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تهران-دادکشنه صنعت هواپيمایی کشوری،

کنترل بهینه و مقاوم ارتعاشات شیمی ارابه فرود دماغه هواپیما بر مبنای  SDREو مد لغزشی
3

حامی تورجی زاده ،1اصغر فرشباف ،2سعید زارع
 -1دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی تهران ،ایران
 -2دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری تهران ،ایران
 -3دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرامه فارس ،ایران
چكیده

در این مقاله ،برای کنترل نوسانات شیمی ارابه فرود دماغه هواپیما ،کنترلگر
بهینهی غیرخطی و مقاوم در برابر اغتشاشات طراحی شده است .ارتعاشات
شیمی پدیدهای خود برانگیخته است که در اثر حرکت چرخ بر روی زمین
به وجود میآید؛ این ارتعاشات در ارابهی فرود هواپیما به دلیل سرعت باالی
هواپیما و شدت ضربه در هنگام ف رود بسیار تأثیرگذار هستند؛ بنابراین کنترل
این ارتعاشات از اهمیت باالیی برخوردار است ،چراکه این ارتعاشات بهطور
مستقیم بر روی ایمنی و راحتی مسافران تأثیرگذار هستند .در این مقاله به
خاطر ماهیت غیرخطی ارتعاشات شیمی ،برای مقاوم بودن کنترلگر طراحی
شده در براب ر اغتشاشات ،با ترکیب کنترل مد لغزشی SMCو کنترل بهینه
 ،SDREکنترلگر بهینهی مقاوم ROSMCطراحی شده است .برای صحه -
سنجی نتایج ،در ابتدا پاسخهای ارتعاشی سیستم در حالت کنترل بهینه
خطی با کنترل بهینه غیرخطی در نرمافزار  MATLABشبیهسازی و باهم
مقایسه شده است و نشان داده شد که باوجود مصرف ورودی تقریبا ً یکسان،
پاسخ کنترلگر بهینه غیرخطی زمان نشست و حداکثر دامنه کمتری دارد،
این پاسخها با مراجع کنترلی نیز مقایسه شده است .با مقایسه بین پاسخ
کنترلگرهای بهینه  ، SDREمقاوم مد لغزشی  SMCو کنترل بهینه ی
مقاوم  ، ROSMCمشاهده شد که نهتنها کنترلگر  ROSMCبهینه عمل
می کند بلکه عملکرد بسیار خوبی نیز در مقابله با اغتشاشات بیرونی دارد؛
این کنترلگر با ورودی کمتر ،عملکردی بهتر از کنترلگر مد لغزشی دارد
چراکه کنترلگر پیشنهادی در زمانی که اغتشاشی به سیستم اعمال نمی -
شود عملکرد ی شبیه سیستم بهینه دارد و زمانی که اغتشاش به سیستم
اعمال میشود عملکرد آن دقیقاً شبیه کنترلگر مقاوم است .بنابراین این
کنترلگر پیشنهادی می تواند ارتعاشات شیمی ارابه فرود دماغه هواپیما را در

