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چکیده :ميكرو پرنده بالزن يک ديناميک چند پيكره متناوب است که تحت تاثير آيروديناميک ناپايا قرار دارد .اين ويژگيها کنترل
وسيله پرنده را دشوار ميکند .صرفنظر کردن از لختي بال ،ميانگينگيري از ديناميک بدنه و استفاده از مدل آيروديناميک ساده ،فرضيات
سادهشوندهاي است که در روشهاي کنترل بر مبناي مدل مورد استفاده قرار ميگيرد ،اگرچه کنترل دقيق وسيله پرنده با اين مالحظات دشوار
است .جهت غلبه بر ا ين مشكالت يک رويكرد کنترل چند جسمي بر اساس روش کنترل تطبيقي مدل آزاد با ساختار متغير ارائه شدهاست.
اين روش اولين چارچوب ارائه شده براي کنترل پرنده بالزن است که ماهيت چندجسمي ،غيرخطي و متغير با زمان بودن آن را در کنار
مشخصات آيروديناميكي اصلي آن به شكل يكپارچه در نظر ميگيرد و فرايند کنترل را انجام ميدهد .اين روش يک روش داده محور از
جنس ورودي -خروجي است در حاليكه شامل هيچ اطالعات صريحي از مدل پرنده نيست .در اين رويكرد ابتدا به کمک مفهوم جديدي به
نام مشتق شبه جزئي ،ديناميک غيرخطي پرنده بالزن به يک ديناميک خطي معادل تبديل ميشود ،و بعد از تخمين آن قانون کنترل تطبيقي
مدل آزاد بر اساس معيار بهينه طراحي ميشود .سپس کنترلکننده با افزودن يک جمله کنترلي ساختار متغير از نوع مود لغزشي تقويت
شدهاست تا پايداري و همچنين افزايش سرعت همگرايي را تضمين کند .در نهايت نتايج شبيهسازي کارايي روش ارائه شده را جهت کنترل
چند جسمي مسير پرنده بالزن با ديناميک متغير بازمان متناوب تاييد ميکند.
کلمات کلیدی :پرنده بالزن ،کنترل تطبيقي مدل آزاد ،ديناميک چند پيكره ،کنترل ساختار متغير.
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Abstract: Flapping wing micro aerial vehicle (FWMAV) has a multi-body and periodic
dynamics, which is influenced by unsteady aerodynamics. These features make it more difficult to
control. Ignoring of the wing inertia, dynamics averaging, and using a simple aerodynamic model are
the simplifying assumptions for conventional model-based control, although they may result in
inaccurate control. To overcome these difficulties, a multi-body control is proposed based on a modelfree adaptive variable structure control (MFAVSC) approach. This is one of the first frameworks for
multi-body control of FWMAV. This is the first proposed method for the FWMAV control, which
considers multi-body, nonlinear and time-varying dynamics as well as main aerodynamic
characteristics in an integrated framework. MFAVSC takes advantage of input/output data, while not
including any explicit model information. At first, the nonlinear FWMAV dynamics is transformed
into an equivalent dynamic linearization description with a concept called pseudo-partial derivative
(PPD). After estimating the PPD matrix, model-free adaptive control law is designed based on the
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optimal criteria. Then, it is augmented by a variable structure control term to guarantee the stability,
as well as speeding up its convergence. Finally, simulation results demonstrate the effectiveness of
the proposed scheme to trajectory control of the FWMAV.
Keywords: Flapping wing, Model-free adaptive control, Multi-body dynamics, Variable structure
control.

 -1مقدمه

روش  ،]5[ LQGفرکانس مدوالسيون [ ،]12تكنيک پسخور حالت []13

ميكرو پرنده بالزن ( )FWMAVاز مزيتهاي پرنده بال ثابت و دوار

و [ ،]14کنترل غيرخطي [ ]15تا [ ،]19کنترل مقاوم [ ]20تا [ ، ]22کنترل

بطور همزمان بهره ميبرد .به جهت ارتقاي نيروي برآ و همچنين کاهش
مصرف انرژي ،اين وسايل پرنده از آيروديناميک ناپايا استفاده ميکند .آنها
قابليت برخاست و فرود عمودي ،پرواز ايستا و اجراي مانورهاي چابک را
در سرعتهاي کم دارند ،از اينرو قادر به انجام انواع مختلف
ماموريتهاي شناسايي و مراقبت بخصوص در فضاهاي محدود هستند.
بنابراين پرندههاي بالزن در دهه اخير توجهات بسياري را به سمت خود
جلب کردهاند و تحقيقات فراواني بر روي آنها انجام گرفتهاست .با اين
وجود به علت وجود پيچيدگيهاي مختلف در آيروديناميک ،سازه،
ديناميک پرواز و کنترل اين پرندهها هنوز چالشها و سواالت بسياري در
اين حوزهها وجود دارد .از ديدگاه کنترل ،ساختار چند جسمي ،ديناميک
غيرخطي متناوب متغير با زمان و مشخصههاي آيروديناميک ناپايا جزو
چالشهاي اساسي است که کنترل اين وسائل پرنده را سخت ميکند.
در ادبيات و مراجع ديناميک پرواز و کنترل پرنده بالزن ،به جهت
سادهسازي ،دو فرض سوال برانگيز بهصورت فراگير به کار ميرود .اين
فرضيات سادهشونده عبارتند از :صرفنظر کردن از اثرات لختي بال و
ميانگينگيري از ديناميک بدنه .اورلوسفكي و همكارش نشان داده اند اين
سادهسازي ميتواند با تغيير رفتار پرنده باعث بروز مشكالت اساسي در
تحليل ديناميک و کنترل  FWMAVشود [ .]1بولندر ادعا ميکند براي
توسعه مناسب مطالعات کنترلي اثرات لختي بال پرنده بالزن ميبايست در
نظر گرفته شود [ .]2گراور و همكارانش اين پيچيدگي مدلسازي را به
دليل تغييرات زياد و سريع در خصوصيات جرمي توجيه کردند که در انجام
مانورهاي چابک و پوشهاي پروازي بزرگ رخ مي دهد [ .]3با اين وجود
يک سيستم چند جسمي مدلسازي کردهاند [ .]4از طرفي ديگر به جهت
بدست آوردن يک مدل خودگردان ،با ميانگينگيري از ديناميک بدنه در
طي يک سيكل بالزدن ،از اثرات رفتار تناوبي ديناميک پرنده صرفنظر
ميشود .دقت اين تقريب شديداً وابسته به فرکانس بالزدن است [ ]5و [.]6
عالوه بر اين کاربرد نظري ميانگينگيري براي  FWMAVميتواند منجر به
نتايج نادرست ديناميكي و کنترلي شود [ ]7تا [.]9
تا کنون تعداد زيادي از الگوريتمهاي کنترلي بر مبناي مدل (Model-

