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کمک کنترلکننده مدل پیشبین مبتنی بر
شبکه عصبی
در این مقاله به منظور کنترل زاویه فراز یک ماهوارهبر انعطافپذیر ،روش کنترل
مدل پیشبین که مبتنی بر شبکه عصبی است ،ارائه میَشود .بدین منظور ابتدا
معادالت حرکت ماهوارهبر با در نظر گرفتن اثرات انعطافپذیری در صفحه فراز
بدست میآید .اثرات آیرواالستیسیته با اضافه کردن ترم های االستیک سازه به
معادالت حالت کنترل ،در نظر گرفته میشود و مدلسازی سیستم ماهوارهبر تکمیل
می گردد .برای سامانه کنترل ماهوارهبر کنترلکننده مدلپیشبین که مبتنی بر
شبکه عصبی است ،انتخاب شده است .مفاهیم اصلی این روش کنترلی ارائه
میشود و استفاده از شبکه عصبی در این کنترلکننده تبیین میشود .نمایش
پیادهسازی این روش در محیط سیمولینک برای کنترل یک ماهوارهبر انعطافپذیر
هدف اصلی این مقاله است ،که طی آن توانایی شبکه عصبی در کنترل مدل
غیرخطی و انعطافپذیر ماهوارهبر نشان داده میشود.

واژههای راهنما :ماهوارهبر انعطافپذیر ،اندرکنش سازه و کنترل ،کنترل مدل پیشبین ،کنترل زاویه فراز،
شبکه عصبی

 -1مقدمه
امروزه کنترل ماهوارهبرهای انعطاف پذیر با توجه به توسعه سازههای این سامانهها و افزایش اثر انعطافپذیری
بر دینامیک پرواز آن ها مورد توجه قرار گرفته است .در ماهوارهبرها برای افزایش قابلیت از دیدگاه انرژی
(افزایش جرم محموله) و وجود محدودیت های ساختی (افزایش قطر) ،محدودیتهای آیرودینامیکی و
همچنین وجود مشکل تالطم در مخازن ،ناگزیر طول حامل افزایش مییابد .افزایش طول به قطر ،باعث
افزایش انعطاف پذیری پرنده میگردد.
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 3استادیار ،دانشکده مهندسی برق ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،تهران rahbar.nas@gmail.com
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رفتار اجسام پرنده انعطاف پذیر باعث ایجاد پدیده آیرواالستیسیته 1میشود .این پدیده ،در اثر تداخل
نیروهای آیرودینامیک و االستیک بوجود میآید .به طور کلی در هر جسم پرنده ،پدیدههای دینامیکی شامل
ترکیبی از رفتار سازه ،آیرودینامیک ،سیستم کنترل و غیره روی میدهد .پدیدهای که از ترکیب دینامیک
سازه ،آیرودینامیک و کنترل بوجود میآید پدیده آیروسروواالستیسیته 2نامیده میشود .در این پدیده بین
تحریکات کنترلی و رفتار آیرواالستیک یکی از قسمت های سازه یا یکدیگر ،جفتشدگی روی میدهد.
اندرکنش دینامیکی انعطافپذیری سازه و سیستم کنترل باعث ظهور مشکالتی میشود که متاثر از
موقعیت حسگرها ،انعطافپذیری محلی سازه و فرکانس ،ویژگیهای میرایی و شکل مود سازه هستند.
معموال با درنظر گرفتن اثرات نامطلوب اندرکنش انعطافپذیری سازه و سیستم کنترل ،با انجام اصالحاتی در
سیستم کنترل مانند تغییر فیلتر یا جابجایی مکان حسگرها ،این اثرات را بهبود میبخشند .اما اگر چنین
تغییرات و اصالحاتی نتوانند اثرات انعطافپذیری را حل کنند ،سازه ماهوارهبر میبایست دوباره طراحی شود
تا این اثرات را کاهش دهد.
نمونهای از این اندرکنشها در موارد زیر بیان شدهاند[.]1
 دینامیک عملگر و موتور ممکن است با تغییر شکل سازه اندرکنش داشته باشند.
 نویز و ارتعاشات موتور میتواند بر عملکرد حسگر تاثیر بگذارد.

 ممکن است انعطافپذیری سازه نگهدارنده حسگر باعث ایجاد پاسخهای نامطلوب شود.

 ممکن است سوخت و محموله رفتارهای دینامیکی قابلتوجهی از خود نشان دهند و از این رو الزم
باشد که برای تشخیص مودهای ارتعاشی سازه فضاپیما درنظر گرفته شوند.

