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چکیده :در این مقاله ایده جدیدی از یک پرنده بدون سرنشین دوپرّه که به کمک جابجایي مرکز جرم و توسط مكانیزم جرم متحرک
کنترل ميشود ارائه شده و سپس برای اولین بار طراحي کنترلر پیش بین مبتني بر مدل خطي برای چنین پرنده ای ارائه شده است .به دلیل
مقید بودن شدید ورودی های کنترلي در این نوع پرنده ،الزم است در طراحي کنترلر قیود کنترلي لحاظ شوند و به همین دلیل سایر روش
های کنترل نامقید در این نوع پرنده قابل استفاده نیستند .کنترلر پیش بین مبتني بر مدل خطي طراحي شده بر مبنای قیود کنترلي ،بر روی مدل
دینامیكي غیرخطي حرکت در صفحه پرنده فوق پیاده سازی شده و با کنترلر  LQRمقایسه شده است ،همچنین اثر در نظر گرفتن قیود کنترلي
بر عملكرد کنترلر مورد بررسي قرار گرفته است .نتایج شبیه سازی عملكرد قابل توجه این نوع کنترلر را در کنترل پرنده ضمن رعایت قیود
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کنترلي نشان مي دهد.
کلمات کلیدی :پهپاد ،دوپرّه ،مرکز جرم متغیر ،کنترل ،کنترلر پیش بین مبتني بر مدل

Shahin Darvishpoor, Jafar Roshanian, Taha Yasini
Abstract: This paper presents design and implementation of Model Based Predictive Controller
(MPC) for a novel Bi-Rotor Moving Mass Controlled (MMC) Unmanned Aerial Vehicle (UAV). Due
to the strict constrained control inputs in this type of UAV, it is necessary to take into account the
constrained controller design and un-constrained control methods are not applicable. MPC controller
which is designed based on the linear model by considering control constraints, is implemented on
the nonlinear model of the UAV’s planar motion and compared with LQR controller, the simulation
results show significant performance of this controller in control of the UAV while respecting control
constraints.
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Model Predictive Controller Design for a Novel Moving Mass
Controlled Bi-rotor UAV
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 -1مقدمه
پرنده های بدون سرنشین در سالهای اخیر در بخش های مختلفي از
صنعت از جنگل باني ،کشاورزی ،تلوزیون و رسانه ،ارائه اینترنت ،جابجایي
بسته های پستي تا نظارت و پایش مراکز صنعتي مانند پتروشیمي کاربرد
داشته اند[ .]1با توجه به نیازهای متنوع موجود در هر یک از این بخش ها
انواع مختلفي از پرنده های بدون سرنشین با ساختارهای متنوع توسعه داده
شده اند ،هر یک از این پرنده ها با توجه با پارامترهای پروازی مانند
مداومت پروازی ،وزن محموله ،سرعت پرواز ،میزان مانورپذیری و
پرنده های بدون سرنشین به چند دسته مختلف تقسیم بندی ميشوند،
یكي از پرکاربردترین دسته ها ،پرنده های عمودبرخاست هستند ،این پرنده
ها با توجه به عدم نیاز به باند نشست و برخاست در بیشتر بخش های صنعت
قابل استفاده هستند ،در این دسته از پرنده ها نیز چندپرّه ها به دلیل وزن
کم ،سادگي ساخت ،ارزان قیمت بودن و محدوده عملیاتي مناسب بسیار
پرطرفدار هستند[.]3[ ,]1
یكي از ایده هایي که در پرنده های بدون سرنشین چندپرّه مورد

دیكسیت و همكارانش به منظور جلوگیری از برخورد با موانع در یک
هشت پرّه انجام شده است[ .]8وانگ و همكارانش نیز به یک کنترل پیش
بین مبتني بر مدل بهینه به منظور کنترل یک چهارپرّه با وزن بار نامعلوم
پرداخته اند[ .]9تالش هایي نیز به منظور ترکیب کنترل پیش بین مبتني بر
مدل با سایر کنترلرها انجام گرفته است ،از جمله باتاچارجي و همكارش با
ترکیب کنترل پیش بین مبتني بر مدل و کنترلر مدلغزشي به طراحي یک
کنترلر مقاوم برای یک چهارپرّه پرداخته است[ .]10همچنین میالدی و
همكارانش نیز با ترکیب یک مشاهده گر مدلغزشي و کنترل پیش بین مبتني
بر مدل غیرخطي به طراحي یک کنترلر تعقیب برای یک چهارپرّه پرداخته
اند[ .]11کنترل پیش بین مبتني بر مدل در سایر حوزه های هوافضا از جمله
ماهواره ها ،هواپیماها و فضاپیماها نیز کاربردهای گسترده ای دارد[ .]12با
توجه به نوین بودن طرح دوپرّه عمودپرواز کنترل شونده از طریق جابجایي
مرکز جرم ،تا کنون فعالیت چنداني بر روی کنترل و هدایت آن انجام نشده
است و طراحي کنترل پیش بین مبتني بر مدل برای آن برای اولین بار در
این مقاله مطرح ميشود.

مكانیزم کنترلي است ،در این روش یک یا چند جرم متحرک در سازه

پرنده مورد نظر این پژوهش از دو موتور و ملخ تشكیل شده است که

پرنده تعبیه ميشوند ،با جابجایي این اجرام متحرک مرکز جرم پرنده نیز

در یک محور و در خالف جهت یكدیگر نصب شده اند ،به منظور حذف

جابجا ميشود ،در نتیجه نیروی پیشران پرّه ها حول مرکز جرم گشتاوری

گشتاور عكس العملي و گشتاور ژیروسكوپي این دو موتور خالف جهت

تولید ميکند که برای کنترل پرنده مورد استفاده قرار ميگیرد ،این مكانیزم

یكدیگر ميچرخند ،بدنه پرنده به شكل یک قاب مربعي در نظر گرفته شده

تا پیش از این در تکپرّه ها و چهارپرّه ها مورد استفاده قرار گرفته است و

است که چهار جرم متحرک در اضالع آن قرار گرفته اند ،این چهار جرم

ایده استفاده از آنها در ساختاری جدید به صورتي که در بخش های آتي

که دو به دو باهم حرکت ميکنند به همراه دو موتور که در مرکز بدنه قرار

ذکر ميشود برای اولین بار توسط نگارندگان این مقاله مطرح شده

گرفته اند عملگرهای کنترلي پرنده محسوب ميشوند .شكل 1تصویری

است[.]4[ ,]2

نمادین از چنین پرنده ای را نشان ميدهد.

