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 بر پایه کنترل مدل پیشبین مقاوم،  جهت ردیابی یک هدف پرنده متحرک، یک روش جدید برای طراحی قانون هدایت، در این مقاله:چکیده
 اساس این طراحی بر پایه. راستا معادالت حرکتی با استفاده از معادالت غیرخطی سینماتیکی بیان گشته است1 در این. ) ارائه شده استRMPC(
2
 برای بهدستآمدن سیگنال،هزینه
) برای بهینهنمودن تابعLMI(  در این راستا از نامعادالت ماتریسی خطی.قانون کنترلی حاصله از فیدبک حالت است
3
متحرک بهدستآورده و میزان سیگنال کنترلی
) را برای هدف پرندهLOS(  بهینهترین زاویه خطدید، این روش کنترلی. استفاده شده است،کنترلی
 با استفاده، این روش جدید در مقابله با اغتشاشها بسیار مقاوم بوده و برای نشاندادن این مزیت.را تنظیم کرده تا ردیابی هدف متحرک انجام شود
. روش پیشنهادی به سیستم غیرخطی اعمال شده است،از شبیهسازیهای عددی
 سیستمهای غیرخطی، نامعادالت ماتریسی خطی، قانون هدایت، کنترل مدل پیشبین مقاوم:واژههای کلیدی
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Abstract: In this paper, a new guidance law based on Robust Model Predictive Control (RMPC) is proposed for intercepting flying
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law in which Linear Matrix Inequalities (LMI) has been used in order to optimize a cost function, subject to constraint on the control
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implemented to the nonlinear plant and the effectiveness of the guidance law has been demonstrated.
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 -1مقدمه
کنترل مدل پیشبین( ،)MPCیکی از استراتژیهای محبوب در طراحی
سیستمهای کنترلی است .همچنین از این تکنیک در صنایع مختلف در
سالهای اخیر ،بسیار زیاد استفاده شده است].[1-3
مز یت این کنترلکن نده در م قایسهههه کلی با کنترلکن نده های دیگر،
توانایی اعمال محدودیتها روی ورودی و خروجی بهصههورت مسههتقیم
اسههت .با این حال یکی از ضههعفهای این کنترلکننده ،فقدان تضههمین
پایداری در زمانهای نامحدود است .این ضعف ناشی از استفاده از مدل
نامی در بهینهسهههازی زمان محدود اسهههت .همچنین در هنگامیکه در
مدل ،عدم تطابق وجود داشته باشد ،کنترلکننده مدل پیشبین()MPC
دارای کارایی نامطلوب است].[3
4
کنترلکننده مقاوم  ،برای مدلکردن نامعینی طراحی شههده اسههت.
مزیت این کنترلکننده ،توانایی پاسخدهی مناسب در هنگام عدم تطابق
در مدل اسههت .یکی از ضههعفهای این کنترلکننده ،عدم توانایی اعمال
محدودیتهای ورودی و خروجی بهطور مسههتقیم اسههت .بنابراین زمانی
که نامعینی در مدل و م حدود یت های ورودی و خروجی بهصهههورت
همزمان وجود دارد ،یکی از راهکارهای متداول اسهههتفاده از ترکیب دو
کنترلکننده مدل پیشبین و مقاوم است].[3
کنترلکننده مدل پیشبین( )MPCتوسههط بسههیاری از محققان ،با
طراحی تکنیک های مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته اسهههت .در مرجع
شماره ] [1انواع مختلف این تکنیکها به صورت کامل بحث شده است.
کوتار و همکاران در ] ،[2کنترل مدل پیشبین مقاوم( )RMPCبر پایه
نامساویهای ماتریسی خطی( )LMIرا ارائه دادهاند ،که سیگنال کنترلی
از طریق حل مسههئله بهینهسههازی بیانشههده بهصههورت نامسههاویهای
