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 یک رویکرد نوین برای طراحی کنترلکننده تحملپذیر عیب عملگر بر اساس شناسایی عیب در سیستمهای خطی ارائهشده، در این مقاله:چکیده
 ب رای. تعیین عملگر معیوب (جداسازی عیب) و تخمین دینامیک نامعین عی ب پیش نهاد ش ده اس ت، شناسایی عیب برای آشکارسازی عیب.است
 پ از. یک رؤیتگر تشخیصی به منظور نمایش وضعیت سیستم در هر لحظ ه و تولی د س یگنال باایمان ده طراح ی ش ده اس ت،آشکارسازی عیب
،از تعی ین عملگ ر معی وب
 پ. واحد جداسازی عیب متشکل از بانکی از رؤیتگرها برای تعیین عملگر معیوب فعال شده اس ت،آشکارسازی عیب
 ب ر اس اس، کنترلکنندهای با اابلی ت تحم ل عی ب،  سپ.تخمین دینامیک نامعین عیب با حل یک نامساوی ماتریسی خطی بهدست آمده است
 کرانداری سیگنالهای سیستم حلقهبسته را تضمین نموده و ه د ردی ابی را، روش پیشنهادی. پیشنهاد شده است،خروجی واحد شناسایی عیب
. نتایج شبیهسازی و مقایسه برای تأیید کارایی و عملکرد روش پیشنهادی ارائه شدند.نیز برآورده میسازد
. کنترلکننده تحملپذیر عیب، آشکارسازی و جداسازی عیب، عیب عملگر، شناسایی عیب:واژههای کلیدی
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Abstract: In this paper, a novel scheme for the design of the actuator fault-tolerant controller based on the fault identification in the
linear systems has been presented. Fault identification has been proposed for the fault detection, determination of the faulty actuator
(fault isolation) and estimation of the fault uncertain dynamics. For fault detection, a diagnostic observer has been designed for
monitoring the condition of the system at every instance and generating the residual signal. After detecting the fault, the fault
isolation module composed of a bank of observers has been activated to determine the faulty actuator. After determining the faulty
actuator, estimation of the fault uncertain dynamics has been achieved by solving a linear matrix inequality. Then, a fault-tolerant
controller has been proposed using the output of the fault identification module. The proposed scheme ensures the boundedness of
the signals of the closed-loop system in the presence of the fault and satisfies the tracking objective. Simulation and comparison
results were presented for verifying the effectiveness and performance of the proposed approach.
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 -1مقدمه
پایداری و حفظ عملکرد مطلوب سیستم در حضور عیب و خراب یه ای
اابل واوع در سیستم بهویژه در سیستمهای ک اربردی حس اس مانن د
هواپیما ،فضاپیما و نیروگاههای هستهای توجه بسیاری ب ه خ ود جل ب
کرده است [ .]7-9واوع عیب و یا خرابی در عملگرها ،حسگرها یا دیگر
اجزاء سیستم ،میتواند منجر به عملکرد نامطلوب و یا حت ی ناپای داری
سیستم شود [ .]1 ،8لذا ،نمایش عملکرد سیستم در هر لحظه و آگاهی
زودهنگ ام از وا وع عی ب ی ا خراب ی ،امک ان جل وگیری از خراب ی و
ازکارافتادگی سیستم و آسیب به کاربر انسانی را فراهم نموده و م ان از
واردشدن خسارات جبرانناپذیر به سیستم میگردد .بن ابراین ،طراح ی
سیستم کنترل با اابلیت تحمل عیب و جبران اثرات عیب و خراب ی در
سیستم ضروری است.
یک روش متداول برای کنترل سیستم در حض ور خراب ی عملگ ر،
روش مبتنی بر مدل چندگانه است [ .]1-3در این روش ،فرض میشود
که مدل سیستم تحت کنترل ،متعلق به یک دسته از مدلهای از پیش
تعریفشده است .برای هر مدل ،یک کنترلکننده که اهدا کنترلی را
برآورده کند ،طراحی م یش ود .ط ی عملک رد سیس تم ،ای ن م دلها
بهموازات سیستم اصلی اج را م یش وند .ح ال اگ ر خراب ی عملگ ر در
سیستم رخ دهد ،مکانیسم کلیدزنی ،بر روی بهترین مدلی که رفت ارش
با سیستم معیوب مطابقت دارد ،سوئیچ نموده و کنترلکننده متناظر با
آن را انتخاب میکند .اشکال این روش این اس ت ک ه تنه ا م یتوان د
مجموع ه مح دودی از عیبه ای پیشبین یش ده را تحم ل نمای د.
عالوهبراین ،الزمه استفاده از این روش برای جبران اث ر خراب ی ،انج ام
حجمی از محاسبات برون خط جهت مدلسازی سیستم در حضور ه ر
نوع خرابی ممکن در عملگرها و سپ طراحی کنترلکننده متناسب با
هر مدل است.
از دیگر روشهای کنترل سیستم در حضور عیب ،روشهای کنترل
مقاوم میباشند .در این روشه ا ،خراب یه ای عملگ ر ی ا دیگ ر اج زاء
سیستم بهعنوان نامعینی در نظ ر گرفت ه ش ده و سیس تم م ورد نظ ر
کنترل م یش ود [ .]72-79روش طراح ی کنترلکنن ده مق اوم ب رای
جبران خرابی عملگر و اغتشاش خارجی با استفاده از فیدبک حالت در
[ ]78بیان شده است .در [ ،]71جبران خرابی عملگر مبتن ی ب ر روش
کنترل  LQبرای سیستمهای ن امینیمم ف از پیش نهاد ش ده اس ت .در
[ ]71نیز شناسایی و جبران خراب ی عملگ ر در سیس تمهای خط ی ب ا
استفاده از روش مد لغزشی پیشنهاد ش ده اس ت .ام ا ازآنج اییک ه در
روشهای کنترل مقاوم ،پارامتره ای کنترلکنن ده ب ر اس اس ب دترین
حالت خرابی طراحی شده و ثابت هستند ،نمیتوان آنها را مط ابق ب ا
الگوی خرابی و یا مقادیر خرابی تطبیق داد .بنابراین ،ای ن روشه ا ک ه
برای مقابله با عیبهای از پیشفرضشده بهکار میروند توانایی کنت رل
سیستم در حضور عیبهای جدید را ندارند .ب هعالوه ،ه یچ اطالع ی از
زمان ،مواعیت و رفتار عیب ارائه نمیدهند ،درنتیجه پیشرفت عی ب در
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آنها ممکن است منجر به ازکارافتادن کل سیس تم و ایج اد خس ارات
جانی و مالی گردد.
از دیگر روشهای جبران عیب عملگر ،روشهای کنت رل تطبیق ی
مبتنی بر افزونگی عملگر میباشند .در این روشها ،بدون تعیین زم ان
واوع عیب و مواعیت آن (عملگر معیوب) ،از روشهای کنترل تطبیقی
برای جبران اثر عیب استفاده میشود [ .]71-22ب رای ما ال ،کنت رل
تطبیقی مبتنی ب ر فی دبک خروج ی ب رای جب ران خراب ی عملگ ر در
سیستمهای خطی تأخیردار در [ ]27مطرح شده است .جب ران خراب ی
عملگر به روش تطبیقی غیرمستقیم بدون نیاز صریح به آشکارس ازی و
تشخیص خرابی در [ ]22ارائه ش ده اس ت .در [ ،]29روش مبتن ی ب ر
فیدبک حالت برای جبران خرابی ،بدون تعیین زمان و مواعی ت عی ب
ارائه شده است .برای جبران خراب ی عملگ ر در سیس تمهایی ب ا ع دم
اطعیت ،روش جدیدی برای کنترل فیدبک خروجی ارائه میش ود ک ه
هد آن جبران خرابی عملگر از نوع افلشونده برای سیس تمهایی ب ا
ورودیهای متعدد است [ .]28جبران خراب ی عملگ ر ب همنظور حف ظ
عملکرد سیستم با استفاده از روشهای مبتن ی ب ر افزونگ ی عملگ ر و
ایجاد هماهنگی میان عملگرهای س الم باایمان ده در [ ]21ارائ ه ش ده
است .در [ ،]21رویکرد کنترل تطبیقی مستقیم برای جبران اث ر عی ب
عملگر و نامعینیها توسعه داده شده است .اگرچه این روشها ا ادر ب ه
جبران اثر عیب و حفظ عملکرد سیستم میباشند اما پیادهس ازی ای ن
روشها برای جبران عیب عملگر گران و پرهزینه بوده و نیازمند فضای
وسیعی برای نگهداری سختافزار اضافه میباشند .بهعالوه ،این روشها
هیچ اطالعاتی در رابطه با زمان واوع عی ب ،عملگ ر معی وب و ماهی ت
عیب ارائه نمیدهند .لذا ،اطالعاتی برای جلوگیری از پیشرفت خرابی و
تعویض عملگر معیوب و  ...فراهم نمیکنند.
این مقاله یک روش نوین برای طراح ی کنترلکنن ده تحملپ ذیر
عیب عملگر بر اساس شناسایی عیب پیشنهاد میدهد .شناسایی عی ب
بهمنظور آشکارسازی عیب ،تعیین عملگر معیوب و تخمین ماهی ت آن
ارائه میشود .آشکارسازی عیب توسط یک تخمینگر تطبیقی با اابلیت
نمایش وضعیت سیستم در هر لحظه و تولید سیگنال باایمان ده انج ام
میشود .بعد از آشکارسازی عی ب ،واح د جداس ازی عی ب متش کل از
بانکی از رؤیتگرهای تطبیقی ،جهت تعیین عملگر معیوب از ب ین تم ام
عملگرهای سیستم فعال میشود .بع د از تعی ین زم ان وا وع عی ب و
عملگر معیوب ،واحد تخمین عیب با هد تعیین ماهیت و رفتار عی ب
فعال شده و با حل یک نامساوی ماتریسی خطی ،اطالعات مورد نیاز را
ب رای طراح ی کنترلکنن ده تحملپ ذیر عی ب مبتن ی ب ر رویک رد
کنترلکننده تطبیقی مدل مرج فراهم مینماید .ب رخال بس یاری از
پژوهشهای انجامشده در زمینه تشخیص عیب و طراحی کنترلکننده
تحملپذیر عیب که مسئله آشکارسازی ،جداس ازی و تخم ین عی ب را
گاهی بهصورت مستقل از هم و مستقل از طراحی کنترلکنن ده م ورد
توجه ارار میدهند ،در این مقاله عمل آشکارسازی ،جداسازی ،تخمین
و جبران اثر عیب ،در کنار هم انجام میشوند و اطالعات بهدستآمده از
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واحد شناسایی عیب برای طراحی کنترلکننده تحملپذیر عیب م ورد
استفاده ارار میگیرد .مزیت این روش ،نسبت ب ه روشه ای ارائهش ده
این است که نیازمند هیچ دانش اولیهای از تع داد و ماهی ت عیبه ای
ممکنالواوع در سیس تم نیس ت و ا ادر اس ت عملک رد سیس تم را در
حضور عیبهای پیشبینینشده حفظ نماید .همچنین ،اثر عی ب را ب ر
اساس خروجی واحد شناسایی عیب ،بدون نیاز به محاسبات برونخط و
یا سختافزار افزونه ،جبران میکند .ب هعالوه ،شناس ایی عی ب امک ان
تعیین جزء معیوب سیستم را جهت تعمیر یا تعویض آن فراهم میکند.
انجام این کار ،مان از پیشرفت خرابی در سیس تم ،وا وع خراب یه ای
جبرانناپذیر و حتی ناپایداری سیستم میشود.
ساختار مقاله به این صورت تنظیم شده اس ت :بخ ش  2ب ه بی ان
مسئله مورد مطالع ه اختص ا یافت ه اس ت .در بخ ش  ،9ب ه کنت رل
سیستم در غیاب عیب عملگر پرداخته میش ود .در بخ ش  ،8رویک رد
پیشنهادی برای طراحی کنترلکنن ده تحملپ ذیر عی ب عملگ ر ارائ ه
میگردد .این بخش شامل سه زیربخش آشکارسازی عی ب ،جداس ازی
عیب و تخمین عیب عملگر جهت طراحی کنترلکننده است .همچنین
تحلیل پایداری سیستم حلقهبسته نیز در این بخش ارائه شده است .در
بخش  ،1نتایج شبیهسازی و مقایسه بهمنظور نمایش عملکرد و کارایی
روش پیشنهادی آورده شده است .نهایت  ،،بخ ش  1ب ه نتیج هگیری از
مقاله اختصا یافته است.
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عیب برای آشکارسازی عیب ،تعیین عملگر معیوب و تخمین دینامی ک
و ماهیت عیب طراحی میگردد .سپ  ،خروجی واحد شناسایی عی ب
برای طراحی کنترلکننده تحملپذیر عیب بهمنظور جب ران اث ر عی ب
بهکار میرود  .روش پیشنهادی نه تنها اادر اس ت اث ر عی ب عملگ ر را
جبران نماید بلکه ب هدلیل شناس ایی عی ب ،امک ان تش خیص عملگ ر
معیوب و جایگزیننمودن آن را ه م ف راهم م ینمای د .ب دینترتیب ،از
پیشرفت عیب و وا وع ح واد فاجع هآمیز و جبرانناپ ذیر جل وگیری
مینماید .در طراحی کنترلکننده پیشنهادی فرض بر این است ک ه ب ا
واوع عیب عملگر در سیستم ،سیستم همچنان کنترلپذیر باای خواهد
ماند.
پیش از ارائه روش پیشنهادی ،فرضیات زیر مطرح میشوند:
فرض  .1زوج   A, C مشاهدهپذیر است.
فرض  .2تاب عیب و مش تق آن نس بت ب ه زم ان ،ک راندار هس تند.
ب هعبارت دیگ ر ،ثابته ای ماب ت و ک راندار  f1و  f 2وج ود دارن د
بهنحویکه  u f t   f1و . u f  t   f 2
فرض  . rank  CB   rank  B  .3این فرض بیان میکند که