استفاده از مكانیزم جابجایي مرکز جرم برای کنترل پرنده چند مزیت
عمده خواهد داشت ،اوال این ساختار امكان بهره برداری حداکثری از
نیروی موتورها را در پرواز سیر ممكن ميکند ،که این موضوع به نوبه خود
مداومت پروازی و سرعت سیر باال را به همراه خواهد داشت ،دوما امكان
اصالح انحراف مرکز جرم از مرکز سطح را که به دلیل نامعیني های ساخت
غالبا پیش ميآید فراهم ميکند[ .]5استفاده از دوپرّه ،مانند آنچه در این
مقاله مورد استفاده قرار گرفته است ،عالوه بر مزایای فوق امكان صرفه
جویي در مصرف انرژی و کاهش هزینه ها را نیز فراهم خواهد کرد.
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استفاده قرار گرفته است ،استفاده از مكانیزم جابجایي مرکز جرم به عنوان

-2دینامیک پرنده بدون سرنشین
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محدوده عملیاتي برای کاربردهای مختلفي مناسب خواهند بود[.]3[ ,]2

موانع در پرنده های بدون سرنشین پرداخته اند[ .]7فعالیت مشابهي نیز توسط

به دلیل پرکاربرد بودن پرنده های بدون سرنشین چندپرّه تا کنون
تحقیقات مختلفي بر روی کنترل آنها انجام شده است ،که شامل انواع
طراحي یک کنترل پیش بین مبتني بر مدل سریع برای یک چهارپرّه

جابجایي مرکز جرم

پرداخته است و کنترلر طراحي شده را بر روی یک مدل آزمایشگاهي

با جابجایي جرم ها در راستای محور طولي ،نیروی موتورها گشتاوری

آزمایش کرده است[ .]6همچنین آماتو و همكارانش به طراحي یک سامانه

حول محور عرضي ایجاد ميکند که برای کنترل کانال فراز مورد استفاده

بر اساس کنترل پیش بین مبتني بر مدل به منظور جلوگیری از برخورد با

قرار ميگیرد(شكل-2پ) ،به همین ترتیب جابجایي جرم ها در راستای
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مختلف کنترلر پیش بین مبتني بر مدل نیز ميشود ،به عنوان مثال دانیالي به

شكل  1شماتیک پرنده بدون سرنشین دوپرّه کنترل شونده از طریق
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شكل  4نحوه کنترل پرنده در کانال های مختلف
ب) ،به منظور کنترل کانال سمت نیز از ایجاد اختالف در سرعت دوراني

پیش از پرداختن به مدلسازی پرنده الزم است دستگاه های مختصات

موتورهای مرکزی استفاده ميشود(شكل-2الف) .همچنین برای کاهش و

مورد استفاده در مدلسازی را تعریف کنیم ،برای مدلسازی ما سه دستگاه

افزایش ارتفاع نیز سرعت دوراني موتورهای مرکزی افزایش یا کاهش

مختصات اصلي الزم خواهیم داشت ،دستگاه مختصات اینرسي زمیني،

ميیابند(شكل-2ت).

دستگاه مختصات بدني و دستگاه مختصات مرکز جرم ،حرکت دوراني

جرم های متحرک به صورت موتورهای کوچكي در یال های بدنه
در نظر گرفته شده اند که به کمک مكانیزم چرخ دنده شانه ای حرکت
ميکنند .جابجایي جرم ميتواند توسط سرووهای خطي ،تسمه یا سایر
مكانیزم ها انجام شود ،شكل  3طرحي از مكانیزم سروو خطي قابل پیاده
سازی را نشان ميدهد که برای این نوع پرنده طراحي شده است.

پرنده در دستگاه مرکز جرم و حرکت انتقالي آن در درستگاه مرجع اینرسي
بیان ميشود.
دستگاه مرجع ما برای محاسبه موقعیت پرنده ،دستگاه اینرسي ثابت در
زمین است که با  Riنمایش داده ميشود ،از این پس بردارهایي که در این
دستگاه بیان شده اند را با باالنویس  iمشخص خواهیم کرد.
دستگاه مختصات بدني دستگاه مختصات دوار متصل به بدنه است که
در مرکز سطح پرنده قرار دارد و با  R0نمایش داده ميشود ،از این پس

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

محور عرضي برای کنترل کانال غلت مورد استفاده قرار ميگیرد(شكل-2

 -2-1دستگاه های مختصات

بردارهایي که در این دستگاه بیان ميشوند را با باالنویس  0نمایش خواهیم
داد.
بدني است که به مرکز جرم منتقل شده است ،این دستگاه را با  R1نمایش
ميدهیم و از این پس بردارهایي که در این دستگاه بیان ميشوند را با
شكل  2طرحي از مكانیزم سروو خطي برای جابجایي جرم ها به کمک
چرخ دنده شانه ای
این طراحي دینامیک ساده ای دارد و به سهولت قابل پیاده سازی است،
همچنین نسبت به سایر راه حل ها مانند استفاده از سروو های خطي موجود

باالنویس  1نمایش خواهیم داد.
در شكل 5پایینوند معرف جسم یا المان و باالنویس معرف دستگاه
مختصات است .به عنوان مثال  r31به معنای بردار موقعیت جرم شماره 3
در دستگاه مرکز جرم است.

در بازار هزینه کمتری دارد و دقت مناسبي نیز به همراه خواهد داشت.
شكل 4طرح مفهومي از پرنده بدون سرنشین دوپره کنترل شونده از طریق
مرکز جرمي که به کمک طرح فوق ایجاد شده است را نشان ميدهد.

جرم
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شكل  3طرح مفهومي از دوپره کنترل شونده از طریق جابجایي مرکز

شكل  5دستگاه های مختصات در نظر گرفته شده در مدلسازی پرنده

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.3.6.5

دستگاه مختصات مرکز جرم ،دستگاهي موازی با دستگاه مختصات
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- 1 -1

معادالت حرکت پرنده

معادالت حرکت پرنده در این بخش بر اساس مقاله ای که پیشتر

0

𝜎1

0

𝜎9 + 𝜎6 + 𝜎4
+𝜎2 − 𝜎7

𝑚𝑙 2 + 𝜎10 + 𝜎9
+𝜎5 + 𝜎4 + 𝜎3
] +𝜎2 − 𝜎8 − 𝜎7

0

توسط نگارندگان منتشر شده است به صورت مختصر بیان ميشوند .برای
اطالع دقیق از چگونگي استخراج معادالت خواننده به مقاله مذکور ارجاع
داده ميشود].[4
- 1-1 -1

()3

مرکز جرم و ممان اینرسي

فرض مي کنیم وزنه های طولي به اندازه  χو وزنه های عرضي به

𝐼𝑠1
̅
𝑚𝐼= 𝐼𝑏̅ + 4
𝜎10 + 𝜎6 + 𝜎5
+𝜎3 − 𝜎8
𝜎1

+

0
[

که در آن داریم :
2 2

اندازه  Υجابجا شده اند ،در این صورت موقعیت وزنه ها و مرکز جرم به

2 2

𝜒 𝜇𝑚𝜎2 = 4𝑚𝑏 𝜇 𝜒 𝜎3 = 4𝑚𝑏 𝜇 Υ 𝜎4 = 16
𝜎5 = 16𝑚𝜇2 Υ 2 𝜎6 = 𝑚𝑙 2 /2 𝜎7 =8𝑚𝜇Υ 2
𝜎8 = 8𝑚𝜇χ2 𝜎9 = 2𝑚𝜒 2 𝜎10 = 2𝑚Υ 2
)𝜇 𝑏𝑚 𝜎1 = −4𝜇𝜒Υ(4𝑚𝜇 − 2𝑚 +

