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ÖZET
Bu çalışşmada valf denetimli
d
birr hidrolik sisstemin oda basınç
b
değe
erlerinin yapaay sinir ağ modelleri
(YSAM) kullanılarakk bulunması hedeflenmişştir. Oluşturu
ulan yapay sinir ağlarınnın eğitiminde basınç
algılayıcıları, hidrolikk silindirin kon
num algılayıccısı ve valfe uygulanan denetim
d
sinyaalleri kullanılmış olup,
hidrolik d
düzeneğin basınç
b
dinam
miği öğrenild ikten sonra artık sistem
mde basınç aalgılayıcıların
na ihtiyaç
duyulma
adan silindird
deki oda ba
asınçlarının ssadece konum algılayıc
cısı ve valfee uygulanan denetim
sinyallerrinin kullanılmasıyla tah
hmininin yap
pılması ama
açlanmıştır. Genellikle kkapalı bir kutu
k
olan
(yekpare
e yapay siinir ağ) modelleme yyaklaşımı ile
e bu hidro
olik sisteminn basınç modelinin
m
oluşturullamayacağı görüldükten sonra, bu s isteme ait ön bilgi kullan
nılarak yapılaandırılmış ya
apay sinir
al olmayan sistemin
ağ mode
eli (YYSAM) yaklaşımı ile
e bu doğrusa
s
tam
m bir basınç m
modeli elde edilmeye
çalışılmıştır. Yekparre yapıdaki yapay sinirr ağlarının eğitim
e
aşam
masında karşşılaştığı kararlılık ve
yakınsam
ma sorunlarıının çözümü için böl ve parçalama yöntemleri kullanılarak
k
vvalf denetimli hidrolik
sistemlere özel bir YYSAM
Y
geliştirilmiştir. Bu
u önerilen YY
YSAM ile oda
a basınçlarınnın 0-80 bar arasında
değiştiği gerçek bir hidrolik siste
emde basınççların 3-5 ba
ar ortalama hata
h
değeri iile tahmin edilebildiği
görülmüşştür.
Anahtarr Kelimelerr: Valf denetimli hidrollik sistemler için basın
nç tahmini, Sistem tanımlama,
Yapıland
dırılmış geri beslemeli
b
sin
nir ağları.

ABSTRA
ACT
In this sttudy, it is aim
med to predict the presssure values in hydraulic cylinder chaambers using
g artificial
neural network mode
els (ANNs). The signals which are used
u
for the training of A
ANNs are the
e position
transduccer output connected
c
to
o the hydrau
ulic cylinder, control volttage input tto the valve and the
pressure
e sensor outp
puts connectted to the cyylinder chambers. After le
earning the ppressure dyn
namics of
the syste
em by ANNss, the pressure sensors iss removed frrom the hydrraulic system
m. It is shown
n that the
classicall black-box modeling
m
approaches (ussing monolitthic networks
s) are not suufficient for long term
predictio
on of pressures in the hydraulic
h
cyliinder chamb
bers, and a structured nneural netwo
ork model
(SRNN) is proposed
d to capture the exact prressure dyna
amics of tha
at nonlinear hydraulic sy
ystem. To
solve the
e problem off stability and
d convergencce of the mo
onolithic netw
work, divide aand conquer methods
are used
d to develop a special SRNN
S
that is unique for valve
v
controlled hydrauliic systems. It is seen
that the pressure dyn
namics could
d be predicte
ed with a roo
ot mean squa
are error on the order of 3 - 5 bar
for a hyd
draulic system
m whose cha
amber press ures are cha
anged between 0 - 80 barr.
Key Wo
ords: Presssure predictiion for valvve controlled
d hydraulic systems, S
System iden
ntification,
Structure
ed Recurrentt Neural Netw
works
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1. GİRİŞ
Ş
Doğrusa
al olmayan sistemlerin
s
modellenebilm
m
mesi, bu karrmaşık sistem
mlerin belli ggirişlere karş
şı ne gibi
sistem ççıktıları vere
ebileceği açısından, değ
ğişik mühend
dislik alanlarrında (ileri ddenetim tasa
arımı, en
iyileme, hata bulma ve
v tanımlama gibi) her za
aman önem kazanmıştır [1]. Literatürrde, yapay sinir ağları
(YSA) b
birçok kateg
goride doğru
usal olmaya
an sistemlerr için evren
nsel modelleeme araçları olarak
önerilme
ektedir [2,3]. Ne yazık ki, geleneksell (bilindik) ya
apay sinir ağ
ğ modellemee yaklaşımla
arı (yapay
sinir ağ modellerini bir kapalı sistem olarrak veya ye
ekpare olara
ak düşünmeek) bazı sorrunlardan
(kararlılık ve/veya yakınsama sorunları g ibi) ötürü her
h
zaman ele alınan sistemi tam
m olarak
modelleyyememekted
dir.
Ele alına
an gerçek bir
b sistemin giriş-çıkış vverilerini kullanarak bu sisteme
s
özg ü model ge
eliştirmek,
sistem ttanımlama konu
k
başlığı altında lite
eratürde büyük önem kazanmıştır.. Otomatik gerileyen
dışkayna
aklı (Auto Regressive
R
eXogenous - ARX), ottomatik geriileyen harekketli ortalam
malar için
dışkayna
aklı (Auto Regressive Moving
M
Avara
age eXogeno
ous - ARMA
AX) ve birim
m boylu teme
el süzgeç
(orthono
ormal basis filters) mod
delleme yakklaşımları do
oğrusal siste
emler için öönerilmiş modelleme
yöntemle
eridir [4]. Fa
akat gerçek
k hayatta el e alınan sis
stemler çok büyük bir çoğunlukla doğrusal
olmadıklları için ön
nerilen bu doğrusal modellerin performansları kullanıccılar için tatminkar
olamama
aktadır. Bu yüzden doğrusal olmaya
an sistemlerrin modellenebilmesi içinn Yapay Sin
nir Ağları,
Neuro-Fuzzy, Volterrra Serileri, Hammersteiin ve Weine
er gibi mode
elleme metottları kullanılm
maktadır.
NARX, N
NARMAX mo
odelleri yapa
ay sinir ağ m
modelleri içeriisinde en çok
k sıklıkla kulllanılan ileri beslemeli
b
model tipleridir. İleri beslemeli modellerin
m
ya
anında yapıs
sı gereği için
nde geri bessleme hatlarıına sahip
olan NO
OE (Nonlinear Output Erro
or) veya Elm
man tipi yapa
ay sinir ağ modelleri ise een çok kullan
nılan geri
besleme
eli YSA mode
elleridir. Mod
delleme konu
usunda bir diiğer önemli konu
k
ise moddelin ihtiyaç duyacağı
giriş sinyyallerinin gerrçek sistemin
n çıktılarına d
direk olarak ihtiyacı olup olmamasıdıır. Mesela, NARX
N
tipli
modellerr herzaman gerçek
g
sistem
me verilen giiriş sinyalleri yanında gerrçek sisteminn çıkış sinyallerine de
ihtiyaç d
duyarken, NOE
N
tipli YS
SA’lar sadecce gerçekte modellenmesi istenen sisteme ha
angi giriş
sinyallerri verilmekte ise onlara bağımlı olm
maktadırlar. Şekil 1 şem
matik olarak NARX ve NOE
N
tipli
dir.
modellerrin çalışma prensiplerini
p
göstermekte
g
u k 

