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 )نويسنده مخاطب( s.mohajerin@aut.ac.ir، کارشناس ارشد هوافضا -1

 دانشیار -2

 دانشیار -3

 

 

های  تأثیر شرایط مرزی بر روی کنترل فعال ارتعاشات صفحات متشکل از مواد مرکب توسط لایه

 پیزوالکتریک

 
 3ابوالقاسم نقاش ،2محمد همایون صدر ،1صدف مهاجرین

 تهران( کیتكنيپل) امیرکبیردانشكده مهندسي هوافضا، دانشگاه صنعتي 

 
 

 چکیده 

در صنايع هوافضا که احتمال قرارگرفتن سازه ها در معرض نیروهاى 

برانگیزش خارجى وجود دارد، کنترل ارتعاشات به عنوان مسأله اى مهم 

تلقى مى گردد. بنابراين لازم است که اين ارتعاشات را شناسائى و به گونه 

اى در کنترل خود درآوريم. در اين مقاله، براى کنترل فعال ارتعاشات 

صفحات کامپوزيت از مواد پیزوالكتريک به عنوان عملگر)براى تحريک و 

اضافه کردن میرايى به سازه( و حسگر)براى اندازه گیرى ارتعاشات سازه( 

به يک کد نرم افزار متلب روش ارائه شده توسط استفاده شده و 

براى مدل سازى سیستم و بدست آوردن کامپیوتری تبديل شده است. 

سازه همراه با مواد پیزوالكتريک از روش اجزاء محدود  معادلات حرکت

براى  شده است. هم چنین استفاده صفحاتتئوری کلاسیک مبتني بر 

اثرات الكترومكانیكى مواد پیزوالكتريک در بدست آوردن معادلات سیستم، 

استخراج شده و با  سیستمسپس مدل فضای حالت نظر گرفته شده است. 

انتقال اين مدل فضای حالت به نرم افزار متلب در محیط سیمولینک، 

به سیستم دينامیكي اضافه شده و برای هر نوع  PIDکنترل کننده 

استفاده از مواد پیزوالكتريک، با طراحي يک کنترلر با استفاده از پسخورد 

ايب کنترلي های کنترل، ضر موقعیت و سرعت سیستم و به کارگیری روش

صحت سنجي، نتايج بدست مناسب بدست آمده است. سپس به منظور 

با آمده با نتايج موجود در مقالات مورد ارزيابي قرار گرفته است و در نهايت 

شرايط مرزی صفحه در بهبود رفتار دينامیكي  تأثیر اعمال بار دينامیكي

طالعه و کاهش دامنه ارتعاشات سازه مورد م بر رویسیستم و همچنین 

 بررسي قرار گرفته است.

کنترل فعال ارتعاشات، لايه های پیزوالكتريک، مدل  واژه های کلیدی:
  PIDکنندهاجزاء محدود، صفحات کامپوزيت، کنترل

 

 مقدمه  -1

های مختلف مانند ساختمان، هواپیما، ماهواره و وجود ارتعاش در سازه

 های اتمي علاوه بر و میكروسكوپ هاپمپكرویمتر نظیر های کوچکسازه

 تواند صدمات زيادی به سازه وارد آورد.ها ميمختل نمودن عملكرد آن

 

از  است. ريناپذاجتنابها امری به همین خاطر کنترل ارتعاشات اين سازه 

با روند رو به رشد مهندسي کنترل و مهندسي سازه،  زمانهمسوی ديگر 

های پیشرفته، همچون کنترل اجسام صلب و اجسام الاستیک در سیستم

. مطابق با تفكرات است شدهليتبدهای فضايي به چالش مهمي سیستم

تعدادی  لهیوسبهکنوني در مهندسي کنترل، تنظیم رفتار اين اجسام 

هايي که برای دستیابي باشد. يكي از روشعملگر با دقت بالا قابل انجام مي

« های هوشمندسازه»گیرد، استفاده از به اين هدف مورد استفاده قرار مي

ی پردازشگر با دقت بالا ها، عملگرها و شبكهحسگرهاهايي با يعني سازه

ای اطلاعات های هوشمند، امكان دريافت لحظههای سازهاز ويژگيباشد. مي

ها از رهگذر اين اطلاعات است. درباره وضعیت سازه و قابلیت کنترل آن

حسگرها وسايل دريافت اطلاعات و عملگرها وسايل اعمال کنترل هستند. 

د پیزوالكتريک به دلیل به دلیل از بین انواع حسگرها و عملگرها، موا

خواص مستقیم و غیرمستقیم منحصر به فرد اين مواد، برای کنترل و ... 