پیدا کرده و با افزایش دامنه این ارتعاشات ،باعث تکانهای شدیدی در کابین
میشود که عالوه بر اینکه دیدن و خواندن تجهیزات دقیق را برای خلبان
دشوار میکند ایمنی و راحتی مسافران را کاهش داده ،بنابراین باعث
نارضایتی آنها میشود .به همین دلیل کاهش نوسانات شیمی در طراحی
بسیار مهم بوده و در حال حاضر برای به حداقل رساندن آن از گزینههایی
چون افزایش میرایی استفاده میشود  .به همین منظور در هواپیماهای مدرن
از قطعهای بنام میراکننده ی شیمی استفاده میشود[ .]2در میراکنندههای
شیمی به دلیل وابسته بودن ویسکوزیته روغن به دما ،پس از مدتی عملکرد
این میراگرها به دلیل نشتی روغن کاهش مییابد[ .]3استفاده از این
میراکنندهها نمیتواند از وقوع ارتعاشات شیمی بهطور مؤثری جلوگیری کند
چراکه پس از طراحی ارابه فرود تغییر پارمترهای طراحی سازهای قابلتغییر
نیستند و شرایطی مانند باند فرود نامناسب ،لغزنده بودن باند فرود ،آبوهوای
بد ،اشتباهات خلبان و یا هر اغتشاش خارجی دیگری که سیستم برای آن
شرایط طراحی نشده باشد ،میتواند منجر به ارتعاشات شیمی شود.
شکل  1نرخ وقوع ارتعاشات شیمی در ارابه فرود هواپیما را طی سالهای
 2112-1991نشان میدهد[ ]4و میتوان مشاهده کرد که وقوع این
ارتعاشات در حال افزایش است؛ لذا اهمیت بررسی و کنترل این ارتعاشات
گوشزد میشود .در چنین شرایطی استفاده از یك مکانیزم کنترل هوشمند
میتواند بسیار مفید بوده و در سرعتهای مختلف ،مقدار نوسانات و
اغتشاشات را حس کرده و سیستم را کنترل کند و مانع از بروز مشکالت
احتمالی شود.

تمام شرایط کنترل کند.

واژههای کلیدی :ارتعاشات شیمی  -معادله ریکاتی وابسته به حالت -کنترل
بهینه غیرخطی -کنترل مد لغزشی -کنترل بهینه مقاوم

مقدمه
ارتعاشات شیمی نوسانات شدیدی است که از ترکیب حرکت عرضی و
پیچشی ارابه فرود به وجود میآید و باعث دور شدن چرخ از موقعیت تعادل
در جهت عرضی و بهصورت پیچشی میشود .این حرکت حاصل برهمکنش
رفتار دینامیکی تایر و حرکت ارابه فرود است .فرکانس این حرکت معموالً
بین  11تا  31هرتز میباشد[ .]1این ارتعاشات در ارابه فرود دماغه هواپیما
شدت بیشتری دارد و از طریق خود ارابه فرود به سازه اصلی هواپیما انتقال
 -1عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی (نویسنده مخاطب) Tourajizadeh@khu.ac.ir

 -2عضو هیأت علمی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری
 -3عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی خرامه

www.SID.ir

شكل  -1نرخ وقوع ارتعاشات شیمی

درحالیکه مطالعات زیادی برای مدل کردن پدیده شیمی و آنالیز دینامیکی
آن صورت گرفته است ،اما در مورد کنترل این پدیده ،تنها تعداد بسیار
محدودی از مقاالت در دسترس است.
در مبحث کنترل فعال و طراحی کنترلگرها ،روشهای متنوعی برای طراحی
کنترلر پیشنهاد گردیده است که از آن جمله میتوان به کنترل بهینه ،کنترل
مقاوم ،کنترل تطبیقی و روشهای مبتنی بر هندسه دیفرانسیل اشاره نمود.
روشهای کنترل شامل روشهای خطی و غیرخطی میباشند که ازجمله
روشهای خطی میتوان به تنظیمکنندههای مربعی خطی  LQRو گوسی
اشاره نمود .اما کنترل بهینه سیستمهای غیرخطی را نمیتوان مشابه با
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روشه ای مربوط به سیستم خطی انجام داد .لذا الزم است که از روشهای