 )Based Controlجهت کنترل  FWMAVتوسعه پيدا کردهاند که از
مهمترين آنها ميتوان به مراجع روبرو اشاره کرد :کنترل  ]10[ PIDو [،]11
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فوق ،دو فرض سادهشونده ذکر شده مورد استفاده قرار گرفته است .به
عبارتي ديگر مشابه مدلسازي هواپيماهاي متعارف بال ثابت ،از اثرات
لختي بال چشمپوشي شده و ديناميک آن نامتغير با زمان در نظر گرفته شده
است.
راهبردهاي کنترل بر مبناي مدل در حوزههاي مختلفي ميتواند
استفاده شود به خصوص زمانيكه يک شناسايي قوي از ديناميک سيستم و
دانش فرآيندها بدست آمده باشد .اما عموماً به دليل شناخت ناکافي از
مدلهاي فيزيكي ،اين تكنيکها براي ديناميکهاي پيچيده با مشخصات
غيرخطي و پارامترهاي متغير با زمان ،عملكرد و قوام قابل قبولي ثمر
نميدهد [ ]27تا [ .]29براي حل اين مشكل اجتناب ناپذير ،در دهههاي
اخير ،بر اساس شبكه عصبي و قوانين فازي ،روشهاي تطبيقي براي
سيستمهاي غيرخطي توسعه داده شده است [ ]30تا [ .]34اگرچه معايبي از
قبيل تضمين سرعت همگرايي باال ،فرآيند آموزش کافي و بار محاسباتي
سنگين همچنان در اين روشها وجود دارد .که دليل آن دشواري انتخاب
قوانين براساس کنترل فازي در منطق فازي يا تصميمگيري براي انتخاب
واحدهاي پنهان در کنترل شبكه عصبي است [ .]35از طرفي در تخمين
توسط شبكه عصبي اطالعاتي از سيستم مانند مرتبه آن نيز الزم است [.]36
گذشته از اين در بسياري از سيستمهاي چند ورودي-چند خروجي
( )MIMOماتريس دکوپلهسازي ميبايست قابل محاسبه باشد تا
وروديهاي کنترل دکوپله شود .در بعضي از سيستمها تحقق کنترل دکوپله
بسيار سخت است و عملكرد آن قابل قبول نميباشد .لذا بهدليل مشكل
اجتناب ناپذير تداخل وروديها ،بسياري از روشهاي کنترلي مخصوص
سيستمهاي  SISOرا نميتوان به سيستمهاي  MIMOاعمال نمود [.]37
با وجود چالشهاي ذکر شده ،کنترل دقيق ديناميک چند جسمي
پيچيده يک  FWMAVبا استفاده از روشهاي کنترلي بر مبناي مدل سخت
است .جهت غلبه بر اين معضالت ،روش کنترل داده-محور ( )DDCيک
رويكرد ايدهآل براي سيستم کنترل  FWMAVاست .روش  DDCبه اين
معني است که طراحي کنترلکننده تنها وابسته به دادههاي اندازهگيري
ورودي-خروجي سيستم کنترلشده است و نيازي به استفاده صريح از مدل
سيستم ندارد اگرچه ميتواند از اطالعات ضمني ديناميک يا ساختار سيستم
بهره بگيرد [ .]38از آنجا که کنترلکننده داده-محور فقط با استفاده از
Journal of Control, Vol. 16, No. 1, Spring 2022
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تعداد اندکي از مطالعات ديناميكي و پايداري پرنده بالزن را به صورت

تطبيقي [ ]23تا [ ]25و کنترل هوشمند [ .]26اگرچه در تمامي مراجع کنترلي
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اندازهگيري ورودي-خروجي طراحي ميشود ،ديناميکهاي مدلنشده،

اصلي آيروديناميكي انجام گرفته است که تا کنون در فعاليتهاي منتشر

فرضيات سادهشونده و دقت مدلسازي کمترين اثر را در عملكرد سيستم

شده ارائه نشدهاست .عالوه بر اين ،اين روش با کمک نظريه ساختار متغير

کنترل دارد .در نتيجه اين روش توجهات زيادي را در ساليان اخير به خود

مود لغزشي ارتقا يافته است تا پايداري الگوريتم و افزايش سرعت

جلب کردهاست و در زمينههاي متعددي مانند تشخيص خطا [ ،]39کنترل

همگرايي آن تضمين شود .لذا رويكرد ارائه شده روش "کنترل تطبيقي

ربات [ ،]40و حوزههاي هوافضايي و هوانوردي [ ]41استفاده شدهاست.

مدل آزاد ساختار متغير" ( )MFAVSCناميده شده است که شامل چهار

امروزه راهبردهاي محتلف  DDCاز جمله تنظيم پسخور برگشتي [،]42

الگوريتم است :تخمين پارامتر ،قانون کنترل ،قانون بازنشاني و افزايش

تنظيم پسخور مرجع مجازي [ ،]43روش آموزش ليزي [ ]44و کنترل

همگرايي .در فرآيند مدلسازي وکنترل  FWMAVاز فرضيات زير استفاده

تطبيقي مدل آزاد (]45[ )MFACتوسعه داده شدهاست.

شده است:

روش  MFACيكي از روشهاي پرکاربرد  DDCاست که در شكل

• پرنده بهصورت سه جسمي صلب (بدنه مرکزي و دو بال) است.

برگشتي اعمال ميشود و در مقايسه با ساير الگوريتمهاي  ،DDCسادهتر و

• جرم پرنده ثابت است.

از لحاظ پيادهسازي آسانتر است [ .]46اين روش توسط آقاي هوو در سه

• سينماتيک بالها متقارن و براي حرکت صفحهاي تعريف شدهاست.

دسته ارائه شدهاست :خطيسازي ديناميک فرم فشرده (،)CFDL

• ديناميک پرنده به صورت شش درجه آزادي مدلسازي شده است و

خطيسازي ديناميک فرم جزيي ( )PFDLو خطيسازي ديناميک فرم کامل
( .]47[ )FFDLبجاي شناسايي مدل غيرخطي سامانه ،ايشان يک مفهوم

در فرآيند کنترل از حرکت عرضي چشمپوشي شدهاست.
• ديناميک حسگر و عملگر ايدهآل است.

جديد خطيسازي ديناميكي با تعريف پارامتري متغير با زمان به نام مشتق

ادامه اين مقاله به اين صورت سازماندهي شدهاست :مدلسازي چند

شبه جزيي ( )PPDمعرفي کرد تا سيستم حلقه بسته را به يک توالي معادل

پيكره ديناميک پرواز و استخراج معادالت حرکت  FWMAVدر قسمت

از مدلهاي ديناميكي خطيشده محلي تبديل کند [ .]48سپس کنترلکننده

دو ارائه شدهاست .قسمت سه مدل آيروديناميک و سينماتيک بال را تشريح

براساس دادههاي اندازهگيري شده ورودي -خروجي بدون نياز صريح يا

ميکند .در قسمت چهار ديناميک ميكرو پرنده بالزن به فرم خطي معادل

ضمني به اطالعات ساختار سامانه طراحي ميشود [ ]49و [ .]50از آنجا که

تبديل شدهاست و قانون کنترل  MFAVSCطراحي شدهاست .نتايج

در فرآيند روش داده محور  MFACبه مدل سامانه نيازي نيست ،هيچ

شبيهسازي در قسمت پنج نشان داده شدهاست و در نهايت در قسمت شش

نگراني بابت فرايند مدلسازي و پارامترهاي متغير با زمان وجود ندارد و در

نتيجهگيري انجام شدهاست.

