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هوافضاي ایرانچهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن
1393اسفند14تا 12تهران،سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهواره،  Aero2015P353

مرجع توسط بالگرد کوادروتور گام متغیریابی مسیر در
2محمدرضا خاکزاد،1فرید شاهمیري

مجتمع دانشگاهی هوافضا-دانشگاه صنعتی مالک اشتر 

چکیده
توسط کواد روتوري با زاویه پره ،این مقاله با هدف ردیابی مسیري مرجع

و شتاب منفی براي پرواز تراست معکوسقابلیت متغیر جهت نشان دادن 
بر پایه روش تناسبی و مشتقی به هاي کنترلیسیگنال.شودوارونه ارائه می

پره و جبران سازي کاهش کنترل زاویه گامشوند تا با طریقی استخراج می
مسیرهاي از پیش تعین سرعت دورانی روتور ناشی از پساي آیرودینامیکی، 

دهد کوادروتور سازي نشان مینتایج شبیه. دنردیابی کنشده را به خوبی
آیرودینامیکی اتاثرغلبه بر کنترل گام پره روتور و ست با گام متغیر قادر ا

. بینی شده را ردیابی نمایدبه خوبی مسیر مرجع پیش
شبیه سازي -کنترل گام پره- منفیشتاب :واژه هاي کلیدي

کواد روتور گام متغیر-ردیابی مسیر

مقدمه 
وسیله نقلیه هوایی است که هیچ سرنشین داخلی ندارد و یک پهپاد یک 

سط و استفاده تواند با درجات مختلفی از آزادي، عمل کند و قابل بمی
به سه دسته بال ثابت، بالگرد آنها ها با توجه به نوع بالپهپاد..مجدد است

ها با توجه به محل که هر کدام از این نوع پهپاد.شوندمیتقسیمو دوگانه 
].1[شونددر نوع خود به انواع مختلفی دسته بندي میقرارگیري بال 

بال ثابت براي برخاستن یا فرود آمدن نیاز به یک حرکت رو به هايپهپاد
ولی در پهپادهاي بالگرد به لحاظ عملکرد قسمت گردنده بال، دارندجلو

هستند که بالگرد بال ثابت از آن برخوردار نیست از جمله داراي قابلیتهاي 
حفظ حالت ایستا در توان به نشست و برخاست عمودي،ها میاین قابلیت

فاصلهدرپروازو همچنین هاي بسته پرواز در محیط،یگ نقطه از فضا
در این مقاله به ترکیب موتور و .اشاره کردموانعوشیاااز نزدیکیارسب

بندي کوادروتورها در دستهشودبالگرد روتور گفته میپهپادهايپره
گیرند پهبادي بالگرد قرار می

عملکرد روتور،  به دو دسته، روتور توان بر حسبکوادروتورها را می
در کوادروتورهاي گام. تقسیم بندي نمودگام متغیر با با گام ثابت و روتور 

روتورها انجام سرعت گردشیثابت تغیر نیروي پیشران بواسطه تغیر در 
آن و براي کنترلیروهاي تولید شده به کوادروتور گیرد بنابراین اعمال نمی

مسیر دلخواه به دلیل ممان اینرسی داخلی موتورها و قرار گرفتن در 
گردد و لذا در اعمال میبا کندي و نرخ پائینیهاهاي متصل به آنپروانه

باعث کاهش سرعت سیستم کنترلی در هدایت این وسیله عمل 
کند سرعت کنترلی هنگامی که اندازه وسیله افزایش پیدا می]. 2[شودمی

بطور مستقیم در پایداري وسیله نقش دارد بطوریکه کوادروتورهاي بزرگتر 
دارند بنابراین این موتورها نیروي اینرسی نیاز به موتورهاي بزرگتري 

باالتري را تولید خواهند کرد و در نتیجه مانند موتورهاي کوچکتر کنترل 
بنابراین با افزایش اندازه کوادروتور به دلیل اینکه گشتاور ] 3[نخواهند شد

مورد نیاز براي پایدارسازي وسیله به سرعت از ظرفیت موتورها خارج 

به تنهایی با تغیر سرعت دورانی روتور کنترل و پایدار شود کوادروتورمی
هاي اخیر در این حوزه، دهد اکثر پژوهشمطالعات نشان می.  نخواهد شد

پذیري کوادروتور پرداخته نشده به مسئله اثرات دینامیک روتور بر کنترل
است لذا در این مقاله در مرحله اول با در نظر گرفتن اثرات آیرودینامیکی 

