز اسات .بعباارت ديگار شابکهی مدلسااز معکاوس
هيسترزيس از شبکهی مدلساز هيسترزيس کامالً مساتقل اسات.
درنتيجه مراحل زير بايد طي شوند.

 -1-4استفاده از شببکه عصببي ببراي مبدلسبازي معکبوس
هيسترزيس در يک عملگر پيزوالکتريک با حضور نيرو

در روشهای سنتي برای کاهش اثرات هيسترزيس ،ايدهی مبنا
فرموله نمودن طرح رياضي و سپس يافتن معکوس آن بمنظور
جبران اثرات هيسترزيسي است[.]30-34
از اينرو در دهههای گذشته انواع زيادی از مدلهای رياضي
هيسترزيس برای طراحي کنترل ايجاد شده و ايجاد يک مدل
عمومي با قابليت نمايش دقيق پديدههای هيسترزيسي مختلف
يکي از موضوعات مورد عالقه در اين زمينه در سالهای اخير
بوده است.
همواره در مواجهه با برخي سامانههای هيسترزيسي با اساتفاده از
روشهای سنتي ،مشکالتي رخ ميدهد .برخاي از ايان مشاکالت
عبارتند از:
 عدم دساتيابي باه مادلهاای رياضاي بارای غيارخطاي باودنهيسترزيسي.
 عدم دقت کافي مدلهای رياضي استفاده شاده در مادلساازیغيرخطي بودن هيسترزيسي برای استفاده در برخاي کاربردهاای
دقيق.
 پيچيدگي زياد برخي از مدلها بطوريکه مدل معکوس آنها قابالدستيابي نيست.
بر اين اساس آنچه در بحث کنترل سيستمهای دارای
هيسترزيس برای جبران هيسترزيس و کاهش اثرات مخرب آن
اهميت دارد يافتن مدل معکوس هيسترزيس است.
اگر مدلسازی هيسترزيس بصورت رياضي انجام شده باشد ،مدل
معکوس با استفاده از روابط رياضي و از روی مدل هيسترزيس
بدست ميآيد که بدليل پيچيدگي زياد برخي از مدلهای رياضي
شبيهساز هيسترزيس  ،معکوسگيری يا غير ممکن بوده و يا
بسيار پيچيده خواهد بود.
همانطور که ميدانيم در مدلسازی با روشهاايي مانناد شابکه

 1-1-4طراحي بردارهاي ورودي و خروجي

در بيشتر مطالعات انجام شده بر روی مدلسازی هيسترزيس
عملگرها و معکوس آنها ،وجود نيرو و تغييرات آن ناديده گرفته
شده است .در صورتيکه استفاده از اين عملگرها در هر کاربرد
عملي با اعمال نيروهای ديناميک بر روی آنها همراه خواهد بود.
برای مثال اگر در سنگزني دقيق از اين عملگرها استفاده شود،
اعمال بار روی عمگر اجتنابناپذير خواهد بود.
از آنجا که يکي از عوامل موثر بر روی خروجي عملگر نيروی وارد
بر آن است ،ناديده گرفتن اين عامل ميتواند دقت مدلسازی
هيسترزيس و طرح معکوس آنرا کاهش داده و خطای پسماند
عمل جبرانسازی را افزايش دهد.
از اينرو در اينجا ،مدلسازی معکوس هيسترزيس با حضور نيرو را
بررسي خواهيم نمود و در پايان جبرانسازی هيسترزيس با کمک
مدل معکوس در شرايط حضور نيروی ديناميک بررسي خواهد
شد.
برای تعيين عناصر بردارهای ورودی و خروجي مدل معکوس،
بهتر است در ابتدا عناصر بردارهای ورودی و خروجي مدل
هيسترزيس بررسي شوند .برای تعيين صحيح عناصر بردار ورودی
مدل هيسترزيس ،بايد عوامل موثر روی مکان عملگر شناسايي
شوند .برخي از عواملي که خروجي عملگر را تحت تاثير قرار
ميدهند عبارتند از:
 ولتاژ در پلهی زماني اخير نرخ تغيير ولتاژ و يا بعبارت ديگر مسير تغييرات ولتاژ نيروی وارد بر عملگرو غيره
بر اين اساس عناصر بردار ورودی را طوری انتخاب مي نماييم که
نمايانگر اين متغيرها باشند.
)  : v(kولتاژ در پلهی زماني اخير
) : v(k  1ولتاژ در پلهی زماني پيشين برای معرفي نرخ

