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استادیار

کمک شبکه عصبی پیشخور جهت کنترل
پهپاد چهارپره
پایداری چهارروتور به دليل دیناميک شدیداً غيرخطي از مهمترین مسائل پيش
روی در طراحي این ربات بوده است .این مقاله ابتدا به طراحي یک کنترلرکلاسيک
تناسبي -مشتقگير به روش تنظيم با الگوریتم تکاملي ازدحام ذرات برای کنترل
وضعيت پرنده پرداختهشده است .سپس به طراحي یک مشاهدهگر غيرخطي برای
تخمين حالتهای سرعت زاویهای چهارروتور پرداختهشده است .در ادامه یک
مشاهدهگر شبکه عصبي با استفاده از دادههای آموزشي استخراجشده از مشاهدهگر
غيرخطي آموزش دادهشده است .با شبيهسازی کنترلر و مشاهدهگر طراحيشده در
محيط متلب ،کارایي آنها مشخصشده است .برای تعيين کارایي این کنترلر و
مشاهدهگر بر روی سيستم واقعي ،یک مدل شبيهساز برای چهارروتور ارائهشده که
با پيادهسازی کنترلر و مشاهدهگر طراحيشده روی سيستم کارایي آنها بر روی
سيستم واقعي مشخصشده است.

واژههای راهنما :چهارپره ،کنترلر کلاسيک  ،PDمشاهدهگر شبکه عصبي ،سيستم شبيهساز چهارپره