ماتریسی خطی( ،)LMIبهدست آورده شده است .تکنیک ارائهشده برای
د سته بزرگی از مدلهای دارای نامعینی پا سخگو ا ست ،همچنین برای
سیستم حلقهبسته ،تضمین پایداری بهصورت مقاوم بیانشده است .پس
از این م قا له ،پژوهش های بسههه یاری در زمی نه کنترل مدل پیشبین
مقاوم( )RMPCبر پایه نامسههاویهای ماتریسههی خطی( )LMIصههورت
گرفته اسهههت ،که بهعنوان مثال ،وو در ] [3کنترل مدل پیشبین مقاوم
( )RMPCرا برای د ستهای از سی ستمهای خطی با نامعینی ارائه نموده
است .قسمت نامعینی  ،بهصورت ساختاریافته متغیر با زمان بیان گشته
اسهههت .این کنترلکننده پیشبین مقاوم( )RMPCبه یک رآکتور دارای
همزن بههمپیو سته( )Continuous Stirred Tank Reactorاعمال شده
اسههت .کازوال و همکاران در ] ،[4یک تکنیک جدید بر پایه کنترل مدل
پیشبین مقاوم( )RMPCرا ارائه کردهاند .این تکنیک ارائهشههده ،به یک
5
ماتریسههی
سههیسههتم دارای نامعینی اندگانه بهوسههیله نامسههاویهای
خطی( )LMIاع مال شههههده اسههههت .ف نر و هم کاران در ] ،[5یک
کنترلکننده مدل پیشبین مقاوم اندهدفه بر پایه نامسهههاوی های
ماتری سی خطی( )LMIارائه کردهاند .این روش برای حل م سئله ردیابی
تراژکتوری  ،که توسهههط صهههفرکردن خطای 7حالت ماندگار بهدسهههت
میآید ،بیان شده است.
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هدف اصههلی طراحی قانون هدایت و اعمال این قانون به سههیسههتم
9
گوناگونی برای
غیرخطی برای رسیدن ردیاب به هدف ا ست .روشهای
طراحی قانون هدایت بیان شهههده اسهههت ،از جمله قانون هدایت بر پایه
کنترل مد لغزشههی مرتبه اول ( )FOSMکه در سههالهای اخیر 0بسههیار
مورد توجه بوده ا ست .بحث ب سیار کاملی در رابطه با این کنترلکننده
را میتوان در ] [6پیدا کرد .یانوشههوسههکی و همکاران در ] ،[7یک روش
جدید برای طراحی قانون هدایت بر پایه لیاپانوف ارائه دادهاند .اخیرًا
کارهای زیادی در رابطه با قانون هدایت زمان محدود ( )FTGLصورت
گرف ته اسهههت ،از جم له طراحی قانون هدا یت ز مان م حدود بر پا یه
لیاپانوف ،که در ] [8آمده ا ست .سفریتی و همکاران در ] ،[9کنترل مد
لغزشههی تطبیقی ( )ASMCبرای سههیسههتمهای 3
ابعاد وسههیع را ارائه
دادهاند ،که این روش پیشههنهادی نسههبت به نامعینی و اغتشههاش مقاوم
اسهههت .گلسهههتانی و همکاران در ] ،[10یک انتگرالگیر به سهههاختار
کنترلکننده مدل لغز شی ا ضافه کردهاند .حا صل این کار طراحی قانون
هدایت بر اساس کنترل مد لغزشی انتگرالی ( )ISMCشده است .وانر
و همکاران در ] ، [11برای طراحی قانون هدایت از یک کنترلکننده مد
لغزشههی تطبیقی با ترمینال غیرمنفرد ( )ANTSMاسههتفاده کردهاند6.
سههپس با اعمال این روش جدید به سههیسههتم غیرخطی ،در حالتی که
هدف متحرک و زاویه برخورد به صورت یک قید در نظر گرفته 7شده،
مورد بررسههی قرار گرفته شههده اسههت .هی و همکارانش در ] ،[12یک
روش جد ید برای طراحی قانون هدا یت در حالتی که زاو یه برخورد
بهصهههورت یک قید در نظر گرفته شهههده ،بیان کردهاند .این روش برای
حالتی که ردیاب در زمان محدود به هدف با شتاب متغیر برسد ،کاربرد
دارد .این طراحی بر اسهههاس ترک یب دو روش کنترل مد لغزشهههی با
ترمینال غیر منفرد( )NTSMو کنترل مد لغزشی مرتبه دوم ()SSOSM
بهعنوان کنترلکننده و از روش همگراشدن اغتشاش در زمان محدود
بهعنوان رویتگر استفاده شده است.