Gerçek
k
Process
s
Sistem
m

z 1
z

1

z
z

1

1

y k 

Gerçek
k
Process
Sistem
m

z 1

y  k   f  , 

f  .
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y  k 
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z
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y  k   f  , 
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NARX MO
ODEL

NOE MO
ODEL

Şekil
Ş
1. NAR
RX ve NOE Model
M
Yapılarrı.
Dikkat e
edilirse bütün
n modeller y(k)
y
= f(φ(kk),θ) biçimind
de yazılabilm
mektedir. Buurada φ(k) regresyon
vektörü olup, modele verilecek bütün giriş ssinyallerini iç
çerir. θ vektörü ise yapaay sinir ağ modelinin
m
eğitimi ssonunda bulu
unması gere
eken bütün p
parametrelerrini (neronlarr arasında kki bağlantı ka
atsayıları,
giriş sin
nyallerinin ne
eronlara bağ
ğlanma katssayıları gibi)) vektörel biçimde belirrtmektedir. NOE
N
tipli
modellerr gerçek sisttem çıktıların
na ihtiyaç du
uymadıkları için pratik uy
ygulamalard a faydaları da
d büyük
olmaktad
dır. Mesela ele
e alınan ge
erçek bir siste
emin NOE modeli
m
oluşturrulabildiği takkdirde sadec
ce gerçek
sisteme verilen giriş sinyallerini kullanılarak bu sistemle ilgili çıkış sinyallerine uuzun süreli ve yüksek
hassasiyyetli erişim donanımsal
ngi bir algıla
d
olarak
o
herhan
ayıcı bağlama
adan mümküün olabilmek
ktedir. Ne
yazık ki,, yüksek pe
erformanslı NOE
N
tipli mo
odel oluşturm
mak her zam
man mümküün değildir [5
5]. Zaten
mümkün
n olsaydı birççok sistemde
e donanımsa
al algılayıcıla
arın yerini bu
u tip modelleerin alması beklenirdi.
b
Bu çalışşmada bilind
dik yöntemlerle YSA mo
odeli oluşturu
ulamayan sistemler için sisteme aitt ön bilgi
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kullanılarak yapıland
dırılmış yapa
ay sinir ağ m
modellerinin (YYSA) nasıl tasarlanabbileceği göstterilmiştir.
YYSA m
modelleri böl ve parçala yöntemlerin i kullanarak ele alınan sisteme
s
özeel yüksek hassasiyetli
modellerr geliştirmeyii amaçlar. Se
eidl [6] ve Dö
ölen [7] üzerrinde çalıştık
kları sistemleer için bir takım YYSA
modellerri geliştirip, YYSA
Y
tipli mo
odellerin nas ıl geliştirilebiileceği hakkında yöntemller de sunmu
uşlardır.
Bütün bu
u bahsi geçe
en modelleme yaklaşımla
arının gerçek
k bir sisteme uygulamasıını yapabilme
ek için ilk
önce va
alf denetimli hidrolik bir sistem ele alınmış olu
unup, bu sis
stemin fizikssel modeli bilgisayar
b
ortamınd
da oluşturulmuştur. Olu
uşturulan bu
u benzetim çalışması yardımıyla
y
illgili sistemin
n basınç
dinamiğiini öğrenen yüksek has
ssasiyetli yap
pılandırılmış yapay sinirr ağ modeli geliştirilmiştir. Daha
sonra be
enzetim orta
amında geliş
ştirilen bu Y
YYSA modeli gerçek bir hidrolik sist
steme uygula
anmış ve
silindir oda basınçlarrının herhang
gi bir basınç algılayıcısına ihtiyaç duy
yulmadan uzzun vadeli ve
e %5 hata
payı ile ttahmin edileb
bileceği görü
ülmüştür.