 -1مقدمه
کنترلرها از مهمترین اجزا یک سيستم مکاترونيکي ميباشند .از وظایف این کنترلرها ميتوان به ردگيری
ورودی مطلوب ،مقاوم بودن در برابر اغتشاش و نویز خارجي به سيستم و توانایي مقابله با آن ميباشد.
کنترلرها در دو نوع حلقه باز و حلقه بسته ميباشند .در این مقاله از کنترلر حلقه بسته با پسخورد استفاده
شده است .در این کنترلرها نياز به مشخص بودن تمامي حالات موردنياز برای کنترل سيستم ميباشد.
چهارپره یک وسيله پرنده با شش درجه آزادی حرکت ميباشد که قابليت پرواز عمودی و انجام مانورهای
پيچيده را دارا ميباشد .این سازه با ساختاری شبيه صليب ،و چهار ملخ در گوشههای آن ميباشد که با
استفاده از تغيير سرعت ملخها ميتواند حرکات و مانورهای مختلف را انجام بدهد.
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مشکلاتي که بر سر راه طراحي چنين پرندههایي وجود دارد مسئله پایداری و کنترل این نوع پرندهها ميباشد
که کار بسيار پيچيده ایست .از اینرو در این مقاله از یک کنترلر حلقه بسته برای تنظيم دور چرخش موتورها
و ردیابي ورودی موردنظر استفاده شده است.
چهارپرهها عاملهای هوشمندی ميباشند که محيط برای آنها بهطور کامل مشاهدهپذیر نميباشد[ .]6در
طراحي سيستمهای کنترل حلقه بسته با پسخورد و با فرض کنترلپذیری کامل متغيرهای حالت و انتخاب
مناسب بهره فيدبک ،قطبهای حلقه بسته سيستم در مکانهای موردنظر جایابي ميشوند .در حالت کلي
لازم است که کليه متغيرهای حالت برای فيدبک در دسترس باشند در بسياری از کاربردهای واقعي
اندازهگيری تمامي متغيرهای حالت امکانپذیر و یا ازنظر اقتصادی مقرونبهصرفه نيست و همچنين به دليل
وجود نویز و اغتشاش ،به دست آوردن مقادیر دقيق تمامي متغيرهای حالت امکانپذیر نميباشد .در مواردی
از این قبيل نميتوان به تمام متغيرهای حالت دسترسي پيدا کرد .در این موارد ،بهکارگيری مشاهدهگر حالت
الزامي است .طراحي مشاهدهگر جهت تخمين بخشي یا همه متغيرهای حالت سيستم و کنترل سيستم
بهکاربرده ميشود .هدف اصلي این مقاله طراحي مشاهدهگر مناسب با کمک شبکه عصبي هوشمند ميباشد
که محيط را برای چهارپره مشاهدهپذیر نماید و متغيرهای حالتي که در دسترس نيستند را تخمين بزند.
پرنده هدایتپذیر از دور یا پهپاد یکي از مهمترین اختراعات سالهای اخير محسوب ميشود که
کاربردهای عملي بسيار زیادی پيداکرده است .از کاربردهای این وسيله ميتوان به بازرسي و کنترل مرزها،
مأموریتهای شناسایي ،عکسبرداری ،عمليات جستجو ،بازدید و بازرسي از خطوط انتقال نفت و خطوط
فشارقوی ،کشف آتشسوزیها ،استفاده در محيطهای خطرناک و غيرقابلدسترس و حمل بار اشاره کرد .در
موارد مذکور نياز به پایداری پرنده در هرلحظه با توجه به شرایط محيطي ميباشد.
در  Lendekو همکاران [ ]6مشاهدهگر تاکاگي-سوگنو برای تخمين سرعتهای زاویهای ارائهشده است.
در این مقاله مشاهدهگر تاکاگي-سوگنو با مشاهدهگر خطي مورد مقایسه قرارگرفتهاند که نتایج نشاندهنده
رفتار بهتر مشاهدهگر طراحيشده ميباشد .در  Mokhtariو همکاران [ ]2یک مشاهدهگر ليونبرگر و کنترلر
خطي سازی فيدبک برای سيستم چهارپره طراحيشده است که کارایي آن با شبيهسازی مشخص شده است.
در این مقاله تخمين پارامترهای باد نيز صورت گرفته است .در  Bouadiو  ]9[ Tadjineیک کنترلر مود
لغزشي برای تعقيب مسير و پایداری سيستم و سپس یک مشاهدهگر غيرخطي برای تخمين حالتهای
غيرقابل اندازهگيری و تأثيرات اغتشاشات خارجي از قبيل باد و اغتشاش اراده شده است.
در  Dierksو  ]4[ Jagannathanیک مشاهدهگر شبکه عصبي برای تخمين حالتهای سرعت چرخشي و
سرعت انتقالي ارائه شده است .در  Benzemraneو همکاران [ ]5یک مشاهدهگر سرعت بر اساس اینکه
شتاب ،زاویه و سرعتهای زاویهای قابلاندازهگيری باشد ارائه شده است .در  Benallegueو همکاران [ ]1یک
کنترلر خطي سازی فيدبک با یک مشاهدهگر مودلغزشي برای سيستم چهارپره طراحيشده است .مشاهدهگر
مود لغزشي بهعنوان یک تخمينگر اثرات اغتشاشات خارجي ازجمله باد و نویز به کار گرفته شده است.
مشاهدهگر حالت ميتواند در طرح کنترلي مثل  Boudjedirو  ]0[ Bouhaliکه در آن یک مشاهدهگر
عصبي -مود لغزش که برای کاهش اندازه نویز توسعه داده شده است ،بهکاربرده شود.
در مرجع  ]9[ Khalilیک مشاهدهگر برای تخمين سرعت استفادهشده است.
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در این مقاله خلاصهای از مشاهدهگرهای مرتبه بالا آورده شده است و نقش اشباع عملگرها در کنترلر
بررسيشده است .در مرجع  Boudjedirو همکاران [ ]6یک مدل مقاوم تطبيقي که در آن نيازی به دانستن
مدل دیناميکي مسئله و اندازه حالتها نيست ارائهشده است که در آن متغيرهای حالت با استفاده از
مشاهدهگر تطبيقي توليد ميشوند .در  Ahmedو همکاران [ ]60یک کنترلر فازی بر اساس کنترل
کلاسيک PIDبرای کنترل وضعيت چهارپره طراحي کردهاند که در آن ضرایب کنترلي توسط کنترل فازی
تغيير ميکند و پایداری بهتری به سيستم در طول پرواز ميدهد .این کار کنترلر کلاسيک  PIDرا به یک
کنترل پویا تبدیل کرده است .نتایج این تحقيق سرعت خوب پایدارکنندگي این کنترلر را نشان ميدهد .در
 Seidabadو همکاران [ ]66نيز کنترلر فازی PID-طراحي کردهاند که نتایج حاصل نشاندهنده کارایي
مناسب این کنترلر ميباشد .در  Dikmenو همکاران [ ]62به بررسي کنترل وضعيت پرداختهاند.
در این تحقيق به مقایسههای روشهای کنترلي  ،PIDگام به عقب ،مد لغزشي و کنترلر معکوس برای کنترل
وضعيت پرداختند و نتایج خود را با شبيهسازی کامپيوتری انجام دادند .در این تحقيق نشان داده شد که
کنترلر مود لغزش کارایي بهتری نسبت به دیگر کنترلرها دارد .در  Farrellو همکاران [ ]69یک کنترلر
ترکيبي گام به عقب با شبکه عصبي برای مواجهشدن با خطاهای مدل و دیناميک مدل نشده سيستم پياده
شده است .در  Bolandiو همکاران [ ]64یک کنترلر  PIDبهينهسازی شده با الگوریتم ازدحام ذرات را
پيشنهاد دادهاند و با مقایسه نتایج کنترلر گام به عقب و کنترلر  PIDبهينهسازی شده ،کارایي کنترلر PID
بهينهسازی شده مشخص شده است .در  Zarebو همکاران [ ]65برای یک ربات دو درجه آزادی دو کنترلر
فازی PID-و  PIDبا استفاده از الگوریتم بهينهسازی ازدحام ذرات بهينهسازی شده و نشان داده شده است
که کارایي کنترلر فازی PID-بهينهسازی شده بهتر و مناسبتر ميباشد.
در Dunfiedو همکاران [ ]61یک کنترلر هوشمند بر اساس شبکه عصبي برای کنترلر نشست و برخاست
ربات عمود پرواز طراحي و ارائه شده است .در  Leeو همکاران [ ]60با استفاده از روشهای فيدبک خطي و
شبکه عصبي تطبيقي ،کنترلری برای کنترل وضعيت چهارپره ارائه شده است و با شبيهسازی این کنترلر با
استفاده از پارامترهای چهارپره از پيشساخته شده ،کارایي این کنترلر مشخصشده است.
در  Fryeو  ]69[ Provenceیک روش کنترلي بر اساس روش کنترل معکوس ،با استفاده از شبکه عصبي
آموزش داده شده است .در Rezazadehو همکاران [ ]66یک کنترلر عصبي -فازی با بهينهسازی پارامترهای
کنترلي توسط الگوریتمهای بهينهسازی ژنتيک ارائه و کارایي این کنترلر با مقایسه با رفتار کنترلر PID
کلاسيک مشخصشده است .در  Lowerو  ]20[ Tamawskiیک کنترلر شبکه عصبي ارائه شده است که در
آن این کنترلر با استفاده از کنترلر  PIDآموزش دادهشده است .در  Boudjedirو همکاران [ ]26یک کنترلر
شبکه عصبي با استفاده از مشاهدهگر عصبي برای متغيرهای حالت طراحيشده است .از این مشاهدهگر برای
رفع حساسيت به اغتشاشات استفاده شده است.

