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بُیىٍ سازی کىترلر مذ لغسشی در سیستم کىترل يضعیت ماًَارٌ با عملگر تراستر ي ماشيالتًر پُىای
پالس-پُىای باوذ
2

هحوس ًَاثی* ،1حبهس رًگزس
 - 2ٍ1زاًؾگبُ ؽْیس ثْؾتی ،زاًؾىسُ هٌْسعی فٌبٍریّبی ًَیي ،هٌْسعی َّافضب ،هٌْسعی فضبیی

چكیذٌ
اهزٍسُ سیز عیغتن وٌتزل ٍضؼیت اس اّویت ٍیضُای زر هبهَریتّبی فضبیی
ثزذَرزار اعت ٍ زر هَفمیت هبهَریت ًمؼ ثغشایی زارز .ایي همبلِ چگًَگی
افشایؼ عَل ػوز ٍ زلت سیز عیغتن وٌتزل ٍضؼیت (ثب ػولگز تزاعتز) ،را
تَعظ وٌتزلز هس لغشؽی ثزرعی هیوٌس .ػولگز سیزعیغتن وٌتزل ٍضؼیت،
تزاعتز ثب تزاعت ثبثت فزض ؽسُ اعت ٍ هبصٍالتَر پٌْبی پبلظ -پٌْبی ثبًس
ثؼٌَاى هجسل عیگٌبل وٌتزلز ثِ زعتَر رٍؽي -ذبهَػ ثزای تزاعتز اًتربة
ؽسُ اعت .ضزایت ثْیٌِ وٌتزلز ثب اعتفبزُ اس ؽجیِعبسی ػولىزز سیزعیغتن
وٌتزل ٍضؼیت تؼییي ؽسُ اعت .ضزایت ثسعت آهسُ پظ اس عی هزاحلی
ثزای تأییس صحت ،زر یه هسل وبهل غیز ذغی ثب ػولگز تزاعتز پیبزُ ؽسُ
ٍ رفتبر عیغتن وٌتزل ٍضؼیت ثزای زٍ وٌتزلز والعیه ٍ هس لغشؽی اس
لحبػ زلت ٍ ػوز تزاعتز همبیغِ ؽسُ اعتً .تبیج ثسعت آهسُ ًؾبى
هی زّس وِ وٌتزلز هس لغشؽی اس زلت ثبالتزی ثزذَرزار اعت اهب ثبػث
افشایؼ هصزف عَذت ٍ عیىل رٍؽي ذبهَػ ؽسى تزاعتز زر همبیغِ ثب
وٌتزلز تٌبعجی -هؾتمی ؽسُ اعتً .تبیج ایي همبلِ وبرثززی ثَزُ ٍ ثِ عزاح
زر اًتربة وٌتزلز هغلَة ثز هجٌبی اّساف هبهَریت ووه هیوٌٌس.
ّوچٌیي رٍػ تؼییي ضزایت جبهغ ثَزُ ٍ اهىبى ٍجَز اؽتجبُ ثِ حسالل
رعیسُ اعت ،ثٌبثزایي اهىبى تَعؼِ تحمیمبت ثزای ػولگزّبی زیگز یب
تلفیمی اس ػولگزّب ثز اعبط ایي همبلِ هیغز هیثبؽس.

