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)پژوهشی-(علمی

 برای سیستم برداردهی تراستH∞ طراحی کنترلکننده مقاوم
یک پرنده
 پس از آن پارامترهای عملکردی بحرانی.استفاده از روش باندگراف استخراج شده است
سیستم با توجه به امکانپذیری عملیاتی و محدوده عملکرد موفق سیستم مورد ارزیابی
 از جملهH∞  در ادامه توابع وزنی طراحی كنترلكننده مقاوم.قرار گرفته و شناسایی شدند
 در انتها نیز. تعیین شدند،تابع وزنی نامعینی تحت تاثیر عدمقطعیتهای مشخص شده
قوام كنترل مقاوم در حضور عدمقطعیتها مورد ارزیابی قرار گرفت و پس از آن نتایج
PID تغییر زاویه نازل برداردهی تراست در مقایسه با نتایج عملکرد یک كنترل كننده
.شبیهسازیهای انجام گرفته غالبا تحت نرمافزار متلب بوده است.بهینه شده ارزیابی شد
نتایج این پژوهش نشان داد كه روش باندگراف از اعتبار مناسبی برای مدلسازی این
سیستم برخوردار بوده و كنترلكننده مقاوم طراحی شده نیز میتواند پاسخگوی الزاما
.ماموریتی آن باشد
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Robust
Control Design for Thrust
Vectoring System of a UAV
The design of a controller for a thrust vector control system of UAV has
been studied through the robust H∞ control method. In the first, the
governing space-state equations of the system have been derived using
the bond graph approach. Then, the critical performance parameters of
the system were evaluated and identified according to the operational
feasibility and the range of successful performance of the system. Next,
the weight functions of the robust H∞,including the indeterminate
weight function under the influence of specified uncertainties, were
determined. Finally, the consistency of robust control in the presence of
uncertainties was evaluated and the results of deflection of thrust
vectoring nozzle were compared with the performance results of an
optimized PID controller. The simulation results are determined using
the MATLAB environment. The results of this study showed that the
bond-graph method has good validity for modeling of this system and
the designed robust controller can also meet its mission requirements.
Keywords: Thrust Control Vector (TVC), Bond-Graph, Dynamic modeling,
Nozzle, Optimization, Robust Control H∞
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 در ابتدا.پرنده مانورپذیر بوده است
معادال فضای حالت دینامیک
حلقهباز سیستم برداردهی تراست با
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 -2مقدمه
كنترل هواپیما به طور سنتی با استفاده از سطوح كنترل
آیرودینامیکی انجام میشود.در صور وجود جریان آیرودینامیکی
با چسبندگی مناسب روی سطوح كنترلی ،هواپیما دچار عدم تعادل
در نیروهای آیرودینامیکی خود شده كه سبب حركت پیچ و رول و
یاو مطلوب خواهد شد.اما در برخی مواقع نیروی آیرودینامیکی
تولید شده توسط سطوح آیرودینامیکی برای اجرای فرمان كنترلی
مورد نظر كافی نیست و عملیا كنترل دچار نقص خواهد شد .در
صورتی كه بخواهیم تغییر زاویه پیچ در هواپیما داشته باشیم،
بایستی نیروی آیرودینامیکی در جهت ایجاد پیچ در هواپیما تولید
شود .در همین راستا ،باید توجه كرد كه اگر زاویه حمله پرنده وارد
محدوده زاویه استال شود نیروهای آیرودینامیکی به سرعت
كاهش مییابد .به عبار دیگر ،مانورهای یک پرنده هوایی سنتی
محدود به عملکرد مطلوب سطوح آیرودینامیکی میشود.در نتیجه
برای كنترل و حفظ پایداری وسایل پروازی ،استفاده از یک منبع
كنترل دیگرضروری به نظر میرسد .این روش غیر سنتی ،كنترل
بردار تراست نامیده میشود و در سرعت كم و ارتفاع باال به كار
میرود.
پس از جنگ جهانی دوم و با بررسی آسیبپذیری جنگندهها
مشخص شد كه باند طوالنی به عنوان یک ضریب ،میزان
آسیبپذیری را در هنگام حمله دشمن افزایش میدهد .نتیجه این
بررسی منجر به ساخت پرنده عمود پرواز هریر1شد كه در آن
زمان تنها هواپیمای عمود پرواز در جهان بود [ .]1دلیل اصلی
موفقیت هریركارایی و ضریب اطمینان باالی سیستم برداردهی
تراست موتور پگازوس2بود [ .]2به عنوان نمونه ،میتوان به یکی
1. Harrier
2. Pegasus

(علمی-پژوهشی)

