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بااليبا نسبت منظریک بال پرنده تهاجمییرخطیکنترل پرواز غیطراح

۱يريامييد کرباليحم

به طرف حصاركیاصفهانیبزرگراه اشرفيقات تهران و انتهایواحد علوم تحقیدانشگاه آزاد اسالم-۱

: دهیچک
از ین نییپا) RCS(يسطح مقطع رادارینظاميماهایهواپينسل بعد

د رادار یبا پنهان از دیال و تقردهیب ایک ترکیبال پرنده . خواهد داشت
ف شده، یخفيچند محوريداریات پایهرحال بال پرنده خصوصبه. است

به منظور . را داردیکنترلیو مسائل اضافيقویرخطیغیکینامیدیژگیو
ن یمتجاوز از فرامیبودن و تعداد سطوح کنترلیرخطیحل مسائل غ

یطراحیص کنترلیر پرواز با تخصیستم کنترل خط سیک سی، یکنترل
ج ینتا. کندیاستفاده میرخطیغیکینامیدشده است که از روش معکوس

يبرايستم کنترل پروازیسیتواند به عنوان مرجع در فاز طراحیآن م
ک بال پرنده ی.د استفاده شودیب جدیما با ترکیاز هواپین انواعیچن

یکینامیدرفتارباال، يبا نسبت منظريو عمودیبدون دم افقیتهاجم
رود تا کنترل چند یطوح کنترل بکار من سیچند. دارديايقویرخطیغ

ت داشته باشد تا ید قابلیستم کنترل پرواز آن بایس. ابدیتحقق يمحور
مدل . ت کندیریبودن را مدیرخطیو غیو زائد کنترلیمسائل اضاف

بال پرنده ساخته شده ) DOF-6(يبا شش درجه آزادیرخطیغیکینامید
ص یک تخصیو تکنیرخطیغیکینامیمعکوس ديبا استفاده از تئور. است
پرواز ریسمخط یابیرديشرفته برایستم کنترل پرواز پیک سی، یکنترل
ستم ین سیدهد که اینشان ميعدديه سازیج شبینتا. شده استیطراح

از ین انواعیچنیرخطیتواند مسئله کنترل غیکنترل پرواز نسبتا بهتر م
.ما را حل کندیهواپ

، پرنده رادار یص کنترلی، تخصيدرجه آزاد6يزه سایشب: يدیکلمات کل
يکنترل چند محورز، یگر

مقدمه
با نسبت یتهاجميک بال پرندهی، یبررسيانتخاب شده برايمایهواپ
از نوع ییهاتیتواند ماموریما مین هواپیا[1].باشدیباال ميمنظر

يهاتین ماموریچنيبرا. ره انجام دهدیو غیی، شناسايبمباران، ترابر
همانطور که در شکل . از داردیشتر نیر با دقت بیبه کنترل خط سياینظام

اد از سطوح کنترل شامل یک تعداد زیما با ینشان داده شده است، هواپ) 1(
.ت، مواجه شده استیدرگ اسپليو رادرها) لرونیا+ توریالو(ها الون

ک بال پرندهیساختار سطوح کنترل - 1شکل

چش یکنترل پيبرا) OE(یخارجيهاو الون) IE(یداخليهاالون
)pitch (ا غلتش ی)roll (ت یو محدوده موقع. شوندیاستفاده م)ر ییتغ

تواند یم) SDR(تیدرگ اسپليرادرها.باشدیمآنها ) هیزاو

. چش انجام دهدیب زوج غلتش و پیرات ترکیرا با تاث) yaw(کنترل گردش 
.باشدیمآنها ) هیر زاوییتغ(ت یو محدوده موقع

یرخطیغیکینامیمدل د
ين در فضایک جسم صلب است، زمیما یهواپ: شود کهینجا فرض میدر ا

یکینامیدمدل. [2]کند یرفتار م) ثابت(به صورت تخت و ساکن ینرسیا
ر یتواند به صورت زیمیبال پرنده تهاجميبا شش درجه آزادیرخطیغ

:شودیمعرف
:که

ه جهت یر پرواز و زاویه مسیپرواز، زاوسرعت ب نماد یبه ترت: و
.باشندیپرواز م

p ،qوr:یمگردش، و چشیغلتش، پياهیب نماد سرعت زاویبه ترت -
.باشند
ه بنک یو زاویه لغزش جانبیه حمله، زاویزاوب نمادیترتبه: و ، 
.باشندی، میسرعت

X ،Y وZ:يمحورهايرویکینامیرودیآيروهاینينماد سه مولفه
.باشندیمیکینامیرودیآ

- یبدنه ميمحورهايتراست موتور روينماد سه مولفه: و ، 
.باشند

L ،M وN :گردش و ممان چشیپ، ممان غلتشب نماد ممان یبه ترت
.باشندیم

و Oyaب حول محور یمجموع به ترتیخارجيرویدو مولفه ن: و 
.باشندیمیکینامیرودیآيمحورهايروOzaمحور 

m :باشدیما مینماد جرم هواپ.
-یچش و گردش میدر غلتش، پینرسیممان اب نمادیبه ترت: و ، 
. باشد
-یمحور بدنه ميروOzbوOxbحول محور ینرسیحاصل انماد:
.باشد

ریمسیستم کنترل طراحیس-2شکل
ر پروازیستم کنترل خط سیس

ا ی(ر پرواز که عمدتا براساس روش یستم کنترل خط سیه سیساختار پا
) 2(، در شکل )(باشدیمیرخطیغیکینامیمعکوس د) يتئور