شود در مرحله ارائه میروتور کوادمدل دقیق از دینامیک ي روتور یک رو
هاي مختصات و هاي کنترلی به معرفی دستگادوم با تعریف ورودي

هاي هاي انتقالی و گردشی در دستگاهسازي دینامیک حرکتمدل
در مرحله سوم بر پایه روش . شودپرداخته میمختصات معرفی شده 

هاي تعریف شده براي کنترل به طریقی سیگنالکنترل تناسبی و مشتقی
در مرحله چهارم .شوند تا بتوانند مسیر مرجع  را دنبال کننداستخراج می

سازي سه مرحله تشریح شده قبل به بررسی و نتیجه با استفاده از شبیه
. شودگیري اثرات اضافه شدن پره گام متغیر پرداخته می

کوادروتورمدل دینامیکی
دهد تا حدود هاي اخیر در حوزه کوادروتورها نشان میپژوهشمطالعات و 
از روتور ارائه شده شناخت دینامیکی کاملی دینامیکی هايزیادي مدل
سازي روتور از ضرایب تخمینی دهند زیرا براي مدلارائه نمیروتور وسیله

از یک مدل دینامیکی دقیقدر این قسمتلذا. و ثابت استفاده شده است
هاي دینامیکی استفاده از قانونچند فرض بمنظوردر نظر گرفتن با روتور

کوادروتور یک جرم صلب است شود که براین فرض میبنا.ئه خواهد شداار
سرعت القائی روي ، روتورها صلب هستنداست، و توزیع جرم یکنواخت
مبدا مختصات بدنه مرکز گرانشی و همچنین، روتورها یکنواخت است

از تئوري المان ،سازي روتور گام متغیرمدلبراي . طبق بر هم هستندمن
روابط از گردشی کوادروتور اي انتقالی و هسازي حرکتمدلبراي و ]٤[پره

دهد که گشتاور نشان میپرهتئوري المان. شوداستفاده میاویلر-نیوتن
تابعی تغیر روتور بالگرد با زاویه گام مآیرودینامیکی و تراست تولیدي براي

کنترل براي در نتیجه، است گام پره و زاویه روتوراياز سرعت زاویه
در ادامه رابطه . تنظیم شودروتورزاویه گام هر و ايسرعت زاویه، کوادروتور

هاي قبل از تعریف ورودي.اي بیان خواهد گردیدولتاژ و سرعت زاویه
روتورها و تراست و گشتاور اي سرعت زاویهولتاژ و  کنترلی، رابطه بین
به عنوان iبا تعریف .شودبدست آورده میهر روتور ایجاد شده توسط 

چگالی هوا،i،روتور شماره زاویه گامi،iروتور شماره ايسرعت زاویه
cوتر آیرودینامیکی پره،pRشعاع پره،LC و پرهشیب منحنی برآFi

بدست براي هر روتور) 1(، توسط رابطه iروتور شماره شده از تراست ایجاد
. ]٥[شودآورد می

)1(3 2
3i Li
i

pF cR C 
 

) 2(به صورت رابطهآیرودینامیکیپسايرابطه گشتاور ایجاد شده حاصل از 
،iروتور شماره گشتاور ایجاد شده توسط iTکه.]٥[شودنشان داده می

0DCوضریب پسا در زاویه گام صفرDiCاستاي پسا چند جملهضریب.
استادیار-1
mohammadkhakzad12@gmail.comدانشجوي کارشناسی ارشد-2

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


)2(
2

4 2 0
4 3

D Di i L i

p i
i p i

C C C
R

Q cR   
 
 

 





]Xfoil]6محاسبه شده توسط نرم افزارضرایب آیرودینامیکی1در جدول
، متر22/0قطر روتور در نظر گرفتن با naca0009انتخابی ایرفویلبراي 

ینولدزرو 25/0دور بر دقیقه و محاسبه ماخ 8000ايویهسرعت زا
.شده استنشان داده، 100000

naca0009ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل -1جدول

DiC0DCLC 
0408/001/087/2

اي نسبت همانطور که در دینامیک بیان شده است از تغیرات ممنتم زاویه
ی زاویه گام پره افزایش پیدا شود بنابراین وقتبه زمان گشتاور حاصل می

رود تحت تاثیر که براي چرخش روتور بکار میگشتاور اعمالی موتورکند 
بنابراین از اختالف . اعث کند شدن حرکت روتور خواهد شدو بقرار گرفته 