1
2

1

5

هی و هم کارانش در ] ،[13یک روش جد ید برای طراحی قانون
هدایت با وجود قید زاویه برخورد ،بر پایه کنترل مدل پیشبین ارائه
دادهاند .این روش بیان شده ،یک روش ترکیبی شامل کنترلکننده مدل
پیشبین بهعنوان کنترلکن نده و از رویتگر مد لغزشهههی ا ند متغیره
اغت شاش تطبیقی ( )AMSMDOبهعنوان رویتگر ا 0ستفاده شده ا ست.
رویتگر( )SMDOبرای پیشبینی حا لت هدف ،مورد اسهههت فاده قرار
میگیرد .عالوه بر آن از کنترل مدل پیشبین برای محاسههبه بهینهترین
زاویه خطدید استفاده شده است .شمقدری و 1همکارانش در ] [14یک
روش برای هدایت یکپاراه و کنترل و سیله پروازی بر پایه کنترل مدل
پیشبین مقاوم( )RMPCارائه دادهاند .این مسههئله بهینهسههازی بر پایه
نامساویهای ماتریسی خطی بیان گشته است.
 6مبین در ] [15با بیان روش جدید کنترل مد لغزشهههی غیرخطی
کلی سعی در مقاوم سازی و باال بردن 2کارایی پا سخ برای سی ستمهای
نامعینی دا شته ا ست .در همین را ستا پاروات و پاتری
غیرخطی دارای 8
23
در ] [16با اسهتفاده از کنترلکننده مد لغزشهی سهریع( )FTSMCو با
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ا ضافهکردن یکترم غیرخطی به کنترلکننده مد لغز شی خطی ،کارایی
سهههیسهههتم را افزایش قا بل توجهی دادها ند .یکی دیگر از راه کار های
ارائه شده برای سیستمهای غیرخطی دارای نامعینی استفاده از تکنیک،
اضافهنمودن دینامیک به کنترلکننده مد لغزشی ا ست .مبین در ][17
با بیان این تکنیک جدید و اضهههافهنمودن یک کنترلکننده انتگرالی
تنا سبی ،عالوه بر حفظ پایداری و مقاومت در برابر نامعینی باعث حذف
پدیده اترینر نیز شد .وی همچنین در ] [18برای سی ستمهایی که
عالوه بر نامعینی و اغتشهههاش دارای تأخیر متغیر با ز مان هسهههت ند،
راهکاری ارائه نمود .این راهکار کنترلی باعث افزایش کارایی ردیابی و
همچنین مقاومبودن در برابر اغتشههاشههات اسههت .راهکار دیگری که در
مواجهه با سی ستمهای دارای اغتشاش و نامعینی میتوان انتخاب نمود،
اسههتفاده از کنترلکنندههای پیشبین مقاوم اسههت .این کنترلکنندهها
عالوه بر حفظ پایداری  ،در برابر اغتشهههاشهههات و نامعینیها مقاوم نیز
ه ستند .از دیگر کاربردهای این کنترلکننده میتوان به کار پیروزمند و
همکارانش در ] [19اشههاره نمود .آنها با اسههتفاده از تلفیق سههیسههتم
تطبیقی مدل مرجع و کنترلکننده پیشبین مقاوم ،یک کنترلکننده
پیشبین مقاوم بهبودیافته را برای کنترل وضههعیت ماهواره سههه درجه
آزادی طراحی کردها ند .همچنین هاشهههمی و هم کارانش در ] [20از
کنترلکننده پیشبین مقاوم برای سهههیسهههتم بهرهبرداری هاب انرژی
اسهههت فاده کردها ند .آن ها خ طای پیشبینی بار الکتریکی را بهعنوان
اغتشاش مدل نمودهاند .این مقاله نشاندهنده استفاده ملموستر از این
کنترلکننده در صنایع است.
در این مقاله ،یک روش جدید برای طراحی قانون هدایت فرموله
شده ا ست ،که بر پایه روش کنترل مدل پیشبین مقاوم بیان میگردد.
حل مسههئله بهینهسههازی با اسههتفاده از نامسههاویهای ماتریسههی خطی
صورت گرفته ا ست .در ق سمت دوم ،رابطه سینماتیک غیرخطی بین
هدف متحرک و ردیاب آورده شهههده اسهههت .در این قسهههمت معادالت
غیرخطی پیوسته سیستم به معادالت خطی گسسته تبدیل شده است.
در بخش سهههوم ،یک قانون هدایت جدید بر پایه کنترل مدل پیشبین
مقاوم( ،)RMPCکه با ا ستفاده از نام ساویهای ماتری سی خطی()LMI
برای فرمولهکردن بخش بهینه سازی کمک گرفته شده ،طراحی گ شته
ا ست .این قانون هدایت برای سی ستم خطی گ س سته طراحی شده و با
توجه به مالحظهکاریهایی روی سههیسههتم غیرخطی پیوسههته پاسههخ
مطلوبی میدهد .سهههپس این قانون هدایت به یک مدل غیرخطی در
ف ضای دو بعدی اعمال شده و نتایج در بخش اهارم آورده شده ا ست.
در نهایت در بخش پنجم موضهههوعات جمعبندی شهههده و تحلیل نتایج
آورده شده است.

