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چکیده :در اين مقاله ،روش کنترل غيرخطي تحمل پذير عيب تطبيقي برای رديابي وضعيت ماهواره با سه گشتاورساز مغناطيسي و يک
چرخ عكسالعملي در حضور نامعيني های اينرسي  ،اغتشاشات خارجي و عيب عملگرها ارائه ميگردد .ابتدا متغير سطح لغزش طوری انتخاب
مي شود که از تكينگي جلوگيری کرده و بتواند همگرايي زمان محدود خطای رديابي وضعيت ماهواره را تضمين کند .سپس ،مد لغزشي
نهايي سريع غيرتكين اصالحشده به عنوان روش کنترل وضعيت تحمل پذير عيب طراحي ميشود .در ادامه ،به منظور بهبود عملكرد سيستم
کنترل حلقه بسته ،بهره کنترلي روش پيشنهادی با استفاده از روش کنترل تطبيقي طراحي ميشود .بهره کنترلي تطبيقي شده مستقل از باندهای
باال و پايين فاکتورهای اثربخشي عملگر طراحي شده است .اثبات پايداری با استفاده از کانديد تابع لياپانوف نشان ميدهد ،خطای رديابي
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وضعيت و سرعت زاويهای به صفر همگرا ميشوند .برای ارزيابي عملكرد روش ارائه شده ،نتايج شبيه سازیها با حالت غيرتطبيقي متناظر
مقايسه ميشود .اين نتايج نشاندهنده عملكرد بهتر روش کنترلي پيشنهادی در رديابي وضعيت مطلوب ،کاهش چشمگير مدت زمان همگرايي

کلمات کلیدی :رديابي وضعيت ماهواره ،کنترل تحملپذير عيب ،کنترل تطبيقي مد لغزشي نهايي اصالحشده ،عيب عملگر،
گشتاورساز مغناطيسي.

Fault tolerant nano-satellite attitude control by adaptive modified
nonsingular fast terminal control
Sevil M. Sadigh, Abdorreza Kashaninia, Seyed Mohammad Mehdi Dehghan
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Abstract: In this paper, an adaptive fault tolerant nonlinear control is proposed for attitude
tracking problem of satellite with three magnetorquers and one reaction wheel in the presence of
inertia uncertainties, external disturbances, and actuator faults. Firstly, sliding surface variable is
chosen based on avoiding the singularity of control signal and guaranteeing the convergence of
attitude tracking error to zero in a finite-time. Subsequently, modified non-singular fast terminal
sliding mode is designed as fault tolerant control approach. Then, the control gain of reaching law is
adaptively designed to improve the performance of proposed controller. The adaptive control gain is
designed independent of the upper and lower bounds of the actuator effectiveness factors. Stability
proof is performed by Lyapunov function candidate to show that attitude tracking errors and angular
velocities are converged to zero. To evaluate the performance of proposed method, simulation results
are compared with their non-adaptive version. Outcomes show better performance of the proposed
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و کاهش چترينگ گشتاور کنترلي است.
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controller in tracking the desired attitude, a significant reduction in convergence time, and reduction
in the chattering of control torque.
Keywords: satellite attitude tracking, fault tolerant control, adaptive modified nonsingular fast
terminal sliding mode control, actuator fault, magnetorquers.

وضعيت يک ماهواره در [ ]20پيشنهاد شده است .روش  SMCمرتبه اول

 -1مقدمه
به دليل هزينه باالی پرتاب و نگهداری ،قابليت اطمينان برای ماهوارهها
يكي از مهمترين مسائل موردنظر در طراحي سيستم کنترل وضعيت است.
را کاهش داده و حتي ممكن است منجر به ناپايداری آن گردد .بر اين
اساس ،در سالهای اخير استفاده از روشهای کنترل تحملپذير عيب در
سيستمهای کنترل وضعيت ماهواره مورد توجه قرار گرفته است [ .]4-1از
روشهای  1FTCمتعددی که در دو دهه اخير برای سيستم کنترل وضعيت
ماهواره مورد استفاده قرار گرفته است ،ميتوان به کنترل پيشبين،]5[ 2
روشهای تخصيص کنترل ، ]6[ 3کنترل تطبيقي [ ،]7گام به عقب،]8[ 4
شبكههای عصبي [ ،]9کنترل مد لغزشي ، ]10[ 5کنترل مقاوم ∞،]11[ H
منطق فازی [ ]12اشاره کرد .بين روشهای بيانشده SMC ،يكي از
معمولترين روشهای  FTCبه شمار ميروند .اين روش در مقابل
نامعينيها مقاوم بوده و توانايي حفظ پايداری و کارايي سيستم حلقه بسته
در مقابل عيب عملگرها و اغتشاشات خارجي را دارد.
روش  SMCزمان محدود برای مسئله رديابي وضعيت ماهواره در
[ ]13مورد استفاده قرار گرفته است .در [ ]14نيز روش  SMCتطبيقي برای
ماهواره انعطافپذير دارای چرخ عكسالعملي 6پيشنهاد شده است که
از  SMCبرای پايدارسازی ماهواره در [ ]15پيشنهاد گرديده است .در اين
مقاله ،عالوه بر عيب عملگرها و اغتشاشات خارجي ،نامعيني ماتريس
اينرسي نيز در طراحي روش کنترلي مدنظر قرار گرفته است .در [،]16
روش کنترل غيرخطي مقاوم با استفاده از  SMCبهمنظور پايدارسازی
وضعيت ماهواره با در نظر گرفتن نامعينيهای ناسازگار ،اغتشاشات خارجي
و عيب عملگر پيشنهاد شده است .در [ ،]17روش  SMCتطبيقي با ترکيب
معيار عملكرد ∞ Hبرای ماهواره انعطافپذير با تراسترهای دارای افزونگي
و در حضور اشباع عملگر توسعه داده شده است .در [ ،]18روش
پايدارسازی کنترل تحملپذير با استفاده از  SMCانتگرالي تطبيقي برای
مدل خطي تغييرناپذير با زمان ماهواره با چهار چرخ عكسالعملي بيان شده
است.در [ ]19نيز يک روش  SMCنهايي غيرتكين با توانايي حذف اثر
عملگرها مورد بررسي قرار گرفته است .استراتژی  FTCبا همگرايي زمان