ی کنترل فعال ارتعاشات سازه  مطالعات متعددی در زمینه کاربرد دارند.

های مختلف )تیر، ورق و پوسته( با استفاده از دو رويكرد کنترل شكل و 

اين مقاله به برخي از مهمترين  حذف ارتعاشات انجام شده است که در

رامش کارهای انجام شده در سال های اخیر اشاره مي شود. به عنوان مثال 

(Ramesh) [1 به بررسي موقعیت مناسب عملگر و سنسور پیزوالكتريک ]

کنترل  [2] (Hariri)ی حرير برای کنترل بهینه ارتعاشات پرداخته است.

 [3] (Salleh) الحصو  پیزوالكتريکارتعاشات با استفاده از وصله های 

 بررسي کردند.هر کدام جداگانه را  ارتعاشات صفحات هوشمند فعالکنترل 

کنترل فعال ارتعاشات سازه ورق با استفاده از قطعه  [۴] (Wang)وانگ 

پیزوالكتريک و با در نظر گرفتن اثرات الكترومكانیكي ناشي از حضور 

و  (Shungi) يانگد و در نهايت را مورد مطالعه قرار دار پیزوالكتريک

کنترل فعال ارتعاشات صفحات کامپوزيت با لايه  [۵] (Schmidt) اشمیت

را بررسي و مطالعه  های پیزوالكتريک با استفاده از تئوری برشي مرتبه اول

 کردند.

 

 مواد پیزوالکتریک -2

توسط برادران کوری  1881پديده پیزوالكتريسیته اولین بار در سال 

(Pierre and Jacques Curie) .به مي توان پیزوالكتريک را اثر کشف شد 

 مستقیم( و مكانیكي )تأثیر به الكتريكي انرژی کننده تبديل يک عنوان

 که دهد مي رخ زماني تنها تبديل اين معكوس( دانست. بالعكس )تأثیر

 تشكیل و باردارشدن قابلیت که شده باشد تشكیل اجزايي و ذرات از ماده
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ی مادهباشد. بدين معني زماني که يک  داشته را الكتريكي قطبي دو

يک میدان الكتريكي  گیردميپیزوالكتريک در معرض فشار مكانیكي قرار 

ی پیزوالكتريک نقش حسگر را بازی وصلهکه در اين صورت  کنديمتولید 

که شود، هنگامي گفته مي به اين فرايند اثر مستقیم پیزوالكتريک، کنديم

شود، يک میدان ی پیزوالكتريک در نقش عملگر به کار گرفته ميوصله

شود که باعث تغییر شكل در ماده الكتريكي به وصله پیزوالكتريک وارد مي

 در خاصیت . اين[۶]گويندپیزوالكتريک ميمعكوس اين اثر  به خواهد شد،

 از استفاده که گفت توان است. مي يافته کاربرد ها کننده تحريک طراحي

 چون هايي  زمینه در حسگر يا کننده تحريک عنوان به پیزوالكتريک مواد

 گسترش  اخیر های سال طي در ارتعاشات کنترل يا صوت و آکوستیک

 است. داشته چشمگیری

 
اثر مواد هوشمند -1شکل  

 
 معادلات حاکم بر مواد پیزوالکتریک -2-1

ترين حالت به مواد را در ساده توان خاصیت پیزو الكتريكيمي بطور کلي

 :صورت دو معادله زير نمايش داد

(1) 
         

        

E E

T

S S T d E

D d T E

 

 

 

بالا که در رابطه S های کرنشلفهؤبردار م، 
E

S نرمي، ماتريس T

،های تنشلفهؤبردار م E و بردار شدت میدان الكتريكي d ماتريس 

عناصر برخي برای  صفر یرضرايب غدارای است که  کوپلینگ پیزو الكتريک

 عملگرتوان به حسگر يا که با استفاده از هريک از اين ضرايب مي مي باشد

های ماتريس کوپلینگ بسته به اينكه کدام يک از درايه خاصي دست يافت.