از فواید ویژه این سیستم اشاره كرد كه توانایی خروج پرنده از
شرایط فرچرخش1و واماندگی را فراهم كرده است.
وودبری 2در سال  1975برای اولین بار سیستم دینامیکی
كنترل بردار تراست3اتصال انعطافپذیر4را ارائه داده است [ .]3در
سال  1995استیون اشلی 5نتیجه تحقیقا كنترل بردار تراست
انجام گرفته روی )F-15 ،F-16 (MATV) ،F/A-18 (HARV
) ،(ACTIVEپروژه  SCFNو  X-31را مورد ارزیابی قرار داد و
به این نتیجه رسید كه در نبردهای هوایی آینده ،نیاز به اجرای
مانورهای سریعتر از اولویتهای انکارناپذیر جنگندهها است و در
هر صور باید از سیستم  TVCدر نسل بعدی جنگندهها استفاده
شود [ .]4پس از آن در سال  1998شینستوک و همکاران6یک
مدل خطی شده از  TVCرا با استفاده از دادههای طراحی اولیه و
آزمایشهای تجربی انجام گرفته و پارامترهای تعیین شده به
صور ایزوله بدست آوردند .سیستم  TVCآنها از عملگر
الکترومکانیکی استفاده میكرد .پس از اعتبار سنجی مدل تجربی
غیر خطی مشاهده شد كه پس از خطیسازی مدل بدست آمده،
مقداری از عکسالعمل دینامیکی سیستم كاسته شده است .در
صورتی كه اندازه عکسالعمل كاسته شده به نحوی به سیستم
اعمال شود دقت عملکردی سیستم افزایش خواهد یافت [ .]5هائو
لو و همکاران 7نیز در سال  2012روی شبیهسازی عملگر
الکترومکانیکی سیستم  TVCكار كردند و نتایج نسبتاً خوبی در
مقایسه با دینامیک سختافزاری بدست آوردند [ .]6در سال
 2014فلیسیتی و همکاران 8به منظور سرویسدهی جمعآوری
زبالههای فضایی در مدار ،روی شبیهسازی عددی سیستم
برداردهی تراست یک بازوی مکانیکی با استفاده از مدیریت
موقعیت مركز جرم و اینرسی پژوهشی انجام دادند [.]7

1. Spin
2. Woodberry
)3. Thrust Vector Control (TVC
4. Flexible joint
5. Steven Ashley
6. Schinstock et.al
7. Hao Lu et.al
8. Felicetti et.al
9. Buffington et.al
10. Dobra et.al

مقاوم موتور  BLDCرا براساس حاشیه فاز و بهره11طراحی
كردند .در این پژوهش از تفکیک عناصر مدل و نحوه قرار دادن
آنها در حلقه فیدبک استفاده شده است .نکته مهم در این پژوهش
این است كه سیستمهای دینامیک را میشود به عنوان تركیب
یک سیستم استاتیک و المانهای حلقه بسته دینامیکی در نظر
گرفت [ .]9در سال  ،2010اوزانا و پای12كاربرد كنترل مقاوم
را روی یک كنترل كننده قابل برنامهریزی خودكار
پیادهسازی كردند .مدل دینامیکی كه كنترل كننده را به صور
تجربی روی آن پیاده سازی كردند ،مدل توپ و صفحه13بوده
است [ .]10نان وانگ و همکاران14در سال  2016طراحی كنترل
مقاوم مود لغزشی تک كاناله و شبیهسازی عملگر الکترومکانیکی
سیستم كنترل بردار تراست را انجام داد .خروجی این پژوهش
یک كنترلكننده سیستم  TVCمقاوم بوده است [ .]11در سال
 ،2020جاستین و ورس روی طراحی كنترل مقاوم ،موقعیت و
وضعیت روی یک پهپاد چند موتوره كار كردند كه نتایج مناسبی
را به همراه داشته است [.]12
در سال  ،2021ژن و همکاران15با طراحی یک كنترل
كننده مقاوم برمبنای كنترلكننده  PDكه از یک بخش نامی
برای كنترل سیستم مکانیکی و یک بخش دارای كنترل كننده
لیاپانوو تشکیل شده بود به صور تجربی اثبا كردند كه این
روش عملکرد بازوی رباتیکی مورد استفاده در این پژوهش را
بهبود دهد[ .]13در سال  ،2021فانگ و همکاران16روی یک
كنترل كننده تطبیقی مقاوم برای رباطهای مغناطیسی چرخدار
متحرک طراحی كردند ،در این روش آنها از یک شبکه عصبی
آنالین برای پردازش بصری استفاده كردند .پس از مقایسه
روش خود با روش  PDمقاوم و كنترل تطبیقی به این نتیجه
رسیدند كه روش آنها از بازده بهتری برخوردار بوده است [.]14
هو و همکاران17در سال  2021روی كنترل تطبیقی مقاوم
تکرارپذیر مورد استفاده در ربا های چند درجه آزادی صنعتی
كار كردند .بدین منظور با اندازهگیری نویزها و چترینگ اتفاق
افتاده در سرعتهای پایین و آموزش دادن بسط فوریه و
ضرایب فوریت در شرایط دارای اغتشاش به صور آنالین دقت
عملکرد مقاوم كنترل كننده طراحی شده را افزایش دادند [.]15
دینگ18در سال  2021با استفاده از شبکه عصبی كنترل عالئم
11. Gain and Phase Margin
12. Ozana and Pies
13. Ball and socket
14. Nan Wang et.al
15. Zhen et.al
16. Fang et.al
17. Hu et.al
18. Ding