ياشٌ َای کلیذی  :وٌتزلز هس لغشؽی -وٌتزل ٍضؼیت – ثْیٌِعبسی -
تزاعتز  -هبصٍالتَر پٌْبی پبلظ پٌْبی ثبًس
مقذمٍ
ػولگز تزاعتز ثِ ػلت لسرت ٍ عزػت سیبز وبرثزز سیبزی زر وٌتزل ٍضؼیت
فضبپیوب زارز لذا وبّؼ هصزف عَذت ٍ تؼساز رٍؽي -ذبهَػ ؽسى
تزاعتز ثبػث افشایؼ عَل ػوز تزاعتز ذَاّس ؽس .زر ایي همبلِ تالػ ؽسُ
ثب عزاحی ٍ اًتربة وٌتزلز هٌبعت عَل ػوز عیغتن وٌتزل ٍضؼیت
افشایؼ یبثس ثِ ًحَی وِ اس زلت عیغتن وبعتِ ًؾَز .وبّؼ عیىل
رٍؽي -ذبهَػ ؽسى تزاعتز ثبػث افشایؼ ػوز ؽیز ٍ ًبسل تزاعتز زر
ًتیجِ افشایؼ ػوز تزاعتز ذَاّس ؽس .وٌتزل هس لغشؽی ثِ ػلت همبٍم ثَزى
زر ثزاثز ػسم لغؼیتّبی هَجَز ٍ ًیش ّورَاًی هس لغشؽی ثب عجیؼت
ذبهَػ -رٍؽي تزاعتز ،اًتربة ٍ ثب وٌتزل تٌبعجی -هؾتمی ثِ ػٌَاى یه
هٌغك وٌتزل عبزُ همبیغِ ؽسُ اعت .عیگٌبل ذزٍجی وٌتزلز پیَعتِ
هیثبؽس ٍ ثىبرگیزی تزاعتز هغتلشم اعتفبزُ اس یه هجسل هیثبؽس .ایي
هجسل تبثیز سیبزی زر هیشاى هصزف عَذت ٍ عیىل تزاعتز زارز ،هبصٍالتَر
پٌْبی ثبًس -پٌْبی پبلظ ثِ ػٌَاى ثْتزیي هجسل هَجَز اًتربة ؽسُ
اعت ] .[1تبثیز ضزایت ایي هبصٍالتَر ٍ ًیش تؾریص ضزایت ثْیٌِ آى زر
تحمیكّبی لجلی ثزرعی ؽسُ اعت ٍ زر ایي همبلِ فزض ؽسُ اعت هبصٍالتَر
ػولىزز ثْیٌِ زارز .ضزایت ثْیٌِ وٌتزلز ثب ؽجیِعبسی ػولىزز سیزعیغتن
* -1اعتبزیبر (ًَیغٌسُ هربعت)
 -2وبرؽٌبط ارؽس هٌْسعی َّافضب
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وٌتزل ٍضؼیت زر هتلت تؼییي ؽسُ اعت .زر راعتبی تضویي صحت ًتبیج،
ایي اهز زر عِ هزحلِ اًجبم ؽسُ اعت ،ثِ ایي تزتیت وِ ًرغت ضزایت
ثْیٌِ زر یه هسل ته هحَرُ ٍ ثب ػولگز ایسُال ثسعت آهسُ اعت .عپظ
ضزایت زر هسل هفزٍض ثب ػولگز تزاعتز ٍ هبصٍالتَر هؾرص ؽسُ اعت ٍ ثب
ًتبیج لجل همبیغِ ؽسُاًس .ایي رًٍس ًرغت ثزای وٌتزلز هؾتمی -تٌبعجی ثِ
ػٌَاى یه وٌتزلز والعیه ٍ هؼیبری ثزای همبیغِ اًجبم ؽسُ اعت .زر
هزحلِ اًتْبیی ضزایت ثسعت آهسُ زر یه هسل وبهل غیز ذغی ثب ػولگز
تزاعتز پیبزُ ؽسُ ٍ رفتبر عیغتن وٌتزل ٍضؼیت ثزای زٍ وٌتزلز هفزٍض اس
لحبػ زلت ٍ ػوز تزاعتز همبیغِ ؽسُ اعتً .تبیج ایي تحمیك ثب اعتفبزُ اس
ؽجیِعبسی عیغتن زر هحیظ عیوَلیٌه ٍ ثزرعی رفتبر عیغتن ثزای
پبراهتزّبی هرتلف ثسعت آهسُ اعت .رًٍس تحمیك اس عبزُتزیي حبلت آغبس
ؽسُ ٍ زر وبهلتزیي حبلت ًتبیج ثسعت آهسُ ثزرعی ؽسُاًس تب احتوبل
ٍجَز ذغب وبّؼ یبثس .ثْیٌِ عبسی پبراهتزّب ثصَرت ثْیٌگی جبهغ ثَزُ
اعت .ایي همبلِ تبثیز ّز یه اس وٌتزلزّب ٍ ػولىزز آًْب را ًؾبى هیزّس ٍ اس
لحبػ رٍػ آًبلیش ٍ ثْیٌِعبسی ٍ وبرثززی ثَزى هیتَاًس زر عزاحی ٍ
عبذت هبَّارُ اّویت ٍیضُای زاؽتِ ثبؽس.
طراحی سیستم کىترل يضعیت
ثزای هغبلؼِ رفتبر عیغتن وٌتزل ٍضؼیت ًرغت ثب یىغزی اس فزضّب ثِ
عبزُ عبسی هغئلِ پززاذتِ ؽسُ اعت .زر اثتسا فزض ؽسُ وِ هبَّارُ تٌْب
زر حَل یه هحَر زٍراى هیوٌس ثٌبثزایي تٌْب حَل یه هحَر عزػت
ساٍیِای ٍ تغییز حبلت ٍجَز زارز ٍ اس وَپلیٌگ هَهٌتن هحَرّبی زیگز
صزف ًظز ؽسُ اعت .فزض ثؼسی زر هَرز تزاعتز اعت وِ فزض ؽسُ اعت
وِ تزاعتز حزوت ذغی ایجبز ًىززُ ٍ فمظ تَلیس تزن چزذؾی هیوٌس،
ثٌبثِ ایي فزض زٍ تزاعتز وِ زر جْت ػىظ ّوسیگز تزاعت تَلیس هیوٌٌس
ٍ زر ًتیجِ ثبػث تَلیس تزن زر ذالف جْت یىسیگز هیؽًَس زر ًظز گزفتِ
ؽسُ اعتّ .وچٌیي همسار تزاعت ،تزاعتزّب ثبثت ٍ ثسٍى تبذیز سهبًی زر
ًظز گزفتِ ؽسُ اعت .تٌْب اغتؾبػ هَجَز اغتؾبػ اصغىبوی ثب ضزیت
ثبثت  Cزر همبثل چزذؼ هبَّارُ زر ًظز گزفتِ ؽسُ اعت.
هبَّارُ عس عت (SEDSAT-2) 2ثِ ػٌَاى یه هبَّارُ هَفك زاًؾجَیی
= <2اًتربة ؽسُ ٍ هؾرصبت فٌی آى (جسٍل )1ثزای عزاحی عیغتن
وٌتزل ٍضؼیت اعتفبزُ گززیسُ اعت.
جذيل -1مشخصات ماًَارٌ SEDSAT-2
همسار