کوچک دارای چهار چرخ عكسالعملي در [ ]22طراحي شده است .در
[ ]23روش خطيسازی فيدبک گام به عقب به عنوان روش کنترلي مورد
استفاده قرار گرفته است که در آن عيب عملگرهای چرخ عكسالعملي با
الگوريتم تطبيقي تخمين زدهميشوند؛ که به دليل تخمين عيب ،روش
مذکور در دستهبندی رويكرد فعال قرار ميگيرد .در [ ]24نيز روش
بازپيكربندی عملگرها به عنوان سيستم جبران عيب برای کنترل وضعيت
ماهواره با سه گشتاورساز مغناطيسي و سه چرخ عكسالعملي ارائه شده
است که الگوريتم جداسازی عيب در آن با استفاده از روش الگوريتم
درخت عيب صورت ميگيرد .در [،]25کنترل وضعيت تحملپذير عيب
ماهواره با استفاده از ترکيب دو روش  SMCتطبيقي و تخمينگر باياس
ژيروسكوپ انجام گرفته است .در [ ،]26يک روش تعيين وضعيت تحمل-
پذير عيب حسگرهای خورشيدی و مغناطيسي برای يک ماهواره سه محوره
پيشنهاد شده است .الزم به ذکر است که اين مقاله مسئله عيب عملگرها
مطرح نشده است .در [ ،]27روش معكوس ديناميک غيرخطي به عنوان
کنترل تحمل پذير عيب برای رديابي وضعيت ماهواره مورد استفاده قرار
گرفته است .در اين روش فرض شده است که مقدار شدت عيب در
دسترس است بنابراين جزو رويكرد فعال است .همچنين ،اين روش قادر
نيست با نامعينيهای سيستم مقابله کند.
بررسي اين مقاالت نشان داد که در برخي از تحقيقات انجاميافته ،نوع
عملگر مورد توجه قرار نگرفته است ([)]27 ,25 ,20 ,19 ,15 ,13؛ بنابراين
روشهای کنترلي پيشنهادشده برای کاربردهای عملي مناسب نيستند .در
تعدادی از تحقيقات بررسيشده نيز عملگر چرخ عكسالعملي و يا تراستر
مورد استفاده قرار گرفته است اما گشتاورساز مغناطيسي در اين تحقيقات
مدنظر نبوده است .بعالوه ،در برخي از تحقيقات نيز محدوديت زماني در
طراحي روش کنترلي مورد توجه قرار نگرفته است [,25-23 ,21 ,18-14
.]28
با توجه به اهميت فاکتور زمان در موفقيت مأموريت ماهواره ،در اين
مقاله روش  SMCنهايي سريع غيرتكين اصالحشده تطبيقي

محدود با استفاده از روش  SMCنهايي سريع غيرتكين تطبيقي برای رديابي
1

4

2

5

)Fault Tolerant Control (FTC
)Model Predictive Control (MPC
3
)Control Allocation (CA
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)Back-Stepping (BS
)Sliding Mode Control (SMC
6
)Reaction Wheel (RW
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نامطلوب نامعينيهای اينرسي و اغتشاشات خارجي در حضور اشباع

تطبيقي با استفاده از روش  SMCنيز بهمنظور رديابي وضعيت يک ماهواره
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مقاوم بودن آن با استفاده از بهره  L2تضمين ميشود .روش  FTCبا استفاده

عملگر چرخ عكسالعملي در [ ]21توسعه داده شده است .رويكرد FTC
] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

پرواضح است که رخداد عيبهای عملگر ميتواند عملكرد سيستم کنترلي

تطبيقي بهعنوان کنترل تحملپذير عيب برای تثبيت ماهواره در حضور عيب
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( 1)AMNFTSMCبهمنظور رديابي زمان-محدود وضعيت مطلوب بكار
برده شده است .روش بيانشده در حضور عيب عملگرها و اغتشاشات

()2

خارجي طراحي شده است .همچنين ،برای افزايش قابليت اطمينان سيستم،
نامعيني اينرسي نيز در طراحي روش پيشنهادی مدنظر قرار گرفته است.
اساس انتخاب متغير لغزش نيز همگرايي خطای رديابي وضعيت ماهواره در
زمان محدود به صفر و جلوگيری از تكينگي کنترلکننده است .بهمنظور

سرعت زاويهای ماهواره در دستگاه مداری (  )𝛚boرا ميتوان با
استفاده از رابطه زير به دستگاه بدني انتقال داد [:]30
()3

بهبود عملكرد روش مد لغزشي ،بهره کنترلي بخش رساننده بهصورت
تطبيقي طراحي ميشود .در اين حالت ،خطای رديابي و پديده چترينگ
کاهش يافته و همچنين سرعت پاسخدهي سيستم نيز افزايش يافته است.
حضور قيود مذکور و محدوديت عملگرها انجام يافته و نتايج حاصل از
اين شبيهسازی با حالت غيرتطبيقي آن ) (MNFTSMCمورد مقايسه قرار
گرفته است.