تغييرات ولتاژ ورودی به شبکه

 -2-1-4طراحي ساختمان شبکه

)  : F (kنيروی وارد بر عملگر در پلهی زماني اخير
عنصر بردار خروجي عبارتست از مکان کنوني .بهطوریکه:
)  : x(kمکان در پله ی زماني اخير

تعداد نورونهای اليهی ورودی عبارتست از تعداد متغيرهای تابع
يا ورودیهای سيستم ،و تعداد نورونهای اليهی خروجي،
خروجي تابع و يا خروجي سامانه است .از اينرو در اينجا سه
نورون ورودی و يک نورون خروجي داريم.
حال بايد تعداد اليههای پنهان شبکه را مشخص نماييم .محققان
ثابت نمودهاند که شبکههای عصبي جلوسو تنها با يک اليهی
پنهان قادر به تقريب هر تابع پيوسته غير خطي با دقت دلخواه
هستند؛ البته به شرطي که تعداد متغيرهای شبکه کافي باشد و
يا بعبارت ديگر تعداد نورونهای اليهی پنهان بهدرستي انتخاب
شده باشند [35و.]31

در مدل معکوس همه موارد مشابه مدل مستقيم است .فقط قرار
است در اين مدل ورودی مکان و نيرو باشد و خروجي ولتاژ؛ و
چون مدل مستقيم به نرخ تغيير ولتاژ وابسته است ،مدل معکوس
نيز به نرخ تغيير مکان وابسته خواهد بود.
علت اين که نيرو هم در مدل مستقيم و هم در مدل معکوس
بهعنوان ورودی استفاده ميشود آناست که معکوسسازی مدل
مستقيم نسبت به ورودی ولتاژ انجام شده .زيرا ورودی قابل
کنترل برای عملگر ولتاژ است و تغييرات نيرو توسط عوامل
محيطي انجام مي شود نه کنترلر.
بر اين اساس پارامترهای زير بر خروجي مدل معکوس تاثيرگذار
هستند:
 مکان در پلهی زماني اخير. نرخ تغيير مکان و يا بعبارت ديگر مسير تغييرات مکان. نيروی وارد بر عملگر.و غيره.
بر اين اساس عناصر بردار ورودی را بنحوی انتخاب مينماييم که
نمايانگر اين متغيرها باشد.
)  : x(kمکان در پلهی زماني اخير.
) : x(k  1مکان در پلهی زماني پيشين برای معرفي نرخ
تغييرات مکان ورودی به شبکه.
)  : F (kنيروی وارد بر عملگر در پلهی زماني اخير.
عنصر بردار خروجي نيز عبارتست از ولتاژ کنوني:
)  : v(kولتاژ در پلهی زماني اخير.

درنتيجه برای شبکهی مورد نظر تنها يک اليهی پنهان کافي
است .اما موضوع مهم در اينجا تعداد نورونهای اليهی پنهان
ميباشد.
تعداد نورونهای پنهان در عملکرد شبکه بسيار تاثيرگذار
است[ .]31چنانچه تعداد نورونهای پنهان کافي نباشند ،تعداد
متغيرهای شبکه کافي نخواهند بود و شبکه قادر نخواهد بود که
فضای ورودی را بدرستي طبقهبندی نمايد .پس قادر به يادگيری
نمونههای تعليم نخواهد بود و خطای شبکه در مورد نمونههای
تعليم نيز زياد خواهد شد[.]39
حال اگر تعداد نورونهای پنهان بيشتر از حد بهينه تعريف
شوند ،تعداد متغيرهای شبکه از تعداد معادالت بيشتر شده و
سبب ميشود خروجي شبکه نامطمئن شده و شبکه
انعطافپذيری خود را از دست دهد .منظور از انعطافپذيری
همان خاصيت تعميمدهي شبکه است که پيش از اين بيان شد.
از اين رو تعيين تعداد بهينهی نورونهای پنهان بسيار مهم
است[]39
در اين موارد شبکه ممکن است الگوهای تعليم را با دقت باال فرا
بگيرد ،اما در مورد الگوهای تعليم داده نشده ،خروجي شبکه
خطای بااليي خواهد داشت.