هؾرصِ
2

هوبى ایٌزعی kg.m
ضزیت اصغىبن C

،Ix=0/285

Iy=0/464

ٍIz=0/545

0/000453 Kg.m2/sec

زیٌبهیه عیغتن وٌتزل ٍضؼیت ثب زر ًظز گزفتي اصغىبن عجك هؼبزلِ
( )1ذَاّس ثَز:
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زر هؼبزلِ ( )1تزن اغتؾبؽی زر اثز اصغىبن ثاب ضازیت  Cزر ًظاز گزفتاِ
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کىترل يضعیت با استفادٌ از کىترلر تىاسبی -مشتقی
ثؼس اس ثزرعی زیٌبهیاه فضابپیوب ،ثاب ثىابرگیزی وٌتزلاز تٌبعاجی -هؾاتمی
عیغتن وٌتزل ٍضؼیت عزاحی ؽسُ اعت .رٍاثظ حبون ثز ایي لبًَى وٌتزلی
زر راثغِ (ً )2وبیؼ زازُ ؽسُ اعت.
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ثب تَجِ ثِ رٍاثظ ( )2( ٍ )1راثغِ (ً )3تیجِ ؽسُ اعت.
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ثب تَجِ ثِ رٍاثظ عیغتن وٌتزل ٍضاؼیت زر هحایظ عایوَلیٌه ًازم افاشار
هتلت ؽجیِ عبسی ؽسُ اعت .هبًَر چزذؼ اس ساٍیِ صفز ثِ ساٍیاِ 10زرجاِ
زر ًظز گزفتِ ؽسُ اعت ٍ عزػت ساٍیِ ای هغلَة صفز اًتربة ؽاسُ اعات.
ثزای تؾریص همبزیز ثْیٌِ ضزایت ایي وٌتزلز زر اثتسا ػولگز عیغتن ذغی
ٍ ثسٍى اصغىبن ٍ تبذیز سهبًی ،اًتربة ؽسُ اعت.
زر ؽجیِ عبسی عیغتن همابزیز هتفابٍت ضازیت تٌبعاجی ٍ ضازیت هؾاتك
آسهبیؼ ؽسُ اعت ٍ پبعد عیغتن ثب تغییز ّز یاه ثزرعای ؽاسُ اعات .ثاب
اعتفبزُ اس یه ًوَزار عِ ثؼاسی (ؽاىل  )1وَتابُ تازیي سهابى رعایسى ثاِ
پبیساری زر ذغبی ووتاز اس  0/001ثاز حغات تغییازات ضازایت تٌبعاجی ٍ
هؾتك ثزرعی ؽسُ اعت .ثز ایي اعبط ضزایت ثْیٌِ وِ وٌتزلز پبعد عازیغ
ٍ زلیك تَلیس هی وٌس هؾرص ٍ اًتربة ؽسُ اًس .ایي رٍػ ،ثاِ ػلات تَلیاس
پبعد ػیٌی ٍ ػولی ثِ رٍػّبی تحلیلی یبفتي ضازایت ثْیٌاِ تازجی زازُ
ؽسُ اعت.
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شكل  -2رفتار سیستم کىترل يضعیت با کىترلر PD