𝛚bi = 𝛚bo + R𝛚oi

که در آن 𝛚bi ،بردار سرعت زاويهای ماهواره در دستگاه مختصات
بدني ω0 ،𝛚oi = [0 −ω0 0]T ،فرکانس دوران مداری است که
در اين مقاله مقدار آن ثابت فرض شده است R .نيز ماتريس دوران است،
 ‖R‖ = 1و  Ṙ = −𝛚× Rهمواره برقرار بوده و مقدار آن از رابطه زير
قابل محاسبه است:
×𝐪 R = (q20 − 𝐪T 𝐪)I3×3 + 2𝐪𝐪T − 2q0

()4

در ادامه به مدل ديناميكي و سينماتيكي ماهواره پرداخته ميشود و با
توجه به نوع و آرايش عملگرها و مدل عيب انتخابشده ،مدل ديناميكي

 2-2مدل دینامیکی ماهواره

مناسب نانوماهواره مذکور بيان ميگردد .بخش بعدی به طراحي روش

اگر ماهواره يک جسم صلب در نظر گرفته شود ،معادله ديناميكي آن

کنترلي پيشنهادی ميپردازد تا با توجه به شرايط و محدوديتهای در نظر
گرفتهشده ،کنترلکننده بتواند پايداری و کارايي مطلوب را حفظ کند.
درنهايت ،با انجام شبيهسازیهای عددی عملكرد روش کنترلي مورد
ارزيابي و مقايسه قرار گرفته است .بخش پاياني نيز به بيان نتيجهگيری مقاله
اختصاص يافته است.

= (Jt + ΔJs )𝛚̇bi
×𝛚−
𝐝 bi ((Jt + ΔJs )𝛚bi + Jw D1 Ωw ) + 𝐮 +

()5

Jw Ω̇w = −Tw − Jw D1T 𝛚̇bi

()6

 -2مدل سینماتیکی و دینامیکی ماهواره
با توجه به اينكه بيان وضعيت با استفاده از چهارگانها 2از به وجود
آمدن تكينگي جلوگيری ميکند ،بنابراين از چهارگانها برای نمايش
وضعيت ماهواره استفاده شده است که  q0بخش اسكالر و = 𝐪

 [q1 q2 q3 ]Tبخش برداری چهارگانهای وضعيت ماهواره هستند
بطوريكه رابطه  𝐪T 𝐪 + qT0 = 1همواره برقرار است .سينماتيک وضعيت
ماهواره برحسب چهارگانهای وضعيت بهصورت زير تعريف ميشود
[:]29
1
q0̇ = − 𝐪T 𝛚bo
2
× 1
𝐪̇ = (𝐪 + q0 I3 )𝛚bo
2

که در آن  𝛚bo = [ωx ωy ωz ]T ،بردار سرعت زاويهای
برای بردار  ،∀𝛝 = [ϑ1 ϑ2 ϑ3 ]Tنماد ×𝛝 بيانگر ماتريس پادمتقارن
است که بهصورت زير تعريف ميشود.
1
Adaptive Modified Nonsingular Fast Terminal Siding Mode
Control
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اغتشاشات خارجي نامعلوم u ،بردار گشتاور توليدی توسط عملگرهای
ماهواره Tw ،گشتاور توليدی توسط چرخ عكسالعملي𝐉𝐭 = 𝐉𝐬 + ،

𝟏𝐓𝐃 𝐰𝐉 𝟏𝐃 Js ،ماتريس اينرسي ماهواره Jw ،اينرسي چرخ عكسالعملي،
 ΔJsنامعيني ماتريس اينرسي ماهواره و  D1ماتريس توزيع چرخ
عكسالعملي است.
همانطور که قبالً اشاره شد ،نانوماهواره مذکور دارای سه عملگر
گشتاورساز مغناطيسي در سه محور اصلي و يک عملگر چرخ عكسالعملي
در محور  yاست .بنابراين ،بردار گشتاور کنترلي اعمالشده به ماهواره
توسط اين عملگرها بهصورت زير بدست ميآيد:
()7

𝐦 𝐮 = D1 Ew Tw + BEm

که در آن Ew ،مقدار اثربخشي چرخ عكسالعملي است که
mz ]T ،0 < Ew ≤ 1

توليدشده

توسط

my

عملگر

 𝐦 = [mxبردار ممان مغناطيسي
گشتاورساز

مغناطيسي،

= Em

)  diag(e1 , e2 , e3ماتريس اثربخشي گشتاورسازهای مغناطيسي است و
 .0 < ei ≤ 1همچنين ،مقدار يک در  Ewو  eiبيانگر سالم بودن عملگر
Quaternion
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ماهواره در دستگاه مختصات مداری و  I3ماتريس هماني  3در  3است و

در آن Ωw ،سرعت عملگر چرخ عكسالعملي d ،بردار گشتاور
] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1398.0.1.31.3

 1-2مدل سینماتیکی وضعیت

()1

بهصورت زير تعريف ميشود [:]29

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

برای بررسي عملكرد روش کنترلي پيشنهادشده ،شبيهسازی اين روش در
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و مقدار صفر بيانگر خرابي کامل عملگر است .ماتريس  Bنيز بهصورت زير
تعريف ميشود:

بعد از محاسبه سيگنال کنترلي و بهمنظور اعمال آن به عملگرها ،ابتدا
مقدار ممان مغناطيسي گشتاورسازهای مغناطيسي محاسبه ميشود .به دليل

−by
] bx
0

()8

bz
0
−bx

0
B = [−bz
by

که در آن (bx by bz ) ،بردار ميدان مغناطيسي زمين است .مدل
سادهشده ميدان مغناطيس زمين در دستگاه مختصات مداری بهصورت زير
بدست ميآيد [:]31 ,29