حسن ناصح
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بافینگتون و همکاران 9در سال  ،1994كنترل مقاوم محور
طولی  F-18را در حضور سیستم كنترل بردار تراست مورد بررسی
قرار دادند .در خروجی این پژوهش ،كنترل مقاوم محور طولی
طراحی شده در حضور عدم قطعیتهای پارامتریک مختلف و
شبیهسازی غیرخطی حركت هواپیما در ماخ  0/3و  0/6به خوبی
پاسخگو بود [ .]8در سال  ،2002دوبرا و همکاران10یک كنترل

19

طراحی كنترلكننده مقاوم

برای سیستم برداردهی تراست يک پرنده

(علمی-پژوهشی)
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خطای ماندگار انتگرالی را برای سیستمهای سروو موتور با
عملکرد مغشوش را مورد بررسی قرار دادند تا درصورتی كه یک
سروو دچار اغتشاش در حین اجرا شد این كنترل كننده بتواند
شرایط كنترلی را به گونهای تغییر دهد كه سروو به عملکرد
مطلوب خود بازگردد [ .]16در سال  ،2021وانگ و همکاران1
روی یک كنترلكننده مقاوم مستقل از مدل برمبنای یادگیری
انتقادی كار كردند .در این روش كنترلكننده مقاوم طراحی شده
به دینامیک سیستم وابستگی ندارد و در صور بکارگیری روی
هر سیستم دینامیکی ،پس از تحریک صحیح سیستم میتواند
آن را به صور قابل قبولی كنترل كند [.]17
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با توجه به این كه در شرایط واقعی همیشه نویزها و
عدمقطعیتهای زیادی به سیستم وارد و یا سیستم را احاطه
كردهاند ،به منظور داشتن بهترین عملکرد بایستی به خوبی این
عدمقطعیتها را بررسی و مشخص كرد كه كدام یک از آنها
تاثیرا بحرانی روی سیستم خواهند داشت .به منظور شناسایی
این تاثیرا بحرانی بایستی مدل دینامیکی جزئی سیستم فراهم
باشد .بدین منظور در این مقاله سعی شده كه تا حد امکان
دینامیک زیرسیستم برداردهی تراست توسط روش باندگراف به
صور كامل مدل شود .با توجه به این كهانرژی محور است،
در این پژوهش جزئیا خوبی را نمایان خواهد كرد .همچنین،در
صورتی كه در پژوهشهای بعدی قرار باشد یک پارامتر در
فرآیند توسعه متغییر باشد ،به راحتی میشود تغییرا را به
صور انتگرالی به جای پارامتر ثابت در نظر گرفته شده
جایگذاری كرد .الزم به ذكر است این جایگذاری تاثیری در
معادال اصلی استخراج شده نخواهد داشت .به منظور طراحی
كنترل مقاوم برای سیستم مدل شده ،بایستی روی پارامترهای
مختلف دینامیک سیستم  ،TVCعدمقطعیتهایی اعمال شود تا
در نتیجه پارامترهای بحرانی شناسایی شوند .پس از اینکه این
پارامترها شناسایی شدند ،توابع وزنی نامعینی ،كارایی و تالش
كنترلی محاسبه میشوند .در نهایت ،یک كنترلكننده مقاوم
برای دینامیک دقیق استخراج شده به روش باندگراف
طراحی خواهد شد.

 -2مدل دينامیكی سیستم برداردهی تراست
سیستم كنترل بردار تراست طراحی شده در این پژوهش ،از
عملگر الکترومکانیکی بهره برده است .این سیستم شامل سه
بخش كلی الکتریکی ،مکانیکی و نازل معادل دارای نیروی
1. Wang et.al