در نتیجه مشتق ماتریس ممان اینرسي به صورت زیر محاسبه خواهد
شد:

()5

()1

𝑇]0
𝑀

∑4𝑛=1 𝑚𝑛 𝑟𝑛0
𝑀

= 𝑟𝑐0

است ،همچنین برای موقعیت وزنه ها در دستگاه

مرکزجرم خواهیم داشت:
برای محاسبه ممان اینرسي پرنده حول مرکز جرم ،الزم است ابتدا
ممان اینرسي بدنه و وزنه ها را حول مرکز جرم پرنده محاسبه کنیم ،از قضیه
محورهای موازی خواهیم داشت]:[13
𝑇

) ∙ 𝑟𝑏1 𝐸3 − 𝑟𝑏1 ∙ 𝑟𝑏1
0 0
]1 0
0 1

0
]
0
) −4𝑚𝑏 𝜇2 (𝜒 2 + Υ 2

𝑇
𝑚𝑏 (𝑟𝑏1

𝐼𝑏1 = 𝐼𝑏̅ +
̅𝑏𝐼 =

+ 𝑚𝑏 (𝜇2 [2𝜒 2Υ

𝜒2
)]− 𝜇2 [2Υ] [2𝜒 2Υ 0
0
̅𝑏𝐼 =
4𝑚𝑏 𝜇2 Υ 2 −4𝑚𝑏 𝜇2 𝜒Υ
+ [−4𝑚𝑏 𝜇2 𝜒Υ 4𝑚𝑏 𝜇2 χ2
0
0

ممان اینرسي چهار جرم متحرک نیز به ترتیبي مشابه محسابه ميشوند،
پس از جاگذاری خواهیم داشت:
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()6

̇𝜒𝜒 𝜇2

𝑏𝑚𝜎̇2 = 8
𝑏𝑚𝜎̇3 = 8
̇𝜒𝜒 𝜎̇4 = 32𝑚𝜇2
2
̇𝜎̇5 = 32𝑚𝜇 ΥΥ̇ 𝜎̇6 = 0 𝜎̇7 =16𝑚𝜇ΥΥ
̇𝜎̇8 = 16𝑚𝜇𝜒𝜒̇ 𝜎̇9 = 4𝑚𝜒𝜒̇ 𝜎̇10 = 4𝑚ΥΥ
)𝜇 𝑏𝑚 𝜎̇1 = −4𝜇𝜒̇ Υ(4𝑚𝜇 − 2𝑚 +
)𝜇 𝑏𝑚 −4𝜇𝜒Υ̇(4𝑚𝜇 − 2𝑚 +

که در آنها 𝒊𝑰̅ ممان اینرسي جرم  iام حول مرکز جرم خودش است.
- 1-1-2

معادالت حرکت

با توجه به مرجع ] [4معادالت غیرخطي حرکت انتقالي پرنده به
صورت کلي به شكل زیر نوشته خواهد شد:
𝑏
)𝜓(𝑐)𝜃(𝑠)𝜑(𝑐() (Ω 2 + Ω2 2
𝑀 1
))𝜓(𝑠)𝜑(𝑠 +
)̇− 𝜇(2𝜒̈ − 2𝑟Υ
)̇− (−2𝑟̇ 𝜇Υ − 2𝑟𝜇Υ
− (2𝜇Υ𝑝𝑞 − 2𝜇𝜒𝑞 2
) − 2𝜇𝜒𝑟 2
𝑏
)𝜓(𝑠)𝜃(𝑠)𝜑(𝑐() (Ω 2 + Ω2 2
𝑀 1
))𝜓(𝑐)𝜑(𝑠 −
) ̇𝜒𝑟− 𝜇(2Ϋ + 2
) ̇𝜒𝜇𝑟− (2𝑟̇ 𝜇𝜒 + 2
− (−2𝜇Υ𝑞 2
)𝑞𝑝− 2𝜇Υ𝑝2 − 2𝜇χ

= ̈𝑥

= ̈𝑦
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()2

2𝜒 1
0] [2Υ] [0
0 0

[

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.3.6.5

که در آن 𝜇 برابر

𝑛𝑚

𝜎̇10 + 𝜎̇9 + 𝜎̇5
+𝜎̇4 + 𝜎̇3
] +𝜎̇2 − 𝜎̇8 − 𝜎̇7

0

0

̇𝜇2 ΥΥ

با توجه به شكل فوق خواهیم داشت:
2Υ

0

𝜎̇9 + 𝜎̇6 + 𝜎̇4
+𝜎̇2 − 𝜎̇7

𝜎̇1

=

که در آن داریم:

شكل  6جایجایي کلي وزنه ها

𝜒= 𝜇 ∙ [2

0

𝜎̇1

𝜎̇10 + 𝜎̇6 + 𝜎̇5
+𝜎̇3 − 𝜎̇8

̇𝐼𝑠1

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

صورتي که در شكل 6نشان داده شده است خواهند بود.
()4

2 2

39
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شاهین درویش پور ،جعفر روشني یان ،طه یاسیني
𝑏

(Ω1 2 + Ω2 2 )(𝑐(𝜑)𝑐(𝜃)) −
𝑔 − 𝜇(2𝑝Υ̇ − 2𝑞𝜒̇ ) − (2𝑝̇ 𝜇Υ −
2𝑞̇ 𝜇𝜒 + 2𝑝𝜇Υ̇ − 2𝑞𝜇𝜒̇ ) − (2𝜇Υ𝑞𝑟 +
𝑀

()7

= ̈𝑧

)𝑟𝑝2𝜇χ

معادالت فوق با صرف نظر کردن از اصطكاک هوا در مقابل حرکت
انتقالي به دست آمده اند.

