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پروسه فرود . های فازی برای کننرل پروسه فرود خودکار هواپیما طراحی شده است در این مقاله یک روش جدید مبتنی بر سیستم - دهیچک

سیستم های فازی به . یک پروسه پیچیده و ناپایدار می باشد و به شدت نیازمند طراحی یک کنترلر قابل اعتماد و پایدار ساز می باشدهواپیما 

کنترلرها می توان کنترلری با هر دقت دلخواه برای کنترل خودکار  شوند، بنابراین با استفاده از این نوع گرهای عمومی شناخته می عنوان تقریب

ارائه شده در متلب برای شبیه سازی و ارزیابی استفاده  HL20برای بررسی کارایی روش ارائه شده از مدل هواپیمای . هواپیما طراحی نمودفرود 

 .تر و سریعتر بودن کنترلر است؛ که نتیجه آن سادهشده است

 

 اییجعبه ابزار آیروسيم، فرود خودكار، كنترلر منطق فازی، وسيله نقليه هو -كليد واژه

 

 مقدمه -1

تا كنون كنترل كننده های مختلفی برای هواپيماهای بددون  

سرنشين طراحی شده است، كه در ميان آنها تعداد محددودی بده   

صورت عملياتی پياده سازی شده اند و تعدادی هم در حد شدبيه  

. سازی روی یک مدل ریاضی معتبر طراحی و آزمدای  شدده اندد   

متفداوت بدرای بهبدود     چهار كنتدرل كنندده شدبعه ع دبی    [1]در

عملعرد سيستم های فرود خودكار متداول بر اساس قانون كنترل 

كنترل كننده های شبعه ع بی مدی  . خطی شده، ارائه شده است

توانند به عنوان یک خلبان با تجربه عمل كنندد و هواپيمدا را بده    

. یک فرود ایمن در محيط با اختالالت شددید بداد هددایت كنندد    

دليدل   این است كه در لحظده شدروب بده    [1]مقاله ترین ایراد  مهم

ها، خطای زیادی حاصل می شود كده   مقدار دهی ت ادفی به وزن

 .می تواند به ناپایداری سيستم در دنيای واقعی منجر شود

و یدک سيسدتم فدرود     [2]یک سيستم پدرواز خودمختدار در  

، مبتندی بدر   [4]وسيستم پرواز و فرود خودمختار در[3]مستقل در

فازی پيشنهاد می شود، بطوریعه سده مداژول فدازی بدرای     منطق 

كنترل خودمختار طراحی شده اسدت، یدک نمونده بدرای تنظديم      

مقدار زاویه رول جهت كنتدرل هددینپ پدرواز هواپيمدای بددون      

سرنشددين اسددتفاده شددده اسددت و دوتددای دیظددر بددرای تنظدديم   

 برای به دسدت ( throttle)و كنترل جریان بنزین ( elevator)باالبر

روش . آوردن مقادیر ارتفاب و سرعت مطلوب استفاده شدده اسدت  

و ندداوبری تدداكتيعی هددوایی   ( SID)حركددت ابددزار اسددتاندارد   

(TACAN) به كار برده شده و اجرای كنترلرهای مبتنی بر فازی ،

با زمان بر اساس دیاگرام های تحت پيعربنددی اسدتاندارد متلد     

سازی حمل و نقدل  مجموعه بلوک های شبيه . ارزیابی شده است

آیروسدديم یددک  ( Aerosim Aeronautical)هددوایی آیروسدديم  

مجموعه كامل از ابزارها برای توسعه سریع مف دل شد  درجده    

آزادی غير خطی كلی مدل های هواپيماهای بدون سرنشين یا بدا  

( FlightGear)بعالوه از فالیت گيدر  . سرنشين را فراهم كرده است

به دسدت آوردن خروجدی ب دری     ، ابزارهای هواپيما برایGMSو

 . استفاده شده است

هدف این مقاله طراحی یک كنترلر مبتنی بدر منطدق فدازی    

برای فرود یک وسيله نقليه هوایی با مجموعه ای از قوانين فدازی  

این كنترلر، بر اسداس منطدق فدازی، بدرای پدرواز یدک       . می باشد

را وسيله نقليه طراحی شده است كه مسير از پي  تعيدين شدده   

شرح مقالده بددین صدورت مدی     . برای فرود ایمن ردیابی می كند

نحوه استفاده از سيستم های فازی برای كنترل  2در بخ  : باشد

نحوه طراحی كنترلر فازی در .  فرود هواپيما توضيح داده می شود

سيسدتم مخت دات بدرای     4در بخد   . آورده شده است 3بخ  

بيه سازی در بخد   توضيح داده می شود و در ش PLSمدلسازی 

و در نهایت نتيجده گيدری و جمدع بنددی در     . آورده شده است 5

 .آورده شده است 6بخ  

  3خوشنام شجاعی، 2عباس چترائی ،1*زهرا نعوخو
 دانشعده برق دانشظاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد  3و  2 ، 1

 و کامپیوتر وری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برقاکنفرانس ملی فن