 ، p  rank  B بهعبارت دیگر تعداد خروجیهای اابل اندازهگیری
باید بزرگتر یا مساوی تعداد ورودیها باشد.
لم .1برای هر اسکالر  μ  0و هر ماتری

 -2بیان مسئله

زیر برارار است [:]24

دینامیک سیستم در حضور عیب عملگر را بهصورت زیر در نظر بگیرید:

()8



()7







که  x  t   R nبردار حالت y  t   R p ،بردار خروجی و u  t   R m

بردار ورودی سیستم است A  R nn .و  B  Rnmو
ماتری های سیستم هستند .همچنین،
عملگر و



β t  t f  Rmm

u f t   Rm

C  R p n

بیانگر عیب

ماتریسی است که زمان واوع عیب در

عملگر  iام را نشان میدهد و بهصورت زیر تعریف میشود [:]21





β t  t f  diag  β1 , β2 ,, βm 

()2

i  1, 2,, m

,

 0 t  t f
βi  
 1 t  t f

که در آن  t fزمان واوع عیب در عملگر  iام را نشان میدهد .با توجه
به تعریف  β t  t f در ( ،)2واضح است که در  t  t fعملگر  iام

سالم و در  t  t fمعیوب است .بدینترتیب ،دینامیک سیستم بعد از
واوع عیب را میتوان بهصورت زیر نمایش داد:
t tf

()9

x  t   Ax  t   Bu  t   Bu f  t 
y  t   Cx  t 

هد از این مقاله ،طراح ی ی ک کنترلکنن ده تحملپ ذیر عی ب
عملگر مبتنی بر شناسایی عیب است .در این راستا ،یک واحد شناسایی
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z, v  R

