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چکيده :در اين مقاله خودخلبان مقاوم با استفاده از جدول بندي بهره فازي طراحی شده است .ابتدا با استفاده از ابزار v-gap metric

ناح يه پروازي رهگير به چند زيرناحيه تقسيم شده و براي هر زيرناحيه نقطه کار مناسبی انتخاب می شود .سپس مدل غير خطی رهگير در اين
نقاط کار خطی شده و کنترلکننده مقاوم استاتيكی شكلدهی حلقه ∞ Hبراي هر نقطه طراحی میشود .در ادامه از روش درونيابی فازي
براي درونيابی بين کنترلکنندههاي طراحیشده استفاده میشود .به منظور دستيابی به کارآيی بهينه در طول فرآيند سوئيچينگ فازي با
استفاده از يک تابع هزينه مقدار بهينه توابع عضويت فازي انتخاب میشود .نتايج شبيهسازي ششدرجه آزادي نشاندهنده عملكرد مطلوب
اين سيستم میباشد.
کلمات کليدي :خودخلبان مقاوم ،جدولبندي بهره فازي ،شكل دهی حلقه ∞.v-gap metric ، H

Robust Autopilot Design using Fuzzy Gain Scheduling
Iman Mohammadzaman, Mohammad Javad Moafi Madani
Abstract: In this paper a robust autopilot is designed using fuzzy gain scheduling. At first the
flight envelop is divided to sub regions using v-gap metric and a suitable operating point is selected
in each region and robust static H∞ loop shaping controller is designed for the linearized model.
Finally, fuzzy gain scheduling is used to interpolate the local controllers. Simulation results show
the generality and effectiveness of the proposed control strategy in terms of the performance and
robustness of the system.
Keywords: Robust autopilot, Fuzzy gain scheduling, H∞ loop shaping, v-gap metric.

 -1مقدمه
سيستمهاي هوافضايی در سالهاي اخير يكی از جذابترين موضوعات

داشتن ديناميک غيرخطی با پارامترهاي متغير با زمان ،وجود نامعينیهاي

کنترلی مورد توجه مهندسين بوده است .در بعد مهندسی کنترل ،اين

متنوع ،بروز رفتارهاي پيشبينی نشده ناشی از تغيير در جرم ،نامعينی در

سيستمها داراي پيچيدگی خاصی میباشد .رفتار غيرخطی آنها با توجه به

نمودار سوخت و اثرات نامعينی در سطوح بالکها بر مشكالت طراحی

شرايط کاري خاص ،يک چالش جدي در روند کنترل است .اين رفتار

رهگيرها افزوده است .تغييرات سريع متغيرهاي رهگير نيز با توجه به

غيرخطی ناشی از غيرخطيت در ضرايب آيروديناميكی ،و همچنين ذات

سرعت حرکت و تغييرات در محيط کار رهگير ،از ديگر مسائلی است

غيرخطی و توام با تداخل در معادالت شش درجه آزادي میباشد].[4-1

که به پيچيدگی مسئله کنترل رهگير اضافه میکند .اکثر اين چالشها در

نويسنده عهده دار مكاتبات :ايمان محمدزمان
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ط راحی خودخلبان رهگير خود را نشان داده ومیبايست در فرآيند

به پيچيدگی طراحی کنترلکننده جدولبندي بهره نهايی خواهد شد .يكی

طراحی کنترلکننده مدنظر قرار گيرد.

از روشهاي جديد مقاوم ،روش کنترلکننده استاتيكی شكلدهی حلقه

در طراحی خودخلبان رهگير ،در سالهاي اخير تالشهاي زيادي
انجام شده است .روشهاي مختلفی با توجه به چالشهاي محوري در
طراحی کنترلکننده مورد استفاده قرار گرفته است .يک روش مورد
به انتخاب چند متغير نشان دهنده غيرخطيت سيستم که قابل اندازهگيري و
يا تخمين باشند ،پرداخته میشود .اين متغيرها ،متغيرهاي جدولبندي بهره
ناميده میشوند .با انتخاب اين متغيرها ،میتوان به ايجاد فضايی به نام
فضاي کار پرداخت که ابعاد مختلف آن ،متغيرهاي جدولبندي بهره
می باشند .با ايجاد فضاي کار ،به تقسيم فضا به صورت مناسب پرداخته
شده و در هر ناحيه ،نقطهاي به عنوان نقطه کار نامی انتخاب میشود .با
انتخاب اين نقاط ،خطیسازي حول اين نقاط انجام شده و براي هر مدل

کنترلکننده میتوان درجه کنترلکننده را در طول فرآيند طراحی در نظر
داشت .در ] [3با استفاده از اين ايده يک کنترلکننده مقاوم استاتيكی
طراحی شده است .در اين روش ابتدا سيستم نامی با استفاده از وزنهاي
مناسب شكلدهی میشوند ،بهگونهاي که سيستم شكلدهیشده،
معيارهاي کارآيی موردنظر را برآورده سازد .سپس با استفاده از نامساوي
ماتريسی خطی کنترلکننده استاتيكی مقاوم براي سيستم شكلدهیشده
طراحی میشود .به علت داشتن درجه پايين و همچنين داشتن معيارهاي
کارآيی و قوام ،اين روش مورد استقبال فراوان در سيستمهاي هوافضايی
قرار گرفته است .در مرجع ] [11به طراحی خودخلبان رهگير با استفاده از
کنترلکننده مقاوم استاتيكی شكلدهی حلقه  H پرداخته شده است.