برای تعيين تعداد نورونهای پنهان مناسب از دو منحني کمک
ميگيريم؛
از روی منحني اول (شکل ،)1حداقل تعداد نورونهای پنهان
(متغيرهای شبکه) برای يادگيری الگوها قابل تشخيص است و از
روی منحني دوم (شکل ،)2حداکثر تعداد نورونهای پنهان
بطوريکه شبکه دارای انعطاف کافي باشد تشخيص داده ميشود.

شکل( :)3ساختار شبکه بکار گرفته شده براي
مدل سازي معکوس هيسترزيس با حضور نيرو

شکل( :)1تغييرات خطاي شبکه با تعداد نورون هاي پنهان
مختلف براي الگوهاي تعليم داده شده

شکل( :)4تابع فعالسازي استفاده شده

 -3-1-4دادگان تعليم

شکل( :)2تغييرات خطاي شبکه با تعداد نورون هاي پنهان
مختلف براي الگوهاي تعليم داده نشده

حال با کمک اين دو منحني ،تعداد بهينه نورونها برای عملکرد
مناسب شبکه در هر دوی آنها انتخاب ميشود .با استفاده از
شکل( )1و شکل( ،)2تعداد  10نورون برای اليهی پنهان ،مناسب
تشخيص داده ميشود .با مشخص شدن تعداد نورونهای ورودی،
تعداد نورونهای خروجي و تعداد اليهها و نورونهای پنهان،
ميتوان ساختار شبکه را ترسيم نمود.
در شکل( )3ساختار شبکهی استفاده شده برای مدلسازی
هيسترزيس نشان داده شده است .در اين شبکه از تابع
سيگموئيد دو قطبي (شکل )4بعنوان تابع فعالساز نورونهای
اليهی پنهان و خروجي استفاده شده است.

برای تعليم رابطهی بين ورودی و خروجي ،به مجموعهای از
ورودیها و خروجيها که مؤيد اين رابطه باشند نياز است .از
اينرو بايد از راه آزمايش عملي تعداد زيادی دادهی تعليم
جمعآوری شوند .با استفاده از امکانات آزمايشگاهي معرفي شده
در بخشهای قبل بايد دادههای واقعي برای تعليم شبکه
جمعآوری شوند .برای جمعآوری دادهها ،عملگر پيزو الکتريک
ولتاژهای سينوسي تحريک و پاسخ آنها که همان جابجايي است
ثبت ميشوند .بدينترتيب مجموعهای از دادهها بهدست ميآيد.
فرکانس امواج سينوسي ولتاژ که برای تحريک عملگر استفاده
شده است 10 ،راديان بر ثانيه است .دامنهی موجهای مورد
استفاده برای تعليم  15و  25ولت است که البته با توجه به اينکه
حداقل ولتاژ اين موج را روی صفر تنظيم نمودهايم ،بيشترين
مقدار آنها بترتيب  30و  50ولت خواهد بود.
برای اينکه شبکه بتواند در مقابل مقادير مختلف نيروی وارده بر
عملگر پاسخ مناسب دهد ،دو سيگنال ياد شده را به عملگرهای
تحت بارهای متنوعي از  0kgfتا  0.12kgfاعمال شده و
خروجي آن ثبت شد .بدين ترتيب  22حلقه هيسترزيسي داده

تعليم خام آماده شد که بعضي از آنها برای تعليم و برخي برای
آزمايش شبکه استفاده مي شوند (شکل.)5
در اين قسمت پلهی زماني برابر  00005ثانيه تعريف شده است.
گفتني است در هنگام استفاده از شبکهی تعليم شده ،بايد مقدار
پلهی زماني برابر مقدار آن در هنگام تعليم شبکه و نمونهبرداری
باشد .در شکل( ،)5چند نمونه از حلقه های تعليم بدست آمده
نشان داده شده است.
داده های جمع اوری شده ،دادگان خام هستند و برای اينکه به
دادگان تعليم تبديل شوند نياز به گذراندن مراحل فرآوری دارند.
 چينش دادهها بفرم بردارهای ورودی و خروجي يعني بفرم زير:]) [ x(k  1), x(k ), F (k )]  [v(k

()4

شکل( :)6نمودار کاهش خطا حين تعليم

اکنون دادههای تعليم آماده است و بايد به کمک آنها ،شبکه
تعليم داده شود.
 -4-1-4تعليم شبکه