بكارگیری تراستر ي مذيالتًر در کىترل مشتقی -تىاسبی
زر لسم ثؼس تزاعتز زر عیغتن وٌتزل ٍضؼیت ثِ ػٌَاى ػولگز وٌتزلی ،ثىابر
گزفتِ ؽسُ اعت ٍ زٍثبرُ عیغتن وٌتزل ٍضؼیت ثز اعبط ٍجَز ایي ػولگاز
عزاحی ؽسُ اعت .ذزٍجی وٌتزلز عیگٌبل پیَعتِ ذَاّاس ثاَز زر حبلیىاِ
تزاعتز زٍ حبلت (رٍؽي یب ذبهَػ) زارز ثِ ایي ػلت ٍجَز هجاسل عایگٌبل
ذزٍجی السهِ عیغتن وٌتزل ٍضاؼیت ثاب تزاعاتز اعات .هاسٍالتَر پٌْابی
پبلظ -پٌْبی ثبًس ثِ ػٌَاى ثْتزیي هجسل [ ]3هَجَز اًتربة ؽاسُ اعات ٍ
ضزایت ثْیٌِ ایي هجسل وِ زر همبلِ اعتفبزُ ؽسُ اعات واِ زر جاسٍل ()2
ارائِ ؽسُ اعت.
ثزای تؾریص ضزایت ثْیٌِ وٌتزلز تٌبعاجی -هؾاتمی ،سیزعیغاتن وٌتازل
ٍضؼیت ثب اعتفبزُ اس تزاعتز زر ثزًبهِ هتلت ؽجیِعبسی ؽسُ اعات .اًترابة
ضزایت ثْیٌِ ثز اعبط ووتزیي سهبى رعیسى ثِ ّاسف وٌتزلای اًجابم ؽاسُ
اعت .زر ؽجیِ عبسی ثب تغییز زازى ّزیه اس ضزایت زر حبلیىِ ضزیت زیگاز
ثبثت اعت ووتزیي سهبى رعیسى ثِ ساٍیِ هغلَة ثزرعی ؽسُ اعت .تزاعاتز
 MRE0.1ثِ ػٌَاى ػولگز وٌتزلی اًتربة ؽسُ اعت=ً .<4تیجِ ایي ثزرعی
زر ؽىل (ً )3وبیؼ زازُ ؽسُ اعت.
جسٍل  -2ضزایت ثْیٌِ هسٍالتَر پٌْبی پبلظ -پٌْبی ثبًس
پبراهتز

