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 پیزوالکتریک یها وصلهکنترل فعال ارتعاشات یک تیر با استفاده از 
 3نقاش ابوالقاسم ،2حسین شاهوردی ،1حسن رحمانی

  دانشگاه امیرکبیر، دانشکده هوافضا

 چکیده 

 رو نیازای هوایی به دلیل محدودیت وزنی باید سبک طراحی شوند، ها سازه

فید برای کاهش ارتعاشات ی ما وهیشی کنترل فعال ارتعاشات ها روش

گیردار  کسری هوافضایی هستند. در این مقاله ارتعاشات یک تیر یها سازه

ی پیزوالکتریک با روش کنترل فعال ارتعاشات بررسی ها وصلهبه همراه 

روی سازه میزبان متصل شوند و  توانند یمی پیزوالکتریک ها وصله. شود یم

حسگر یا  عنوان بهیزوالکتریک ی پها وصلهسازه هوشمند را تشکیل دهند. 

تیر  یک ابتدا برای . در این مقالهشوند یمعملگر در سازه هوشمند استفاده 

ی ها وصلهفضای حالت تیر به همراه ، Ansys افزار نرم توسطیکسر گیردار 

سپس به  و به شده استخراجعملگر و حسگر پیزوالکتریک برای پنج مد اول 

. برای تشکیل شود یمانتقال داده  Matlab افزار نرمدر  Simulinkمحیط 

 کاهش و شده اضافهبه فضای حالت   PD کننده کنترل ،سیستم حلقه بسته

. در شودبررسی میارتعاشات تیر با حضور حسگر و عملگر پیزوالکتریک 

ی پیزوالکتریک بر روی ارتعاشات ها وصلهتعداد، اندازه و جنس  ریتأثنهایت 

 .ردیگ یمتیر مورد مطالعه قرار 

 کننده کنترلکنترل فعال ارتعاشات، مدل المان محدود، : کلیدی کلمات
PID ،ی عملگر و حسگر پیزوالکتریکها وصله 