1

z Tz   v T v
T

x  t   Ax  t   B u  t   β t  t f u f  t 
y  t   Cx  t 



n

مابت معین  ، Tنامساوی
T

1



2z v 
T

 -3کنترل سیستم نامی در غیاب عیب
هد از این بخش ،کنت رل سیس تم ن امی اب ل از وا وع عی ب اس ت.
طراحیهای مختلفی برای رسیدن به هد کنترلی پیشنهاد میشود .از
میان روشهای متداول ،ساختار کنترلکنن ده فی دبک خروج ی ارائ ه
میگردد .در طراحی فیدبک خروجی نسبت به طراحی فی دبک حال ت،
اطالعات کمتری از سیستم مورد نیاز اس ت (خروج ی سیس تم بج ای
بردار حالت) ،اما ساختار کنترلکننده معم والً در آن پیچی دهتر اس ت.
بههمین منظور برای تعیین پارامترهای کنترلکننده ،یک مدل مرج
توصیف میشود .در این روش ،رفتار مطلوب سیستم نرمال (س الم) ،ب ا
یک مدل مرج که یک سیستم خطی پیوسته در زمان است ،توص یف
میشود .سپ  ،اانون کنترل بهگونهای طراحی م یش ود ک ه سیس تم
حلقهبسته تاب تبدیلی برابر تاب تبدیل مدل مرج داشته باشد .سپ ،
کنترلکننده بهگونهای طراحی میشود که خروجی سیستم حلقهبسته،
خروجی مدل مرج را دنبال نماید.
مدل مرج برای تعیین رفتار مطلوب سیستم نرمال ،بهصورت زی ر
تعریف میشود:
()1

xm  t   Am xm  t   Br  t 
ym  t   Cxm  t 
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که  xm  t   R nبردار حالت مدل مرج  ym  t   R p ،بردار خروجی
مدل و  r  t   R mورودی مرج است.

Am  R nn

و  B  Rnmو

 C  R pnماتری های سیستم هستند و  Amیک ماتری
است.
تحت شرایط نرمال ،با تعریف خطای ردیابی بهصورت
 e  t   x t   xm t و با استفاده از دینامیک سیستم ابل از واوع

هرویتز

عیب (  ) t  t fو دینامیک مدل مرج در ( ،)1دینامیک خطای ردیابی
بهصورت زیر بهدست میآید:
e  t   Ame  t    A - Am  x  t   B  u  t   r  t 

()1

ورودی کنترلی در غیاب عیب (برای سیستم نامی) بهصورت زیر
پیشنهاد میشود:
u  t    Ky  t   r  t 
() 1
که در آن  Kیک ماتری ثابت است و بهنحوی انتخاب میشود که
 . BKC  A - Amبنابراین ،با این ورودی کنترلی دینامیک خطای
ردیابی بهصورت زیر بهدست میآید:
e  t   Ame  t 
() 4
با فرض هرویتزبودن ماتری  ، Amدینامیک خطای ردیابی پایدار است
و اهدا کنترلی سیستم نامی در غیاب عیب برآورده میشود.
هد اصلی در این مقال ه ،طراح ی ی ک کنترلکنن ده ب ا اابلی ت
تحمل عیب است بهطوریکه نهتنها در شرایط نرم ال بلک ه در حض ور
عیب در عملگرها نیز بتواند سیستم را پایدار نموده و عملک رد مطل وبی
داش ته باش د .ب ههمین منظ ور در ادام ه ،ب ه طراح ی کنترلکنن ده
تحملپذیر عیب عملگر مبتنی بر شناسایی عیب پرداخته میشود.

 -4طراحی کنترلکننده تحملپذیر عیب عملگر
برای طراحی کنترلکننده تحملپذیر عیب ابتدا واحد شناسایی عیب با
وظیفه آشکارسازی عیب ،تعی ین مواعی ت وا وع عی ب و تخم ین آن
بهمنظور انجام اادام اصالحی مناسب برای حذ یا حداالکردن ت أثیر
عیب بر روی عملکرد کل سیستم ،طراحی میگردد .سپ  ،خروجی آن
برای طراحی کنترلکننده تحملپذیر عیب بهکار میرود.
 -1-4آشکارسازی عیب
اولین ادم در آشکارسازی عیب ،تولید سیگنال باایمانده است .به این
منظور ،یک تخمینگر تشخیصی برای نمایش وضعیت سیستم در هر
لحظه و تولید سیگنال باایمانده بهصورت زیر طراحی میشود:
() 3



 



xˆ  t   Axˆ  t   B u  t   uˆ f  t   L y  t   yˆ  t 
yˆ  t   Cxˆ  t 

که  xˆ  t   R nو  yˆ  t   R pبهترتیب بیانگر بردار حالت و خروجی
تخمینگر میباشند .همچنین uˆ f  t  ،به تخمین عیب عملگر اشاره
میکند L .ماتری بهره رؤیتگر است و بهنحوی انتخاب میشود که
ماتری  A  LCهرویتز باشد.

Serial no. 84
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با تعریف خطای تخمین حالت و سیگنال باایمانده بهصورت
 x  t   xˆ t   x t و  ، y  t   yˆ  t   y  t دینامیک خطای تخمین
حالت بهصورت زیر بهدست میآید:
x  t    A  LC  x  t   Bu f  t 

()72

y  t   Cx  t 

که در آن . u f  t   uˆ f  t   u f  t 

ابل از واوع عیب (  β (t  t f )  0 ،) t  t fو درنتیجه

u f t   0

است و با فرض هرویتزبودن  ، A  LCدینامیک خطای

تخمین در ( )72بهصورت مجانبی پایدار خواهد بود .درحالیکه در
حضور عیب (  β (t  t f )  0 ،) t  t fشده و  u f  t   0میشود.
بنابراین ،دینامیک تخمین حالت در ( )72بهصورت مجانبی پایدار
نخواهد بود و درنتیجه ،سیگنال باایمانده نیز مقداری غیر صفر خواهد
داشت .بنابراین ،آشکارسازی عیب توسط ارزیابی سیگنال باایمانده،
بهصورت زیر انجام میشود:
u f t   0

()77

u f t   0

 y t   0


y t 0

  

 -2-4جداسازی عیب
دومین مرحله از شناسایی عیب ،جداسازی و تفکیک عملگر معیوب
است که بهمراتب پیچیدهتر از آشکارسازی عیب است .در این مقاله،
عیب عملگر ،از نوع عیب افل در محل در نظر گرفته شده است .منظور
از افلشدن عملگر این است که از میان عملگرهای موجود در سیستم،
خروجی یک یا چند عملگر در زمانهای نامعین در مقادیر نامعینی افل
شده (ثابت مانده) و دیگر اادر به تولید و اعمال ورودیهای کنترلی
نرمال به سیستم نیستند .همیشه فرض میشود که تعداد عملگرهایی
که در آنها افلشدگی رخ میدهد کمتر از تعداد کل عملگرهای
سیستم باشند تا سیستم بعد از واوع خرابی نیز کنترلپذیر باای بماند.
بدیهی است اگر اثر عملگرهای معیوب جبران نشود ،عملکرد مطلوب
سیستم ازدسترفته و حتی ممکن است منجر به ناپایداری سیستم
شود .یکی از روشهای جبران اثر افلشدگی عملگرها این است که از
عملگرهای سالم سیستم برای جبران اثر عملگرهای معیوب استفاده
شود .بعد از آشکارسازی عیب ،اولین مرحله برای تعیین عملگر معیوب
جداسازی عیب است.
برای جداسازی عملگر معیوب از میان  mعملگر سیستم ،بانکی از
رؤیتگرها شامل  nرؤیتگر بهمنظور تولید  nسیگنال باایمانده طراحی
میشود .این رویکرد با این نگرش که سیگنال باایمانده تولیدشده از
رؤیتگر متناظر با عملگر  iام به تمام عملگرهای معیوب سیستم بهجز
عملگر  iام حساس است به جداسازی عملگر معیوب کمک میکند
[ .]23این روش را میتوان به اینصورت نیز بیان کرد که اگر عملگر i
ام دچار عیب شده باشد سیگنال باایمانده تولیدشده از رؤیتگر متناظر
با عملگر  iام با گذشت زمان به صفر میل خواهد کرد .این در حالی
است که سیگنالهای باایمانده از رؤیتگرهای متناظر با عملگرهای غیر
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معیوب (عملگرهای سالم) مقداری غیر صفر خواهند داشت.
بهاینترتیب ،اگر هرکدام از عملگرهای سیستم دچار خرابی شوند در
این صورت سیستم معیوب خواهد بود و ازآنجاییکه در حالت کلی
سیستم دارای  mعملگر است ،امکان رخداد  mخرابی برای سیستم