گشتاورسازهای مغناطيسي با استفاده از رابطه زير محاسبه ميشوند.
()16

که در آن b ،بردار ميدان مغناطيسي زمين است .با توجه به اينكه

آرگومان عرض جغرافيايي و  iزاويه ميل است.
بهمنظور سادهسازی روابط برای استفاده در طراحي کنترلکننده،
ماتريس  Fبهصورت  Fi = I − Eiو  i = w, mدر نظر گرفته ميشود .با

مسير مطلوب مورد استفاده قرار گرفته است ،بنابراين گشتاور اين عملگر از
رابطه زير بدست ميآيد:
()17
 4-2فرضیات مسئله
)1

قابلدسترس هستند.
)2

)3

()11

مغناطيسي دارای محدوديت هستند بطوريكه ̅w
،|Tw | ≤ T

 |mi | ≤ mو .i = 1,2,3
̅

با جايگذاری ( )3و ( )10در ()5و ( ،)6معادالت ديناميكي ماهواره را

()13

×𝛚 Jw Ω̇w = −Tw − Jw D1T (𝛚̇bo −
) bo R𝛚oi

اگر عبارتهای دارای نامعيني با  εنشان داده شود ،ميتوان ( )12را
بهصورت زير نوشت:
()14

= Jt 𝛚̇bo
𝛚( × (J
−𝛚bo
t
bo + R𝛚oi ) + Jw D1 Ωw ) + 𝐮𝐜 +
×𝛚 𝐝 + Jt
bo R𝛚oi − 𝐅t −
𝛆 (R𝛚oi )× (Jt (𝛚bo + R𝛚oi ) + Jw D1 Ωw ) −

=𝛆
(𝛚bo + R𝛚oi )× ΔJs (𝛚bo + R𝛚oi ) +
×𝛚 ̇ −
ΔJs (𝛚bo
) bo R𝛚oi

()15

 3-2ممان مغناطیسی گشتاورساز مغناطیسی و گشتاور چرخ

يک مقدار معلومي است بطوريكه  |d(t)| ≤ d̅iو = i
.1,2,3

)5

نامعيني مدل ماهواره متغير بازمان و دارای حد باالی معلومي
است بطوريكه  |𝛆(t, ω, q)| ≤ ε̅iو . i = 1,2,3

 -3طراحی کنترل پیشنهادی
در اين مقاله ،روش  AMNFTSMCبهمنظور طراحي قانون کنترل
تحمل پذير عيب برای رديابي وضعيت مطلوب ماهواره مورداستفاده قرار
گرفته است .در اين روش ،سطح لغزش طوری انتخاب شده است که از
تكينگي قانون کنترلي دوری کرده و متغيرهای حالت سيستم کنترلي بتوانند
سريعتر به مقدار مطلوب همگرا شوند .سطح لغزش موردنظر بهصورت زير
تعريف ميشود [:]20
()18

𝐒 = 𝛚bo + γ1 𝐪e + γ2 𝐬c
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و بردار 𝟏×𝟑 𝛆 ∈ ℝنيز بهصورت زير تعريف ميشود:

)4

اندازه بردار گشتاور اغتشاشات خارجي نامعين و محدود به

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1398.0.1.31.3

()12

= Jt 𝛚̇bo
×𝛚−
bo (Jt (𝛚bo + R𝛚oi ) + Jw D1 Ωw ) + 𝐮𝐜 + 𝐝 −
(R𝛚oi )× (Jt (𝛚bo + R𝛚oi ) + Jw D1 Ωw ) − 𝐅t −
(𝛚bo + R𝛚oi )× ΔJs (𝛚bo + R𝛚oi ) −
×
×𝛚 ̇ −
ΔJs (𝛚bo
bo R𝛚oi ) + Jt 𝛚bo R𝛚oi

گشتاور توليدشده توسط چرخ عكسالعملي )  (Twو
ممانهای مغناطيسي توليدشده توسط گشتاورسازهای

𝐦 𝐅t = D1 Fw Tw + BFm

ميتوان برحسب 𝐨𝐛𝛚 بازنويسي کرد:

سرعت زاويهای چرخ عكسالعملي دارای حد اشباع ̅ w
Ω
است؛ بطوريكه ̅ w
 |Ωw | ≤ Ωهمواره برقرار است.

که در آن 𝐅t ∈ ℝ3×1 ،برداری است که بهصورت زير بدست
ميآيد:

چهارگانهای وضعيت )𝐪  ،(q𝟎 ,سرعتهای زاويهای
ماهواره ) 𝐢𝐛𝛚( و سرعت زاويهای چرخ عكسالعملي ) (Ωw

استفاده از اين تعريف ،ميتوان ( )7را بهصورت زير بازنويسي کرد:
𝐮 = D1 Tw + B𝐦 − 𝐅t

)𝐦 ∙ Tw = D1 (𝐮𝐜 − B

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

= 𝐁orb

که در آن μe ،شدت دوقطبي مغناطيسي r ،فاصله از مرکز زمينα ،

()10

BT
𝐮
𝐜 |𝐛|2

=𝐦

عملگر چرخ عكسالعملي بهمنظور جبران گشتاور موردنياز برای رديابي

)μe cos(α) sin(i
[
)cos(i
]
r3
)−2 sin(α) sin(i

()9

تكينگي ماتريس ميدان مغناطيسي زمين ( ،)Bممان مغناطيسي
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که در آن qd ،𝐪𝐞 = 𝐪 − 𝐪𝐝 ،بردار چهارگانهای مطلوب،
 γ1 , γ2 > 0و بردار  𝐬c = [sc1 sc2 sc3 ]Tبهصورت زير انتخاب
شده است.
s̅ ci ≠ 0, |qei | < ϵ
otherwise