پیشران است .در ابتدا ولتاژ به یک موتور  BLDCاعمال
می شود .خروجی آن به عنوان یک گشتاور در یک فركانس
مشخص به چرخدنده های كاهنده سرعت و افزاینده گشتاور
اعمال می شود .پس از آن این نیرو به سیستم بال اسکرو2
اعمال شده و در ادامه نیروی خطی خروجی از بالاسکرو به
بازوی نازل وارد خواهد شد و نازل را به اندازهی مورد نظر
جابهجا میكند .در شکل  1شماتیک گسترده مدل دینامیکی
سیستم برداردهی تراست به همراه جزئیا آن نمایش داده
شده است.
عملگر الکترومکانیکی مورد نظر در این دینامیک یک
موتور  ،BLDCدو عدد چرخدنده و یک بالاسکرو به همراه
یک بازوی اعمال نیرو به نازل است .در بخش موتور
الکتریکی ،دینامیک در ابتدا شامل یک مقاومت و اندوكتانس
است .این مقاومت و اندوكتانس جریان الکتریکی مصرف كرده
و یک نیروی مغناطیسی ایجاد میكنند كه منجر به حركت
چرخشی روتور موتور می شود .روتور موتور نیز درون خود
شامل اینرسی و ضریب میرایی مخصوص موتور هست .پس از
این نیروی مغناطیسی به گشتاور مکانیکی تبدیل شده كه
منجر به حركت دورانی شافت موتور میشود .با در نظر گرفتن
ضریب سختی شافت موتور و اعمال گشتاور باقیمانده به
چرخدنده ها وارد بخش دینامیکی خواهیم شد .در ابتدا ،ضریب
میرایی یاتاقان چرخ دنده مقداری از گشتاور را مصرف میكند.
پس از آن مقداری از گشتاور در اینرسی چرخدنده اول ذخیره
می شود .سپس ،ضریب سختی تاثیر دندانههای چرخدندهها،
روی یکدیگر در نظر گرفته شده است .پس از آن مقداری از
گشتاور توسط ضریب میرایی یاتاقان چرخدنده دوم مصرف
می شود .همچنین ،مقداری از گشتاور در اینرسی چرخدنده دوم
ذخیره می شود .پس از آن تلفا ضریب سختی شافت
بال اسکرو لحاظ شده است .در ادامه ،نیروی مصرف شده برای
به حركت در آوردن مهره بال اسکرو در نظر گرفته خواهد
شد.سپس ،ضریب سختی شافت منتقل كننده نیرو به نازل و
پس از آن بخش نازل معادل تراست است .در این بخش با
لحاظ كردن گشتاور مصرف شده توسط ضریب سختی و
ضریب میرایی نازل ،گشتاور نهایی كه منجر به شتاب زاویهای
و در نهایت منجر به تغییر زاویه نازل سیستم  TVCمیشود،
بدست می آید .با توجه به موارد بیان شده و دینامیک كلی
سیستم طبق شکل  ،1میتوان مدل باندگراف سیستم را به
صور شکل  2رسم كرد.

2. Ball Screw

(علمی-پژوهشی)
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برای سیستم برداردهی تراست يک پرنده

شكل ( :)1شماتیک گسترده سیستم  TVCتک كاناله.
Gears

BLDC

0

1

0

0

1

0

1

1

حسن ناصح

1

1

Nozzle

Ball Screw

شكل ( :)2مدل باندگراف سیستم كنترل بردار تراست حلقه باز.

سیستم
در این بخش معادال حاكم بر سیستم مورد بررسی در این
پژوهش كه با استفاده از روش باندگراف مدلسازی شده استخراج
میشود .برای سادگی ،باندها در مدل باندگراف به صور متوالی
شمارهگذاری میشوند و خاصیت علیتی به باندها نسبت داده
میشود تا ورودیها و متغیرهای حالت از هم قابل تشخیص
باشند .متغیرهای حالت یک سیستم از دیدگاه انرژی بهصور
)  p (tو )  q (tتعریف میشوند [ .]18-19حال باید المانهای

شکل  2نشان میدهد كه این سیستم شامل یازده متغیر
حالت بوده كه مشتقا

آنها عبارتند از، q 9 ، p 6 ، p 3 ( :

 .) p 31 ، q 30 ، q 26 ، p 24 ، q 21 ، p19 ، q15 ، p12حال
بهمنظور استخراج معادال حالت سیستم باید هر مشتق متغیر
حالت را بهصور جمع جبری متغیرهای سعی و پیشروی به
گونهای نوشت كه معادال برحسب المانهای انتگرالی یا
ورودیهای مسئله باشند .از این رو داریم:
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 -3استخراج معادالت دينامیكی حاكم بر

انتگرالی سیستم كنترل بردار تراست را باتوجه به باندگراف
ترسیمی مشخص كرده و مشتق متغیرهای حالت را از روی آن
معین نمود.

)پژوهشی-(علمی
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) دو پارامتر ماتریسی و ماتریسهای صفر13( در معادله
) تا14(  نیز در ادامه از معادلهA  بقیه اعضای ماتریس.هستند
.) معرفی شدهاند20(
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JN

x
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)22(  فضای حالت سیستم نیز به صور معادلهB ماتریس

.نوشته میشود
B  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T

)22(

ماتریس مشاهدهگر سیستم نیز به صور

C   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

)23(

D 0

)24(

پس از اینکه مدلسازی دینامیک سیستم برداردهی تراست به
 به بررسی خروجی سیستم،صور فضای حالت استخراج شد
.حلقهباز پرداخته شده است