جدید ازآنجهت که مسئله کنترل مقاوم را به یك مسئله کنترل بهینه تبدیل

کنترل غیرخطی برای کنترل این سیستمها بهره جست که یکی از
دیدگاههای کنترل بهینه در سیستمهای غیرخطی استفاده از روش SDRE
است .این روش عالوه بر پایداری ،ایجاد عملکرد مناسب و مشخصههای مقاوم
بودن را در دامنه وسیعی از سیستمهای غیرخطی را دارد .بحث کامل آن در
مورد کنترل بهینه غیرخطی در [ ]6 ,5قابل یافت است و آنچه در این
پژوهش بهعنوان هدف مطرح است ،استفاده از روشهای غیرخطی است تا
هیچگونه تقریب خطی در طراحی کنترلر استفاده نگردد.
بررسیهایی نشان می دهد که کنترل فعال ارابه فرود به کنترل سیستم تعلیق
و کنترل میرایی عمودی ارابه فرود محدود شده است [ .]7توسعه مفهوم
کنترل فعال برای کنترل ارتعاشات شیمی ارابه فرود هواپیما امکانپذیر است
و یا حداقل به طور تئوری امکان کنترل این ارتعاشات وجود دارد.
کنترل غیرفعال ارتعاشات شیمی مربوط به میراگرهای شیمی میشد که
تاریخچه استفاده از این میراگرها پیشتر بیان شد .در مورد کنترل نیمه فعال
ارتعاشات شیمی نیز تحقیقاتی صورت گرفته است ،در [ ]9 ,8با استفاده از
میراگر  MRبه کنترل نیمه فعال ارتعاشات شیمی پرداخته شده است و بهبود
عملکرد کنترلگر طراحی شده نسبت به کنترلگر غیرفعال (میرا کننده
شیمی) مشاهده شده است.
درزمینه کنترل فعال ارتعاشات شیمی نیز تحقیقاتی صورت گرفته است که
می توان به تحقیقات پائولی و همکارانش اشاره کرد که در[ ]11با استفاده از
کنترل تطبیقی فازی سعی در طراحی کنترلگری برای میرا سازی ارتعاشات
شیمی ارابه فرود هواپیما کردهاند.
کنترلگرهایی که در مراجع پیشین به آنها اشاره شد عملکردی غیر بهینه
دارند و این درحالیکه است که مبحث کنترل بهینه بسیار مهم میباشند،
چراکه در طراحی کنترلگرها محدودیتهایی در ورودی کنترلی و همچنین
در میزان خطای سیستم وجود دارد که می بایست با ایجاد مصالحه بین
ورودی کنترلی و خطا ،کنترلگر بهینه را طراحی کرد .فالح و
همکارانش[ ]11در دانشگاه کنکوردیا ،همان مدل ارائهشده توسط چامسکی
را در نظر گرفته ،و با کمك نتایج حاصل از حل معادالت او ،سعی در طراحی
کنترلگر بهینه و مقاوم برای خنثی کردن شیمی نمودند .آنها برای طراحی
کنترلگر از معادالت خطی سازی شده ارتعاشات شیمی استفاده کردند و بر

میکند حائز اهمیت است.

پایهی کنترل پیشبین کنترلگر خود را طراحی کردند و نتایج کار خود را
با حلهای عددی مورد مقایسه قرار دادند .حاجیلو و همکارش نیز به توسعه
روش فالح و همکارانش پرداخت و برای طراحی کنترلگر از کنترل مقاوم
پیش بین تصادفی استفاده کرد ،او نیز نتایج خود را با نتایج فالح و همکاران
مقایسه کرد[.]13 ,12
مراجعی که برای ارتعاشات شیمی کنترلگر بهینه طراحی کردهاند از
معادالت خطی سازی شده این ارتعاشات استفاده کردهاند و این در حالی
است که ماهیت اصلی ارتعاشات شیمی غیرخطی است و میبایست به این
نکته توجه کرد ،به همین خاطر مبحث اصلی در این پژوهش [ ،]14طراحی
کنترلگر بر مبنای معادالت غیرخطی شیمی است.
در این مقاله ،تأکید بر طراحی کنترل بهینه و مقاوم است .اگر کنترلکننده
بتواند در حضور نامعینیها و اغتشاشات بیرونی کار کند ،کنترل را مقاوم
میگوییم که روشهای متعددی برای طراحی آن وجود دارد .در این مقاله،
روش جدیدی برای طراحی کنترل مقاوم ارائه شده است .در این روش پس
از طراحی کنترل بهینه غیرخطی ،با ادغام کنترل بهینه و کنترل مقاوم،
کنترلگری مقاوم و بهینه طراحی شده است  .کنترل بهینه بر مبنای SDRE
و کنترل مقاوم بر مبنای کنترل مد لغزشی طراحی شده است و این روش
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مدلسازی مكانیسم ارتعاشات شیمی ارابه فرود دماغه هواپیما
ارتعاشات ارابه فرود عالوه بر حالت عمودی که مربوط به سیستم تعلیق آن
میباشد در وضعیتهای دیگری نیز رخ میدهد .این ارتعاشات بهصورت
ارتعاشات طولی و ارتعاشات شیمی هستند .ارتعاشات طولی و ارتعاشات
شیمی در شکل  2نشان داده شده است.]15[ .