ک یکننده معکوس و سه کنترلیستم کنترلین سیا. نشان داده شده است
بردار سرعت یفرمان کنترل. داردیص کنترلیبلوك تخص

. باشدیم

) سنده مخاطبینو(ک پرواز وکنترلینامید–هوافضايدکتريدانشجو-1
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- یمیکنترليهان ممانیو فرامفرمان تراست 
ن انحراف یمسپس فرا. معکوس گرفته شونديهاکنندهتوانند از کنترل
یص کنترلیق تخصیتوانند از طریمسطوح کنترل 

.بدست آورده شوند

مولد مانور
ک به یرا نزدن یشود، بنابراینمینیبشیدر مانور پیلغزش جانبمعموال 

ر ساده یتوانند به صورت زیميان معادالت جرم نقطهیبنابرا. رندیگیم0
:شوند

:شودین میر معیک سرعت مطلوب به صورت زینامید

سه حلقه يبرا) در جهت محورها(باند مربوطه يپهناکه 
:مینجا داریکه در ا. باشندیم

یکینامیرودیآياین زوایو فرامفرمان تراست میتوانیم، (4)از معادله 
ر بدست یاز از رابطه زیه بنک سرعت مورد نیزاو. میرا بدست آور

:دیآیم

وتون ینتم تکراریاستفاده از الگوربا X(4)Xمعادلهاز سپس 
.ندیآیبدست م

کننده حالت آهستهکنترل
به مطلوب یکینامیديپارامترها
:باشندیر میصورت ز

:مینجا داریکه در ا

. توان بدست آوردیر میمطلوب را به صورت زياهیزاويهاسرعت

:که در آن

عیکننده حالت سرکنترل

:باشندیر میبه صورت زو یکینامیديپارامترها

:مینجا داریکه در ا

بدنه يمحورهايروکل مطلوب یخارجيهاسپس ممان
:دیآیر بدست میبه صورت ز

يهاکل، ممانيهابدنه از ممانیکینامیرودیآيهاکردن ممانبا کم
:ندیآیر بدست میبه صورت زمطلوب یکنترل

.استیسطوح کنترلدهندهنشان"sur"س یکه اند
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یص کنترلیتخص
بدست یص کنترلیتخصاز روش توانند ین انحراف سطوح کنترل میفرام

در .دهدیرا مدنظر قرار ميسازنهیبهانواع اهداف یص کنترلیتخص. ندیآ
توسط سطوح يدیتولیحداقل درگ اضافيبرايسازنهینجا موضوع بهیا

[5]. کنترل ، مدنظر است

-نشانکه یطوربه

دهنده ب نشانیترتبه" r"س یو اند"l"س یاند. استیدهنده بردار کنترل
یدرگ اضافنماد.سطوح کنترل سمت چپ و راست است

صورت به) ودیق(ط محدودکننده یشرا.توسط سطوح کنترل استيدیتول
.شوندیمفیتوصر یز

فرمول اول . باشدیمطلوب میدهنده بردار ممان کنترلنشانکه نماد 
یکنترليهاسطوح کنترل ممان) له آنیبوس(که یدهنده فرماننشان

انحراف ) هیزاو(فرمول دوم حدود . ن کنند، استیرا تام) ازیموردن(مطلوب 
.سطوح کنترل است

یفرمان انحراف هر سطح کنترل) 13(ود معادله یر قیت تحت تاثیدرنها
.شودیحل ميسازنهیبهيهاتمیاز الگوريله تعدادیبوس

لیو تحليسازهیشب
ک ینامیديو دارايدرجه آزاد6با یکینامیمدل ديبررويسازهیشب
ن یا. باال انجام شده استيبا نسبت منظریده تهاجمبال پرنیرخطیغ

و سرعت ه با ارتفاع یط اولیک شرایدر يسازهیشب
شود، یسطح شروع مم و همیک پرواز مستقیدر 

ک گردش یما با یهواپ: ر استیر پرواز به صورت زیت کنترل خط سیمامور
heading)ه گردشیزاو. ندکیکنواخت سرعت ثابت مانور میيصعود

angle) يهایمنحن. استر برابر یه مسیو زوابرابر
.اندش داده شدهینما) 3-6(يهادر شکليسازهیشب

پاسخ بردار سرعتيهایمنحن3شکل 

یکینامیرودیآيایپاسخ زوايهایمنحن4شکل 

پاسخ سطوح کنترليهایمنحن5شکل 

مایر پرواز هواپیمس6شکل 

ن یاز فرامیخوبما بهیدهند، هواپیش مینما) 3-4(يهاهمانطورکه شکل
ک دامنه یدهد که هر سطح کنترل در یمنشان) 5(شکل . کندیميرویپ

ما یده شود، هواپیتواند دیم) 6(همانطور که در شکل . شودیمحدود خم م
پاسخ يهایمنحن. دهدیانجام ميگردش صعوديت پروازیک ماموری

در یار خوبیر پرواز، عملکرد بسیستم کنترل خط سیدهند که سینشان م
.دهدیارائه میابیرد

يبندجمع
ک ی، یص کنترلیو تخصیرخطیغیکینامیمعکوس ديتئوريریکارگبا به

با یک بال پرنده تهاجمیيشرفته برایر پرواز پیستم کنترل خط سیس
کنند که یاثبات ميسازهیج شبینتا. شودیمیباال طراحينسبت منظر

ه کنترل یحل قضيک روش بهتر براییرخطیغیکینامیمعکوس ديتئور
.باشدیبال پرنده میرخطیغ
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