،بر روي روتورحاصل از پسا گشتاور اعمالی موتور و گشتاور آیرودینامیکی
د در نتیجه توان محاسبه کرر را میاي روي روتوتغیرات سرعت زاویه
)3(رابطهاول رانسیل درجه با معادله دیفرا روتورايتغیرات سرعت زاویه

i،rIروتور شماره اي زاویهتغیرات سرعت iکه.]7[توان بیان کردمی
بر حسب iشماره ولتاژ اعمالی به موتورivها،ممان اینرسی موتور و پره

rad/ثابت ولتاژ بر حسبVK،ولت s
vol

،R مقاومت داخلی موتور بر حسب
ثابت گشتاور موتور بر QKحسب آمپر،برجریان در حالت بدون بار0iاهم،

Ampحسب
Nm

گشتاور است هبیان گردید) 2(در رابطهطورکه همانiQو
. استiروتور شماره آیرودینامیکیاز پسايحاصل 
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که باشدروابط اساسی در دینامیک روتور گام متغیر مییکی از) 3(رابطه
، سرعت دورانی روتور دهد بر اساس موتور انتخابی و نوع ایرفویلنشان می

و به چه میزان تحت تاثیر گشتاور آیرودینامیکی قرار خواهد گرفت 
طور که قبالً گفته شد نیرو و گشتاور ایجاد شده توسط هر روتور که همان

اي و زاویه لی در کنترل کوادروتور است تابعی از سرعت زاویهکه عوامل اص
.گام پره است

Axi2208/34ضرایب موتور انتخابی -2جدول

 0 Ampi s OhmsR/
Volts
rad sKV
 
 
 

35/026/02/115
هاي کنترلی را ورودي) 3(و ) 2(، )1(با استفاده از معادالت بنابراین 

چهار ورودي کنترلی وجود دارد که 1با توجه به شکل. توان تعریف کردمی
تعریف ریاضی آنها در.شوندنشان داده می1U،2U،3U،4Uبه صورت

.بیان شده است)7(تا ) 4(روابط
)4(1 1 2 3 4U F F F F   

)5(2 4 2U F F 

)6(3 3 1U F F 

)7(4 2 4 1 3U T T T T   

نیروي کل ایجاد 1Uشود،یده مید1شکلو) 4(رابطهطور که در همان
مربوط به حرکت در جهت مستقیماًبنابراین،است روتورشده از چهار 

z)1به عبارت دیگر،. است) ارتفاعUگرانش غلبه می نیرویی است که بر
به عالوه، براي حرکت کوادروتور در . کند و کوادروتور رادر هوا نگه می دارد

)با توجه به زوایاي مطلوب رولU1جهت xوyجهت  )و پیچ( )

U2نشان داده شده است، ) 5(همان طور که در رابطه.شودتنظیم می

مستقیماً مربوط است در نتیجه نیروي تفاضلی بین روتورهاي چپ و راست 
)به چرخش رول )6(طور مشابه با توجه به رابطهبه . است(U3 نیروي

تفاضلی بین روتور هاي جلو و عقب است، در نتیجه مستقیماً به حرکت 
x,yبه عالوه، حرکت در جهت هاي . شودمربوط میθچرخش پیچ و زاویه 
)اغلب با تغییر زوایاي )و( )با تغییر زوایاي . دهدرخ می( ) و( )

رخ x,yتغییر کرده و حرکت در جهت هاي x,yهاي در جهت1Uسهم
که 1U،2U،3Uشود که بر خالف دیده می) 7(با تحلیل رابطه.دهدمی

گشتاور است و واحد آن 4Uنیرو هستند و واحد آنها نیوتن است، 
گشتاور خالص ایجاد شده از چهار روتور کوادروتور 4U. متر است.نیوتن
طورکه  از همان. استψبنابراین، مربوط به زاویه دوران قائم و زوایه . است
کنند و وتورهاي جلو و عقب  در جهت ساعت گردش میپیداست، ر1شکل

کنند، بنابراین، روتور هاي چپ و راست در خالف عقربه ساعت حرکت می
1قسمت گشتاورهاي روتورهاي جلو و عقب 3( , )Q Q از روتور هاي چپ و

2راست  4( , )Q Qآیدکم می شود تا گشتاور خالص تولید شده بدست.