شكل  -2ارتعاشات طولی و ارتعاشات شیمی در ارابه فرود

مدل غیرخطی ارتعاشات شیمی ،شامل دینامیك پیچشی ارابهی فرود ،نیرو
و گشتاورهای اعمالی به ارابه از منابع مختلف و تغییر شکل االستیك چرخ
یا بهاصطالح مکانیك چرخ است  .شکل  3نمایی از یك ارابه فرود دماغه
هواپیما را نشان میدهد که برای کنترل آن باید گشتاور کنترلی  𝑀5را نیز
به آن اعمال کرد .با استفاده از قانون دوم نیوتن و گشتاور گیری حول محور
عمودی ارابه فرود میتوان معادلهی دیفرانسیل ارتعاشات شیمی را به دست
آورد:
̈
𝐼𝑧 𝜓 = 𝑀1 + 𝑀2 + 𝑀3 + 𝑀4 + 𝑀5
()1
𝑉
()2
𝑒( 𝑦̇ + 𝑦 = 𝑉𝑐𝑜𝑠(𝜑). 𝜓 +
̇𝜓 − 𝑎)𝑐𝑜𝑠(𝜑).
()3
()4
()5
()6
()7

()8

𝑓𝑓𝑒
𝜎 1
))𝜑(𝑒𝑒𝑓𝑓 = 𝑒 cos(φ) + tan(𝜑)(𝑅 + 𝑒 sin
̇𝜓𝐾 𝑀1 + 𝑀2 = C 𝜓 +

1

𝑦𝐹 𝑓𝑓𝑒𝑒 𝑀3 = 𝑀𝑧 −
𝛿 ≤∝ 𝑓𝑖
𝛿 ≥∝ 𝑓𝑖

𝑧𝐹 ∝ 𝐶
∝𝐹 { = 𝑦𝐹
)∝(𝑛𝑔𝑖𝑠 𝑧𝐹𝛿 ∝𝐹𝐶
𝑧𝑀

𝑔∝
180
∝𝑀𝐶
( sin
𝑧𝐹 )∝
𝑔∝≤ |∝| 𝑓𝑖
180
𝑔∝
{=
0
𝑔∝≥ |∝| 𝑓𝑖
𝑘
̇𝜓 𝑀4 = cos(φ) .
𝑉
𝑑𝑓 = 𝑀5

زاویه 𝜑 زاویه عمودی ارابه فرود و  Rشعاع چرخ میباشد .گشتاور ،𝑀1
ناشی از سختی پیچشی استرات (بازوی عمودی ارابه) و گشتاور پیچشی
ناشی از بازوی اتصال است و گشتاور  𝑀2ناشی از خاصیت میرایی پیچشی
استرات در اثر میرایی ویسکوز بین یاتاقانها و ضربهگیر است.
𝑧𝐼 گشتاور اینرسی حول محور عمودی ارابه است C .نرخ سختی پیچشی
و  Kضریب میرایی ویسکوز بازوی عمودی ارابه (استرات) است .نیروها و
گشتاورهای ناشی از تغییر شکل عرضی چرخها که ناشی از زاویهی لغزش
جانبی∝ و نرخ تغییرات زاویهی پیچشی ̇𝜓 است باعث ایجاد گشتاور 𝑀3
(سختی پیچشی ناشی از چرخها) و گشتاور ( 𝑀4میرایی پیچشی ناشی از
چرخها) میشود .گشتاور  ،𝑀3از دو بخش گشتاور همسوگر 𝑧𝑀 حول محور
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چرخ و گشتاور ناشی از ضرب نیروی جانبی 𝑦𝐹 در طول بازوی مؤثر محور