همسار

ضزیت فیلتز Km

4

ثبثت سهبًی فیلتز

0/15

آعتبًِ رٍؽي ؽسى

0/5

آعتبًِ ذبهَؽی

0/5×0/3

ضزیت ٍرٍزی

0/8

ؽىل  -1ووتزیي سهبى رعیسى ثِ پبیساری ثز حغت ضزایت وٌتزل
ثب تَجِ ثِ ؽىل ( )1همابزیز ثْیٌاِ ضازایت تٌبعاجی ٍ هؾاتك 0/52 ٍ 7/7
اًتربة ؽسُاًس وِ ؽىل ( )2رفتبر عیغتن وٌتزل ٍضؼیت ،ثب اعتفبزُ اس ایي
ضزایت ًوبیؼ هیزّس.
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شكل  -3کمتریه زمان رسیذن بٍ پایذاری برر حسرض ضررایض کىتررل برا
عملگر تراستر
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ایي ثزرعی ثْیٌگی ولی را ًتیجِ زازُ اعت ٍ چَى ًتیجِ ثصَرت گزافیىای
ارائِ ؽسُ اعت ،اعالػبت هٌبعجی اس رفتابر عیغاتن ثازای تغییازات ضازایت
ثسعت آهسُ اعت .ثز ایي اعبط ضزیت هؾتمی  ٍ 1/39ضزیت تٌبعاجی 5/8
ثِ ػٌَاى ضزایت ثْیٌِ هؾرص ؽسُاًس .ثب اعتفبزُ اس ایي ضزایت عیغاتن زر
 6/68ثبًیِ تغییز ٍضؼیت را ثب ذغبی ووتاز اس  0/01زرجاِ اس صافز ثاِ 10
زرجِ اًجبم ذَاّس زاز.
کىترل يضعیت با استفادٌ از کىترل مذ لغسشی
زر وٌتزل والعیه فزض اعت وِ عزػت ساٍیِای ٍ ًیش ساٍیِ زر ّاز لحظاِ
لبثل اًساسُ گیزی هیثبؽس .زر وٌتزل ٍضؼیت ثب اعتفبزُ اس تزاعاتز ثاِ ػلات
ٍجَز تبذیز سهبًی تزاعتز زر رعایسى ثاِ تزاعات اعاوی ذاَز ٍ ّوچٌایي
اهىبى تغییز تزاعت زر اثز ؽزایظ هحیظ فضب ،یب ٍجاَز ػَاهال زیگاز هبًٌاس
ثبزّبی ذَرؽیسی ،زلات هسلغابسی عیغاتن وان اعات .زٍ رٍػ اصالی ٍ
هىول ثزای همبثلِ ثب ػسم لغؼیت ّبی هسل ،وٌتزل همبٍم ٍ وٌتزل تغجیمای
اعت .وٌتزل همبٍم ) (robustهتؾىل اعت اس یاه لغاوت اعاوی ،هؾابثِ
یه پغرَرز ذغی وٌٌسُ یب لبًَى وٌتزل هؼىاَط ٍ ،لغاوت اضابفِ ؽاسُ
ثزای وٌتزل ػسم لغؼیتّبی هسل = .<5یاه رٍػ عابزُ اس وٌتازل همابٍم،
وٌتزل هس لغشؽی اعت وِ زر ایي همبلِ ثؼٌاَاى وٌتزلاز سیزعیغاتن وٌتازل
ٍضؼیت عزاحی ٍ ثْیٌِ عبسی ؽسُ اعت.
ثزای تؾریص ضزایت ثْیٌِ وٌتزلز زر اثتسا فزض ؽسُ واِ ػولگاز عیغاتن
یه ػولگز ذغی ایسُ آل ثسٍى اغتؾبػ ٍ تبذیز سهابًی اعات .ثاب تَجاِ ثاِ
هؼبزلِ زیٌبهیه هبَّارُ (هؼبزلِ  ٍ )1فزضیبت هزثَط زر ثرؼ لجال ،لابًَى
وٌتزل هس لغشؽی اعترزاج ؽاسُ اعاتّ .اسف وٌتازل هاس لغشؽای تَلیاس