2. HİDRO
OLİK SİSTE
EM VE MODE
ELİ
Bu çalışmada ele alınan hidrolik
k sistemde 2 kademeli ve
e sıfır merke
ez açıklığa ssahip 4-yollu bir valfle
eşit alan
nlı hidrolik silindir denetlenmektedir. H
Hidrolik pistonun bir ucu boşta
b
durmaakta iken diğe
er ucu bir
kütleye bağlı bulunm
maktadır. Ay
yrıca, bu küttle diğer tara
aftan yay ve
e damper eleemanları ile sabit bir
noktaya bağlanılmışş olup haylli sürtünmelli bir ortam
mda hareket etmektedir.. Şekil 2’de
e modeli
oluşturullan hidrolik sistem
s
gösterrilirken, Şekill 3’te ise sistemin blok diy
yagramı sunnulmuştur.

Şekil 2. Hidrolik Sistem
S
Fd
vc

Akım
Yü
ükselteci

i Valf Makaraa
Dinamiği

uv

H
Hidrolik Sistem
m
B
Basınç Dinamiği

FL

+-

Ffric

Şe
ekil 3. Hidrollik Sistemin Blok
B
Diyagra
amı

1
M



Sürtünme
modeli

v



x

Me
ekanik
Kısım
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Şekil 2’d
de gösterilen hidrolik siste
emin basınç dinamiği ma
atematiksel olarak;
..

.

 PA  PB  Ap  M x  B x Kx  Ffric
.

PA 
.

PB 

(1)



.


 QA  Ap x 
VA  x  


(2a)



.


 QB  Ap x 
VB  x  


(2b)

B denklemllerde M hidrrolik silindirin
n ucuna bağlı yük kütlessini, B damper viskos
şeklinde yazılabilir. Bu
e katsayısını, K yük kütle
esine bağlı yyayın yay sabitini, Ap hidrolik silindirinn piston alan
nını, β ise
sürtünme
hidrolik yağın esnekklik modülün
nü, PA ve P B ise hidro
olik silindirin A odasındaaki ve B od
dasındaki
basınçla
arı belirtmektedir. Dikkatt edilirse, h
hidrolik yağın
n iki odadaki hacimlerii ise VA(x) ve VB(x)
biçiminde hidrolik pisstonun konum
munun bir fo nksiyonu ola
arak yazılmış
ştır. Hidrolik ssistemdeki sızıntıların
çok düşü
ük olduğu va
arsayımı yapıılırsa valften hidrolik silindirin odaların
na olan debiller;
Kv uv Ps  PA ,
QA  
 Kv uv PA ,
 Kv uv PB ,
QB  
Kv uv PS  PB ,

uv  0

(3a)

uv  0
uv  0

(3b)

uv  0

K v  Cd w 2 / 

(4)

klerinde Ps h idrolik pompa basıncını, KV valfin akıış kazancını, Cd valfin
biçiminde yazılır. (3) ve (4) eşitlik
a katsayısını, ρ hidrolik yağın
y
yoğun
nluğunu, w orifisin
o
makarra çevresi booyunca genişliğini, uv
boşaltma
ise valf m
makarasının merkez kon
numundan uzzaklığını belirtmektedir. Son olarak ssistemde ki sürtünme
s
kuvveti isse literatürde
e bulunan Lu
uGre modeld
den faydalanıılarak;
.

(5)

Ffric   0 z   1 z   2v



2
v
dz
1
 v /v
v 
z , g v  
Fc   Fs  Fc  e  s 
0
dt
g v 



(6)

şeklinde hesaplanmaktadır. (5) ve (6) eşitlikklerinde v hiidrolik piston
nun hızını, z sürtünme modelinin
m
durum değişkenlerinden birinin ortalama
o
dep
plasmanını, vs Stribeck hızını, Fs stati k sürtünme kuvvetini,
k
Fc Coulo
omb sürtünm
me kuvvetini, 0, 1 ve 3 ise yine sürtünme modeli ile ilgili biir takım para
ametreleri
gösterme
ekte olup, bu
u parametrelerin detaylı a
açıklaması [8
8] numaralı kaynakta
k
buluunmaktadır.
Bilindiği üzere servvovalfler çok
k karmaşık bir içyapıya
a (tork veya
a kuvvet m
motorları, kanat-nozul
elemanla
arı, kademe sayısına göre değ
ğişebilen sürgü sayısı) sahip oolup, bu cihazların
c
doğrusallaştırılmış modelleri
m
belirli bir frekan
nsa kadar (g
genellikle 10
00 Hz) üreticci firmaları ta
arafından
verilmekktedir. Bu benzetim çalışmasında da seçilen serv
vovalfe ait ak
kım yükselteecisi ve valf makarası
dinamiğii denklemleriinin Laplace dönüşümü a
alınmış şekli;
I s 

Vc  s 
Uv  s 
I s 



1
LC s  RC

(7)



K h n 2
s 2  2n s  n 2

(8)

biçimindedir. (7) ve (8) eşitliklerinde LC va lfin bobin endüktansını, RC bobin ddirencini, Vc denetim
voltajını, I bobin akımını, Kh ise valfin birincci kademe kazancını
k
belirtmektedir. ζ ve n ise sırasıyla
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valfin sö
önüm oranını ve doğal frrekansını gö
östermektedir. Bütün bu parametre ddeğerleri valffin üretici
firma kataloglarından
n kolaylıkla bulunabilir.
b
D
Daha sonra (1)’den (8)’e
e kadar yazıl an eşitlikler ve Tablo
1’de verilen param
metre değerleri kullanıla
arak detaylı bir benzetim çalışmassı MATLAB/Simulink
ortamınd
da oluşturulm
muştur.
Tablo 1.. Benzetim ortamında olu
uşturulan hid rolik modelin
n parametre değerleri
Parrametre