 مقدمه

آالت با سرعت بسیار باال، با پیشرفت سریع مهندسی نوین سازه، ماشین

-های میکروالکترومکانیکال و دیگر سیستمای نازک، سیستمساختار صفحه

های با سیستم یهای غیرفعال به دلیل ناسازگارروش های پیشرفته،

این نوع  اغتشاشاتخودکار کارایی کافی را برای کنترل ارتعاشات و 

. بنابراین طراحان انرژی زیادی را [1]های نوین ندارندها و سیستمماشین

 اغتشاشاتهای کاهش ارتعاشات و ها و تئوریبرای تحقیقات روی روش

ی ها سالدر  رو نیازاند و برخی نتایج در این زمینه حاصل شد. اهصرف کرد

های کنترل فعال ارتعاشات و اخیر مطالعات زیادی در رابطه با روش

ی الکترونیکی اورنفبا پیشرفت سریع  هاو این روش گرفته انجام اغتشاشات

-ی انعطاف. اولویت اول در حذف ارتعاشات یک سازهاندو کارآمد شده مؤثر

پذیر استفاده از مواد هوشمندی است که قابلیت حسگر بودن و عملگر 

. برای درک بهتر رفتار حسگر و [2]بودن را در یک زمان داشته باشند

توان مواد هوشمند را با این تعریف که شکلی از انرژی را دریافت  عملگر می

 ها مبدلی  خانوادهکنند در کرده و به شکل دیگری از انرژی تبدیل می

اند  شده ساختهجای داد. مواد زیادی با تعریف مواد قابل تطبیق و هوشمند 

 ی کرد.بند طبقهی انرژی،  دهنده شکلا در نوع تغییر ها ر توان آن که می

های مختلف مهندسی ی کنترل فعال کاربردهای زیادی در رشتهها ستمیس

برای رسیدن به یک هدف خاص دارند. یکی از این کاربردها کنترل فعال 

ترین مشکالت، ارتعاشات در بخش فضایی است. در صنعت فضایی از رایج

هنگام تزریق ماهواره به مدار و در طول عمر ارتعاشات حین پرتاب، 

ی پرتاب، ماهواره در اثر ی فاز اولیهدر طی ماهواره است. تیمأمور

 تصادفیبرها و وجود ارتعاشات ی شدید آکوستیک ماهوارهها دانیم

-جدی با مشکالت ارتعاشاتی روبرو می صورت بهی حامل اغلب  واسطه به

بر چنین جدایش مراحل ماهوارهشود. در هنگام تزریق به مدار و هم

های سازه که ییآنجا از. [3]شودارتعاشاتی از نوع شوک به ماهواره وارد می

 حجم کمی حجمی و وزنی باید سبک و ها تیمحدودفضایی به دلیل 

ی سنتی کنترل ارتعاشات چندان مناسب ها روشطراحی شوند استفاده از 

ی مواد هوشمند درباره گرفته انجامی نبوده و با توجه به تحقیقات گسترده

مهندسی، استفاده از ی های جدید در عرصهاخیر و ورود فناوری یدههدر 

روش کنترل فعال ارتعاشات جهت از بین بردن ارتعاشات ماهواره در عمل 

یانگ و همکارانش با یک مدل المان به عنوان مثال شده است.  پذیرامکان

با دو المان مختلف  سازی مدلبه بررسی روش  Ansysافزار محدود در نرم

فضای  [7-5]. مراجع [4]نداو مقایسه نتایج با روش آزمایشگاهی پرداخته

استخراج کرده و برای طراحی  Ansysحالت تیر هوشمند را از 

 شده دادهانتقال  Simulinkبه محیط  ی مناسب فضای حالت کننده ترلکن

 .ردیگ یماست و سیستم حلقه بسته برای کنترل فعال ارتعاشات شکل 

 پیزوالکتریک مواد

، اثر (Pierre and Jacques Curieپیر و ژاکوس کوری ) 1880در سال 

رمالین، های خاصی مانند کوارتز و توپیزوالکتریسیته را روی کریستال

ها هنگامی که تحت کرنش مکانیکی در جهت کشف کردند. این کریستال

 آید.شان به وجود میگیرند، بارهای الکتریکی روی سطوح مشخصی قرار می

( lippmannتوسط لیپ من ) 1881اثر معکوس مواد پیزوالکتریک در سال 

ات ی بر مشاهددییتأنتایج اصل ترمودینامیک پیشنهاد شد که  عنوان به

برادران کوری بود. مطالعه روی مواد پیزوالکتریک ادامه پیدا کرد تا سال 

به عنوان اولین مرجع برای  Lerbuch der Kristallphysicکه  1910

توانایی مواد پیزو الکتریسیته در  های پیزوالکتریک منتشر شد. کریستال

عنوان  به تبدیل اثر مکانیکی به الکتریکی و بالعکس باعث شده از این مواد

پیزوالکتریک از دو  .های هوشمند استفاده شود و عملگر در سازه حسگر

در واقع  است. شده یلکلمه جداگانه پیزو به معنی فشار و الکتریک تشک

که در مواد  شود گفته میپیزو الکتریسیته به یک پدیده الکترومکانیکی 

کی را به تنش الکتری ، میدانسازی قطبی که در این مواد دهد، جامد رخ می

سازد. مواد پیزو الکتریک از دیدگاه ساختاری  یا کرنش مکانیکی مرتبط می

ها شوند. بیشتر پیزوسرامیک به دو دسته پلیمری و سرامیکی تقسیم می

 .[8] هستند (PZT)ترکیباتی از تیتانیوم زیرکنات 

 معادالت حاکم بر مواد پیزوالکتریک

حالت نیتر ساده در را مواد پیزوالکتریکی خاصیت توان یم یطورکل به

 :[8] داد نمایش زیر معادله دو متشکل از
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تسلیم برای  ESی تنش،  دهنده نشان کرنش، ی دهنده نشان εکه 