خطیشده ،يک کنترل کننده محلی طراحی میشود .سپس به کمک يک

يكی ديگر از مسائل مهم در طراحی کنترلکننده جدولبندي بهره،

ساختار سوئيچ مناسب ،به کنترل سيستم در کل فضاي کار پرداخته

طراحی سيستم سوئيچ براي کنترل در کل فضاي کار میباشد .يكی از

میشود].[1،1

سادهترين راهها براي طراحی سيستم سوئيچ ،استفاده از درونيابی خطی

همانطور که در باال گفته شد ،يكی از بخشهاي کنترل جدولبندي
بهره ،طراحی کنترلکنندههاي محلی بعد از انتخاب نقاط کار نامی و
خطیسازي حول آن نقاط میباشد .براي اين بخش ،روشهاي مختلفی
در مقاالت پيشنهاد شده است .يكی از روشهاي پرسابقه در طراحی
خودخلبان رهگير ،روش کالسيک میباشد .اين روش بهعلت سادگی در
طراحی و تحليل بسيار مورد استفاده بوده است ] .[1،1اما در رهگيرهاي
امروزي که داراي تغييرات زياد در شرايط پروازي هستند و در معرض
نامعينی هاي مختلف قرار دارد اين روش قادر به حفظ کارآيی و قوام
موردنظر طراحان نمیباشد .در مرجع ] [7با طراحی يک کنترلکننده
داراي چند درجه آزادي و طراحی يک الگوريتم بهينهسازي تكاملی ،به
تعيين درجات و ضرايب کنترلکننده پرداخته شده است .اين روش به
دليل امكان بهينهسازي کنترلکننده داراي مزيت بااليی است ،اما به دليل
اينكه فرآيند دستهبندي نقاط و انتخاب نقاط کار نامی و همچنين تنظيم
کنترل سوئيچ فازي ،همه با هم انجام میشود و معيارهاي عملكرد و
حاشيه پايداري مورد توجه است ،ممكن است تعداد کنترلکنندهها زياد
شده و پياده سازي بسيار پيچيده گردد .هرچند نياز به اطالعات کامل از
سيستم رهگير و پيچيدگی در تحليل پايداري و کارآيی و همچنين عدم
مالحظات قوام ،استفاده از اين روش را در طراحی خودخلبان رهگير
محدود میکند .در دستهاي ديگر از روشها که بهعنوان روشهاي مقاوم
شناخته شدهاند توجه خاصی به قوام و کارآيی در حضور نامعينیها و
اغتشاشات شده است .از ديگر مزاياي اين روش ،نظاممند بودن فرآيند
طراحی و داشتن ابزارهاي مناسب براي تحليل کارآيی و قوام سيستم
اغتشاشيافته میباشد که منجر به اقبال فراوان طراحان خودخلبان گرديده
است] .[8اما در اکثر روشهاي مقاوم ،کنترلکننده طراحیشده داراي
درجه باالي و غيرقابل تعيين در شرايط مختلف میباشد که اين امر منجر
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میباشد] .[11از ويژگیهاي اين روش ،انجام عمليات درونيابی در کل
فضاي کار فرآيند میباشد .در اين مسير ،درونيابی به گونههاي مختلف
انجام میشود .يک روش مورد استفاده ،درونيابی صفرها ،قطبها و بهره
کنترلکننده میباشد .در روشی ديگر ،سيگنالهاي کنترلی بر مبناي
مختصات نقطه کار درونيابی میشوند] .[19،12در اين مراجع ،براي
سوئيچ از درون يابی خطی استفاده شده که در آن ،براي هر نقطه ،چهار
نقطه نامی اطراف آن درنظر گرفته شده و بين اين چهار نقطه بر مبناي
فاصله درونيابی میشود .اين روش به دليل اينكه به ازاي تمام نقاط داخل
فضاي کار نياز به درون يابی دارد ،حجم محاسبات را باال برده و کيفيت
عملكرد را از حالت طراحی شده تنزل میدهد زيرا امكان استفاده از تنها
يک کنترل کننده براي فضاي کاري نزديک يک نقطه کار نامی وجود
ندارد .از معايب اين روشها ،اعمال درونيابی به ازاي تمام نقاط کار
میباشد که باعث پيچيدگی و حجم زياد محاسبات کنترلکننده میباشد
که مطلوب نيست .همچنين در اين روشها ،به بررسی کارايی
کنترلکننده نهايی پرداخته نمیشود .عالوه بر درونيابی خطی ،استفاده از
منطق فازي نيز در طراحی سيستم سوئيچ خودخلبان انجام میشود]-14
 .[18در اين روش با تعريف توابع عضويت فازي به دستهبندي فضا به
گونهاي پرداخته میشود که در نواحی نزديک به نقطه کار نامی ،تنها
يک کنترلکننده فعال میشود و تنها در فواصل ميانی بين نقاط کار نامی،
درونيابی بين کنترلکنندهها انجام میشود .در مرجع ] [13به طراحی
سيستم سوئيچ به کمک ابزار منطق فازي پرداخته شده است .در اين
مرجع ،با استفاده از يک سيستم فازي  ،TSKبه طراحی توابع عضويت و
قواعد فازي به صورت عمومی پرداخته شده و در فرآيند بهينهسازي
کنترل کننده ،تعداد و مرکز توابع عضويت و همچنين قواعد فازي تنظيم
میشوند .اين سيستم به دليل وجود معيارهاي متعدد و سختگيرانه منجر
Journal of Control, Vol. 11, No. 4, Winter 2018
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به کنترلکننده بزرگی میشود که در مرحله پيادهسازي محدوديتهاي

فازي طراحی شده و با اعمال سناريوهاي پروازي به مدل رهگير و

زيادي را به وجود میآورد .در مرجع ] [21نيز از سيستم فازي براي

بهينهسازي باند درونيابی در سيستم فازي ،اقدام به طراحی سيستم

سوئيچ استفاده شده است .البته براي انتخاب نقاط کار و به تبع آن توابع

جدولبندي بهره فازي میشود و در نهايت به ارائه نتايج شبيهسازي بر

عضويت فازي ،از روش الگوريتم ژنتيک استفاده شده است .معيار مورد

روي مدل رهگير پرداخته شده است.

نظر براي بهينهسازي نيز کمينهسازي خطاي ضرايب تابع تبديل میباشد.