 -2مدلسازي دينامیکی چهارپره
حرکت چهارپره با استفاده از تغيير سرعت چرخش روتورها انجام ميگيرد .پيکربندی چهارپره در شکل
شماره ( )6مشاهده ميشود ،این ساختار متشکل از دو بازوی عمود برهم ميباشد و هرکدام از این بازوها
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دارای موتورهایي در انتهای خود ميباشند .موتور شماره  6و  9در راستای ساعتگرد و موتور شماره  2و 4
در راستای پادساعتگرد ميچرخند .چهارپره سيستمي تشکيلشده از چهار روتور است .دو روتور (6و )9که
در مقابل یکدیگرند در یک سمت ميچرخند و دو روتور (2و )4در جهت خلاف عقربههای ساعت ميچرخند.
با تغيير سرعت همه روتورها به یک اندازه ،نيروی ليفت روتورها تغيير خواهد کرد که تأثير این تغيير ،کنترل
ارتفاع و قابليت نشست و برخاست عمودی را برای سيستم فراهم ميکند .زاویهی مطلوب یاوو با تغيير سرعت
روتورهایي که روبه روی یکدیگر قرار دارند فراهم ميشود .این حرکت با افزایش (کاهش) سرعت موتورهای
(6و )9در مقایسه با سرعت موتورهای (2و )4به دست ميآید .زاویه پيچ که حرکت چرخشي حول محور y
ميباشد به چهارپره اجازه ميدهد تا در راستای محور  xحرکت کند .زاویه رول که حرکت چرخشي حول
محور  xميباشد به چهارپره اجازه ميدهد تا در راستای محور  yحرکت کند .روتورها کنترلکننده حرکت
چهارپره ميباشند .زوایای اویلر ،نيرو و مومنتمهای موردنياز سيستم را برای کنترل زوایا و موقعيت سيستم را
محاسبه ميکنند.
( -6الف)
( -6ب)
( -6پ)
( -6ت)
( -6ج)
( -6ه)

U1
m

)ẍ =(cos ϕ sin θ cos ψ + sin ϕ sin ψ

U1
m

)ÿ =(cos ϕ sin θ sin ψ - sin ϕ cos ψ

U1
)) z̈ =-g+( cos (ϕ)cos (θ
m
Iyy -Izz
Jr
1
[ ̇φ̈ =θ̇ ψ
] + θ̇ Ωd + U2
Ixx
Ixx
Ixx
Izz -Ixx Jr
1
[ ̇θ̈ =φ̇ ψ
] - φ̇ Ωd + U3
Iyy
Iyy
Iyy
Ixx -Iyy
1
[ ̇ψ̈ =θ̇ φ
] + U4
Izz
Iyy

که در آن  z ،y ،xموقعيت مرکز جرم در سازه و  ψ ،θ ،φزوایای اویلر هستند .همچنين  Iz ، Iy ،Ix ،mجرم و
ممان اینرسي چهارپره هستند و  lنيز فاصله بين روتورها و مرکز جرم است و  Ω , JRبه ترتيب ممان اینرسي
و سرعت زاویهای تيغههای پرواز هستند U4 ،U3 ،U2 ،U1 .ورودیهای سيستم و به ترتيب نيروی مجموع در
راستای  zو مومنتمهای چرخش حول محور  ،yچرخش حول محور  xو چرخش حول محور  zتوليدشده
توسط تيغههای پروازی ميباشند و  Ωdمجموع سرعتهای زاویهای تيغههای پروازی ميباشد که توسط رابطه
( )2تعریف ميشود.
4

()2

Ωd = ∑ (-1)i+1 Ωi
i=1

رابطه ورودیهای کنترلي با سرعت روتورها بهصورت ( )9بيان ميشوند.
( -9الف)

4

) U1 = ∑ Ti =b(Ω21 +Ω22 +Ω23 +Ω24
i=1

( -9ب)
( -9پ)
( -9ت)

) U2 =(-T2 +T4 )=bl(-Ω22 +Ω24
) U3 =(T1 +T3 )=bl(Ω21 -Ω23
) U4 =d(-Ω21 +Ω22 -Ω23 +Ω24
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که در این معادلات  Ω4 ،Ω3 ، Ω2 ،Ω1سرعتهای زاویهای روتورها ميباشند و  bضریب نيروی بالابرنده ملخ و
 dضریب نيروی درگ ميباشد .ورودی  U1که ورودی کنترلي مناسب برای تنظيم ارتفاع را مشخص ميکند
توسط کنترلر موقعيت و سه ورودی کنترلي  U2 , U3 , U4که توسط کنترلر وضعيت محاسبه ميشوند،
ورودی کنترلي مناسب را برای تنظيم زوایای سيستم مشخص ميکنند.