 عالوه بر موارد باال ،نویز الیه مرزی ،بافت و اثرات آیرواالستیک ممکن است باعث ایجاد ورودی قابل
توجهی به حسگر شوند.
رایجترین مشکالت بازخورد سازه ای مواردی هستند که در آنها ،نوسانات کل بدنه و یا نوسانات اجزا
توسط سیستم کنترل تقویت میشوند .موقعیت نامناسب حسگر منجر به ایجاد بازخورد سازهای میشود.
شکل ( )1تغییر شکل یک ماهوارهبر تیرمانند را تحت مود اول خمشی اش نشان میدهد .معموال یک حسگر
حرکت زاویه ای که میتواند یک ژایروی نرخی باشد ،زاویه فراز بدنه را اندازهگیری میکند .این مقدار
اندازهگیری شده با مقدار زاویه فراز ناشی از حرکت صلب جمع میشود و به سیستم کنترل فرستاده میشود.
این سیگنال ممکن است فرمان کنترلی نامطلوبی را تولید کند که باعث ادامه یافتن تغییر شکل یا افزایش آن
گردد .در این زمینه ،نخست موضوع استخراج معادالت توأم دینامیکی و االستیکی و شبیه سازی آنها مورد
توجه قرار گرفته و پس از آن توجه زیادی به کنترل پرنده های انعطاف پذیر معطوف شده است .معادالت
ترکیبی حرکت و االستیسیته برای اولین بار توسط میروویچ و نلسون در سال ( )1966استخراج شد[.]2
در زمینه پایداری دینامیکی سازههای ماهوارهبرها و موشکها تحت تاثیر خواص االستیکی سازه ،کار
پالتوس جز نخستین فعالیتها است[.]3
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شکل -1تغییر شکل ماهوارهبر طبق مود خمشی