()74

وجود دارد .در ادامه،

تصمیمگیری برای جداسازی عیب بهصورت زیر انجام میشود:

u j t 

و  u fl  t بهترتیب به خروجی عملگر  iام

در وضعیت سالم و معیوب اشاره میکنند .برای تعیین عملگر معیوب،
دینامیک سیستم بهصورت زیر فرض میشود:

t 

f

B u t   B u

t 

f

B u t   B u

j j

l l

x  t   Ax  t  

j l

()72

j j

l l

 Ax  t  

j l

y  t   Cx  t 

برای تخمین تمام حالتهای یک سیستم معیوب و تولید سیگنال
باایمانده برای هر عملگر ،بانکی از رؤیتگرها بهصورت زیر طراحی
میشوند:

t 

ˆB u t   B u
j j

i fi

xˆ i  t   Axˆ i  t  

j i

()79





 L y  t   yˆ i  t 

که در رابطه باال  uˆ fi  t با الهام از روش تخمین سری عیب در [،]92
بهصورت زیر پیشنهاد میشود:
()78
که





uˆ fi  t   F yi  t    yi  t    uˆ i  t 

yi  t   Cxi  t 

 .تحلیل پایداری سیستم و کرانداری سیگنالهای

سیستم حلقهبسته با انتخاب اانون تخمین عیب ( )78در پیوست آورده
شده است.
بهاینترتیب ،تصمیمگیری برای تعیین عملگر معیوب (جداسازی عیب)
بهصورت زیر انجام میشود:
جداسازی عیب :با در نظرگرفتن سیستم ( )9و بانکی از رؤیتگرها
بهفرم ( ،)72اگر  lامین عملگر دچار عیب شود و  i  lباشد آنگاه
خواهیم داشت:
lim xi  t   lim xl  t   0

()71
اگر

il

t 

باشد آنگاه

()71



xi  t 

بهصورت زیر بهدست میآید:



 

xi  t    A  LC  xi  t   Bl ul  u fl  Bi ui  uˆ fi

از معادله ( )71میتوان به این نتیجه رسید که:
()71

t 









lim Bl ul  u fl  Bi ui  uˆ fi  0

t 

بنابراین سیگنال باایمانده بهدستآمده از عملگر  iام ،در این حالت
مخالف صفر خواهد بود .این در حالی است که اگر  i  lباشد سیگنال
باایمانده مقداری برابر صفر خواهد داشت .از نتایج حاصل میتوان
اینگونه نتیجهگیری کرد که اگر سیگنال باایمانده تولیدشده از عملگر
 iام به صفر میل کند ،عملگر  iام معیوب بوده و اگر سیگنال باایمانده
مقداری غیر صفر داشته باشد ،عیبی در عملگر رخ نداده و عملگر مورد
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نظر سالم است .بهبیان دیگر ،با تعریف تاب ارزیابی سیگنال باایمانده
بهصورت رابطه زیر:
1 i  m

2

ith actuator is faulty
ith actuator is healthy

ri  t   yi  t 
 ri  t   0

ri  t   0

بهاینترتیب ،عمل جداسازی عملگر معیوب با ارزیابی سیگنالهای
باایمانده تولیدشده از بانک رؤیتگرها ،محقق میگردد.
-3-4تخمین عیب ،طراحی کنترلکننده و تحلیل پایداری
رفتار عیب در سیستم ذات ،ماهیت غیر اطعی داشته و نمیتوان آن را
بهصورت یک تاب دایق ریاضی در معادالت مشخص نمود .از اینرو
تخمین عیب با اطالعاتی که از ماهیت ،شدت و نوع عیب در اختیار
ارار میدهد نقش مهمی در طراحی کنترلکننده تحملپذیر عیب
خواهد داشت .بنابراین ،بعد از جداسازی عیب ،واحد تخمین عیب برای
تعیین شدت دامنه و ماهیت عیب فعال میشود .سپ  ،کنترلکننده
پیشنهادی طراحی میگردد و تحلیل پایداری سیستم در حضور عیب
عملگر مورد بررسی ارار میگیرد.
جداسازی عیب ،عملگرهای معیوب و سالم از هم تفکیک میکند.
بهاینترتیب ،میتوان دینامیک سیستم را بعد از جداسازی عیب،
بهصورت زیر نمایش داد:
x  t   Ax  t   B1un  t   B2u f  t 

()73

y  t   Cx  t 

که  un  t   R m1بردار عملگرهای سالم و  u f  t   R m2بردار
عملگرهای معیوب یا عملگرهایی که دچار خرابی شدهاند را نشان
B1  R nm1

و B2  R nm2

میدهند .همچنین ،ماتری های
ماتری های توزی ورودی هستند و . m1  m2  m
برای تخمین دینامیک عیب ،رؤیتگر تطبیقی بهصورت زیر طراحی
میشود [:]92
()22





xˆ  t   Axˆ  t   B1un  t   B2 uˆ f  t   L y  t   yˆ  t 
yˆ  t   Cxˆ  t 

که  xˆ  t   R nبردار حالت رؤیتگر و
رؤیتگر و  uˆ f  t به تخمین دینامیک نامعین عیب اشاره میکند .در
yˆ  t   R p

بردار خروجی

( L ،)22ماتری بهره رؤیتگر است و بهنحوی انتخاب میشود که
ماتری  A  LCپایدار باشد .با تعریف خطای تخمین عیب و خطای
و
بهصورت
حالت
تخمین
u f  t   uˆ f  t   u f  t 
 ، x  t   xˆ (t )  x t دینامیک خطای تخمین حالت بهصورت زیر
بهدست میآید:
()27

x  t    A - LC  x  t   B2u f  t 
y  t   Cx  t 
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برای کنترل سیستم معیوب ( ،)73مدل مرج
میشود[:]97

) xm  t   Am xm  t   B1r1  t   B2r2 (t

()22
که

زیر تعریف

ym  t   Cxm  t 

xm  t   R n

 r1  t   R m1و

بردار حالت مدل مرج ،

 r2  t   Rm2ورودیهای مدل مرج و  ym  t   R pخروجی مدل

مرج است .با تعریف خطای ردیابی بهصورت ، e  t   x t   xm t 
دینامیک خطا بهصورت زیر بهدست میآید:

ارائه رویکردی نوین برای طراحی کنترلکننده . . .

اثبات .تاب لیاپانو زیر را در نظر بگیرید:
()97

V  t   eT  t  Pe  t   xT  t  Gx  t   uTf  t  1u f  t 

با مشتقگیری از ( )97نسبت به زمان ،داریم:
) V  t   eT  t  Pe  t   eT  t  Pe (t
 x T  t  Gx  t   x T  t  G x  t 

()92

 2u f T  t   1u f  t 

با جایگذاری روابط ( )27و ( )21در ( ،)92داریم:
T 
V  t   eT  t   PAm  Am
) P e (t






 B1  un  t   r1  t  

) e  t   Am x  t   xm  t    A - Am  x (t

()29



 2eT  t  P  A - Am  x  t 

()99



 B2 u f  t   r2  t 

 xT  t  A - LC  Gx  t   2 xT  t  GB2 u f  t 
T

با فرض  B1K2  B2و  B1K1  A - Amکنترلکننده تحملپذیر عیب
بهصورت زیر طراحی میشود:
un  t    K1 xˆ  t   r1  t   K2r2  t   K2uˆ f t 
()28
که در آن  K1و  K 2ماتری های طراحی با ابعاد مناسب هستند .با
جایگذاری اانون کنترل ( )28در ( ،)29دینامیک خطای ردیابی
بهصورت زیر بازنویسی میشود:
e  t   Ame  t    A - Am  x  t   B2u f  t 
()21
قضیه  .1سیستم معیوب ( ،)73دینامیک مدل مرج ( )22و
خطای ردیابی ( )21را در نظر بگیرید .اگر ماتری های مابت معین

 2u f T  t   1u f  t 

با استفاده از لم ،7نامساوی زیر را داریم:

P  A - Am  0 

2
0 0
0
 3 

1

*
0


()21
()24
 F2C
و الگوریتم تخمین عیب بهفرم ( )23پیشنهاد شود ،آنگاه کنترلکننده
تحملپذیر عیب در ( )28تضمین میکند که نهایت ،تمام سیگنالهای
سیستم حلقه بسته بهصورت یکنواخت کراندار هستند و با انتخاب
مناسب پارامترهای طراحی میتوان کران خطا را کوچک نمود.