)6(

p 24  e 24  e 23  e 25 
)20(

)21(

)5(

)7(

0

T

)4(

p19 2 p 24

J2
Lb m s

q 30  f 30  f 31 

.زیر خواهد بود

)3(

q 21  f 21  f 20  f 22 

) برای ماتریس حالت سیستم بدست21( در ادامه معادله
:آمده است
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)15(
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)1(
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BN
p 31  k N q 30
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پس از استخراج معادال حالت سیستم و مرتب كردن
:آنها فضای حالت سیستم به صور زیر نوشته میشود
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:در نتیجه
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 -4شناسايی محدوده عملكرد دينامیک
حلقهباز
برای شبیهسازی دینامیک سیستم  TVCمدلسازی شده در این
پژوهش از فضای حالت سیستم كه در بخش قبل استخراج شد،
استفاده شده است و با حل كردن این دینامیک بهصور حلقه
باز به بررسی نتایج حاصله پرداخته شده است .در ابتدا با استفاده
از نتایج پژوهشهای قبلی و نمونههای عملیاتی موجود،
محدوده مقادیر پارامترهای اصلی سیستم مشخص شده است
[ .]20در این پژوهش از موتور دارای محدودیت عملکردی،
حداكثر جریان مصرفی  35آمپر ،حداكثر ولتاژ كاری  55ولت،
سرعت زاویهای حداكثر  450رادیان بر ثانیه و حداكثر گشتاور 5
نیوتنمتر استفاده شده است .در صورتی كه برای رسیدن به
زاویه پانزده درجه تعیین شده از محدوده مجاز پارامترهای موتور
فراتر برویم ،امکان استفاده از پارامترهای موتور تعیین شده در
جدول  1وجود ندارد .به همین دلیل در این پژوهش برای
رسیدن به هدف موردنظر ،مقادیر متفاوتی مورد بررسی قرار
گرفته و خروجیهای رفتار موتور  BLDCو تغییر زاویه نازل
برداردهی تراست با ورودی  45ولت ارزیابی شده است .با توجه
به شکل  3مشخص است كه تغییرا ضریب سختی نازل تا
محدوده  20درصد تاثیر چندانی روی آمپر مصرفی BLDC
نداشته است .از این لحاظ با محدودیت ساختاری در موتور
 BLDCمواجه نخواهیم شد.
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برای سیستم برداردهی تراست يک پرنده

عملکردی موتور الکتریکی مورد استفاده در این پژوهش از پیش
تعریف شده است ،در نتیجه جای نگرانی نیست و سیستم هرگز
وارد این محدوده نخواهد شد.با بررسی رفتار سرعت زاویهای
موتور در دو ثانیه اول اعمال فرمان و در وجود  ±%20عدم
قطعیت ضریب سختی نازل همانطور كه در شکل  5مشاهده
میشود ،محدودیت سرعت  450رادیان بر ثانیه نقض نشده
است .در نتیجه با وجود این تغییرا باز هم امکان استفاده از
موتور انتخاب شده در این پژوهش وجود دارد.

شكل ( :)3جریان مصرفی  BLDCدر حضور تغییرا ضریب سختی نازل.

حسن ناصح

قابل توجه است كه مقادیر تغییرا زاویه نازل ( ) ،تغییر
سرعت زاویه حركت نازل ( ) ،میزان جریان مصرفی موتور ( )
و مقدار گشتاور خالص تولیدی توسط موتور ( ) با توجه به
معادال مستخرج از مدل باندگراف توسعه داده شده در معادله
( )25تا ( )28آورده شده است.
()25

شكل ( :)4دیاگرام بُد دینامیک ایدهآل حلقه باز.

  q30

()27

p3
L

i 

()28

T  p6

با توجه به مقادیر ارائه شده در جدول 1دینامیک حلقه باز
سیستم مورد بررسی قرار گرفته است و دیاگرام بُد دینامیک
حلقه باز سیستم بدون اعمال عدم قطعیتها مورد بررسی قرار
گرفته است كه در شکل  4ارائه شده است .با توجه به این
هرتز
بررسی مشاهده میشود كه این سیستم در محدوده
دو فركانس تشدید دارد ،البته به دلیل اینکه محدودیتهای

شكل ( :)5تغییرا سرعت زاویهای  BLDCبرحسب تغییرا ضریب
سختی نازل.

با توجه به شکل  6و مشاهده رفتار موتور الکتریکی سیستم
 TVCمدلسازی شده مشاهده میشود كه گشتاور مورد نیاز یا
به عبارتی گشتاور تولیدی موتور از محدوده مجاز تعیین شده
عبور نکرده است .در نتیجه با وجود عدم قطعیت  20±درصد
ضریب سختی نازل ،موتور استفاده شده همچنان توانایی اجرای
فرمان پانزده درجه را دارد.رفتار دندانهای كه در شکل 6
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مشاهده میشود ،مربوط به تغییرا مثبت و منفی قطبهای
موتور  BLDCاست .به دلیل همین تغییر قطبها كه در كسری
از ثانیه اتفاق میافتد نیروی گشتاور موتور تولید خواهد شد.
هرچقدر كه تعداد قطبهای موتور بیشتر باشد ،اندازه این
نوسانا كمتر خواهد بود .كاهش اندازه نوسانا ارتعاش ناشی
از عملکرد موتور را كاهش میدهد كه در استفادههای حساس
میتواند یک مسئله حساس و یا حتی بحرانی به حساب آید.