میدان الکتریکی ثابت، 
13d  ثابت پیزوالکتریک(m/V) ،E  میدان

جابجایی الکتریکی به عنوان مثال شار بر واحد  D، (Volt/m)الکتریکی 

( Dielectric constant) الکتریکثابت دی ،(Coulomb/m2)سطح 

ب دارای ضرای dماتریس پیزوالکتریک  .دهد تحت تنش ثابت را نشان می

است که با استفاده از هریک از این  d31 و d32و  d33و  d15و  d24 صفر یرغ

 خاصی دست یافت. عملگربه حسگر یا  توان یضرایب م

هم صفحه استفاده  یدر ساخت عملگرها d32و  d31از ضرایب 

است که در  Δ =d31E/hدر این حالت برابر  یجادشدهشود. جابجایی ا می

استفاده از  ضخامت الیه است. hشده و  لمیدان الکتریکی اعما Eآن 

به جابجایی در راستای ضخامت قطعه  توان یم d33ضرایب کوپلینگ 

آن  یلهوس شود و به . به این حالت، حالت ضخامتی گفته مییافت دست

 های یهتعداد ال n که در آن یافت دست Δ=d33nEبه جابجایی  توان یم

به جابجایی  توان یم d24و  d15. با ضرایب کوپلینگ ریک استپیزوالکت

 ی پیزوالکتریک یهطول ال Δ=Ld15E/h (Lجابجایی  که. یافت برشی دست

دوقطبی،  ای یهال عملگرهای. در کند یایجاد مرا ضخامت الیه است(  hو 

دو الیه پیزو الکتریک با قطبیت مخالف به یکدیگر چسبیده و با اعمال ولتاژ 

-=Δاندازه  بت به سایر حاالت و بهنس یا الکتریکی جابجایی قابل مالحظه

1.5d31EL2/h2 (L و  ی پیزوالکتریک یهطول الh  )ضخامت دو الیه است

 .[8] شود ایجاد می

 

 Ansys افزار نرممدل تیر هوشمند در 

های پیزوالکتریک  ی المان محدود تیر به همراه وصلهساز مدلدر این مقاله 

-میمدل،  ی مرتبه، که در ادامه با کاهش گرفته انجام Ansysافزار در نرم

و با استفاده از  هانتقال داد Simulinkتوان فضای حالت را تشکیل داد و به 

که مراحل این روش  .بررسی نمودرا ذف ارتعاشات تیر ح PD کننده کنترل

برای تشکیل فضای حالت از پنج در این مطالعه  آمده است. (1)در شکل 

چنانچه در معادالت تشکیل . مود اول تیر هوشمند استفاده شده است

فضای حالت از مودهای نرماالیز شده نسبت به جرم استفاده شود. به 

 نوشت: (2) رابطه صورت بهرا  هشد لیتشکتوان فضای حالت  صورت کلی می
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B ودال نرماالیز که با استفاده از ماتریس م است ماتریس ورودی

آید. اندازه  بدست می U( و ماتریس نیروی واحد شده نسبت به جرم )

 ..[6] هاست یورودتعداد  jکه  n×jبرابر است با  Uماتریس 
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ریس مودال نرماالیز شده ی مات هیپاو ماتریس خروجی فضای حالت بر 

 است (8)رابطه  صورت به

(8)  4 0C L 

 در آنکه 

(9) 
4L Y  

 mاست که  m×n ابعادماتریس خروجی واحد با  Yی باال  معادلهدر 

تریس انتقال مستقیم نام دارد که برابر با صفر ما  D .است ها یخروجتعداد 

  .[9]است 

صورت  فضای حالت تیر هوشمند مورد بررسی در این گزارش به

و ولتاژ  (u1)بردار ورودی است که از نیرو در انتهای تیر  Uاست.  2شکل 

شامل جابجایی در  Yتشکیل شده است و بردار خروجی  (u2)عملگر 

 .[6]باشد می (y2)و ولتاژ حسگر  (y1)انتهای تیر 

 