در این بخش حرکت پرنده در صفحه  y-zرا در نظر مي گیریم،
حرکت در این صفحه با کنترل زاویه  φو نیروی پیشران موتورها ممكن
خواهد بود ،با در نظر گرفتن این حرکت ضمن صرف نظر از سایر معادالت
حالت مي توانیم فرآیند طراحي کنترلر را برای یكي از مانورهای مهم
سیستم بررسي کنیم .در صورت جابجایي حداکثری وزنه ها ،با در نظر

همچنین معادالت حرکت دوراني پرنده نیز به صورت زیر خواهد بود:

()10

𝑧𝑧𝐼 𝑞 ̇
𝑦𝑧𝐼 𝑝 ̇
𝑟 ̇
𝑥𝑧𝐼 ̇𝑞 𝑦𝑧𝐼 ̇𝑝 𝑥𝑧𝐼
−
−
−
−
𝑧𝑧𝐼
𝑧𝑧𝐼
𝑧𝑧𝐼
𝑧𝑧𝐼
𝑧𝑧𝐼
)𝑟 𝑧𝑦𝐼 𝑝(𝐼𝑦𝑥 𝑝 + 𝐼𝑦𝑦 𝑞 +
−
𝑧𝑧𝐼
)𝑟 𝑧𝑥𝐼 𝑞(𝐼𝑥𝑥 𝑝 + 𝐼𝑥𝑦 𝑞 +
+
𝑧𝑧𝐼
̈4𝑚𝜇Υ𝜒̈ 4𝑚𝜇χΥ
−
−
𝑧𝑧𝐼
𝑧𝑧𝐼
) 𝑑(Ω1 2 − Ω2 2
+
𝑧𝑧𝐼

پارامتر
جرم وزنه ها

m

0.05kg

جرم پرنده

M

2kg

μ

0.025

Υ

0.04m

χ

0.04m

کل
جابجایي وزنه ها در
راستای y
𝑞̇ = −

جابجایي وزنه ها در
راستای x

تغییرات ماتریس ممان اینرسي به صورت زیر محاسبه ميشود:

()14

0
) 0 ] (𝑘𝑔𝑚2
0.0016

0.00004
0.0008
0

)𝐼(Δ
0.0008
= [0.00004
0

که کمتر از  3درصد مقدار اولیه ماتریس ممان اینرسي است ،بنابراین
ميتوان از تغییرات ماتریس ممان اینرسي در اثر جابجایي وزنه ها صرف
𝑟̇ = −

()12

))𝜑(𝜃̇ = 𝑞(cos(𝜑)) − 𝑟(sin
( 𝑟 = ̇𝜓

نظر کرد و ماتریس ممان اینرسي را ثابت در نظر گرفت.
با توجه به کوچک بودن نسبت جرم وزنه ها به وزن کل پرنده و
همچنین جابجایي وزنه ها ،عبارت هایي مانند  mμχکه حاصل ضرب این
مقادیر هستند ،مقدار بسیار کوچكي خواهد داشت ،بنابراین سایر عبارات
مربوط به شتاب زاویه ای در مقابل شتاب حاصل از گشتاور پره ها مقدار
قابل توجهي نخواهند داشت ،در نهایت ميتوان تمام حرکت دوراني را
حاصل از گشتاور پره ها و گشتاور نیروی ملخ دانست و از گشتاور تولید
شده در اثر حرکت وزنه ها صرف نظر کرد در نتیجه ميتوان معادالت
غیرخطي فضای حالت حرکت دوراني را به صورت زیر خالصه کرد:
معادالت حرکت در صفحه برای پرنده ما از روابط  7و  11به صورت
زیر خواهند بود:

()15
()16

𝑏
)𝜓(𝑛𝑖𝑠)𝜃(𝑛𝑖𝑠)𝜑(𝑠𝑜𝑐() (Ω 2 + Ω2 2
𝑀 1
)𝜓(𝑠𝑜𝑐)𝜑(𝑛𝑖𝑠 −
𝑏
2
2
𝑔 𝑧̈ = (Ω1 + Ω2 )(𝑐𝑜𝑠(𝜑)𝑐𝑜𝑠(𝜃)) −

()17

))𝜃(𝜑̇ = 𝑝 + 𝑟(cos(𝜑) tan(𝜃)) + 𝑞(sin(𝜑) tan

= ̈𝑦

𝑀
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()11

))𝜃(𝜑̇ = 𝑝 + 𝑟(cos(𝜑) tan
))𝜃(+ 𝑞(sin(𝜑) tan

مجله کنترل ،جلد  ،15شماره  ،3پاییز 1400

عالمت

مقدار

نسبت جرم وزنه به جرم

که معادالت سینماتیكي پرنده نیز به آنها اضافه مي شود:

)𝜑(cos
)𝜑(sin
(𝑝)+
)
)𝜃(cos
)𝜃(cos

جدول  - 1پارامترهای عددی پرنده
] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

()9

𝑦𝑦𝐼 𝑝 ̇
𝑧𝑦𝐼 𝑞 ̇
𝑟 ̇
𝑥𝑦𝐼 ̇𝑟 𝑧𝑦𝐼 ̇𝑝 𝑥𝑦𝐼
−
−
−
−
𝑦𝑦𝐼
𝑦𝑦𝐼
𝑦𝑦𝐼
𝑦𝑦𝐼
𝑦𝑦𝐼
)𝑟 𝑧𝑥𝐼 𝑟(𝐼𝑥𝑥 𝑝 + 𝐼𝑥𝑦 𝑞 +
−
𝑦𝑦𝐼
)𝑟 𝑧𝑧𝐼 𝑝(𝐼𝑧𝑥 𝑝 + 𝐼𝑧𝑦 𝑞 +
+
𝑦𝑦𝐼
)̇𝑝(4𝑚𝜇Υ𝜒̇ − 4𝑚𝜇χΥ
−
𝑦𝑦𝐼
) 2𝑏𝜇𝜒(Ω1 2 + Ω2 2
+
𝑦𝑦𝐼

𝑝̇ = −

گرفتن مقادیر زیر:

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.3.6.5

()8

𝑧𝑥𝐼 𝑞 ̇
𝑦𝑥𝐼 𝑝 ̇
𝑟 ̇
𝑥𝑥𝐼 ̇𝑟 𝑧𝑥𝐼 ̇𝑞 𝑦𝑥𝐼
−
−
−
−
𝑥𝑥𝐼
𝑥𝑥𝐼
𝑥𝑥𝐼
𝑥𝑥𝐼
𝑥𝑥𝐼
)𝑟 𝑧𝑧𝐼 𝑞(𝐼𝑧𝑥 𝑝 + 𝐼𝑧𝑦 𝑞 +
−
𝑥𝑥𝐼
)𝑟 𝑧𝑦𝐼 𝑟(𝐼𝑦𝑥 𝑝 + 𝐼𝑦𝑦 𝑞 +
+
𝑥𝑥𝐼
)̇𝑞(4𝑚𝜇Υ𝜒̇ − 4𝑚𝜇χΥ
−
𝑥𝑥𝐼
) 2𝑏𝜇Υ(Ω1 2 + Ω2 2
−
𝑥𝑥𝐼