های شاهد ايجاد کرنش باشد با تغییرات شدت میدان الكتريكي غیر صفر

های ماتريس کوپلینگ به نوع بودن درايه خواهیم بود. متفاوت متفاوتي

 اعمالي بر پیزو الكتريک و جهت کريستالوگرافي آن با میدان الكتريكي

روی ماده بستگي دارد. بنابراين با تغییر نوع ماده و يا تغییر جهت آن با 

رابطه اين درنین همچ خواهیم بود. های متفاوتيمیدان شاهد تولید کرنش

 D و الكتريكيايي بجاج راردب   ی الكتريكيماتريس نفوذپذير 

 .[۷] باشدمي

 

 تئوری کلاسیک صفحه  -3

ئوری ت کنديمتئوری موجود که رفتار يک صفحه را توصیف  نيترساده

  توسعه کرشهف اتیفرضصفحه کلاسیک نام دارد که بر مبنای ارضا شدن 

[. اساس اين 8شود ]يماست و به آن تئوری کرشهف نیز گفته  افتهي

 اند از:تئوری و فرضیات کیرشهف عبارت

خط راست عمود بر صفحه میاني )عمود عرضي( پس از تغییرر  .1

 .مانديمشكل همچنان مسطح باقي 

خط راستي عمود بر صفحه میاني براثر تغییر فرم صفحه تغییرر  .2

 کند.طول پیدا نمي

چرخد که پس ای ميگونهعمود بر صفحه میاني بهخط راستي  .3

 ماند.از تغییر فرم هم چنان عمود بر صفحه میاني باقي مي

 
ها اغراق شده است.(مفروضات صفحه کیرشهف )در اندازه -2شکل  

 

در فرضیات کیرشهف و بر اساس ثابت ماندن بعد ضخامت  2و  1از فرض 

 .شودايجاد نمي کرنشي در صفحهzگیريم که در راستای نتیجه مي

(2) 0
zz

w

z



 


 

مستقل است. با توجه  zاز  wدهد که در صفحه کلاسیک اين نشان مي

همچنین عدم تغییر شكل  وهای برشي در ضخامت صفحه به تعريف کرنش

های برشي عرضي صفحه شده است کرنشصفحه در اساس فرض سوم داده

 آيند.در اين تئوری مطابق صفر به دست مي

(3) 0
xz

u w

z x


 
  
 

 

 و

(۴) 0
yz

v w

z y


 
  
 

 

 

 روابط تعادل الکتریکی و مکانیکی -4

جهت استخراج معادلات دينامیكي صفحه، از اصل همیلتون استفاده 

گردد. اصل همیلتون در بازه زماني مي
0 f

t t   صورت زير ارائه به

 .[۹] گرددمي

(۵)  
0

0

f
t

xt

t

T U W dt


     

و  T ،U به ترتیب در رابطه اخیر،
axt

W های جنبشي، نمايانگر انرژی

 باشند.پتانسیل و کار نیروهای خارجي مي

با جايگذاری معادلات مشخصه در رابطه اخیر، انرژی پتانسیل پوسته با در 

 آيد.ميصورت زير در نظر گرفتن اثرات پیزوالكتريک و به

(۶) 
   

 
1

1

2

1

2

TT T

TV

e E

U dv

E K E

  





 
 
 
  
 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

)علامت نقطه گردد ( تعیین مي۷نیز از رابطه ) انرژی جنبشي پوسته

 است(. دهنده مشتق زمانينشان

(۷) 
1

2

T

V

T u u dv  

   توان نوشت.با جايگذاری روابط در رابطه اصل همیلتون مي

(8) 

 

 

 

 

 

1

   

 

 

   

  0

T T

TT

T

V
T

T

b

T

s e

A

N

T

pi

i

u u

e E

E e dV

E k E

u f

u f q dA

u f

   



 





 




 









 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 







 

رابطه فوق، فرم تغییراتي معادلات دينامیكي حاکم بر ارتعاشات خطي 

-ارائه مي بار الكتريكي تحتهای پیزوالكتريک را کامپوزيت با لايه صفحه

 دهد.

 

 معادلات اجزاء محدود  -5

های پیزوالكتريک منظور تحلیل صفحه کامپوزيت با لايهدر اين پژوهش، به

 گردد.)با چهار گره( استفاده مي از المان چهارضلعي از نوع ناسازگار

درجه آزادی در  3منظور تحلیل جابجايي صفحه برای هر گروه المان، به

 اند از:شده است که عبارتنظر گرفته

(۹) 
0 1 2
, ,w   

های درونیاب مرتبه بالا برای ایبنابراين نیازی به استفاده از چند جمله

توان از توابع درونیاب خطي که به درنتیجه ميها نیست و تقريب جابجايي

 توابع لاگرانژ معروفند، استفاده کرد.

با استفاده از توابع درون ياب تعريف شده، بردار درجات آزادی مربوط به 

توان برحسب بردار مقادير اين درجات آزادی در جايي المان را ميجابه

های المان محل گره 
( )u

  [۹]صورت زير بیان نمود به.    