 -2مدل دیناميکي رهگير

اصال مطلوب نيست .همچنين حاشيه پايداري مقاوم و عملكرد سيستم در
فرآيند طراحی مدنظر قرار نگرفته است .از جمله ايرادات روشهاي فازي
مورد بررسی ،عدم ارائه تحليل مناسب از عملكرد کنترلکننده نهايی
میباشد.
اما آنچه در اين مقاله انجام شده است ،استفاده از جدولبندي بهره با
سيستم سوئيچ فازي براي استفاده در خودخلبان رهگير میباشد .به دليل
نامعينیهاي مدل خطی که ناشی از اثرات غيرخطی و همچنين تغييرپذيري
با زمان سيستم میباشد ،استفاده از کنترلکننده محلی مقاوم با روش

رهگير  STT1با کنترل دم در سه محور غلتش ،خمش و گردش میباشد.
هدف از طراحی خودخلبان آن است که رهگير مورد نظر بتواند با تغيير
زاويه بالک باالبر ،سكان و ايلرون (  ،)  e ,  r ,  aدستورات متغير شتاب
در محورهاي خمش و گردش (  ) a yr , az rرا به خوبی تعقيب نمايد و
عالوه بر آن سرعت زاويهاي کانال غلتش را صفر کند .بالکهاي سكان
و باالبر توسط عملگر با تابع تبديل زير کنترل میشوند:
n2
) (s
 2
 c ( s) s  2 n s  n2

()1

کنترلکننده استاتيكی شكلدهی حلقه  H پيشنهاد شده است .همچنين
بهمنظور کاهش پيچيدگی طراحی وزنهاي شكلدهی حلقه يک
الگوريتم بهينهسازي ارائه میگردد .در اين الگوريتم وزنهاي شكلدهی

که در آن فرکانس طبيعی عملگر برابر  211rad/secو ضريب ميرايی برابر

 1/7بوده و   ,  cبهترتيب بيانگر سيگنال ورودي به عملگر و سيگنال

حلقه بهگونهاي انتخاب میشوند که حاشيه پايداري مقاوم سيستم نهايی

خروجی از عملگر میباشد .متغيرهاي قابل اندازهگيري ،شتابهاي

بهينه گردد .در قدم بعد با استفاده از ابزار  Vgap-Metricو با توجه به

عمودي و سرعت زاويهاي در محورهاي خمش و گردش و همچنين عدد

حاشيه پايداري مقاوم بهدستآمده براي نقطه نامی ،نقاط کار بعدي

ماخ و ارتفاع میباشد .معادالت ششدرجه آزادي در حالت کلی

انتخاب شدهاند .انتخاب نقاط کار بهگونهاي انجام میشود که هر

بهصورت زير هستند:
U W Q V R 


F  m V  UR W P 
W V P UQ 



کنترلکننده محل ی قادر به تامين پايداري براي زير ناحيه مربوط به خود
باشد و عالوهبرآن به بهينهشدن تعداد زيرنواحی محلی ،توجه خاصی شده
است .اين امر منجر به کاهش قابل مالحظه پيچيدگی محاسبات و سادگی

()2

مرحله سوئيچينگ میشود .بعد از طراحی کنترلکنندهها براي نقاط کار
نامی ،از ي ک سيستم فازي براي سوئيچ استفاده شده است .در اين سيستم
فازي اين قابليت وجود دارد که در قسمتی از ناحيه مربوط به نقطه کار
نامی ،تنها کنترل کننده طراحی شده براي آن نقطه مورد استفاده قرار گيرد
و نيازي به درونيابی چند کنترلکننده نبوده و لذا در پيادهسازي
کنترلکننده سهولت به وجود میآيد .همچنين براي باال بردن کيفيت

که در آن  W ،V ،Uبردارهاي سرعت رهگير در راستاي بدنی بوده و
T

T
ممان بهصورت  F  Fx , Fy , Fz و 

M  L , M , N

و ساده

سازي ،معادالت ششدرجهآزادي به شكل زير تبديل خواهد شد:
Fx  m U W Q V R 
Fy  m V  RU

سناريو طراحی گرديده تا به تحريک نقاط کار مختلف پرداخته و
اعمال سناريوها ،تاب ع معيار انتگرال خطا محاسبه شده و با تغيير باند

I

ماتريس ممان اينرسی رهگير میباشد .با تعريف مولفههاي بردار نيرو و

عملكرد کنترلکننده ،با درنظر گرفتن شرايط عملكردي رهگير ،چند
عملكرد محلی و کلی سيستم کنترل جدولبندي بهره را بهينه سازد .با

 I x P  I xy Q  I xz R    I z  I y  qr  I yz  r  q   I xy rp  I xz pq 


M   I y Q  I yz R  I xz P    I x  I z  pr  I xz  p 2  r 2   I yz pq  I xy qr 


 I z R  I xz P  I yz Q  

   I y  I x  pq  I xy q 2  p 2   I xz rq  I yz rp 
2

2

()9


 m W  QU 

Fz

L  IxP

درونيابی در توابع عضويت فازي ،بهترين باند درونيابی براي سيستم

M  I yQ

سوئيچ فازي مورد استفاده قرار میگيرد.

N  IzR

بخش بندي مقاله به اين صورت است که در بخش دوم مقاله ،به

که در آن  mجرم رهگير میباشد .در تمامی روابط فوق ،سمت چپ

معرفی مدل ديناميكی رهگير پرداخته شده است .در بخش سوم روش

معادالت ،نيروها و ممانهاي آيروديناميكی در جهات مختلف هستند .اين

طراحی کنترل کننده مقاوم معرفی شده و در بخش بعد به انتخاب نقاط
کار و تقسيمبندي ناحيه کاري پرداخته شده و روند طراحی خودخلبان در
نقاط کار انتخاب شده بيان شده است .سپس در بخش پنجم سيستم سوئيچ
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از محدوديتهاي اين روش ،امكان ايجاد تعداد زياد نقطه کار است که

مدل رياضی بيانشده در اين بخش ،توصيفکننده ديناميک يک

طراحی خودخلبان مقاوم با استفاده از جدولبندي بهره فازي

4

ايمان محمدزمان ،سيد محمدجواد معافی مدنی

نيروها و ممانها برحسب ضرايب آيروديناميكی بهصورت زير تعريف

میشوند تا سيستم تحت کنترل شكلدهیشده

میشوند:

مطلوب را دارا باشد.
) Fx  QSC x ( ,  A , M
)Fy  QSC y ( ,  R , M , R

z1

)Fz  QSC z (  ,  E , M , Q

()4

Gs

معيارهاي کارآيی

w2

w1
W1

) L  QSlCl ( ,  A , M , P

W2

G

)N  QSlC n (  ,  R , M , R

k

که در آن  Mعدد ماخ میباشد .براي خطیسازي معادالت رهگير،
ضرايب آيروديناميكی در رابطه فوق بهصورت خطی مدل میشوند:

شكل  :1دياگرام بلوکی استاندارد روش شكلدهی حلقه H 
G s W 2GW 1

()3

C y  C y   C z r R C z R
r

d
C z  C z 
C z Q C z E
e
2U q
d
Cl 
C l P  C l  A
a
2U p
d
C m  C m  
C mq Q  C m  E
e
2U
d
C n  C n  
C n R  C n  R
r
2U r

()4

طراحی کنترلکننده استاتيكی شكلدهی حلقه  H بايد بهگونهاي انجام
شود که نرم بینهايت تابع تبديل حلقه بسته از اغتشاش به خروجی در
شكل  :1مطابق رابطه زير کمينه گردد:
()11

با استفاده از روابط ) )-میتوان توابع تبديل هر سه کانال غلتش،خمش و

Gs 

    1

در رابطه فوق





k 
1
 min     I  G s k    I
stab k 
I 

z 
 1 
z 2  

min T w 1 
 
w 2 

stab k 

حاشيهپايداري مقاوم سيستم حلقهبسته میباشد.

گردش را بهدست آورد .در اينجا براي سادگی تنها توابع تبديل

طراحی کنترلکننده استاتيكی شكلدهی حلقه  H با اعمال نامعينی

کانالهاي غلتش و خمش نشان داده میشوند زيرا تابع تبديل کانال

روي ضرايب نرماليزهشده از سمت چپ نسبت به هم اول سيستم تحت

گردش مشابه کانال پيچ میباشد:

کنترل شكلدهیشده  G sانجام میشود .تحقق فضاي حالت سيستم
تحت کنترل شكلدهیشده  G sرا بصورت زير درنظر بگيريد:

L A
)p(s

 a (s ) sI x  L p

()1
()1



q s 
M e s   Z e M   Z  M  

e s  s 2   M q  Z  V  s   Z  M q  M  Z q  V  M 

()7



Z  s 2   M  Z q  Z  M q  s   Z  M   Z e M  
az  s 
 2
q s  s   M q  Z  V  s   Z  M q  M  Z q  V  M 





()11
n y nu

که در آن

, D R

n y n

A  R n n , B  R n nu ,C  R

میباشد .ضرايب نرماليزهشده از سمت چپ نسبت به هم اول سيستم تحت
کنترل  G sرا بهصورت زير میتوان نوشت:

که در آن:
SQDCzq
m
SQDCme
Iy

()8

B

D

A
Gs  
C

SQDCm
Iy
SQD 2 C mq
I yV

Zq 

LA  QSDCla

()12

 D
L p  QSDCl p .

 2V 
SQC ze
Z 
m
SQC z
Z 
m

M 
M 
Mq 

B  LD
L 

E 1/ 2 D E 1/ 2 

 A  LC
M l    1/ 2
C
E

Nl

که در آن ماتريسهاي  L, Eبهصورت زير میباشند:
()19

E  I  DD

T

1

()14

L  ( BD  ZC ) E
T

T

و در رابطه ) ماتريس  zجواب يكه معادله جبري ريكاتی زير میباشد:

 -3کنترلکننده استاتيکي شکلدهي حلقه ∞H
در اين بخش مروري بر روش استاتيكی شكلدهی حلقه
میشود .در اين روش ابتدا سيستم تحت کنترل نامی
توسط وزنهاي شكلدهی حلقه

W 2 ,W 1
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G

()11

H

مطابق شكل :1

بهگونهاي مناسب شكلدهی

( A  BF 1DT C ) Z  Z ( A  BF 1DT C )T
 ZCT E 1CZ  BF 1BT  0

که در رابطه فوق:
()11

F  I  DT D
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)M  QSlC m ( ,  E , M , Q

z2

1

طراحی خودخلبان مقاوم با استفاده از جدولبندي بهره فازي
ايمان محمدزمان ،سيد محمدجواد معافی مدنی

میتوان نشان داد رابطه زير همواره برقرار است:
()17

k 
1
     I Gs k   I
I 

Gs 



 k  
1
1 
   (I  G s k  ) M l 
 I 


2 

()29

اين رابطه بدين معنی است که میتوان بهجاي طراحی کنترلکننده k 









1

2

براي نامساويهاي ماتريسی خطی بوده که در قضيه زير بيان میشود:

 I n y
2

0

1

E

0

 B


1 
~ I  ~ 
B   n u , C   CR 0 0 E 2 
D




 0 



()24

با توجه به رابطه فوق میتوان شرايط وجود کنترلکننده استاتيكی
شكلدهی حلقه  H را بهدست آورد .اين شرايط بر اساس وجود جواب

E

0
 I nu

و کنترلکننده نهايی بهصورت زير محاسبه میشود:

k s W 2 k W 1

()21

قضيه  :1اگر تحقق فضاي حالت  G sبا رابطه ) بيان شود،
براي سيستم تحت کنترل

ممكن اس ت الزم باشد براي رسيدن به حاشيهپايداري مقاوم قابل قبول و

شكلدهی شده  G sوجود دارد (  ) kبهگونهاي که نرم بینهايت تابع

کارآيی مناسب ،فرآيند طراحی وزن هاي شكلدهی حلقه چندين بار

تبديل زير را مینيمم کند:

تكرار شود و عالوه بر آن با قاطعيت نمیتوان گفت حاشيهپايداري بهينه

کنترلکننده استاتيكی شكلدهی حلقه

()18

    1


H

 k 
1 1 
  ( I  Gs k ) M l 
 I 


اگر عدد    1و ماتريس معين مثبت متقارن R

وجود داشته باشند

بطوريكه :

وزنهاي شكلدهی حلقه و همچنين بهينهکردن حاشيهپايداري مقاوم ،از
الگوريتم ارائه شده در استفاده میگردد که به کمک آن فرآيند طراحی
وزنهاي شكلدهی حلقه آسان شده و حاشيهپايداري مقاوم نيز به بهينه
محلی میرسد .عالوهبرآن کنترلکننه نهايی نيز از نوع استاتيكی بوده که
درجه پايينی دارد.