()98


جایگذاری ترم



u f  t   u f  t   uˆ f  t 

 xT  t  G  A - LC  x  t 

()91

 xT  t  A - LC  Gx  t 
T

 2 xT  t  GB2 u f  t 
u f t 

ˆ 1

()92

H
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3 

t  

T

 2u f

u f T  t  Hu f  t 





1





  f 22max  1H -1 1

از طرفی ،جایگذاری ( )23در ( ،)91نتیجه میدهد:
T 
V  t   eT  t   PAm  Am
) P e (t



 t  P  A - Am  x  t 
 t  Hu f  t 
()91

1

V t   e

 2eT  t  PB2 u f  t 

* نشاندهنده عناصر متقارن در نامعادله ماتریسی است و ترمهای ، 1

T

 t   PAm 

T

 2eT  t  P  A - Am  x  t 

در روابط فوق  ،بیانگر نرخ یادگیری μ  0 ،یک ثابت مابت ،عالمت

 2  G  A - LC    A - LC  G

و رابطه ( ،)98در (،)99

نتیجه میدهد:



T
1  PAm  Am
P





  f 22max  1H 1 1

T 
Am
) P e (t


uˆ f  t     F1 y  t   ym  t   F2 y  t  



 2و  3بهصورت زیر تعریف میشوند:

1

uTf  t  Hu f  t 

B2T G

()23



2uTf  t   1u f  t  

  u f T  t   1H 1 1u f  t 

B2T P  F1C



1

uTf  t  Hu f  t 

 P  Rnnو  G  R nnو  H  Rnnو ماتری های  F1  R1mو
 F2  R1mوجود داشته باشند بهنحوی که نامعادله ماتریسی خطی
( )21و روابط ( )21و ( )24برارار باشند:
()21

 2eT  t  PB2u f  t   xT  t  G  A - LC  x  t 

T

uTf

 2e
1





 xT  t  G ( A  LC ) x  t 
 xT  t  ( A  LC )T Gx  t 





  f 22max  1H 1 1
 ξ T t   ξ t   
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پارامترهای  ξو  بهصورت زیر بیان میشوند:





   f 22max  1H 1 1
T

uTf 


ξ T  t    eT


xT

ارائه رویکردی نوین برای طراحی کنترلکننده . . .

حالت ،خطای ردیابی و خطای تخمین عیب بهصورت مجانبی پایدار
خواهند بود .بلوک دیاگرام روش پیشنهادی برای طراحی کنترلکننده
تحملپذیر عیب در شکل زیر آورده شده است.

1 P  A - Am  0 


* 
2
0 
0
0
3 


جبران اثر عیب

بنابراین معادله ( )91را میتوان بهصورت  V  t   δ ξ  t   εبیان
2

کرد که در

آن δ  λ min   

 .با توجه به نامساوی فوق ،اگر

واحد شناسایی

 δ ξ  t   εباشد آنگاه  V  t   0و طبق تئوری پایداری لیاپانو ،
2

عیب

 ξ  t به ناحیهای با شعاع ثابت همگرا خواهد شد .بنابراین دینامیک
خطای تخمین حالت و خطای ردیابی پایداری لیاپانوفی بوده و
سیگنالهای سیستم حلقهبسته نهایت ،بهصورت یکنواخت کراندار باای
میمانند .بهعالوه ،با انتخاب مناسب پارامترهای طراحی میتوان کران

این سیگنالها را کوچک نمود.

تخمین عیب
()28

مدل مرج

نکته  .1با اضافهکردن تساویهای ( )21و ( ،)24حل نامعادله
ماتریسی ( )21مشکل میشود .برای حل آسانتر و همزمان نامعادله
ماتریسی ( )21و تساویهای ( )21و ( ،)24میتوان تساویهای ( )21و
( )24را به مسائل بهینه تبدیل کرد بهطوریکه نامساویهای ماتریسی
خطی زیر برارار باشند [:]92
()91

B2T P  F1C 
0

I


()94

B2T G  F2C 
0

I




T



T


I

 T
B P  F1C
 2




I

 T
 B2 G  F2C



نکته  .2نتایج اضیه  7برای عیب متغیر با زمان ارائه شد .در مورد
عیب نامتغیر با زمان ،میتوان گفت ،اگر ماتری های مابت معین
 P  Rnnو  G  R nnو ماتری های  F1  R1mو
وجود داشته باشند بهنحوی که نامعادله ماتریسی خطی ( )93و
تساویهای ( )82و ( )87برارار باشند:
F2  R1m

P  A - Am  
0
2


()93


 1
*
B2T P  F1C

()82
()87
B2T G  F2C
آنگاه الگوریتم تخمین عیب برای طراحی کنترلکننده تحملپذیر عیب
بهصورت رابطه ( )23بهدست میآید .در روابط باال عالمت *
نشاندهنده عناصر متقارن در نامساویهای ماتریسی خطی هستند و
ترمهای  2 ، 1بهصورت زیر تعریف میشوند:
T
1  PAm  Am
P

 2  G  A - LC    A - LC  G
T

با اعمال الگوریتم بهدستآمده برای عیب نامتغیر با زمان ،کنترلکننده
تحملپذیر عیب در ( )28تضمین میکند که دینامیک خطای تخمین
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شکل  :1بلوک دیاگرام روش پیشنهادی

 -5نتایج شبیهسازی
بهمنظور بررسی کارایی کنترلکننده پیشنهادی ،شبیهسازیهایی بر
روی حرکت عرضی -سمتی کنترل پرواز هواپیمای  F  8انجام
شدهاست .مدل دینامیکی سیستم مورد مطالعه بهصورت زیر توصیف
میشود ]:[97
()82

x  t   Ax  t   Bu  t 
y  t   Cx  t 

که در آن  x t    p r   Tو  u  t   1  2 Tاست .در
مدل سیستم ،پارامتر  pبیانگر نرخ غلتزدن یا غلتیدن حول محور
طولی هواپیما (محوری که از نوک هواپیما بهسمت دم هواپیما امتداد
دارد) r ،نشاندهنده نرخ یاو یا چرخش حول محور عمودی هواپیما
(محوری است که از زمین بهسوی آسمان امتداد دارد)  ،بیانگر
زاویه سرخوردن یا لغزش حول محور طولی هواپیما و  بیانگر زاویه
کجی یا زاویهای است که یک بال در هنگام گردش حول محور طولی با
افق میسازد 1 .و   2ورودیهای کنترلی هستند که برای ایجاد
انحرا و پیچش در شهپرها یا آیلرانها بهکار میروند .شهپرها یا
آیلرانها سطوح متحرکی هستند که در لبههای بیرونی و انتهای بالها
ارار دارند .وظیفه آیلرانها ایجاد کجی در جهتی است که هواپیما اصد
چرخیدن به آن جهت را دارد .با اعمال اوانین کنترل آیلرانها بر روی
بال راست و بال چپ بهطور همزمان در خال جهت یکدیگر شروع به
حرکت میکنند و باعث گردش هواپیما بهجهت دلخواه میشوند.
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ازآنجاییکه با اعمال فرمان به رادار ،هواپیما حول محور عمودی
میچرخد (یاو) ولی با چرخش به همان سمت در هنگام دورزدن ،دچار
لغزش به خارج یا لغزش به داخل میشود .پ هواپیما طبق دیاگرام
برداری تحت تأثیر دو نیروی گریز از مرکز و وزن ارار میگیرد.
بنابراین ،در دورزدن هواپیما عالوه بر رادر نیاز به استفاده از آیلران نیز
است .بههمین منظور برای بررسی تأثیر افلشدن عملگر بر عملکرد
سیستم ،خروجی سیستم بهنحوی انتخاب میشود که تأثیر
کنترلکننده را بر روی هدایت هواپیما در هنگام چرخش نشان دهد.
اعمال ورودیها به شهپرها باعث ایجاد کجی در جهتی میشود که
هواپیما اصد گردش به آن جهت را دارد .بههمین دلیل هنگام چرخش
حول محور عمودی (نرخ یاو) نیروی الزم به شهپرها جهت ایجاد کجی
برای گردش بهسمت مورد نظر و چرخش هواپیما به مسیر مطلوب
اعمال میشود  .حال اگر یکی از شهپرها در یک مقدار نامشخص افل
شود هواپیما اادر به چرخش حول محور عمودی نخواهد بود و نیروی
گریز از مرکزی که به هواپیما وارد میشود ،هواپیما را از مسیر مورد
نظر منحر میکند.
در توصیف ( ،)82ماتری های  A, B, Cعبارتند از:
0.1968
35.18 0 
 3.598