Değeri

Para
ametre

Değeri

M

σ1
σ2

300 Ns/m

B

9 kg
2000 Ns/m
m

K

10 Nm

Fc

100 N

Fs

130 N

vs

0.1 m/s

AP
Ps

-6

2

645x10 m
7

2x10 Pa
-5

5/2

1/2

60 Ns/m

Kv

3.2x10 [m //kg ]

Kh

0.0401 m/A
A

Cd

0.625

n

1256 rad/s

w

1.08 mm

ρ
uvmax

ζ

0.7

3

LC

0.59 Henry

0.6x10 m

RC

100 Ω

890 kg/m
-3

VA0

0.0005 m

Qmax

-5
6.15x10
6
m3//s

VB0

0.0005 m3

uv_max
v

0.6x10-3 m

β

1.4x109 Pa
a

vmax

0.123 m/s

xmax

0.1 m

σ0

3

5

12x10 N/m
m

AY SİNİR AĞ
Ğ MODELİ
3. YAPA
Bu bölüm
mde, klasik yöntemler
y
uy
ygulanarak 2
2. Bölümde matematikse
el modeli verrilen hidrolik
k sistemin
basınç dinamiğini öğrenebilece
ek yapay ssinir ağ mo
odellerinin (NARX ve/vveya NOE) tasarımı
gösterilm
miştir. Yapayy sinir ağ modelleri eğittim aşamasında basınç algılayıcılarıından veri alabilecek
a
fakat eğ
ğitim tamamllandıktan so
onra silindir oda basınçllarını sadece
e servovalfee uygulanan denetim
sinyalini ve silindir ko
onum algılay
yıcı sinyalini kkullanarak ta
ahmin etmekttedir.
YSA modellerini geliştirmeye baş
şlamadan ön
nce Şekil 1’den de gözük
ktüğü üzere rregresyon ve
ektörünün
elemanla
arının belirlenmesi gerek
kmektedir. Re
egresyon vek
ktörü;
  k   [ x  k  ,, x  k  m  , v c  k  ,, v c  k  n  , PA  k  1 ,, PA  k  p  , PB  k  1 ,, PB  k  p ]T

(9)

biçiminde yazılabilir.. Eşitlik (9)’d
da görüldüğü
ü üzere m, n ve p para
ametre değeerlerinin ne olacağına
o
karar ve
erilmesi gere
ekmektedir. Bu paramettrelerin değe
erleri her ne
e kadar Lipsschitz [9] yö
öntemiyle
bulunabiilmekte ise de
d pratik yakllaşım denem
me yanılma yöntemini
y
kullanmaktır. Siistem hakkın
nda zaten
bir önbilg
giye sahip olunduğundan
n deneme ya
anılma yönte
emi bile kullanılmaksızın, eşitlik (2), (3), (7) ve
(8)’in ayrrık zamanda yazılmasıyla
a regresyon vektörünün temel
t
elemanları;

 x ( k )  [Px  k  1 , uv  k  , x  k  , x  k  1]T

(10)

eri için yertuttucu görevi üüstlenmekted
dir. Örnek
şeklinde bulunur. Eşitlik (10)’daki alt indis x, A ve B harfle
gerekirse, hidrolik silindirrin A odasınd
daki basıncı tahmin
t
edice
ek YSA modeel denklemi;
vermek g
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PA  k   fA A (k ), A 

_______

(11a)

 A ( k )  [PA  k  1 , uv  k  , x  k  , x  k  1]

T

(11b)

biçiminde yazılırken, silindirin B odasındaki
o
b
basıncı tahmiin edicek YSA model dennklemi ise;
PB  k   fB B (k ),B 

(12a)

B ( k )  [PB  k  1 , uv  k  , x  k  , x  k  1]

T

(12b)

şeklinde yazılır. Eşitllik (11) ve (12)’deki k ind
disi ayrık zam
man değerini belirtmekteddir. Hiç şüphesiz YSA
modellerrinin eğitimin
nde regresyo
on vektöründ
de konum sinyalinin k ve
v k-1 zama nlarındaki değerlerini
kullanma
ak yerine k anındaki
a
ortalama hız sinyyalini kullanm
mak daha uygun olacaktı r.
YSA mo
odellerinin eğitimine
e
ba
aşlamadan ö
önce bu mo
odeller için bir eğitim senaryosu seçilmesi
gerekme
ektedir. Şekill 4, tasarlana
acak olan YS
SA modellerrin eğitiminde
e kullanılacaak olan ve bu amaçla
servovallfe uygulana
acak denetim
m sinyalini g
göstermekted
dir. Şekil 4’ten görüldüğğü üzere bu denetim
sinyalinin
n ilk 5 saniye
elik kısmı ras
stgele birden
n çok seviyede sinyal girişinden oluşuurken son 5 saniyelik
periyodu
u ise hem se
eviyesi hem de
d frekansı a
artan (0.1 Hz
z – 20 Hz) öz
zel bir sinyall türünü (chirrp signal)
içermekttedir.
2.5
2
1.5

Volt [V]

1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
0

1000

2000

3000
44000
5000
6000
7000
8000
Time
index
k (Sample Period
dyodu
T=0.001
second)
Zaman
indisi
k x((Örnekleme
Periy
T =0.001
sa
aniye)