در این کار ،با استفاده از رویکرد الگرانژی 1ترمهای غیرخطی بیانگر جفت شدگی 2بین تغییرات االستیکی و
پارامترهای حرکت بدست آمده است .با صرفنظر کردن از ترمهای غیرخطی ،معادالت غیرخطی حاصل به
دسته معادالت خطی تبدیل شده و تحلیل پایداری نیز انجام گرفته است.
در مرجع [ ]4معادالت حرکت االستیک و غیرخطی ماهوارهبر با استفاده از روش مدهای فرض شده 3و
رویکرد الگرانژی بدست آمده است .در این پژوهش ،اثرات برهم کنش مودال االستیک -صلب و همچنین
تاثیرات نیروی های کنترلی بر خواص االستیک پرنده بررسی شده است .تاثیر ارتعاشات  ،IMUجانمایی
بهینه دستگاههای اندازهگیری ،دینامیک زیرسیستم های دوّار و میرایی سازه ای بر روی مسیر پرواز مورد
بررسی و ارزیابی قرار گرفته و تاریخچه زمانی فرمانهای کنترلی بدست آمده است.
در مرجع [ ]5نیز به کمک رویکرد الگرانژی معادالت دینامیک پرنده استخراج شده است .معادالت
سیستم کنترلی و معادالت رفتار االستیک پرنده به معادالت دینامیک اضافه شده اند .با استفاده از مودهای
نرمال و دستگاه های مختصات و نیروهای عمومی اثر انعطاف پذیری مدل شده است .انجام تحلیل
آیروسروواالستیسیته و مطابقت نتایج با حالت صلب و داده های آزمایش از دستاوردهای این پژوهش به شمار
می روند .نویسندگان در این پژوهش با درنظر گرفتن جفت شدگی سیستم کنترل و آیرواالستیسیته ،نشان
داده اند که اندرکنش این دو موضوع می تواند باعث بروز ناپایداری شود.
مرجع [ ]6به تحلیل پایداری سیستم کوپل آیرواالستیسیته و تالطم سوخت در مورد یک ماهوارهبر
پرداخته است .برای این منظور معادالت حاکم با استفاده از روش الگرانژ استخراج گردیده و برای بررسی
پایداری معادالت خطی شدهاند.
1
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سرانجام به تحلیل پایداری بدنه کامپوزیتی و مقایسه آن با بدنه فلزی پرداخته شده است .برای کنترل این
دسته از پرنده ها با احتساب انعطاف پذیری فعالیت های زیادی انجام شده است .استخراج مدل خطی صلب و
مدل خمش سازه در کانال فراز یک ماهوارهبر و سپس طراحی یک اتوپایلوت پایدارساز از جمله تالش هایی
است که در زمینه کنترل ماهوارهبرهای انعطاف پذیر انجام گرفته است[ .]7با توجه به توانمندی باالی شبکه
عصبی در فراگیری رفتارهای پیچیده دینامیکی اجسام پرنده هوافضایی ،رویکرد بسیاری از محققین به
استفاده از این روش معطوف شده است.
در مورد استفاده از شبکه عصبی در زمینه بررسی اثر نیروی پیشران در ارتعاشات ماهوارهبر می توان به
کار جعفری و خوشنود [ ]8اشاره کرد .در این فعالیت با استفاده از قابلیت آموزش شبکه های عصبی و
براساس اطالعات بدست آمده از تحلیل ارتعاشی سیستم در یک نرم افزار المان محدود ،شبکه ای برای
تحلیل ارتعاشی طراحی شده است.استفاده از این شبکه طراحی شده به عنوان یک المان ارتعاشی در نرم افزار
تحلیل دینامیکی امکان حل همزمان و روی خط 1معادالت ارتعاشی و دینامیکی را فراهم می کند .در فعالیت
یاد شده از قابلیت آموزش شبکه های عصبی برای حل معادالت دینامیکی و ارتعاشی به صورت همزمان
استفاده شده است .استفاده از شبکه عصبی برای کنترل ماهوارهبر انعطاف پذیر موضوعی است که مورد توجه
طراحان این اجسام پرنده است .سادگی محاسبات و سرعت عمل باالی شبکه عصبی موجب شده است که
طراحان این سامانه ها تمایل زیادی به استفاده از این روش جهت کنترل ماهوارهبرها پیدا کنند.
استفاده از شبکه های عصبی در زمینه کنترل صنعتی گوناگون رو به رشد است .محاسبات موازی سریع و
استفاده از فرم های تابع عمومی برای نگاشت های پیچیده غیرخطی از مزیت های کنترل های دربرگیرنده
شبکه عصبی است .برنامه های کنترل به کمک شبکه عصبی نیز بسیار گسترده و گوناگون هستند[.]9
استفاده از شبکه های عصبی برای کنترل سامانه های هوافضایی نیز مورد توجه بوده است .پارک و
همکاران [ ]10برای کنترل وضعیت شبیه ساز بالگرد ،بعد از استخراج معادالت گشتاور به کمک معادالت
الگرانژ یک کنترل کننده PIDمبتنی بر شبکه عصبی طراحی کردند .رفتار غیرخطی سیستم در این نمونه و
وجود جفت شدگی متقابل باعث شده که از این روش کنترلی استفاده شود .برای کنترل وضعیت ماهواره به
خاطر وجود تاثیرات انعطاف پذیری با چالش نامعینی مدل روبرو خواهیم شد .برای کنترل اختالالت و رفتار
دینامیک نامعین ماهواره ،ژانگ و همکاران [ ]11از رویکرد عصبی -فازی استفاده کرده اند .در این فعالیت
سه کنترلر عصبی -فازی بر پایه کنترلر  PIDبرای کنترل وضعیت و مدار ماهواره بکار گرفته شده است .نتایج
ناشی از شبیه سازی ها حاکی از این است که این کنترلرها عملکرد مناسبی در کاهش تاثیرات اختالالت،
ارتعاشات و تغییرات پارامترهای اینرسی ماهواره دارند.
پینگ و کیون [ ]12برای یک ماهواره بر چند مرحله ای که با مکانیسم تراستر جت جانبی و بالک مشبک
کنترل می شود ،کنترلر نوینی طراحی کردند .این کنترلر ترکیبی از یک کنترلر  PIDمعمول و یک کنترلر
سویچینگ هوشمند روشن -خاموش است.
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پارامترهای کنترل سویچینگ به صورت روی خط توسط یک الگوریتم شبکه عصبی تعیین می شود .نتایج
شبیه سازی بیان می کند که این کنترلر مقاومت ،پایداری و دقت مناسبی دارد و از الگوریتم ساده و کاربردی
برخوردار است.
رهبر و بهرامی [ ]13برای تعیین قانون کنترل بهینه حلقه بسته یک موشک آشیانه یاب کهه امکهان بدسهت
آوردن آن به خاطر غیرخطی بودن سیستم فراهم نیست ،از شبکه عصبی کمک گرفته اند .در مقاله یاد شهده
با کمک شبکه های عصبی ،قانون بهینه حلقه بسته در حالت خارج از خط 1بدست آمهده و از آن بهه صهورت
برخط در موشک های آشیانه یاب استفاده شده است .نتایج بدست آمده نشان می دهد که شبکه عصهبی بهه
خوبی قادر به تولید همزمان قانون کنترل بهینه حلقه بسته در موشک های آشیانه یاب است.