National Conference of Technology, Energy and Data on Electrical 

& Computer Engineering 

 و کومپیتر باندازیاری کارهیتا به روانگه ئهز و دهێه ریناوهیی فهوهتهکونفرانسی نه

 

 

 

1785

mailto:nekookhoo.zahra@gmail.com
mailto:abbas.chatraei@gmail.com
mailto:abbas.chatraei@gmail.com
mailto:khoshnam.shojaee@gmail.com
mailto:khoshnam.shojaee@gmail.com


 مفهوم منطق فازی در برنامه فرود -2

ایده اصلی یدک كنتدرل كنندده منطدق فدازی، تقليدد رفتدار        

كنترلی از یک اپراتور انسانی است، كه به طور كلی می تواندد بده   

 .آنظاه ارائه شود -اگر عنوان یک مجموعه ای از قوانين

سرعت عمودی مطلوب با مجذور ارتفاب وسيله نقليده هدوایی   

بنابراین در ارتفاب های باالتر،سرعت عمودی بزرگ . متناس  است

با كاه  ارتفاب، سرعت عمودی كوچک و كدوچعتر  . مطلوب است

شده ودر نهایت، اگر ارتفاب بسيار نداچيز باشدد، سدرعت عمدودی     

 .صفر می شود

وشی است كه هواپيما از ارتفاب با سرعت فدرود خواهدد   این ر

آمد، اما برای جلوگيری از آسدي ، بسديار آرام بده زمدين خواهدد      

 دو متغير حالت برای این شبيه سازی، ارتفاب از زمدين  . نشست

 .خواهد بود vو سرعت عمودی هواپيما 

می  خروجی كنترلی یک نيرویی خواهد بود به هواپيما اعمال

معدادالت كنترلدی   . شود كه ارتفداب و سدرعت آن را تغييدر دهدد    

 .دیفرانسيلی آزادانه به شرح زیر مشتق شده اند

 ، كده جندب  آندی     ، در حال حركت با سدرعت   جرم 

اگر نيروی خارجی اعمال شدده وجدود نداشدته    (.  )دارد 

ادامه خواهدد   م در همان جهت با همان سرعت باشد، سپس جر

اعمال شدود،   ، یک نيروی اگر بي  از یک فاصله زمانی . داد

اگدر  . سپس تغييری در سرعت به وجود می آیدد  

، مددا و مددا اجددازه دهدديم   

ی آوریم، یا تغييردر سدرعت بدا نيدروی    را بدست م 

 .اعمال شده متناس  است

 و  :  ما داریم 

ارتفداب   سرعت قدیم،  سرعت جدید،  كه در آن 

ایدن دو معدادالت كنترلدی، مقددار     . ارتفاب قدیم است جدید و 

را در پاسد  بده ورودی كنترلدی و     و  ای حالت جدید متغيره

 .]6[ متغيرهای حالت قبلی تعيين می كنند

 روند طراحی کنترل فازی -2-1

در این بخ  نحوه طراحی كنترلر فازی بدرای پروسده فدرود    

مراحل طراحی كنترلر فدازی بده   . هواپيما توضيح داده خواهد شد

 . صورت زیر می باشد

تمام توابع عضدویت را بدرای متغيرهدای حالدت     : ه اول مرحل

 .تعریف می كند

یک تابع عضویت برای خروجی كنترلی تعریدف  : مرحله دوم 

 .می كند

 FAMقوانين  و خالصه آنها را در یدک جددول   : مرحله سوم 

در حقيقددت همددان  FAMمقددادیر در جدددول . تعریددف مددی كنددد

ده قدوانين  جددول یدک نشدان دهند    . خروجی های كنترل هستند

تدابع عضدویت بدرای     5فازی استخراج شده برای فرود هواپيما بدا  

 .تابع عضویت برای مشتق خطا می باشند 5خطا و 
 (FAM)جدول قوانين فازی: 1 جدول

 
 

ورودی های مدا خطدای ارتفداب و مشدتق آن     : مرحله چهارم 

يم كده هواپيمدا،   قوانين را به گونه ای طراحی مدی كند  . باشند می

( α)خروجی زاویه حملده . مسير ازپي  تعيين شده را ردیابی كند

توابع عضویت ورودی و خروجی مدورد اسدتفاده در   [7] . می باشد

و  2،  1در شدعلهای  HL20این مقاله برای كنترل فرود هواپيمای 

 .آورده شده است 3

غير فازی ممدانی و  min-maxبرای استنتاج فازی از تركي  

 ساز ميانظين مراكز استفاده شده است

 
 (e)ارتفاب یخطا یورود تیعضو توابع1 شعل

 
 (de)ارتفاب یخطا نرخ یورود تیعضو توابع2 شعل
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 یخروج یبرا تیعضو تابع3 شعل

 