9000

10000

Şekil 4.
4 YSA’ların Eğitiminde K
Kullanılacak Olan Servov
valf Denetim Sinyali
ğitilebilmesi açısından ilk başta NAR
RX yapısında bir YSA modeli
m
gelişttirilmiştir. Daha iyi bir
Kolay eğ
eğitim ya
apılabildiğind
den ötürü reg
gresyon vekttörü;

x  k   [Px  k  1 , Px  k  2 ,uv  k  , v  k  , v  k 1]T

(13)

miştir. Tasarla
anan NARX yapısındakii bu model her
h ne kadaar eğitim aşa
amasında
şeklinde güncellenm
mans sergile
ese de, mo
odel doğrula
ama aşamas
sında tatminnkar bir pe
erformans
çok iyi bir perform
ememiştir. Şüphesiz
Ş
bu beklenen b ir sonuçtur. Çünkü Şekil 1’de gösteerilen NARX
X modelin
sergileye
yapısı in
ncelenirse, bu
b model eğitim aşamassında basınç
ç algılayıcılarrından bilgi aalabildiği için
n kendini
çok iyi e
eğitebilmekte fakat model doğrulama aşamasında
a artık basınç algılayıcılaarını kullanam
mayacağı
için perfo
ormansının düşmesi
d
(ha
atta kararsız bir model ollması) doğal bir sonuç oolarak karşıla
anmalıdır.
Bir son
nraki adım NARX modelin
m
çıkktı sinyalinin kendisine geri beeslenerek eğitiminin
e
gerçekle
eştirilmesidir. Böylelikle NARX
N
mode
el artık NOE model yapısına dönüşm
müş olucak ve
v eğitim
aşamasıında basınçç algılayıcılarından bi lgi almadan kendini eğitmeye çalışacaktır. Basınç
algılayıcılarından bilgi almadan kendisini eğ
ğitmeye çalışacağı için hiç şüphesizz eğitim perrformansı
NARX m
modeli kadar iyi olamayacak fakat en
n azından mo
odel doğrulama aşamas ında NARX modeline
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göre perrformansı da
aha yüksek olabilecektir.
o
Tablo 2’de NARX ve NOE modelleerin ne gibi bir
b mimari
yapıya ssahip oldukla
arı ve eğitim
mleri ile ilgili bilgiler sun
nulmuştur. Dikkat edilirsee NOE mod
del eğitim
aşamasıında bile ba
asınç algılay
yıcılarından veri almam
maktadır. Onun yerine ssadece kend
di model
çıktısını kendisine ge
eri beslemek
ktedir.
Tablo 2.. NARX ve NOE
N
Modellerinin Mimari Yapıları ve Eğitim
E
Perforrmansları*
NARX
X

uv  k  , v  k  , v  k  1 ,

Giriş Sinyalleri

Px  k  1 , Px  k  2 

Çıkış Sin
nyalleri
Eğitim verisi
v
Eğitim hatası
h
Eğitim deviri
d
1. Katman Hücreleri
H
A
Aktivasyon
Fonksiyonu
F

NOE

uv  k  , v  k  , v  k  1 ,
Px  k  1 , Px  k  2 

Px(k)
Px(k)
10001 numun
ne
5x10-100
2.3x10-7
1000
50
10
10
Tanjant
T
Sigmo
oit

[**] Çıkış katman
nlarında doğru
usal aktivasyo
on fonksiyonları kullanılmıştıır.

4. YAPIL
LANDIRILMIIŞ YAPAY SİNİR
S
AĞ MO
ODELİ
2. Bölüm
mde ele alın
nan hidrolik sistemin m
matematiksel denklemlerine bakılacaak olursa, bu fiziksel
sistemin kabaca iki kısımdan oluştuğu
o
söyylenebilir. Eşitlik (3a) ve (3b) kullaanılarak akış
ş debileri
hesaplan
nmakta ve bu hesaplanan akış debile
eri ile birlikte hidrolik silindirin hız bilg isi kullanılara
ak silindir
oda bassınç dinamikklerinin eşitlik (2a) ve (2b) ile çöz
züldükleri gö
örülmektedir.. Bu yüzden
n böl ve
parçalam
ma yöntemi kullanılarak
k
bu
b iki kısım iççin ayrı birerr YSA tasarla
anacak ve daaha sonra bu
u YSA’lar
birleştirilerek YYSA modeli elde edilecektir. Şekil 5 en sonunda tas
sarlanan YY
YSA modelini şematik
olarak gö
östermektedir. Şekil 5’te gözüken G p
parametresi ise;
G  Kv uv _ max Ps / Qmax

(14)

anımlanmış olup, ayrı ayrı
a
tasarlan
nan YSA modellerinin
m
birbirlerine
b
bbağlanma ka
atsayısını
olarak ta
belirtmekktedir. Şekil 5’ten görüld
düğü üzere önerilen YY
YSA modeli sadece
s
valfee uygulanan denetim
sinyalini ve hidrolikk silindirin hız
h bilgisini kullanarak silindir oda
a basınçlarıını ayrı ayrrı tahmin
edebilme
ektedir. Akışş modelini çözen
ç
YSA ile basınç dinamiğini
d
çözen YSA’nnın nasıl tas
sarlandığı
hemen b
bir sonraki altt bölümlerde
e açıklanmışttır.
z 1