0.0377

0.3576
5.884
0 
A
 0.0688 0.9957 0.2163 0.0733


0.1027
0
0 
 0.9947
8.7900 
 14.65


0.2179
0.1307 
B
 0.0054 0.0032 


0 
 0
 0 1 0 0
C

0 0 0 1 

در این بخش ،ابتدا کنترل سیستم در غیاب عیب صورت میگی رد.
سپ  ،با واوع عیب اف ل در مح ل عملگ ر ،ابت دا آشکارس ازی عی ب
بهمنظور تعیین زمان واوع عیب صورت میگی رد .بع د از آشکارس ازی
عیب ،عمل جداسازی عملگر معیوب از بین تم ام عملگره ای سیس تم
بهوسیله بانکی از رؤیتگرها انجام میشود .سپ  ،تخمین عیب بهمنظور
شناسایی نوع و ماهیت عیب رخداده ش ده ،ص ورت م یگی رد .بع د از
تعیین ماهیت عیب ،با استفاده از مدل مرج توصیفش ده در ( )22و
الگوریتم تخمین عی ب عملگ ر ( ،)23کنترلکنن ده تحملپ ذیر عی ب
طراحی میگردد.
-1-5کنترل سیستم نامی در غیاب عیب
ابتدا به کنترل سیستم نامی در غیاب عیب پرداخته میشود .برای
کنترل سیستم در غیاب عیب ،مشخصات سیستم با مدل مرج ( )1با
ماتری  Amو ورودی مرج  rبهصورت زیر توصیف میشود[:]97

Serial no. 84
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35.18
5.884

()89

3.598 14.8468
0.0377 0.1397

21.96 

0.3269
 sin(t ) 
,r  

1.0011 0.2163 0.0814 
cos(t ) 

0.1027
0
0 

0.0688
0.9947



Am  




سپ  ،کنترلکننده فیدبک خروجی بر اساس روش ارائهشده در بخش
 9بهفرم ( )28طراحی شد .ازآنجاییکه حالتهای سیستم در دسترس
نیستند ،طراحی این کنترلکننده به اطالعات کمتری از سیستم
نیازمند است و میتواند اهدا کنترلی مورد نظر را برآورده سازد.
u  t    Ky  t   r  t 
()88
در رابطه فوق بهره کنترلی  Kاز تساوی  ، BKC  A  Amبهصورت
زیر به دست میآید:
()81

 0.5000 0.7500
K 

 0.8334 1.2500 

برای نشان دادن عملکرد این کنترلکننده ،نتایج شبیهسازی در
شکلهای ( )2و ( )9آورده شدهاند.
مدل مرج مبتنی بر ماتری های  Amو  Bmبرای بررسی تأثیر
نقش آیلرانها در چرخش حول محور عرضی انتخاب شده است .یا
بهعبارتدیگر ،برای بررسی تأثیر غلتزدن هواپیما در هنگام چرخش و
تأثیری که چرخش حول محور طولی بر چرخش حول محور عرضی
هواپیما دارد این مدل مرج انتخاب شده است .ازآنجاییکه سیستم
( )82شامل دو عملگر است برای طراحی کنترلکننده پیشنهادی
مبتنی بر کنترلکننده وفقی مدل مرج  ،نیازمند مدل مرجعی هستیم
که مشخصات سیستم مورد نظر را داشته باشد .این مدل توصیفکننده
حرکت عرضی -سمتی هواپیما است.
همانطور که در ابتدای این بخش توضیح داده شد ،خروجیهای
سیستم نرخ یاو و زاویه گردش انتخاب شدهاند که درواا خروجیهای
حرکت عرضی -سمتی هواپیما هستند .البته پارامترهای دیگری نیز
میتوانند بهعنوان خروجی انتخاب شوند اما در این مقاله نرخ یاو و
زاویه گردش بهعنوان خروجی در نظر گرفته شده است .همانطور که
در شکل ( )9مشاهده میشود خروجی سیستم اادر است خروجی مدل
مرج را با اعمال سیگنالهای کنترلی با دامنههای مناسب دنبال
نماید .این خروجیها حرکت عرضی-سمتی هواپیمای مورد نظر را
نشان میدهند که ناشی از میزان تأثیر آیلرانها در چرخش حول محور
عمودی هواپیما است.
-2-5سیستم در حضور عیب
در این بخش فرض میشود که خروجی عملگر اول در  t f  5sدر
مقدار ) u f  0.2sin(5t  10افل شده و اادر به اعمال سیگنال
کنترلی به سیستم نباشد .شکل ( )8عیب افل در محل را برای عملگر
اول نشان میدهد.
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(الف)

(ب)

شکل  :2سیگنالهای کنترلی؛ (الف) :سیگنال ( ، u1ب)

سیگنال u2

(الف)
0.2

-0.1

30

25

20

30

25

20

10

15

5

0

& y1m

0

y1

0.1

-0.2

(ب)
1

-0.5

10

15

5

0

& y2m

0

y2

0.5

-1

)time(s

شکل ( :3الف) سیگنال ( y1نقطهچین قرمز) و خروجی مرجع r1

(خط پر مشکی)؛ (ب) سیگنال y2
( r2خط پر مشکی)

(نقطهچین قرمز) و خروجی مرجع

همانطور که در شکل مشاهده میشود عملگر اول بعد از واوع عیب در
یک مقدار متغیر با زمان  u fافل میشود و اادر به اعمال ورودی
کنترلی به سیستم نیست.
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ایننوع عیب را میتوان اینگونه توصیف کرد که رادار چرخش
حول محور عمودی را ایجاد میکند ولی آیلران عک العمل مناسب
جهت چرخش هواپیما حول محور عمودی نشان نمیدهد .بهعبارت
دیگر ،با اعمال فرمان به رادار ،هواپیما حول محور عمودی میچرخد
(یاو) ،ولی با چرخش به همان سمت در هنگام دورزدن ،دچار لغزش به
خارج یا لغزش به داخل میشود .در عمل دورانی نیروی گریز از مرکز
پدید میآید که در مورد هواپیما نیز صادق است .پ هواپیما طبق
دیاگرام برداری تحت تأثیر دو نیروی گریز از مرکز و وزن ارار میگیرد.
بنابراین در دورزدن هواپیما عالوه بر رادار نیاز به استفاده از آیلران نیز
است .بههمین منظور برای بررسی تأثیر افلشدن عملگر بر عملکرد
سیستم ،خروجی سیستم بهنحوی انتخاب میشود که تأثیر
کنترلکننده را بر روی هدایت هواپیما در هنگام چرخش نشان دهد.
ورودیهای کنترلی سیستم به آیلرانها یا شهپرها که در انتهای دو بال
هواپیما ارار دارند اعمال میشود .اعمال ورودیها به شهپرها باعث
ایجاد کجی در جهتی میشود که هواپیما اصد گردش به آن جهت را
دارد .بههمین دلیل هنگام چرخش حول محور عمودی (نرخ یاو) نیروی
الزم به شهپرها جهت ایجاد کجی برای گردش بهسمت مورد نظر و
چرخش هواپیما به مسیر مطلوب اعمال میشود .حال اگر یکی از
شهپرها در یک مقدار نامشخص افل شود هواپیما اادر به چرخش
حول محور عمودی نخواهد بود و نیروی گریز از مرکزی که به هواپیما
وارد میشود ،هواپیما را از مسیر مورد نظر منحر میکند.
در این بخش افل عملگر اتفاق افتاده در آیلران است .در این حالت
چرخش حول محور عمودی هواپیما که انحرا از مسیر یا یاو نامیده
م یش ود و توس ط س کان متحرک عمودی دم هواپیما یا رادار کنترل
میشود ،انجام میشود ولی آیلرانها دچار خرابی شده و باعث ایجاد
کجی در جهت گردش هواپیما نمیشوند و در زاویه گردش افل
میشوند .در این مقاله هد نشاندادن زاویه آیلران نیست بلکه
نشاندادن نقش آیلران در حرکت عرضی – سمتی هواپیما است .ولی
میتوان گفت اگر مقداری که برای افلشدن عملگر فرض میشود در
بازه زاویه بنک باشد ،این مقدار بیانگر زاویه آیلران است.
 -3-5شبیهسازی عملکرد کنترلکننده پیشنهادی در حضور
عیب عملگر
اولین گام برای طراحی کنترلکننده پیشنهادی ،آشکارسازی عیب
است .به این منظور ،تخمینگر تشخیصی برای نمایش وضعیت سیستم
در هرلحظه و تولید سیگنال باایمانده طراحی میشود .بهره تخمینگر
 A  LCپایدار باشد و تمام
بهنحوی انتخاب میشود که ماتری
مقادیر ویژه آن سمت چپ محور موهومی باشند .بنابراین ماتری بهره
رؤیتگر بهصورت زیر انتخاب میشود:
()81