 -2مفاهیم اولیه
در این بخش ،روابط برخورد بین ردیاب پرنده و هدف پرنده آورده شده
اسههت .برخی روابط و پیشفرضهای در نظر گرفتهشههده ،در این بخش
بیان گشته است.
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 -2-1مدل سینماتیکی هدف و ردیاب
رفتار ردیاب و هدف پرنده در صفحه دو بعدی مد نظر است که در شکل
( )1آورده شهده اسهت .سهینماتیک حرکات ردیاب و هدف و روابط بین
آنها بهصورت معادالت غیرخطی زیر در نظر گرفته شده است[:]11
()1

R   2 R  aT R  aMR

()2

2R
a
a
  T  M
R
R
R



که در آن  ،نرخ تغییرات زاویه خطدید و حد فاصهههل بین هدف و
ردیاب ،بهترتیب با  و  Rم شخص شدهاند .عالوه بر آن  aTRو aMR
بهترتیب نمایانگر شتابهای هدف و ردیاب در را ستای خط دید()LOS
میباشههند .و همچنین  aT و  aM بهترتیب نمایانگر شههتابهای هدف و
ردیاب در راستای عمود بر خط دید هستند.

شکل  :1هندسه رفتاری دو بعدی بین هدف و ردیاب []11

عالوه بر فرضهای در نظر گرفته شده ،شتاب ردیاب در دو را ستای
خط د ید و عمود بر آن با م عادالت دیفرانسهههیلی زیر در نظر گرف ته
میشود[:]12
()3

1
1
aMR   aMR  u R

()4

1
1
aM    aM   u 









که  نمایانگر ثابت زمانی و  u Rو  u به ترتیب ن شاندهنده شتاب
در راستای خطدید و عمود بر خطدید است.
با توجه به اینکه مسههئله پیشرو برخورد و رسههیدن ردیاب پرنده به
هدف متحرک پرنده اسهههت ،و همچنین ردیاب و هدف در هر لحظه در
حال حرکت ه ستند ،پس برای اینکه برخورد رخ دهد باید فا صله بین
هدف و ردیاب در هر لحظه کم شهههده و همچنین نرخ تغییرات زاویه
خطدید به سهمت صهفر میل کند .پس درنتیجه میتوان شهرایط زیر را
بهعنوان شرط برخورد در نظر گرفت[:]12
lim   0, R  0

()5

t t hit

بهها در نههظههر گههرفههتههن حههالههتهههای سههههیسههههتههم بهههفههرم
T

 aM  

aMR

R

x 5    R
T

x4

x3

x2

 ،  x 1روابهههط

حاکم بر سی ستم هدایت غیرخطی زمان پیو سته ،به صورت فرم رابطه
( )6است.
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) x 1 (t )  x 2 (t
) x 2 (t )  x 1 (t )x 42 (t )  x 3 (t )  aTR (t
1
1
) x 3 (t )   x 3 (t )  u R (t



() 6



) x (t
) x (t ) a (t
x 4 (t )  2 2 x 4 (t )  5  T 
) x 1 (t
) x 1 (t ) x 1 (t
1
1
) x 5 (t )   x 5 (t )  u  (t