 -3طراحی کنترلر وضعیت  PDبراي چهارپره
پایدارسازی چهارپره توسط یک الگوریتم کنترلي که به تنظيم سرعتهای موتورها ميپردازد ،انجام ميشود.
در این مقاله یک کنترلر کلاسيک تناسبي-مشتقگير برای کنترل ربات پرنده چهارپره طراحيشده و کارایي و
رفتار آن موردبررسي قرار ميگيرد .در این مقاله از الگوریتم هوشمند ازدحام ذرات برای تنظيم ضرایب
کنترلي این سيستم استفادهشده است .با وجود پيشرفت بسياری که در طراحي کنترلرهای خطي ،غيرخطي
و هوشمند به وجود آمده ،کنترلرهای  PIDاز رایجترین کنترلرهایي ميباشد که در بسياری از کارهای صنعتي
و دانشگاهي برای سيستمهای خطي و برخي سيستمهای غيرخطي مورداستفاده قرارگرفته است .از ویژگي-
های این نوع کنترلر ميتوان بهسادگي ساختار و قابلدرک بودن نحوه کارکرد اشاره کرد .کنترلر PD
طراحيشده در این مقاله از ترکيب دو بخش تناسبي و مشتقگير تشکيلشده است .این کنترلر بر اساس خطا
و مشتق خطای مابين ورودی مطلوب و خروجي سيستم ،ورودی کنترلي مطلوب سيستم را جهت انجام عمل
کنترلي موردنظر توليد ميکند.
در کنترلرهای تناسبي -مشتقگير برای گرفتن جواب بهينه و مطلوب موردنظر از سيستم ،باید ضرایب
کنترلي در آن بهگونهای تنظيم شوند که سيستم ،ورودی مطلوب را تعقيب کند .ضرایب موردنياز برای کنترلر
تناسبي -مشتقگير شامل ضرایب تناسبي ( ) و مشتقگير ( ) ميباشد .در طراحي کنترلر به روش
تناسبي -مشتق گير ورودیهای کنترلي از رابطه ( )4پيروی ميکنند.
()4

)de(t
dt

u(t)=Kp e(t)+Kd

که در آن ضرایب  Kp ،Kdضرایب کنترلي طراحيشده برای کنترلر تناسبي -مشتق گير ميباشند و )e(t

خطای مقدار اندازهگيری شده از حسگرها و مقدار مورد انتظار در لحظه ميباشد و ) de(tنرخ خطای مقدار
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اندازهگيری شده از حسگرها و مقدار مورد انتظار ميباشد .ورودی کنترلي برای کنترل زاویه تتا 6بهصورت ()5
تعریف ميشود.
()5
) ̇U3 =Kpth (θd -θ)+Kdth (θ̇ d -θ
ورودیهای کنترلي برای کنترل زاویه في 2و سای 9و کنترل ارتفاع بهصورت معادلات( )1تا ( )9تعریف
ميشود.
()1
) ̇U2 =Kpphi (φd -φ)+Kdphi (φ̇ d -φ
()0
)U4 =Kppsi (ψd -ψ)+Kdpsi (ψ̇ d -ψ
()9

)) ̇m (g+kpz (zd -z)+kdz (ż d -z
cos θ cos φ

= U1

برای تنظيم ضرایب کنترلي کنترلر کلاسيک ميتوان به روش زیگلر و نيکولز ،روش سعي و خطا ،روش
هوشمند فازی ،روش هوشمند شبکه عصبي و استفاده از الگوریتمهای تکاملي هوشمند اشاره کرد .پاسخ
مطلوب سيستم باید با کمترین زمان نشست ،کمترین بيشينه فرا جهش و کمترین نوسان ممکن همراه باشد.
در این مقاله از روش الگوریتم هوشمند ازدحام ذرات برای تعيين ضرایب کنترلر کلاسيک تناسبي -مشتق
گير استفادهشده است .در این روش ،پروسه یافتن ضرایب کنترلي ،یک پروسه تکراری است که از یک
مجموعه تایي مقادیر اوليه تصادفي شروع به کار ميکند و پارامترهای بهينه فضای حالت را جستجو مي-
کند .روش الگوریتم ازدحام ذرات بر اساس رفتار گروهي جمعي از کنشگران تشکيلشده که این کنشگران
بهطور محلي با یکدیگر و با پيرامون خود در ارتباط هستند .در این روش یک سرعت ابتدایي به ذرات
اختصاص داده ميشود ،همچنين کانالهای ارتباطي بين ذرات در نظر گرفته ميشود .این ذرات در فضای
پاسخ حرکت ميکنند و نتایج بر مبنای یک ملاک شایستگي پس از هر بازهی زماني محاسبه ميشود.
باگذشت زمان ،ذرات به سمت ذراتي که دارای ملاک شایستگي بالاتری هستند و در گروه ارتباطي یکساني
قرار دارند ،شتاب ميگيرند .شایستگي ذرات توسط تابع هدف در نظر گرفتهشده بررسي ميشود .این چرخه
تا زماني که الگوریتم به کمينه تابع هدف نرسيده باشد تکرار ميشود و ذرات را به سمت جواب بهينه سوق
ميدهد .تابع هدف در نظر گرفتهشده در این مقاله طبق معادله ( )6ميباشد.
()6