u1
y

u2

G

z 1
z 1

Network
Net QaQa

uv  k 

vk 

1/ uv _ max

u5

z 2

u6

z 1

u1

G

z 1
z 1

Network
Qb
Net Qb

y

Ps

PA  k 

y

Ps

PB  k 

PaNe
Ne
etwork
Netwo
orkPa
Pa
et

1/ vmax

y
z 1

1

z

u2

u3
u4
u1
u2

z

2

u1
u2
u3
u4
u5
u6

PaNetw
Ne
etwork
Ne
et
PbPb
work

Şekil 5. Olluşturulan YY
YSA Modeli
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4.1. Akış
ş Modeli İçin
n Oluşturula
an YSA
Eğer eşşitlik (3)’te ki basınç değ
ğerleri makssimum pomp
pa basıncı (P
( s) ile valf makara kon
numu ise
maksimu
um izin verile
en valf maka
ara konumu ile (uv_max) normalize edilirse, bu doğğrusal olmay
yan eşitlik
için bir Y
YSA tasarlan
nabilir. Tablo
o 3 deneme yanılma yolu ile tasarlanan YSA’larrı belirtmekte
e olup #4
(en küçü
ük eğitim hattasına sahip
p olan YSA) bundan sonra akışları modellemek
m
iiçin kullanıla
acak YSA
mimarisiini belirtmekttedir. Böyleliikle #4 ile ayynı mimariye
e sahip iki YSA
Y
eğitilmişş olup silindirrin A oda
hacmine
e giren debiyyi çözen YS
SA Net Qa o
olarak adlandırılmış olup
p, silindirin B oda hacmine giren
debiyi çö
özen YSA’ya
a ise Net Qb ismi verilmişştir.
Tablo 3.. Akış Modelleri İçin Geliş
ştirilen YSA M
Mimarileri ve
e Eğitim Performansları.
D
Deneme
1. katman
n hücreleri
2. katman
n hücreleri
Çıkış katm
man hücresi
Eğitim ha
atası

#4
#3
5
10
5
10
1
1
2  10 5 5  10 8
9801 numune
Lev
venberg-Marrquardt
Tanjant Sigm
moit
500

#1
#2
10
30
1
1
1.6  10
0 5 1 106

Eğitim ve
erisi
Eğitim yö
öntemi
Aktivasyo
on fonksiyonu
Eğitim de
evri

#5
15
15
1
1.7  10 5

[*] Çıkış kattmanlarında do
oğrusal aktiva
asyon fonksiyo
onları kullanılm
mıştır.

4.2. Bas
sınç Modeli İçin
İ
Oluşturrulan YSA
Eşitlik ((2) incelenip
p hidrolik sistemin
s
bassınç dinamiğ
ği ayrık zamanda yazzılırsa bu kısım için
tasarlana
acak YSA modelinin genel denklemle
erinin;
y  k   W3  W1 1  k   B1   W22  k   b2

(15)

1(k)=[v(k), v(kk-1), Qx (k), Q x (k-1)]

(16a)

2 (k)=[Px (k-1), Px (k-2)]

(16b)

T

T

() aktivasyo
on fonksiyon vektörünü; W 1  5x4, W2  1x2,
şeklinde olabileceği görülür. Eşitlik (15)’de 
1x5
5x1
1
crelerine ait vektörel
v
ağırllık katsayılarrını temsil
W3   , B1   , b2   ise YSA modeliinin sinir hüc
etmekted
dir. Yine eşittlik (15) ve (1
16) denklem lerinde açıklanan YSA mimarisini
m
kuullanarak iki adet
a
YSA
tasarlanııp (Net Pa ve Net Pb)) silindirin A odası ve B odasının basınç dinaamikleri bu ayrı ayrı
tasarlana
an YSA’lara öğretilmiştirr. YSA’ların e
eğitiminde basınç algılay
yıcılarından ggelen veri ku
ullanılmış
olup (eşşitlik (16b)’d
den gözüktüğü üzere) m
model doğru
ulama aşam
masında artı k bu basınç verileri
donanım
msal algılayıccıdan değil oluşturulan
o
m
modelin ken
ndisinden gelmektedir (Ş
Şekil 5’ten gözüktüğü
üzere).

5. MODE
EL DOĞRUL
LAMA SONU
UÇLARI
Bu benzzetim çalışm
ması için geliştirilen mode
ellerin performanslarını karşılaştırmaadan önce bir
b model
doğrulam
ma senaryossuna ihtiyaç bulunmakta
adır. Şekil 6 bu amaç iç
çin valfe uyggulanması düşünülen
denetim sinyalini gösstermektedir..
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Şekil 6. M odel Doğrula
ama Sinyali
Bu benzzetim çalışm
masının dah
ha gerçekçi sonuçlar verebilmesi için bir takı m algılayıcı ve veri
dönüştürrme hataları da model do
oğrulama ça
alışmalarına dahil
d
edilmiş
ştir. Bu amaçç kapsamında hidrolik
silindirin konumunun
n 5 micron çö
özünürlüklü b
bir doğrusal cetvel ile oku
unduğu ve bböylelikle hız bilgisinin
birinci d
dereceden fark
f
denklem
mi vasıtasıyyla hesaplandığı
( v (k )  [ x(k )  x( k  1)] T ) varsayımı
v
yapılmakktadır. Bir ba
aşka varsayım ise servovvalfe uygulan
nan denetim sinyalinin 122-bit analog – sayısal
dönüştürrücü ile okun
nabilmesi olm
muştur.
Şekil 7, şşimdiye kada
ar önerilen modellerin
m
(N OE ve YYSA
A) Şekil 6’da verilen doğrrulama sinya
aline karşı
hidrolik ssiliindirin A oda
o basıncın
nı tahmin ede
ebilme perfo
ormanslarını göstermekteedir. Görüldü
üğü üzere
YYSA m
modeli hidrolik silindirin A oda basın
ncını çok yük
ksek hassas
siyet ile tahm
min edebilirk
ken, NOE
modeliniin hata çıktıssı YYSA mod
del çıktısı kad
dar hassas değildir.
d
Şekil 8 ise yine bbu iki modelin
n, hidrolik
silindirin daha sürtün
nmeli bir orta
amda çalışm
ması durumun
nda (benzetim çalışmasıında LuGre sürtünme
s
modeli parametrele
eri değiştirilir), silindirrin A oda
ası basıncın
nı çözebilm
me perform
manslarını
gösterme
ektedir. Yine
e görüldüğü üzere
ü
YYSA modeli basınç dinamiğin
ni birebir tahm
min edebilirk
ken, NOE
modeliniin çıktısında olması gereken basınç d
değerlerine göre
g
ciddi sap
pmalar bulunnmaktadır.
x 10