نتيجه عملكرد کنترلکننده تحت تاثير ديناميکهاي مدلنشده قرار
نميگيرد [ .]51روش  MFACيک چارچوب خطيسازي ديناميكي
سيستماتيک براي سيستمهاي غيرخطي  SISOو  MIMOاست که پايداري
ورودي -خروجي محدود و همگرايي خطاي ردگيري را تضمين ميکند
[ .]46در اين روش اگر نرخ همگرايي خطاي ردگيري کند باشد ،يک
الگوريتم بازنشاني موردنياز است تا الگوريتم تخمين پارامتر نسبت به
ردگيري پارامتر متغير با زمان موثرتر باشد.
در مجموع ميتوان مزاياي  MFACرا بهصورت زير بيان کرد.
• فرايند طراحي فقط وابسته به اطالعات دادههاي ورودي -خروجي
است که در آن نه به صورت صريح از مدل سيستم استفاده ميشود و

 -2دینامیک پرنده بالزن
در اين مقاله مدل چند جسمي پرنده بالزن بهصورت سه جسمي در
نظر گرفته شدهاست که شامل بدنه مرکزي و دو بال ميباشد .در اين مدل
هر بال از طريق يک مفصل به بدنه مرکزي متصل است و نسبت به آن سه
درجه آزادي دارد .از طرفي فرض ميشود که هيچ تداخل آيروديناميكي
مابين بالها و همچنين بين بال و بدنه وجود ندارد .اگر بخواهيم توصيف
دقيقي براي پرواز پرنده بالزن داشته باشيم به چهار چارچوب مرجع نياز
است که در شكل  1نشان داده شدهاست.
xw

نه ديناميکهاي مدلنشده تعريف ميشود.
کم هزينه است زيرا هيچ نيازي به سيگنال آزمون و فرآيند آموزش
ندارد.
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xI

• به دليل الگوريتم ساده و قوام زياد در کاربردهاي عملي بهخوبي قابليت

yI

استفاده دارد.
از اينرو جهت غلبه بر تمامي مشكالت ذکر شده و کنترل دقيق
 ،FWMAVدر اين مطالعه نويسندگان از ايده کنترل تطبيقي مدل آزاد
( )MFACبهره بردهاند .بر اين اساس کنترل موقعيت و وضعيت پرنده بالزن

zb

zs

zI

شكل  :1چهارچوبهاي مرجع و زواياي پيچش و صفحه ضربه

با لحاظ کردن ساختار چند جسمي ،ديناميک متغير با زمان و مشخصات
مجله کنترل ،جلد  ،16شماره  ،1بهار1401

Journal of Control, Vol. 16, No. 1, Spring 2022

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-09-29

• بر خالف کنترل شبكه عصبي تطبيقي ،روش  MFACيک کنترلکننده

xb

yw
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ابتدا يک چارچوب مرجع لخت تعريف ميشود که محور ) (XIآن در
راستاي شمال ،محور ) (YIدر راستاي شرق و محور ) (ZIبه سمت داخل
زمين ميباشد .چارچوب دوم ،چارچوب بدني است که به بدنه مرکزي
چسبيده است و مبدا آن در مرکز جرم پرنده قرار دارد .چارچوب بدني به

()1
()2

+ (Hi + mi ci  vi )   ij  = Q j


3


 mi ( vi + ci )   ij
i =1 



Hi = Ii  ωi + ωi  Ii  ωi

صورتي در نظر گرفته شده که محور  Xbبيانگر محور طولي پرنده در جهت

 Qjنيروي تعميميافته مرتبط با شبه سرعت  ujاست که مطابق زير محاسبه

مثبت ،محور  Ybبه طرف راست بدنه و محور  Zbعمود بر صفحه  X-Yو به

ميشود.

سمت پايين ميباشد .به طور مشابه چارچوب صفحه ضربه با محورهاي
) (Xs, Ys, Zsدر جهت موازي با چارچوب بدني تعريف ميشود در حاليكه
در طول پرواز به ميزان زاويه  حول محور  yبدني چرخيده ميشود.

3

()3

Q j =  Fi   ij + Mi   ij 
i =1 



صفحه ضربه معرف حرکت ميانگين بال است .زاويه صفحه ضربه جهت

که  Fiو  Miنيروها و گشتاورهاي خارجي اعمال شده بر روي هر جسم

صفحه ضربه را نسبت به محور طولي بدنه مرکزي تعريف ميكند .آخرين

نسبت به نقطه مرجعش است γij .و  βijبردارهاي ضرايب سرعت خطي و

چارچوب موردنياز ،چارچوب بال ) (Xw, Yw, Zwاست که به بال چسبيده

زاويهاي است که بهصورت زير تعريف ميشود.

و با بال حرکت ميكند .در اين چارچوب محور  Ywدر راستاي دهانه
( )Spanبه سمت نوک بال قرار دارد .جهت اوليه چارچوب بال نيز موازي
با چارچوب صفحه ضربه ميباشد .مبدا هر دو چارچوب صفحه ضربه و بال
بر مفصل بال منطبق است.

vi
u j

()4

ωi
u j

=  ij
=  ij

هر بال سه درجه آزادي دارد :زاويه انحراف (  ،) زاويه پيچش ( 

) و زاويه فلپينگ (  ) که در شكل زير نشان داده شدهاست.

يک پرنده بالزن شش درجه آزادي دارد که شامل سه درجه انتقالي و سه
درجه دوراني است .هر بال نيز نسبت به بدنه مرکزي سه درجه آزادي دارد.

xw

در مجموع  12درجه آزادي ميتوان در نظر گرفت .بنابراين به 12
xb



yw

yb
yw

مختصات تعميميافته و شبه سرعتهاي متناظر زير نياز است تا بتوان
معادالت حرکت جسم صلب را توصيف نمود.

zw
yb

zb

شكل  :2زواياي بالزدن و انحراف

الزم به ذکر است به دليل يكساني روابط رياضي ،در اين مقاله
استخراج روابط فقط براي بال راست انجام ميشود.
حرکت طولي و چرخشي پرنده بالزن نسبت به چارچوب مرجع لخت
بال و نيروهاي خارجي از جمله آيروديناميک و جاذبه است .در اين مقاله
مدلسازي ديناميكي با استفاده از قانون کار مجازي داالمبر براي سيستمهاي
چند جسمي انجام شدهاست .از مزيتهاي اين روش اينست که از نيروهاي
قيدي بين بال و بدنه مرکزي صرف نظر ميشود زيرا نيروي قيدي کار
مجازي انجام نميدهد .همچنين لختي دوراني براي هر جسم نسبت به نقطه
مرجع آن محاسبه ميشود و نيازي به محاسبه آن نسبت به مرکز جرم متغير
با زمان سيستم نيست .جزييات آن به تفصيل در مراجع [ ]52تا [ ]54آمده-

()6

u = u v w p q r prw qrw rrw plw qlw rlw 

متغيرهاي  v ، uو  wسرعت انتقالي بدنه مرکزي در چارچوب
بدني را نشان ميدهد و متغيرهاي  q ، pو  rبيانگر سرعت زاويهاي بدنه
مرکزي در چارچوب بدني است .شش شبه سرعت پاياني نيز مولفههاي
سرعت زاويهاي بالهاي چپ و راست در صفحه ضربه است.
بردار مرجع  ρc1مبين فاصله مرکز جرم بدنه مرکزي تا بردار مرجع
است .از آنجاکه مرکز جرم بدنه مرکزي بهعنوان نقطه مرجع انتخاب
ميشود لذا  .ρc1 = 0سرعت انتقالي و زاويه اي بدنه مرکزي نسبت به
چارچوب مرجع لخت که در چارچوب بدني بيان ميشود به ترتيب به
صورت زير تعريف ميشود.

