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چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران
1393اسفند14تا 12هاي علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهواره، تهران،سازمان پژوهش Aero2015P282

کواد روتور گام متغیر و گام ثابت در مانوربالگردرفتار دینامیکیمقایسه 
2، فرید شاهمیري1محمدرضا خاکزاد

مجتمع دانشگاهی هوافضا-دانشگاه صنعتی مالک اشتر 

چکیده
روتور گام ثابت و کوادرفتار دینامیکی و عملکرد این مقاله با هدف مقایسه 

گام متغیر ارائه هاياد روتورات برتري عملیاتی کوگام متغیر در مانور و اثب
شامل مدل مدل دینامیکی کواد روتور گام متغیر اساساً. شودمی

آیرودینامیک روتورهاي اصلی و مدل ریاضی موتور الکتریکی است که در 
برتري . شودفضاي حالت و در قالب معادالت دیفرانسیل مرتبه اول تبین می

آزادي گام پره است يهاي گام ثابت افزایش درجهاین مدل نسبت به مدل
شود وپذیر میامکانروتور اصلیکه به واسطه وجود مکانیزم صفحه رقصان 

حل معادالتنتایج حاصل از . بایست در معادالت دینامیکی لحاظ گرددمی
کواد روتور گام متغیر ولتاژ و زاویه گام هايوروديدهد که به ازاي نشان می
تر از کواد روتورهاي گام ثابت است که البته این تر و چاالكریعبسیار س

.مالحظه استقابلکامالًه از منظر عملیات ألمس
گام ثابت-گام متغیر-عملکرد- کوادروتوربالگرد :ي کلیديهاواژه

مقدمه 
ي گام کواد روتورهابا پرواز امروزهدهد کهنشان میهامطالعات و بررسی

کوچک از خانواده بالگردها مورد توجه ساده وک عضو به عنوان یثابت
سادگی . ]1[بسیاري از مجامع علمی و مراکز دانشگاهی قرار گرفته است

ترین شاید مهمقیمت، حمل و نقل و البته پذیريساختار مکانیکی، دسترس
ها در کوادروتورهایی که پرهاما واقعیت این است که.دالیل این توجه است

ي روتورهاسرعت دورانیر یتغبانیروي تراست صرفاً،هستندثابتگامداراي
قدرت مانور و توان کنترلی بنابراین، ]4و2،3[شودمیتولیداصلی
موتورها وتوان خروجی روتورهاي گام ثابت به دلیل محدودیت کواد

با مسئلهاین حل ]. 5[استپاییننسبتاً هاپرههمچنین ممان اینرسی
تر پذیر نیست چرا که موتور قويامکانکوادروتوروتورهاي مافزایش توان

. ]6[تر و البته ممان اینرسی یا لختی بیشتر است مستلزم کوادروتور بزرگ
دهد که براي رفع نارسایی فوق یا به تعبیري در این مقاله نشان میهابررسی

هایی روتورکوادروتورها طراحی مانورپذیري و چاالکی در کوادافزایش قدرت
در واقع . شودبسیار موثر و کارآمد استمیها تنظیم در آن زاویه گام پرهکه 

دینامیک براي هر پره،گامحرکتروتور گام متغیر با اضافه شدن در کواد
این ادعا با شود که البته اثباتکند گام ثابت به دینامیک سریع تبدیل می

هاي یستم به وروديو مقایسه عملکرد دو سیسازي رفتار دینامیکشبیه
براي اثبات این موضوع در این مقاله .پذیر استمشخص و یکسان امکان

شامل مدل آیرودینامیک روتورهاي ؛روتور گام متغیرمدل دینامیکی کواد
اصلی و مدل ریاضی موتور الکتریکی که در فضاي حالت و در قالب معادالت 

پاسخ هر دو سیستم گام شود و نهایتاً استخراج میدیفرانسیل مرتبه اول 
.گرددثابت و گام متغیر در شرایط یکسان بررسی می

روتور اصلیآیرودینامیکمدل 
هاي بندياستخراج فرمولًشامل اساساروتور گام متغیرمدل دینامیکی کواد