هاي مختصات مرجع و ماتریس هاي انتقالدستگاه
1رود، مطابق شکلاله به کار میدو دستگاه مختصات مرجع در این مق

دستگاه .FBو دستگاه مختصات ثابت بدنه FEدستگاه مختصات ثابت زمین
مختصاتی با مرجع ثابت زمین به زمین ثابت شده است و به این نحوه 

) x,y,zمختصات (شود که مکان کوادروتور روي سطح زمین تعریف می
همان طور که در ]. 8[قابل تعریف در دستگاه مختصات مرجع زمین است

نیز جهت OEzEغرب، OEyEشمال، OExEنشان داده شده است،1شکل
دستگاه مختصات هاي . ف جهت مرکز زمین را نشان می دهدهاي مخال

ثابت زمینی می توانند یک دستگاه مختصات مرجع اینرسی در نظر گرفته 
. شوند زیرا چرخش زمین نسبت به سیارات دور قابل صرف نظر کردن است

این یک فرضیه بسیار منطقی است زیرا کوادروتورها معموالً بردهاي کم و 
در . تر دارند و زمان پرواز آنها حدود چند دقیقه استدر حد چند کیلوم

نتیجه، در بدست آوردن مدل دینامیکی کوادروتور، دستگاه مختصات 
و جهتبردار موقعیت. شودمرجع زمین، اینرسی در نظر گرفته می

:شودتعریف میکوادروتور نسبت به زمین به صورت زیر 
)8(Tx y z   

)9(T     
نسبت به دستگاه و جهت کوادروتور را موقعیتبترتیب ) 9(و )8(رابطه

. دهد شود را نشان میبیان میFEکه در دستگاه FEمرجع ثابت زمین 
Tبراي درك بهتر      را زوایاي اویلري یا زوایاي رول، پیچ و

روي بدنه کوادروتور ثابت دستگاه مختصات ثابت بدنه.شوندنامیده مییاو 
مبدا ]. 9[، انتقال یافته و چرخش می کندکوادروتورشده است و همراه 

. ادروتور استمختصات دستگاه مختصات بدنه منطبق بر مرکز گرانشی کو
تور جلویی، وردر جهت OBxBشود، ده میدی) 1(طور که در شکلهمان
OByB رتور چپ و در جهتOBzBدهد که قاعده دست جهتی را نشان می

با استفاده از عالمت گذاري متداول،  سرعت هاي ].10[راست رعایت شود
نسبت به دستگاه مختصات FBانتقالی و دورانی در دستگاه مختصات

]:11[به صورت زیر تعریف می شودFEاینرسی 
)10(Tp q r   

)11(T
BV u v w  
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سرعت هاي چرخشی و انتقالی کوادروتور BVو ) 11(و ) 10(در روابط
که در دستگاه مختصات ثابت EFرا نسبت به دستگاه مختصات ثابت زمین

.دهندشود را نشان میبیان میBFبدنه 
در بدست آوردن مدل (FB, FE)دو دستگاه مختصات مرجع 

براي یافتن اجزاي بردار در هر دو دستگاه . دینامیکی استفاده خواهد شد
هاي چرخشبا . مختصات، ماتریس هاي انتقال باید در ابتدا فرموله شود

توان از یک دستگاه مختصات به دیگري متوالی حول محور مربوطه، می
ه مختصات ثابت زمین که ماتریس انتقال بدنه بLEBبنابراین .حرکت کرد

براي سادگی عالمت گذاري، توابع بدست می آید12به صورت رابطه. است
]:11[استخالصه شدهcو sمثلثاتی سینوس و کسینوس به صورت 

)12(
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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مدل دینامیکی غیر خطی
ادالت حرکت نیوتن مدل دینامیکی غیر خطی کوادروتور با استفاده از مع

هاي با استفاده از مجموع نیروهاي وارده به بدنه که در این مقاله نیروي
در نظر 1Uو مجموع نیروهاي تولید شده از روتورmgوزن کوادروتور

.]١٢[شودگرفته شده است به صورت زیر بیان می
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Tx) 13(در رابطه y z   ζ   در هاي انتقالی کوادروتوربردار شتاب
. جرم کوادروتور استmشتاب گرانشی و g،دستگاه مختصات ثابت زمین

مرتبه دوم است که غیر خطییک معادله دیفرانسیل) 13(رابطه دینامیکی
توان سرعتمین گیري از آو انتگرال1Uبا اعمال ورودي کنترلی

Tx y z   ζ   و موقعیتTx y z   ζ کوادروتور را در دستگاه
دروتور در کوااي هاي زاویهبردار شتابهمچنین . بدست آوردثابت زمین

به صورت زیر وروش نیوتن قابل محاسبهه از دستگاه بدنه با استفاد
:]12[است
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اي سرعت زاویهrوp،qممان اینرسی بدنه،zIوxI،yI) 14(در رابطه
نشان داده شده است فاصله مرکز روتور 1طور که در شکلهمانdوبدنه