است.
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از طريق معادالت ديناميكي بيان ميشود .اين حرکت نتيجه نيروهاي لختي

()5

q =  X Y Z     R  R  R  L  L  L 

77

کنترل چند جسمي ميكرو پرندههاي بالزن
مهدي خسروي ساماني ،عليرضا باصحبت نوينزاده

v1 = uib + vjb + wkb

()7

ω1 = pib + qjb + rkb

()8

نيروهاي  Q2 ،Q1و  Q3نيروهاي برآيند اعمال شده بر بدنه مرکزي هست
که شامل آيروديناميک و جاذبه است .در اينجا فرض ميشود نيروها و
گشتاورهاي توليد شده توسط بال تماماً بر روي هر سه جسم بهصورت کلي
وارد ميشود .به عبارت ديگر نيروها و گشتاورهاي آيروديناميكي اعمال
شده بر بدنه مرکزي برآيند نيروها و گشتاورهاي توليد شده توسط هر کدام
از بالها است [ .]1بنابراين خواهيم داشت
Q 
 1
Q  = Faero + Fg
 2
Q3 



()9

متعاقباً  Q5 ،Q4و  Q6گشتاورهاي اثرگذار بر چرخش بدنه مرکزي هستند
Q 
 4
Q5  = M aero + M g


Q6 



()10

بنابراين سرعت زاويهاي بال نسبت به چارچوب مرجع لخت که در
چارچوب بدني بيان ميشود بهصورت زير محاسبه ميشود.
ω2 = ω1 + RT RTRω2,sp
R

()14

از اينرو با توجه به رابطه ( )4بردارهاي ضرايب سرعت خطي و انتقالي
براي بدنه مرکزي و بال قابل محاسبه است]54[ .
شش نيروي تعميميافته آخر  Q7تا  Q12گشتاورهاي کنترلي موردنياز جهت
تامين شتاب زاويهاي هر بال است که در واقع همان گشتاور موتور موردنياز
براي غلبه بر بارهاي ايروديناميكي بال ميباشد.
با جاگذاري معادالت فوق در معادله ( )1و ( ،)2و بعد از انجام محاسبات
جبري ،معادالت نهايي حرکت پرنده بالزن به فرم زير بدست ميآيد .اين
معادالت بهترتيب حرکات انتقالي و دوراني بدنه مرکزي و حرکات انتقالي
بال چپ و راست را بيان ميکند.

()15

T

در اين مدلسازي مفاصل بال به عنوان نقاط مرجع انتخاب شده است ،لذا
بردار مرجع  ρci,wبر فاصله مرکز جرم بال تا نقطه مرجع آن داللت دارد که

()16

چارچوب بدني ،بردارها به صورت زير از چارچوب بال منتقل ميشود.
()11

با توجه به تعاريف باال با مشتقگيري از رابطه ( )11بردارهاي سرعت مرجع
و شتاب مرجع قابل محاسبه است که جزييات استخراج آن در مرجع []54

 mi ( vi + ci )  = Q1


 
i =1

) m2rR  ( v 2 + c 2 ) + m3rL  ( v3 + c3

در چارچوب بال بيان ميشود .جهت بيان کردن بردارهاي مرجع در

c2 = RTR RTR c2,w

Q2 Q3 

3

()17

()18

T

3

+ (Hi + mi ci  vi )  = Q4 Q5 Q6 

i =1 

) R R R  (Ι 2ω2 + ω2  Ι 2ω2 + m2 c 2  v 2
R

T

= Q7 Q8 Q9 

) R L R  (Ι3ω3 + ω3  Ι3ω3 + m3c3  v3
L

T

= Q10 Q11 Q12 

آورده شدهاست.
بردار سرعت هر بال برابر است با سرعت مفصل متناظر با آن که به
صورت زير ميتوان در دستگاه بدني بيان نمود.
()12

که  rRبردار مرکز جرم جسم تا مفصل بال است .با توجه به زواياي اويلر
انتخاب شده ،سرعت زاويهاي بال نسبت به صفحه ضربه که در دستگاه بال
محاسبه شدهاست مطابق زير تعريف ميشود.

()13

 0 


 R 


0





 R 
 0 +R
R


 0 





 prw 
 0 



ω2,sp =  qrw  = R R  0  + R R R
R
r 
 − 
 rw 
R 


 3-1نيروها و گشتاورهاي آيروديناميكي
با توجه به اينكه در پرندههاي بالزن ،برخالف ساير پرندههاي مرسوم
هوافضايي ،وظيفه توليد برآ و نيروي پيشران به عهده آيروديناميک است،
نحوه مدلسازي و بكارگيري آن از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.
از ديدگاهي ديگر بررسي جريان هوا بر روي هواپيماهاي مرسوم بر اساس
مدل آيروديناميک پايا قابل تحليل است درحاليكه آيروديناميک پرنده
بالزن توسط جريان بسيار پيچيده ناپايا تعريف ميشود که مشخصههاي آن
وابسته به زمان است و اثرات آن بر ديناميک وسيله پرنده بهقدري پيچيده
است که توصيف آن بهصورت تحليلي ناممكن است[ .]55بنابراين
مهندسان آيروديناميک بر مبناي فرضيات شبه پايا مدلهاي سادهشدهاي
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v 2 = v1 + ω1  rR

 -3مدل آیرودینامیکی و سینماتیک بال
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توسعه دادند تا بتوانند بهصورت تحليلي راهحلهايي تقريبي را ارائه کنند.

اتفاق ،اثر کرامر نيز گفته ميشود [ ]58و[ .]59نيروي برآي چرخشي است

در اين فصل چهار قسم از مهمترين سازوکارهاي آيروديناميكي پرواز

بهصورت زير حساب ميشود

پرنده بالزن بطور مختصر تشريح ميشود.

1
ˆ mU cp
Frot , N =  AwCrot cc
2

()21

واماندگي تاخيريافته ( :)Delayed Stallاين پديده که به گردابه لبه
حمله ( )LEVنيز معروف است يكي از سازوکارهاي افزايش برآست که

که )  Crot = 2 (0.75 − xˆ0ضريب نيروي چرخشي x̂0 ،فاصله بيبعد شده

براي بالهاي داراي زاويه سوئيپ زياد يک عامل بحراني محسوب ميشود.

محور چرخش طولي از لبه حمله ĉ ،وتر نرمااليز شده و  cmماکزيمم پهناي

اين پديده مانند پديده استال است که در زواياي حمله باال اتفاق ميافتد اما

وتر بال است.

با مشخصههاي پايدار .با افزايش زاويه حمله ،جريان سيال در هنگام عبور

اثر جرم افزوده ( :)Added Mass Effectهنگاميكه يک جسم در سيال

از لبه حمله جدا شده اما براساس شرط کوتا جريان قبل از رسيدن به لبه

غير لزج حرکت ميکند ،سيال در جلو آن جدا شده و از اطراف جسم

فرار دوباره بر روي بال مينشيند .در نتيجه تكانهاي به سمت پايين بر روي

حرکت ميکند و در نهايت در پشت آن به هم ميرسد .در اين فرايند،

بال ايجاد شده که منجر به افزايش شديد نيروي برآ ميشود[ .]56به عبارت

انرژي جنبشي از دست رفته بازيابي ميشود به طوري که چيزي از آن به

ديگر اگر ايرفويل در زواياي حمله بيش از زاويه استال شروع به حرکت

پساي لزج تبديل نميشود .ولي اگر جسم شتاب داشته باشد ،تمام انرژي از

کند در اين

دست رفته بازيابي نخواهد شد .اين نيروي اضافي که براي شتاب دادن

صورت گردابهاي بزرگ و گذرا در باالي لبه حمله تشكيل خواهد

جريان اطراف جسم است ،اثر جرم ظاهري نيز ناميده ميشود .به عبارتي

شد که به صورت چشمگيري باعث افزايش نيرو برا ميشود .همانطور که

جرم افزوده يک اثر غير چرخشي است که ناشي از شتاب بال است و بدليل

در مرجع [ ]57نشان داده شدهاست ،بيشينه نيروي برآ در زاويه حمله 45

اين شتاب ،جرم سيال مستقيماً توسط حرکت بال شتابدار ميشود[.]60

درجه اتفاق ميافتد .سازوکار افزايش برا ناشي از گردابههاي زاويه حمله

رابطه اثر جرم افزوده بهصورت زير بدست ميآيد

مهمترين ويژگي است که در حرکت انتقالي رخ ميدهد .ولي اضافه بر آن
يک چرخش سريع بال در انتهاي مسير رخ ميدهد که خود باعث افزايش
نيروي برآ است .اين نيرو بهصورت زير محاسبه ميشود
1
2
 AwCN ( )U cp
2
1
2
=  AwCT ( )U cp
2