 PD کننده کنترل

، PD کننده کنترلبا توجه به مدل فضای حالت تشکیل شده و اضافه کردن 

ورودی . است (3)شکل  صورت بهسیستم حلقه بسته تشکیل شده 

سیگنال خطا و خروجی آن ولتاژ است که این ولتاژ به عملگر  کننده کنترل

ولتاژ خروجی  y(t)شود  دیده می (3) شکلکه در   طور همان شود. وارد می

شود.  ولتاژ اعمالی به عملگر تعریف می u(t)سیگنال خطا و  e(t)از حسگر، 

 شود: به صورت زیر تعریف می نیز خطای خروجی

(10) e(t)=r(t)-y(t) 

 

ی  مرتبهبا استفاده از روش کاهش  رداریسرگ کیکنترل فعال ارتعاشات تیر 

 لمد

های  که وصله رداریسرگ کیدر این مقاله ارتعاشات اجباری یک تیر 

پیزوالکتریک به عنوان حسگر و عملگر روی سطح باال و پایین آن 

های  است. این وصله افتهیبهبودبا روش کنترل فعال ارتعاشات  اند قرارگرفته

ر ی تیر قرا بستهمتری از انتهای  میلی 50ی  فاصلهپیزوالکتریک هر دو در 

ی پیزوالکتریک روی سطح  آمده است وصله 4شکل که در  طور هماندارند. 

ی پیزوالکتریک روی سطح پایین نقش عملگر را  باال نقش حسگر و وصله

ثانیه به  2/0نیوتن در زمان  1/0دارد. یک نیروی اغتشاشی با بزرگی 

متر و  میلی 350×25×8/0ی میزبان  شود. ابعاد سازه انتهای آزاد تیر وارد می
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متر است. ضریب میرایی  میلی 75×25×25/0های پیزوالکتریک  ابعاد وصله

ی میزبان از  سازه است. لحاظ شده درصد 8/0برای پنج مد اول برابر با 

روی آن از جنس  قرارگرفتهی عملگر و حسگر  جنس فوالد و دو وصله

PZT نشان  1جدول . خواص این مواد در در نظر گرفته شده اشت

 .[12] است شده داده

 

 [12] و فوالد PZTخواص مواد پیزوالکتریک  -1 جدول

 خواص ماده PZTپیزوالکتریک  فوالد

210 67  (GPa) E 

 وآسونضریب پ 3/0 3/0

- 10-10×1/2-  (C/N)  d31 وd32 

- 8-10×13/2  (F/m) 33ϵ 

 (kg/m3چگالی ) 7800 7900

 

 آنالیز مودال

های طبیعی و شکل  مودال بدست آوردن فرکانس زیآنالهدف از انجام 

آنالیز مودال برای پنج مد اول  مطالعهمدهای تیر هوشمند است. در این 

. در مقایسه شده است 2جدول یانگ در بدست آمده و نتایج مدل با نتایج 

برای  solid226از المان  Ansys افزار نرمبا استفاده از  مدلاین رابطه 

 شده استفادهتیر برای  solid186مواد پیزوالکتریک و از المان  یساز مدل

ات و درج شده فیتعر مال گیردار در یک طرف تیرکااست. شرایط مرزی 

به های صفحات باال و پایین  های پیزوالکتریک برای گره آزادی وصله

 .اند شدهیکدیگر کوپل 

 
 های طبیعی مدل تیر هوشمند با مدل یانگ فرکانسمقایسه  -2 جدول
 ی مد شماره (Hz)فرکانس طبیعی  درصد خطا

 [12]نتایج مرجع  نتایج گزارش

3606/0 0454/6 0672/6 1 

04026/0 284/33 2706/33 2 

40402/0 698/94 0806/95 3 

03159/2 18/160 4342/163 4 

56499/0 04/174 0233/175 5 

 