به 4Uو2U،3Uهاي کنترلیبا اعمال ورودي. تا مرکز جرم وسیله است
اي بدنه نسبت به هاي زاویهسرعت، آنگیري ازنتگرالاو ) 14(رابطه

. شودشود بدست آورده میدستگاه اینرسی که در دستگاه بدنه بیان می
براي بدست آوردن جهت کوادروتور نسبت به سطح زمین، زوایاي اویلري 

T    با استفاده از ماتریس انتقال بین شودباید محاسبه
:توان نوشتاي بدنه و نرخ تغییر زوایاي اویلري میهاي زاویهسرعت

)15(
1 sin( ) tan( ) cos( ) tan( )
0 cos( ) sin( )
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زوایاي اویلري نسبت به دستگاه ) 15(ابطهگیري از ردر نهایت با انتگرال
. شودورده میشود  بدست آثابت زمین که در دستگاه ثابت زمین بیان می

90در زاویه ) 15(شود در رابطهطور که مشاهده میهمان   ،
بیندهد، براي جلوگیري از این مساله، زاویه پیچ سینگوالریتی رخ می

( 89 , 89 )  رسدکه یک حد منطقی به نظر میشود در نظر گرفته می.

نظریه کنترلی گام متغیر
هاي کنترلی تعریف قسمت وروديهاي کنترلی که در در این مقاله سیگنال

گام اول، کنترل موقعیت . شوددر سه گام بدست آورده میشده است
زوایاي رول وپیچ مطلوب در بیرونی که کوادروتور با استفاده از حلقه 

y,صفحه دو بعدي  x گام دوم، . شودبدست آورده میبراي حلقه داخلی
4سیگنالهاي کنترلی که کنترل وضعیت کوادروتور 3 2, ,U U U که بطور

که  مربوط به کنترل 1Uمستقیم مربوط به کنترل وضعیت و سیگنال 
از حلقه بیرونی ی که ارتفاع، و جهت دهی این بردار بر حسب زوایاي مطلوب

هاي تولید شده به تبدیل سیگنالگام سوم،. شودبدست آمده استخراج می
اولویت ثابت نگه داشتن ولتاژ و زاویه گام و ارسال آن به دینامیک موتور با 

گام متغیر را نشان روتورنماي کلی از کنترل کواد2شکل. دور روتور
قسمت حلقه کنترل بسته را که در متلب تریناین شکل بیرونی. دهدمی

کنترلیجزئیات هر حلقه در ادامه .دهدرا نشان میسازي شده استشبیه
.تشریح خواهد شد

کنترلیحلقه بیرونی 
زوایاي رول و پیچ مطلوب را به ترتیب ،کنترلر بیرونی یا کنترلر موقعیت

dوdهاي موقعیتبا فیدبکX وYهاي و سرعتX وY و
d,اختالف آنها از مسیرهاي مرجع  dY X بر اساس عملگرهاي تناسبی و

که به ترتیب ضریب تناسبی و مشتقی dKو pKمشتقی با ضرایب ثابت 
شود و براي کنترلر بدست آورده می) 17(و ) 16(رابطههستند بر طبق

].13[داخلی یا کنترلر وضعیت ارسال خواهد شد

)16(arcsin( ( ) ( )d p d d dK x x K x x     

)17(arcsin( (y ) (y )d p d d dK y K y     

حلقه داخلی کنترلی 
نشان داده شده 2در کنترلر داخلی یا کنترلر وضعیت همانطور که در شکل

اي مطلوب و مقدار خطا از زوایوپیچ از زوایاي رولاست بر اساس بازخورد 
طبق بر 3Uو 2Uکنترلیهايسیگنال، مده از حلقه بیرونیبدست آ

. ]14[شودتعریف می) 18(و ) 17(روابط

)18(2 1 1( ) ( )p d d dU K K       

)19(3 1 1( ) ( )p d d dU K K       

ب کنترلی تناسبی رایبه ترتیب ض1dKو 1pK) 18(و ) 17(طکه در رواب
2Uذکر شده است سیگنال کنترلی که قبالًطور نهما. و مشتقی است

جهت کنترل مسیر 3Uو سیگنال Yجهت کنترل مسیر مرجع در جهت 
کواد که جهت 4Uسیگنال کنترلی . استXمرجع در جهت محور 