()13

- 1-2

حرکت در صفحه
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40

شاهین درویش پور ،جعفر روشني یان ،طه یاسیني

در حرکت در صفحه زوایای 𝝍 و 𝜽 برابر صفر هستند بنابراین

-2

معادالت فوق به صورت زیر بازنویسي مي شوند:
()18
()19

𝑏
))𝜑(𝑛𝑖𝑠(Ω 2 + Ω2 2 )(−
𝑀 1
𝑏
𝑔 𝑧̈ = (Ω1 2 + Ω2 2 )(𝑐𝑜𝑠(𝜑)) −

= ̈𝑦

𝑀

()20
̇𝑝 = ̈𝜑
از رابطه  8برای ̇𝑝 با در نظر گرفتن 𝜃 = 𝜓 = 𝑟 = 𝑞 = 0
داریم:
2

2

کنترلررر پیشبررین یررک اسررتراتژی بهینرره اسررت کرره بررا اسررتفاده از
پیشبینررري مررردل دینرررامیكي سیسرررتم ،ميتوانرررد بررره صرررورت همزمررران
چنرردین هررردف کنترلررري را برررا در نظرررر گررررفتن قیرررود سرررخت ،تحقرررق
بخشررد .کنترلررر پیشبررین در هررر گررام زمرراني مس ر له بهینهسررازی را بررا در
نظرررر گررررفتن قیرررود حررراکمبر سیسرررتم حرررل ميکنرررد و دنبالرررهای از
ورودیهررای کنترلرري بهینرره را برررای اعمررال برره سیسررتم بدسررت مرريآورد.
سررپس برمبنررای افررق کاهنررده 1فقررط جملرره اول را برره عنرروان ورودی برره
سیسررتم اعمررال ميکنررد و رفتررار دینررامیكي سیسررتم را بررر حسررب افررق
پیشبرررین 2پیشبینررري مينمایرررد .مسر ر له کنتررررل پیشبرررین یرررک مسر ر له

()22

) 𝑢1 = 𝑏(Ω1 2 + Ω2 2

کنترل بهینرره افررق محرردود اسررت کرره بررا در نظررر گرررفتن قیررود در هررر گررام

()23

𝑢2 = Υ

زمرراني حررل ميشررود .تررابع هزینرره افررق محرردود در کنترلررر پیشبررین برره

- 1 -3

صورت زیر در نظر گرفته ميشود]:[7

خطي سازی معادالت حرکت در صفحه

𝑁𝑝 −1

پیش از ادامه خطي سازی بار دیگر معادالت غیرخطي را با کمک
روابط  22و  23بازنویسي مي کنیم:
()24
()25
()26

()31

)𝜑(sin
𝑢1
𝑀
)𝜑(cos
𝑧̈ = 𝑓2 (𝜑. 𝑢1 . 𝑢2 ) = −𝑔 +
𝑢1
𝑀
𝜇2
𝜑̈ = 𝑓3 (𝜑. 𝑢1 . 𝑢2 ) = − 𝑢1 𝑢2

بنابراین معادالت خطي شده حرکت در صفحه در شرایط پرواز ایستا

قیرررود حررراکمبر آن کررره شرررامل قیرررود فیزیكررري بررررروی ورودیهرررا و
خروجيهررا و معررادالت دینررامیكي سیسررتم اسررت ،ورودیهررای بهینرره را
برررای اعمررال برره سیسررتم برره دسررت مرريآورد .مسرر ه بهینهسررازی افررق
محدود در کنترلر پیشبین به صورت زیر بیان ميشود:
𝐽 min
𝑠. 𝑡:
𝑈𝐵 𝑋̇ = 𝐴𝑋 +
𝑋𝐶 = 𝑌
𝑡𝑛𝑖𝑎𝑟𝑡𝑠𝑛𝑜𝑐

که پیشبیني حالت سیستم به صورت زیر محاسبه خواهد شد:

1

)𝑘(𝑢∆𝐵 𝑥(𝑘 + 1|𝑘) = 𝐴𝑥(𝑘) +
)𝑘(𝑢∆𝐵𝐴 𝑥(𝑘 + 2|𝑘) = 𝐴2 𝑥(𝑘) +
)+ 𝐵∆𝑢(𝑘 + 1
⋮
)𝑘(𝑥 𝑝𝑁𝐴 = )𝑘| 𝑝𝑁 𝑥(𝑘 +
⋯ + 𝐴𝑁𝑝−1 𝐵∆𝑢(𝑘) +
𝑐𝑁 + 𝐴𝑁𝑝−𝑁𝑐 𝐵∆𝑢(𝑘 +
)− 1
()33
و همچنین پیشبیني خروجي سیستم به صورت زیر بیان ميشود:
])𝑘| 𝑝𝑁 𝑦(𝑘 +

⋯

)𝑘|𝑌 = [𝑦(𝑘 + 1

()34
()35

)𝑘(𝑢∆𝜙 𝑌 = 𝐹𝑥(𝑘) +

Prediction horizon
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انرژی اسررت .در واقررع کنترلررر پرریش بررین بررا در نظررر گرررفتن تررابع هزینرره و

()32

با در نظر گرفتن خروجي به صورت زیر:
𝑦
]𝑧[ = 𝑌
()28
𝜑
ماتریس های  Cو  Dنیز به صورت زیر به دست خواهند آمد:
1 0 0 0 0 0
]𝐶 = [0 1 0 0 0 0
()29
0 0 1 0 0 0
0 0
()30
]𝐷 = [0 0
0 0
Receding horizon control

) 𝑘𝑢  𝐿(𝜉𝑘 . 𝜂̃𝑘 .تررابع هزینرره شررامل خطررای ردیررابي مسرریر و مصرررف

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.3.6.5

به صورت زیر محاسبه خواهند شد ]:[4
𝑦 1 0 0
𝑧 0 1 0
𝜑 0 0 1
̇𝑦 0 0 0
̇𝑧 0 0 0
] ̇𝜑[ ]0 0 0
0
0
0
0
0
0
𝑢1
0
+ 0
] 𝑢[
2
1
0
𝑔𝑀 𝜇𝑀 −2
()27
[0
𝑥𝑥𝐼
]

̇𝑦
0 0 0
̇𝑧
0 0 0
̇𝜑
0 0 0
𝑔= 0 0 −
̈𝑦
̈𝑧
0 0 0
[𝜑̈ ] [0 0 0

𝑘=0

کررررررره در آن ) 𝑝𝑁̃𝜂( ترررررررابع هزینررررررره شررررررررایط نهرررررررایي و

𝑦̈ = 𝑓1 (𝜑. 𝑢1 . 𝑢2 ) = −

𝑥𝑥𝐼

) 𝑘𝑢 𝐽 = 𝜙 (𝜂̃𝑁𝑝 ) + ∑ 𝐿(𝜉𝑘 . 𝜂̃𝑘 .