مکانیک پرواز و کنترل-مهندسی هوافضا-دانشجوي کارشناس ارشد-1
farid_shahmiri@yahoo.co.uk-یاراستاد-2

تجربه نشان داده که مدل دینامیک روتور اصلی مستلزم .)1شکل(است
سازي دقیق آیرودینامیک روتور اصلی بوده و البته ضرایب نیرو و مدل

با . شوندبایست به طور دقیق و کامل محاسبه میهاگشتاور ایرفویل پره
به دلخواه روي پرهیک المانانتخاباستفاده از تئوري المان پره و با 

توان می)ریشه پره(از مرکز دوران روتور اصلیبه فاصله ضخامت
دو (یک روتور اصلی و گشتاور آیرودینامیک ت نشان داد که تراس

پرواز ایستا و با فرض سرعت القایی یکنواخت روتوراصلی و پره در) ايپره
شود با؛میفاقد پیچش برابر 

)1(

و

)2(

، شعاع روتور اصلیه، طول وتر پر، هواچگالیدر رابطه باال، 
شیب منحنی پره و کالکتیو ویه گام زارعت دوران روتور اصلی، س

ضریب پساي ،)2(در رابطه توجه کنید . نیروي برآي ایرفویل پره است
زاویه حمله است که در آن برابر ایرفویل 

مجهز بهروتور هاي کوادکه پرهبا توجه به این. )1شکل(ایرفویل است
دور بر 8000روتورهاي اصلی است و سرعت دوران 0009ایرفویل ناکا 

در نظر گرفته شد ضرایب آیرودینامیک ایرفویل در عدد رینولدز دقیقه 
محاسبه 1مطابق جدول ) عدد ماخ نوك پره(25/0و عدد ماخ 100000

. گردید

25/0در ماخ 0009ناکا ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل -1جدول

تعیین توجه کنید که معضل اساسی در طراحی کوادروتور گام متغیر مسئله
عدد رینولدز پایین و البته پساي پروفایل رفتار آیرودینامیکی ایرفویل پره در

شود شیب منحنی نیروي همانگونه که مالحظه می. استایرفویلالعاده فوق
ک به مراتب کمتر از مقدار در اعداد رینولدز کوچ0009ي ایرفویل ناکا برآ

تراکم خواهد شد و بدون تردید نیروي برآ در متناظر آن در جریان غیر قابل
.شوداي کمتر میقدار قابل مالحظه این شرایط به م

مدل دینامیکی موتور الکتریکی
موتور براي استخراج مدل دینامیکی موتور الکتریکی کواد روتور فرض کرده

واضح است . ]7[استمنبع تولید ولتاژیک پیچ و سیممقاومت، متشکل از
ییولتاژ القا، چ ولتاژ سیم پی،مقاومت داخلی موتورولتاژ با تعریف که 

مورد ولتاژتوان نشان داد میهف قانون کیرشبا استفاده از و موتوربرگشتی
با؛استبرابر موتور نیاز

)3(
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ه در آن؛ک
)4(

و 
)5(

همچنین؛
)6(

ثابت ولتاژ ریان موتور وجمقاومت داخلی موتور، در روابط باال، 
شود ولتاژ سازي فرض میتوجه کنید که در این مدل.موتور الکتریکی است

ثابت ولتاژ موتور اي بهالقایی برگشتی موتور معادل نسبت سرعت زاویه
به این ترتیب واضح است که ؛ .است

)7(
توان نشان میر جریان بدون باوبا تعریف ثابت گشتاور موتوراز طرفی

شود با؛میخروجی موتور الکتریکی برابر گشتاور داد 

)8(

مقداري سیم پیچ ولتاژ القاییچون در موتورهاي الکتریکی بدون جاروبک
توان می)8(در رابطه ) 7(گذاري رابطه با جاي، بنابراین ]8[استناچیز

؛ شود باکه گشتاور خروجی موتور برابر مینتیجه گرفت

)9(

. بستگی داردتور انتخاب شدهموبه مقادیر ثابت )9(در رابطه که واضح است
مطابقثابت مقادیر ی در این تحقیق با فرض موتور الکتریک