با استفاده  فضای حاالت تیر هوشمند را توان یممودال  زیآنالبا انجام 

 و Simulink با انتقال فضای حالت به محیطتشکیل داد. از بردارهای ویژه 

سیستم حلقه بسته  ،3 جدولمطابق با  PD کننده کنترلاضافه کردن 

 آورده 5 اعمالی به عملگر پیزوالکتریک در شکل ولتاژ نتایج. گیردشکل می

ه بسته در حلقه باز و حلق صورت بهتیر  ییجا جابهنمودار شده، همچنین 

 است. آمده 6شکل 
 

 

 

 

 

 

 

 PD کننده کنترلضرایب  -3 جدول

 ضریب مشتق گیر

D 

 ضریب انتگرال گیر

I 

 ضریب تناسبی 

P 

198/0 0 5/4 

  

بهبود کاهش ارتعاشات تیر جنس حسگر و عملگر  منظور بهدر ادامه 

همچنین توزیع حسگرها و عملگرها روی  شود یمپیزوالکتریک تغییر داده 

 .گیرندمیقرار داده  یسبرر موردتیر 

 

 انتخاب عملگر و حسگر پیزوالکتریک

که هرکدام خواص  هستندمواد پیزوالکتریک از تنوع باالیی برخوردار 

ی پیزوالکتریک، عملگری که با اعمال عملگرهادر انتخاب متفاوتی دارند. 

است. این  تر مناسبی تولید کند تر بزرگیک ولتاژ ثابت نیروی تحریک 

 تعریف کرد. (11)ی  خاصیت با معادله

(11) 
31a aK E d 

بزرگتر باشد عملگر  (11)که هرچه مقدار حاصل معادله 

سه  4جدول در . [10]کند  پیزوالکتریک نیروی تحریک بیشتری تولید می

 شدهرا با هم مقایسه  PVDFو  PZT-5Aو  PZTکتریک لعملگر پیزوا

نیروی تحریک بیشتری تولید  PZT-5A شده ارائهاست. با توجه به تعریف 

پس به عنوان عملگر پیزوالکتریک انتخاب شده است. با انتخاب  کرده

PZT-5A مشخصات  [11] مرجع از توان یم به عنوان عملگر پیزوالکتریک

 ماده را تعیین کرد. این

 
 ی ضریب و مدول االستیک پیزوالکتریک یهپاانتخاب عملگر مناسب بر  -4ل جدو

31a aE d 

(Pa.C/V) 

d31a (C/V) Ea (Pa) پیزوالکتریک عملگر ماده 

07/14 12-10×210- 109×67 PZT piezoceramic 

691/20 12-10×171 109×120 PZT-5A piezoceramic 

046/0 12-10×23 109×2 PVDF piezofilm 

 

را  تأثیری انتخاب شود که کمترین ا گونه بهحسگر پیزوالکتریک باید 

روی رفتار دینامیکی و مکانیکی سازه هوشمند بگذارد. با اضافه شدن 

شود، پس محور خنثی  حسگر روی سطح تیر، پیکربندی تیر نامتقارن می

 (13)و  (12)مکان محور خنثی با استفاده از معادالت  کند. تغییر می

برای تیر همراه با حسگر  (stiffness ratio) نسبت سختی آید. بدست می

 پیزوالکتریک به صورت زیر است.