 :یت هایی را برای هواپيما دارد این مدل، فرضيات و محدود

صل  فرض شده است و جرم ثابت، مركز ثقدل  , بدنه هواپيما

 .و اینرسی دارد

این هواپيما، یک وسيله نقليده متقدارن جدانبی فدرض شدده      

 .است

 .اثرات تراكم پذیری ناچيز فرض شده است

اثر كنترل، به صورت غير خطی بازاویه حمله و خطی با زاویه 

اثددر كنتددرل بدده زاویدده سدداید     . ه اسددتانحددراف فددرض شددد  

 .]9و8[ وابسته نيست( sideslipe)اسليپ

اگر شما در بدنه هواپيما یک سيستم مخت ات به كار ببریدد  

جهدت رو بده جلدو هواپيمدا     . مدلسازی آن بسيار ساده خواهد شد

توسط باد تغيير یافته است و حركت هواپيما از طریق هدوا شدبيه   

 تبه حركت  نسبت به زمين نيس

 ختصاتم -2-2

ی غير اینرسيایی در هر دوی  مبدد  و  سيستم مخت ات بدنه

. جهت گيری بده هواپيمدای در حدال حركدت ثابدت شدده اسدت       

هواپيمددا یددک جسددم صددل  فددرض شددده اسددت و جهددت گيددری 

 .]11[ محورهای مخت ات بدنه در شعل بدنه ثابت شده است

 .به سرتاسر دماغه ی هواپيما اشاره دارد xمحور 

، از دیدد  x و عمود بر محور  xسمت راست محور به  yمحور 

 .خلبان اشاره دارد

اشاره دارد و   xyبه پائين هواپيما،عمود بر صفحه ی  zمحور 

 .را برآورده می كند RHقانون 

 :درجه آزادی انتقالی 

 xانتقال ها با حركت در طول این محورها توسط فاصله های 

،y وz از مبد  تعریف شده اند. 

 :ی دورانی درجه آزاد

تعریدف   Ψ، ، یدا   P ،Q ،Rاویلدر دوران ها توسط زوایای 

 :شده اند 

P  رول، حول محور   یاx  

Q  پيچ، حول محور          یاy  

R  یاو، حول محور           یاz  

  
 دستظاه مخت ات هواپيما 4 شعل

 مختصات باد -2-3

مبد  سيستم مخت ات باد غير اینرسيایی در هواپيمای صل  

جهدت گيدری سيسدتم مخت دات در ارتبدا  بدا       . ثابت شده است

 .هواپيما تعریف شده است Vسرعت

 .اشاره دارد Vدر جهت  xمحور

، از دیدد خلبدان    xو عمود به محدور  xبه راست محور yمحور

 .اشاره دارد

را در  RHاسدت و بایدد قدانون     xyعمود بر صفحه ی zورمح 

 .برآورده كند yو xارتبا  با محورهای

 درجه آزادی انتقالی

 xانتقال ها با حركت در طول این محورها توسط فاصله های 

،y وz از مبد  تعریف شده اند. 

 درجه آزادی دورانی

 . ه اندتعریف شد Xو Y، دوران ها توسط زوایای اویلر 

  xحول محور( Bank)زاویه ی كرانه          

Y           مسير پرواز حول محورy  

X          زاویه ی هدینپ حول محورz  

 
 مخت ات باد 5 شعل

 نتایج شبیه سازی -3

بددرای ارزیددابی طراحددی كنترلددر فددازی ارائدده شددده از مدددل  

. ائه شده در نرم افزار متل  استفاده شده استار HL20هواپيمای 

در محدديط  HL20نشددان دهنددده مدددل هواپيمددای     6شددعل 

همانطور كده در جددول یدک نشدان     . سيمولينک متل  می باشد
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مدی   25داده شده است تعداد قوانين فازی مدورد اسدتفاده برابدر    

 2، 1توابع عضویت فازی ورودی و خروجی نيز در شعلهای . باشد

 . ه شده استآورد 3و 

 

 
 یفاز كنترلر با HL-21یمايهواپ 6 شعل

 3111نشان دهنده نحدوه فدرود هواپيمدا از ارتفداب      7شعل 

نشان دهنده سرعت فدرود هواپيمدا در    8و شعل . متری می باشد

. نشان دهنده زاویه حمله می باشدد  9شعل . طول زمان می باشد

سازی نشان می دهد این هواپيمدا فدرود   همانطور كه نتایج شبيه 

بسيار نرم و در عين حالی سریع بددون هديچ گونده اعوجداجی را     

در این مقاله مراحل طراحی كنترلر فازی برای فدرود   .داشته است

همچنين برای ارزیابی . هواپيما بطور كامل توضيح داده شده است

 و بررسی درستی نحوه طراحی كنترلر فدازی، ایدن روش بدر روی   

. برای فاز فرود شدبيه سدازی شدده اسدت     HL-20مدل هواپيمای 

نتایج شبيه سازی نشان دهنده پاسخی نرم، سریع و دقيدق بدرای   

 .فرود این هواپيما می باشند

 
 نمودار ارتفاب 7 شعل

 
 نمودار سرعت 8 شعل

 
Figure 9 نمودار زاویه حمله 
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