 -2مدلسازی و شبیهسازی پرواز ماهوارهبر انعطافپذیر
انعطافپذیری ماهوارهبر موجب میشود عملکرد سیستم کنترل تحت تاثیر قرار گیرد که برای این منظور
تحلیل آیروسروواالستیسیته در طراحی اجسام پرنده کنترلشونده باید ارائه شود.
در این بخش رفتار ماهوارهبر انعطافپذیر موردنظر مدلسازی میگردد و معادالت پرواز با در نظر گرفتن
اثرات انعطافپذیری ارائه میشوند .این معادالت به گونهای که مناسب برای انجام شبیهسازی باشند بدست
میآیند؛ و فرضیات و شرایط اولیهای که در شبیهسازی اعمال میگردند نیز بیان میَشود .با پیادهسازی این
مجموعه از معادالت و انجام شبیهسازی ،رفتار غیرخطی ماهواره بر را با در نظرگرفتن اثرات آیرواالستیسیته
در اختیار خواهیم داشت .در نتیجه با داشتن مدل دینامیکی غیرخطی رفتار ماهوارهبر انعطافپذیر این امکان
را خواهیم داشت که روشهای کنترلی موردنظر را بر روی آن اعمال کنیم و کارایی و عملکرد آنها را بررسی
نماییم .در مراجع ،جهت حل مسأله آیرواالستیسیته دو روش مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد.
در روش مستقیم با استفاده از دیدگاه نیوتنی ،معادالت حاکم بر حرکت جسم نوشته شده و ارتباط بین
نیروها و گشتاورهای خارجی با تغییر شکلهای االستیک جسم تعیین میگردند .در نهایت ،معادالت کامل
حاکم بر رفتار االستیک جسم و بر حرکت آن استخراج شده و با حل پیوسته آنها ،نه تنها موقعیت لحظهای
جسم االستیک در فضا مشخص میشود بلکه تغییر شکلهای االستیک آن نیز تعیین میگردند .در روش
غیرمستقیم ،با استفاده از آنالیز مودال ،مودهای االستیک سازه جسم تعیین گردیده و معادالت حرکت بر
اساس این مودها نوشته و حل میگردند.
در این رساله مرجع [ ]5مبنای استخراج معادالت قرار گرفته است .در این مرجع از روش دوم استفاده شده
است .بدین منظور معادالت حرکت ماهوارهبر انعطافپذیر در صفحه فراز با استفاده از روش الگرانژ استخراج
شده و معادالت دیفرانسیل حاکم بر ارتعاشات خمشی دراین صفحه بدست آمدهاند .با نوشتن توابع انرژیهای
جنبشی ،پتانسیل و تابع اتالف ریلی بر حسب مودهای ارتعاشی ،این معادالت توسعه داده شدهاند[.]5
از آنجایی که حرکت ماهوارهبر تنها در صفحه فراز مورد بررسی قرار میگیرد ،معادالت حرکت نیز با این
فرض استخراج میشود که حرکت ماهوارهبر تنها در این صفحه محدود است.
Offline

1
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شکل -2ماهوارهبر انعطافپذیر در صفحه فراز

شکل ( )2ماهوارهبر را در دو حالت صلب و انعطافپذیر نشان میدهد .جهت بدست آوردن معادالت
حرکت ،یک دستگاه مختصات اینرسی و یک دستگاه مختصات بدنی تعریف میشود .سرعت زاویهای
ماهوارهبر در دستگاه اینرسی را  qحول محور  yدستگاه بدنی در نظر میگیریم .همچنین فرض میکنیم
ماهوارهبر در راستای محور  zبه اندازه   zخیز بردارد .از جابجائی االستیک طولی و پیچشی ماهوارهبر نیز
صرفنظر میشود[ .]5تغییر مکان هر نقطه از ماهوارهبر بر حسب جمع اثر مودهای ارتعاشی متعامد ،در
صورتیکه بدنه ماهوارهبر متقارن باشد ،در حالت کلی به صورت زیر است:
n
()1
)  z  i ( x) i (t
i 1

که در آن ) i (xشکل مود خمشی  iام است و )   i (tبیانگر مختصات عمومی هستند .اما در این مقاله به
منظور سادگی و دوری از پیچیده شدن تنها مود اول خمشی ماهوارهبر درنظر گرفته میَشود و از دیگر مودها
صرفنظر میگردد .در این صورت رابطه  1به صورت زیر بازنویسی میگردد:
()2
)  z  1 ( x) 1 (t
 -1-2معادالت حرکت
در نهایت براساس مرجع [ ]5و با انجام سادهسازیهای یاد شده و درنظرگرفتن تنها مود اول خمشی
ماهوارهبر ،به معادالت زیر به عنوان معادالت حاکم بر حرکت ماهوارهبر انعطافپذیر میرسیم .با حل این
معادالت ،در هر لحظه عالوه بر تعیین مقادیر نیروها و گشتاور وارد بر ماهوارهبر ،میزان تغییر شکلهای
االستیک آن و همچنین سرعتها و شتابهای خطی و زاویهای نیز در اختیار خواهیم داشت:
()3

m(u  qw)  FAx  FTx  Fxc
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1
m( w  qu )   1 (t ) I 3  1 (t ) I1   1 (t )1( xT ) FTx
u
  1 (t )1( xD ) FAx  FAz  FTz
1
1
q (t ) 
[ M Ay  M Ty  xcg Fezb   1 (t ) I 4  1 (t ) I 2
I  Im
u
]   1 (t )1 ( xT ) FTx   1 (t )1( xT ) xT FTx   1 (t )1 ( xD ) FAx
1
1
q
[ 0 I1   1 (t ) I 6  1 (t ) I 5  I 2
M
u
u


]   1 (t )1 ( xT )1 ( xT ) FTx   1 (t )1 ( xD )1 ( xD ) FAx

(t )  21 (t )   2 1 (t ) 

