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چکیده :در این مقاله تداوم ردیابي اهدا ف زمیني متحرک توسط هگزاروتور در شرایط وجود تغییر جهتهاي ناگهاني و حرکات
فریبنده هدف ،خروج از دید موقت و همچنین تغییرات ارتفاع آن مورد توجه قرار گرفته است .براي این منظور یك سیستم هدایت و کنترل
پیشبین مدل سلسه مراتبي براي ردیابي هدف در محیط داراي اغتشاشات ناشناخته و ناهموار بكار گرفته شده است .در حلقه دروني این
سیستم ،کنترلکننده پیش بین مقیدي براي دفع اغتشاشات محیطي و همچنین تضمین پایداري در ردیابي هدف زمیني سریع با لحاظ
محدودیتهاي دینامیكي هگزاروتور بكار گرفته شده است .حلقه بیروني با استفاده از امكان تغییر ارتفاع پرنده ،ردیابي هدف متحرک زمیني
را با لحاظ امكان تغییر جهتهاي ناگهاني و خروج از دید موقت برعهده دارد .همچنین کنترلکننده تالش کنترلي را در شرایطي که هدف با
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حرکات فریبنده سعي در کاهش سطح انرژي هگزاروتور و کاهش مداومت پروازي آن دارد ،کمینه مينماید .براي اطمینان از عملكرد سیستم
پیشنهادي به کمك تعریف یك تابع هزینه پایانهاي ،پایداري حلقه بسته سیستم تضمین شده است .نتایج شبیهسازي و اثبات پایداري نشاندهنده

محیطي است.
کلمات کلیدی :ردیابي هدف زمیني متحرک ،کنترل پیش بین مدل سلسله مراتبي ،هگزاروتور ،دفع اغتشاش ،پایداري حلقه بسته
سیستم.

Designing a predictive guidance and control system for maneuverable
ground moving target tracking in 3D space using a Hexarotor
Abolfazl Eskandarpour, Seyed Mohammad Mehdi Dehghan, Jalal Karimi
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Abstract: In this paper, the continuity of tracking a ground moving target using a Hexarotor is
considered in the presence of sudden changes in direction, deceptive movements, temporary departure
from the field of view (FOV) and changes in the height of the target. In this regard, a hierarchical
guidance and control system for target tracking problem in an unknown environment and disturbances
is proposed. In the inner loop, a constrained model predictive controller is designed to eliminate the
environmental disturbances and also to ensure the stability against the rapid movement of the target
considering the constraints on the dynamic of the Hexarotor. In the outer loop of the controller, the
ability of the Hexarotor in changing its height helps the Hexarotor to preserve the ground moving
target despite the sudden changes in the target direction and its temporal exitance from the field of
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توانایي باال و بهینه کنترلکننده پیشنهادي در ردیابي هدف زمیني متحرک مانورپذیر بر روي یك سطح ناهموار و در حضور اغتشاشات
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view. Also, the controller provides an optimized control effort in a situation where the target attempts
to reduce the energy level and endurance of the Hexarotor. In order to ensure the performance of the
proposed system, the stability of the closed-loop system is guaranteed by defining a final state penalty
function. The simulation results show the effectiveness of the proposed controller in ground moving
target tracking in the presence of the environmental disturbances, the variation of the target altitude,
and the deceptive movement of the target.
Keywords: Ground Moving Target tracking, hierarchical MPC, Hexarotor, disturbance rejection,
closed-loop stability analysis.

 -1مقدمه

مقاالت مسئله ردیابي هدف زمیني متحرک بصورت تابع هزینه مدل شده

انتظامي فراواني از جمله در مرزباني و نظارت بر مناطق حفاظت شده و

به عنوان نمونه ،در [ ]13و [ ]14کنترلکننده دو سطحي براي ردیابي هدف

کنترل ترافیك دارد .مواردي از قبیل خطاي مكانیابي هدف توسط پهپاد،

زمیني متحرک توسط یك پرنده بال ثابت بدون تضمین پایداري حلقه

خروج موقت هدف از دید پهپاد ،حرکات فریبنده و تغییر جهتهاي

بیروني ارائه شده است .از روشهاي دیگر بهینهسازي ميتوان به روش

ناگهاني هدف به منظور فریب پهپاد یا اتالف توان آن و همچنین تغییرات

مورد استفاده در [ ]15اشاره کرد که با استفاده از روش  QPیك

عوارض سطح زمین ،راهحلهاي متداول این مسئله را با چالش مواجه

کنترلکننده دو سطحي براي ردیابي هدف زمیني متحرک توسط

مينماید .از سوي دیگر ،در سالهاي اخیر استفاده از مالتيروتور به دلیل

کوآدروتور استفاده کرده است .همچنین در [ ]16از روش پیشبین مدل

مزایایي از قبیل هولونومیك بودن براي ردیابي اهداف زمیني متحرک رو

براي ردیابي یك مسیر شناخته شده توسط هلیكوپتر استفاده شده است .در

به گسترش بوده است .این مقاله به چالشهاي یاد شده در ردیابي اهداف

[ ]17و [ ]18نیز کنترل پیشبین مدل مقیدي براي ردیابي هدف زمیني

زمیني متحرک توسط یك هگزاروتور پرداخته و سعي در ارائه یك سیستم

توسط کوآدروتور با در نظر گرفتن قیدهاي عملي بكار گرفته شده است.

هدایت و کنترل مناسب براي این منظور دارد.

در [ ]20-19از کنترلپیش بین مدل و یك روش بهینهسازي مشارکتي

استفاده از یك پهپاد بكار گرفته شده است .در [ ،]1یك کنترلکننده

و همچنین در حضور موانع استفاده شده است .در [ ]21مسئله بهینهسازي

سوئیچینگ مبتني بر مشاهده بر روي چهارپره بصورت عملي پیادهسازي

مسیر گروهي از پهپادها در ردیابي هدف زمیني با ارائهي یك الگوریتم

شده است .در [ ]2از یك کنترلکننده سلسهمراتبي براي کنترل مجزاي

پیشبین مدل براي رفع انسداد دید پهپادها انجام شده است .همچنین در

دینامیكهاي انتقالي و چرخشي چهارپره استفاده شده است .در [ ]3و []4

[ ]22یك الگوریتم تلفیقي پیشبین مدل مبتني بر برنامهریزي مسیر در

کنترلکننده مقاومي براي ردیابي مسیر مرجع توسط یك چهارپره طراحي

فضاي سه بعدي براي ردیابي همزمان هدف زمیني و همچنین عبور از موانع

و با موفقیت پیادهسازي شده است .در [ ]5نیز از کنترلکننده اشباع آشیانهاي

با درنظر گرفتن کاهش زمان محاسبات و قابلیت پیادهسازي الگوریتم ارائه

براي مسئله ردیابي مسیر مرجع استفاده شده است .به عالوه ،پژوهشهاي

شده است.

نمونه در [ ،]6این کنترلکننده براي مسئله ردیابي هدف زمیني متحرک و

از قبیل امكان بازیابي مجدد هدف زمیني در صورت خروج موقت از ناحیه

مسیر مرجع طراحي شده است .در [ ]6از روش دینامیك معكوس براي

دید ،تغییر ارتفاع در صورت وجود ناهمواري بر روي سطح زمین ،تضمین

طراحي یك کنترلکننده دو سطحي براي چهارپره استفاده شده است .از

پایداري سیستم در حلقههاي بیروني و دروني ،در نظر گرفتن قیدهاي عملي

کنترلکننده مدلغزشي نیز در مسئله ردیابي هدف زمیني متحرک بصورت

پهپاد از قبیل اشباع روتورها و مقاومت در برابر اغتشاشات محیطي از قبیل

گسترده استفاده شده است .در [ ]7به همراه کنترلکننده مدلغزشي از تابع

باد و همچنین درگیر نشدن پهپاد در حرکات فریبنده هدف زمیني متحرک

پتانسیل براي بهبود ردیابي هدف زمیني متحرک توسط پرندهي بال ثابت

را مورد توجه قرار ندادهاند .همچنین ،عليرغم آنكه استفاده از

در مسیرهاي منحني شكل استفاده شده است .به عالوه ،پژوهشهاي

کنترلکنندههاي مبتني بر سوئیچینگ براي حل این مسئله گزینه مناسبي

گستردهاي در مورد ردیابي هدف زمیني متحرک با چندین پرنده بصورت

ميباشد ،تضمین پایداري این کنترلکنندهها بسیار دشوار ميباشد.

مشارکتي براي افزایش کارایي سیستم انجام شده است [ .]11-12عالوه بر

در این مقاله یك کنترلکننده سلسله مراتبي پیشبین مدل براي حل

روشهاي کنترلي گفته شده ،از کنترلکنندههاي مبتني بر بهینهسازي مانند

مسئله ردیابي هدف زمیني متحرک توسط هگزاروتور طراحي شده است.

𝑃𝑄 و پیشبین مدل نیز براي مسئله ردیابي هدف زمیني متحرک و همچنین

در حلقه دروني از یك کنترلکننده پیشبین مقید براي کنترل هگزاروتور

مسیر مرجع بصورت گستردهاي استفاده شده است [ .]13-18در این

در ردیابي مسیر تولید شده توسط حلقه بیروني استفاده شده است .این
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زیادي برروي طراحي کنترلکننده گام به عقب انجام شده است .به عنوان

این مقاالت در برخورد با مسئله ردیابي هدف زمیني متحرک جوانبي

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.3.4.6

روشهاي کنترلي متعددي در زمینه ردیابي هدف زمیني متحرک با

نوین به منظور افزایش طول پرواز پهپادها در مأموریت ردیابي هدف زمیني

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-10

تعقیب اهداف زمیني متحرک توسط پهپادها کاربردهاي نظامي و

و دنبالهي کنترلي حاصل از بهینهسازي تابع هزینه به پهپاد داده شده است.
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محیطي را دارا بوده و این امكان را به هگزاروتور ميدهد که در ردیابيهاي

و  𝑈4وروديهاي کنترلي و  Ωrسرعت زاویهاي نیز به صورت مندرج در

سریع و با در نظر گرفتن قیدهاي عملي پایدار بماند .در حلقه بیروني نیز از

رابطه ( )2تعریف ميشوند .در این رابطه  𝛺5 ،𝛺4 ،𝛺3 ،𝛺2 ،𝛺1و

𝛺6

یك کنترلکننده پیشبین مدل براي تولید مسیر مرجع استفاده شده است.