.ستخراج شدندا2جدول

موتور ضرایب-2جدول

از طرفی بر اساس قانون دوم نیوتن در حرکت واضح است که؛
)10(

با . ممان اینرسی روتور اصلی و موتور الکتریکی استدر رابطه باال 
توان معادله دینامیکی سیستم می) 10(بطه در را) 9(ه ابطگذاري رجاي

؛نشان دادمتشکل از روتور اصلی و موتور الکتریکی را به صورت زیر

)11(

شود در دینامیک گام متغیر اثرات تغییر زاویه گام میهمانگونه که مالحظه 
عادله به انضمام دینامیک موتور در قالب میا به نوعی زاویه حمله پره 

تغییرات تراست، سرعت دورانی روتور .شودخطی ظاهر میدیفرانسیل غیر
و زاویه گام کالکتیو پره در اصلی به ازاي مقادیر مختلف ولتاژ ورودي 

خطوط (تراست ثابت در این شکل خطوط . نشان داده شده است) 2شکل(
.اندنشان داده شده) چینخطوط نقطه(ت و خطوط سرعت دورانی ثاب) توپر

روتور اصلی هاياماندگی پرهخاکستري رنگ، ناحیه ودر این شکل ناحیه
سیدن به پرواز هاي مختلف ولتاژ و زاویه گام براي رترکیباین شکل . است

مختلف زاویه گامهايترکیب) 1شکل(خط پرنگ در . دهدایستا را نشان می
2/1وزن کواد روتور (دهدمینیوتن را نشان 2/1و ولتاژ براي غلبه بر وزن 

روتور تفاوت عملکرد کواد) 1شکل(در واقع . )استهن در نظر گرفته شدنیوت
در کواد روتور گام ثابت زاویه گام . دهدمیگام متغیر و گام ثابت را نشان 

پذیر است در مقدار ثابت است لیکن فقط حرکت عمودي روي نمودار امکان
ر شکل دن به تمام نقاط دحالی که در کواد روتور گام متغیر امکان رسی

معادالت توان نشان داد که میحداقل مربعاتبا استفاده از . شودر میمیس
به صورت زیر قابل نمایش است؛) 2(و ) 1(
)12(
و

)13(

.آورده شده است2که در آن ضرایب در جدول 

ثابت تراست و گشتاور آیرودینامیک روتور اصلیضرایب -2جدول

در پرواز تا چه اندازه پرهتغییرات زاویه گامشود کهدامه نشان داده میدر ا
ثر واقع مؤتواند بر میزان نیروي تراست تولید شده توسط روتورهاي اصلیمی

.شود

گام متغیرروتوردینامیکی کوادمدل سازي خطی
حول ) 11(براي درك بیشتر رفتار دینامیکی کواد روتور، معادله غیر خطی 

سازي در نتایج این خطی. سازي شدخطیو ایط پرواز ایستا شر
فضاي حالت به صورت زیر است؛ 

)14(

2
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و زاویه گام کالکتیو در معادالت خطی شده تغییرات ولتاژ موتور 
به تعبیر . خروجی سیستم استهاي سیستم و تغییرات تراست ورودي
است و نشان گام متغیرمعادله حالت سیستم دینامیکی) 14(رابطه دیگر، 

روتور به دو ورودي ولتاژ و زاویه گاماي یرات سرعت زاویهیتغدهد که می
وام متغیر است خروجی سیستم دینامیکی گ) 15(رابطه . وابسته است

شود معادالت ه میظکه مالحگونههمان. استاصلیرات تراست روتور یتغی
اساسی بین اختالفیکخطی شده داخل کروشه در معادالت هايترم

روتورهاي با گام ثابت در. کندمشخص میگام متغیر و گام ثابت را حالت 
ولتاژ به تعبیري با تغییر.یابدمییش افزایش ولتاژ موتور افزاباصرفاًتراست 