در روابط باال  uو  wسرعتهای خطی در راستای محورهای  xو  zهستند FTx ، M Ty .و  FTzبه
ترتیب بیانگر گشتاور و نیروهای اعمالی به ماهوارهبر ناشی از نیروی پیشران ،و همچنین  FAx ، M Ayو FAz
به ترتیب بیانگر گشتاور و نیروهای اعمالی به ماهوارهبر ناشی از نیروی آیرودینامیک هستند .در روابط فوق
 xTو  xDموقعیت طولی محل اعمال نیروی رانش و محل اعمال برآیند نیروهای آیرودینامیکی نسبت به
مبدأ مختصات بدنی هستند.
  ، و  Mبه ترتیب فرکانس ،نسبت میرایی سازهای و جرم تعمیمیافته مود خمشی اول ماهوارهبر است.
 Iممان اینرسی حول محور عرضی ماهوارهبر است .با توجه به اینکه مبدأ دستگاه مختصات بدنی بر روی
مرکزجرم پس از سوزش سوخت در نظر گرفته شده است جهت انتقال گشتاورهای داخلی از مرکزجرم پس از
سوزش به مرکز جرم لحظهای ،ترم  I mدر معادالت گشتاورهای عرضی ظاهر شدهاست.
()7

I m  mx2cg

در این رابطه xcg ،فاصله بین مرکزجرم لحظهای پرنده و مرکزجرم پس از سوزش سوخت است .برای
سادگی معادالت و دوری از پیچیده شدن آنها متغیرهای کمکی زیر تعریف شده است:

()8


L ( x)1 ( x)dx  I 1
 L
 xL ( x) ( x)dx  I
1
2
  
 L
  L ( x)1( x)dx  I 3
 L

  xL ( x)1( x)dx  I 4
 L
  L ( x)12 ( x)dx  I 5
 L
 L ( x) ( x) ( x)dx  I
1
1
6
L 
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شکل -3مود اول خمشی ماهوارهبر (شکل سمت چپ) و مشتق مود اول خمشی ماهوارهبر (شکل سمت راست)

منظور از  و   به ترتیب شکل مود و مشتق مکانی شکل مود اول خمشی ماهوارهبر است که در شکل ()3
نشان داده شدهاست L .مشتق نیروی برآ به ازای واحد طول جسم پرنده است که در شکل ( )4نمایش داده
شده است.
 -2-2اثر انعطافپذیری بر سیستم کنترل
از ژیروسکوپ نرخی برای اندازهگیری سرعت زاویهای استفاده میشود .از آنجا که تمامی نقاط بدنة جسم
پرنده صلب دارای سرعت زاویهای یکسان هستند موقعیت ژیروسکوپ نرخی نقشی در میزان سرعت زاویهای
اندازهگیری شده ندارد .البته انعطافپذیری سازة جسم پرنده موجب تغییر سرعت زاویهای موقعیت محل
نصب ژیروسکوپ نرخی نسبت به حالت صلب میگردد.
معادالت اصالحشدة سرعتهای زاویهای جسم پرنده در محل نصب ژیروسکوپ نرخی به صورت زیر هستند:
()9
) q  q   1 (t )1( xrg
در این رابطه  xrgموقعیت نصب ژیروسکوپی نسبت به مبدأ مختصات بدنی است.