1

ˆˆˆ2 (rˆ)dr
R 2c 2 ( sin  +  cos  )  rc

()22

()19

− 

ويک کپچر ( :)Wake Captureحشره موقعي که بال ميزند ،گردابهها
طولي خود) بچرخد با گردابه خودش ،که در دوره قبل از تغيير مسير توليد
شده ،برخورد ميکند و انرژي آن را دريافت ميکند و منجر به افزايش

آيروديناميک به شكل زير تعريف ميشود.
()20


16

4

پشت بالها شكل ميگيرند .اگر بال در انتهاي هر ضربه حول دهانه (محور

که  Awمساحت بال Ucp ،سرعت بال در مرکز فشار است و ضرايب

0    45
otherwise

ˆc3 R  cˆ2 (rˆ)dr
0

= Ftr , N
Ftr ,T

0

1



Fa = 

CN = 3.4sin 

سرعت موثر جريان اطراف ايرفويل ميشود ،اين تداخل بال و دنباله افزايش

CT = 

نيروي برآ را به دنبال دارد [ .]61اين سازوکار ناپاياي توليد برآ توسط

) 0.4cos2 (2

0

سخت است.

را در انتهاي ضربه بهنحوي ميچرخانند که زاويه حمله را در ضربه بعدي نيز

در اين مقاله نيروهاي آيروديناميک بال بهصورت مجموع نيروهاي

مثبت نگه دارند .بنابراين وابسته به جهت چرخش ،يک نيروي چرخشي

واماندگي تاخيريافته ،براي چرخشي و جرم افزوده با رابطه زير فرض

توليد ميشود .در واقع در شروع هر نصف دوره ،حرکت معكوس قبلي به

ميشود.

پايان خود ميرسد و بال به سمت پايين پيچ ميخورد که اين باعث کاهش

()23

Faero = Ftr + Frot + Fa

برآ ميشود .به همين ترتيب افزايش زاويه حمله در پايان نصف دوره وقتي
که حرکت معكوس شروع ميشود ،به افزايش برا منجر خواهد شد .به اين

نيروهاي آيروديناميكي را ميتوان در دو راستاي مماس و عمود بر سطح
بال تصوير نمود که به صورت زير قابل انتقال به چارچوب بدني است.
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برآي چرخشي ( :)Rotational Liftدر پرواز با بالزدن حشرات بالهايشان

ديكنسون ارائه شد .مدلسازي اثر ويک کپچر بهصورت تحليلي بسيار
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 FT , R 


Faero, R = RT R RTR  0 
F

 N ,R 

()24





از آنجا که نيروهاي آيروديناميک بر مرکز آيروديناميكي بال وارد ميشود،
گشتاورهاي متناظر براي بال راست را ميتوان در دستگاه بدني بهصورت
زير بيان کرد.

در انتهاي هر ضربه ،در طول يک ضربه (باال يا پايين) ثابت نگه داشته
ميشود .در پرواز ايستا و شبه ايستا سرعت بال تماماً ناشي از حرکت بالزدن
است لذا زاويه حمله با زاويه پيچش  برابر فرض ميشود

 -4سیستم کنترل MFAVSC
از آنجا که معادالت ( )15تا ( )18با توابعي غير افاين ()non-affine
پيچيده حرکت يک پرنده چند جسمي بالزن را بيان ميكند ،امكان محاسبه
تحليلي رفتار ورودي -خروجي اين سيستم وجود ندارد .در مرجع []69

()25

M aero, R = (rR + ac, R )  Faero,R

مهمترين سازوکارهاي کنترلي جهت اصالح سينماتيک بال در طي حرکت
بالزدن بدون دم بهصورت خالصه آورده شدهاست .در اين مقاله اثرات

الزم به ذکر است که موقعيت لوال اثري بر توليد نيرو در نقطه تعادل ايستا

سينماتيک بالزدن بر روي رفتار پرنده بالزن از طريق شبيهسازي شرايط

ندارد اما بر گشتاور پيچشي دارد ]64[ .در مرجع [ ]65کارايي

پروازي مختلف مطالعه شدهاست .بر اين اساس مشخص شد با تغيير سه

آيروديناميكي بر اساس موقعيتهاي مختلف محور پيچش در راستاي

پارامتر سينماتيكي   m ، و   0امكان توليد نيرو و گشتاور

محور بال تحليل شدهاست .در اين مقاله مفصل بال در موقعيت يک چهارم

آيروديناميكي کافي جهت کنترل پرنده بالزن در صفحه طولي وجود دارد.

وتر قرار داده شدهاست.

به بيان دقيقتر با تغيير دو پارامتر  و   mميتوان فقط نيروهاي
آيروديناميكي را تغيير داد اگرچه تاثيري در مقدار گشتاور فراز نخواهد
داشت .از آنجا که لوالي بال بر مرکز جرم بدنه منطبق است ،بالزدن متقارن

 3-2سينماتيک بال
همانطور که اشاره شد هر بال نسبت به صفحه ضربه سه درجه آزادي
دارد .زاويه انحراف  بيانگر ميزان چرخش بال حول محور طولي (يا
همان حرکت باال و پايين) است .زاويه پيچش  چرخش بال حول خط
دهانه را نشان ميدهد .زاويه بالزدن  بيانگر زاويه بين محور شعاعي بال
و محور  xصفحه ضربه (يا همان حرکت جلو و عقب) بال است .زاويه
انحراف در مقايسه با دو زاويه ديگر کمترين اثر را در توليد نيروهاي
آيروديناميكي دارد [ .]66در شرايط بالزدن خالص ،اکثر نيروي عمودي
رو به باال طي حرکت رو به جلوي بال توليد ميشود و تراست مثبت طي
حرکت عقب بال .اين پديده لزوم تغييرات مناسب زاويه پيچش بال براي
توليد نيروهاي موردنياز پرواز را مشخص ميکند [ .]67از اينرو ،در اين

آيروديناميک يكساني بين هر دو ضربه ايجاد ميکند که اين امر باعث
توليد هيچ جمله گشتاوري نخواهد شد و کنترل فراز امكانپذير نخواهد
بود .لذا جهت کنترل زاويه فراز الزم است تا حرکت بالزدن نامتقارن بين
ضربه پايين و باال توليد شود .با استفاده از شيفت فاز بالزدن )  ، ( 0بالزدن
نامتقارن حاصل ميشود و زاويه فراز پرنده تغيير خواهد کرد .در نتيجه
زاويه صفحه ضربه ،دامنه بالزدن و شيفت فاز بالزدن را ميتوان به عنوان
سه ورودي کنترلي پرنده بالزن انتخاب کرد ( .) u = [   m  0 ]T
همچنين با توجه به اينكه هدف کنترلکننده کنترل موقعيت و وضعيت
پرنده در صفحه طولي است ،بردار خروجي نيز به صورت روبرو انتخاب
ميشود . y =  x z  
T

مطابق روابط زير به ترتيب بهصورت توابعي سينوسي و پالسي فرض

چند پيكره  FWMAVانجام شدهاست .همانطور که در مقدمه ذکر شد

ميشود.