(11)    

u
u N u


 

های پیزوالكتريک بردار میدان الكتريكي برای هرکدام از لايهاز طرفي 

 صورت زير است.به

(11)  
3

0 0
T

E E 

که بردار میدان الكتريكي برابر با منفي گراديان پتانسیل الكتريكي 

باشد. حال اگر تغییرات پتانسیل الكتريكي در جهت ضخامت لايه مي

 توان نوشت.پیزوالكتريک خطي فرض شود، مي

(12) 3

p

E
h


  

 (13) در رابطه ی
L
  پتانسیل الكتريكي لايه پیزوالكتريک پايیني پوسته

و 
U
 باشدپتانسیل الكتريكي لايه پیزوالكتريک بالايي پوسته مي.   

(13)    
T

L U


   

 برحسبتوان بردار میدان الكتريكي هر لايه پیزوالكتريک را از طرفي مي

صورت زير نوشت.بردار درجات آزادی پتانسیل الكتريكي المان به
 

 

(1۴)    
E B




  

Bماتريس 
   های پیزوالكتريک بالايي و پايیني برای هرکدام از لايه

 باشد.صورت زير ميبه

(1۵) 
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توان برحسب بردار را مي پتانسیل الكتريكي هر لايه پیزوالكتريک 

درجات آزادی پتانسیل الكتريكي المان   صورت زير نوشت.به 

(1۶)    
N




  

Nماتريس 
    ماتريس تابع شكل پتانسیل الكتريكي نام دارد و برای

صورت زير ارائه پیزوالكتريک بالايي و پايیني بههای هرکدام از لايه

  گردد.مي

(1۷) 
   0 1N


 

   1 0N

 

و تي معادلات دينامیكي حاکم برصفحه با جايگذاری روابط در فرم تغییرا

ها، مدل المان محدود صفحه کامپوزيت همراه با سپس سوار کردن المان

 .آيدصورت زير به دست ميپیزوالكتريک تحت بار مكانیكي  بههای لايه

(18) 
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uu uu u mL G

u q
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K U K f



 

    

  

 

رابطه ی بالا معادلات المان محدود حاکم بر رفتار ارتعاشي خطي صفحه 

های پیزوالكتريک تحت بارهای مكانیكي  عرضي را کامپوزيت همراه با لايه

                                دهد.که در آن:         نمايش ميبر اساس تئوری مرتبه اول برشي پوسته 

(1۹) 
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(21) 
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با جايگذاری
eq

M  
و 

eq
K  

که به ترتیب ماتريس جرم و سختي معادل  

 شوند.صورت زير ارائه مي( به18هستند، رابطه ی )

(22) 
   

        
1

eq uu

eq uu u u

M M

K K K K K
  





 

 

                                                       

 PIDطراحی کنترلر  -6

مناسب  تعیین کنترل هایسیستم طراحي هایقسمت ترينمهم از يكي

تعريف  رفتار بهترين به رسیدن و سیستم است. تنظیم کنترلر پارامترهای

کاهش  و پايداری افزايش قبیل از موردنظر مثبت عوامل همه که است

موارد  بسیاری در اما؛ است نهفته آن در سیستم ماندگار حالت خطای

 .نمايندمي عمل موارد اين از يكي بهبود جهت در تنها مختلف کنترلرهای

 که حالتي است. يعني طراحي اپتیمم نقطه تعیین سر بر بحث لذا

 ترينکوتاه دارای واحد پله ورودی به نسبت مداربسته سیستم العملعكس

 زمان طول در خطا مطلق قدر منحني زير سطح باشد، زمان استقرار

 نسبت مداربسته سیستم العملعكس حداکثر و باشد مقدار ممكن حداقل

 هایسیستم میان در اما؛ باشد مقدار محدوديت دارای پله واحد ورودی به

 متعددی مزايای دارای سادگي عین در PIDکنترل، کنترلر  مختلف

 خطای کاهش و نوسانات دامنه کاهش پايداری سیستم، افزايش ازجمله

 و است گرفته قرار توجه مورد بسیار دلیل است. به همین ماندگار حالت

 قابل کنترلر اين توسط دينامیكي هایپروسهو  هاسیستم %۹۵ از بیش

 .[11] باشندمي شدن کنترل

 داريم: PIDبرای بررسي رفتار سیستم حلقه بسته با استفاده از يک کنترلر 

(23) 
p d i

de
U K e K K edt

dt
    

بنابراين تابع تبديل يک ؛ مقدار خطا و انحراف از مقدار مطلوب است eکه 

 آيد:به صورت زير در مي PIDکننده کنترل
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 فضای حالت -7