جه تراست روتورهاي اصلی تغییر شود و در نتیدور روتور تغییر داده می
یرات تراست به دینامیک موتور ینرخ تغبدیهی است حالت گام ثابت.کندمی

گام متغیر در معادله خروجی یک ترم غیر در حالتاما . خواهد شدمحدود 
ثیر روتور اصلی تأنیروي تراست برصورت مستقیمکه بهشودمیظاهر صفر
به هاکالکتیو پرهزاویه گامبا تغییردر واقع در حالت گام متغیر. گذاردمی

یر داده یتغتراست و صرف نظر از دینامیک موتور، نیرويصورت مستقیم
نکته دیگري که در . خواهد شدتر سریعروتور پاسخ کوادشود و البته کهمی
روتور گام متغیر با مقادیر این است که پرواز کوادباید اشاره شودجااین

شود و این نقطه قوت پذیر میتراست معکوس امکانزاویه حمله منفی و 
.روتور گام متغیر استکواد
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گیريبحث و نتیجه
روتور گام متغیر کوادتراست و سرعت دورانی روتور اصلی برايپاسخ 

ثانیه 2/0مان له ولتاژ و زاویه گام کالکتیو که در زمفروض به ازاي تغییرات پ
.شده استنشان داده) 4شکل(و ) 3شکل(در شود میبه سیستم اعمال 

به محض اعمال ورودي شود، ه میمالحظ) 3شکل(که در گونههمان
نیوتن در پرواز ایستا، تراست روتور 2/1گام به کواد روتور با وزن پله زاویه 

کاهش . رسدیافته و تدریجاً به مقدار ثابت میایش اصلی به سرعت افز
. صلی استتدریجی تراست به دلیل افزایش گشتاور آیرودینامیک روتور ا

فزایش ولتاژ منجر به ادهد که ورودي پله مطالعه این شکل نشان می
ر بر این است که دینامیک شود، بنابراین تصوتدریجی نیروي تراست می

.کندمینقش یک فیلتر را ایفا ام ثابتدر کواد روتور گموتور
پله ولتاژهايوروديبه دورانی روتور اصلی پاسخ سرعت) 4شکل(در 

با افزایش شودمیگونه که مالحظه همان.داده شده استزاویه گام نشان و
پلهیابد در حالی که ، سرعت دوران روتور اصلی کاهش میناگهانی زاویه گام

براي . تدریجی سرعت دوران روتور اصلی خواهد شدولتاژ منجر به افزایش 
جبران کاهش سرعت دورانی روتور اصلی هنگام افزایش زاویه گام الزم است 
به همان نسبت ولتاژ ورودي موتور افزایش داده شود تا سرعت دوران روتور 

.اصلی و در نتیجه گشتاور آیرودینامیک سیستم مقدار معین و پایدار باشد
پاسخ سریع نیروي باعثنخستکه در عالوه بر اینگام افزایش زاویه

ن باعث کند شدآیرودینامیکی به علت افزایش نیروي پساشود اما تراست می
صورت تدریجی ست بهدر نتیجه پاسخ تراوسرعت دورانی روتور اصلی شده 

ه داشتن سرعت له با ثابت نگاین مسأ. رسدمییکاهش یافته تا به مقدار ثابت
، ی روتور اصلی بوسیله افزایش همزمان ولتاژ موتور قابل حل استدوران

کواد روتور در بنابراین یک استراتژي براي باال بردن مانورپذیري و چاالکی
با ، بنابراین کردن سرعت دورانی در باالترین میزان آن استثابت،گام متغیر
ا تنسبت به گشتاور پرواز ایسیرات گشتاور آیرودینامیکییفرض تغ

با حل معادلهتوان می، نسبت به ولتاژ پرواز ایستاتغیرات ولتاژ
رات یتغیکه د نشان داباشد، وقتی کهي برا) 11(دیفرانسیل

:برابر است باولتاژ براي ثابت کردن سرعت دورانی روتور اصلی 
)16(

ثابت منظور بهرات زاویه گامیت ولتاژ را به ازاي تغیرایرابطه فوق تغی
.دهدمیرا نشانروتورانیداشتن سرعت دورنگه