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

) 2𝑏𝜇Υ(Ω1 + Ω2
()21
𝑥𝑥𝐼
ورودی های سیستم به صورت زیر خواهند بود:

𝑝̇ = −

کنترلر پیش بین مبتني بر مدل خطي
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0
0
⋮

]
𝐵

𝑐𝑁𝑁𝑝 −

𝐴𝐶

⋯
⋯
⋮
⋯

𝐴𝐶
𝜙 ] ⋮ [ = 𝐹
𝑝𝑁𝐴𝐶
𝐵𝐶
0
𝐵𝐴𝐶
𝐵𝐶
[=
⋮
⋮
𝐵 𝐶𝐴𝑁𝑝−1 𝐵 𝐶𝐴𝑁𝑝−2

𝑐𝑁 افررق کنترررل 1نامیررده ميشررود کرره بیررانگر ایررن اسررت کرره سیسررتم

()38

𝑇])∆𝑢(𝑘 + 1) … ∆𝑢(𝑘 + 𝑁𝐶 − 1

𝑈∆
)𝑘(𝑢∆[ =

درنتیجرره قیررد مررذکور را ميترروان برره کمررک رابطرره 37برره فرررم زیررر
بازنویسي کرد:
()39
𝑥𝑎𝑚𝑈∆ ≤ 𝑈∆ ≤ 𝑛𝑖𝑚𝑈∆
قیررود فرروق نیررز قابررل بازنویسرري برره فرررم قیرردهای نررابرابری زیررر
خواهند بود:
𝑛𝑖𝑚𝑈∆−∆𝑈 ≤ −
𝑥𝑎𝑚𝑈∆ ≤ 𝑈∆

رسررید .کنترررل بهینرره افزایشرري در پنجررره بهینرره سررازی برره صررورت زیررر

که فرم ماتریسي آن به صورت زیر است:
𝑈∆−
𝐼−
𝑛𝑖𝑚
[ ≤ 𝑈∆ ] [
]
()41
𝑥𝑎𝑚𝑈∆
𝐼
ایررن فرررم برررای تمررام قیررود دیگررر از جملرره قیررد خروجرري و قیررد

داده شده است:
()36
= 𝑈∆
))𝑘(𝑥𝐹 𝜙 𝜙) (𝜙 𝑅̅𝑠 𝑟(𝑘) −
𝑇
مرراتریس وزنرري  Rماتریسرري هررم مرتبرره بررا 𝜙 𝜙 اسررت همچنررین
𝑇

𝑇

−1

𝑇 𝜙(

بررردار  rبررردار خروجرري مطلرروب در پنجررره بهینرره سررازی اسررت .در پیرراده
سررازی کنترررل m ،پررارامتر اول بررردار 𝑈∆ برداشررته ميشرروند تررا کنترررل
بهینه افزایشي را تشكیل دهند.
در ایررن مقالرره کنترلررر پیشبررین مبتنرري بررر مرردل بررر اسرراس مرردل
خطررري طراحررري و بررررروی مررردل غیرخطررري پیادهسرررازی ميشرررود .در
شكل  7بلوک دیاگرام کنترلر طراحي شده نشان داده شده است.

اندازه ورودی کنترلرري نیررز قابررل اعمررال خواهررد بررود .برره طررور کلرري قیررود
بایررد بررر تمررامي گررام هررای آینررده اعمررال شرروند ،در مررورد ورودی هررای
کنترلي خواهیم داشت:

مختصررر بازنویسرري کنرریم ،روابررط مربرروط برره قیررود کنترلرري برره فرررم زیررر
تبدیل خواهند شد:
شكل  7روند نمای کنترل پیشبین مبتني برمدل طراحي شده
- 2 -1

()43
()44

تابع هزینه و قیود

قیرررود کنترلررري همزمررران در انررردازه و سررررعت متغیرهرررای کنترلررري
وجرررود خواهنرررد داشرررت ،در مسر ر له مرررا بررره دلیرررل اسرررتفاده از سرررروو
موتورهرررا ،حرررداکثر سررررعت دورانررري موتورهرررا و در نتیجررره حرررداکثر
سررررعت جابجرررایي جررررم هرررای متحررررک مقید(بررره صرررورت اشرررباع)
خواهنرررد برررود ،بنرررابراین بررررای ورودی کنترلررري در گرررام  kام خرررواهیم
داشت:

در گررررام  kدر صررررورتي کرررره افررررق مررررورد نظررررر  Ncباشررررد ،بررررردار

کررره در آن  Uminو  Umaxبردارهرررای سرررتوني برررا  Ncالمررران umin
و  umaxهسررتند.همچنین قیررود مربرروط برره تغییرررات متغیررر هررای کنترلرري
در رابطرره  40نیررز چنررین خواهنررد بررود .در نتیجرره کنترررل پرریش بررین مبتنرري
بررر مرردل در حضررور قیررود کنترلرري برره مس ر له یررافتن بررردار پررارامتر 𝑈∆
تبدیل ميشود که تابع هزینه زیر را:
𝑇

))𝑘(𝑥𝐹 𝐽 = (𝑅𝑠 − 𝐹𝑥(𝑘)) (𝑅𝑠 −
𝑠𝑅( 𝑇 𝜙 𝑇 𝑈∆− 2
))𝑘(𝑥𝐹 −
()45
𝑈∆)̅𝑅 + ∆𝑈 𝑇 (𝜙 𝑇 𝜙 +
با در نظر گرفتن اینكه قیود نابرابری زیر وجود دارند:

پارامترهایي که باید بهینه سازی شوند به صروت زیر خواهد بود:
Control horizon
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𝑥𝑎𝑚𝑢∆ < )𝑘(𝑢∆ < 𝑛𝑖𝑚𝑢∆
()37
𝑥𝑎𝑚𝑢 < )𝑘(𝑢 < 𝑛𝑖𝑚𝑢
کنترررل پرریش بررین برره وضررعیت آینررده سیسررتم نظررر دارد ،بنررابراین

𝑛𝑖𝑚𝑈−(𝐶1 𝑢(𝑘 − 1) + 𝐶2 ∆𝑈) ≤ −
𝑥𝑎𝑚𝑈 ≤ )𝑈∆ (𝐶1 𝑢(𝑘 − 1) + 𝐶2

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.3.6.5

)𝑘(𝑢
)𝑢(𝑘 + 1
)𝑢(𝑘 + 2
⋮
])[𝑢(𝑘 + 𝑁𝑐 − 1
𝐼
𝐼
)= 𝐼 𝑢(𝑘 − 1
⋮
] 𝐼[
)𝑘(𝑢∆
𝐼 0 0 ⋯ 0
)∆𝑢(𝑘 + 1
𝐼 𝐼 0 ⋯ 0
+ 𝐼 𝐼 𝐼 ⋯ 0
)∆𝑢(𝑘 + 2
⋮
⋮ ⋱ ⋮ ⋮ ⋮
()42
])[𝐼 𝐼 𝐼 ⋯ 𝐼 ] [∆𝑢(𝑘 + 𝑁𝑐 − 1
اگررر برره کمررک مرراتریس هررای  C1و  C2معادلرره فرروق را برره صررورت