()19

= sci
κ q + κ2 sgn(qei )q2ei
{ 1 ei
qrei

در آن ϵ ،يک عدد بسيار کوچک مثبت،0 < r < 1 ،κ1 , κ2 > 0 ،

̃ =H−H
که در آن̂ ،
 Hاست .مشتق زماني تابع لياپانوف مذکور

بهصورت زير بدست ميآيد:
1
1 T
̃ (−H
) ̇̂
V̇ = 𝐒 T Jṫ 𝐒 + 𝐒 T Jt 𝐒̇ + H
2
μ

()26

با جايگذاری مشتق زماني مرتبه اول متغير لغزش بيانشده در رابطه
( ،)18داريم:

 i = 1,2,3 ، s̅ ci = ωboi + ɩ1i qei + ɩ2i qreiو  ɩ1 , ɩ2 > 0است.
بهمنظور بهينه کردن روش کنترلي ،بهره بخش رساننده بهصورت

()27

تطبيقي و با توجه به مقدار متغير سطح لغزش تنظيم ميشود تا خطای رديابي
سريعتر کاهش يافته و درنتيجه کارايي روش کنترلي افزايش يابد .برای
رسيدن به اين هدف ،قانون کنترل رساننده و پارامتر تطبيقي با استفاده از

با جايگذاری ( )1و ( )12در ( ،)27رابطه زير قابلمحاسبه است:

روابط زير تعريف ميشود:
)𝐒(̂ ϕ sign
𝐮c = 𝐮eq − (ρ1 + 1)H

()20

()28

در آن ρ1 ،پارامتر ثابت مثبت ueq ،کنترل معادل̂ ،1
 Hپارامتر تطبيقي

و  ϕنيز بهصورت زير در نظر گرفته شده است [:]20
=ϕ
1 + ‖𝛚‖ + ‖𝛚‖2 + ‖𝛚‖p + ‖𝛚‖q + ‖𝛚‖pq

()21

پارامتر تطبيقي ̂
 Hو کنترل معادل  ueqبه ترتيب بهصورت زير بدست

ميآيند:

= ̇V
×𝛚𝐒 T Jt (Jt−1 (−
bo (Jt (𝛚bo + R𝛚oi ) +
×𝛚 Jw D1 Ωw ) + Jt
bo R𝛚oi + 𝐝 − 𝐅t − 𝛆 −
(R𝛚oi )× (Jt (𝛚bo + R𝛚oi ) + Jw D1 Ωw ) + 𝐮c ) +
γ1 (Q 𝛚bo − 𝐪̇ d ) + γ2 diag(dsc1 , dsc2 , dsc3 ) +
1
1 T
̃ (−H
) ̇̂
dsci (Q 𝛚bo − 𝐪̇ d )) + 𝐒 T J̇t 𝐒 + H
2
μ

با در نظر گرفتن رابطه ̃
 Hو قانون کنترلي بيانشده در روابط ( )20و

( ،)23داريم:
()29

()23

= 𝐮eq
𝛚( × (J
𝛚bo
t
bo + R𝛚oi ) + Jw D1 Ωw ) +
(R𝛚oi )× (Jt (𝛚bo + R𝛚oi ) + Jw D1 Ωw ) −
×
Jt γ1 ( Q 𝛚bo − 𝐪̇ d ) − Jt 𝛚bo
R𝛚oi −
) Jt γ2 diag(dsc1 , dsc2 , dsc3 )(Q 𝛚bo − 𝐪̇ d

با جايگذاری رابطه ( )22در ( )23و با سادهسازی آن ،رابطه زير بدست
ميآيد:
()30

که در آن Q = 1⁄2(𝐪× + q0 I3×3 ) ،و  dsciبهصورت زير
= dsci
κ1 I3 + 2κ2 diag(sgn(qei )qei ) s̅ ci ≠ 0, |qei | < ε
{
r diag(qr−1
otherwise
) ei

قضیه  -1سيستم نانوماهواره بيانشده در روابط ( )13( ،)1و ( )14در
حضور نامعيني مدل ماهواره ،عيب عملگرها و اغتشاشات خارجي و با در
نظر گرفتن فرضهای  5-1ميتواند مسير مطلوب را با استفاده از قانون
کنترلي بيانشده در رابطه ( ،)20دنبال کند.

()32

‖𝐒‖ ̂ ϕ
V̇ ≤ −ρ1 H

در نتيجه اگر  ρ1 > 0باشد V̇ ≤ 0 ،بدست ميآيد.

▄

قرار ميگيرد.
1
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با توجه به اينكه  ‖𝐀‖ ≤ Hϕاست [:]20

معيارهای ارزيابي ،عملكرد روش کنترلي پيشنهادی مورد بررسي و ارزيابي

1
1 T
̃ H
̃
V = 𝐒 T Jt 𝐒 +
H
2
2μ
Equivalent Control

()31

‖𝐒‖ ̂ ϕ
V̇ ≤ ‖𝐒‖‖𝐀‖ − Hϕ‖𝐒‖ − ρ1 H

در بخش بعدی ،با استفاده از نتايج بدست آمده از شبيهسازیها و

اثبات -تابع لياپانوف بهصورت زير انتخاب شده است:
()25

𝟏

که در آن 𝐀(∙) = 𝟐 𝐉̇ 𝐒 + 𝐝 − 𝐅𝐭 − 𝛆 ،است.