جدول ( :)1مقادیر پارامترهای سیستم.
مقدار



0.0004
0.07
0.0001
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L H
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 N .m .sec 
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شكل ( :)6نمودار گشتاور تولیدی  BLDCبرحسب تغییرا سختی نازل.

فض
صلبیت

 kg 
k3 
2 
 sec 

0.01

Lb  m 

پس از بررسی كلیا رفتار موتور الکتریکی نسبت به عدم
قطعیت  ±%20ضریب سختی نازل برداردهی تراست به ارزیابی
تغییرا زاویه نازل نسبت به این عدم قطعیت پرداخته شده
است .همانطور كه در شکل  7قابل مشاهده است .نازل در همه
حالتها به مقدار زاویه ثابتی رسیده است .این امر نشان دهنده
پایداری سیستم طراحی شده در حضور تغییرا احتمالی است.

6.5

0.3

LN  m 

3000

 kg .m 
kN 
2 
 sec 

در این پژوهش بین حالتهای بررسی شده k N ،ای كه نازل
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سیستم  TVCمدلسازی شده را به زاویه پانزده درجه میرساند
برابر  3000است .با توجه به این نتیجه مشخص میشود كه در
صورتی كه سیستم ایدهآل باشد و عدم قطعیت خاصی به
سیستم وارد نشود ،این امکان وجود دارد كه با استفاده از یک
ولتاژ ثابت  45ولت ،به تغییر  15درجهای در نازل  TVCدست
یافت .در نتیجه با فرض اینکه نیروی پیشران نازل برداردهی
تراست  5000نیوتن باشد ،پارامترهای دینامیکی جدول  1نشان
دهنده مقادیر مناسب برای رسیدن به زاویه پانزده درجه در بازه
زمانی كمتر از یک ثانیه است.

300
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J N kg.m

 N .sec 

 m 

BN 

 -5طراحی كنترلكننده مقاوم
قوام 1یکی از اساسیترین موضوعا طراحی در یک سیستم
كنترلی است .زیرا سیستمهای كنترلی در عمل عالوهبر آنکه در
معرض اغتشاشهای خارجی و نویز اندازهگیری هستند ،براساس
مدلهای ریاضی طراحی میشوند كه با سیستم واقعی اختالف
دارند .عموماً یک مهندس كنترل باید كنترل كنندهای طراحی
نماید كه ضمن پایدارسازی سیستم ،سطحی از كارایی را در
حضور اغتشاش سیگنالها ،تداخال نویزها ،دینامیکهای مدل
نشده و تغییرا پارامترهای سیستم فراهم آورد .این اهداف
چندگانه طراحی به بهترین نحو از طریق ساختار فیدبک در
سیستمخطی نامعتبر با زمان 2كنترلكننده حاصل میشود [.]21
در ابتدا باید
به منظور طراحی كنترلكننده مقاوم
دینامیک سیستم در كاملترین حالت ممکن وجود داشته باشد.
این دینامیک مبنای پیادهسازی همه عدمقطعیتهای احتمالی
در ادامه كار خواهد بود .پس از آن باید تابع وزنی نامعینی بدست
آید .در ادامه تابع وزنی كارایی كه در اصل همان رفتار مطلوب
ما است با استفاده از معادال تابع تبدیل درجه دو تولید خواهد
1. Robustness
)2. Linear Time Invariant (LTI

شكل ( :)7نمودار گشتاور تولیدی  BLDCبرحسب تغییرا سختی نازل.

(علمی-پژوهشی)

شد .پس از آن نیز یک تابع وزنی سیگنال تالش كنترلی مناسب
انتخاب میشود .در نتیجه انتخاب این توابع وزنی و با وجود
دینامیک سیستم ،از تجمیع تمام توابع وزنی یک سیستم
استخراج خواهد شد [ .]21با استفاده از سیستم حاصل شده در
پرداخته خواهد شد .روند
این فرآیند به طراحی كنترلكننده
طراحی كنترلكننده مقاوم براساس روش مسئله تنظیم ریکاتی
در شکل  8آمده
و رسیدن به فضای حالت كنترلكننده
است .جزئیا این طراحی در ادامه مورد بررسی دقیق قرار
گرفته است.

()29
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2s  0.4
4s  1

Wt 

G
1
G0

Wt 

كه در آن ،دینامیک اصلی سیستم با پرامترهای ایدهآل و
دینامیک سیستم به ازای تک تک عدم قطعیتها است.
جدول ( :)2محدوده عملکرد عدمقطعیت پارامترهای سیستم كنترل بردار
تراست.
) J N (kg .m 2

kg .m
)
sec2
N .sec
( BN
)
m
( kN

N .m .sec
)
rad

( Bm

شكل ( :)8شماتیک تجمیع تمام توابع وزنی و دینامیکها در كنترل مقاوم
.