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

بررا اعمررال 𝑐𝑁 ورودی کنترلرري برره مرجررع اصررلي در 𝑝𝑁 گررام خواهررد

()40

جدول  - 2قیود مس له
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𝑀1
𝑁1
] [𝑀2 ] ∆𝑈 ≤ [𝑁2
𝑀3
𝑁3

()46
بهینه کند ،در روابط فوق داریم داریم :

−𝐶2
] ;𝑁1
𝐶2
𝑈−
)+ 𝐶1 𝑢(𝑘 − 1
𝑛𝑖𝑚 [ =
] ;𝑀2
)𝑈𝑚𝑎𝑥 − 𝐶1 𝑢(𝑘 − 1
𝑛𝑖𝑚𝑈∆−
𝐼−
[ = = [ ] ;𝑁2
] ;𝑀3
𝑥𝑎𝑚𝑈∆
𝐼
𝜙−
)𝑘(𝑥𝐹 −𝑌 +
𝑛𝑖𝑚 [ = = [ ] ;𝑁3
]
𝜙
)𝑘(𝑥𝐹 𝑌𝑚𝑎𝑥 −
[ = 𝑀1

()47

ميشررود مثبررت معررین باشررد ،بنررابراین بررا توجرره برره اینكرره  Jیررک تررابع
کوادراتیررک(مربعي) اسررت حررل مسرر له کنترررل بهینرره فرروق حررل یررک
مس ر له اسررتاندارد کوادراتیررک خواهررد بررود کرره برره روش هررای مختلفرري
قابررل حررل اسررت ،نكترره مهررم در حررل مسرر له ( 45حررل) شرردني بررودن
مسر له بهینرره سررازی اسررت ،2تررابع هزینرره در نظررر گرفترره شررده برره صررورت
مربعرري ميباشررد کرره یررک تررابع محرردب ميباشررد .همچنررین کنترلررر
طراح ري شررده براسرراس مرردل خط ري اسررت کرره ای رن دو عامررل تضررمیني
برررای محرردب بررودن مسرراله خواهن رد بررود .همچن رین از آنجررایي کرره تررابع
هزینرره مربعرري بررا قیررود خطرري اسررت ،مسرراله بهینرره سررازی محرردب و
همرررواره یررک جرررواب خواهرررد داشرررت] .[14بررررای حرررل مسر ر له QP
روش هررای مختلفرري وجررود دارد کرره پرررداختن برره آنهررا موضرروع اصررلي
ایررن مقالرره نیسررت ،در ادامرره مررا از نرررم افررزار متلررب و الگرروریتم KWIK
شررده اسررتفاده خررواهیم کرررد ،مسررائل مربرروط برره حررل مسر له بهینرره سررازی
و اثبرررات ریاضررري همگرایررري الگررروریتم بررره صرررورت مفصرررل توسرررط
اشمید و بیگلر مورد بررسي قرار گرفته اند].[15
اهمیت در نظر گرفتن قیود کنترلي در این مس له از آنجایست که
محدوده جابجایي جرم های متحرک محدود است و این مس له حداکثر
گشتاور در دسترس در کانال های غلت و فراز را محدود ميکند ،عالوه بر

قید

مقدار

حررررررررررداکثر جابجررررررررررایي وزنرررررررررره

 0.04متر

ها()|)max(|Υ
حررررررررررداکثر سرررررررررررعت دورانرررررررررري
موتورها() 𝑖)max(Ω

9000
دوربردقیقه

-3نتایج شبیه سازی
در این بخش عملكرد کنترل پیش بین مبتني بر مدل خطي در کنترل
پرنده مورد بررسي قرار ميگیرد ،بررسي ها شامل اثر افق های پیش بین و
کنترل و در نظر گرفتن قیود کنترلي در طراحي کنترل بر عملكرد سیستم
ميشود ،همچنین عملكرد کنترلر  LQRبه منظور مقایسه با کنترلر پیش بین
طراحي شده مورد بررسي قرار گرفته است.
 1-3اثر افق پیش بین و افق کنترل بر عملکرد سیستم
انتخاب پارامترهای کنترلي افق پیش بین و افق کنترلي مس له ای است
که ميتواند به کمک سعي و خطا ،تجربه یا روش های بهینه سازی به دست
آید ،شكل  8نتایج شبیه سازی برای سه افق کنترلي مختلف و افق پیش بین
 Np=45را نشان ميدهد.
همانطور که مشخص است در این افق پیش بین تغییرات افق کنترلي
تاثیر چنداني بر رفتار کلي سیستم ندارد ،شكل  9اثر تغییرات افق پیش بین
بر رفتار سیستم را در افق کنترل  Nc=15نشان ميدهد .همانطور که مشخص
است تاثیر افق پیش بین در این افق کنترلي بر رفتار سیستم قابل مالحظه
است و با افزایش افق پیش بین شاهد رفتار بهتری از سیستم خواهیم بود.
این موضوع اهمیت انتخاب صحیح این دو پارامتر را به خوبي نشان ميدهد.
 2-4نتایج پیاده سازی کنترلر پیش بین مبتنی بر مدل
پس از چند مرتبه سعي و خطا با در نظر گرفتن شرایطي که امكان
مقایسه با کنترلر  LQRرا فراهم کند ،پارامترهای کنترلي به صورت سعي و
خطا تنظیم شده اند ،شكل  10خروجي سیستم را نشان ميدهد .در این
حالت برای  yمقدار اولیه  -0.05و ارتفاع  zرا حول  1,5در نظر گرفته ایم

Hessian
مجله کنترل ،جلد  ،15شماره  ،3پاییز 1400

1

Feasibility
Journal of Control, Vol. 15, No. 3, Fall 2021

2

] [ DOI: 10.52547/joc.15.3.35

شكل  8مقایسه اثر افق کنترلي بر رفتار سیستم
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برای حررل مسر له بهینرره سررازی کنترررل پرریش بررین مبتنرري بررر مرردل طراحرري

است ،قیود در نظر گرفته شده در این مس له در جدول  2آورده شده اند.
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مرراتریس ̅𝑅  𝜙 𝑇 𝜙 +یررک مرراتریس هسررین 1اسررت کرره فرررض

آن سرعت موتورهای مرکزی و در نتیجه حداکثر نیروی برآر نیز محدود

کنترل یک پرنده بدون سرنشین نوین دوپرّه کنترل شونده از طریق جابجایي مرکز جرم به روش کنترل پیش بین مبتني بر مدل مقید

43

شاهین درویش پور ،جعفر روشني یان ،طه یاسیني

شكل  11اثر تغییرات افق پیش بین بر رفتار سیستم
و به منظور ایجاد شرایطي برای استفاده از حداکثر جابجایي جرم ،فرکانس
به خوبي در مسیر طراحي شده قرار گرفته است ،همچنین طبق شكل  10در
بررسي عملكرد کنترلر در دامنه زمان نیز تاخیر قابل مالحظه ای مشاهده
نمي شود .در این حالت کنترل اعمال شده بر پرنده به صورتي که در اشكال
 12و  13نشان داده شده ،بوده است .همانطور که مشخص است کنترلر
طراحي شده در تعقیب مسیر هشتي ضمن رعایت قیود کنترلری در موتور
مرکزی و جرم های متحرک عملكرد مناسبي نیز از خود نشان داده است.