(12) 
( ) ( )

( ) ( )

b t b

s t s

EA EW

EA EW
   

 

 .(7)شکل  ی زیر بدست آورد توان از رابطه را می موقعیت محور خنثی

(13) 0
2(1 )

b st t
z




 
 

برای  5نای حسگر پیزوالکتریک و تیر جدول ر بودن پهبا فرض براب

 .[10]شود  موقعیت محور خنثی برای سه نوع ماده پیزوالکتریک تعریف می
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 انتخاب وصله پیزوالکتریک به عنوان حسگر -5جدول 
محور خنثی 

(mm) 

ضخامت  نسبت سختی

(mm) 

مدول 

 (Paاالستیک )

المان سازه 

 هوشمند

 سازه میزبان 210×109 8/0 - -

 PZTحسگر  67×109 25/0 0299/10 0476/0

حسگر  2×109 25/0 336 00155/0
PVDF 

-PZTحسگر  120×109 25/0 6/5 0795/0

5A 

 

به عنوان  PVDFو موقعیت محور خنثی، ماده  5جدول با توجه به 

 است.آمده  [10]مرجع حسگر پیزوالکتریک انتخاب شده و خواص آن در 

ی دو  بستهجابجایی نوک تیر برای سیستم حلقه  شکل در نهایت در 

 مدل پیشنهادی و مدل یانگ با هم مقایسه شده است.

جابجایی نوک تیر سیستم حلقه بسته را برای دو مدل نشان  8شکل 

دهد با توجه به نتایج بدست آمده مدل پیشنهادی از میرایی بهتری  می

 کمتری دارد. برخوردار است و زمان نشست 

 

 بررسی مکان و اندازه وصله های پیزوالکتریک

برای بررسی مکان واندازه وصله های پیزواکتریک سه مورد بررسی می 

های حسگر و عملگر  مورد اول یک تیر هوشمند است که وصلهشود. 

اند. مقدار پیزوالکتریک به ترتیب سرتاسر سطح پایین و باالی آن را پوشانده

متر و  میلی 5صله حسگر و عملگر پیزوالکتریک از ریشه تیر ی هر وفاصله

 . (9)شکل  باشد متر می میلی 345×25×8/0ی هر کدام  اندازه

به همراه دو  رداریگیک تیر یکسر  ،10شکل مدل دوم مورد بررسی  .

 6جدول باشد که ابعاد آن به صورت  عملگر و یک حسگر پیزوالکتریک می

 است.
 وشمند مورد دومابعاد تیر ه -6 جدول

ضخامت 

(mm) 

عرض 

(mm) 

طول 

(mm) 

فاصله از ریشه 

 (mmتیر )

وصله 

 پیزوالکتریک

 1حسگر  42 15 25 25/0

 1عملگر  2 38 25 25/0

 2عملگر  59 38 25 25/0

 

همچنین مدل سوم به صورت یک تیر هوشمند با سه حسگر و دو 

شده  آورده 7ول  جدعملگر پیزوالکتریک است. ابعاد و فاصله هر وصله در 

 (.11)شکل  است

 
 ابعاد تیر هوشمند مورد سوم -7 جدول

ضخامت 

(mm) 

عرض 

(mm) 

طول  

(mm) 

فاصله از 

ریشه تیر 

(mm) 

وصله 

 پیزوالکتریک

 1حسگر  42 15 25 25/0

 2حسگر  42 15 25 25/0

 3حسگر  99 15 25 25/0

 1عملگر  2 38 25 25/0

 2عملگر  59 38 25 25/0

 