روش  MFACبر سه نوع تقسيمبندي ميشود .با توجه به شدت پيچيدگي،
غير خطي بودن و تداخل بين ورودي و خروجي در مدل مورد بررسي در

()26

)  =  m sin(2 ft +  0

()27

)  =  msign(

اين مقاله از نوع  FFDLاستفاده شدهاست .اين نوع از کنترلکننده نسبت به
دو نوع ديگر عملكرد قوي تري دارد اما تحليل پايداري آن به عنوان يک
مسئله باز مطرح است [ .]47جهت حل اين چالش در اين مقاله از ايده کنترل
مود لغزشي استفاده شد و با اضافه کردن آن به کنترلکننده اثبات پايداري

که   mو  fبيانگر دامنه و فرکانس بالزدن هست و مستقيماً بر شرايط ايستا

سيستم ميسر شد .عالوه بر اين ،افزايش سرعت پايداري از ديگر مزاياي

تاثير ميگذارد ]68[ .طبق روابط فوق ،زاويه پيچش با يک تغيير ناگهاني

کنترلکننده ترکيبي طراحي شدهاست.
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مقاله حرکت بال توسط دو زاويه بالزدن و پيچش توصيف ميشود که

در اين قسمت طراحي کنترلکننده براساس روش  MFACبر سيستم
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و خطاي ردگيري کاهش يابد .جهت بدست آوردن پارامترهاي بهينه

 4-1کنترلکننده مدل آزاد
با توجه به نوع ورودي و خروجي تعريف شده ،معادالت انتقالي و
دوراني استخراج شده در قسمت قبل را ميتوان به شكل عمومي يک
معادله ديفرانسيل مرتبه دوم به صورت زير بيان کرد.

2

معادله ( ،)31مشتقگيري از معادله ( )31نسبت به ) u(kو مساوي صفر قرار

از اينرو با استفاده از روش اويلر مرتبه اول ،معادالت حرکت پرنده بالزن
را به فرم گسسته زير ميتوان نمايش داد.
()29

()31

2

)J (u(k )) = y d (k + 1) − y (k + 1) +  u(k ) − u(k − 1

که ) yd(k+1خروجي مطلوب سيستم است .با جاگذاري معادله ( )30در

)y = f (y, y, u

()28

کنترلکننده ،تابع هزينه ورودي کنترل به شكل زير تعريف ميشود.

دادن آن ،قانون کنترل  MFACبه صورت زير بدست ميآيد.
)u1 (k ) = u1 (k −1
))  Φ2 (k )(y d (k + 1) − y (k ) − Φ1 (k )y (k
+
 + Φ 2 (k ) 2

()32

)y(k + 1) = T 2f d (y(k ), y(k −1), u(k )) + 2y(k ) − y(k −1

که  Tبيانگر زمان نمونهبرداري است .اين مدل بهعنوان يک کالس از
سيستمهاي غير افاين گسسته شناخته ميشود که تحت فرضيات معقول زير
ميتوان به فرم کامل خطيسازي ديناميكي معادل تبديل نمود [.]50

که ] ρ ∈ (0, 1يک فاکتور است که اضافه ميشود تا معادله ( )32را به فرم
عمومي تبديل بسازد .از معادله ( )32به سادگي ميتوان دريافت که در
فرايند طراحي کنترلکننده داده-محور فقط از داده اندازهگيري ورودي-
خروجي استفاده شدهاست .جهت تخمين  PPDعموماً از الگوريتمهاي

فرض  :1براي يک سيگنال خروجي مطلوب محدود ،يک ورودي

تخمين پارامتر سنتي مانند کمترين مربعات و گراديان ميتوان استفاده کرد.

محدود وجود دارد که خروجي سيستم را با خروجي مطلوب معادل

با اين وجود مقادير پارامترهاي تخمينزده شده معموالً بسيار سريع تغيير

ميکند.

ميكند و سيستم کنترل را نسبت به تغييرات بعضي دادهها حساس ميکند

فرض  : 2مشتق ضمني ) y(k+1نسبت به ورودي کنترل ) u(kپيوسته

که سبب ناپايداري سيستم خواهد شد .براي پرهيز از اين اتفاق ،جهت
تخمين ماتريس مجهول  ،PPDالگوريتم تصويرسازي اصالحشده

است.
فرض  : 3سيستم ( )29ليپشيتز ( )Lipschitzتوسعهيافته است به اين
معنا که رابطه )  y (k + 1)  bu(kرا ارضا ميکند.

بهصورت زير تعريف ميشود
()33

از ديدگاه انرژي ،فرض  3يک محدوديت بر روي نرخ تغييرات
سيستم کنترلشده تحميل ميکند به نحويكه نرخ تغيير انرژي خروجي
درون يک سيستم نميتواند به بينهايت ميل کند]70[ .

2

)ˆ (k − 1
J (Φ(k )) = y (k ) − Φ(k )H(k − 1) +  Φ(k ) − Φ

که  μيک عامل جريمه است .با استفاده از روندي مشابه معادالت قانون
کنترل ،با ديفرانسيلگيري از معادله ( )33نسبت به ) Φ(kو مساوي صفر
قرار دادن آن خواهيم داشت

نظریه  : 1براي سيستم غيرخطي ( )29که فرضيات فوق را ارضا ميکند،
زمانيكه  ،||u(k)||≠0يک پارامتر متغير با زمان  Φوجود دارد ،به

()34

ˆ (k ) = Φ
)ˆ (k − 1
Φ
))ˆ (k − 1)(y (k − 1), u(k − 1))T )(y(k − 1), u(k − 1
 (y (k ) − Φ

گونهايکه سيستم را ميتوان به مدل  FFDLزير تبديل نمود]50[.

ردگيري پارامتر متغير با زمان ،يک قانون بازنشاني نيز مورد نياز است که به
و

شكل زير اعمال ميشود.

 Φ(k ) = Φ1 (k ), Φ2 (k ) و  . Φ(k )  bاگر مقادير  kو )Δu(k

در شرايطي که  ، Φ̂2,ii (k )  b2يا  ، Φ̂2,ii (k )  ab2يا

بسيار بزرگ نباشند PDD ،يک پارامتر متغير با زمان آهسته خواهد بود.

ˆ 2,ii (k ))  sign(Φˆ 2,ii (1)), i = 1...m
 ، sign(Φالگوريتم بازنشاني به

[ ]47براي تضمين اين نكته که سيستم غيرخطي عمومي ( )29را ميتوان

صورت زير عمل ميکند

در عمل با خطيسازي ديناميكي ( )30جايگزين کرد ،يک پارامتر ثابت
وزندهي  λاضافه ميشود تا مقدار ) Δu(kدر يک بازه کوچک باقي بماند

مجله کنترل ،جلد  ،16شماره  ،1بهار1401
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که

Φ

مشتق

شبه

ضمني

)(PDD

ناميده

ميشود

2

 + (y (k − 1), u(k − 1))T

+

که ] η ∈ (0, 1يک فاکتور است .عالوه بر اين براي قويتر کردن توانايي

y (k + 1) = Φ(k )(y(k ), u(k ))T
) = Φ(k )H(k

()30

2
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و

Φ̂2,ij (k )  b1

اگر

يا

ˆ 2,ij (k ))  sign(Φ
ˆ 2,ij (1)), i, j = 1...m i  j
sign(Φ

خواهيم

داشت

همانطور که قانون کنترل مود لغزشي بر اساس فرم خطيسازي ديناميكي
است ،قانون نهايي  MFAVSCبه شكل زير در ميآيد.
()40

ˆ 2,ij (k ) = Φ
)ˆ 2,ij (1
Φ

) u f (k ) = u1 (k ) + diag (1  2  3 )u2 (k

که   i  0يک فاکتور وزندهي جهت تنظيم نرخ همگرايي است.