به فرم معادله ( )11را به شکلی شبیه به خطی نشان میدهد .برای بررسی

چرخ 𝑓𝑓𝑒𝑒  ،تشکیل می شود .مقدار این نیرو و گشتاور وابسته به نیروی

و کنترل ارتعاشات شیمی ارابه فرود هواپیما ،ابتدا معادالت غیرخطی فضای
حالت را با توجه به معادالت ( )1تا ( )11بهصورت معادله ( )11مینویسیم:
𝑥1 = 𝜓 → 𝑥1̇ = 𝑥2
()11

عمودی تایر 𝑧𝐹 و زاویه لغزش آن ∝ میباشد  .برای توصیف گشتاور
همسوگر نیز از یك تقریب نیم پریود از تابع سینوس که بین دو مقدار حدی

̈𝜓 = ̇𝑥2 = 𝜓̇ → 𝑥2
1
𝑘
)= (𝑐𝑥1 + 𝐾𝑥2 + cos(𝜑) 𝑥2 + 𝑀3 + 𝑀5
𝑧𝐼
𝑉
𝑥3 = 𝑦1
𝑉
→ 𝑥3̇ = 𝑉cos(𝜑)𝑥1 + (𝑒eff − 𝑎)cos(𝜑)𝑥2 − 𝑥3
𝜎

زاویه 𝒈∝  ،محدود شده است ،استفاده میشود 𝛿 .و 𝑔∝ به ترتیب ،مربوط
به حداکثر زاویه لغزش ،ناشی از نیروی جانبی و گشتاور همسوگر هستند.
گشتاور  𝑀4ناشی از برجستگیها و دندانههای سطح چرخ است که بهسرعت
هواپیما ( )Vو سرعت زاویهای ̇𝜓 وابسته است 𝑘 .نیز ضریب ممان دندانههای
تایر است.

بنابراین ماتریس )𝑥(𝐴 را میتوان بهصورت زیر انتخاب کرد:
0
1
0
()12
])𝑥( 𝐴23
𝐴33

که در آن:
()13

𝐴22
𝐴32

𝐴(𝑥) = [𝐴21
𝐴31

𝑘
))𝜑(𝑠𝑜𝑐 𝑉 (𝐾 +
𝑐
= , 𝐴22
𝑧𝐼
𝑧𝐼
𝑀3
𝑀3
= )𝑥(𝐴23
=
)𝜑(, 𝐴31 = 𝑉cos
𝐼𝑧 𝑥3 𝐼𝑧 𝑦1
𝑉
𝐴32 = (𝑒eff − 𝑎)cos(𝜑) , , 𝐴33 = −
𝜎
= 𝐴21

طراحی کنترلگر بهینه مقاوم بر مبنای  SDREو مد لغزشی
یکی از مهمترین ضعفهای کنترل بهینه آن است که در حضور نامعینیهایی
شامل تغییرات ناگهانی و اغتشاشات بیرونی ،عملکرد سیستم کاهش مییابد
و ممکن است معیار عملکرد از مقدار مطلوب کاهش یافته و در مواردی باعث
ناپایداری سیستم شود .از طرفی روش کنترل مد لغزشی به علت توانایی
باالی آن در مقاوم ساختن سیستم تحت کنترل در برابر نامعینیها ،بهعنوان
ابزار قدرتمندی بهطور گستردهای در طراحی قانون کنترل غیرخطی
مورداستفاده قرار میگیرد .مزیت اصلی کنترل مد لغزشی عدم حساسیت آن
در مقابل اغتشاشات و نامعینیهای خارجی میباشد[ .]16بنابراین با توجه