در شکل( )1نمودار کاهش خطا حين تعليم دادهها توسط
الگوريتم پس انتشار خطا ،در ازای تعداد تکرارعمليات تعليم
نمايش داده شده است.
وقتي خطای شبکه تا حد دلخواه کاهش يافت ،عمليات تعليم
متوقف ميشود .در بخش بعد توانايي شبکه تعليمديده بررسي
ميشود.
 -5-1-4آزمايش عملکرد شبکه تعليمديده

شکل( :)5چند نمونه از حلقه هاي تعليم

 -هنجارسازي دادهها :

بهترين نتيجه زماني حاصل شد که دادههای مربوط به ولتاژ
هنجارسازی شوند و داده های مربوط به مکان و نيرو ،بدون
هنجارسازی باقي بمانند..پس از انجام اين هنجارسازی  ،خروجي
دادگان تعليم در محدودهی  -105تا  +105جای ميگيرند .از آنجا
که خروجي تابع سيگموئيد بين  -1تا  +1است ،بايد خروجي
دادگان تعليم در  001ضرب شود.
همچنين استفاده از ساير ضرايب زير برای ورودیها سبب بهبود
يادگيری ميشود که بطور تجربي تعيين شده است .پس دادگان
تعليم به شکل کلي زير خواهد شد:
()5

]) [10  x(k  1),10  x(k ),0.1 F (k )]  [0.1 v(k

برای بررسي عملکرد شبکه تعليمديده ،دو موضوع بايد بررسي
شود :
ابتدا اطمينان از يادگرفته شدن دادههای تعليم توسط شبکه؛ از
اينرو ابتدا شبکه با يکسری از دادههای تعليم آزمايش ميشود
(شکل.)1
چنانچه در شکل( )1مشخص است يادگيری شبکه بخوبي انجام
شدهاست و خروجي شبکه و مقدار واقعي با دقت خوبي بر هم
منطبق شدهاند.
سپس بررسي قابليت تعميم شبکه و يا همان انعطافپذيری
شبکه؛ بدين منظور شبکه با يکسری از دادههای تعليم داده نشده
آزمايش ميشود (شکل.)9

از شکل( )9ميتوان انعطاف پذيری شبکه را مناسب توصيف

توسط عوامل محيطي تعيين ميشود ،در شکل فقط ورودی قابل

شکل( :)8آزمايش شبکه با يکسري از دادگان تعليم
داده شده

شکل( :)7آزمايش شبکه با يکسري از دادگان تعليم داده

شکل( :)11رابطه ورودي و خروجي سامانه پيش از
استفاده از جبرانساز

نشده

نمود.
در ادامه استفاده از مدل معکوس بدست آمده برای جبرانسازی
اثرات هيسترزيس را بررسي خواهيم نمود.
 -5جبران هيسترزيس
پس از رسيدن به مدل معکوس هيسترزيس ،اين امکان ايجاد
ميشود تا با قرار دادن اين مدل در کنار عملگر دارای
هيسترزيس ،عمل جبرانسازی انجامشده و از تبعات وجود
هيسترزيس اجتناب شود .ساختار اين سيستم در شکل( )9آمده
است.

کنترل توسط طراح آورده شده است.
پس از قرار دادن جبرانساز در کنار عملگر دارای هيسترزيس،
رابطهی ورودی و خروجي کل سامانه بصورت زير است:

()6
) X (t )  X d (t )  error(t
اين خطای پسماند که ناشي از نارساييهای مدلسازی
هيسترزيس و همچنين معکوسسازی مدل است را ميتوان با
استفاده از کنترل حلقه بسته  PIDو يا  PIو يافتن ضرايب

مناسب برای آنها به حداقل رساند .بدينترتيب رابطهی بسيار
سادهای بين ورودی و خروجي حاصل شد .قابليت مدل جبرانساز
را ميتوان در عمليات رد يابي سامانه ،بررسي نمود که در ادامه
آمده است.

البته در اين شکل ،هم در مورد مدل هيسترزيس و هم در مورد
 -1-5آزمايش عملي کنترل حلقه باز عملگبر پيبزو الکتريبک
تحت نيروي ديناميک
شکل( :)9ساختار سامانه جبران هيسترزيس بکمک مدل معکوس

مدل معکوس ،ورودی نيرو نيز وجود دارد اما بدليل اينکه نيرو

برای اطمينان از عملکرد صحيح مدل ،بايد سامانه جبرانساز بطور
عملي آزمايش شود.
برای انجام آزمايش عملي در ابتدا يک موج سينوسي ساده با

فرکانس و دامنه ثابت را وارد سامانه مينماييم .گفتني است
عملگر ،تحت بار ديناميک قرار دارد.
در شکلهای( )10و ( )11ورودی و خروجي سامانه قبل از
استفاده از جبرانساز و پس از آن نشان داده شده است.
با مقايسهی اين دو شکل ديده ميشود که اثرات هيسترزيسي
تاحد زيادی توسط سامانه ،جبرانسازی شدهاست .ميزان اثرات
هيسرزيسي باقيمانده ني ز با استفاده از کنترل حلقه بسته تا حد
زيادی بر طرف خواهد شد.