سیستم گسسته شده توسط روش المان محدود دارای درجات آزادی بسیار 

شود. با باشد که برای کار کنترلي باعث صرف هزينه زيادی ميزيادی مي

توجه به اينكه مودهای اصلي سیستم )مودهای اولیه سیستم( نقش 

توان تعداد محدودی کنند، ميتری در رفتار دينامیكي سیستم ايفا ميمهم

 [.11]مدل کرد از اين مودهای سیستم را 
صورت زير A،Bهایماتريسبا استفاده از کاهش مرتبه ی مدل، که 

 شوند.تعريف مي

(2۵) 
* 1 * * 1 *

*

0 1

(M ) (M )

0

A
K C

B
N

 


 



 
 
 

 
 
 

 

 
 بلوک فضای حالت مورد بررسی -3شکل

 

:برای نمايش معادلات در فضای حالت  

ورودی سیستم، ولتاژ اعمالي عملگرهای پیزوالكتريک به صفحه  (1

 است.

 باشد.ها ميهای سیستم، مودهای ارتعاشي و سرعت آنحالت (2

خروجي سیستم ولتاژی است که از حسگرهای پیزوالكتريک خوانده  (3

 شود.مي

استفاده از سیستم گسسته شده توسط روش المان محدود  در هنگام (۴

 نمايیم.از مودهای اصلي سیستم استفاده مي

 صحت سنجی نتایج -8

های ارائه شده توسط کد نوشته شده از به منظور اطمینان از صحت پاسخ

عبارت ديگر با  استفاده شده است و به [۵]روش اجزاء محدود از مرجع 

توان نسبت مقايسه نتايج استخراج شده از کد و نتايج حاضر در مراجع مي

 به صحت فرمولاسیون ارائه شده در اين مقاله قضاوت نمود.

 
های پیزوالکتریک در نقش صفحه کامپوزیت به همراه وصله -4شکل

 حسگر و عملگر

 

های گیردار که وصلهدر اين مرجع ارتعاشات يک صفحه کامپوزيت يک سر 

اند، پیزوالكتريک روی سطح بالا و پايین آن به صورت لايه کامل قرار گرفته

  ۴طور که در شكلبا روش کنترل فعال ارتعاشات بهبود يافته است. همان

های پیزوالكتريک روی سطح بالا نقش عملگر و است، وصله شدهدادهنشان 

ش حسگر را دارند. ابعاد سازه های پیزوالكتريک روی سطح پايین نقوصله

متر از جنس گرافیت اپوکسي با لايه میلي 211×211×1میزبان 

 باشد.مي 1جدول{ با مشخصات ذکر شده در -۴۵/۴۵/-۴۵/۴۵چیني}

 
 ماده گرافیت اپوکسیخواص -1جدول

 مقدار خواص ماده

1
(GPa)E  1۵1 

2
(GPa)E  ۹ 

3
(GPa)E  ۹ 

12
(GPa)G  1/۷  

23
(GPa)G  ۵/2  

31
(GPa)G  1/۷  

12
  3/1  

13
  3/1  

23
  1/3  

3

(kg/ m )  1۶11 
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متر از جنس میلي ۴1×۴1×1/1های پیزوالكتريک همچنین ابعاد وصله

باشند که در روی مي 2يک با مشخصات ذکر شده در جدولپیزوالكتر

 اند.سطح  بالايي و  سطح پايیني صفحه قرار گرفته

 
  پیزوالکتریکماده  خواص-2جدول

 خواص ماده مقدار

۶3 (GPa)E    

3/1    

-2/۵۴×11-12 
31 32

/( )d d C N  

1/۵×11-8 
33

( )/F m  

۷۶11 
3

(kg/ m )  