سرعتهاي زاویهاي شش روتور ميباشند که در شكل ( )1نمایش داده

بهمنظور ردیابي هرچه بهتر هدف زمیني متحرک ،تابع هزینه کنترلکننده

شدهاند 𝑈1 .نیروي فشاري کل تولید شده توسط پرهها و  𝑈3 ،𝑈2و  𝑈4به

از زیرتوابع هزینههاي مختلفي شامل تابع هزینه سیگنال کنترلي ،تابع هزینه

ترتیب نیروي فشاري الزم براي چرخش حول محورهاي 𝑥 𝑦 ،و 𝑧 ميباشد.

حرکت در راستاي عمودي و افقي و همچنین تابع هزینه پایانهاي تشكیل

 uy ،uxو  uzنیز متغیرهاي کمكي ميباشند که براي سهولت در خطيسازي

شده است .این زیرتوابع بگونهاي طراحي شده است که کنترلکننده

و همچنین بدست آوردن مسیرهاي مرجع براي زیرسامانه چرخشي بكار

احتیاجي به سوئیچینگ نداشته باشد .کنترلکننده پیشبین مدل حلقه

گرفته ميشوند .الزم به ذکر است که 𝑟𝛺 براي فراهم شدن امكان

بیروني براي ردیابي موثر هدف زمیني متحرک با توجه به معیارهایي مانند

خطيسازي معادالت هگزاروتور بصورت سیگنال کنترلي در نظر گرفته

حفظ فاصله موثر از هدف ،افزایش ارتفاع درصورت خارج شدن هدف از

شده است  .]24[]23پارامترهاي دینامیكي هگزاروتور نیز در جدول ()1

دید هگزاروتور ،تغییر ارتفاع در صورت وجود ناهمواريها ،دفع کامل

معرفي شده است.

اغتشاشات ماندگار محیطي و همچنین کاهش درگیري در مانورهاي
فریبنده هدف طراحي ميشود.
در ادامه مقاله ،ابتدا کنترلکننده حلقه دروني پیشبین طراحي شده و
روشي براي تضمین پایداري این کنترلکننده ارائه ميگردد .سپس،
کنترلکننده حلقه بیروني براي هدایت هگزاروتور و ردیابي عامل مهاجم
طراحي ميشود .در پایان نیز نتایج شبیهسازي و نتیجهگیري ارائه خواهد
شد.

 -2کنترلکننده حلقه درونی پیشبین مدل
با توجه به تولید مسیر مرجع توسط کنترلکننده حلقه بیروني،
کنترلکننده حلقه دروني ميبایست مسیر مرجع را با کمترین خطاي ردیابي

()2

𝑈1
𝑈2
𝑈 = 𝑈3
𝑈4
] 𝑟𝛺 [
) 𝑏 (𝛺1 2 + 𝛺2 2 + 𝛺3 2 + 𝛺4 2 + 𝛺5 2 + 𝛺6 2
𝑎𝑙𝑏
) (−𝛺1 2 − 2𝛺2 2 − 𝛺3 2 + 𝛺4 2 + 2𝛺5 2 + 𝛺6 2
2
=
𝑏𝑙𝑎 √3
) (−𝛺1 2 + 𝛺3 2 + 𝛺4 2 − 𝛺6 2
2
2
) 𝑑 (−𝛺1 + 𝛺2 2 − 𝛺3 2 + 𝛺4 2 − 𝛺5 2 + 𝛺6 2
−𝛺1 + 𝛺2 − 𝛺3 + 𝛺4 − 𝛺5 + 𝛺6
[
]
𝑥𝑢
𝜓 𝑛𝑖𝑠 𝜑 𝑛𝑖𝑠 𝑐𝑜𝑠 𝜑 𝑠𝑖𝑛 𝜃 𝑐𝑜𝑠 𝜓 +
]𝜓 𝑠𝑜𝑐 𝜑 𝑛𝑖𝑠 [𝑢𝑦 ] = [𝑐𝑜𝑠 𝜑 𝑠𝑖𝑛 𝜃 𝑠𝑖𝑛 𝜓 −
𝑧𝑢
𝜃𝑠𝑜𝑐 𝜑𝑠𝑜𝑐
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کنترلکننده توانایي حذف خطاي حالت ماندگار حاصل از اغتشاشات

اغتشاش (نویز سفید با میانگین صفر) به سامانه وارد ميشوند𝑈3 ،𝑈2 ، 𝑈1 .

دنبال نماید و همچنین پایداري هگزاروتور را تضمین کند.

 -2-1مدل دینامیكي هگزاروتور

که سه معادله حالت مربوط به دینامیك چرخشي یا وضعیتي و سه معادله
دیگر مربوط به دینامیك انتقالي بصورت مندرج در رابطه ()1

شكل  :1معرفي دستگاه مختصات بدني هگزاروتور و جهت مثبت چرخش
روتورها

ميباشند[.]24[]19

()1

توصیف

نماد

ممان اینرسي در راستاي محور 𝑥

𝑥𝑥𝐼

ممان اینرسي در راستاي محور 𝑦

𝑦𝑦𝐼

ممان اینرسي در راستاي محور 𝑧

𝑧𝑧𝐼

طول بازوي هگزاروتور

𝑎𝑙

ضریب نیروي پرتابي

𝑏

ضریب کشش

𝑑

در رابطه ( − 𝜋4 < 𝜃 < 𝜋4 ،− 𝜋4 < 𝜑 < 𝜋4 ،)1و 𝜓 به ترتیب مربوط به

ممان اینرسي موتور

𝑚𝐽

زاویه چرخش هگزاروتور حول محورهاي 𝑥  𝑦 ،و 𝑧 ميباشد .همچنین،

ممان اینرسي تیغهها

𝑝𝐽

 𝑊5 ،𝑊4 ،𝑊3 ،𝑊2 ،𝑊1و  𝑊6نیروهاي آیرودینامیكي هستند که بصورت

ممان اینرسي روتور
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𝑝𝐽
4

𝐽𝑟 = 𝐽𝑚 +
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𝐾𝑓𝑎𝑥 2
𝑧𝑧𝐼 𝐼𝑦𝑦 −
𝑟𝐽
𝑈2
𝜃̇ 𝜓̇ −
𝜑̇ −
𝛺 𝜃̇ +
+ 𝑊1
𝑥𝑥𝐼
𝑥𝑥𝐼
𝑟 𝑥𝑥𝐼
𝑥𝑥𝐼
𝐾𝑓𝑎𝑦 2
𝑥𝑥𝐼 𝐼𝑧𝑧 −
𝑟𝐽
𝑈3
= ̈𝜃
𝜑̇ 𝜓̇ −
𝜃̇ +
𝛺 𝜑̇ +
+ 𝑊2
𝑦𝑦𝐼
𝑦𝑦𝐼
𝑟 𝑦𝑦𝐼
𝑦𝑦𝐼
𝐾𝑓𝑎𝑧 2 𝑈4
𝑦𝑦𝐼 𝐼𝑥𝑥 −
= ̈𝜓
𝜃̇ 𝜑̇ −
𝜓̇ +
+ 𝑊3
𝑧𝑧𝐼
𝑧𝑧𝐼
𝑧𝑧𝐼
̇𝑥
𝑈1
𝑥𝑡𝑓𝐾𝑥̈ = −
𝑥𝑢 +
+ 𝑊4
𝑠𝑚
𝑠𝑚
̇𝑦
𝑈1
𝑦𝑡𝑓𝐾𝑦̈ = −
𝑦𝑢 +
+ 𝑊5
𝑠𝑚
𝑠𝑚
̇𝑧
𝑈1
𝑧𝑡𝑓𝐾𝑧̈ = −
𝑧𝑢 − 𝑔 +
+ 𝑊6
𝑠𝑚
𝑠𝑚
= ̈𝜑

جدول  :1پارامترهاي دینامیكي هگزاروتور

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.3.4.6

دینامیك هگزاروتور غیرخطي و داراي شش معادله حالت ميباشد

که در آن حالت x  R n

غیرخطي ،ورودي کنترل

u R m

و
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جرم هگزاروتور

𝑠𝑚

شتاب گرانشي زمین

𝑔

ثابت نیروي آیرودینامیكي

)𝐾𝑓(.