 -1-5محاسبه توابع وزنی
در این بخش دینامیک مستخرج از روش باندگراف مورد استفاده
قرار گرفته است .به دلیل اینکه دینامیک مورد استفاده در این
پژوهش از نوع  SISOاست ،تابع تبدیل آن را طبق معادله
 Error! Reference source not found.و با استفاده از
پارامترهای جدول  ،1استخراج و از آن به عنوان دینامیک اصلی
سیستم استفاده شده است .در ادامه دیاگرام بُد دینامیک حلقه باز
انتخاب شده در شکل  9نمایش داده شده است.

حسن ناصح

شكل ( :)10نمایش نامعینی ضربی محاسبه شده برای  82مدل نامعینی و
تابع وزنی نامعینی.

تابع وزنی كارايی :كارایی مطلوب سیستم در حوزه زمان با
مشخصا زمان نشست كمتر از  0/3ثانیه و فراجهش در
محدوده صفر در نظر گرفته شده است و مقادیر زیتا ( ) و
در فرم استاندارد تابع تبدیل درجه دو محاسبه شده است .در
ادامه فرم استاندارد تابع تبدیل درجه دو مطلوب تولید شده است:
2025
s 2  81s  2025

در ادامه با استفاده از معادله ( )30و ( )31تابع تبدیل  W sبه
صور محاسبه خواهد شد.
s  81s  2025
s  s  81
2

تابع وزنی نامعینی :همانگونه كه در جدول  2بیان شد،
سیستم كنترل بردار تراست شامل نامعینی ساختار یافته ناشی از
عدمقطعیت در پارامترهای؛ اینرسی نازل ،ضرایب سختی (یا
فنریت) نازل ،ضریب میرایی نازل و یاتاقان شافت موتور
میباشد .به منظور تجمیع همه نامعینیها در یک تابع تبدیل
میتوان از نامعینی ضربی استفاده نمود .در این حالت طبق
معادله ( )29و شکل  10خواهیم داشت:

()30
()31

Ws 

S id  s   1 T id  s 
1

S id  s 

Ws 

پس از آن به منظور برآورده كردن نامساوی موجود ،قطب روی
) جابهجا نموده و
را به اندازه (
مبداء تابع تبدیل
) به آن اضافه شده
همچنین ،یک قطب دور (
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شكل ( :)9دیاگرام بُد دینامیک ایدهآل حلقه باز.

T id  s  

(علمی-پژوهشی)
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است تا اكیداً سره شود .بدین ترتیب تابع وزنی كارایی مورد نظر
به صور زیر محاسبه میشود.
s 2  81s  2025
 s  0.01 s  81 0.001s  1

Ws 

تابع وزنی سیگنال تالش كنترلی :در صورتی كه یک
تابع وزنی سیگنال تالش كنترلی مناسب انتخاب گردد ،سیگنال
كنترلی به خوبی محدود میشود و كنترل كننده در راستای
تحقق تابع وزنی كارایی تالش خواهد كرد .سیگنال تالش
كنترلی مفروضدر این پژوهش به صور زیر است:

شكل ( :)12آمپر مصرفی  BLDCدر پاسخ زمانی كنترل مقاوم.

W u  0.007

مورد نظر براساس مسئله
در نتیجه كنترلكننده مقاوم
تنظیم ریکاتی بدست میآید و فضای حالت كنترلكننده مقاوم
طراحی شده استخراج میشود .پس از آن این كنترلكننده روی
دینامیک باندگراف اعمال خواهد شد و نتایج آن در ادامه مورد
ارزیابی قرار خواهد گرفت.

 -6نتايج شبیهسازی دينامیک حلقهبسته
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با اعمال كنترلكننده مقاوم طراحی شده روی دینامیک
باندگراف به صور حلقه بسته نتایج تغییرا سرعت،
آمپرمصرفی ،ولتاژ مصرفی و گشتاور تولیدی موتور  BLDCبه
همراه تغییرا زاویه نازل كنترل بردار تراست ،براساس
شکلهای  10–15قابل مشاهده است .با توجه به بررسی
نتایج ناشی از اعمال فرمان كنترلی  15درجهای به سیستم
 TVCمشاهده میشود كه زمان نشست تغییر زاویه نازل
برداردهی تراست  0/8ثانیه بوده است .آمپر و ولتاژ مصرفی در
پیک مصرف برای اعمال فرمان كنترلی حداكثری توسط موتور
 BLDCانتخابی پشتیبانی میشود .گشتاور تولیدی و زمان
رسیدن به سرعت زاویهای مورد نیاز موتور  BLDCشبیهسازی
شده در این مدل دینامیکی نیز از مقادیر محدوده عملکردی
نرمال فراتر نرفته است كه نشان دهنده عملکرد مناسب
كنترلكننده مقاوم طراحی شده است.

شكل ( :)13گشتاور تولیدی  BLDCدر پاسخ زمانی كنترل مقاوم.

شكل ( :)14سرعت زاویهای شافت موتو  BLDCدر پاسخ زمانی كنترل
مقاوم.

شكل ( :)15تغییرا زاویه نازل كنترل بردار تراست در پاسخ زمانی كنترل
مقاوم.