نیوتن  1در آخر بار دينامیكي به صورت يک نیروی اغتشاشي پله با بزرگي 

شود و تا وارد ميی وسط انتهای صفحه ثانیه دقیقا به نقطه 1/1در زمان 

 پذيرد.برداری انجام ميثانیه داده 8/1زمان 
 های طبیعیفرکانس -8-1

های طبیعي برای پنج مد اول به دست آمده و نتايج در اين قسمت فرکانس

دهنده آمده است که نشان 3در جدول [۵] روش حاضر  با نتايج مرجع

 است.ه فرمولاسیون ارائه شده در اين مقال دقت قابل قبول

 
 [5]های طبیعی صفحه هوشمند با مرجع مقایسه فرکانس -3جدول

 درصد خطا
 (Hz)فرکانس طبیعي 

ی مدشماره  
حاضرروش  [۵]نتايج    

18/1  ۴۵8/21  ۵1/21  1 

2۴/1  3۹۵/۶3  2۴/۶3  2 

۶8/2  3۹/133  ۹1/12۹  3 

۶3/1  ۴2/18۶  ۴2/183  ۴ 

11/۷  13/233  8۶/21۷  ۵ 

 
 کاهش یافته مورد بررسی با مرجع مقایسه نتایج مدل  -8-2

برای صحت سنجي کد نوشته شده، نتايج دو حالت سیستم حلقه باز و 

ی صفحه با نتايج مدل تغییر شكل برشي افتهحلقه بسته مدل کاهش ي

ايج آن برای مدل حلقه باز مقايسه شده است که نت [۵]مرتبه اول مرجع 

با يكديگر  کاملا  آمده است که مطابق شكل رفتار دو مدل  ۵در شكل

ها در مقدار بسیار کمي جمع شدگي نمودار مطابقت دارد. تنها اختلاف آن

های طبیعي است که اين اختلاف تنها به دلیل تفاوت بسیار کم در فرکانس

 باشد.و در نتیجه ضرايب میرايي ريلي مي

کاهش يافته و مدل  تطابق بین رفتار دينامیكي سیستم حلقه باز برای مدل

ی صحت کد نوشته شده برای حسگر پیزوالكتريک دهندهنشان، مرجع

 باشد.مي

 
برای ولتاژ  [5]مقایسه نتایج مدل کاهش یافته با مدل مرجع  -5شکل

 حسگر در سیستم حلقه باز

 

ی عملگر پیزوالكتريک، سیستم حلقه سازمدلبرای نشان دادن صحت در 

مورد  PD کنندهکنترلبسته بايد مورد بررسي قرار گیرد. در اين راستا 

باشد، به کننده ميشامل ضرايب اين کنترل ۴استفاده در مرجع که جدول

 شود.سیستم حلقه باز مدل فضای حالت تشكیل شده اضافه مي
 

 PID [5]کننده ضرایب کنترل -4جدول

 ضريب مشتق گیر
D 

یرضريب انتگرال گ  
I 

 ضريب تناسبي
P 

11/1  1 2 

به سیستم حلقه باز و تشكیل سیستم حلقه  PD کنندهکنترلبا اعمال 

نشان  ۶ده با مرجع مقايسه شده است و شكلبسته نتايج به دست آم

ی ولتاژ حسگر برای مدل کاهش يافته و مدل مرجع به همراه دهنده

ی نتايج ولتاژ حسگر سیستم حلقه بسته است که مقايسه PDکننده کنترل

برای مدل کاهش يافته فضای حالت و مدل مرجع بیانگر تطابق رفتار 

ها در ابطه با اختلاف ناچیز آندينامیكي دقیق اين دو مدل است و در ر

 شده است.قسمت قبل توضیح داده

 
 برای مدل کاهش یافته و مقایسه PDکننده ولتاژ حسگر با کنترل -6شکل

 [5] با نتایج مرجع
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شده به عملگر پیزوالكتريک در حضور همچنین نتايج ولتاژ اعمال

 آورده شده است. ۷در شكل PDکننده کنترل

 
 برای مدل کاهش یافته و مقایسه PDکننده ولتاژ عملگر با کنترل -7شکل

 [5]با نتایج مرجع 

 

و توضیحات  [۵]با توجه به مقايسه نتايج  مدل کاهش يافته و مدل مرجع 

توان نتیجه گرفت که کد نوشته شده و مدل فضای حالت شده ميداده

توان یمولینک از تطابق خوبي برخوردار است و ميايجاد شده در محیط س

های حسگر و عملگر پیزوالكتريک از آن برای بررسي صفحه به همراه وصله

 استفاده کرد.

 

 بررسی شرایط مرزی مختلف -9

چشمگیری در بهبود رفتار  تأثیراز آنجايي که شرايط مرزی صفحه 

دينامیكي سیستم دارد، در اين بخش پنج حالت متفاوت برای شرايط 

شود تا مرزی صفحه در نظر گرفته شده است و نتايج با يكديگر مقايسه مي

بهترين مورد از اين پنج حالت يعني بهترين نوع شرايط مرزی صفحه به 

 منظور بیشترين کارآيي انتخاب شود.