با خطيسازي و گسستهسازي معادالت دینامیك انتقالي با نرخ 𝜉𝑡𝛥 و حول
نقطه 𝑇] [𝑥 𝑥̇ 𝑦 𝑦̇ 𝑧 𝑧̇ ]𝑇 = [0 0 0 0 0 0ميتوان نوشت؛

 -2-2مدل افزایشي از دینامیك هگزاروتور
قبل از طراحي کنترلکننده ،ابتدا مدلي افزایشي هگزاروتور براي دفع

𝜁𝐴

,

𝑧𝑡𝑓𝐾
)
] 𝑠𝑚

()4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

𝜁𝑡𝛥

1

0

0

𝜁𝑡𝛥

1

( 𝜉𝑡𝛥 1 +

0

𝜁𝑡𝛥

0

𝑥𝑡𝑓𝐾
( 𝜉𝑡𝛥 1 −
)
𝑠𝑚
0

1

اغتشاش و حذف خطاي حالت ماندگار ارائه ميشود .در این مدل به ازاي

0

هریك از متغیرهاي حالت هگزاروتور ،یك انتگرالگیر به مدل افزوده شده

0

𝑦𝑡𝑓𝐾
( 𝜉𝑡𝛥 0 1 −
)
𝑠𝑚
0
0

0

0

0

0

0

0

0
[

0
0

0

0

0

0

0
𝜁𝑡𝛥
𝑠𝑚
0

0

0

0

0
0
𝜁𝑡𝛥
] 𝑠𝑚

=

است (رابطه (.))7

0
𝜁𝑡𝛥
𝑠𝑚
0
= 𝜁𝐵

0

[

همچنین با خطيسازي و گسستهسازي معادالت دینامیك چرخشي با
نرخ

𝜂𝑡𝛥

و

حول

شكل  :2ساختار حلقه دروني کنترلکننده پیشبین مدل

نقطه

𝑇]  [𝜑 𝜑̇ 𝜃 𝜃̇ 𝜓 𝜓̇] = [0 𝜑̇ 0 0 𝜃̇0 0 𝜓̇0ميتوان نوشت؛
𝑇

̅̅̅ بصورت ( )6بدست ميآیند[.]24[]23
که در آن ̅𝜂̅̅𝐴̅ و 𝜂𝐵

()7

کهه

)∆𝑋(𝑘 + 1
𝐴
)𝑘(𝑋∆ 𝑚𝑇0
𝐵
[
[=]
[]
)𝑘(𝑈∆ ] [ ] +
)𝑘(𝑌 𝑞×𝑞𝐼 𝐴𝐶
)𝑌(𝑘 + 1
𝐵𝐶
𝐵
)𝑘(𝜖 ] 𝑑 [ +
𝑑𝐵𝐶

)𝑘(𝑋∆
[ ] 𝑞×𝑞𝐼 𝑚×𝑚𝑌(𝑘) = [0
]
)𝑘(𝑌
در آن ) 𝜖(𝑘) = 𝑊(𝑘) − 𝑊(𝑘 − 1ميبهاشههههد .بها تعریف = )𝑘(𝑋

𝐵
𝑇] 𝑇)𝑘(𝑌 𝑇)𝑘(𝑋∆[  𝐵𝑑 =: [𝐶𝐵𝑑 ]،𝐵 =: [ 𝐵 ] ،:و
𝐵𝐶

𝑑

𝐴
𝑚𝑇0
[ 𝐴 =:
]
𝑞×𝑞𝐼 𝐴𝐶

معادله دینامیكي خطي بصورت زیر بدست ميآید.
()8

)𝑘(𝜖 𝑑𝐵 𝑋(𝑘 + 1) = 𝐴 𝑋(𝑘) + 𝐵 ∆𝑈(𝑘) +
)𝑘(𝑋 𝐶 = )𝑘(𝑌

 -2-3طراحي کنترلکننده پیشبین براي دینامیك انتقالي
با در نظر گرفتن مسیر مرجع )𝑘( 𝜉𝑊 که توسط کنترلکننده پیشبین
حلقه بیروني تولید ميشود ،مسئله بهینهسازي درجه دوم بمنظور دنبالهروي

()6

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.3.4.6

()5

̅̅̅ 𝑋𝜂 (𝑘 + 1) = ̅𝐴̅̅𝜂̅(𝑘). 𝑋𝜂 (𝑘) +
𝐵𝜂 (𝑘). 𝑈𝜂 (𝑘),
𝜑
𝑢1
̇𝜑
𝑢2
𝜃
𝑋𝜂 (𝑡) = ̇ , 𝑈𝜂 = 𝑢3
𝜃
𝑢4
𝜓
] 𝑟𝛺[
]̇𝜓[

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-10

𝑋𝜉 (𝑘 + 1) = 𝐴̅𝜉 . 𝑋𝜉 (𝑘) + 𝐵̅𝜉 (𝑘). 𝑈𝜉 (𝑘),
𝑥
̇𝑥
𝑢𝑥 𝑈1
𝑥𝑈
()3
𝑦
𝑋𝜉 (𝑡) = 𝑦̇ , 𝑈𝜉 = [𝑢𝑦 𝑈1 ] = [𝑈𝑦 ],
𝑢𝑧 𝑈1
𝑧𝑈
𝑧
] ̇𝑧 [
که در آن 𝜉̅𝐴 و 𝜉̅𝐵 بصورت ( )4بدست ميآیند.

مسیر مرجع بصورت زیر در نظر گرفته شده است [.]11

) 𝜉𝑋 𝜉𝐹 (𝐻𝜉 Δ𝑈𝜉 + 𝐹𝜉 𝑋𝜉 )𝑇 𝑄̅𝜉 (𝐻𝜉 Δ𝑈𝜉 +

𝜉𝑈

𝜉𝑈+ Δ𝑈𝜉𝑇 𝑅̅𝜉 Δ
𝜉𝑤 ≤ 𝜉𝑈𝛥 𝜉𝐺

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜:

که در آن 𝜉𝑤 ≤ 𝜉𝑈∆ 𝜉𝐺 قیدهاي عملي بر روي هگزاروتور ميباشند .با
حل مسئله بهینهسازي ( ،)9اولین مقدار از دنبالهي ورودي کنترلي بدست
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()9

𝑛𝑖𝑚
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آمده به سامانه اعمال ميشود .همچنین ماتریسهاي 𝜉𝐹 و 𝜉𝐻 بصورت زیر

𝑃𝑁

بدست ميآیند.

)𝑘|𝑗 = ∑ 𝛼 −2𝑗 𝑋(𝑘 + 𝑗|𝑘)𝑇 𝑄𝑋(𝑘 +
=

()10

⋯
0
⋯
0
]
⋱
⋮
⋯ 𝐻𝑁𝑃−𝑁𝐶,1

𝐴𝐶
𝐶𝐴2
𝜁𝐻 ] ,
⋮
𝑃𝑁
𝐴𝐶
𝐻11
0
𝐻21
𝐻11
⋮ [
⋮
𝐻𝑁𝑃,1 𝐻𝑁𝑃−1,1

همچنین درایههاي غیر صفر ماتریس 𝜉𝐻 بصورت 𝑁 𝑖 𝐻𝑖𝑗 = 𝐶𝐴𝑗−بدست

()14
𝑇

)𝑘|𝑖 𝛥𝑈(𝑘 + 𝑖|𝑘) 𝑅𝛥𝑈(𝑘 +

𝑖=1

بر حالت 𝑋 در زمان فعلي و تأکید کمتري بر حالت 𝑋 در زمانهاي آینده
دارد .سیگنال کنترلي و متغیرهاي حالت با وزنهاي نمایي بصورت مندرج
در رابطه ( )15تعریف ميشود.
] 𝑇) 𝐶𝑁 ⋯ 𝑎−𝑁𝐶 ∆𝑢(𝑘 +

()15

کنترلي براي واحد کنترلکننده چرخشي بدست ميآید.

𝑇)𝑎−1 ∆𝑢(𝑘 + 1

] 𝑇) 𝑃𝑁 ⋯ 𝑎−𝑁𝑃 𝑥(𝑘 +

𝑦𝑈
𝜑𝑟 = −𝑠𝑖𝑛−1 ( ),
𝑈1

𝑇)𝑎−1 𝑥(𝑘 + 1

𝑇̂
𝑈∆
𝑇)𝑘(𝑢∆ = [𝑎−0
𝑇 ̂𝑋
𝑇)𝑘(𝑥 = [𝑎−0

بنابراین ،تابع هزینه را ميتوان بصورت ( )16نوشت.

𝑥𝑈
( 𝜃𝑟 = 𝑐𝑜𝑠 −1
),
)𝜑(𝑠𝑜𝑐 𝑈1

𝑃𝑁

𝛼̂𝐽

)𝑘|𝑗 = ∑ 𝑋̂(𝑘 + 𝑗|𝑘)𝑇 𝑄𝑋̂(𝑘 +

𝜓𝑟 = 0 .

 -2-4طراحي کنترلکننده پیشبین براي دینامیك چرخشي

𝛼∑+

𝑗=1
𝐶𝑁

()16

𝑈𝛥𝑅 𝑇)𝑘|𝑖 ̂(𝑘 +
)𝑘|𝑖 ̂(𝑘 +
𝑈𝛥 ∑ +

با توجه به رابطه ( ،)11بردار مسیر مرجع دینامیك چرخشي بصورت

𝑖=1
0

( )12ميباشد.

𝐼 𝑎
𝐺𝛼 = [ 0
0

()12

)𝑘( 𝜂_𝑊
𝑇^] 𝑟_𝜓 = [𝜑_𝑟, 𝜃_𝑟,

 -2-5مشابه کنترلکننده سیستم انتقالي ،تابع هزینه براي کنترل دینامیك
چرخشي هگزاروتور بصورت ( )13ميباشد.