ثزای تؾریص ضزایت ثْیٌِ ثِ ؽجیِ عبسی عیغاتن زر هحایظ عایوَلیٌه
ثزًبهِ هتلت ّوبًٌس ثرؼ لجلی پززاذتِ ؽسُ اعت .یه سیزعیغاتن وٌتازل
ته هحَرُ ثزای هسل هبَّارُ ؽجیِعبسی ؽسُ اعت ٍ ثب اًجابم ؽاجیِعابسی
فَق ؽىل عِ ثؼسی ( )5حبصل ؽسُ اعت .ثز اعابط ایاي ؽاىل هایتاَاى
تؾریص زاز وِ ّزچِ ضزیت وٌتزل غیز ذغی سیبز ثبؽس ،سهبى رعیسى ثاِ
پبعد ووتز ذَاّس ثَز .اهب ثِ زلیل هحاسٍزیتّابی عابذت ایاي ضازیت زر
همسار  10هحسٍز ؽسُ اعت .ثز اعبط ایي ؽجیِعبسی ضزیت ثْیٌاِ وٌتازل
غیز ذغی  ٍ k=10ضزیت عغ لغاشػ  λ;9/65اعاتّ ،وچٌایي ضاربهت
الیِ هزسی  0/1اًتربة ؽاسُ اعات .ثاب عزاحای وٌتزلاز ٍ اعاتفبزُ ضازایت
هذوَر ،زر ووتز اس  1/6ثبًیِ ساٍیاِ تتاب ( ) ثاِ ساٍیاِ هغلاَة صافز زرجاِ
رعیسُ اعت .رفتبر عیغتن وٌتزل ٍضؼیت ثب اعتفبزُ اس ایي ضزایت زر ؽىل
(ً )6ؾبى زازُ ؽسُ اعت.

اس  10زرجِ ثِ ساٍیِ هغلَة (صافز
عیگٌبل وٌتزل ثزای تغییز ساٍیِ تتب
زرجِ) زر ووتزیي سهبى هوىي ٍ ثب ٍجَز اغتؾبػ اصغىبوی (ثب ضازیت )C
اعت .ثز ایي اعبط عغ لغشػ عجك راثغِ ( )3اًتربة ؽسُ اعت.
e

()3

n 1

) 

d

( sliding surface s ( , t ) 

dt
if n  2  s ( , t )  e  e

عغ لغشػ ثبیس ثبثت ثبؽس یؼٌی:
()4
s ( , t )  e  e      0
ثب تَجِ ثِ هؼبزالت زیٌبهیه ٍضؼیت هبَّارُ ( ،)1راثغِ ( )4ثِ صاَرت سیاز
ًَؽتِ هیؽَز:

C

U

شكل  -3کمتریه زمان رسیذن بٍ پایذاری بر حسرض ضررایض کىتررل مرذ
لغسشی

()5
   0  Uˆ  (C  I  )
I
I
زر راثغِ ( )5هؼبزلِ وٌتزل هؼبزل ثسعت آهسُ اعت .ثزای تازم غیاز ذغای
زارین:

10

5

0

) U s   ksat (s / 

زر ایي هؼبزلِ  kضزیت لغشػ ٍ  پٌْبی الیاِ هازسی اعات .ثاب تَجاِ ثاِ
هؼبزالت ( )5( ٍ )6عیگٌبل وٌتزل ایي گًَِ ثسعت آهسُ اعت:
) U  Uˆ  U  (C  I  )  ksat (s / 
()7
s

ثب تَجِ ثِ راثغِ (ً ٍ )7یش هؼبزالت زیٌبهیه عیغاتن ثاِ عزاحای عیغاتن
وٌتزل ٍضؼیت ثب اعتفبزُ اس وٌتزلز هس لغشؽی پززاذتِ ؽسُ اعت وِ ثلاَن
زیبگزام ایي عیغتن زر ؽىل (ً )4وبیؼ زازُ ؽسُ اعت.
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شكل  -6رفتار سیستم کىترل يضعیت با کىترل مذ لغسشی