اين پنج حالت شرايط سازه از نظر جنس و ابعاد صفحه کاملا برای تمامي 

با تفاوت در نوع لايه چیني ماده به صورت  [۵]مشابه مدل مرجع 

که  PZT-5Aملگر از نوع ع{و همچنین استفاده از 1/۹1/۹1/1}

که مشخصات آن در  PVDFو حسگر از نوع  ۵مشخصات آن در جدول

به صورت لايه ی کامل در بالا و پايین صفحه به جای آمده است،  ۶جدول

 ، در نظر گرفته شده است. PZTعملگر و حسگر 

 
 PVDF [12]خواص ماده پیزوالکتریک  -5جدول

 خواص ماده مقدار

11۹×2    E GPa  

12-11×23  
31 32

/( )d d C N  

11-11×1۶/1  
33

( )/F m  

1۷81 3

(kg/ m )  

 

 

 

 

 

 

 

 PZT-5A [13]خواص ماده  -6جدول

 مقدار خواص ماده مقدار خواص ماده

1
(GPa)E  ۶1 12

31
(10 m/ v)d



 1۷1-  

2
(GPa)E  ۶1 12

32
(10 m/ v)d



 1۷1-  

3
(GPa)E  2/۵3  12

33
(10 m/ v)d



 3۷۴ 

12
(GPa)G  ۶/22  12

15
(10 m/ v)d



 ۵8۴ 

23
(GPa)G  1/21  12

24
(10 m/ v)d



 ۵8۴ 

31
(GPa)G  1/21  8

11
(10 F/ m)p



 ۵3/1  

12
  3۵/1  8

22
(10 F/ m)p



 ۵3/1  

13
  38/1  8

33
(10 F/ m)p



 ۵/1  

23
  38/1    

3

(kg/ m )  ۷8۶1   

نیوتن در  1بار دينامیكي به صورت يک نیروی اغتشاشي پله با بزرگي 

 1ثانیه دقیقا به نقطه ی وسط صفحه وارد مي شود و تا زمان  1/1زمان 

 ثانیه داده برداری انجام مي پذيرد.

مي پردازيم  های طبیعي پنج حالت مورد بررسيفرکانس در ابتدا به بررسي

های طبیعي سازه  با تغییر شرايط مرزی فرکانس ۷که  با توجه به جدول

نیز تغییر مي کند که اين به دلیل تغییر در ماتريس جرم و سختي سازه 

 مي باشد.

 
 (Hz)های طبیعی پنج حالت شرایط مرزی بررسی فرکانس -7جدول

 

CFFF 
 

 

CCCF 
 

CCCC 

 

 

SCSC 
 

SSSS 
شرايط      

 مرزی  

 

مد شماره  

23/33  81/1۶۶  ۷8/332  22/311  88/1۴۷ اول مد   

۷11/۴۴  ۴8/33۶  11/۶۶۵  ۶۶/۴1۵  ۹۹/32۴ دوم مد   

3۴/12۴  1۵/۵32  ۶/12۹۶  ۵/111۹  ۷۴/۵8۵ سوم مد   

12/2۵۶  ۷1/۶۷۵  1/131۵  2/11۹2  ۵۴/۶۶۹ چهارم مد   

۵3/2۷1  8/11۴3  ۶/1233  ۷/1211  ۵/11۴۵ پنجم مد   

را به عنوان   CCCCبرای بهتر نشان دادن نتايج نمودارها، شرايط مرزی 

مرجع قرار داده و چهار حالت ديگر را به صورت دو نمودار جداگانه با آن 

 بررسي مي کنیم. 

 SSSS-SCSC-CCCCحالت اول: 

 CCCC-CCCF-CFFFحالت دوم: 

پردازيم که صفحه در هر پنج حالت مي وسط سپس به بررسي جابه جايي 

 مشهود است. ۹و  8رايي ها به طور کامل در شكل های تفاوت در می
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 حالت اول صفحه دروسط مقایسه جابه جایی  -8شکل

 

 
 حالت دوم صفحه دروسط مقایسه جابه جایی  -9شکل

 

در شكل های زير نتايج ولتاژ خروجي حسگر  برای سیستم حلقه باز در هر 

 .سه حالت نیز بررسي مي شود

 
حالت  مقایسه ولتاژ خروجی حسگر  برای سیستم حلقه باز در -1۱شکل

 اول

 

 
حالت  مقایسه ولتاژ خروجی حسگر  برای سیستم حلقه باز در -11شکل

 دوم

 

پس از حالت حلقه باز به بررسي و مقايسه نتايج در حالت حلقه بسته با 

مي آمده است،  8که ضرايب آن در جدول PDی کنندهاستفاده ازکنترل

 پردازيم.