𝜂𝑈

𝜂𝑈+ Δ𝑈𝜂𝑇 𝑅̅𝜂 Δ
𝜂𝑤 ≤ 𝜂𝑈𝛥 𝜂𝐺

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜:

تبدیل ميشوند .فرض ميشود|)𝐴( 𝑥𝑎𝑚𝜆| بزرگترین مقدار ویژه 𝐴 باشد.
با انتخاب|)𝐴( 𝑥𝑎𝑚𝜆| > 𝛼  ،ماتریس 𝐴  𝛼 −1به ماتریسي تبدیل ميشود که
بزرگترین مقدار ویژه آن کمتر از  1ميباشد .با این روش مسئله مقدار
عددي مطلوب با طراحي پایدار سامانه حل ميشود [.]25
زمانیكه 𝑃𝑁 و 𝐶𝑁 بسیار بزرگ انتخاب شوند ،تابع هزینه به مسئله تنظیم
کننده مربعي خطي گسسته ( )DLQRتبدیل ميشود .فرض ميشود

با بهینهسازي توابع هزینه ( )9و ( ،)13دنباله کنترلي بدست آمده به

)𝐵  (𝛼 −1 𝐴, 𝛼 −1کنترلپذیر و )𝐶  (𝛼 −1 𝐴,مشاهدهپذیر باشد ،آنگاه با حل

معادالت دینامیكي غیرخطي حاکم بر هگزاروتور اعمال ميشود .الزم به

ریكاتي 𝑅𝑄𝐿𝐷 زیر و بدست آوردن ∞𝑃 ،بهره کنترلي پایدار 𝐾 بصورت

ذکر است که با توجه به استفاده از روش میانگینگیري در بدست آوردن

( )17بدست ميآید.

ماتریس پیشبیني براي کنترل کننده پیشبین مدل و همچنین مدلسازي
اغتشاش بصورت نویز سفید با میانگین صفر ،ماتریس 𝑑𝐵 از روابط ( )9و
( )13حذف ميشود [.]26

 -2-6بررسي پایداري کنترلکنندههاي حلقه دروني
در این زیربخش ،پایداري کنترلکنندههاي طراحي شده براي حلقه
دروني بررسي ميشود .براي کاهش حجم مقاله ،براي هر دو واحد کنترلي
توجه به مدل افزایشي و با استفاده از ضرایب وزني بصورت ( )14ميباشد.

𝐴 ∞𝑃 𝑇 𝐵 𝐾 = (𝑅 + 𝛼 −2 𝐵 𝑇 𝑃∞ 𝐵)−1 𝛼 −2

بنابراین سامانه حلقه بسته زیر با مقادیر ویژه درون دایره واحد پایدار است.
()18

اما ،اگر مقدار 𝛼 کمي بزرگتر از یك انتخاب شود ،ممكن است سیستم در
مرز ناپایداري قرار گیرد .با این وجود ،با یك محدوده داده شده براي
)𝑘(̂𝑋 ،یك 𝜖 در بازه ) (0,1وجود دارد که شرط ( )19را برآورده کند.
()19
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)𝑘|𝑗 𝑋̂(𝑘 + 𝑗 + 1|𝑘) = 𝛼 −1 (𝐴 − 𝐵𝐾)𝑋̂(𝑘 +

‖)𝑘(̂𝑋‖ 𝑗)𝜖 ‖𝑋̂(𝑘 + 𝑗|𝑘)‖ ≤ (1 −
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انتقالي و چرخشي یك نمایش مشترک بكار گرفته ميشود .تابع هزینه با

()17

𝑇𝐵
∞𝑃 𝑃 ] + 𝑄 +
∞ 𝛼

−1

𝑇𝐴
𝐵
𝐵 𝑇𝐵
[𝑃∞ − 𝑃∞ (𝑅 +
) 𝑃
𝛼
𝛼
𝛼∞ 𝛼
=0

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.3.4.6

) 𝜂𝑋 𝜂𝐹 (𝐻𝜂 Δ𝑈𝜂 + 𝐹𝜂 𝑋𝜂 )𝑇 𝑄̅𝜂 (𝐻𝜂 Δ𝑈𝜂 +

𝑛𝑖𝑚

0
0
⋱
] 0
𝐼 𝐶𝑁 𝑎 0
ماتریسهاي 𝐴 و 𝐵 در مدل فضاي حالت افزایشي به 𝐴  𝛼 −1و 𝐵 𝛼 −1
̂ ≤ 𝛾,
𝑈𝛥 𝛼𝐺 𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜:

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-10

 ، √(𝑈𝑧 − 𝑚𝑔)2 + 𝑈𝑥2 +𝑈𝑦2مقادیر 𝑟𝜃 𝜑𝑟 ،و 𝑟𝜓 به عنوان وروديهاي

𝑖−2

𝛾 ≤ 𝑈𝛥 𝐺 𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜:
در صورتي که  𝛼 > 1باشد ،ضرایب وزني نمایي 𝑗 𝛼 −2تأکید بیشتري

ميآیند .حال با توجه به معادالت دینامیكي هگزاروتور (رابطه ( ))1و = 𝑈1

()11

𝑗=1
𝐶𝑁

[ = 𝜉𝐹

در رابطه ( 𝑁𝑃 ،)10و 𝐶𝑁 به ترتیب افق پیشبین و کنترلي ميباشند.

()13

𝛼𝐽
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و چون )𝑘|𝑗  𝑋(𝑘 + 𝑗|𝑘) = 𝛼 −𝑗 𝑋̂(𝑘 +آنگهاه بها شهههرط اولیهه یكسهههان
)𝑘(̂𝑋 = )𝑘(𝑋 ميتوان نوشت؛
()20

انتگرالگیر براي ردیابي بهتر استفاده ميشود .هریك از فرضیات گفته

‖)𝑘(𝑋‖ 𝑗))𝜖 ‖𝑋(𝑘 + 𝑗|𝑘)‖ ≤ (𝛼 × (1 −

تابع هزینه وزني نمایي ،پایداري حلقه بسته را تضمین ميکند

اگر= 𝜆

)𝜖  (1 −بگونهاي در نظرگرفته شود که:
()21

0<𝛼×𝜆<1

حال اگر 𝑃𝑁 بزرگ انتخاب شود ،ماتریس تبدیل سامانه )𝐾𝐵 ،𝛼 −1 (𝐴 −
تمام مقادیر ویژهاش در دایره واحد است ،به عبارت دیگر؛
()22

در کنترلکننده حلقه بیروني ،همانند سطح دروني کنترلکننده از

𝛼 < |)𝐾𝐵 𝛼|𝜆𝑚𝑎𝑥 (𝐴 − 𝐵𝐾)| < 1 → |𝜆𝑚𝑎𝑥 (𝐴 −

شود ،با انتخاب مناسب 𝜆 آنگاه سامانه حلقه بسته 𝐾𝐵  𝐴 −پایدار ميباشد
[ .]25با این روش قطبهاي حلقه بسته سیستم براي تضمین پایداري سیستم
اصالح شده است که در بخش شبیهسازي به آن اشاره خواهد شد.

 -3کنترلکننده حلقه بیرونی پیشبین مدل

بصورت مجموع آنها تعریف ميشود.

 -3-2مدل دینامیكي
در حلقه بیروني کنترلکننده ،هگزاروتور بصورت یك نقطه در نظر
گرفته ميشود .بنابراین ،سیستم دینامیكي گسسته با دو انتگرالگیر بصورت
مندرج در رابطه ( )23مدل ميشود.
)𝑘( 𝜏𝑉 ∙ 𝑡𝑃𝜏 (𝑘 + 1) = 𝑃𝜏 (𝑘) + Δ

()23
که در آن  Δtنرخ نمونه برداري و

)𝑘(𝑎 ∙ 𝑡𝛥 𝑉𝜏 (𝑘 + 1) = 𝑉𝜏 (𝑘) +
𝑇] 𝑇)𝑘( 𝜏𝑉  𝑥𝜏 (𝑘) = [𝑃𝜏 (𝑘)𝑇 ,ماتریس

حالت ميباشد که با موقعیت 𝑇])𝑘( 𝑧 𝑝  𝑃𝜏 (𝑘) = [𝑝 𝑥 (𝑘), 𝑝 𝑦 (𝑘),و
سرعت 𝑇])𝑘( 𝑧 𝑣  𝑉𝜏 (𝑘) = [𝑣 𝑥 (𝑘), 𝑣 𝑦 (𝑘),بیان ميشود .ورودي کنترلي
نیز به صورت 𝑇])𝑘( 𝑧 𝑎  𝑎𝜏 (𝑘) = [𝑎 𝑥 (𝑘), 𝑎 𝑦 (𝑘),در نظر گرفته ميشود.
بردارهاي سرعت در راستاي افقي و عمودي به ترتیب

در این بخش کنترلکننده پیشبین مدلي براي تولید مسیر مرجع

𝑇])𝑘( 𝑦 𝑣  𝑉𝜏ℎ (𝑘) = [𝑣 𝑥 (𝑘),و ])𝑘( 𝑧 𝑣[ = )𝑘( 𝑣𝜏𝑉 و بردارهاي شتاب

هگزاروتور طراحي ميشود .براي طراحي کنترلکننده حلقه بیروني

در راستاي افقي و عمودي به ترتیب بصورت 𝑇])𝑘( 𝑦 𝑎 𝑎𝜏ℎ (𝑘) = [𝑎 𝑥 (𝑘),

پیشبین مدل ،مفروضات و مالحظات زیر در نظر گرفته شده است.

و ])𝑘( 𝑧 𝑎[ = )𝑘( 𝑣𝜏𝑉 تعریف ميشوند .بر این اساس معادالت دینامیكي

•

دینامیك هدف زمیني متحرک غیر قابل مشاهده ميباشد و
فقط سرعت و موقعیت آن در هر لحظه قابل مشاهده ميباشد.

•

ممكن است به صورت موقت هدف زمیني متحرک از
دسترس خارج شده و یا پشت مانع پنهان شود.

•

ناهمواري مسیر زمیني ميبایست در طراحي کنترلکننده در

سیستم با نرخ نمونهبرداري 𝑡 Δرا ميتوان بصورت معادله حالت زیر نوشت.
()24

که در آن )𝑘( 𝜏𝑎 = )𝑘( 𝜏𝑈 بوده و ماتریسهاي 𝜏𝐴 و 𝜏𝐵 بصورت()25
ميباشند.