 -2-2مراحل گسستهسازی و خطیسازی مدل سیستم
مدل پیوسههته بیانشههده با رابطه ( ،)6توسههط مشههتق روبهجلو با زمان
نمونهبرداری  ،Tگسسته شده و بهفرم کلی رابطه( )7نوشته می شود .در
این رابطه ،بیان سیستم بهصورت گسسته و غیرخطی است.
با توجه به مفروضبودن نقاط کار سیستم ،میتوان سیستم خطی
را بههدسههههت آورد .بهها در نظر گرفتن نقههاط کههار بهههصهههورت کلی
T
 x eq   E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 سیستم گسسته خطی بیان شده در
رابطه ( )8حاصل میشود.
T
با حل راب طه ( )8بهازای ن قاط ت عادل ، x eq   r 0 0 0 0
سیستم هدایت گسسته خطی بهصورت رابطه ( )9قابل بیان است.
بهترتیب روابط بیانشده در ادامه آورده شدهاند.

()10

T
0
0
0 
0 
 0
 0

1
T
0
0 
0


0 1 T  0
0  , B  T  0 



0
0
1 T r 
0 
 0
 0 T 
0
0
0 1  T  



1
0

A  0

0
0


این مطلب قابل توجه است که f  x (k ),u (k )  ،قسمت غیرخطی
 fا ست و همچنین با در نظر گرفتن فرضیات موجود لیپشیتز نیز است.
با توجه به اینکه مسئله اصلی حل یک مسئله بهینه سازی با تابع هزینه
مربعی اسهههت .پس با در نظر گرفتن فیدبک حالت بهعنوان سهههیگنال
کنترلی بهصههورت )  ، u (k  i | k )  L (k ) x (k  i | kبرای سههیسههتم باال
خواهیم داشت:
()11

) x T (k  i | k )Q1 x (k  i | k
) u T (k  i | k ) R1 u (k  i | k



J (k )  
i 0

همچنین برای واقعیترشههدن مدلسههازی ،محدودیت ورودی برای
قید بهصورت زیر در نظر گرفته شده است:
()12

u (k  i | k ) 2  u max , i  0

که در آن  ، u maxبیشههترین میزان ممکن برای ورودی کنترلی اسههت .با
T
در نظر گرفتن تابع لیاپانوفی بهصهههورت  ،V (x )  x P x , P  0در
لحظه  kنامعادله بهصورت زیر در میآید:

V (k  i  1| k ) V (k  i | k ) 
) x 1 (k  1)  x 1 (k )  T x 2 (k
) x 2 (k  1)  x 2 (k )  T x 1 (k )x 42 (k
)  T x 3 (k )  T aTR (k

()7

 T
x 3 (k  1)  1 



T

)  x 3 (k )  u R (k


) x 2 (k
x 4 (k  1)  x 4 (k )  2T
) x 4 (k
) x 1 (k
) x 5 (k
) a (k
T T 
) x 1 (k
) x 1 (k

T

T
 T 
) x 5 (k  1)  1   x 5 (k )  u  (k
 


E1  E1 T E 2

E 2  E 2  T E 1 E 42  T E 3

()8

 T 
E 3  1   E 3
  
E
E
E 4  E 4  2T 2 E 4  T 5
E1
E1
 T 
E 5  1   E 5
  

()9
که در آن:

Serial no. 86

x (k  1)  A x (k )  B u (k )  f  x (k ),u (k ) 

()13

)  x T ( k  i | k ) Q1 x ( k  i | k
)  u T (k  i | k ) R1 u (k  i | k

با جمعکردن هر دو طرف راب طه ( )13در طول ز مان  i  0تا
 i  رابطه ( )14حاصل شد.
()14

lim  x T (k  i | k ) P x (k  i | k ) 

i 

 x (k | k ) P x (k | k )  J
T

از آنجاییکه  Vدر طول زمان کاه شی ا ست ،در بینهایت به سمت
صهههفر میل میکند V  x (k  i | k ) 
 . ilimپس رابطه ( )14بهصهههورت

رابطه ( )15قابل بیان است.
()15

) J  x (k | k ) P x (k | k
T

پس بهعنوان جمعبندی ،حد باالی  Jبهد ست آمد .م سئله ا صلی در
کنترل مدل پیشبین بهدسهههتآوردن قانون کنترل ف ید بک حا لت
)  u (k  i | k )  L (k ) x (k  i | kاسههت که توانایی دارد ،حد باالی تابع
هزینه را کمینه سازد.
اکنون با توجه به مطالب گفته شده ،هدف کمینه ساختن حد باالی