6

G erçek Bas ınç
NOE
YYSA

10

Bas ınç [ Pa]

8

6
4
2
0
-2

0

500

1000
1500
2000
Z aman indis i k ( Örnekleme Perriyodu T =0. 001 s aniye)

Şekil 7. Mod
del Doğrulam
ma Sonuçları

2500

3000
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Şekil 8. Başşka Bir Sürtü
ünme Ortamıında Gerçeklleştirilen Mod
del Doğrulam
ma Sonuçlarıı

6. YYSA
A MODELİNİN GERÇEK BİR HİDRO LİK SİSTEM
ME UYGULANMASI
Bu bölümde servovvalf denetimlli hidrolik si stemlere öz
zel olarak ge
eliştirilmiş oolan YYSA modelinin
m
gerçek b
bir hidrolik sisteme
s
uygu
ulaması anla
atılmıştır. Şe
ekil 9, YYSA
A modelinin üüzerinde deneneceği
hidrolik sistemi gösttermekte ike
en Şekil 10 ise bu siste
emin şematik gösteriminni sunmaktad
dır. Şekil
10’dan d
da görüldüğü
ü üzere bu hidrolik
h
sistem
m valf denetimli ve değiş
şken hızlı poompa denetim
mli olmak
üzere ikii ayrı konfigü
ürasyonda ça
alışabilmekte
edir. Bu yüzd
den hidrolik devrenin
d
göstterimi için Şe
ekil 10’da
sunulan kırmızı ve kesikli
k
çizgiler dikkate alın
nmalıdır. Bu hidrolik sistem hakkındaa daha detay
ylı bilgiye
[10] num
maralı kaynakkta bulunmak
ktadır.

S
Şekil 9. Hidrolik Sistem
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Şekil 10. Hidrolikk Sistemin Şematik
Ş
Göstterimi
Bu hidro
olik sistemde
e kullanılan servovalf ssıfır merkez açıklığına sahip
s
olduğuundan daha önce 4.
bölümde
e tasarlanan YYSA mod
deli aynen k ullanılabiline
ecektir. Eğer servovalfin yapısı farklı olsa idi
merkezli veyya açık merkezli) Şekill 5’te gösterilen Net Qa ve Net Q
(kapalı m
Qb YSA mo
odellerinin
değişme
esi gerekirdi.. Bir başka önemli kon
nu ise Şekil 5’teki YYSA eşit alanllı hidrolik piiston için
tasarlanm
mış olup şim
mdi ele alınan
n gerçek hidrrolik sistemdeki piston Şe
ekil 10’dan ggözüktüğü üz
zere farklı
alanlara sahiptir. Eşit alanlı olma
ayan bu hidro
olik piston sis
stemin doğru
usal olmayann davranışınıı daha da
arttıracağından ilk başta
b
YYSA modelinden
n yüksek pe
erformans be
eklenilmesi hhata olur. O yüzden
önerilen YYSA mode
eli bu gerçek
k sistem üzerrinden veri to
oplanmak su
uretiyle son bbir kez daha eğitilmeli
ve mode
elin performansı bu eğitim aşamassından sonra
a irdelenmelidir. Şekil 1 1 bu gerçek
k hidrolik
sistem üzerinden top
planan ve YY
YSA’nın eğitim
minde kullan
nılacak olan verileri
v
gösteermektedir.

Valve Spool Position [Volt]

Makara Konumu [Volt]

1

0.5

0

-0.5

-1

-1.5

0

2

4

6

8

10
Time [sec]

12

14

16

18

20

14

16

18

20

Zaman [saniye
e]

a. Va lf Makara Ko
onumu

6
60
Position [mm]

Konum [mm]

6
65

5
55

5
50

4
45

0

2

4

6

8

10
Time [sec]

12

Zaman [saniye]]

b. Hidrrolik Silindir Konumu
K

_____
_______________________

VI. ULUSAL HİDRO
OLİK PNÖMATİK
K KONGRESİ 122-15 EKİM 2011/İZMİR

22
22

_______

40
000
30
000

velocity [mm/s]

Hız [mm/s]

20
000
10
000
0
-10
000
-20
000
-30
000
-40
000

0

2

4

6

8

10
Time [sec]

12

14

16

18

20

Zaman [saniye
e]

c. Hiidrolik Silindir Hızı
1
10

PB

Pressure [MPa]

Basınç [MPa]

8
6
PA
4
2
0

0

2

4

6

8

10
Time [sec]

12

14

16

18

20

Zaman [saniye
e]

d. Silin
ndir Oda Bas
sınçları
Şekil 11. Hidrolik S
Sistem Üzerin
nden Toplanan Veri.
Şekil 11.b’den görülldüğü üzere hidrolik silin
ndire bağlı konum
k
algıla
ayıcısı üzerinnde ki gürültü, Euler
yöntemi kullanarak hesaplanana
h
hız bilgisinin
n doğruluğun
nu ciddi oran
nda etkilemeektedir. Şekil 11.c’den
gözüktüğ
ğü üzere hız bilgisi istenilen doğrulukkta hesaplanamamaktadır. Doğruluğuu yüksek bir hız bilgisi
tasarlana
an YYSA iççin çok önem
mli olduğund
dan silindirin
n konum bilg
gisi ilk öncee düşük geç
çirgen bir
süzgeçte
en geçirildiktten sonra Eu
uler yöntemi ile hız hesaplanacaktır. Band genişlliği 20 Hz ola
an düşük
geçirgen
n bir filtre tassarlanmış ve
e böylelikle h
hız bilgisi Şekil 12’den gö
özükeceği üzzere daha dü
üzgün bir
biçimde (belirli bir fazz geçikmesin
ni göz önüne
e alınarak) eld
de edilmekte
edir.
500
Filtrelenmemiş konum bilgisinden elde eddinilen Hız
Filtrrelenmiş konum billgisinden elde edinillen Hız