که ) Φ2(1مقدار اوليه ) Φ2(kخواهد بود.

نمودار جعبه اي  MFAVSCدرشكل  3نشان داده شدهاست.

MFAVSC 4-2
بعد از خطيسازي ديناميكي فرم کامل از طريق معادله ( ،)30سطح

Differentiator

مود لغزشي گسسته را ميتوان بهصورت زير تعريف کرد.

Differentiator

) s(k ) = e(k ) = y* (k ) − y(k

()36

)Δy(k
)Δu(k-1

Estimator

)Φ(k

)y(k

Plant

)u(k

+
+

+

MFAC

yd

-

VSC

قانون دستيابي ( )Reaching Lawنمايي گسسته نيز به شكل زير بيان
Delay

ميشود]71[ .

Delay



()37

)u(k-1

) )  ( s(k ) − s0 sgn s(k ) 

2m




 s( k ) 

 s0 



شكل  :3نمودار جعبه اي MFAVSC

s(k + 1) = 1 − exp(− 



با توجه به معادالت ( )32تا ( ρ ،μ ،η ،)34و  λچهار پارامتر طراحي

که  s0يک عدد حقيقي مثبت است و  .m ∈ Nبه محض اينكه مقدار متغير

کنترلکننده است .از آنجا که  ρو  λمستقيماً بر قانون کنترل اثر ميگذارد،

لغزشي به سمت صفر ميل کند ،جمله اول سمت راست معادله ( )37کاهش

اين دو پارامتر مهمتر از  ηو  μاست .بزرگترين مزيت روش ارائهشده،

مييابد ،در نتيجه جمله سوييچينگ کاهش مييابد و اثر نوسان ريز

همگرايي باال و طراحي کنترلکننده بر اساس داده ورودي-خروجي بدون

ناخواسته را محدود ميکند .در مرجع [ ]71اثبات شدهاست که با انتخاب

استفاده صريح از اطالعات مدل پرنده بالزن است .ذکر اين نكته ارزشمند

مناسب صفحه لغزش ،قانون دستيابي ( )37پايداري مجانبي سامانه نامي را

ضروري است که روش  MFACنه فقط ساده و از نظر ساختار عملي است،

تضمين ميکند .گذشته از اين ،قانون دستيابي ( )37تضمين ميکند که براي

بلكه اين روش پايداري  BIBOو همگرايي يكنوا ( )Monotonicخطاي

مدل نامي فاصله بين نقطه و صفحه با افزايش نمونه کوچكتر ميشود .در

ردگيري خروجي را تضمين ميکند.

نتيجه قانون رسيدن ( )37بهگونهاي تنظيم شدهاست تا به سيستمهاي
اغتشاشي نيز قابل اعمال باشد .عالوه بر اين ،بر خالف بسياري از
فعاليتهاي قبلي ،قانون رسيدن ( )37يک حد باال را روي نرخ همگرايي
متغير سوييچينگ گارانتي ميکند .براي بسياري از سيستمها اين اتفاق با
محدود شدن تالش کنترلي در ارتباط است.

ميتوان به صورت زير نوشت.

تناوب بالزدن ،اين مشكل حل شدهاست .در نتيجه پارامترهاي سينماتيكي
بالزدن در طول هر سيكل ثابت نگه داشته ميشود و قوانين کنترل در
انتهاي هر دوره بالزدن اعمال ميشود .متعاقباً همگرايي نمايي ،بجاي
لحظات زماني تابعي از شماره تناوبها خواهد بود و با افزايش شماره

2m 







 e(k ) 

 s 
  0 

u 2 (k ) = Φ2 (k )−1 (exp  − 

)(e(k ) − s0 sgn e(k ) ) + y (k +1) − y(k ) − Φ (k )y(k ) −1

مجله کنترل ،جلد  ،16شماره  ،1بهار1401

معادالت استفاده کنيم .زيرا روش  ،MFAVSCبا يک ساختار برگشتپذير،

تناوبها به سمت بينهايت ،خطاي ردگيري نيز به سمت صفر ميل خواهد
کرد.
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) s(k + 1) = y* (k + 1) − y(k ) − Φ(k )H(k

1

بالزدن  1/Tاست ،ما نميتوانيم از نمونههاي زماني قبلي در فرم گسسته

ناپايدار خواهد شد .در اين مقاله با انتخاب زمان نمونهبرداري برابر با دوره

با جاگذاري معادله ( )37در معادله ( ،)38قانون کنترل مود لغزشي را

()39

با توجه به اينكه ديناميک پرنده بالزن يک سيستم تناوبي با فرکانس

نميتواند تناوبي بودن سيستم را تشخيص دهد و در نتيجه کنترلکننده

با تعريف خطاي ردگيري خروجي ،داريم
()38

 4-3پايداري

کنترل چند جسمي ميكرو پرندههاي بالزن

82

مهدي خسروي ساماني ،عليرضا باصحبت نوينزاده

براي سيستم غيرخطي متغير با زمان ( )29که فرضيات  1تا  3را ارضا
ميکند و توسط روش ( MFAVSCمعادالت ( )39( ،)34( ،)32و ())40
خروجي  y* (k + 1) = constرا کنترل ميکند ،يک    0وجود
خواهد داشت که شرايط زير را گارانتي ميکند.
* limk → y(k + 1) − yبه صورت يكنوا

.1

=0

.2

ورودي ) y(kو خروجي ) u(kتواليهاي محدود هستند.

)e(k + 1) = e(k ) − y (k + 1

T 
ˆ
ˆ
ˆ (k )y (k )  I −  Φ2 (k )Φ2 (k ) 
= e(k ) − Φ
1

ˆ (k ) 2 
+ Φ
2



()44

ميتوان نشان داد وجود دارد    ( 0,1و    0بهطوريكه

2

ˆ (k )Φ
ˆ (k )T ( + Φ
)ˆ (k ) )  ( 0,1
 . I −  Φطبق قانون دستيابي
2
2
2

( ،)37با افزايش  kمقدار خطا در هر مرحله افزايش مييابد (

اين اثبات شامل دو مرحله است .مرحله اول محدود بودن مقدار PPD

 ،) limk → y(k ) = 0و از آنجا که در مرحله اول محدود بودن )Φ(k

تخمينزده شده را اثبات ميكند .در ادامه همگرايي و پايداري از ديدگاه

اثبات شد ،به اين معني است که  . limk → e(k ) = 0بنابراين شرط 1

ورودي محدود-خروجي محدود ( )BIBOثابت ميشود.