R( A  LC )T  ( A  LC ) R  0

()13
2 

()21

حاصل شده است .لذا براي حل اين مساله و سادهسازي فرآيند انتخاب


0




1

 LE

2

RCT  BDT

1

 E

E

 I n y

2

در رابطه ) ،ماتريسهاي L , E

1

E


 AR  RAT  BBT

T
 CR  BD
1

 E 2 LT



 -4انتخاب نقطه کار مناسب و طراحي
خودخلبان مقاوم
در اين بخش با استفاده از ابزار  v-gap metricناحيه پروازي

در روابط ) و ) با روابط ) و ) توصيف

رهگير به چند زيرناحيه تقسيم شده و براي هر زيرناحيه نقطه کار مناسبی

میشوند .بعد از حل نامساويهاي ) ) و بهدستآوردن ماتريس معين

انتخاب میشود .اين نقطه بايد بهگونهاي باشد که کنترلکننده

خيلی بزرگ بود (بهطور معادل،

طراحی شده در آن توانايی تامين پايداري در ساير نقاط درون زير ناحيه

حاشيهپايداري مقاوم خيلی کوچک بود) بايد وزنهاي شكلدهی حلقه

مربوط به خود را داشته باشد .ثانيا بهمنظور جلوگيري از پيچيدگی در

 W 2 ,W 1دوباره طراحی شوند ،در غير اين صورت میتوان از لم کران

هنگام جدولبندي بهره ،تعداد اين نواحی تا حد امكان بايد کم باشد.

حقيقی براي بهدستآوردن کنترلکننده استاتيكی شكلدهی حلقه H 

ابزار  v-gap metricبيانگر بيشترين فاصله بين پاسخ فرکانسی دو

مثبت R

و عدد



 ،اگر عدد



استفاده کرد .اين کنترلکننده با رابطه زير محاسبه میشود :
()21





~
~ 1
k  k I  Dk

با کمک اين ابزار میتوان تعيين کرد که اگر کنترلکنندهاي بتواند سيستم
تحت کنترل نامی

~
که در رابطه فوق  kبا حل نامساوي زير حاصل میشود:
()22

سيستم  LTIدر حالت نامی(  ) Gو غير نامی(  ) Gمیباشد .عالوه بر آن

~ ~ ~ ~ ~~ ~
A  Bk C  C T k T B T  0

شرايطی خواهد توانست سيستم تحت کنترل غير نامی

G

را نيز پايدار

کند .اين موضوع در اثبات پايداري سيستم حلقهبسته مورد بررسی در اين
مقاله در تمام ناحيه پروازي رهگير بسيار کاربرد خواهد داشت.

~ ~ ~
ماتريسهاي  C , B , Aدر رابطه ) بهصورت زير هستند:

تعریف v-gap metric :بهصورت زير تعريف میشود
()21
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G

را بهصورت مقاوم پايدار کند ،آنگاه تحت

 and wno det   s   0
otherwise

det   j    0

if

   P1 , P2  ,


v  P1 , P2   

1,
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کمينه کرد.

1

 I n y

بهگونهاي که نرم بینهايت تابع حلقهبسته در رابطه ) را کمينه کند،
میتوان نرم بینهايت تابع حلقهبسته معادل آن را که در رابطه ) آمده

 LE
0

RCT
0


 AR  RAT

0
~ 
A
 CR

1
  E 2 LT


طراحی خودخلبان مقاوم با استفاده از جدولبندي بهره فازي

1

ايمان محمدزمان ،سيد محمدجواد معافی مدنی

که

در

~
~
P1, P2  :  N 2 M1  M 2 N1

آن:

~
~
  s  : N 2 N1  M 2 M 1و

و

 N2 , N1, M 2 , M1ضرايب از سمت

1.5  M  3.5
500m  h  18000m

()28

چپ نسبت به هم اول سيستمهاي تحت کنترل  P1, P2بوده و
 wno det s برابر تعداد چرخش تابع   s در جهت عقربههاي

ساعت حول مبدأ میباشد که در نمودار نايكوئيست مشخص است .قضيه
کنترل نامی

G

را بهصورت مقاوم پايدار کند ،آنگاه خواهد توانست

سيستم تحت کنترل غير نامی

G

شكل  :2دياگرام بلوکی مدل خطی رهگير در کانال خمش به همراه عملگر

را نيز پايدار کند.

قضيه  :2سيستم تحت کنترل نامی

G

و وزنهاي شكلدهی حلقه و کنترلکننده مقاوم

داده شده است و

     boptG است .براي کنترلکننده داده شده  Kو براي تمام

د ر اين مقاله محدوده عملياتی رهگير به سه قسمت تقسيم شده و
براي هر قسمت ،نقطه کار مناسبی مشخص میگردد ،بهگونهاي که

سيستمهاي تحت کنترل غير نامی که داراي ويژگی  v G, G   

کنترلکننده طراحیشده براي هر نقطه کار قادر به تامين پايداري براي

هستند ،رابطه زير برقرار است ]:[21

تمام نقاط درون هر زير ناحيه باشد .براي نشاندادن اين موضوع فضاي هر
زيرناحيه برحسب ارتفاع و ماخ شبكهبندي شده سپس تابع حلقهباز G i

arc sin b G,K  arc sin - arc sin

()27

که بهصورت خطچين در شكل  2نشانداده شده است بهازاي تمام  iنقطه

اگر و فقط اگر. bG, K   :