Hidrolik Silindir Hızı [mm/s]

400
300
200
100
0
-100
-200
-300
-400
-500
0

2

4

6

8

10
12
Zaman [saaniye ]

14

16

18

20

Şekil 12. Hidrolik Silindir
S
Hız Biilgisinin Daha
a Hassas Biç
çimde Elde E
Edilmesi
Daha so
onra, bu gerççek sistem üzerinden
ü
to planan 20 saniyelik eğitim senaryossu verileri ku
ullanılarak
YYSA m
modeli bir ke
ez daha eğitilmiştir. Şe
ekil 13, YYS
SA modelinin
n eğitimindeen önceki ve
e sonraki
performa
ansını gösterrmektedir. Eğ
ğitimden öncce YYSA modeli bu gerçe
ek sistemin bbasınç dinam
miğini tam
olarak ttahmin edem
mezken, eğitimden son
nra 0.3 MPa
a (3 bar) ortalama
o
haata değeri ile eğitim
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senaryossunu öğrene
ebildiği görüllmüştür. Öncceden de ba
ahsedildiği üzere yapay sinir ağ mo
odellerinin
gerçek p
performans testleri eğitiim senaryossu dışında ki
k bir sinyal girişi ile yaapılmalıdır. Bu
B amaç
doğrultussunda servo
ovalfe Şekil 14’te
1
verilen denetim sin
nyali uygulan
nılmış olup, Ş
Şekil 15’te ise YYSA
modeliniin gerçek pe
erformansı 50
5 saniye b
boyunca göz
zlemlenmiştirr. YYSA moodeli bu 50 saniyelik
doğrulam
ma testi boyunca hidrolik
k silindirin A oda basınc
cını 0.41 MP
Pa (4.1 bar),, B oda basıncını ise
a (3.1 bar) ortalama hata
0.31 Mpa
a değeri ile ta
ahmin edebildiği görülmüştür.
9
PA
8

7

measured
Gerçek
PA P A
measured
Gerçek
PB P B
SRNN
b
before
training
g
YYSA
PAPeğiti
A imden önce
SRNN
b
before
training
g
YYSA
PBPeğiti
B imden önce

5

SRNN
a
after
training
YYSA
PAPeğiti
A imden sonra

PB

SRNN P A after
YYSA
PB eğitia
imden training
sonra

4

3

2

1

0

-1
1

0

2

4

6

8

10
Time [sec
c]

12

14

16

18

20

Zaman [saniye]

Şekiil 13. YYSA Modelinin Eğ
ğitim Perform
mansı
1

0.5

Makara Konumu [Volt]

Basınç
Pressu[MPa]
re[MPa]

6

0

-0.5

-1

-1.5
0

5

10

15

20

2
25

30

Zaman [saniy
ye]

Model Doğrulama Sinyali
Şekil 14. M
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Basınç [MPa]
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Zam
man [saniye]

Şekil 15. Mod
del Doğrulam
ma Performan
nsı
SONUÇ
Bu çalışm
mada doğrussal olmayan sistemler içiin bilindik yapay sinir ağ modelleri (Y
YSA) geliştirm
menin her
zaman m
mümkün olu
unamayacağını fakat bu
u gibi durum
mlarda eğer sistem hakkkında bazı önbilgiler
mevcut ise sisteme ait temel fiz
ziksel ilişkilerrden yararlanılıp ilgili sis
steme özel yyapılandırılm
mış yapay
sinir ağ modellerinin
n (YYSA) ge
eliştirilebilece
eği gösterilmiştir. Bu yön
ntemin uygul ama alanı olarak
o
ise
servovallf denetimli hidrolik bir sistem seçi lmiş ve bu sistemin ka
armaşık olann basınç din
namiğinin
modellen
nmesi hedefflenmiştir. Bilindik
B
YSA modelleme teknikleriyle
e bu doğrussal olmayan
n hidrolik
sistemin basınç dinamiğinin öğrenilemediğii görüldükten sonra YY
YSA yöntemii ile sistemin basınç
modeli benzetim orrtamında oluşturulmuş ve gerçek bir hidrolik sisteme prratik uygula
aması da
sağlanm
mıştır. Böylelikle servovalff denetimli h idrolik sistem
mlere özel ge
eliştirilen bu Y
YYSA mode
eli sonsuz
çözüm u
uzayında en iyi çözüm no
oktasına yakıın bir yerden eğitime başlayabildiği iççin bilindik YS
SA eğitim
sorunlarına (çok uzu
un eğitim sürreleri, karars ızlık ve yakınsama) takılmadan eğitillebilmekte ve
e başarılı
d
silindir oda baasınçları herrhangi bir
sonuçlarr verebilmekttedir. Ele alınan gerçek bir hidrolik düzenekte
basınç algılayıcısına
a ihtiyaç du
uymadan uzzun vadeli ve %5 hatta payı ile tahmin edillebileceği
görülmüşştür.
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