نظر گرفته شود.
()25

گرفتن ،تغییر جهت بصورت منحني و غیره) باید در طراحي
کنترلکننده نظر گرفته شود.
•

هدف زمیني متحرک به کمك مرکز جرم و جهتگیري
لحظهاي آن در مختصات دکارتي مرجع مشخص ميشود.
بنابراین ،هدف بصورت یك چهاروجهي که محدودهي آن
قابل تعیین ميباشد ،در نظر گرفته ميشود.

•

سرعت هگزاروتور بزرگتر یا مساوي هدف زمیني متحرک
ميباشد .در شبیهسازيها ،حداکثر سرعت آنها نزدیك به
یكدیگر در نظر گرفته ميشود تا توانایي کنترلکننده در
ردیابي سریع هدف زمیني متحرک نشان داده شود.

•

هگزاروتور هدف زمیني متحرک را در فاصلهي مشخص و

•

مالک ردیابي مطلوب هدف زمیني متحرک ،قرار گرفتن
هدف در ناحیهي دید هگزاروتور ميباشد.

 -3-1طراحي کنترلکننده پیشبین براي دینامیك چرخشي

مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،3پاییز 1399

 -3-3طراحي کنترلکننده پیشبین مدل

با در نظر گرفتن افق پیشبین و افق کنترلي 𝜏 𝑁𝑃,و 𝜏 𝑁𝐶,و همچنین با
رعایت شرط 𝜏 ،𝑁𝐶,𝜏 ≤ 𝑁𝑃,بردار پیشبیني حالت و دنباله پیشبین کنترلي
بصورت زیر تعریف ميشوند.
()26

)𝑘|𝑥̂𝜏 = [𝑥𝜏 (𝑘 + 1

⋯ )𝑘|𝑥𝜏 (𝑘 + 2|𝑘) 𝑥𝜏 (𝑘 + 3
𝑥𝜏 (𝑘 + 𝑁𝑃,𝜏 |𝑘)]𝑇 ,
𝑢𝜏 (𝑘 + 1) 𝑢𝜏 (𝑘 + 2) ⋯ 𝑢𝜏 (𝑘 + 𝑁𝐶,𝜏 )]𝑇 .

)𝑘( 𝜏𝑢[ = 𝜏̂𝑢

با تعریف ماتریس پاسخ 𝜏𝐹 و ماتریس دینامیك 𝜏𝐻 همانند بخش ،3-2
حالتهاي پیشبیني سیستم بصورت زیر محاسبه ميشوند.
()27

𝑥̂𝜏 = 𝐹𝜏 𝑥𝜏 (𝑘|𝑘) + 𝐻𝜏 𝑢̂𝜏 .

بنابراین مسئله بهینهسازي بصورت مندرج در رابطه ( )28در خواهد آمد.
))𝑘( 𝜏̂𝑢 𝑚𝑖𝑛 𝐽𝜏 (𝑘, 𝑢̂𝜏 (𝑘)) = 𝐽𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 (𝑘,
𝜏𝑢

()28

))𝑘( 𝜏̂𝑢 +𝐽𝑇𝑟𝑎𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 (𝑘, 𝑢̂𝜏 (𝑘)) + 𝐽𝐴𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 (𝑘,
))𝑘( 𝜏̂𝑢 +𝐽𝑀𝑎𝑛𝑒𝑢𝑣𝑒𝑟 (𝑘,
)) 𝜏+𝐽𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑘 + 𝑁𝑃,𝜏 , 𝑢̂𝜏 (𝑘 + 𝑁𝐶,
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مطلوب در مختصات دکارتي مرجع دنبال ميکند.
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•

تغییرات ناگهاني در حرکت هدف زمیني (مانند دنده عقب

)𝑘( 𝜏𝑈 𝜏𝐵 𝑥𝜏 (𝑘 + 1) = 𝐴𝜏 𝑥𝜏 (𝑘) +
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که در آن تابع هزینه پایانهاي 𝑙𝑎𝑛𝑖𝑚𝑟𝑒𝑇𝐽 بمنظور تضمین پایداري حلقه بسته

ميشود که با خروج هدف زمیني متحرک از ناحیه مجاز نقطهچین ،هزینهي

سیستم به تابع هزینه اضافه شده است .تابع هزینه دوم ،یعني 𝑙𝑜𝑟𝑡𝑛𝑜𝐶𝐽 ،براي

آن افزایش یافته و سیگنال کنترلي در راستاي افقي را افزایش دهد .همچنین

بهینهسازي مصرف انرژي و همچنین جریمه تغییرات ناگهاني سیگنال

با ورود هدف به ناحیه خنثي ،سیگنال کنترلي افزایش نميیابد و هگزاروتور

کنترلي استفاده شده است 𝐽𝑀𝑎𝑛𝑒𝑢𝑣𝑒𝑟 .تابع هزینهاي است که با جریمه

نظارهگر حرکات هدف زمیني متحرک ميماند .همچنین در زمانهایي که

کردن تغییرات سرعت در راستاي افقي و عمودي محور مختصات ،مانور

موقعیت هدف زمیني متحرک به دالیلي از قبیل خارج شدن از ناحیه دید،

بهتري را براي ربات پرنده فراهم ميکند 𝐽𝑇𝑟𝑎𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 .تابع هزینه در راستاي

پشت مانع رفتن و یا اغتشاش و خرابي موقت حسگرها در دسترس نباشد،

افقي است که به ربات پرنده کمك ميکند تا هدف زمیني متحرک را با

هگزارتور باید ناحیه دید خود را با باال بردن ارتفاع خود افزایش دهد .براي

یك فاصله مشخص و مطلوب دنبال کند .بدلیل رابطهي بین ارتفاع ربات

تامین این نیازمنديها ،تابع هزینه ( )30بكار گرفته شده است.

پرنده و ناحیه دید آن ،تابع هزینه

𝑒𝑑𝑢𝑡𝑖𝑡𝑙𝐴𝐽 که در راستاي محور عمودي 𝑧

که هدف زمیني متحرک از ناحیه دید ربات پرنده در حال خارج شدن
است ،اولویت با افزایش ناحیه دید به کمك افزایش ارتفاع به نسبت دنبال
کردن هدف در راستاي افقي ميباشد.
3-3-1

𝜏𝑁𝑃,

()30

ℎ
ℎ
ℎ
𝑠𝑒𝑑𝐷 𝑓𝑖
𝑜≤ 𝑑ℎ
𝑟𝑒𝑃𝑅 ≤ )𝑘(
(𝑘),

ℎ
𝑜∑ (‖𝑥 𝑇𝑟𝑎𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 (𝑘 + 𝑚|𝑘)‖ − 𝑑ℎ
)

𝑔𝑛𝑖𝑘𝑐𝑎𝑟𝑇

𝜏𝑊

𝑚=1
𝜏𝑁𝑃,
ℎ
ℎ
𝑜𝑖𝑓 0 ≤ 𝑑ℎ
𝑠𝑒𝑑𝐷 ≤ )𝑘(
,

ℎ 2
𝑜∑ (‖𝑥𝐻𝑜𝑣𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 (𝑘 + 𝑚|𝑘)‖ − 𝑑ℎ
)

=

𝑔𝑛𝑖𝑘𝑐𝑎𝑟𝑇

𝜏𝑊

𝑚=1
ℎ
𝑟𝑒𝑃𝑅
)𝑘(

≥

ℎ
𝑜𝑖𝑓 𝑑ℎ
)𝑘(

0

{

ℎ
𝑠𝑒𝑑𝐷 فاصلهي مطلوب ردیابي هدف زمیني متحرک ميباشد .تابع
که در آن

هزینه اول بیانگر این است که هگزاروتور تالش ميکند که فاصله ي خود
را تا هدف زمیني متحرک به اندازهي

تابع هزینه سیگنال کنترلي

تابع هزینه سیگنال کنترلي بصورت یك تابع مربعي با ضریب وزني

()31

𝜏𝑁𝐶,

ℎ
𝑠𝑒𝑑𝐷 حفظ کند .بنابراین 𝑔𝑛𝑖𝑘𝑐𝑎𝑟𝑇𝑥

بصورت ( )31تعریف ميشود.

مثبت 𝑢𝜏𝑊 بصورت ( )29تعریف ميشود.
𝑇)𝑚 +

)𝑛 𝐽𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 (𝑘) = ∑ 𝑎𝜏 (𝑘 + 𝑛)𝑇 𝑊𝜏𝑢 𝑎𝜏 (𝑘 +

()29

2

= )𝑘|𝑚 𝑥𝑇𝑟𝑎𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 (𝑘 +
𝑚𝑝,
𝑇)𝑚 𝐹𝑁𝑃,𝜏 [𝛥𝑥𝜏 (𝑘|𝑘)𝑇 𝑝𝜏ℎ (𝑘|𝑘)𝑇 − 𝑝𝑜ℎ (𝑘 +
𝑘|𝑘( 𝑜𝜏𝑣 𝑝𝜏𝑣 (𝑘|𝑘) − 𝑝𝑟𝑣 (𝑘|𝑘 + 𝑚) 𝑣𝜏ℎ (𝑘|𝑘)𝑇 −
𝑚𝑝,
𝑣𝜏𝑣 (𝑘|𝑘) − 𝑣𝑟𝑣 (𝑘|𝑘 + 𝑚)]𝑇 + 𝐻𝑁𝑃,𝜏 ,𝑁𝐶,𝜏 𝑢̂𝜏 .