شکل -4مشتق توزیع نیروی برآ در راستای طول ماهوارهبر
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 -3کنترل ماهوارهبر به کمک کنترلکننده مدل پیشبین
از شبکههای عصبی در زمینه شناسایی و کنترل سیستمهای دینامیکی با موفقیت استفاده شده است.
بهخاطر توانایی شبکههای پرسپترون چندالیه در تقریب توابع ،این شبکهها انتخاب پرطرفداری برای
مدلسازی سیستمهای غیرخطی و پیادهسازی کنترلکنندههای غیرخطی چندهدفه است .یکی از آرایشهای
محبوب شبکههای عصبی که در زمینه کنترل و شناسایی سیستم مورداستفاده قرار میگیرد ،کنترل مدل
پیش بین به کمک شبکه عصبی است.
عموما برای استفاده از شبکه عصبی برای کنترل یک سیستم یا فرآیند دو گام کلی پیموده میشود:
 -1شناسایی سیستم
 -2طراحی کنترلکننده
در گام «شناسایی سیستم» یک شبکه عصبی برای تقلید رفتار سیستم یا فرآیند موردنظری که به دنبال
کنترل آن هستیم ،توسعه داده میشود .این شبکه عصبی بدست آمده را «مدل شبکه عصبی سیستم» نامیده
میشود .در گام «طراحی کنترلکننده» با استفاده از مدل شبکه عصبی سیستم ،کنترلکننده طراحی یا
آموزش داده میشود.
معموال در بسیاری از آرایشهای گوناگون شبکه عصبی که برای کنترل مورداستفاده قرار میگیرد ،گام
«شناسایی سیستم» مشابه و یکسان است .تنها تفاوت روشهای مختلف در بخش «طراحی کنترلکننده»
است .در روش کنترل مدل پیشبین ،از مدل شبکه عصبی سیستم برای پیشبینی رفتار آینده سیستم
استفاده میشود؛ و سپس با استفاده از یک الگوریتم بهینهسازی ورودی کنترلی به گونهای انتخاب میشود
که عملکرد آینده را بهینه نماید.
هر کنترلکنندهای مزایا و معایب مخصوص به خود را دارد و این یک واقعیت است که یک کنترلکننده
معین را نمیتوان برای هر کاربردی مورداستفاده قرار داد .کنترلکننده مدل پیشبین از مدل شبکه عصبی
سیستم برای پیشبینی پاسخ سیستم به ورودیهای کنترلی استفاده میکند .سپس یک الگوریتم بهینهسازی
سیگنال کنترلی را محاسبه میکند تا عملکرد سیستم را بهینه کند .مدل شبکه عصبی سیستم میبایست به
گونهای آموزش ببیند که بتواند رفتار واقعی سیستم را تقلید کند.
آموزش شبکه با استفاده از روش دستهای و الگوریتم پسانتشار که در آموزش بسیاری از شبکههای عصبی
چندالیه مورد استفاده قرار میگیرد ،بصورت خارج از خط انجام میگیرد .از آنجایی که در هر گام زمانی برای
محاسبه وروی کنترلی بهینه نیازمند اجرای یک الگوریتم بهینهسازی است ،کنترلکننده نیازمند حجم زیاد
محاسبات برخط میباشد.
کنترلکننده پیشبین موردنظر مبتنی بر شبکه عصبی است .مدل شبکه عصبی سیستم غیرخطی وظیفه
پیشبینی عملکرد آینده سیستم را برعهده دارد .سپس کنترلکننده ورودی کنترلی را فراهم میکند .این
ورودی به گونهای محاسبه میشود که عملکرد سیستم را در یک گام زمانی آینده بهینه کند .گام اول در
طراحی کنترل پیشبین تعیین مدل شبکه عصبی سیستم است (شناسایی سیستم) .در گام بعدی مدل
فراهم شده سیستم توسط کنترلکننده به کار گرفته میشود تا عملکرد آینده را پیشبینی کند.
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شکل -5فرآیند آموزش شبکه عصبی در گام شناسایی سیستم

 -1-3شناسایی سیستم
اولین گام در کنترل پیشبین آموزش یک شبکه عصبی است تا بیانگر دینامیک رو به جلو سیستم باشد و
مشابه سیستم رفتار کند .تفاوت خروجی شبکه عصبی و خروجی مدل را خطای پیش بینی مینامیم .این
خطا به عنوان سیگنال آموزش شبکه عصبی استفاده میشود.
فرآیند آموزش شبکه تا زمانی انجام میشود که این خطا به کمترین مقدار خود برسد .در این زمان شبکه
عصبی و سیستم هر دو به ازای یک ورودی یکسان ،خروجی مشابه و با اختالف بسیار کم ارائه میدهند .این
فرآیند در شکل ( )5به صورت شماتیک بیان شده است.
مدل شبکه عصبی سیستم با استفاده از ورودیها و خروجیهای قبلی سیستم ،مقادیر خروجی آینده
سیستم را پیشبینی میکند .ساختار مدل شبکه عصبی سیستم در شکل ( )6به نمایش درآمده است.
دادههای موردنیاز برای آموزش شبکه از طریق شبیهسازی عملیاتی سیستم فراهم میشود .برای آموزش
شبکه دادهها به صورت دستهای و خارج از خط با استفاده از الگوریتم آموزش پس انتشار به شبکه اعمال
میشود .در این پایان نامه از الگورتیم پس انتشار لونبرگ  -ماکوآرت استفاده شده است.

شکل -6ساختار مدل شبکه عصبی سیستم
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شکل -7نمودار بلوکی کنترل مدل پیشبین

 -2-3ساختار کنترلکننده پیشبین
روش کنترل مدل پیشبین براساس تکنیک گامهای عقبرو بنا شده است .مدل شبکه عصبی پاسخ سیستم
را در طول یک گام زمانی پیشبینی میکند .الگوریتم بهینهسازی عددی با استفاده از این مقادیر پیشبینی
شده سیگنال کنترلی را به گونهای تعیین میکند که تابع عملکردی زیر در طول گام زمانی مشخص کمینه
شود:
N
N
()10
2
2