تابع هزینه    بهجای کمینهساختن تابع هزینه   J است.
()16

J  x (k | k ) P x ( k | k )   ,   0
T
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 -3طراحی قانون هدایت بر پایه کنترل مدل پیشبین
مقاوم
در این بخش ،یک قانون هدا یت بر پا یه کنترل مدل پیشبین م قاوم
( )RMPCبیان میگردد .در ابتدا قضیهای برای طراحی مسئله به صورت
زیر بیان شده است:
قض یه :حالت سهههیسهههتم در لحظه  kدر رابطه ( )7را بهصهههورت
) x (k | k

در نظر گرفته شده ا ست و فرض شده که ورودی سی ستم

به صورت محدود  u (k  i | k ) 2  u maxبیان شده است .سپس قانون
کنترل ف ید بک حا لت بهصهههورت
بهدسهههت میآید که توانایی کمینهسهههاختن حد باالی )) V (x (k | k
بیانشههده برای تابع هزینه ،را داشههته باشههد .آنگاه ماتریس  Lاز رابطه
 ، L Y Q 1بهدستآمده و برای حالتهایی که  Q  0و Wماتریس ثابت
لیپ شیتز برای  fا ست ،اعتبار دارد .این ق ضیه به صورت روابط زیر قابل
بیان است:
min 
()17
 ,Q ,Y , 
) u (k  i | k )  L (k ) x (k  i | k

xT 
0
Q 

()18
()19

(R10.5Y )T 

0

0
0

0

 I 

(Q10.5Q )T
0
0
I
0

(WQ )T
0
I
0
0

I
subject to 
x

(AQ  BY )T
Q
0
0
0


Q

 AQ  BY
 WQ

0.5
 Q1 Q
 R 0.5Y

1
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 -7زاویه بین خط افق و شههه تاب ردیاب برابر با
است.
 -8زاویه بین خط افق و شتاب هدف برابر با  T  180degاست.
 -9بیشینه شتاب ممکن برای ردیاب نیز  200m / s 2است.
با ا ستفاده از این مقادیر عددی شبیه سازی صورت گرفته ا ست،
اغت شاش وارده به هدف متحرک صفر در نظر گرفته شده ا ست ،که به
M  56deg

2
این معنی است که شتاب هدف صفر بوده  aT  0m / sو هدف دارای
حرکتی با سرعت ثابت است .برای نشاندادن مزیت این روش ،همزمان
با شههرایط یکسههان ،یک کنترلکننده مدل پیشبین کالسههیک طراحی
شده است] ، [13همچنین زمان نمونهبرداری با استناد به مرجع ] [13و
مسههائل مربوط به آن قابلرؤیت بوده و نتایج بهصههورت شههکلهای 2-5
درآمده است.
برای نشههاندادن میزان کارایی و مزیت این طراحی جدید ،مقداری
اغتشاش به سیستم وارد شده است ،که این اغتشاش در قسمت شتاب
هدف اضههافه شههده اسههت .طراحی صههورتگرفته برای حالت حرکت با

2
شهههتاب ثابت بوده اما در اینجا  aT  20m / sرا در نظر گرفته و در
هر لحظه سههرعت تغییر میکند .نتایج همراه با اغتشههاش در شههکلهای
 6-9آورده شده است.
4

x 10

RMPC
MPC

8
7

2
u max
I Y 
 T
0
Q
Y

()20

6

4

اث بات :با در نظر گرفتن )  Y  LQ ، P  Q ،   max (Pو
1

1
    و همچنین با کمک از تکنیک ""schur complements
ت مامی روابط اث بات میگردد .با توجه به مشهههابهبودن روند اث بات با
مرجع] ،[2از بیان مجدد آن خودداری می شود .ق سمتهای غیر م شابه
1
با استفاده از  P   Iو     با روند مشابه ،قابل اثبات است.