0 
 0
 0
0 
L
 0
0 


0.5
0.5
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شکل ( ،) 1نرم سیگنال باایمانده را برای آشکارسازی عیب نشان
میدهد .همانطور که از این شکل مشاهده میشود ،ابل از واوع عیب
(  ) t  t fنرم سیگنال باایمانده صفر بوده و با واوع عیب در لحظه t f
نرم سیگنال باایمانده از سطح آستانه صفر تجاوز مینماید .با افزایش
ناگهانی نرم سیگنال باایمانده از صفر ،طبق الگوریتم تصمیمگیری
برای آشکارسازی ارائهشده در بخش( ،)7-8عیب آشکار میگردد.
0.5

باایمانده بهدستآمده از رؤیتگر ،میتوان عملگری را که دچار خرابی
شده مشخص نمود .بهاینترتیب عمل جداسازی عملگری که دچار
خرابی شده است ،صورت میگیرد.
بعد از آشکارسازی عیب و تعیین عملگر معیوب ،پارامترهای
طراحی برای تخمین عیب مطابق با الگوریتم ( )78که اثبات متناظر با
آن و نامساویهای ماتریسی آن در پیوست  7آورده شدهاند ،بهصورت
زیر انتخاب میشوند:
()81
  0.8 ,   2 ,   0.9 ,   0.001 ,   1

0.4
0.3
0.2

با انتخاب مقادیر فوق ،ماتری
بهصورت زیر بهدست میآیند:

0.1

-0.1

 0.0469 0.0597 0.0242 0.1440 


0.0597 7.6504 0.4113 0.3618 
P
 0.0242 0.4113 47.0348 2.1091


 0.1440 0.3618 2.1091 0.8237 

u1

0

()84

-0.2

های طراحی و مقادیر مابت  Hو G

H  69.3096 , G  5.0462

F  2.5442 2.1997 ,

-0.3
-0.4

20

25

30

5

10

15

0

(الف)

0.05

-0.5

0.04

)time(s

0.03

r1

شکل  :4قفل شدن عملگر اول

0.02
0.018

0.01

0.016

30

25

20

0.014

15

10

5

0

(ب)
0.08

0.012

0.06
0.04

0.006

r2

0.008

Residual

0.01

0

0.02

0.004
0.002

30

25

20

15

10

5

0

0

)time(s
30

25

20

15

10

5

0

0

)time(s

شکل ( :6الف) باقیمانده حاصل از رؤیتگر متناظر با عملگر اول( ،ب)
باقیمانده حاصل از رؤیتگر متناظر با عملگر دوم

شکل :5آشکارسازی زمان وقوع عیب

پ از آشکارسازی عیب ،واحد جداسازی عیب متشکل از بانکی از
رؤیتگرها برای جداسازی عیب و تعیین عملگر معیوب فعال میشود.
نتایج خروجی واحد جداسازی عیب در شکل ( )1آورده شده است.
همانطور که از این شکل مشاهده میشود ،سیگنال باایمانده
بهدستآمده از رؤیتگر متناظر با عملگر معیوب به سمت صفر میل
میکند ولی سیگنال باایمانده بهدستآمده از رؤیتگر متناظر با عملگر
سالم مقداری غیر صفر دارد .بنابراین ،با توجه به مقدار سیگنال

Serial no. 84

شکل ( ،)1تخمین دینامیک نامعین عیب را بهازای پارامترهای
انتخابشده ،نشان میدهد .همانطور که از شکل ( ،)1مشاهده
میشود ،عملگر اول در مقدار  u f t   0.2sin  5t  10افل شده
است و اادر به اعمال ورودی کنترلی نرمال به سیستم نیست .از اینرو
تخمین عیب عملگر با اطالعاتی که از ماهیت و نوع عیب در اختیار ارار
میدهد  ،نقش مهمی را در شناسایی مدهای خرابی سیستم و طراحی
کنترلکننده تحملپذیر عیب خواهد داشت.
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0.5

u1

0.4

estimation of u1

()19

0.3

-0.1
-0.2

u1 and estimate of u1

0

-0.3
-0.4

25

30

20

5

10

15

0

-0.5

)time(s

شکل  :7تخمین عیب عملگر

تا این مرحله ،عملگر معیوب و سالم سیستم تعیین شدند .بنابراین ،در

مدل ( un  u2 ،)73و  u1

 ، u fهمچنین ،بردارهای  B1و B2

بهصورت زیر تعیین میشوند:
 14.65 


0.2179 
B2  
 0.0054


 0 

()83

,

 8.79 


0.1307 
B1  
 0.0032 


 0 

در ادامه عملگر سالم سیستم ،یعنی عملگر دوم باید بهنحوی
طراحی شود که پایداری و عملکرد مطلوب سیستم را در حضور خرابی
عملگر تضمین نماید .طبق رابطه ( un ،)28بهصورت زیر طراحی
میشود:
()12

un  t    K2 xˆ  t   r2  t   K1r1  t   K1uˆ f t 

مقادیر  K1و  K 2از تساویهای زیر بهدست میآیند:
B2 K2  A  Am

()17

,

براراری تساویهای فوق ،نتیجه میدهد:
()12

K1  1.667

K2  0 1.6667 0 2.4983 ,

با انتخاب پارامترهای    0.07و   0 . 5 5و با حل نامعادالت
ماتریسی ( )91( ،)21و ( )94ماتری های مابت معین  Pو  Gو
ماتری های  F1و  F2بهصورت زیر بهدست میآیند:
0.0004 

0.0208
0.1053

0.0226 

Serial no. 84

0.0003
0.0403

0.0015
0.3533

0.0403 2.1687
0.0208 0.1053

خروجیهای سیستم ابل و بعد از جبران اثر عیب ،همراه با
خروجی مدل مرج در شکل ( )4آورده شده است .همانطور که
مشاهده میشود خروجی سیستم ،خروجی مدل مرج را دنبال
مینماید .بنابراین ،کنترلکننده پیشنهادی اادر است عملکرد سیستم
را در حضور عیب عملگر حفظ نموده و اثر عیب را بهخوبی جبران
نماید .مقایسه نتایج ارائهشده در شکل ( )4نشان میدهد که
کنترلکننده پیشنهادی اادر است با رفتار پاسخ گذرای مناسب و با
دات اابل ابولی ،عملکرد سیستم را بعد از واوع عیب بازیابی نموده و
اثر عیب را جبران نماید.
در ادامه ،عملکرد کنترلکننده پیشنهادی با روش ارائهشده در
[ ]29مقایسه میشود .در [ ]29یک کنترلکننده تحملپذیر عیب به
روش فعال برای جبران اثر عیب پیشنهاد شده است .روش ارائهشده در
[ ،]29از تخمین عیب برای جبران اثر عیب استفاده مینماید اما هیچ
اطالعاتی از مواعیت واوع عیب در اختیار نمیگذارد و توانای جداسازی
عیب را ندارد .برای اعمال روش ارائهشده در [ ]29به سیستم ( )82در
حضور افلشدن عملگر اول ،الگوریتم تخمین عیب عملگر و اانون
کنترل به روش فیدبک حالت ،بهصورت زیر بهدست میآیند:
()18