خطای رديابي اين سيگنال در شکل( )13نشان داده شده است.
با پيچيده شدن شرايط و وارد شدن نيرو بر عملگر ،خطای
پسماند افزايش مييابد .در ادامه برای بهبود نتايج و کاهش
خطای پسماند از کنترل حلقه بسته استفاده خواهيم نمود.
 -2-5آزمايش عملي کنترل حلقه بسته

در قسمت قبل کنترل عملگر فقط با استفاده از مدل معکوس
هيسترزيس انجام شد .با استفاده از کنترلرهای حلقه بسته مانند
 PI ، PIDو  Pو يافتن ضرايب مناسب برای آنها ميتوان

شکل( :)13خطاي رديابي سيگنال سينوسي با دامنه و
شکل( :)11رابطه ورودي و خروجي سيستم پس از
استفاده از جبرانساز

شکل( :)12رديابي سيگنال سينوسي با دامنه و فرکانس ثابت
و عملگر تحت نيروي متغير

در شکل( )12برهمنشيني ورودی و خروجي سامانه يا همان
رديابي سيگنال ورودی توسط خروجي برای اين موج سيسنوسي
نشان داده شده است:
سيگنال ورودی در شکل( )12يک سيگنال سينوسي با فرکانس
و دامنه ی ثابت است و عملگر تحت بار ديناميک قرار دارد.

فرکانس ثابت و عملگر تحت نيروي متغير

خطای پسماند را تاحد زيادی کاهش داد .درنتيجه کل عمليات

شکل( :)14ساختار سامانه جبران هيسترزيس
بکمک مدل معکوس باضافه کنترلر حلقه بسته

بدين شکل خالصه ميشود :

در ابتدا با قرار دادن مدل معکوس هيسترزيس در کنار عملگر،
ورودی و خروجي سيستم تا حد زيادی به هم نزديک ميشوند و
سپس خطای پ سماند با استفاده از کنترل حلقه بسته به حداقل
ممکن ميرسد .در شکل( )14ساختار کلي عمليات ،نشان داده
شده است

حال همان سيگنال سينوسي قسمت قبل را دوباره در اين سامانه
بررسي ميکنيم و از کنترلر  PIبا ضرايب  Kp=0/9و Ki=1/0
بهره خواهيم گرفت.
رديابي سيگنال سينوسي به صورت شکل( )15بهبود

در ادامه ،قابليت شبکه در رديابي سيگنالهای با دامنه و فرکانس
چندگانه و تحت نيروهای ديناميک ،با ارائهی يک سيگنال
پيچيده به سامانه بررسي مي شود .ضابطهی اين سيگنال بصورت
زير است:

مييابد.

شکل( :)15رديابي سيگنال سينوسي با دامنه و
فرکانس ثابت و عملگر تحت نيروي متغير

شکل( :)18رابطه ورودي و خروجي سامانه پس از استفاده از
جبرانساز

منحني خطای مطلق نيز در شکل( )11آمده که نسبت به حالت
قبل ،خطا بهبود يافته است .با بررسي انواع مختلف کنترلرهای
حلقه بسته و ضرايب مختلف آنها ميتوان نتايج را بهبود بخشيد.

شکل( :)17تغييرات نيروي وارد بر عملگر

شکل( :)16خطاي رديابي سيگنال سينوسي با دامنه و فرکانس
ثابت

در شکل( )11رابطهی ورودی و خروجي اين سيستم آمده است
که بهبود قابل توجهي نسبت به حالت قبل ديده ميشود.
تغييرات نيروی وارد بر عملگر در آزمايش باال در شکل( )19آمده
است.