Cost=e-β (Mp +ess +tr )+(1-e-β )ts

که در تابع هدف 𝑡𝑠 ،زمان نشست سيستم 𝑡𝑟 ،زمان فراز 𝑒𝑠𝑠 ،خطای ماندگار و  MPبيشينه فرا جهش پاسخ
ميباشد .مقدار  βبرابر  6/4در نظر گرفتهشده است .روند بهينهسازی ضرایب کنترلي و کمينه کردن تابع
هدف طبق شکل ( )2آورده شده است .با توجه به پاسخ آورده شده ،تابع هدف در هر سيکل تنظيم ضرایب
کم شده و به مقدار کمينه خود رسيده است .پارامترهای سيستم برای شبيهسازی در جدول ( )2و ضرایب
تنظيم شده به روش الگوریتم تکاملي ازدحام ذرات در جدول ( )6آورده شدهاند .با شبيهسازی کنترلر PD
تنظيم شده با الگوریتم ازدحام ذرات ،پاسخ سيستم بهصورت شکل ( )9ميباشد.
1

Theta
Phi
3
Psi
2
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جدول -1ضرایب تنظيمشده به روش الگوریتم تکاملي ازدحام ذرات
ضرایب

Kpphi

Kdphi

Kproll

Kdroll

Kppsi

Kdpsi

مقدار

2/2

6/4

2/9

6/4

6/2

0/4

جدول -2پارامترهای سيستم برای شبيهسازی
واحد
kg

مقدار

پارامترهای سيستم
m

0/15

Ix

0/0005

2

kg.m

Iy

0/0005

kg.m2

Iz

0/069

kg.m

Jr

0/000015

kg.m2

l

0/29

m

b

0/000029

d

0/0000005

2

2

Ns

Nms2

شکل -2مقدار تابع هدف در هر سيکل از تنظيم ضرایب

شکل -3پاسخ کنترلر  PDبه ورودی مطلوب
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 -4طراحی مشاهدهگر
برای تهيه دادههای آموزشي برای طراحي مشاهدهگر شبکه عصبي ،یک مشاهدهگر غيرخطي برای سيستم
چهارپره طبق مقاله [ ]9با در نظر گرفتن مدل سيستم ( )6و ̂
 Xبهعنوان تخميني از بردار حالت ( )60تعریف
شده و شبيهسازی شده است.
] ̇xT =[φ,φ̇ ,θ,θ̇ ,ψ,ψ̇ ,x,ẋ ,y,ẏ ,z,z
()60
 -1-4طراحی مشاهدهگر غیرخطی
مدل مشاهدهگر یک کپي از سيستم اصلي (معادله ( ))66ميباشد که بهرههای تصحيح کننده از خطاهای
پيشبينيشده دارند.

()66

x1̇ =x2
̅ x4 +b1 U2
ẋ 2 =a1 x4 x6 +a2 x2 2 +a3 Ω
x3̇ =x4
̅ x2 +b1 U3
ẋ 4 =a4 x2 x6 +a5 x4 2 +a6 Ω
x5̇ =x6
ẋ 6 =a7 x4 x2 +a8 x6 2 +b3 U4
x7̇ =x8
U1
ẋ 8 =a9 x8 +Ux
m
x9̇ =x10
U1
ẋ 10 =a10 x10 +Uy
m
x11̇ =x12
cosx1 cosx3
̇x
=a
x
+U
-g
12
11
12
1
{
m

()62

) x̂1̇ =x̂2 +Λ1 (z1
) ̅ x̂4 +b1 U2 +Λ2 (z2
x̂̇2 =a1 x̂4 x̂6 +a2 x2 2 +a3 Ω
) x̂3̇ =x̂4 +Λ3 (z3
) ̅ x̂2 +b2 U3 +Λ4 (z4
x̂̇4 =a4 x̂2 x̂6 +a5 x4 2 +a6 Ω
) x̂5̇ =x̂6 +Λ5 (z5
) x̂̇6 =a7 x̂4 x̂2 +a8 x6 2 +b3 U4 +Λ6 (z6
) x̂7̇ =x̂8 +Λ7 (z7
U1
) x̂̇8 =a9 x̂8 +Ux +Λ8 (z8
m
̇
) x̂9 =x̂10 +Λ9 (z9
U1
) x̂̇10 =a10 x̂10 +Uy +Λ10 (z10
m
̇
) x̂11 =x̂12 +Λ11 (z11
cos x1 cos x3
̇
) -g+Λ12 (z12
{x̂12 =a11 x̂12 +U1
m

بنابراین طبق تعریف ̂
 Xبهعنوان تخميني از بردار حالت ( )60معادلات ()62راداریم:
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با تعریف خطاهای دیناميکي پيشبينيشده)  ،Λi (ziمعادلات ( )69را داریم:
Ż 1 =Z2 -Λ1
̅ -Λ2
Ż 2 =a1 Δx4 x6 +a2 Δx2 +a3 Δx4 Ω
2

Ż 3 =Z4 -Λ3
̅ -Λ4
Ż 4 =a4 Δx2 x6 +a5 Δx2 +a6 Δx2 Ω
4

()69

Ż 5 =Z6 -Λ5
Ż 6 =a7 Δx2 x4 +a8 Δx2 -Λ6
6

Ż 7 =Z8 -Λ7
Ż 8 =a9 Z8 -Λ8
Ż 9 =Z10 -Λ10
Ż 10 =a10 Z10 -Λ10
Ż 11 =Z12 -Λ11
Ż 12 =a11 Z12 -Λ12

که در آن معادلات ( )64صادق ميباشند.