 
 PIDکننده جدول ضرایب کنترل -8جدول

 ضريب مشتق گیر
D 

 ضريب انتگرال گیر
I 

 ضريب تناسبي
P 

1۵/1 1 ۵ 

ی پیزوالكتريک نیز عملگرهاولتاژ اعمالي به  13و  12مطابق شكل های 

به دلیل موقعیت عملگرها  CCCC آيد که حالت شرايط مرزی بدست مي

 ولتاژ بیشتری نسبت به چهار حالت ديگر برای تغذيه عملگر تولید مي کند.

 
 برای سیستم حلقه بسته در عملگرمقایسه ولتاژ اعمالی به  -12شکل

 حالت اول

 

 
 برای سیستم حلقه بسته در عملگرمقایسه ولتاژ اعمالی به  -13شکل

 حالت دوم

 

حالت اول و دوم  حسگر  برای سیستم حلقه بسته درنتايج ولتاژ خروجي 

 .نشان داده شده است 1۵و  1۴در شكل های 

 
حالت  مقایسه ولتاژ خروجی حسگر  برای سیستم حلقه بسته در -14شکل

 اول

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 
حالت  مقایسه ولتاژ خروجی حسگر  برای سیستم حلقه بسته در -15شکل

 دوم

 

مناسب ترين حالت  CCCC با توجه به نتايج بدست آمده شرايط مرزی 

برای بهبود رفتار دينامیكي سیستم است و همچنین با توضیحات داده 

شده در قسمت طراحي کنترلر، برای صفر کردن خطای حالت ماندگار 

شود و آن را به اضافه مي PDکننده ( به کنترلIضريب انتگرال گیر )

 آمده است.  ۹تبديل مي کند که ضرايب آن در جدول PIDکنترلر 

 
 PIDکننده ضرایب کنترل -9جدول

D I P 

1۵/1  111 ۵ 

خطای حالت ماندگار به سمت صفر میل کرده  1۷بنابراين با توجه به شكل

 است و برای نمايش بهتر از بازه زماني بزرگتری استفاده شده است.

 
 PIDکننده ولتاژ اعمالی به عملگر با کنترل -16شکل

 

که بايد به عملگر وارد شود تا خطای حالت ماندگار مقدار ولتاژی  1۶شكل

 سیستم به صفر برسد را نشان مي دهد.

بايد به اين نكته توجه داشته باشیم که حداکثر شدت میدان الكتريكي 

قابل تحمل برای مواد پیزوالكتريک با يكديگر متفاوت است و خطای 

 گر به صفر برسد.ماندگار نبايد در ولتاژی بیشتر از ولتاژ قابل تحمل عمل

مي باشد و حداکثر شدت میدان الكتريكي  PZT-5Aعملگر مورد استفاده 

است که با توجه به ضخامت عملگر،  V/mm۵11قابل تحمل آن برابر با 

 حداکثر ولتاژ اعمالي مجاز تعیین مي گردد.
 

 گیرینتیجه -1۱

از کد نوشته شده توسط روش اجزاء نتايج بدست آمده صحت و کارآيي 

با نتايج موجود در مقالات مورد ارزيابي قرار گرفت و توافق بسیار  محدود

کد مناسبي بین نتايج حاصل شد که نشانگر صحیح و قابل اعتماد بودن 

 نوشته شده مي باشد.

نسبت به مدل کامل به دلیل حجم  افتهي کاهشهمچنین استفاده از مدل 

 ي بیشتری دارد.محاسبات کمتر و در نتیجه زمان حل بسیار کمتر، کارآي

با بررسي شرايط مرزی مختلف صفحه به همراه لايه های پیزوالكتريک 

 :بهبود رفتار دينامیكي سیستم به نتايج زير رسیديمبرای 

به دلیل موقعیت عملگرها ولتاژ CCCC شرايط مرزی  (1

بیشتری نسبت به چهار حالت ديگر برای تغذيه عملگر تولید 

 .مي کند

  کمترين تولید ولتاژ مربوط به حالت شرايط مرزی حالت  (2

SSSS .مي باشد 

کمترين جابه جايي صفحه به همراه لايه های پیزوالكتريک  (3

و بیشترين جابه جايي  CCCCمربوط به حالت شرايط مرزی 

 مي باشد. CFFFمربوط به حالت شرايط مرزی
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