تغییرات با جبران زاویه گامپاسخ نیروي تراست به پله ) 5شکل(در 
شود با میمالحظه در این شکل گونه که همان. نشان داده شده استولتاژ

سازي ولتاژن سرعت دورانی با جبرانستفاده از استراتژي ثابت نگه داشتا
با افزایش ناگهانی زاویه گام نیروي تراست به شود ه میمشاهد،)16(رابطه

پاسخ ) 6شکل(در .سرعت افزایش پیدا کرده و به حالت ثابت رسیده است
نشان داده شده استتغییرات ولتاژبا جبران زاویه گامسرعت دورانی به پله 

است با افزایش زاویه گام سرعت نشان داده شده شکل گونه که در همان
. شوددوران روتور ثابت خواهد ماند و اثر گشتاور آیرودینامیکی لغو می

جمع بندي کلی و نتیجه گیري
سادگی رغم بهروتورهاي گام ثابت که در مقدمه عنوان شد کوادگونه همان

فقط به دینامیک دلیل عملکرد تولید نیروي تراست که ه ساختار مکانیکی، ب
هاي اساسی را در توان کنترلی و مانور پذیري یتدموتور وابسته است محدو

براي ،متغیریشتهاد کواد روتور گام کنند در نتیجه در این مقاله با پایجاد می
سازي مدلروتورهاي گام ثابت، اقدام به کواد هايیتدرفع محدو

همچنین . شدوتور گام متغیر ور کواد رسازي ریاضی موتآیرودینامیکی و مدل

معادالت دینامیکی کواد روتور با استفاده از بسط عملکرد براي درك بهتر 
و در فرم فضاي حالت شدهتیلور حول نقطه تعادل، معادالت خطی سازي

معادله خروجی تراست در دهدسازي نشان می، نتایج خطیارائه گردید
نظر از اثرات دینامیک موتور صرفطور مستقیم و باهتغیرات زاویه گام پره ب

ترین تغییر در زاویه گام شود با کوچکو باعث میبر خروجی تراست اثر دارد
همچنین با استفاده از کواد روتور مفروض . تراست به سرعت تغییر کند

نشان داد سازي،نتایج شبیه. سازي شدمعادالت دینامیکی گام متغیر شبیه
از پاسخ تر استبسیار سریعگام متغیررودي با وپاسخ نیروي تراست که 

تر بودن، بنابراین ادعاي سریعاستگام ثابتتراست به ورودي ولتاژ با 
البته ، رسدگام ثابت به اثبات میکواد روتور گام متغیر نسبت به دینامیک

پیشنهاددر اثر اعمال زاویه گام براي جلوگیري از کاهش سرعت دورانی
ئه اموتور متناسب با تغیرات گشتاور آیرودینامیکی ارسازي ولتاژجبران
با استفاده از جبران سازيشبیهنتایج . و در قالب ریاضی بیان شدگردید

ورودي لفه اویه گام پره به عنوان مؤاز زاستفادهدهد، نشان میسازي ولتاژ
قادر است برتري ،سرعت دورانیبا ثابت کردن تراستبراي تولید نیروي 

در مقابل کواد کاهش تالش کنترلی و پذیريمانوردر چاالکی، اخود ر
استفاده تراست یرات ولتاژ براي نیروي یروتورهاي گام ثابت که فقط از تغ

.کنند به اثبات برساندمی

.نمایش نیروهاي آیرودینامیک روتور اصلی کواد روتور- 1شکل
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یرات ولتاژ، زاویه گام پره و تغییرات تراست روتور اصلی به ازاي تغی-2شکل
سرعت دوران روتور اصلی

تغییرات نیروي تراست روتور به تغییرات پله ولتاژ و زاویه گام-3شکل

تغییرات سرعت دوران روتور به تغییرات پله ولتاژ و زاویه گام- 4شکل

تغییرات ولتاژبا جبران زاویه گامپله به پاسخ نیروي تراست-5شکل

تغییرات ولتاژبا جبران زاویه گامپله به پاسخ سرعت دوران روتور -5شکل
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