()64

{

Δxi xj =xi xj -x̂i x̂j
Δx2i =x2i -x̂2i

Δxi =xi -x̂i
Zi =yi -ŷi
if i impair
if i pair
{Zi =xi -x̂i

خروجيهای در نظر گرفتهشده برای این مشاهدهگر طبق بردار ( )65تعریفشدهاند.
()65
Y=[x1 ,x3 ,x5 ,x7 ,x9 ,x11 ]T
برای به دست آوردن و محاسبه بهرههای تصحيح کننده ،ضروری است تا خطاهای دیناميکي ،تخميني پایدار
باشند بنابراین طبق قانون لياپانوف ،معادله لياپانوف طبق معادله ( )61انتخاب ميشود.
1
) V(z1 ,z2 )= (z21 +z22
2

()61
بنابراین داریم:
()60

) ̅ -Λ2
V̇ (z1 ,z2 )=z1 ż 1 +z2 ż 2 =z1 (z2 -Λ1 )+z2 (a1 Δx4 x6 +a2 Δx2 +a3 Δx4 Ω
2

شرط لازم برای برقراری پایداری لياپانوف 𝑉̇(z1 ,z2 ) ≤ 0ميباشد .به همين منظور طبق معادله ( )69داریم:
()69

Λ1 (z1 )=z2 +k1 z1
{ (z )=a
̅
Λ2 2
1 Δx4 x6 +a2 Δx2 +a3 Δx4 Ω+k2 z2
2

With (k1, k2)∈R+2

با همين روش ،دیگر بهرههای تصحيح کننده حصول ميشود .طبق معادله ( ،)69معادلات ()66را داریم:
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Λ3 (z3 )=z4 +k3 z3
̅ +k4 z4
Λ4 (z4 )=a4 Δx2 x6 +a5 Δx2 +a6 Δx2 Ω
4

Λ5 (z5 )=z6 +k5 z5
(z
)=a
Λ6 6
7 Δx2 x4 +a8 Δx2 +k6 z6
6

()66

Λ7 (z7 )=z8 +k7 z7
Λ8 (z8 )=a9 z8 +k8 z8
Λ9 (z9 )=z9 +k10 z10
Λ10 (z10 )=a10 z10 +k10 z10
Λ11 (z11 )=z12 +k11 z11
Λ12 (z12 )=a11 z12 +k12 z12

{

با شبيهسازی این مشاهدهگر بر روی سيستم چهارپره در محيط شبيهسازی متلب و با استفاده از حالتهای
مشاهدهشده در مشاهدهگر در پيادهسازی کنترلر ،نتایج خروجي شکل ( )4حاصلشده است.
 -2-4طراحی مشاهدهگر شبکه عصبی
شبکههای عصبي برگرفته از ساختار ذهن انسان ميباشند .این ساختار دارای قابليتهایي همچون یادگيری،
تصميمگيری ،پردازش موازی ،تخمين تابعهای غيرخطي و  . . .ميباشد .در این پژوهش سعي شده تا از
قابليت یادگيری و تصميمگيری شبکه عصبي استفاده شود و با استفاده از حالتهایي که در ربات چهارپره
قابلاندازهگيری ميباشد بتوان حالتهایي که قابلاندازهگيری نيستند را مشاهده نمود و بتوان در هزینههایي
از قبيل خرید حسگرهایي که برای محاسبه تمامي حالتها استفاده ميشود و خرید آنها مقرونبهصرفه
نيست صرفهجویي کرد .برای طراحي شبکه عصبي نياز به یک سری داده برای آموزش سيستم ميباشد تا
بتوان شبکه عصبي توانمندی را طراحي کرد .در این پژوهش این دادهها از شبيهسازی سيستم با استفاده از
کنترلر گام به عقب که در بخش قبل به طراحي آن پرداخته شد در محيط شبيهسازی متلب تهيهشده است.
در این پژوهش فرض بران شده که تمام حالتهای سيستم بهجز سرعتهای زاویهای و نرخ تغييرات ارتفاع
قابلاندازهگيری ميباشد.