بدست ميآيد:
()24

= ̇V
̂ ϕ‖𝐒‖ −
𝐒 T 𝐀(∙) − Hϕ‖𝐒‖ + H
‖𝐒‖ ̂ ϕ
(ρ1 + 1)H

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1398.0.1.31.3

()22

‖𝐒‖̂̇ = μϕ
H

= ̇V
1 T
̇ 1 ̇ 1
̂+ H
̂H
̂+
𝐒 J̇t 𝐒 − HH
2
μ
μ
)𝛆 ̂ ϕ sign(𝐒) + 𝐝 − 𝐅t −
𝐒 T (−(ρ1 + 1)H

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

= ̇V
𝐒 T Jt (𝛚̇bo + γ1 (𝐪̇ − 𝐪̇ d ) +
γ2 diag(dsc1 , dsc2 , dsc3 )dsci (𝐪̇ − 𝐪̇ d )) +
1 T
1 T
̃ (−H
) ̇̂
𝐒 J̇t 𝐒 + H
2
μ
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نانوماهواره tf ،زمان رسيدن به زاويه مطلوب و ) f(.تقريبي از تابع عالمت
است که بهصورت زير تعريف ميشود:

 -4نتایج شبیهسازی

= ) f(∆t, t f , τ2

در اين بخش ،شبيهسازی عددی بهمنظور بررسي عملكرد روش کنترل
ماتريس اينرسي ،اغتشاشات ناخواسته و محدوديتهای عملگرها توضيح

t

)) ( ( ) (3 − 2

0 ≤ t ≤ ∆t

تحملپذير عيب برای نانوماهواره در حضور عيبهای عملگر ،نامعيني

∆t

∆t ≤ t ≤ t1

()37

t1 ≤ t ≤ t 2

))

داده ميشود .همانطور که قبالً اشاره شد ،نانوماهواره موردنظر دارای سه
گشتاورساز مغناطيسي در محورهای اصلي و يک چرخ عكسالعملي در

)) t 3 ≤ t ≤ t f

2∆t

2∆t

( ) (3 − 2

t−t3
∆t

t−t3 2

( ) (3 − 2

∆t

( { −1 +

0 0
]1 0
0 0

0
D1 = [0
0

و  t 3 = t f − ∆tاست .زوايای اويلر را ميتوان با استفاده از رابطه زير به
چهارگانهای وضعيت تبديل کرد:

ماتريس اينرسي و نامعيني ماتريس اينرسي نانوماهواره به شرح زير
است:
0.951
0
0
𝐽𝑠 = [ 0
0.97
0 ] 𝑘𝑔. 𝑚2
0
0
0.946
= ΔJs
))0.095 diag(sin(0.3t), 2cos(0.2t), sin(0.1t

ساير پارامترهای اصلي نانوماهواره نيز در جدول 1بيان شده است.

𝑞0
= ]𝒒[
𝜑
𝜃
𝜓
𝜑
𝜃
𝜓
) ( 𝑛𝑖𝑠 ) ( 𝑛𝑖𝑠 ) ( 𝑛𝑖𝑠 𝑐𝑜𝑠 ( ) 𝑐𝑜𝑠 ( ) 𝑐𝑜𝑠 ( ) +
2
2
2
2
2
2
𝜑
𝜃
𝜓
𝜑
𝜃
𝜓
(𝑠𝑖𝑛 ( ) 𝑐𝑜𝑠 ( ) 𝑐𝑜𝑠 ( ) − 𝑐𝑜𝑠 ( ) 𝑠𝑖𝑛 ( ) 𝑠𝑖𝑛 ( ) )38
2
2
2
2
2
2
𝜑
𝜃
𝜓
𝜑
𝜃
𝜓
) ( 𝑛𝑖𝑠 ) ( 𝑠𝑜𝑐 ) ( 𝑛𝑖𝑠 𝑐𝑜𝑠 ( ) 𝑠𝑖𝑛 ( ) 𝑐𝑜𝑠 ( ) +
2
2
2
2
2
2
𝜑
𝜃
𝜓
𝜑
𝜃
𝜓
) (
) (
]) [𝑐𝑜𝑠 2 𝑐𝑜𝑠 (2) 𝑠𝑖𝑛 ( 2 ) − 𝑠𝑖𝑛 2 𝑠𝑖𝑛 (2 ) 𝑐𝑜𝑠 ( 2

گشتاور اغتشاشي خارجي نيز بهصورت زير تعريف شده است [:]32
=𝐝
) dx0 + dx1 sin(ω0 t + φx1 ) + dx2 sin(ω0 t + φx2

جدول :1پارامترهای اصلي نانوماهواره
پارامتر
فرکانس دوران مداری )(ω0

([dy0 + dy1 sin(ω0 t + φy1 ) + dy2 sin(ω0 t + φy2 )] )39

مقدار

) dz0 + dz1 sin(ω0 t + φz1 ) + dz2 sin(ω0 t + φz2

]10.439 × 10-4 [rad/sec
°

69.5

ارتفاع اوج2

]1250 [km

در آنd𝑥1 = d𝑦1 = dz1 = ،d𝑥0 = dy0 = dz0 = 10−7 ،

،10−5

،d𝑥2 = d𝑦2 = dz2 = 10−5

،φ𝑥1 = −φ𝑥2 = π⁄4

ارتفاع حضيض3

]311 [km

ممان اينرسي چرخ عكسالعملي

]50× 10-6 [kg.m2

 φ𝑧1 = 0 ، φ𝑦1 = −φ𝑦2 = − π⁄4و  φ𝑧2 = π⁄2انتخاب شده

حداکثر گشتاور چرخ عكسالعملي

]2.3× 10-4 [N.m

است .مقادير اوليه متغيرهای حالت ،چهارگانهای وضعيت و سرعتهای

حداکثر اندازه حرکت زاويهای قابل ذخيره

]40 [N.m.sec

زاويهای نانوماهواره ،صفر فرض شدهاند .پارامترهای طراحي نيز بهصورت
 ρ1 = ρ2 = 0.0015انتخاب شدهاند .مقدار اوليه پارامتر تطبيقي نيز

چرخ عكسالعملي
حداکثر ممان مغناطيسي گشتاورساز مغناطيسي

][A.m2

0.5

 0.605در نظر گرفته شده است.