می توان مقدار ولتاژ اعمالی به عملگر برای مورد یک را همیچنین 

و مقدار ولتاژ اعمالی به عملگر یک برای دو مورد دوم و سوم  12در شکل 

اندازه حسگر و  ،هر چندمورد یک دید. با توجه به نتایج  13را در شکل 

ولی ولتاژ تولیدی حسگر و به  ،عملگر پیزوالکتریک افزایش یافته است

اژ اعمالی به عملگر کاهش یافته است. پس استفاده از سبب آن ولت

کاهش ارتعاشات در بهبود  مشابه تیر، یا اندازههای پیزوالکتریک با  وصله

  کند. سازه کمکی نمی

ولتاژ اعمالی به عملگرهای مدل سوم بیشتر از  13با توجه به شکل 

به  مدل دوم است به عبارتی دیگر مدل با سه حسگر ولتاژ بیشتری نسبت

 .کند ی عملگر تولید می هیتغذمدل با یک حسگر برای 

توان نتایج جابجایی نوک تیر را برای این سه مدل با هم  میحال 

ی تفاوت در مقدار میرایی سه مدل  دهنده نشان 14مقایسه کرد. شکل 

زمان نشست برای  8و جدول  14باشد. باتوجه به شکل  مورد بررسی می

و این پیکربندی بهترین عملکرد در د دیگر است. مورد سوم کمتر از دو مور

 مدل مورد بررسی داشته است. 5کاهش ارتعاشات را در مقایسه با 

 
 در جهت بهبود رفتار دینامیکی شده یبررس یها مدل -8 جدول

مدل 
PZT 

 مدل

PZT-5A and 

PVDF 

مورد 

 سوم

مورد 

 دوم

مورد 

 اول
 ها مدل

28/3 78/1 1 62/2 67/5 

زمان نشست 

ایی جابج

(s) 

 

 گیرینتیجه

های پیزوالکتریک از در این مقاله فضای حالت یک تیر به همراه وصله

 Simulinkاستخراج و سپس با انتقال به محیط  Ansysافزار طریق نرم

 کننده کنترلبا اضافه کردن  سپس گردد.میآن تشکیل سیستم حلقه باز 

PD  که گفته شد نتایج  طور همان. شود یمسیستم حلقه بسته تشکیل

جنس، اندازه . ابدی یمکاهش ارتعاشات در حضور عملگر پیزوالکتریک بهبود 

که با  گذارد یم ریتأث ریدر کاهش ارتعاشات ت کیزوالکتریو مکان ماده پ

حسگر  عنوان به PVDFملگر و انتخاب ع عنوان به PZT-5Aانتخاب 

عملگر  میبا تقس همچنیناست.  افتهیکاهش ارتعاشات بهبود کیزوالکتریپ

به سه حسگر کاهش  کیزوالکتریبه دو عملگر و حسگر پ کیزوالکتریپ

است و زمان نشست  افتهی ای توجه قابلد بهبو ریارتعاشات نوک ت

 هیثان 1به مقدار به مقدار  نگایدر مدل  هیثان 28/3از  رینوک ت ییجا جابه

 است. افتهی کاهش

 

 اها و نموداره  شکل

 

 

 [6]مدل مرتبه کاهش روش از استفاده -1شکل 
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 [6]بلوک فضای حالت تیر هوشمند مورد بررسی  -2شکل 

 

 

 PID [12] کننده کنترلسیستم حلقه بسته با  -3شکل 

 

 
های پیزوالکتریک به عنوان عملگر و  تیر یکسر گیردار با وصله  -4شکل 

 [12]حسگر 

 

برای مدل  PDکننده  نتایج ولتاژ عملگر با کنترلی  مقایسه  -5 شکل

 فضای حالت با نتایج مقاله شونچی یانگ ی افتهی کاهش

 

 

سازی حلقه باز و حلقه بسته  جابجایی نوک تیر در دو حالت شبیه -6شکل 

 (PDکننده  )کنترل

 

 

 [10]محور خنثی برای المان پیزوالکتریک  -7 شکل

 

 
جابجایی نوک تیر سیستم حلقه بسته برای دو مدل پیشنهادی و مدل  -8 شکل

 یانگ

 

 
 های عملگر و حسگر سرتاسر مورد اول، تیر به همراه وصله -9شکل 

 

 

 

 تیر هوشمند مورد دوم -10 شکل
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 تیر هوشمند مورد سوم -11 شکل

 

 
 برای مورد اول PDکننده  ولتاژ اعمالی به عملگر پیزوالکتریک با کنترل  -12 شکل

 

 

کننده  های دوم و سوم با کنترل ولتاژ اعمالی به اولین عملگر برای مدل -13شکل 

PD 

 
مورد در سیستم حلقه بسته با  نمودار جابجایی نوک تیر برای سه  -14شکل 

 PDکننده  کنترل
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