شکل -4مقایسه خروجي سيستم با استفاده از مشاهدهگر غيرخطي در مقایسه با مقادیر واقعي
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با این فرض به طراحي مشاهدهگری پرداختهشده است که بتواند حالتهای نامعلوم سيستم که به آن نياز
است را تخمين بزند .شکل ( )5ساختار مشاهدهگر شبکه عصبي طراحيشده را نشان ميدهد.
در این ساختار ،لایه ورودی شبکه از  60نورون ،لایه پنهان شبکه از  1نورون و لایه خروجي شبکه از یک
نورون تشکيلشده است .ورودیهای این شبکه را حالتهای معين سيستم )  (xd , ẋ d , yd , ẏ d , zd ,ϕd ,θd ,ψdو
خروجيهای شبکه را حالتهای نامشخص سيستم )  (ϕ̇ d , θ̇ d , ψ̇ d ,ż dمشخص ميکنند .در اینجا در ابتدا فرض
شده که تمامي حالتهای سيستم با استفاده از کنترلر کلاسيک  PDو مشاهدهگر طراحيشده مشخص
ميباشد و با استفاده از این دادههای معين به آموزش شبکه پرداختهشده و شبکه عصبي آموزشدیده شده،
جایگزین شده تا کارایي این مشاهدهگر شبکه عصبي مشخص شود .شکل ( )1نحوه پيادهسازی این مشاهده-
گر را نشان ميدهد .با شبيهسازی مشاهدهگر طراحيشده روی سيستم طبق ساختار شکل ( )5و مقایسه با
دادههای اصلي ،نتایج حاصل نشان از رفتار خوب این مشاهدهگر ميباشد.
این نتایج برای دو حالت ورودیهای مطلوب سيستم مقایسه شدهاند که نتایج آن در شکل ( )0آورده شده
است .با استفاده از این مشاهدهگر ،یک شبکه عصبي طراحيشده و با جایگزیني آن در سيستم و مقایسه
رفتار خروجي سيستم برای ورودیهای مطلوب ،نتایج آن طبق شکل ( )9آورده شده است .همانطور که
مشاهده ميشود کنترلر توانسته باحالتهایي که مشاهدهگر برای آن تخمين زده است بهخوبي سيستم را
کنترل کند و رفتار خوبي را از خود نشان دهد که این نشاندهنده توانمندی مشاهدهگر طراحيشده ميباشد.
همانگونه که مشخص ميباشد رفتار سيستم بدون مشاهدهگر به دليل وجود مقادیر دقيق خروجيهای
متغير حالت ،بهتر از سيستم در حضور مشاهدهگر ميباشد زیرا مشاهدهگر سعي بر آن دارد تا با استفاده از
متغيرهای حالت موجود متغيرهای نامعلوم را محاسبه نماید.
Output layer
Out.

Hidden layer

Input layer

w

w

w

b

b

b

1

+ F

+ F

+ F

6

1

In.

2

10

شکل -5ساختار شبکه عصبي استفادهشده در این مقاله

Neuro
obs.

Quad
sys.

Attitude

cont.

𝑑𝜑
𝑑𝜃
𝑑𝜓
𝑑𝑧

̇𝑧 𝜑̇ , 𝜃̇ , 𝜓̇,
𝑧 𝜑, 𝜃, 𝜓,

شکل -6دیاگرام کنترلي سيستم با مشاهدهگر

Desired
Trajecto
ry

609

نشریه پژوهشي مهندسي مکانيک ایران

سال بيست و یکم ،شماره اول ،بهار 6969

شکل -7مقایسه خروجي سيستم با استفاده از مشاهدهگر شبکه عصبي با مقادیر واقعي

شکل -8نمودار مقایسه خروجيهای حالت چهارپره با جایگزیني مشاهدهگر در سيستم کنترلي و
حالت کنترلر بدون مشاهدهگر به ازای شرایط یکسان

شکل -9ساختار مدل شبيهساز یک درجه آزادی و ارتباط با محيط متلب
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 -5پیادهسازي روي سیستم شبیهساز
برای تعيين ميزان کارایي کنترلر و مشاهدهگر طراحيشده ،نياز به بستری ميباشد تا بتوان این کنترلرها را بر
روی سيستم واقعي پيادهسازی کرد و نتایج حاصل را بررسي نمود .در این بخش بهمنظور پيادهسازی و
بررسي نتایج کنترلرهای طراحيشده ،مدلي برای چهارپره ارائه شده تا بر این اساس بتوان کنترلرهای
وضعيت و مشاهدهگرهای طراحيشده را روی سيستم واقعي مدلسازی و نتایج حاصل و توانمندی و ناتواني
این کنترلرها را تعيين کرد.
در این مقاله سيستم شبيهساز بهصورت مدل یک درجه آزادی برای پيادهسازی کنترلرهای وضعيت در نظر
گرفتهشده است .این ساختار باقابليت ارتباط با محيط نرمافزاری متلب تهيهشده و قابليت اجرای هرگونه
کنترلر طراحيشده برای این سيستم در این محيط شبيهسازی را بر روی بردهای الکترونيکي آردیونو دارا
ميباشد .سيستم شبيهساز طبق شکل (( )6برای آزادی بخشيدن به سيستم در یک درجه آزادی و قابليت
انجام حرکت چرخشي در راستای زاویه تتا) ارائهشده است.
 -6نتايج تجربی پیادهسازي الگوريتم کنترلی و مشاهدهگر طراحیشده روي سیستم شبیهساز
برای تعيين کارایي و رفتار کنترلرهای طراحيشده و اهميت پایداری سيستم چهارپره ،در این بخش به
پيادهسازی کنترلر و مشاهدهگر طراحيشده بر روی سيستم شبيهساز پرداختهشده است .برای بررسي
عملکرد کنترلر و مشاهدهگر طراحيشده (کنترلر  PDبدون استفاده از مشاهدهگر و کنترلر  PDبا استفاده از
مشاهدهگر شبکه عصبي) در کنترل زاویه تتا ،این کنترلرها روی مدل آزمایشگاهي یک درجه آزادی پياده-
سازی شده است و نتایج پيادهسازی آورده شده است .برای محاسبه موقعيت زاویهای سيستم در این مقاله از
حسگر  GY80استفادهشده است.
برای تعيين کارایي این کنترلر و مشاهدهگر طراحيشده و توانایي آنها ورودیهای مطلوب بهصورت پله
واحد در نظر گرفتهشدهاند و کارایي کنترلرهای طراحيشده مشخصشده است .همچنين برای بررسي کارایي
مشاهدهگر طراحي ،خروجي حالت (نرخ زاویه) در حالت واقعي و با استفاده از مشاهدهگر آورده شدهاند .با
مقایسه رفتار مشاهدهگر نسبت به حالت واقعي مشخص ميشود که مشاهدهگر شبکه عصبي توانسته به
خوبي رفتار حالت خروجي موردنظر را تخمين بزند.
رفتار سيستم با مشاهدهگر در مقابل با سيستم بدون مشاهدهگر (کاملاً مشاهدهپذیر) دارای نوساناتي
ميباشد که این نشان از برتری سيستم مشاهدهپذیر ميباشد و همچنين نشان ميدهد که مشاهدهگر
طراحيشده از توانایي خوبي برای تخمين متغيرهای حالت دارد .نتایج پيادهسازی در شکلهای ( )60تا ()69
آورده شده است .بخشي از پاسخ سيستم با استفاده از کنترلر کلاسيک  PDبدون استفاده از مشاهدهگر در
شکل ( )60و با استفاده از مشاهدهگر شبکه عصبي طبق شکل ( )66آورده شدهاند.
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شکل -11پاسخ کنترلر  PDبدون استفاده از مشاهدهگر روی مدل شبيهساز