مسير مطلوب زوايای اويلر بهصورت زير انتخاب شده است [:]13
= )𝐭(𝛉
𝐓max t τ1
(∫ ∫ f(∆t, t f , τ2 )dτ2 dτ1 )36
Js t0 t0

ماتريس اثربخشي عملگرهای گشتاورساز مغناطيسي بهصورت زير
انتخاب شده است:

𝛉0 + (t − t 0 )𝛉̇𝟎 +

اوليه زاويه اويلر Tmax ،حداکثر گشتاور قابلدسترس برای اعمال به

()40

I3×3
t ≤ 50 sec
{ = )E(t
diag(0.9,0.7,0.6) t > 50 sec

در ادامه ،عملكرد کنترلکننده پيشنهادی با روش مد لغزشي با
همگرايي زمان محدود ) (FTSMCارائه شده در [ ]13مورد مقايسه و

Inclination
Apogee

1

Perigee

2
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که در آن 𝛉(t) = [φ θ ψ]T ،بردار زوايای اويلر θ0 ،مقدار
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زاويه ميل1
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که در آن t 2 = 0.5t f + ∆t ،t1 = 0.5t f − ∆t ،∆t = 0.25t f

()33

()35

t−t2

t−t1 2

(1 −2
−1

محور  yاست .بنابراين ماتريس توزيع چرخ عكسالعملي بهصورت زير

()34

∆t

1

t2 ≤ t ≤ t3

تعريف ميشود:

t 2

کنترل وضعيت تحمل پذير عيب نانوماهواره با استفاده از کنترل مد لغزشي نهايي سريع غيرتكين اصالحشده تطبيقي

55

سويل محمدزاده صديق ،عبدالرضا کاشانينيا ،سيد محمدمهدی دهقان

ارزيابي قرار ميگيرد .بهمنظور درک بهتر اثر تطبيقي شدن بهره کنترلي،
نتايج بدست آمده با روش غيرتطبيقي متناظر (بيانشده در رابظه ( )41نيز
مورد بررسي قرار ميگيرد .الزم به ذکر است که تمامي شبيهسازیها در
شرايط يكسان انجام گرفته است.
()41

)𝐒(𝐮c = 𝐮eq − ρ2 sign

مطابق شكل  ،1مشاهده ميشود که  q2در هر سه روش ،ميتواند مسير
مطلوب را با خطای ناچيزی دنبال کند؛ علت اين امر ،وجود عملگر چرخ
عكسالعملي در محور  yاست که باعث ميشود سيستم کنترلي حلقه بسته
عملگرهای گشتاورساز مغناطيسي مسير مطلوب وضعيت را دنبال کند .به
دليل عيب همزمان عملگرها و دامنهی باالی اغتشاشات خارجي ،در برخي
زمانها  q1و  q3نميتوانند مسير مطلوب را دنبال کنند؛ بااينحال ،روش
پيشنهادی ميتواند متغيرهای حالت مذکور را سريعتر از روش
 MNFTSMCو  FTSMCبه مسير مطلوب همگرا کند.

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

بتواند عليرغم وجود نامعيني اينرسي ماهواره ،اغتشاشات ناخواسته و عيب

شكل  :2سرعتهای زاويهای نانوماهواره برای قانون کنترلي پيشنهادی،
 MNFTSMCو ]13[ FTSMC

شكل  :3ممان مغناطيسي گشتاورسازهای مغناطيسي بدست آمده بهوسيله
روش کنترلي پيشنهادی MNFTSMC ،و ]13[ FTSMC

سرعتهای زاويهای ماهواره و ممانهای مغناطيسي توليدشده توسط
گشتاورسازهای مغناطيسي به ترتيب در شكل  2و شكل  3نشان داده شدهاند.
الزم به ذکر است که ممانهای مغناطيسي مذکور با استفاده از رابطه ()16
بدست ميآيند .همانطور که قبالً ذکر شد ،محدوديت دامنه
که اين مورد در شكل مذکور قابلمشاهده است.

گشتاورهای کنترلي توليدشده ناشي از اثر متقابل بين ممانهای
مغناطيسي و ميدان مغناطيسي زمين نيز در شكل  4نشان داده است .شكل 5

نيز گشتاور توليدشده توسط عملگر چرخ عكسالعملي را نشان ميدهد.
گشتاور مذکور بهمنظور جبران گشتاور موردنياز برای رديابي مسير مطلوب
ماهواره در محور  yاست.
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گشتاورسازهای مغناطيسي در طي انجام شبيهسازی در نظر گرفته شده است

شكل  :4گشتاورهای توليدشده توسط گشتاورسازهای مغناطيسي با استفاده از
روش کنترل پيشنهادی ) ،(AMNFTSMCحالت غيرتطبيقي آن
) (MNFTSMCو ]13[ FTSMC

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1398.0.1.31.3

شكل  :1خطای چهارگانهای وضعيت نانوماهواره بدست آمده با استفاده از
روش کنترل پيشنهادی ) (AMNFTSMCو حالت غيرتطبيقي آن
) (MNFTSMCو روش ]13[ FTSMC
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سرعت زاويهای ماهواره منجر به کاهش بهره کنترلي و درنتيجه کاهش
چترينگ ميشود .در روش  FTSMCبا اينكه بخش رساننده سيگنال
کنترلي طوری طراحي شده است که خطا سريعتر به صفر همگرا شده و
همچنين چترينگ کاهش يابد ،بااينحال روش پيشنهادی به دليل تطبيقي
بودن بهره کنترلي آن ،پاسخ مناسبتری توليد ميکند.