شود تعریف می) 18(کند بر طبق رابطهب کنترل میروتور را با جهت مطلو
رایب تناسبی و به ترتیب ض2dKو 2pKکه در این رابطه ظرایب 

ت زاویه یاو مطلوب اسd) 20(در رابطه. است4Uمشتقی براي سیگنال 
.شودوارد میکه بطور مستقیم به حلقه داخلی 
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)20(4 2 2( ) ( )p d d dU K K       

رتفاع را دارد به صورت که وظیفه کنترل ا1Uهمچنین سیگنال 
].14.[شودتعریف می) 21(رابطه

)21(3 3
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(z ) ( )
cos cos

p d d dg K z K z z
U

 
   


 

به ترتیب 3dKو 3pKشتاب گرانش و ظرایب g) 21(در رابطه
در روابط . است1Uضرایب ثابت انتگرالی و مشتقی سیگنال کنترلی 

هاي کنترلی ضرایب ثابت مشتقی و انتگرالی تعریف شده باال براي سیگنال
.به صورت سعی و خطا براي بهترین عملکرد وسیله بدست آمده است

هاي کنترلیتبدیل سیگنال
هاي تعریف شده مبتنی بر روش کنترل تناسبی و سیگنالدر این قسمت 

روتور اثر ان ورودي کنترلی در دینامیک کوادمشتقی براي اینکه به عنو
هاي  اندازه ولتاژ داده شود با توجه به اولویت کنترلی باید تبدیل به ورودي

. شودها در دو مرحله انجام میتبدیل سیگنالاما. و اندازه زاویه گام شود
مرحله دوم . رحله اول تبدیل سیگنال به میزان نیروي باالبر براي هر روتورم

در مرحله اول . اندازه ولتاژ و زاویه گامتبدیل نیروي باالبر هر روتور به
.شودتعین می) 22(رابطهبر اساس پیشرانمیزان نیروي 
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نیروي است که هر روتور با توجه به ) 22(نیروهاي بدست آمده از رابطه

اما در . هندسه و جرم وسیله باید تولید کند تا در مسیر دلخواه قرار گیرد
عمل ابزار کنترلی براي رسیدن به این نیرو با توجه به دینامیک معرفی 

حل . ستاiگامو زاویهivاندازه ولتاژ) 3(و ) 2(و ) 1(شده در روابط
هاي زیادي از زاویه دهد ترکیبعددي معادالت دینامیک روتور نشان می

گام و ولتاژ براي تولید نیروي مشخص، مانند نیروي حالت ایستا که وزن با 
ها براي باالبردن یکی از راه،وجود داردها برابر استنیروي تولیدي روتور

که فقط با تغیر سرعت ،اي گام ثابتعملکرد وسیله بر خالف کوادروتوره
اي در شوند ثابت نگه داشتن سرعت زاویهدورانی روتورها کنترل می

. استبا توجه به ظرفیت موتور و سازه کوادروتورباالترین حد خود
پره، دهد با افزایش زاویه گامنشان میپره انتخابیمطالعات آیرودینامیکی

وي پسا افزایش پیدا کرده و این امر گشتاور آیرودینامیکی حاصل از نیر
) 1(طور که از رابطههمان. شودباعث کاهش سرعت دورانی روتور می

مشخص است اثر کاهش سرعت دورانی باعث کاهش نیروي تولیدي از هر 
ها نداشته و این شده و در نهایت کوادروتور پاسخ مناسبی به وروديروتور

ن مصرفی و در نتیجه کاهش زمان امر باعث باالرفتن تالش کنترلی و توا
ها براي غلبه بر این مشکل، افزایش یکی از راه حل. پرواز وسیله خواهد شد

ولتاژ موتور براي جبران سازي اثر کندشدن گشتاور آیرودینامیکی حاصل از 
با در نظر گرفتن حداکثر سرعت رااین تحلیل. افزایش گام پره است

حل و Qتغیرات گشتاور،v، تغیرات ولتاژ maxدورانی روتور
یعنیتغیرات سرعت دورانی ثابت باشدهوقتی کvبراي) 3(رابطه

0 صورت زیر نشان دادتوان بهمی:
)23(i Q iv RK Q  

براي iتغیرات گشتاور بواسطه تغیر در زاویه گامiQ)23(رابطهدر 
داده شده نشان) 24(رفتن از حالت ایستا به مکان دیگر است که در رابطه

براي جبران سازي اثر ivدهد تغیرات ولتاژمینشان ) 23(رابطه. است

متناسب است iQکندشدن روتور در نتیجه تغیرات گشتاور آیرودینامیکی
که این دو Rو مقاومت داخلی موتورQKضریبی از گشتاور ثابت موتوربا 