𝑛=1

3-3-2

که در آن 𝑝𝑜ℎدنبالهاي از موقعیت هدف زمیني متحرک در راستاي

تابع هزینه ردیابي در راستاي افقي

محورهاي 𝑥 و 𝑦 ميباشد .همچنین 𝑝𝑟𝑣 ،دنبالهاي از موقعیت دنبالهروي

همانطور که در شكل  3تصویر شده است ردیابي افقي هدف به مفهوم
حفظ هدف در ناحیه دید هگزاروتور ميباشد .در این شكل 𝑝𝑜ℎ ،موقعیت
ℎ
ℎ
𝑟𝑒𝑃𝑅 شعاع
𝑜 𝑑ℎفاصلهي بین هدف و هگزاروتور و
هدف زمیني متحرک،

هگزاروتور در راستاي محور 𝑧 𝑣𝜏𝑜 ،دنبالهاي از سرعت هدف زمیني
متحرک 𝑣𝑟𝑣 ،دنبالهاي از سرعت در راستاي محور 𝑧 براي هگزاروتور
و 𝑥𝑎𝑚𝑉 بیشینه سرعت در راستاي محورهاي مختصات ميباشد .در این مقاله
سرعت هگزاروتور داراي بیشینه 𝑥𝑎𝑚𝑉 و بزرگتر مساوي سرعت هدف
𝑚 𝐹𝑁𝑝,ماتریس پاسخ و
زمیني در نظر گرفته شده است .همچنین
𝜏𝑃,

𝑚𝑝,

𝜏𝐻𝑁𝑃,𝜏,𝑁𝐶,

ماتریس دینامیك مرتبط با حرکت افقي هگزاروتور ميباشد و از
ردیفهاي ماتریس اصلي پاسخ 𝜏𝐹 و ماتریس دینامیك 𝜏𝐻 بدست ميآید.
زیر تابع هزینه دوم از تابع هزینه ( )30زماني فعال ميشود که هدف
زمیني متحرک در داخل محدودهي خنثي قرار ميگیرد و انتظار ميرود
هگزاروتور نظارهگر آن باشد تا از محدوده خنثي خارج شود .بنابراین ،این
تابع هزینه ،حالت «در جا پرواز کردن» را براي هگزاروتور تضمین ميکند.
با این توضیح 𝑥𝐻𝑜𝑣𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 ،بصورت ( )32بدست ميآید.

شكل  :3محدوده ي دید هگزاروتور و شعاع آن.

با توجه به شكل  ،3ناحیه دید هگزاروتور داراي شعاع دید
با محدوده خط ممتد) فرض شده و ناحیه دید خنثي با شعاع

ℎ
𝑟𝑒𝑃𝑅

ℎ
𝑜𝑑ℎ

(دایره

(دایره با

محدوده خط چین) در مرکز آن در نظر گرفته ميشود .ناحیه خنثي ناحیهاي

= )𝑘|𝑚 𝑥𝐻𝑜𝑣𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 (𝑘 +
𝑚𝑝,

()32

𝑇)𝑘|𝑘( 𝜏𝑥𝛥[ 𝜏𝐹𝑁𝑃,

0

𝑇)𝑝𝜏ℎ (𝑘|𝑘)𝑇 − 𝑝𝜏ℎ (𝑘 − 1
𝑣
𝑣
𝑝𝜏 (𝑘|𝑘) − 𝑝𝑟 (𝑘|𝑘 − 1) 𝑣𝜏ℎ (𝑘|𝑘)𝑇 −
𝑚𝑝,
𝑣𝜏𝑣 (𝑘|𝑘) − 0]𝑇 + 𝐻𝑁𝑃,𝜏,𝑁𝐶,𝜏 𝑢̂𝜏 .

است و احتیاجي به افزایش سیگنال کنترلي ندارد .در این صورت،

هدفي زمیني متحرک از ناحیه دید هگزاروتور خارج ميشود .با توجه به

هگزاروتور درگیر مانورهاي تند و سریع هدف زمیني متحرک و همچنین

فرض مسئله ،خروجي این تابع در راستاي محور افقي صفر بوده و

تغییر جهتهاي ناگهاني مانند دنده عقب که ممكن است به ناپایداري

هگزاروتور در راستاي محور 𝑧 افزایش ارتفاع ميدهد تا ناحیه دید آن

سیستم منجر شود ،نميگردد .بر این اساس ،تابع هزینه به گونهاي طراحي
Journal of Control, Vol. 14, No. 3, Fall 2020

] [ DOI: 10.29252/joc.14.3.63

است که هگزاروتور به اندازهي کافي به هدف زمیني متحرک نزدیك

در نهایت زیر تابع هزینه سوم از تابع هزینه ( ،)30براي زماني است که

مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،3پاییز 1399

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.3.4.6

دایرهي دید هگزاروتور ميباشد.

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-10

است ،از تابع هزینه در راستاي افقي 𝑦  𝑥 −تفكیك شده است .در مواقعي

)𝑘( 𝑔𝑛𝑖𝑘𝑐𝑎𝑟𝑇𝐽
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گسترش یابد .در خصوص حرکت در راستاي محور 𝑧 و دالیل نیاز به آن
در این حالت در زیربخش بعد توضیحات الزم ارائه خواهد شد.
3-3-3

‖)𝑘| 𝜏𝐽𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑘) = 𝑊𝜏𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 ‖𝑥𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑘 + 𝑁𝑃,

()37

که در آن ماتریس حالت پایانهاي 𝑙𝑎𝑛𝑖𝑚𝑟𝑒𝑇𝑥 بصورت زیر تعریف ميشود.
= )𝑘|𝑚 𝑥𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑘 +

تابع هزینه ردیابي در راستاي عمودي

حرکت هگزاروتور در راستاي عمودي براي افزایش ناحیه دید و یا

()38

𝑇) 𝜏𝑝𝜏ℎ (𝑘|𝑘)𝑇 − 𝑝𝑜ℎ (𝑘 + 𝑁𝑃,
) 𝜏𝑣𝜏ℎ (𝑘|𝑘)𝑇 − 𝑣𝜏𝑜 (𝑘|𝑘 + 𝑁𝑃,
𝑁𝑝,𝑣,
𝜏𝐻𝑁𝑃,𝜏 ,𝑁𝑃,
𝑢̂ .
𝜏 𝜏𝐶,

در صورت وجود ناهمواري بر روي سطح زمین انجام ميشود .براي این
منظور ،شعاع ناحیه دید هگزاروتور باید متاثر از فاصلهي لحظهاي آن تا
هدف زمیني متحرک باشد .بنابراین ،براي تعریف شعاع دید هگزاروتور
در لحظه 𝑘 معادله ( )33تعریف ميشود.

دارد باید تابعي از شعاع ناحیه تحت پوشش و موقعیت هدف زمیني در
𝑧
ℎ
𝑟𝑎𝑇𝑝 باشد که بصورت ( )34بدست
𝑟𝑒𝑃𝑅 و )𝑘(
راستاي محور 𝑧 ،یعني )𝑘(

ميآید.

+ 𝑁𝑃,𝜏 ] +

−

 -4شبیهسازی
براي دنبال کردن مسیر مرجع توسط کنترلکننده انتقالي هگزاروتور،
شود .با توجه به اینكه دینامیك معادالت چرخشي هگزاروتور سریعتر از
انتقالي ميباشد ،پریود نمونهبرداري براي دینامیك انتقالي

∆𝑡𝜉 = 0.05

ثانیه و براي دینامیك چرخشي  ∆𝑡𝜂 = 0.005ثانیه در نظر گرفته ميشود.
در شبیهسازيها مقادیر پارامترهاي مدل هگزاروتور بصورت مندرج در
جدول 2انتخاب ميشوند .ذکر این نكته حائز اهمیت است که در طول

ℎ
𝑧
𝑟𝑒𝑃𝑅 𝑝𝑟𝑣 (𝑘) = 𝑓𝑣 (𝑘,
𝑟𝑎𝑇𝑝 (𝑘),
))𝑘(

()34

شبیهسازي پارامترهاي کنترلکننده به گونهاي تنظیم شده است که بهترین
پاسخ یا عملكرد بدست آید و از ارائه سایر نتایج خودداري شده است.

بنابراین ،تابع هزینه در راستاي محور 𝑧 بصورت ( )35تعریف ميشود.

 -4-1ارزیابي عملكرد حلقه کنترلي داخلي
براي ارزیابي کنترلکننده طراحي شده براي حلقه دروني ،مسیري

𝑁

𝜏𝑃,
𝐽𝐴𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 (𝑘) = 𝑊𝜏𝐴𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 ∑𝑚=1
(‖𝑥𝐴𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 (𝑘 + 𝑚|𝑘)‖)2

که در آن 𝑒𝑑𝑢𝑡𝑖𝑡𝑙𝐴𝜏𝑊 ضریب وزني مثبت ميباشد .دنباله پیشبین حالت در
راستاي محور 𝑧 ،یعني 𝑒𝑑𝑢𝑡𝑖𝑡𝑙𝐴𝑥 ،بصورت زیر بدست ميآید.

براي دنبال کردن توسط هگزاروتور طراحي شده است .این مسیر در ارتفاع
ثابت و در صفحهي 𝑦𝑥 متغیر ميباشد .براي نمایش بهتر نمودارهاي
متغیرهاي حالت هگزاروتور ،آنها بصورت مقیاس زماني محدود نمایش

= )𝑘|𝑚 𝑥𝐴𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 (𝑘 +
𝑚𝐹𝑁𝑎,
𝑇)𝑚 [𝛥𝑥𝜏 (𝑘|𝑘)𝑇 𝑝𝜏ℎ (𝑘|𝑘)𝑇 − 𝑝𝑜ℎ (𝑘 +
𝜏𝑃,

()36

𝑇

𝑘|𝑘( 𝑣𝑟𝑣

)𝑘|𝑘( 𝑣𝜏𝑣

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-10

بعالوه ارتفاع مطلوبي که هگزاروتور براي پوشش چنین ناحیه اي احتیاج

()35

) 𝜏𝑝𝜏𝑣 (𝑘|𝑘) − 𝑝𝑟𝑣 (𝑘|𝑘 + 𝑁𝑃,

باید نرخ نمونهبرداري براي دینامیك انتقالي و چرخشي کوچك انتخاب

ℎ
ℎ
𝑟𝑒𝑃𝑅
𝑜(𝑘) = 𝑓𝑃𝑒𝑟 (𝑘, 𝑑ℎ
))𝑘(

()33

𝑇)𝑘|𝑘( 𝜏𝑥𝛥[

𝜏𝑝,𝑣,𝑁𝑃,

𝜏𝐹𝑁𝑃,

داده شدهاند .همچنین ،تأثیرات باد شدید بصورت اغتشاش خطي وارد شده
به خروجي مدل در نظر گرفته ميشود.