شكل ( :)11ولتاژ مصرفی  BLDCدر پاسخ زمانی كنترل مقاوم.

نکته قابل توجه در توصیف این كنترل كننده ،قابلیت دنبال
كردن فرمان حداكثری تا زمان رسیدن به هدف مطلوب خواهد

(علمی-پژوهشی)

بود .به عبار دیگر ،حداكثر انرژی كنترلی تولید شده منجر به
دنبال كردن فرمان مطلوب شود .بدین منظور ،دیاگرام بُد نقاط
تکین سیستم حلقهبسته همراه با كنترلكننده مقاوم و دیاگرام بُد
توابع وزنی در این سیستم حلقه بسته مورد بررسی قرار گرفته
شده است .براساس شکل  16قابل مشاهده است كه نقاط تابع
وزنی كارایی سیستم رفتاری نزدیک به نقاط تکین سیستم دارند
و مقادیر تابع وزنی نامعینی در مناطق فركانس باال در نقاطی كه
تابع وزنی كارایی ضعیفتر عمل كرده است خود را نشان
دادهاند .همین امر نشان دهنده این است كه كنترلكننده
طراحی شده در مواقعی كه عدمقطعیتها به سیستم وارد
میشوند به خوبی سیستم را به سمت هدف مورد نظر هدایت
خواهد كرد .به منظور تعیین میزان صحت عملکرد سیستم
كنترل بردار تراست دارای كنترلكننده مقاوم 16 ،عدمقطعیت
طبق جدول  2به سیستم اعمال شد كه نتیجه آن در شکل 17
قابل مشاهده است .همانطور كه مشاهده میشود ،سیستم
كنترل بردار تراست دارای كنترلكننده مقاوم در فراجهش
تغییرا زاویه نازل سیستم ،محدودهای در حدود دو درجه را
نشان میدهد .با توجه به جدول  2قوام كنترل كننده مقاوم
طراحی شده در مقایسه با یک كنترلكننده  PIDبهینه شده در
حضور عدم قطعیتهای بیان شده افزایش دقت عملکرد مناسبی
را نشان میدهد كه در جدول  3این مقادیر قابل مشاهده است.

جدول ( :)3بررسی مقاومت كنترلكننده  PIDو كنترلكننده مقاوم طراحی
شده.
نت

ننده PID

ننده
نت
مقاوم

مقاومت در زمان نشست
یستم ()sec

از  1تا 1/2

از  0/8تا 1/2

مقاومت در مقدار ف اجهش در
زمان  0/6ثانیه ()deg

از  -2تا 2

از  -1/5تا 1

شكل ( :)16مقایسه پاسخ سیستم به كنترل كننده ( PIDباال) و مقاوم
(پایین) در حضور  16حالت عدمقطعیت و یک حالت ایدهآل طبق جدول .2

 -7نتیجهگیری
در این پژوهش به بررسی مدلسازی سیستم برداردهی تراست
یک پرنده مانورپذیر با استفاده از روش باندگراف پرداخته شد.
سپس ،با توجه به حضور عدم قطعیتهای مختلف در عملکرد
این سیستم از یک سو و اهمیت انجام مانورهای با دقت باال
برای این سیستم ،یک كنترلكننده مقاوم برای آن طراحی و
نتایج حاصل از آن در قالب فرمان حداكثر ارائه شد.پس از اینکه
نتایج پاسخ زمانی به ازای این فرمان مورد بررسی قرار گرفت و
از موفقیت كنترلكننده در آن فرمان اطمینان حاصل شد ،به
ارزیابی پایداری سیستم پرداخته شده است .نکته قابل توجه در
توصیف این كنترل كننده ،قابلیت دنبال كردن فرمان حداكثری
تا زمان رسیدن به هدف مطلوب خواهد بود .به عبار دیگر،
حداكثر انرژی كنترلی تولید شده منجر به دنبال كردن فرمان
مطلوب شود .بدین منظور ،دیاگرام بُد نقاط تکین سیستم
حلقهبسته همراه با كنترلكننده مقاوم و دیاگرام بُد توابع وزنی
در این سیستم حلقه بسته مورد بررسی قرار گرفته شده است.
نتایج شان داد كه كنترلكننده طراحی شده در مواقعی كه
عدمقطعیتها به سیستم وارد میشوند به خوبی سیستم را به
سمت هدف مورد نظر هدایت خواهد كرد.در ادامه،به منظور
تعیین میزان صحت عملکرد سیستم كنترل بردار تراست دارای
كنترلكننده مقاوم 16 ،عدمقطعیت به سیستم اعمال شد كه
نشان میدهد قوام كنترل كننده مقاوم طراحی شده در مقایسه
با یک كنترلكننده  PIDبهینه شده در حضور عدم قطعیتهای
بیان شده افزایش دقت عملکرد مناسبی دارد.

حسن ناصح
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شكل ( :)16منحنی مقدار تکین سیستم حلقه بسته و پاسخ فركانسی
اجزای آن.
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