3
2
1
35

30

25

15
20
)Time (sec

10

0

5

 -4شبیهسازی

x 10

RMPC
MPC

1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6

35

30

25

15
20
)Time (sec

10

5

0

-7

شکل  :3نرخ تغییرات زاویه در راستای خط دید در حالت بدون
اغتشاش
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)LOS Rate (rad/sec

Serial no. 86

0

شکل  :2فاصله بین ردیاب و هدف در حالت بدون اغتشاش
5

در این بخش ،قانون هدایت طراحیشهههده بر پایه کنترل مدل پیشبین
مقاوم ،به یک مثال عددی اعمال شهده و نتایج آن در ادامه آمده ا ست.
هدف این مثال ردیابی یک هدف پرنده متحرک و برخورد با آن اسهههت.
شرایط اولیه برای شبیهسازی شامل موارد زیر است:
 -1مکان اولیه ردیاب در نقطه  x M 0  0m , y M 0  0mاست.
 -2مکان اولیه هدف در نقطه  x T 0  80km , y T 0  24kmاست.
 -3سرعت اولیه ردیاب برابر با  V M 0  3000m / sاست.
 -4سرعت اولیه هدف برابر با  VT 0  7000m / sاست.
 -5زاویه بین خط افق و سرعت ردیاب برابر با   M  19degاست.
 -6زاویه بین خط افق و سرعت هدف برابر با  T  25degاست.

)Distance (m

5

Q  I  0

()21

9
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 «بهرهبرداری هاب انرژی با، رمضانی و پارسا مقدم،] هاشمی19[
استفاده از روش کنترل پیشبین مبتنی بر مدل مقاوم با در نظر
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 با توجه به شبیه سازیها.شرط برخورد صفر شدن فا صله ا ست
 ثانیه و برای کنترل مدل پیشبین34 کنترل مدل پیشبین کالسههیک
) برای حالت بدون2(  این زمانها در شکل. ثانیه زمان میبرد22 مقاوم
.اغتشاش قابل رؤیت است
 ثانیه22 همچنین با وجود اغتشههاش طراحی جدید در همان زمان
به هدف میرسههد که نشههاندهنده مقاومبودن این سههیسههتم به اعمال
 در مقابل با استفاده از کنترل مدل.اغتشاش و نامعینی در سیستم است
 این نتیجه نیز در شکل.پیشبین کالسیک زمان با افزایش روبهرو است
 بهعلت اینکه کنترلکنندههای مدل پیشبین خود.) قابل رؤیت است6(
تا حدی مقاوم هسهههتند این مقدار اغتشهههاش فقط باعث میشهههود که
سهههیگنال کنترلی بیشهههتری منهههرف کنند و همچنین زمان همگرایی
 در صههورت باال بردن میزان اغتشههاش این کنترلکننده به.افزایش یابد
.همگرایی نمیرسد
برای حالتهای بدون اغت شاش و با اغت شاش مقدار انرژی م نرفی
 که،برای رسیدن به هدف با دو مقدار سیگنال کنترلی قابل اعمال است
) برای حالت بدون اغتشاش و شکلهای5( ) و4( بهترتیب در شکلهای
 با مقایس هه این شههکلها.) برای حالت با اغتشههاش آمده اسههت9( ) و8(
 ا ستفاده از کنترل مدل،باهم م شخص ا ست که روش جدید پی شنهادی
. استفاده کمتری از ورودی دارد،پیشبین مقاوم
) م شخص ا ست که با ورود8( ) و4( همچنین در مقای سه دو شکل
 نسههبت به، کنترلکننده مدل پیشبین مقاوم،اغتشههاش به سههیسههتم
 همین نتیجهگیری برای سههیگنال.اغتشههاش و نامعینی مقاومتر اسههت
) و5( کنترلی دوم نیز وجود دارد که با اسههتفاده از مقایس هه شههکلهای
.) به دست میآید9(

 نتیجهگیری-5
. یک روش جدید برای طراحی قانون هدایت ارائه گردید،در این مقا له
 که با ترکیب،این روش جدید بر پایه کنترل مدل پیشبین مقاوم بود
یک کنترلکننده مدل پیشبین کالسههیک با بدترین شههرایط طراحی
 ن تایج شهههب یهسهههازی عددی نیز نشهههانده نده کارایی این.گرد ید
 با توجه به نتایج این طراحی جدید نسبت به اغتشاش.کنترلکننده بود
 رخدادن اغتشههاش در نظر گرفته شههده،مقاوم بوده و در هنگام طراحی
 همچنین برای مواقعی که نامعینی در مدل رخ مید هد این.اسهههت
.طراحی دارای کارایی باالیی نیز است
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