موجود درون اين ناحيه محاسبه شده و سپس با استفاده از وزن
بتواند سيستم تحت

طراحیشده W 2

پايدار کند ،میتواند هر

G s ,i

قضيه فوق بيان میکند که اگر کنترلکننده
کنترل نامی

G

را با حاشيهپايداري مقاوم



K

سيستم تحت کنترلی که فاصله آن از سيستم تحت کنترل نامی ،کمتر از


باشد را نيز پايدار نمايد.
اين قضيه از آن جهت حائز اهميت است که اگر بتوان درون هر

زيرناحيه در محدوده عملياتی رهگير ،سيستم تحت کنترل نامی

G

شكلدهی

تمامی اين توابع شكلدهی میشوند .در نتيجه  iتابع
حاصل میشود .آنگاه فاصله  v-gapبين تمام

 G s , iها با تابع شكلدهیشده نامی G s

مطابق  -محاسبه میشود .اگر

ماکزيمم فاصله بين سيستمهاي تحت کنترل شكلدهیشده

G s ,i

با

G
سيستم تحت کنترل شكلدهیشده نامی  ، sاز حاشيهپايداري مقاوم

مناسبی يافت بهگونهاي که فاصله  v-gapآن با ساير سيستمهاي تحت

بهدست آمده براي نقطه نامی کمتر بود آنگاه طبق قضيه  ،2کنترلکننده

کنترل ديگر درون زيرناحيه ،کمتر از حاشيهپايداري مقاوم  bG, Kباشد

استاتيكی k 

آنگاه میتوان مطمئن بود که کنترلکننده

K

تمامی سيستمهاي تحت

کنترل موجود درون زيرناحيه پروازي رهگير را نيز پايدار خواهد کرد.
نكته قابل ذکر اين است که بهعلت استفاده از روش شكلدهی حلقه
 ،در اينجا بايد  v-gapبين سيستمهاي تحت کنترل شكلدهیشده

H

محاسبه شود .دياگرام بلوکی سيستم تحت کنترل شكلدهیشده رهگير
در شكل  2آمده است .در اين شكل دياگرام بلوکی سيستم خطیشده
رهگير به همراه عملگر و کنترلکننده و وزنهاي شكلدهی حلقه
نشانداده شده است .براي طراحی کنترل کننده در هر نقطه کار ،ابتدا حلقه
داخلی(سرعت زاويهاي) با طراحی بهره مناسب

kq

طراحیشده براي اين نقطه کار تضمينکننده پايداري در

تمام زيرناحيه مشخصشده در خواهد بود .در غير اينصورت نقطه کار
نامی بايد دوباره انتخاب شود و اين فرآيند دوباره تكرار گردد .بعد از
آزمون و خطا سه نقطه که در نشان داده شده است ،انتخاب میگردد.
در  v-gap ،-بين سيستم تحت کنترل شكلدهیشده در اين سه
نقطه نامی با ساير نقاط درون هر زيرناحيه نشان داده شده است .نتايج ،
نشان میدهد که حاشيهپايداري مقاوم کنترلکننده طراحیشده در هر
نقطه نامی از بيشينه  v-gapدر ناحيه مربوط به خود بزرگتر است .پس
میتوان نتيجه گرفت که هر سه کنترلکننده مقاوم طراحیشده ،قادر به

پايدار شده و سپس

حفظ پايداري در هر سه زيرناحيه مربوط به خود هستند .در مشخصات

تابع حلقهباز نامی(بهصورت خطچين در شكل  2به عنوان ورودي به

وزنهاي شكلدهی حلقه بههمراه کنترلکننده استاتيكی مقاوم آمده

الگوريتم بهينهسازي بيانشده در بخش قبل داده میشود .خروجی اين

است.

الگوريتم وزنهاي شكلدهی حلقه
استاتيكی شكلدهی
وزنی

W2

حلقه H 

W 2 ,W 1

بههمراه کنترلکننده

میباشد (در اين مقاله براي سادگی تابع

برابر واحد انتخاب شده است) .محدوده عملياتی رهگير به

صورت زير میباشد:
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زير بيانگر شرايطی است که اگر کنترلکنندهاي بتواند سيستم تحت
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طراحی براي هر ناحيه

سيستمهاي تحت کنترل درون ناحيه سوم

در ادامه به طراحی خودخلبان رهگير بهمنظور صفر کردن نرخ
زاويهاي حلقه غلتش پرداخته می شود .از آنجايی که در بهدست آوردن
معادالت خطی رهگير به منظور جلوگيري از تزويج بين کانالهاي پيچ و
ياو ،فرض شده است که سرعت زاويهاي کانال غلتش صفر باشد پس بايد
سرعت زاويهاي کانال غلتش را با طراحی يک کنترلکننده فيدبک ساده
مطابق صفر کرد.
شكل  :4فاصله  v-gapبين سيستم تحت کنترل شكلدهیشده نامی با ساير
سيستمهاي تحت کنترل درون ناحيه اول

ضرايب

k 2, k1

که در آمدهاند ،بهگونهاي طراحی میشوند که

پهناي باند سيستم حلقهبسته در کانال غلتش در بزرگتر از پهناي باند
کانالهاي خمش و گردش باشد .زيرا سرعت زاويهاي کانال غلتش بايد
سريعتر از کانالهاي ديگر صفر شود و در غير اينصورت تزويج بين
کانالهاي خمش و گردش رخ خواهد داد.
1
s

a s 

P s 

k1

Ga

k2

actuator

شكل  :7دياگرام بلوکی مدل خطی رهگير در کانال غلتش بههمراه حلقه
فيدبک

 -5طراحي سویيچ فازي
شكل  :1فاصله  v-gapبين سيستم تحت کنترل شكلدهیشده نامی با ساير
سيستمهاي تحت کنترل درون ناحيه دوم