نتيجه مستقيم معادله ( )44است .از آنجا که ) e(k) ،Φ(kو ) Δy(kمحدود

مرحله اول:

هستند ،با توجه به معادالت ( )32و ( )40مقدار ) u(kمحدود خواهد بود و

با کسر کردن ) Φ(kاز هر دو طرف معادله ( )34و قرار دادن
) ˆ (k ) − Φ(k
 Φ(k ) = Φخواهيم داشت.
) Φ(k ) = Φ(k − 1) + Φ(k − 1) − Φ(k
))ˆ (k − 1)H(k − 1))(HT (k − 1
 (y (k ) − Φ
+
 + H(k − 1) 2

()41

از معادله ( )43نيز محدود بودن ) y(kمشخص است .بنابراين شرط  2هم
تامين ميشود.

 -5نتایج شبیهسازی
به جهت تاييد روش مدلسازي ارائه شده و اثبات کارايي روش کنترل
ارائه شده ،شبيهسازي شش درجه آزادي انجام شدهاست .مشخصات

از آنجا که ( Φ(k )  bنظريه  ،)1داريم . Φ(k −1) − Φ(k )  2b

فيزيكي  FWMAVمشابه حشره پروانهاي بيد [ ]72است .در ادامه عملكرد

با در نظر گرفتن  ، Φ(k ) = Φ1 (k ), Φ2 (k )Tو نرم گرفتن از دو سمت

کنترلکننده چندجسمي ارائه شده مورد بررسي قرار گرفته است .زمان

معادله ( ،)41بدست ميآيد.

نمونهبرداري گسسته  T = 0.05sدر نظر گرفته شدهاست و شبيهسازي براي
 100سيكل پرواز بالزدن اجرا شدهاست و موقعيت و وضعيت مطلوب

ˆ (k − 1) y (k − 1) 2
Φ
1
 + H (k − 1)2

Φ1 (k )  Φ1 (k − 1) −

u(k − 1)y (k − 1)T
+ 2b
 + H(k − 1) 2
ˆ (k − 1) u(k − 1) 2
Φ
2
Φ2 (k )  Φ2 (k − 1) −
 + H(k − 1) 2
)+ Φ2 (k − 1

()42

y (k − 1)u(k − 1)T
+ 2b
 + H(k − 1) 2

پرنده بالزن به صورت زير تعيين شدهاست.

(

(Xd , Hd , d ) = ) 40cm, 30cm, 45

قوانين کنترل  MFAVSCبر اساس معادله ( )40ميباشد .عملكرد
ردگيري درشكل  4و شكل 5نشان داده شدهاست.

)+ Φ1 (k − 1

به سادگي ميتوان نشان داد که    ( 0, 2و    0وجود دارد به
طوريكه ) Φ(kمحدود است و بهدليل  ، Φ(k )  bمحدود بودن مقدار

مرحله دوم:
با تعريف خطاي ردگيري بهصورت زير
()43

) e(k ) = y* (k ) − y (k

و جاگذاري معادالت ( )30تا ( )32در معادله ( )43داريم
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شكل  :4تاريخچه زماني موقعيت  Xو H
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مدل آيروديناميكي شبه پاياي پرکاربرد استفاده شد .اين مدل شامل
نيروهاي انتقالي ،چرخشي و اثر جرم افزوده است.
ديناميک چند جسمي متغير با زمان متناوب در کنار آيروديناميک
پيچيده از مهمترين ويژگيهاي معادالت حرکت استخراج شده پرنده
بالزن است که کنترلکننده بر مبناي مدل قادر به مواجهه با اين مشكالت
نيست .زيرا عموماً اين نوع کنترلکنندهها با فرض چشمپوشي از اثرات جرم
و لختي بال و همچنين بر اساس ميانگينگيري از ديناميک بدنه طراحي
ميشود که ميتواند با تغيير رفتار باعث بروز مشكالت اساسي در ديناميک
و کنترل پرنده بالزن شود .براي حل اين چالشها ،روش داده محور کنترل
تطبيقي مدل آزاد ساختار متغير ( )MFAVSCارائه شد .در اين روش
شكل  :5تاريخچه زماني زاويه پيچ
واضح است که با توجه به خطاي ردگيري و نرخ همگرايي عملكرد
 MFAVSCقابل قبول است .ازشكل  6ميتوان دريافت که وروديهاي
کنترلي در روش  MFAVSCمالحظات منطقي دامنه و نرخ را تامين ميکند.

ديناميک پرنده بالزن به کمک مفهومي جديد به نام مشتق شبه جزئي
( )PPDبه يک ديناميک خطي مجازي معادل تبديل شدهاست .اين يک
رويكرد طراحي کنترلي خطي متغير با زمان بر مبناي داده است که اساساً با
روشهاي مرسوم خطيسازي متفاوت است .سپس ماتريس مجهول PPD

به وسيله الگوريتم اصالحشده تصويرسازي تخمين زده ميشود .بعد از آن
قانون کنترل تطبيقي مدل آزاد بر اساس تابع معيار بهينه طراحي شدهاست.
عالوه بر اين ،يک قانون بازنشاني براي تقويت توانايي ردگيري پارامتر
متغير با زمان تعريف شدهاست .در مرحله بعد جمله کنترلي ساختار متغير
مود لغزشي بر اساس يک قانون دستيابي نمايي گسسته اضافه شدهاست تا
پايداري سيستم کنترل را تضمين و همگرايي را سريعتر کند .در روش
 MFAVSCکنترلکننده فقط بر اساس دادههاي اندازهگيري شده ورودي-
خروجي بدون هيچگونه استفاده صريح يا ضمني از اطالعات سامانه طراحي
شدهاست .از آنجا که به مدل سامانه نيازي نيست ،نگراني بابت فرايند
مدلسازي ،پارامترهاي متغير با زمان و ديناميک مدل نشده وجود ندارد .در
نهايت نتايج شبيهسازي کارايي روش ارائه شده براي ردگيري دقيق

شكل  :6تاريخچه زماني وروديهاي کنترلي
ذکر اين نكته حائز ارزش است که کنترلکننده بدون استفاده از
هيچگونه اطالعاتي از مدل طراحي شدهاست و بار محاسباتي روش
 MFAVSCارائه شده کمتر از ساير روشهاي تطبيقي است .از آنجا که در
روشهاي کنترل تطبيقي مقاوم ديناميکهاي عدمقطعيت ميبايست تخمين

موقعيت و وضعيت پرنده بالزن را تاييد ميکند .اين رويكرد اولين
چارچوب کنترلگرا براي پرنده بالزن است که ماهيت چندجسمي،
غيرخطي و متغير با زمان بودن آن را در کنار مشخصات آيروديناميكي
اصلي آن به شكل يكپارچه در نظر ميگيرد و فرايند کنترل را انجام ميدهد.
البته اعتبارسنجي اين روش با استفاده از دادههاي نتايج تجربي نياز ضروري
است که در مراحل بعد ميبايست انجام شود .فعاليتهاي آينده بر روي

براي مدلهاي پيچيده نياز است ،اين روشهاي تطبيقي نيازمند هزينه

حرکت تمرکز خواهد داشت.

محاسبات قابل توجهي هستند.

 -6نتیجهگیری
در اين مقاله نويسندگان جهت کنترل موقعيت و وضعيت ميكرو پرنده
بالزن روش چند جسمي  MFAVSCرا ارائه کردند .از اينرو در اين مقاله
مدلسازي سه جسمي پرنده بالزن (بدنه مرکزي و دو بال) با استفاده از قانون
کار مجازي داالمبر انجام گرفت و معادالت حرکت استخراج شد.
سينماتيک بالزدن پرنده با دو درجه آزادي براي هر بال (زاويه بالزدن و
پيچش) و بهصورت توابعي سينوسي و پالسي توصيف شد .همچنين از يک
مجله کنترل ،جلد  ،16شماره  ،1بهار1401
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