بنابراین با اعمال . استمشخصات عملکردي موتور انتخابی ، از کمیت ثابت
ivسرعت دورانی روتور ثابت خواهد ماند)3(رابطهبه موتور.
)24(0i iQ Q Q  

که در استگشتاور آیرودینامیکی در حالت ایستا است0Q) 24(در رابطه
.بیان شده است) 25(رابطه

)25(
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در حالت ایستا، یک چهارم وزن کوادروتور با نیروي تولیدي براي هر روتور 
با در نظر گرفتن حداکثر 0براي) 1(برابر است، بنابراین با حل رابطه

maxايسرعت زاویه 8000RPM و تبدیل آن بر حسب/rad sمقدار
0بر حسبrad 0وبدست خواهد آمدبراي حالت ایستاQ از

زاویه ابتدا باید iQبراي تعیناما در نهایت. محاسبه خواهد شد) 25(رابطه
محاسبه شود سپس با ) 22(رابطههاي بدست آمدهنیروبر اساس iگام

)2(و رابطه گشتاور آیرودینامیکی) 3(حل همزمان رابطه دینامیک روتور
براي ivسازجبرانولتاژمحاسبه شده و iQگشتاور آیرودینامیکی

.شودبدست آورده میاي روتورجلوگیري از کاهش سرعت زاویه

سازيهاي کنترلی جهت شبیهورودي
طور که چهار ورودي همانسازي و بررسی عملکرد کنترلر، به منظور شبیه

) 29(تا ) 26(شود روابطدر قسمت کنترلی تشریح شد باید مشخص 
.دهدسازي نشان میشبیهبر حسب زمان را جهت هاي کنترلیورودي
هاي سیگنالکهتوان مسیر مرجع نامید را میzوx،yهايورودي

0کنترلی باید بتواند با در نظر گرفتن  کند در مسیر مرجع را دنبال
.مسیر مرجع براي شبیه سازي ترسیم شده است3شکل

)26(0.5x t
)27(0.5y t

)28(

0 0 1
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سازي گام متغیرنتایج حاصل از شبیه
در ورودي کنترلی زاویه گام پره سازيدر این قسمت نتایج حاصل از شبیه

دهدنشان می4طور که شکلهمان. اده شده استنشان د8تا 4هايشکل
زاویه قادر به ردیابی مسیر مرجع خود با استفاده ازهاي خروجیسیگنال

حاصل از گشتاور انیسرعت دورکاهش جبران سازي پره با گام
براي اعمالی به هر روتور را زوایاي گام5شکل. هستندروتورآیرودینامیکی

5طور که در شکلهماندهدرا نشان میمرجعقرار گرفتن در مسیر 
ثانیه  براي قرار گرفتن در 3شود زوایاي گام منفی در زمان مشاهده می

شود و با مقایسه مسیر مرجعی که در حال کاهش ارتفاع است مشاهده می
دهد مشخص است نشان میکه نیروهاي پیشران براي هر روتور را 6شکل

با زاویه گام منفی نیروي پیشران منفی یا ،در بازه زمانی کاهش ارتفاع
تولید خواهد شد که این ) نیرو و شتاب متناسب هستند(شتاب منفی 
در . بسیار مفید خواهد بودهاي زیاد براي کاهش سرعتشتاب منفی 

داده شده هاي دورانی هر روتور نشان سازي سرعتنتایج شبیه7شکل
شود سرعت دورانی هر چهار روتور، در یطور که مالحضه ماست، همان
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سازي مقدار حداکثري که براي آن در نظر گرفته شده بود در کل بازه شبیه
دهد که روش و رابطه بیان شده براي ثابت شده است و این امر نشان می

اي کامالً اعتبار ولتاژ و زاویه گام اعمالی براي ثابت نگه داشتن سرعت زاویه
طور که پیشتر در مقدمه بیان اما همان. توان به آن استناد کرددارد و می

براي پروازهاي سریع و چاالك، با توجه متغیرگردید در کوادروتورهاي گام
نگه داشته ترین حد آن باالبه ظرفیت موتور و سازه، سطح انرژي روتور در 

به سرعت نیروي ) 1(ق رابطهگام، طبدر نتیجه با کوچکترین زاویه شود می
توان پروازهاي سریع و میبا توجه به این قابلیت را افزایش داد، وتراست 