بكارگیری تراستر ي مذيالتًر در کىترل مذ لغسشی
پظ اس عزاحی عیغتن وٌتزل ٍضؼیت ثب ثِ وبرگیزی وٌتزلز هس لغشؽی ،ایي
عیغتن ثب اعتفبزُ اس ػولگاز تزاعاتز ٍ هاسٍالتَر  PWPFعزاحای ٍ ؽاجیِ
عبسی ؽسُ اعت .هسل ؽجیِعبسی ؽسُ تغییز ًىززُ اعت ٍ ّوبى هبَّارُ ثِ
ػٌَاى هسل اعتفبزُ ؽسُ اعت .تزاعتز ٍ هبصٍالتَر پٌْبی پابلظ پٌْابی ثبًاس
وِ زر ثزرعی وٌتزلز تٌبعجی -هؾتمی اًتربة ؽسُاًس زر ایاي ؽاجیِ عابسی
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جسٍل  -3هیشاى هصزف عَذت

ًیش اعتفبزُ ؽسُ اعت .ووتزیي سهبى رعیسى ثاِ ساٍیاِ هغلاَة ثاز حغات
تغییزات ّز زٍ ضزیت وٌتزلز زر ؽىل (ً)7ؾبى زازُ ؽسُ اعات .ثاز اعابط
ایي ؽجیِ عبسی ثب اًتربة ضزیت وٌتزل غیز ذغی  ٍ k=6/45ضزیت عاغ
لغشػ ٍ λ;9/95ضؼیت هابَّارُ زر  1/177ثبًیاِ ثاِ ساٍیاِ هغلاَة ذَاّاس
رعیس .ثزرعی ٍ همبیغِ ًتبیج ثسعت آهاسُ ثاب حابلتی واِ اس ػولگاز ایاسُال
اعتفبزُ ؽسُ ًؾبى هی زّس وِ ایي ًتبیج اس اػتجبر وابفی ثزذاَرزار ّغاتٌس،
سیزا ثب تغییز ػولگز ضزایت اس ّوسیگز ٍاگزا ًؾسُاًس.

وٌتزلز هس لغشؽی

وٌتزلز هؾتمی -تٌبعجی

حَل

هحَر X

14.0845

12.6757

حَل

هحَر Y

9.9761

8.8283

12.2781

11.717

حَل هحَر

Z

وتیجٍ گیری

شكل  -7کمتریه زمان رسیذن بٍ پایذاری بر حسرض ضررایض کىتررل مرذ
لغسشی با عملگر تراستر

مقایسٍ با استفادٌ از معادالت دیىامیک غیر خطی ماًَارٌ
پظ اس تؾریص ضزایت ثْیٌِ زٍ وٌتزلاز هاس لغشؽای ٍ وٌتازل تٌبعاجی –
هؾتمی ثِ همبیغِ ایي زٍ وٌتزلز زر عیغتن وٌتزل ٍضؼیت پززاذتاِ ؽاسُ
اعت .ثزای ایي هٌظَر اس هؼبزالت زیٌبهیه غیاز ذغای هابَّارُ ثاز اعابط
هزجغ = <6اعتفبزُ ؽسُ اعت .ؽجیِ عبسی ثز اعبط ایي هؼبزالت عِ زرجاِ
آسازی اس ارسػ ثبالیی ثزذَرزار اعت چزا واِ ثاسٍى ّیچگًَاِ عابزُعابسی
ٍضؼیت هبَّارُ ؽجیِعبسی ٍ وٌتزل ؽسُ اعت ٍ عیغاتن وٌتازل ٍضاؼیت
ثغَر وبهل ؽجیِعبسی ؽسُ اعت.
2
ؽجیِ عبسی وبهپیَتزی ثزای هبَّارُ ثب هوبى ایٌزعی ّابی) 0/285 (kg.m
= Iz=0/545ٍ Iy=0/464 ،Ixاًجبم ؽسُ اعت .فزض ؽسُ اعت وِ ایي هبَّارُ
زر یه هسارُ زایزٍی زر ارتفبع  800ویلَهتزی سهیي لزار گزفتِ اعت.
تزاعتز هَرز ًظز ایسُ آل ثَزُ ٍ ثسٍى تبذیز سهبًی تزاعت هَرز ًظز را تَلیاس
هیوٌس .حَل ّز هحَر چْبر تزاعتز وبر گذاؽتِ ؽسُ اعات ،ثاِ ًحاَی واِ
تزاعتز ّبی همبثل تزاعت ذالف جْت ّوسیگز تَلیس هی وٌٌس ٍ جفت زیگز
تزن هربلف تَلیس ذَاٌّس وزز .فزض ؽسُ وِ همسار تزاعت تَلیسی ثزاثز ثاب
تزن وٌتزلی اعت .ثز ایي اعبط تزن زر ّز جْت زٍ ثزاثز تزاعات ،تزاعاتز
اعت( .چَى زٍ تزاعتز تزن وٌتزلی را تَلیس های وٌٌاس) .اس حزوات ذغای
تَلیس ؽسُ تَعظ تزاعتزّب ًیش صزفٌظز ؽسُ اعت.
هاااابًَر تغییااااز ٍضااااؼیت اس صاااافز زرجااااِ ثااااِ سٍایاااابی وَچااااه
 6 , com  4 , com  4