بعد از طراحی کنترل کننده براي نواحی مختلف فضاي کاري ،نوبت به
طراحی ساز وکاري براي انتقال بين کنترل کننده ها ،در شرايط حرکت
فرآيند از نقطه کاري در ناحيه اي به نقطه کاري در ناحيه ديگر می رسد.
براي اين کار در اين مقاله از ابزار سيستم فازي استفاده شده است .از
مزيت هاي اين ابزار می توان به انتقال نرم بين کنترل کننده ها اشاره نمود
که در مقايسه با سوئيچ سخت تغييرات سيگنال کنترلی نرم تر بوده و لذا
در خروجی نوسانات شديدي مشاهده نمی شود .همچنين در اين حالت،
در مناطق مرزي ،بين کنترل کننده ها برون يابی می شود که به عملكرد
بهتر کنترل کننده نهايی منجر می شود.
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شكل  :9تقسيم محدوده عملياتی رهگير به سه زيرناحيه بههمراه نقاط
شكل  :1فاصله  v-gapبين سيستم تحت کنترل شكلدهیشده نامی با ساير
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جدول  :1مقايسه بين حاشيهپايداري مقاوم و بيشينه  v-gapبين سيستمهاي تحت کنترل نامی و اغتشاشيافته در هر ناحيه

mach  1.5
height  2000m

mach  1.5
height  11000m

mach  2.5
height  11000m

محدوده هر زيرناحيه

1.5  mach  3.5
500m  h  11000m

1.5  mach  2.5
11000m  h  15000m

2.5  mach  3.5
11000m  h  15000m

حاشيهپايداري مقاوم

0/25

0/21

0/83

بيشينه  v-gapدر هر ناحيه

0/83

0/53

0/83

مختصات نقطه كار

جدول  :5تابع وزنی  W 2بهازاي سه نقطه کار نامی بههمراه کنترلکننده استاتيكی مقاوم و ضريب پايدارساز حلقه داخلی
نقطه نامي اول

نقطه نامي دوم

نقطه نامي سوم

kq

-0/2

-0/8

-0/8

W2

0.001s 3  0.11s 2  24s  71
s 3  134s 2  1933s  0.2

0.005s 3  0.47s 2  21.4s  85
s 3  65s 2  1845s  0.2

0.005s 3  0.47s 2  21.4s  85
s 3  65s 2  1845s  0.2

k

0/33

0/37

0/82

جدول  :8ضرايب کنترلی حلقه غلتش در سه نقطه کار
نقطه كار اول

نقطه كار دوم

نقطه كار سوم

k 2  10, k 1  0.27

k 2  10, k 1  0.27

k 2  10, k 1  0.27

براي طراحی سيستم سوئيچ فازي ،بايست تک تک اجزاي سيستم
فازي طراحی شود .اجزاي سيستم فازي عبارتند از واحد فازي گر ،فازي
زدا ،جدول قواعد و موتور استنتاج فازي .ابتدا به بررسی واحد فازي گر
پرداخته می شود .توابع عضويت فازي براي فازي گر بر مبناي مختصات
فضاي کار قابل تعريف است .البته بايست توجه نمود که به دليل اينكه در
طراحی توابع عضويت سيستم فازي ،متغيرها از هم مستقل هستند ،لذا
بايست فضاي کار را به تعدادي مستطيل تقسيم نمود که در آن ،هر
مستطيل با مستطيل هاي مجاور داراي طول يا عرض برابر باشد .اين بدين
معنی است که بايست هر خط تقسيم کننده فضا در سرتاسر فضا امتداد
يابد و به همين دليل ،بايست فضاي کار تقسيم شده به سه فضا را اصالح
نموده و خط تقسيم ماخ برابر  2.1را در ناحيه اول نيز امتداد داد که منجر
به پديد آمدن  4ناحيه می شود .البته نكته قابل توجه اين است که دو
ناحيه کوچكتر زير مجموعه ناحيه يک ،هر دو داراي يک کنترل کننده
می باشند.

شكل  :8فضاي کاري ناحيهبندي شده براي طراحی توابع عضويت
فازي
براي فضاي کار ناحيه بندي شده در شكل  ،8می توان توابع
عضويت فازي را براي هر متغير طراحی نمود .يک پارامتر مهم ديگر در
طراحی توابع عضويت فازي براي فازيگر ،مشخص نمودن ميزان عرض
باند انتقال است که در آن انتقال تابع عضويت از صفر به يک و بالعكس
اتفاق میافتد.

مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،4زمستان 1931

Journal of Control, Vol. 11, No. 4, Winter 2018

Downloaded from joc.kntu.ac.ir at 6:59 +0430 on Sunday September 19th 2021

نقطه نامي اول

نقطه نامي دوم

نقطه نامي سوم
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با توجه به اينكه مقدار درنظر گرفته شده براي باند يک مقدار کامال
تجربی بوده و با سعی و خطا به دست آمده است ،براي انتخاب دقيقتر و
بهينه اين مقدار از روش بهينه سازي خاصی استفاده شده است .در اين
روش ،با استفاده از چند سناريو پروازي از پيش طراحی شده ،به تست
مقادير مختلف باند براي توابع عضويت فازي پرداخته شده سپس با
اينجا انتگرال قدرمطلق خطا می باشد ،بهترين مقدار براي باند انتخاب شده
است .در جدول  4ماتريس به دست آمده براي مقادير مختلف تنظيم باند،
آورده شده است .در اين جدول ،مقادير مختلف تابع عملكرد براي

شكل  :11توابع عضويت خروجی

باندهاي مختلف براي توابع عضويت فازي آورده شده است .همان طور

جدول قواعد فازي به تعداد نواحی داراي قاعده می باشد .در اينجا

که در جدول مشخص شده ،مقدار  17.7232براي تابع عملكرد که

چهار ناحيه وجود دارد که براي هر کدام يک قاعده بايد نوشته شود .در

مربوط به باند  %11براي ماخ و باند  %31براي ارتفاع میباشد ،مناسبترين

قسمت اگر قواعد فازي ،دو متغير که برابر تعداد متغيرهاي ورودي سيستم

تنظيم براي کنترلکننده میباشد که در نشان داده شده است .اسم

می باشد وجود دارد .در قسمت آنگاه قواعد فازي نيز به تعداد کنترل

گذاري توابع عضويت هم در شكل انجام شده است .توابع عضويت فازي

کننده ها که سه کنترل کننده می باشند ،متغير خروجی وجود دارد .چهار

براي فازي زدا نيز براي تمام کنترل کنندهها به يک شكل و به صورت

قاعده فازي مورد استفاده در اين سيستم به صورت زير می باشد:

شكل  11خواهد بود.

if m  M Low and h  H Low Then C 1  ON and C 2  OFF and C 3  OFF
if m  M Low and h  H High Then C 1  OFF and C 2  OFF and C 3  ON

()23

if m  M High and h  H Low Then C 1  ON and C 2  OFF and C 3  OFF
if m  M High and h  H High Then C 1  OFF and C 2  ON and C 3  OFF

جدول  :4مقادير تابع عملكرد براي مقادير مختلف باند تغييرات توابع عضويت
فازي
باند %31
براي ارتفاع

باند

%11

براي ارتفاع

براي استنتاج فازي از ورودي هاي به دست آمده ،موتور استنتاج
باند

%11

فازي مورد استفاده می شود .براي اين کار ،از موتور استنتاج ضرب

براي ارتفاع

17.3891

18.9911

13.1184

17.7232

18.1727

18.1113

17.7817

18.2179

18.4311

باند

%11

براي ماخ
باند

%11

براي ماخ
باند
براي ماخ

ممدانی و فازي زداي ميانگين مرکز استفاده میشود .در نهايت ،روابط به
صورت زير به دست میآيد:
()91

yil Ml  m t   .hl  h t  

 m t   .  h t  
l
h

l
M



t = 

4

l=0
4

l=0

wi

%31

با طراحی اين سيستم فازي ،امكان سوئيچ فازي کنترل کنندهها در
فضاي به دست آمده ممكن می گردد .در ادامه ،نتايج به دست آمده از
سيستم سوئيچ فازي آورده شده است.

 -6نتایج شبيه سازي
بعد از طراحی کنترلکننده استاتيكی شكلدهی حلقه ∞ Hو

وزنهاي شكلدهی حلقه W 2 ,W 1

در نقاط کار مختلف و طراحی ساز و

کار فازي براي درونيابی بين کنترلکنندهها ،بهمنظور اطمينان از عملكرد
سيستم بايستی آنرا به شبيهسازي شش درجه آزادي غيرخطی اعمال
شكل  :3توابع عضويت ارتفاع و ماخ

نمود.
هدف از شبيهسازي ششدرجه آزادي اين است که نشان داده شود
کنترل کننده طراحی شده قادر است معيارهاي کارآيی و پايداري که در
بخش قبل بيان شد را براي سيستم غيرخطی حفظ کند .براي آن که
کارآيی کنترلکننده مقاوم نشان داده شود ،دستور شتاب ورودي
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بررسی نتايج حاصل از پرواز با استفاده از يک تابع معيار مشخص که در

طراحی خودخلبان مقاوم با استفاده از جدولبندي بهره فازي

11

ايمان محمدزمان ،سيد محمدجواد معافی مدنی

بهصورت پله در نقاط مختلف مطابق و به سيستم اعمال میشود و
معيارهاي کارآيی در اين نقاط بررسی میشوند .براي مقايسه دو حالت
سوئيچ سخت و سوئيچ فازي و نشان دادن اينكه اثرات سوئيچينگ به طور
کامل از بين می رود ،در و ورودي يكسان به دو حالت اعمال شده و
نتيجه هاي به دست آمده ترسيم شده است.

مربوط به سوئيچ سخت است ،داراي پرش شديد در ثانيه  22است ،حال
آنكه کنترل کننده با سوئيچ فازي توانسته به خوبی اثر سوئيچ را حذف
نمايد .و پاسخی بسيار نرم بدهد .وزن هاي کنترل کننده براي حالت فازي
در شكل  19آورده شدهاند .براي نمايش بهتر تفاوت عملكرد سوئيچ

شكل  :19نمايش وزنهاي سه کنترلکننده در حالت سوئيچ فازي

سخت و سوئيچ فازي ،در شكل  14نوسانات شديد در حالت سوئيچ
سخت آورده شده و همچنين ،نتيجه سوئيچ نرم (فازي) نيز نشان داده شده
است .در شكل  11در بازه تغييرات تمرکز شده تا تفاوت بهتر نشان داده
شود.
همان طور که در شكلهاي  14و  11نشان داده شده است ،نوسانات
شديد ناشی از سوئيچ سخت در خروجی سيستم ،با اعمال سوئيچ نرم در
کنترل کننده جدولبندي بهره به طور کامل حذف شده و عملكردي
ماليم قابل مشاهده است.
شكل  :14عملكرد سوئيچ فازي و سوئيچ سخت در يک سناريوي پروازي

شكل  :11عملكرد دو کنترل کننده با سوئيچ فازي و سوئيچ سخت
شكل  :11نمايش دقيقتر عملكرد سوئيچ فازي و سوئيچ سخت در يک
سناريوي پروازي

 -8نتيجهگيري
در اين مقاله ،کنترلکننده جدولبندي بهره فازي براي يک رهگير از نوع
دم کنترل طراحی شد .ابتدا ناحيه پروازي رهگير به چند زيرناحيه تقسيم
شده و براي هر زيرناحيه کنترل کننده مقاوم طراحی شد .اين طراحی
بهگونهاي انجام گرفت که هر کنترلکننده قادر به تضمين پايداري براي
زيرناحيه مربوط به خود باشد .براي اين منظور از ابزار v-gap metric
استفاده شد .در ادامه به منظور طراحی کنترلکننده جدولبندي بهره و
شكل  :12نمايش لحظه سوئيچ زنی در حالت سوئيچ سخت

به منظور انتقال از يک ناحيه کاري به يک ناحيه ديگر از سوئچينگ فازي

در حدود ثانيه 22

استفاده شد .به منظور تعيين بهترين باند براي توابع عضويت ،با استفاده از
چند سناريو پروازي از پيش طراحی شده ،به تست مقادير مختلف باند
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همان طور که در شكل  12ديده می شود ،خروجی سبز رنگ که
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