گشتاور آیرودینامیکی حاصل از 8همچنین شکل. چاالکی را انجام داد
.دهد که مقادیر کوچکی استنیروي پسا را نشان می

نتیجه گیري کلی
مرجع توسط کوادروتوري با قابلیت تغیر زاویه ر این مقاله به ردیابی مسیر د

در ابتداء با استفاده از نظریه المان پره یک مدل . گام پره پرداخته شد
ریاضی از اثرات آیرودینامیکی روي پره بیان گردید و با استفاده از این مدل

آیرودینامیکی مورد ریاضی تغیرات سرعت دورانی روتور در اثر گشتاور 
قرار گرفت و با معرفی دینامیک حرکتی کوادروتور یک تجزیه و تحلیل

که بطور تجربی مورد آزمایش قرار گرفته است، طوري روش کنترلی
غلبه بر اثرات آیرودینامیکی با هدفهاي تولیديمعرفی شد تا سیگنال

بتوانند مسیر شوندکه بر اساس زاویه گام پره و ولتاژ تولید می،اصلیروتور
. شوند را  دنبال کنندهاي که در قالب مسیر هم بیان میمرجع یا ورودي

نتایج موارد جالبی را  سازي بیان شدطور که در قسمت نتایج شبیههمان
با انتخاب زاویه گام به عنوان عملگر کنترلی، امکان -1. دهندنشان می

استفاده از زاویه گام منفی یا معکوس وجود دارد که پیامد آن نیروي 
و بر اساس اینکه نیروي و همچنین پرواز معکوس است نفی استپیشران م

توان نتیجه گرفت که پیشران با شتاب تولیدي متناسب است به وضوح می
شتاب منفی قابل دسترس است و این شتاب منفی که بواسطه 

شود براي کاهش سازي زاویه گام یا زاویه گام منفی ایجاد میمعکوس
با ثابت -2. بسیار مفید استسریع و چالک در پروازهايهاي زیادسرعت

نگه داشتن سرعت دوران روتور در باالترین سطح، ضمن غلبه بر اثر 
نیروي پیشران با کوچترین دینامیکی، طبق مدل ارئه شده گشتاور آیرو

که این امر هبه سرعت نیروي پیشران را افزایش داد،افزایش زاویه گام
.شودروتور میسبب باال رفتن سرعت وشتاب کواد

تور، نیرو  و گشتاور ایجاد شده توسط هر روتور وساختار ر-1شکل

حلقه بسته در متلب با عملگر گام متغیرنماي کلی از شبیه سازي-2شکل

مسیر مرجع سه بعدي بر حسب زمان -3شکل

هاي خروجی با بعدي مسیر مرجع توسط سیگنالردیابی سه- 4شکل
و جبران سازي سرعت دورانی روتورعملگر گام متغیراستفاده از 

متغیرزاویه گام هر روتور براي ردیابی مسیر مرجع با عملگر گام-5شکل

هر روتور براي ردیابی مسیر مرجع با عملگر پیشران براينیروي-6شکل
گام متغیر 

سازي مقدار حداکثري که براي آن در نظر گرفته شده بود در کل بازه شبیه
دهد که روش و رابطه بیان شده براي ثابت شده است و این امر نشان می

اي کامالً اعتبار ولتاژ و زاویه گام اعمالی براي ثابت نگه داشتن سرعت زاویه
طور که پیشتر در مقدمه بیان اما همان. توان به آن استناد کرددارد و می

براي پروازهاي سریع و چاالك، با توجه متغیرگردید در کوادروتورهاي گام
نگه داشته ترین حد آن باالبه ظرفیت موتور و سازه، سطح انرژي روتور در 

به سرعت نیروي ) 1(ق رابطهگام، طبدر نتیجه با کوچکترین زاویه شود می
توان پروازهاي سریع و میبا توجه به این قابلیت را افزایش داد، وتراست 

گشتاور آیرودینامیکی حاصل از 8همچنین شکل. چاالکی را انجام داد
.دهد که مقادیر کوچکی استنیروي پسا را نشان می

نتیجه گیري کلی
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قرار گرفت و با معرفی دینامیک حرکتی کوادروتور یک تجزیه و تحلیل

که بطور تجربی مورد آزمایش قرار گرفته است، طوري روش کنترلی
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عملگر گام اي هر روتور براي ردیابی مسیر مرجع با سرعت زاویه-7شکل
روتورهر سرعت دورانی  کاهش و جبران سازي متغیر

گشتاور آیرودینامیکی وارده به هر روتور در اثر افزایش و کاهش -8شکل
زاویه گام پره
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