شکل -11پاسخ کنترلر  PDبا استفاده از مشاهدهگر روی مدل شبيهساز

شکل -12پاسخ سيستم با استفاده از کنترلر کلاسيک  PDو مشاهدهگر

شکل -13مقایسه خروجي مشاهدهگر شبکه عصبي طراحيشده با مقدار واقعي بر روی مدل شبيهساز

 -7نتیجهگیري
در این مقاله به طراحي و شبيهسازی کنترلر کلاسيک  PDو مشاهدهگر شبکه عصبي پرداختهشده است .در ابتدا
کنترلر کلاسيک  PDبا روش زیگلر و نيکولز تنظيم شده و یک شبکه عصبي مشاهدهگر ،بر اساس دادههای خروجي
مشاهدهگر غيرخطي طراحي شده ،آموزش داده شده است و برای بررسي عملکرد روی سيستم ،در محيط متلب
شبيهسازی شدهاند.
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همانگونه که از پاسخ سيستم حاصل شد ،مشاهدهگر شبکه عصبي بهخوبي توانسته مقادیر موردنظر را تخمين بزند.
در ادامه یک سيستم شبيهساز برای پيادهسازی کنترلرها و مشاهدهگرهای طراحيشده در محيط متلب برای
سيستم چهارپره ،ارائهشده ،که قابليت اجرای انواع کنترلرها بر روی این سيستم را دارد .درنهایت کنترلر و مشاهدهگر
شبکه عصبي طراحيشده روی مدل واقعي شبيهساز ،پيادهسازی شدهاند و کارایي آنها مشخصشده است .پاسخ
کنترلر و مشاهدهگر شبکه عصبي روی مدل شبيهساز ،کارایي خوب مشاهدهگر را نشان ميدهد .بهمنظور توسعه
مدل شبيهساز ميتوان با افزودن حسگرها ،دوربينها و ماژولهای التراسونيک و توسعه پایه نگهدارندهی این سيستم
ميتوان الگوریتمهای کنترلي موقعيت را علاوه بر الگوریتمهای کنترلي وضعيت روی این سيستم پيادهسازی کرد.
همچنين به دليل ایمني این سيستم ميتوان با استفاده از این مدل آزمایشگاهي ،اعمال نویزها و اغتشاشات به
سيستم را بررسي کرد و کنترلرهای مناسبتری را تهيه نمود.
همانگونه که در این مقاله نشان داده شد شبکههای عصبي ميتوانند بهخوبي رفتار کنترلرها و مشاهدهگرها را یاد
بگيرند و جایگزین آنها شوند .ازاینرو توسعه کنترلرها و مشاهدهگرهای شبکه عصبي پيشنهاد ميشود .از سوی
دیگر ميتوان به توسعه شبکههای عصبي باقابليت آموزش برخط اشاره کرد .با افزایش توانایي یادگيری برخط
ميتوان نياز به مدل سيستم را برای طراحي کنترلرها از بين برد و کنترلرهای دقيقتری طراحي کرد.
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Abstract
Quadrotor stability is the most important concept because of its ninlinear dynamic. In this
paper a PID controller is desined based on PSO algorithm to controll attitude of quadrotor.
Then a nonlinear observer is designed to estimate the angular velocity states. After that a
neural observer is designed based on training data. Finally, to verify these controllers and
observers, a simulation performed in the Simulink environment of the Matlab. In addition, we
implemented these control and observer methods on a quadrotor test bench. Practical
implementation results demonstrate the effectiveness of this presented method.