com

 زر زٍ حبلاات ؽااجیِعاابسی ؽااسُ اعاات.

ًرغت عیغتن وٌتزل ٍضؼیت ثب وٌتزلز هؾتمی -تٌبعاجی عزاحای ؽاسُ ٍ
ایي هبًَر ؽجیِ عبسی ؽسُ اعت .زر حبلت ثؼاسی اس وٌتازل هاس لغشؽای زر
عیغتن وٌتزل ٍضؼیت اعاتفبزُ ؽاسُ اعات .ایاي زٍ عیغاتن ثاب یىاسیگز
همبیغِ ؽسُاًس وِ ًتبیج ایي ؽاجیِعابسی زر ؽاىل (ً )8وابیؼ زازُ ؽاسُ
اعت .ثز اعبط ایي ؽجیِعبسی وٌتزل هس لغشؽی اس زلت ثابالتزی ثزذاَرزار
اعت اهب هیشاى هصزف عَذت ٍ عایىل تزاعاتز ثیؾاتز اس وٌتزلاز هؾاتمی
تٌبعجی اعت .هیشاى هصزف عَذت ثزای ّز وسام اس وٌتزلزّب زر جسٍل ()3
ارایِ ؽسُ اعت.
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زر ایي همبلِ ػولىزز زٍ وٌتزلز هس لغشؽای ٍ وٌتازل هؾاتمی -تٌبعاجی زر
عیغتن وٌتزل ٍضؼیت یاه هاسل هؾارص اس هابَّارُ ثزرعای ؽاس .رًٍاس
ثزرعی ثگًَِای اعت وِ اثتاسا اس عابزُتازیي حبلات هوىاي ثازای عیغاتن
وٌتزل ٍضؼیت اعتفبزُ ؽسُ تب ضزایت ثْیٌاِ زٍ وٌتزلاز هفازٍض هؾارص
ؽَز .زر هزحلاِ ثؼاسی تزاعاتز ٍ هاسٍالتَر پٌْابی پابلظ -پٌْابی ثبًاس زر
عیغتن تؼجیِ ؽسُ ٍ رًٍس تحمیك تىزار ؽسُ اعت .ثز اعبط ؽجیِعبسیّبی
ارائِ ؽسُ ضزایت ثْیٌِ وِ ووتزیي هست سهبى هبًَر (ثسٍى جْؼ وٌتزلای)
را ًتیجِ هی زٌّس هؾرص ؽاسًس .ثاب هؼلاَم ؽاسى ایاي ضازایت ثْیٌاِ زٍ
وٌتزلز زر یه ؽجیِ عبسی وبهل هجتٌی ثاز هؼابزالت غیاز ذغای زیٌبهیاه
فضبپیوب ثب یىسیگز همبیغِ ؽسًس .زلت ثبال ّوزاُ ثب هصزف عَذت ثبال ثازای
وٌتزلز هس لغشؽی اس ًتبیج ایي همبیغِ ثَزُ اعت .ثاز اعابط ایاي ًتابیج واِ
ثسٍى ًیبس ثِ آسهبیؼّبی پزّشیٌِ عرتافشاری ثسعت آهسُ اعات عازاح ثاز
هجٌبی زلت یب ػوز هبهَریت هیتَاًاس وٌتزلاز هغلاَة را اًترابة ٍ ضازایت
ثْیٌِ را ثز اعبط رًٍس ایي همبلِ تٌظین ًوبیس.
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