𝑇)𝑚 𝑝𝜏𝑣 (𝑘|𝑘) − 𝑝𝑟𝑣 (𝑘|𝑘 + 𝑚) 𝑣𝜏ℎ (𝑘|𝑘)𝑇 − 𝑣𝜏𝑜 (𝑘|𝑘 +
𝑚𝑣𝜏𝑣 (𝑘|𝑘) − 𝑣𝑟𝑣 (𝑘|𝑘 + 𝑚)]𝑇 + 𝐻𝑁𝑎,
𝑢̂ .
𝜏 𝜏𝑃,𝜏 ,𝑁𝐶,

که در آن 𝑣𝜏𝑣 ميتواند دنبالهاي تخمیني از سرعت هدف زمیني متحرک در

و  ، 𝑊6 = 1از زمان 𝑠  𝑡 = 7.8بصورت ماندگار تا پایان شبیهسازي به

زمان 𝑘 باشد .نكتهاي دیگر اینكه ،بمنظور ردیابي بهتر هدف زمیني

هگزاروتور اعمال ميشود .همچنین ،قیود عملي بر روي سیگنال کنترلي به

متحرک ،دنبالههاي موقعیت و سرعت هدف زمیني متحرک ،یعني

𝑝𝑜ℎ

صورت  |𝑈3 | ≤ 18 ،|𝑈2 | ≤ 18 ،0 ≤ 𝑈1 ≤ 20و  |𝑈4 | ≤ 1در نظر

و 𝑣𝜏𝑣 ،بهتر است با توجه به جهتگیري هدف زمیني متحرک نسبت به

گرفته ميشود .شكل  ،4ردیابي یك مسیر پیش فرض مرجع را توسط

موقعیت قبلي خود تا چند لحظهي زماني جلوتر از 𝑘 تخمین زده شوند که

هگزاروتور نمایش ميدهد .شكل  ،5توانایي کنترلکننده در دفع اغتشاش

مستلزم تخمین مدل حرکت هدف بوده و در این مقاله بررسي نشده است.

را نشان ميدهد .همچنین ،در شكل  ،6سیگنالهاي کنترلي اعمال شده به

در واقع ،در صورتيکه هدف زمیني متحرک از دید هگزاروتور خارج

هگزاروتور نشان داده شده است.

ℎ
𝑟𝑒𝑃𝑅 با سرعتي بیشتر
شود ،هگزاروتور به گونهاي افزایش ارتفاع ميدهد که

Disturbances in t=7.8s

از سرعت بیشینهي هدف زمیني متحرک افزایش یابد.

1.5
1

تابع هزینه پایانهاي

0
6
9

تابع هزینه پایانهاي ،تابع هزینهاي مربعي بر روي حالتهاي پایانهاي
با در نظر گرفتن تابع هزینهي پایانهاي ،ناحیهاي براي حالتهاي سیستم

5
8

7

4
6

3
5

4

2
3

)x(m

2

1
1

0

0
-1

-1

)y(m

شكل  :4عملكرد هگزاروتور در ردیابي مسیر مرجع

بدست ميآید که سیستم با ماندن در آن ناحیه همیشه پایدار است [.]26
تابع هزینهي پایانهاي با در نظر گرفتن ضریب وزني 𝑙𝑎𝑛𝑖𝑚𝑟𝑒𝑇𝜏𝑊 بصورت
( )37تعریف ميشود.
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،3پاییز 1399
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سیستم ميباشد تا با توجه به آن سیستم حلقه بسته پایدار شود .در حقیقت،

)z(m

3-3-4

0.5

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.3.4.6

اغتشاشهاي 𝑊5 = 1 ،𝑊4 = 1 ،𝑊3 = 0.5 ،W2 = 0.5 ،𝑊1 = 0.5
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شد مزیت روش پیشنهادي در حاالتي شامل تغییر ارتفاع هدف به دلیل
ناهمواريهاي سطح زمین ،نظارهگر بودن هگزاروتور به هنگام مانورهاي
فریبنده هدف زمیني متحرک و همچنین تغییر ارتفاع در صورت از دید
خارج شدن هدف زمیني ميباشد.
سناریوي پیشنهادي براي ارزیابي عملكرد حلقه کنترلي بیروني
هگزاروتور به گونهاي در نظر گرفته شده است که عملكرد کنترلکننده را
در شرایط مختلفي که ممكن است به از دست داده هدف منتهي شود،
بررسي نماید .در ابتداي سناریو ،هگزاروتور هدف زمیني متحرک را
رویت کرده و شروع به ردیابي آن ميکند .با هدف ارزیابي کنترلکننده

ثانیه  8به بعد

متحرک در راستاي محور 𝑥 تغییر جهت ميدهد و در ادامه در بازهي زماني
 𝑡2 ≤ 𝑡 < 𝑡3در راستاي محور 𝑦 تغییر جهت ميدهد .سپس در بازهي ≤ 𝑡3

 𝑡 < 𝑡4هدف زمیني با حرکت به صورت دایرهاي و همچنین تغییر جهت
ناگهاني متعدد سعي در فریب هگزاروتور و اتالف توان و کاهش مداومت
پروازي آن مينماید .در ادامه در بازهي زماني  ،𝑡4 ≤ 𝑡 < 𝑡11هدف زمیني
متحرک با تغییر جهتهاي متوالي در راستا و در خالف جهت محورهاي
𝑥 و 𝑦 سعي در گمراه کردن هگزاروتور دارد .اغتشاش ماندگار خارجي
نیز در بازهي زماني  𝑡11 ≤ 𝑡 < 𝑡12به هگزاروتور اعمال ميشود .در
زمانهاي  𝑡12 ≤ 𝑡 < 𝑡16ناهمواريهاي متعددي در سطح زمین براي
شكل  :6سیگنالهاي کنترلي اعمال شده به هگزاروتور

سنجش عملكرد کنترلکنندهها در پاسخ به تغییرات ارتفاع هدف در نظر

منظور تضمین پایداري اصالح شده است .در شكل  7قطبهاي حلقه بسته

دید هگزاروتور خارج ميشود .هگزاروتور نیز در بازهي زماني  𝑡 ≥ 𝑡17با

سیستم چرخشي و انتقالي نشان داده شده است ،که همگي در دایره واحد

افزایش ارتفاع براي یافتن مجدد هدف زمیني تالش ميکند .پارامترهاي

قرار دارند که نشاندهندهي پایداري سیستم حلقه بسته ميباشد .قطبهاي

کنترلکننده در جدول  3ارائه شدهاند .همچنین براي توابع ارائه شده در

مثلثي براي حالتي است که از روش پایدارسازي ارائه شده استفاده نشده

روابط ( )33و ( )34ميتوان مقادیر زیر را فرض نمود.

است و قطبهاي دایرهاي مربوط به بعد از اعمال روش پایدارسازي
ميباشد .همانطور که مشاهده ميشود قطبهاي دایرهاي به نسبت

ℎ
ℎ
𝑟𝑒𝑃𝑅
𝑜(𝑘) = 2𝑑ℎ
)𝑘(

()39

ℎ
𝑧
𝑟𝑒𝑃𝑅 = )𝑘( 𝑣𝑟𝑝
𝑟𝑎𝑇𝑝 (𝑘) +
)𝑘(

قطبهاي مثلثي شكل به سمت مبدأ دایره واحد نزدیكتر ميباشند که
نشاندهندهاي پایداري نسبي سیستم حلقه بسته نسبت به حالت قبل ميباشد.

شكل  :7قطبهاي حلقه بسته سیستمهاي انتقالي و چرخشي هگزاروتور

جدول  :3پارامترهاي کنترلکننده
مقدار

پارامترهاي هگزاروتور

𝑠0.1
0.01
𝑚5
250
50
10
5
5
𝑚𝑘
60
ℎ

𝑡∆
𝑢𝜏𝑊
ℎ
𝑠𝑒𝑑𝐷

𝑔𝑛𝑖𝑘𝑐𝑎𝑟𝑇

𝜏𝑊
𝑒𝑑𝑢𝑡𝑖𝑡𝑙𝐴𝜏𝑊
𝑟𝑒𝑣𝑢𝑒𝑛𝑎𝑀𝜏𝑊
𝜏𝑁𝑃,
𝜏𝑁𝐶,

V max

در این بخش ،به منظور ارزیابي کارایي کنترلکننده حلقه بیروني
پیشبین مدل پیشنهادي (کنترلکننده )1در مقایسه با کنترلکنندههاي
متداول پیشبین مدل (کنترلکننده  )2که ویژگيهاي کنترلکننده
پیشنهادي این مقاله را دارا نميباشد مقایسه شده است .همانطور که گفته
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 -4-2ارزیابي عملكرد حلقه کنترلي بیروني

مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،3پاییز 1399

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.3.4.6

همانطور که در بخش  5-2اشاره شد ،قطبهاي حلقه بسته سیستم به

گرفته شده است .در بازهي زماني  𝑡16 ≤ 𝑡 < 𝑡17هدف زمیني متحرک از

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-10

شكل  :5پارامترهاي موقعیت و وضعیت هگزاروتور در حضور اغتشاش ماندگار از

در پاسخ به تغییر جهت هدف ،در بازهي زماني  𝑡1 ≤ 𝑡 < 𝑡2هدف زمیني
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 ، 𝑡11 ≤ 𝑡 < 𝑡12با کمك انتگرالگیر استفاده شده در مدل افزایشي در
کنترل کننده  1دفع شده است در حالیكه در کنترلکننده  2تا پایان ماندگار
مانده است (شكلهاي  11و  .)13همچنین ،در  𝑡11 ≤ 𝑡 < 𝑡14که در آن
h

هدف زمیني متحرک در راستاي محور 𝑥 و𝑦 تغییر جهتي نداردD des ،

داراي مقدار ثابت پنج متر ميباشد (شكل .)13
شكل  :8نمایش عوارض سطح زمین و نتایج ردیابي هدف زمیني متحرک در
مختصات سه بعدي

در شكلهاي  8و  9نتایج ردیابي هدف زمیني متحرک در طول
سناریوي تشریح شده به صورت دو بعدي و سه بعدي نشان داده شده است.
] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-10

در بازهي زماني  ،𝑡3 ≤ 𝑡 < 𝑡4هدف زمیني متحرک با شعاع چرخش کمتر
h

از  D desبدور خود ميچرخد .همانطور که در شكل  10نشان داده شده
است ،متغیرهاي 𝑥 𝑦 ،و 𝑧 براي کنترلکننده  1تغییر چنداني در این بازه
زماني ندارند که نشاندهنده نظارهگر بودن هگزاروتور ميباشد .در
صورتيکه در کنترلکننده  ،2هگزارتور مشغول مانورهاي فریبنده هدف
زمیني شده است .همانطور که در جدول  4مشاهده ميشود جابجایي در
راستاي محور 𝑥 و𝑦 به نسبت کنترلکننده  2کمتر بوده است؛ لیكن،
جابجایي در راستاي محور 𝑧 بدلیل در نظر گرفتن ناهمواريها بیشتر شده
است .همچنین ،زمانیكه هدف زمیني متحرک تغییر مسیر ميدهد ،با توجه
به مزیت بهینهسازي کنترلکننده طراحي شده ،هگزاروتور مسیر میانبر را
براي کاهش فاصله خود از هدف زمیني متحرک انتخاب کرده است.

متحرک

در شكلهاي  12و  13شعاع دید هگزاروتور و فاصلهي مرکز آن تا
هدف زمیني نشان داده شده است .همانطور که مشاهده ميشود ،زمانيکه
هدف زمیني متحرک با تغییر جهت سعي در فرار از دید هگزاروتور دارد،
شكل  :9نمایش ردیابي هدف زمیني متحرک در مختصات دو بعدي

هگزارتور ارتفاع خود را افزایش ميدهد تا ناحیه دید خود را گسترش دهد.

حرکت هدف زمیني متحرک در نظر گرفته شده است .همانطور که

هگزاروتور قرار ندارد و هگزاروتور نميتواند موقعیت و سرعت آنرا

مشاهده ميشود کنترلکننده  1ناهمواريهاي سطح زمین را در نظر گرفته

بدست آو رد ارتفاع خود را براي پیدا کردن مجدد هدف زمیني افزایش

و تغییرات ارتفاع هدف زمیني را به خوبي دنبال ميکند ،در حالي که

ميدهد .در سناریوي تست در نظر گرفته شده ،هدف زمیني متحرک در

کنترلکننده  2این تغییرات را در نظر نميگیرد (شكل  .)10در این شرایط،

هنگام ناپدید شدن جهت حرکت خود را نیز تغییر ميدهد .همانطور که

به دلیل عدم حفظ اختالف ارتفاع مطلوب نسبت به هدف زمیني متحرک،

مشاهده ميشود ،کنترلکننده  1به دلیل افزایش دادن ارتفاع به هنگام از

هگزاروتور کاهش شعاع دید خود را در نظر نگرفته و فرصت فرار هدف

دید خارج شدن هدف زمیني و عليرغم تغییر جهت آن در حین فرار ،در

زمیني فراهم ميشود .بهبود خطاي ردیابي (در نظرگرفتن حفظ فاصلهي

نهایت ميتواند هدف زمیني را در  𝑡 ≥ 𝑡17مجدداً رؤیت نموده و به فرآیند

مطلوب  5متر از هدف زمیني در خطاي ردیابي) در کنترلکننده  1به نسبت

ردیابي ادامه دهد .در صورتيکه کنترلکننده  2بدلیل افزایش ندادن ناحیه

کنترلکننده  2در راستاي محورهاي 𝑥 𝑦 ،و 𝑧 در شكل  11نمایش داده

دید خود نميتواند هدف زمیني را مجدداً رؤیت کند و گمراه ميشود.

شده است .بعالوه ،اغتشاش خارجي اعمال شده به هگزاروتور در بازهي
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،3پاییز 1399
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در  𝑡12 ≤ 𝑡 < 𝑡16سه ناهمواري با ارتفاعهاي مختلف در مسیر

همچنین در بازهي  𝑡16 ≤ 𝑡 < 𝑡17که هدف زمیني متحرک در ناحیه دید

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.3.4.6

شكل  :10تغییرات مولفههاي موقعیت هگزاروتور در ردیابي هدف زمیني
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داشت که در این شبیهسازي فاصلهي مطلوب هگزاروتور از هدف  5متر
در نظر گرفته شده است و با توجه به طول زمان اجراي این سناریو و پریود
تكرار حلقه بیروني ،اعداد ارائه شده مجموع  50مقدار خطا در طول زمان
ميباشد .همچنین در این جدول مجموع قدرمطلق میزان حرکت طولي،
عرضي و عمودي هگزاروتور برحسب متر نیز براي مقایسه میزان تالش
کنترلي این دو کنترلکننده ارائه شده است .این جدول نشاندهنده عملكرد
مطلوب کنترلکننده پیشنهادي ميباشد .الزم به تكرار است که استفاده از
افزایش ارتفاع براي گسترش ناحیه دید در روش پیشنهادي منجر به افزایش
فاصله عمودي هدف و هگزاروتور و همچنین افزایش میزان حرکت
جدول  :4خطاي ردیابي و جابجایي
میزان حرکت

معیار مقایسه

خطای ردیابی (متر)

هگزاروتور (متر)
𝒛

𝒚

𝒙

𝒛

𝒚

𝒙

119.5

302.8

321.4

4766.8

1288.9

1373.1

86.7

383.7

377.1

4652.7

4964.1

6373.4

روشها
کنترلکننده
1
کنترلکننده
2

 -5نتیجهگیری
در این مقاله یك کنترلکننده پیشبین مدل سلسه مراتبي براي ردیابي
شكل  :11خطاي مولفههاي موقعیت هگزاروتور در ردیابي هدف زمیني متحرک

هدف زمیني متحرک توسط یك هگزاروتور در حضور اغتشاشات محیطي
ناشناخته و سطح ناهموار توسعه یافت .در حلقه دروني ،کنترلکننده

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-10

هگزاروتور در راستاي عمودي ميشود.

پیشبین مقیدي طراحي شد که توانایي دفع اغتشاش ماندگار و ردیابي
سریع مسیر مرجع را دارد .همچنین ،معیاري براي پایداري حلقه بسته سیستم
در حضور اغتشاشات ناشي از باد براي هگزاروتور ارائه گردید .در حلقه
متحرک طراحي شد .در این سطح کنترلي ،زیر توابع هزینه به گونهاي
تعریف شد که هگزاروتور بتواند هدف زمیني متحرک را حتي در صورت
شكل  :12شعاع دید هگزاروتور

خارج شدن موقت از دید پرنده و همچنین در صورت تغییر جهتهاي
ناگهاني و ناهمواري مسیر دنبال کند .از ویژگيهاي این کنترلکننده
ميتوان به عدم نیاز به سوئیچینگ اشاره کرد .از دیگر ویژگيها ميتوان به
مشغول نشدن هگزاروتور به مانورهاي فریبنده هدف زمیني و کاهش
تالشهاي کنترلي مربوط به آن اشاره کرد که در شبیهسازي بصورت
نظارهگر بودن و میانبر زدن مسیر توسط هگزاروتور نشان داده شد .به
عالوه ،از انتگرالگیر براي حذف خطاي حالت ماندگار ناشي از ردیابي و

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.3.4.6

بیروني ،یك کنترلکننده پیشبین مدل براي ردیابي بهینه هدف زمیني

اغتشاش وارده به هگزاروتور در طراحي کنترلکننده استفاده است .نتایج
شكل  :13فاصله بین هگزاروتور و هدف زمیني متحرک

شبیهسازي نشاندهنده بهبود توانایي کنترلکننده سلسله مراتبي پیشنهادي

کنترلکننده  2در راستاي محورهاي 𝑥 𝑦 ،و 𝑧 مطابق با خطاي نمایش داده

کاهش خطاي ردیابي و کاهش احتمال از دست دادن هدف و همچنین دفع

شده در شكل  11نشان داده شده است .این اعداد نشاندهنده مجموع

کامل اغتشاشات ماندگار نسبت به کنترلکنندههاي مشابه پیشین ميباشد.

قدرمطلق فاصله طولي ،عرضي و عمودي هگزاروتور از هدف برحسب متر

در پژوهشهاي آتي توسعه کنترلکننده پیشبین مدل حاضر براساس پیش

در طول زمان اجراي کامل سناریوي فوقالذکر ميباشد .بایستي در نظر

بیني موقعیت هدف زمیني در صورت خروج موقت آن از دید هگزاروتور

مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،3پاییز 1399
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در جدول  4بهبود خطاي ردیابي در کنترلکننده  1به نسبت

در ردیابي هدف ،کاهش میزان جابجایي و تالش کنترلي هگزاروتور،
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