J    yr (t  j )  ym (t  j )     u (t  j  1)  u (t  j  2) 
u

j 1

2

i  N1

در این رابطه  N 2 ، N1و  N uمشخصکنندهی بازه زمانی هستند؛ در هر بازه ،خطای تعقیب و گام
کنترلی ارزیابی میشود u .بیانگر سیگنال ورودی کنترلی موقت yr ،پاسخ مطلوب و  ymپاسخ مدل
شبکه عصبی است .مقدار ضریب  نشاندهنده میزان تاثیر مجموع مربعات گامهای کنترلی بر روی تابع
عملکردی است.
نمودار بلوکی شکل ( )7فرآیند کنترل مدل پیشبین را به تصویر کشیده است .کنترلکننده از بلوک مدل
شبکه عصبی سیستم و بلوک بهینهسازی تشکیل شده است .بلوک بهینهسازی مقدار متغیر کنترلی  uرا
مشخص میکند تا تابع  Jکمینه شود؛ سپس ورودی بهینه  uبه فرآیند اعمال میگردد.
 -3-3پیادهسازی کنترل مدلپیشبین در کنترل زاویه فراز ماهوارهبر
بعد از بیان مقدمات و توضیحات روش کنترل مدل پیشبین ،در این قسمت این روش بر روی مدل غیرخطی
ماهوارهبر با در نظرگرفتن اثرات انعطافپذیری و آیروسروواالستیسیته اعمال میگردد .ساختار حلقه کنترلی با
استفاده از این کنترلکننده در شکل ( )8نمایش داده شده است .هدف کنترلکننده ،کنترل زاویه فراز
ماهوارهبر و دنبال کردن دستورات اعمالی به سیستم کنترل در حضور اثرات انعطافپذیری است.
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شکل -8مدل سیمولینک حلقه کنترلی کنترلکننده مدل پیشبین ماهوارهبر

همانطورکه درتصویر نیز مشخص است ،برای کنترل زاویه فراز ماهوارهبر از بلوک
استفاده شده است .این بلوک مقادیر فرمان مرجع و خروجی سیستم را به عنوان ورودی میگیرد و بعد از
انجام محاسبات و بهینهسازی سیگنال کنترلی را به مدل ماهوارهبر میفرستد.
برای کنترل مناسب ماهوارهبر در محدوده موردنظر میبایست بلوک کنترل پیشبین مطابق با شرایط مدل
ماهوارهبر تنظیم و طراحی شود .بدین منظور برای رسیدن به یک کنترلکننده مورداطمینان و کارا چندین
گام طی میشود.
متغیرهای  N 2 ، N1و  N uبیانگر گامهای زمانی کنترلکننده هستند که در تعیین ساختار
کنترلکننده نقش دارند .مقدار متغیر  N1معموال  1در نظر گرفته میشود .از دیگر متغیرهای موثر در
طراحی کنترلکننده پارامتر وزنی  است که در بخش قبل معرفی شد .پارامتر  نیز برای کنترل
الگوریتم بهینهسازی به کار میرود .مقدار این متغیر نشان میدهد که در یک گام بهینهسازی مناسب چه
میزان از تایع عملکردی میبایست کاهش یابد.
روش کمینهسازی خطی که در الگوریتم بهینهسازی مورداستفاده قرار میگیرد نیز میبایست انتخاب شود
و همچنین در مورد تعداد سعی و خطایی که در هر گام بهینهسازی انجام میشود ،نیز میبایست
تصمیمگیری گردد .مقادیر انتخابشده برای این متغیرها که نقش مهمی در تعیین ساختار کنترلکننده مدل
پیشبین دارند ،در جدول ( )1ارائه شدهاند.
NN Predictive Controller

جدول -1متغیرهای ساختاری کنترلکننده مدل پیشبین
متغیر

مقدار

N2
Nu

7




2
0/05
0/001
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شکل -9ورودی و خروجی سیستم

با تعیین متغیرهای تعیینکننده کنترلکننده وارد گام بعدی و مرحله شناسایی سیستم میشویم .قبل از
استفاده از کنترلکننده ،شبکه عصبی سیستم آموزش میبیند .برای آموزش شبکه نیاز به دادههای آموزشی
است .در مرحله تولید داده برای آموزش شبکه ،سعی میشود دادههای آموزشی در محدودهای باشد که
سیستم در آن محدوده کنترل خواهد شد.
به همین دلیل فرآیند شناسایی سیستم با توجه به مأموریت ماهوارهبر انجام شده است .بر این اساس
محدوده خروجی سیستم (که همان زاویه فراز ماهواره بر است) بازه  -20درجه تا  +20درجه در نظر گرفته
شده است .محدوده ورودی (که همان زاویه سطح کنترلی الویتور است) را بین  -30تا  +30درجه قرار داده
شده است.
با انجام شبیهسازی که به صورت خودکار توسط بلوک  NN Predictive Controllerنرمافزار متلب انجام
میگیرد 10000 ،داده نمونه تولید میشود .برای تولید این دادهها یک سری ورودیهای تصادفی به مدل
سیستم اعمال میشود و خروجی این ورودیهای جمعآوری میگردد و داده های نمونه را تشکیل میدهد.
ورودی و خروجی مدل سیستم در شکل ( )9به نمایش درآمده است.
مدل شبکه عصبی سیستم وظیفه پیشبینی خروجیهای آتی سیستم را برعهده دارد .الگوریتم
بهینهسازی با استفاده از این مقادیر پیشبینی شده ،ورودیهای کنترلی را بدست میآورد .این ورودیها
عملکرد آتی سیستم را بهینه میکند .مدل شبکه عصبی سیستم یک الیه پنهان متشکل از  7نرون دارد.