جدول  :2نتايج حاصل از شاخصهای عملكرد برای روش کنترلي پيشنهادی،
حالت غيرتطبيقي آن و روش FTSMC

با توجه به شكل  4و شكل  5مشاهده ميشود که گشتاور توليدی
عملگرها توسط روش کنترلي پيشنهادی کمتر از روش غيرتطبيقي متناظر
و روش FTSMCاست .پديده چترينگ نيز در روش پيشنهادی نسبت به
دو روش مذکور اندک است.
بهمنظور بررسي بيشتر عملكرد روش کنترلي ،معيارهای ارزيابي
عملكرد زير نيز مورد استفاده قرار گرفته:

0

𝐴𝑆𝑇 = ∫ |𝑇𝑖 |𝑑𝑡 ,

مدنظر قرار گرفته است .همچنين ،محدوديتهای عملي چرخ

0

که در آنها Tf ،کل زمان شبيهسازی دو دور چرخش ماهواره حول
زمين 𝑅𝑀𝑆 ،معيار ارزيابي ميزان خطای رديابي وضعيت AST ،معيار
ارزيابي گشتاور توليدشده توسط کليه عملگرها ،]33[ 1و  ASMنيز معيار
ارزيابي ممان مغناطيسي توليدشده توسط گشتاورسازهای مغناطيسي 2است.
نتايج بدست آمده توسط معيارهای مذکور برای دو حالت قانون کنترلي
در جدول  2نشان دادهشده است .نتايج نشان داده شده در جدول مذکور
بيانگر کاهش مجموع خطای رديابي و گشتاور توليدشده توسط عملگرها
است.
با توجه به اينكه در روش تطبيقي ،مقدار بهره کنترلي وابسته به مقدار
متغير سطح لغزش است؛ درنتيجه افزايش خطا باعث افزايش مقدار بهره
کنترلي و کاهش چشمگير خطای رديابي وضعيت نسبت به حالت
نيز مي شود .با توجه به رابطه مستقيم بهره کنترلي با نرم سرعت زاويهای
ماهواره (رابطه ( ))21و نرم متغير سطح لغزش ،کاهش متغير سطح لغزش و
)Absolute Sum of Torques (AST

1

است .رديابي وضعيت نانوماهواره با شبيهسازی دو دور چرخش مداری آن
حول محور زمين مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است .نتايج شبيه-
سازیها نشان ميدهد که در روش پيشنهادی به دليل تغيير بهره کنترلي
متناظر با متغير لغزش ،سرعت همگرايي افزايش يافته و روش پيشنهادی
قادر است در زمان کمتری خطای رديابي را به صفر همگرا کند .همچنين،
وجود رابطه مستقيم مابين تغييرات پارامتر تطبيقي و خطای رديابي سبب
کاهش مجموع کل خطای رديابي در مأموريت ميشود .درنتيجه ،روش
تطبيقي پيشنهادی عملكرد بهتری در خطای رديابي وضعيت از خود نشان
ميدهد .بعالوه ،اين روش عملكرد موفقتری در کاهش چترينگ دارد .در
مسئله کنترل وضعيت بررسيشده فرض شده است که تمامي متغيرهای
حالت در دسترس است درحاليکه ممكن است به دليل محدوديت حجم
نانوماهواره ،اندازهگيری سرعتهای زاويهای نانوماهواره امكانپذير نباشد.
بنابراين ،در کارهای آتي طراحي روش کنترل وضعيت تحملپذير عيب
)Absolute Sum of Magnetic moments (ASM
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غيرتطبيقي متناظر ميگردد .همين امر باعث کاهش مدتزمان همگرايي

عكسالعملي و گشتاورسازهای مغناطيسي در شبيهسازیها اعمال گرديده

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1398.0.1.31.3

دقت روش کنترلي ،مدل ديناميكي چرخ عكسالعملي در طراحي آن

𝐴𝑆𝑀 = ∫ |𝑚𝑖 |𝑑𝑡 ,

مجله کنترل ،جلد  ،15شماره  ،4زمستان 1400

قادر باشد در حضور عيب همزمان عملگرها ،اغتشاشات خارجي و نامعيني

پايداری لياپانوف تحت شرايط مذکور بدست آمده است .بهمنظور بهبود

𝑓𝑇

()44

قرار گرفته است .هدف از طراحي روش کنترلي اين است که کنترلکننده

به مقدار مطلوب است .معادله ديناميكي پارامتر تطبيقي نيز طي اثبات

0

𝑧 𝑖 = 𝑥, 𝑦,

گشتاورساز مغناطيسي و يک چرخ عكسالعملي طراحي و مورد استفاده

سيگنال کنترلي و تضمين همگرايي وضعيت نانوماهواره در زمان محدود
𝑓𝑇

()43

روش  AMNFTSMCبرای رديابي وضعيت يک نانوماهواره با سه

به صفر همگرا کند .معيار انتخاب متغير لغزش ،جلوگيری از تكينگي

𝑡𝑑 𝑅𝑀𝑆 = √∫ ‖𝒒𝑒 ‖2

𝑤 𝑖 = 𝑚𝑥, 𝑚𝑦, 𝑚𝑧,

در اين مقاله ،روش کنترل تحملپذير عيب زمان محدود با استفاده از

ماتريس اينرسي ،خطای رديابي وضعيت نانوماهواره را در زمان محدودی

𝑓𝑇

()42

 -5نتیجهگیری
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شكل  :5گشتاور توليدشده توسط چرخ عكسالعملي با استفاده از روش
کنترل پيشنهادی ) ،(AMNFTSMCحالت غيرتطبيقي آن ) (AMNFTSMCو
]13[ FTSMC

]ASM [A.m2
8.4347 × 104
8.6391 × 104
6.8464 × 104

]AST [N.m.
2.9656
2.9980
2.6037

RMS
2.0739
3.9257
1.6075

Controller
FTSMC
MNFTSMC
AMNFTSMC
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