()7

) X d (t )  5  (36  2 cos(0.2t )  4 cos(0.4t
3

 10 cos(0.8t )  20 cos(4t ))  10

گفتني است ابتدا از کنترلر حقله بستهی  PIبا ضرايب
 Kp=12/00و Ki=1/00استفاده شده و در ادامه تالشها با
آزمايش انواع ديگر کنترلرهای حلقه بسته و ضرايب ديگر برای

آنها ،برای کاهش خطای پسماند ادامه يافتهاست.
تغييرات نبرو ،رديابي سيگنال ورودی توسط خروجي و خطای آن

ضرايب Ki=1/00 ، Kp=12/00و  Kd=0/01نيز امتحان شد
که نتيجه رديابي در شکل( )22آمده است .سيگنال خطا نيز
بهصورت شکل( )23است.

شکل( :)19تغييرات نيروي وارد بر عملگر

شکل(:)22رديابي سيگنال دامنه و فرکانس چندگانه و عملگر
تحت نيروي متغير

شکل( :)21رديابي سيگنال دامنه و فرکانس
چندگانه و عملگر تحت نيروي متغير

شکل(:)23خطاي رديابي سيگنال دامنه و فرکانس چندگانه و
عملگر تحت نيروي متغير

در پايان نيز يک کنترلر  PIDبا ضرايب ،Kp=12/00
 Ki=1/00و  Kd=0/04استفاده شد .نتيجه رديابي در
شکل( )24آمده است .سيگنال خطا نيز بهصورت شکل()25
است.
تغييرات نيروی وارد به صورت شکل( )21است.
ميتوان تالشها را برای يافتن کنترلرهای حلقه بسته با ضرايب
ديگر که خطای پسماند را باز هم کاهش دهد ،ادامه داد.

شکل( :)21خطاي رديابي سيگنال دامنه و فرکانس
چندگانه

به صورت زير است.

برای

کاهش

خطای

پسماند،

کنترلر

PID

با

سريع ميز قطعه کار در حين فرايند ماشينکاری است.

شکل( :)24رديابي سيگنال دامنه و فرکانس چندگانه و
عملگر تحت نيروي متغير

شکل(:)25خطاي رديابي سيگنال دامنه و فرکانس چندگانه

شکل( :)26تغييرات نيروي وارد بر عملگر

 -6نتيجهگيري
فرايند سنگزني دقيق قطعات با هندسهی متغير و يا قطعات
فرمدار ظريف ،نيازمند موقعيتدهي دقيق (در حد ميکرون) و

عالوه بر آن ،در بحث درسينگ چرخ سنگهای فوق ساينده،
مانند چرخسنگهای از جنس الماس و سي بي ان ،بدليل سختي
فوقالعادهی ذرات ساينده و مقاومت باالی زمينه فلزی سنگ و
برای جلوگيری از صدمه ديدن ابزار درسينگ ،بايد درسينگ از
نوع ظريف يا نرم انجام شود .به همين دليل به تنظيم دقيق عمق
برش و موقعيتدهي ميکروني الماس يا همان ابزار درسينگ،
روی چرخ سنگ نياز است .عملگرهای پيزوالکتريک يکي از
رايجترين انواع عملگرها برای سامانههای موقعيتدهي ميکروني
هستند.
البته برای موقعيتدهي دقيق اين عملگرها مانعي وجود دارد و
آن پديدهی هيسترزيس است .محققان راههای مختلفي را برای
مواجهه با مسائل کنترلي سامانههای دارای هيسترزيس
آزمودهاند.
برای حذف اثر هيسترزيس ،بعضي از محققان اقدام به ايجاد مدل
معکوس هيسترزيس بعنوان جبرانکننده در يک مسير جلوسو
نمودهاند.
در اين مقاله از اين روش برای کاهش اثرات مخرب هيسترزيس
در عملگرهای پيزوالکتريک استفاده شدهاست.
عمل مدلسازی هيسترزيس بصورت رياضي بسيار پيچيده است
و به همين دليل است که محققان برای مدلسازی ،سراغ
روشهای ديگری مانند شبکه عصبي نيز رفتهاند تا قابليتهای
اين روش را نيز در اين زمينه بيازمايند.
در مقايسه با روشهای رايج ،مدلسازی هيسترزيس بر پايه
شبکه عصبي ميتواند به دقت تقريب خوبي دست يابد .چراکه
شبکه عصبي دارای قابليت تقريب هر سيستم غير خطي پيوسته
با دقت دلخواه است به شرط آنکه تعداد متغيرهای شبکه کافي
باشند.
با توجه به اينکه در کاربردهای مهندسي ،از جمله سنگزني که
موضوع اين پژوهش است ،عملگر ،تحت بارهای ديناميکي قرار
دارد و همچنين برای رسيدن به سرعتهای دلخواه ،تغييرات
فرکانس ورودی اجتنابناپذير است ،در اين پژوهش به مدلسازی
معکوس هيسترزيس اين عملگرها ،با توجه به اثرات فرکانس
ورودی و بار اعمالي روی آنها پرداخته شده است تا مدل ارائه
شده بتواند تغييرات ديناميکي نيروی وارد بر عملگر (که از طرف
محيط وارد ميشود) و همچنين ورودیهای با فرکانس متغير را
تحمل نموده و بطور قابل قبول به جبرانسازی هيسترزيس
بپردازد.