کنترل زاویه فراز ماهوارهبر انعطافپذیر به کمک
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تعداد نرونهای ورودی و خروجی شبکه به ترتیب  4و  1است .الگوریتم آموزش شبکه ،الگوریتم پسانتشار
لونبرگمارکوآرت است .براساس دادههای نمونه تولید شده آموزش شبکه به صورت دستهای انجام میگیرد.
براساس الگوریتم آموزشی انتخابی مرحله آموزش دادهها انجام میشود .بعد از طی این مرحله ،با بررسی
پاسخ مدل سیستم میتوان در مورد فرآیند آموزش شبکه عصبی مدل سیستم تصمیمگیری کرد .این
تصمیمگیری با توجه به نمودارهای نمایش داده شده در شکل ( )10انجام میگیرد .در این شکل نمودار
تغییرات ورودی و خروجیهای سیستم و مدل شبکه عصبی سیستم و اختالف این دو در قالب نمودار بیان
شده است .همانگونه از نمودار مشخص است خروجی سیستم و خروجی مدل شبکه عصبی سیستم هر دو
بسیار مشابه هستند و تغییرات هر دو با تقریب مناسبی یکسان است.
نمودار خطای خروجی سیستم و خروجی مدل شبکه عصبی سیستم نیز جداگانه رسم شده که خود
بیانگر اختالف جزیی خروجیها به ازای ورودی یکسان است .در نتیجه میتوان گفت که فرآیند آموزش مدل
شبکه عصبی سیستم به خوبی انجام گرفته و مدل شبکه عصبی سیستم میتواند به خوبی رفتار سیستم را
تقلید و پیشبینی کند.

شکل -10پاسخ سیستم و مدل شبکه عصبی سیستم به ورودی یکسان

36

نشریة پژوهشی مهندسی مکانیک ایران

شکل -11تغییرات زاویه الویتور برحسب زمان

شکل -12پاسخ زاویه فراز ماهوارهبر به فرمان ورودی

سال هجدهم ،شماره اول ،بهار 1395

کنترل زاویه فراز ماهوارهبر انعطافپذیر به کمک

کنترلکننده ...

37

در نهایت با انجام مناسب گامهای طی شده نوبت به مرحله بررسی توانایی کنترلکننده در کنترل سیستم
میرسد .از آنجایی که مراحل قبلی به خوبی طی شدهاند و مدل شبکه عصبی سیستم به شیوه مناسبی
آموزش دیده است انتظار داریم که کنترل کننده بتواند در محدودهای که مدل شبکه عصبی سیستم آموزش
دیده است بتواند به خوبی سیستم را کنترل کند .برای بررسی این موضوع ،رفتار زاویه فراز ماهوارهبر در
دنبال کردن یک برنامه فراز نمونه مورد بررسی قرار گرفته است.
در شکل ( )11کنترلکننده به خوبی توانسته است که فرمان ورودی را دنبال کند .این نمودار بیانگر این
واقعیت است که شبکه عصبی در قالب مدل پیشبین به خوبی توانسته است که ماهوارهبر را با در نظر گرفتن
دینامیک غیرخطی آن و از همه مهمتر با درنظر گرفتن رفتار انعطافپذیر و اثرات آیروسروواالستیسیته با
کارایی مناسبی کنترل نماید.
همچنین شکل ( )12نیز تغییرات ورودی کنترلی را برحسب زمان نشان میدهد.

 -4نتیجهگیری
در این مقاله رفتار انعطافپذیر یک ماهوارهبر در صفحه فراز مورد بررسی قرار گرفت .معادالت حرکت پرنده با
در نظر گرفتن اثرات آیروسروواالستیسیته استخراج گردید و شبیهسازی پرواز انجام شد.
برای کنترل ماهوارهبر و پیروی سیستم از فرامین ورودی کنترلکننده مدل پیشبین انتخاب گردید.
این کنترلکننده که در ساختار خود از شبکه عصبی کمک میگیرد ،نشان داد که میتواند پرنده را در
محدودهای که شبکه آموزش دیده است کنترل نماید .هر چند که کارایی کنترلکننده بسیار وابسته به انجام
درست و دقیق فرآیند شناسایی سیستم در آن است اما از طرف دیگر قابلیت و قدرت آن در کنترل ماهوارهبر
با در نظرگرفتن دینامیک غیرخطی و انعطافپذیر آن جز مزایای آن محسوب میَشود.
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Abstract
In this paper, we investigate the problem of model predictive control of pitch angle of a
flexible launch vehicle using neural networks. We simulate motion of launch vehicle on the
pitch plane by considering effects of flexibility. Aeroelstic effects are also modeled by adding
elastic terms of the structure to state space control equations which completes the vehicle
model. To control the vehicle, we use a model predictive controller which is based on a neural
network. Basic notions of this controlling approach are presented and we explain how a neural
network can be used for this purpose.
Experimental results on synthetic data in Simulink environment demonstrates our approach is
useful and effective and neural networks can be used to control a vehicle in a nonlinear,
adaptive control setting.