شكل  9عملكرد کنترلر پیش بین مبتني بر مدل در دامنه زمان

شكل  12جابجایي جرم های متحرک در تعقیب مسیر هشتي

شكل  13دور موتور پرّه های اصلي در تعقیب مسیر هشتي

سازی کنترلر پیش بین نامقید مبتني بر مدل در این بخش مورد بررسي قرار
ميگیرند ،در صورت عدم وجود قیود در سیستم و کنترلر خروجي سیستم
مطابق شكل  14خواهد بود .هرچند عملكرد سیستم در این حالت مشابه
قبل بوده است اما در این حالت جابجایي های وزنه ها به صورت شكل 17
خواهد بود که از مقدار  0.04متر مشخص شده در قیود سیستم به مراتب
بیشتر است(حدود  8برابر) ،در این حالت همچنین قید 9000rpm
موتورهای مرکزی نیز به میزان  4000rpmنقض ميشود و حداکثر
سرعت موتورهای مرکزی به  13000rpmميرسد .این مقادیر البته با

یک مسیر هشتي سریع

توجه به ماموریت فعلي به دست آمده اند و برای ماموریت های دیگر
متفاوت خواهند بود .در صورت پیاده سازی کنترلر نامقید مبتني بر مدل

ميشود ،خروجي های سیستم در دامنه زمان نیز این موضوع را به خوبي
نشان ميدهند .جابجایي جرم های متحرک و ورودی کنترلي محاسبه شده
توسط کنترلر پیش بین در این حالت مقادیر اشباع شده حالت نامقید
Journal of Control, Vol. 15, No. 3, Fall 2021
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فوق بر روی سیستم غیرخطي مقید ،خروجي سیستم به صورت شكل 14
خواهد بود .در این حالت عملكرد سیستم تا اندازه ای دچار اختالل
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 4-3بررسی اثر در نظر گرفتن قیود در طراحی کنترلر
به منظور بررسي اثر در نظر گرفتن قیود در طراحي کنترلر ،نتایج شبیه

شكل  10عملكرد کنترلر پیش بین مبتني بر مدل خطي در تعقیب

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

مانورها را دو برابر کرده ایم .همانطور که در شكل  11مشخص است پرنده
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شاهین درویش پور ،جعفر روشني یان ،طه یاسیني

خواهند بود که در شكل  16نشان داده شده است .دو شبیه سازی فوق
اهمیت درنظر گرفتن قیود کنترلي در طراحي کنترل پیش بین را از دو
جهت مشخص ميکنند ،ابتدا به منظور رعایت قیود کنترلي و حفظ ایمني
و طول عمر عملگرها و دوم از نظر بهبود عملكرد کنترلر و پرنده.

شكل  17جابجایي وزنه ها در کنترلر پیش بین نامقید

شكل  14عملكرد کنترلر پیش بین نامقید بر روی سیستم مقید
زمان

 4-4مقایسه با کنترلر LQR
در مقایسه با کنترلر  LQRدر تعقیب مسیر مشابه نیز کنترلر پیش بین
مبتني بر مدل عملكرد بهتری از خود نشان داده است .کنترلر  LQRبه نحوی
طراحي شده است که در همان ماموریت کنترلر پیش بین ،قیود کنترلي را

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

شكل  18خروجي کنترلر پیش بین نامقید بر روی سیستم مقید در دامنه

رعایت کند .همانطور که از شكل 20مشخص است کنترلر  LQRدر تعقیب
مسیر مشابه دارای خطای قابل توجهي است .همچنین با بررسي خروجي در
دامنه زمان طبق شكل  ،19کنترلر  LQRدر مقایسه با کنترلر پیش بین مبتني
مبتني بر مدل در شكل  22رسم شده است .در مقایسه با سیگنال خطای
شكل  15عملكرد کنترلر پیش بین نامقید

کنترلر  LQRکه در شكل  21آمده است عملكرد بسیار مناسب تری از خود
نشان ميدهد ،عملكرد کنترلر پیش بین مبتني بر مدل در این نوع پرنده در
مقایسه با کنترلر  LQRمشابه(از نظر رعایت قیود کنترلي) بسیار قابل قبول
تر است ،این عملكرد بهتر ،هم در حداکثر خطا و هم در خطای ماندگار به
وضوح قابل رویت است.

شكل  16جابجایي جرم های متحرک در پیاده سازی کنترلر پیش

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.3.6.5

بر مدل خطای ماندگار بیشتری نیز دارد .سیگنال خطا در کنترلر پیش بین

بین نامقید بر روی سیستم مقید
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شكل  19عملكرد کنترلر  LQRدر دامنه زمان
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، تنها ضعف قابل توجه این کنترلر،عملكرد بهتری از خود نشان داده است
مبتني بر مدل بودن است که از قوام کنترلر در برابر نامعیني ها و اغتشاشات
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نتیجه گیری-5
در این مقاله به معرفي یک پرنده نوین بدون سرنشین نوین کنترل
 که به کمک جرم،شونده از طریق جابجایي مرکز جرم پرداخته شده است
 طرح چنین،های متحرکي مرکز جرم و در نتیجه پرنده را کنترل ميکند
 با،پرنده ای برای نخستین بار توسط نگارندگان این مقاله ارائه شده است
 ورودی های کنترلي کانال های غلت،توجه به محدودیت جابجایي جرم ها
 به همین منظور الزم است برای،و فراز در این نوع پرنده بسیار مقید هستند
 در این مقاله برای اولین،کنترل آنها از ت وری های کنترل مقید استفاده شود
بار از کنترلر پیش بین مبتني بر مدل خطي برای کنترل چنین پرنده ای
، قیود کنترلي را نیز رعایت ميکند،استفاده شده است که ضمن بهینه بودن
طراحي کنترلر پیش بین مبتني بر مدل خطي و پیاده سازی آن بر روی مدل
 عملكرد قابل قبول این کنترلر را نشان،غیرخطي حرکت در صفحه پرنده
 بررسي نتایج پیاده سازی کنترلر نامقید بر روی سیستم مقید،ميدهد
عملكرد ضعیف سیستم و خطر شكست عملگرها را نشان ميدهد که لزوم
در نظر گرفتن قیود کنترلي در طراحي کنترلر برای چنین پرنده ای را
 نیزLQR کنترلر پیش بین مبتني بر مدل در مقایسه با کنترلر.ميرساند
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