در اين مقاله ،برای عملگر پيزو الکتريک که دارای سيستم
ديناميک غيرخطي از نوع هيسترزيسي است ،يک جبرانساز
هيسترزيس از نوع خاصي از شبکههای عصبي جلوسو با نام
شبکههای عصبي جلوسوی زماني ،به همراه الگوريتم تعليم
پسانتشار خطای اصالح شده برای ساختار اين شبکه ،استفاده
شده است.

بودن دامنهی فعاليت شبکه ارائه شده در اين مقاله نسبت به
نمونههای اخير و همچنين وجود بار ديناميک روی عملگر به
خطای حداکثر کمتر از  2درصد دست يافتهايم که نشان از
عملکرد بسيار مناسب مدل ارائه شده دارد.
در دو جدول زير نتايج حاصل شده در حاالت مختلف آمده است

با توجه به اينکه عوامل اثرگذار بر مکان عملگر ،مانند نرخ ورودی
و نيروی وارد بر عملگر در مدلسازی مورد توجه قرار گرفته
است ،جبرانساز ايجاد شده ميتواند تغييرات محيطي (تغييرات
نيرو) و تغييرات عملياتي (تغيير فرکانس ورودی) را تحمل نموده
و سيگنال کنترلي مناسب برای موقعيتدهي عملگر بصورت
دلخواه را فراهم آورد.
همانطور که در بخش نتايج ديده ميشود نتايج آزمايشهای
عملي بسيار رضايت بخش است .بخصوص با کاهش خطای
پسماند جبرانساز توسط کنترلر حلقه بسته ،در مقايسه با
روشهای مشابه به خطای مناسبي دست يافتهايم .برای نمونه
نتيجه را با يکي از تحقيقات معتبر که از يک عملکننده
هيسترتيک جديد برای توسعه فضای ورودی و تبديل نگاشت
چند مقداره به نگاشت يک به يک از فضای ورودی به خروجي که
توسط شبکه قابل يادگيری باشد استفاده کردهاند مقايسه
مينماييم[ .]23در اين روش به خطای جبرانسازی تا  3/1درصد
دست يافته است.
برخالف نتايج مناسب جبرانسازی هيسترزيس توسط اين روش
در حالتهای بدون وجود بار بر روی عملگر ،ناديده گرفتن اثر
نيروی وارد بر عملگر روی هيسترزيس ميتواند خطا را در
کاربردهای عملي بشدت افزايش دهد .زيرا در کاربردهای عملي
بخصوص در بحث سنگزني ،عملگر تحت اثر بارهای ديناميک
است.
در يک نمونه ديگر ،از شبکه بطور بالدرنگ (برخط) برای جبران
هيسترزيس استفاده شده است .همانطور که بيان شد در اين نوع
عمليات ،در زمان استفاده ،برای سيگنال ورودی عمل لمگيری را
انجام داده و برای همان سيگنال ،خروجي مناسب را توليد
مينمايد؛ در حقيقت شبکه برای تحمل هر تغييری به زمان نياز
دارد .با وجود دامنهی تعليم بسيار محدود و نبود بار متغير روی
عملگر ،اين شبکه به خطای جبرانسازی  1درصد رسيده
است[.]39
هرچه دامنه فعاليت شبکه و دادههای تعليم آن بيشتر باشد،
خطای خروجي افزايش مييابد .با اين وجود و با توجه به وسيعتر

جدول(: )1عملکرد سيستم ها در مقابل سيگنال ورودي
سينوسي با دامنه و فرکانس ثابت

جدول( :)2عملکرد سيستم ها در مقابل سيگنال ورودي
پيچيده با دامنه و فرکانس متغير
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