 0.0008

0.0015
P
 0.0003

 0.0004

uˆ f (t )  Fy  t    uˆ f  t 
un  t    B1T K3 xˆ  t   K 4uˆ f  t 

که در آن  K 3  K 3T  0و  K 4از حل معادالت ماتریسی زیر بهدست
میآیند:
()11

B2 K1  B1

0.0055
6.6459
0.0265 0.1590

F1  0.0543 0.0017 
F2  0.0485 0.1908

0.2
0.1

0.0134 

0.0265
0.1590 

0.0707 

0.0024
0.0055

0.0129
1.0892

 0.0047

0.0129
G
 0.0024

 0.0134

AT K3  K3T A  2 K 3 B1B1T K 3  Q
B1K 4  B2

و  . Q  QT  0شکل ( ،)3عملکرد روش پیشنهادی در این مقاله و
روش ارائهشده در [ ]29را در حضور عیب عملگر نشان میدهد.
همانطور که از شکل ( )3مشاهده میشود ،کنترلکننده
پیشنهادی در این مقاله ،عملکرد حالتگذرای بهتری نسبت به روش
ارائهشده در [ ]29دارد .در روش [ ،]29بعد از واوع عیب ،خروجی
دچار باالزدگی اابلتوجهی شده و مدتی طول میکشد تا به مسیر
مرج همگرا شود .درحالیکه ،این باالزدگی در پاسخ کنترلکننده
پیشنهادی مشاهده نمیشود .همچنین ،زمان همگرایی پاسخ خروجی
به مسیر مرج با روش پیشنهادی بسیار کمتر از روش ارائهشده در
[ ]29است .بنابراین ،روش پیشنهادی عالوه بر توانایی در جداسازی
عیب و تعیین عملگر معیوب ،رفتار حالتگذرای مطلوبتری را نسبت
به روش ارائهشده در [ ]29از خود نشان میدهد.
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0.5

y2
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5
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)time(s

شکل ( :8الف) خروجی اول سیستم( ،ب) خروجی دوم سیستم؛
خروجی مدل مرجع (خط پر قرمز) ،خروجی بدون جبران اثر عیب
(خطچین مشکی) ،خروجی کنترلکننده پیشنهادی (نقطهچین آبی)

(الف)
0.5

]y1 [23

0.3

y1c

0.2

y1

y1m
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0.1
0
-0.1
25
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]y2 [23
2

y2c
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5
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)time(s

شکل ( :9الف) خروجی اول سیستم( ،ب) خروجی دوم سیستم؛
خروجی مدل مرجع (  ، ymخط پر قرمز) ،خروجی کنترلکننده مرجع
[ y ( ]23خطچین آبی) ،خروجی کنترلکننده پیشنهادی (  ، ycنقطهچین

مشکی)

-6نتیجهگیری
در این مقاله ،روش جدیدی برای طراحی کنترلکننده تحملپذیر عیب
عملگر برای سیستمهای خطی پیشنهاد گردید .ساختار کنترلکننده
پیشنهادی از دو جزء تشکیل شده است ،جزء اول واحد شناسایی عیب

Serial no. 84

با اابلیت آشکارسازی ،جداسازی و تخمین عیب و جزء دوم
کنترلکننده تحملپذیر عیب عملگر است که بر اساس اطالعات
بهدستآمده از واحد شناسایی عیب طراحی میگردد .در اغلب
روشهای طراحی کنترلکننده با اابلیت تحمل عیب فرض میشود که
تخمین عیب در دسترس است و تنها به مسئله جبران اثر عیب
پرداخته میشود .از طرفی ،بسیاری از روشهای شناسایی عیب نیز
صرف ،به بحث آشکارسازی و جداسازی عیب میپردازند و از کنترل
سیستم در حضور عیب صر نظر میکنند .روش پیشنهادی در این
مقاله ،عالوهبراینکه ،زمان واوع ،محل واوع و ماهیت عیب را مشخص
میکند اادر است اثر آن را نیز بدون هیچ عملگر افزونهای جبران نماید.
بهعالوه ،شناسایی عیب نه تنها مکانیسمی برای جبران اثر عیب فراهم
مینماید بلکه اادر است جزء معیوب سیستم را نیز برای تعمیر یا
تعویض آشکار کند .برخال بسیاری از روشهای موجود ،روش
پیشنهادی به هیچ نوع دانش اولیهای از تعداد عملگرهای معیوب
سیستم و دینامیک سیستم در حضور آنها نیازمند نیست .روش
پیشنهادی ضمن تضمین کرانداری سیگنالهای سیستم حلقهبسته و
جبران عیب ،ردیابی مسیر مطلوب را نیز برآورده مینماید .عملکرد
روش پیشنهادی برای بررسی تأثیر افلشدن آیلران یا شهپر در
حرکت -عرضی سمتی هواپیمای  F-8بررسی و شبیهسازی شد .در
عملکرد نرمال هواپیما ،هنگام چرخش هواپیما حول محور عمودی،
نیروی الزم به شهپرها جهت ایجاد کجی برای گردش به هواپیما به
سمت مورد نظر مطلوب اعمال میشود .برای بررسی تأثیر افلشدن
عملگر بر روی عملکرد سیستم ،نرخ یاو و زاویه گردش بهعنوان
خروجی مدل در نظر گرفته شدند .با افلشدن یکی از شهپرها در یک
زمان نامشخص و در یک مقدار نامشخص ،هواپیما دیگر اادر به
چرخش حول محور عمودی نخواهد بود و نیروی گریز از مرکزی که به
هواپیما وارد میشود ،هواپیما را از مسیر مورد نظر منحر میکند.
نتایج شبیهسازی عملکرد مطلوب روش پیشنهادی را در تعیین زمان
واوع عیب در آیلران ،تعیین عملگر معیوب و حفظ عملکرد سیستم در
حضور عیب تأیید مینمایند .روش پیشنهادی در این مقاله برای
طراحی کنترلکننده تحملپذیر عیب در سیستمهای خطی چند
ورودی -چند خروجی است .توسعه روش پیشنهادی این مقاله ،به
سیستمهای خطی در حضور اغتشاش و عیب عملگر و همچنین توسعه
روش پیشنهادی به سیستمهای غیرخطی را میتوان بهعنوان کارهای
آتی در نظر گرفت.

پیوست1
در این بخش ،تحلیل پایداری سیستم ( )77در حضور رؤیتگر جداساز
عیب ( )72و اانون تطبیق ( ،)79آورده شده است .به این منظور ،تاب
لیاپانف زیر را در نظر بگیرید:
()7-7

uTfi  t  1u fi  t 

1



Vi  t   xiT  t  PxiT  t  
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) را میتوان بهصورت8-7( معادله

 اگر، با توجه به نامساوی فوق. δ  λ min    که در آن

، و طبق تئوری پایداری لیاپانو

Vi  t   0

باشد آنگاه

δ  t

2

ε

 دینامیک، بنابراین. به ناحیهای با شعاع ثابت همگرا خواهد شد  t 
خطای تخمین حالت و خطای تخمین عیب پایداری لیاپانوفی بوده و
 بهصورت یکنواخت کراندار باای،سیگنالهای سیستم حلقهبسته نهایت
 با انتخاب مناسب پارامترهای طراحی میتوان کران، بهعالوه.میمانند
.این سیگنالها را کوچک نمود
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