شكل  - 3نمایی ترسیمی از ارابه فرود

جابجایی عرضی چرخ و تغییر شکل آن با استفاده از فرضیه نواری قابلبیان
است .این فرضیه درواقع رابطهی بین زاویه چرخش ارابه فرود 𝜓 و تغییر
شکل ایجادشده در چرخها  𝑦1به هنگام ارتعاش را بیان میکند.که توسط
رابطه ( )4بیان شده است .قسمتی از نوار یا چرخ که با زمین در تماس است
دارای طول محدود  2aاست و ناحیهای که با زمین در تماس نیست اما
دچار تغییر شکل میشود دارای طول  2σاست.
میتوان دریافت رابطهی بین زاویه لغزش و جابجایی چرخها از طریق رابطه ی
زیر به دست میآید:
𝑦1
()9
= )∝(∝≈ tan
𝜎
معادالت فضای حالت
فرض میشود سیستم غیرخطی نامتغیر با زمان به شکل رابطه ( )11باشد:
𝑥)𝑥(𝐶 = 𝑦 𝑥̇ = 𝐴(𝑥)𝑥 + 𝐵(𝑥)𝑢 ,

()11
که در آن 𝑛×𝑛 𝐴(𝑥) ∈ ℜماتریس حالتهای سیستم و∈ )𝑥(𝐵
𝑚×𝑛 ℜماتریسهای ضرایب وابسته حالت هستند که سیستمهای غیرخطی
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به این دو قانون کنترلی ،میتوان کنترلگری طراحی کرد که هم بهینه وهم
مقاوم باشد .در این روش با ترکیب روش کنترل بهینه  SDREو کنترل مد
لغزشی یك قانون کنترلی بهینه طراحی شده است که بهاختصار بهصورت
 )Robust Optimal Sliding Mode Control( ROSMCنشان داده
می شود .از مزایای این روش آن است که در برابر اغتشاشات مقاوم بوده و
بهراحتی میتوان بین حالتهای سیستم و قانون کنترلی مصالحه و سازش
ایجاد کرد.
سیستم غیرخطی را که در معادله( )14بیان شده است در نظر بگیرید.
𝑥̇ = 𝐹(𝑥) + 𝑔(𝑥)𝑢(𝑡) + 𝑔(𝑥)𝑑(𝑥, 𝑡),
()14
𝑥(0) = 𝑥0

اگر فرض کنیم  ،𝑑(𝑥, 𝑡) = 0معادله بهفرم معادله زیر در خواهد آمد(:)15
)𝑡(𝑢)𝑥(𝑔 𝑥̇ = 𝐴(𝑥)𝑥 +
()15
طبق آنچه در تئوری کنترل بهینه بیان شد ،قانون کنترلی وجود خواهد
داشت که تابع هزینه بیان شده در معادله ( )16را حداقل خواهد کرد.
𝑇 ∞ 1
()16
𝑇
𝑡𝑑)𝑢)𝑥(𝑅 𝑢 ∫ (𝑋 𝑄(𝑥)𝑋 +
𝑡0

2

= )𝐽(x

)𝑥(𝑄 و )𝑥(𝑅 ماتریسهای وزنی وابسته حالت هستند و برای سیستم
ارابه فرود هواپیما ماتریسهای وزنی را بهصورت ( )17انتخاب میکنیم:
)𝑥(𝑄
()17
0
0
]
) 1 + 𝑎𝑏𝑠(𝑥3

) 1 + 𝑎𝑏𝑠(𝑥1
0
[ = 100
0
)1 + 𝑎𝑏𝑠(𝑥2
0
0
}, 𝑅 = {0.01
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بنابراین تابه هزینه بهصورت معادله ( )18خواهد شد:
()18

∞

𝐽 = ∫ (100(𝜓 2 + |𝜓 3| + 𝜓̇ 2 + |𝜓̇ 3| + 𝑦1 2
0

𝑡𝑑)+ |𝑦1 3 |) + 0.01(𝐾(𝑥)𝑋)2

قانون کنترلی حلقه بسته بهینه را میتوان بهصورت معادله ( )19بیان کرد
𝑥)𝑥(𝑃)𝑥( 𝑇𝐵)𝑥( 𝑢𝑜𝑝𝑡 = −𝑅 −1
()19
برای سیستم ارابه فرود هواپیما نیز ورودی کنترلی به فرم معادله
()21خواهد شد:
𝑥)𝑥(𝑃)𝑥( 𝑇𝐵)𝑥( 𝑢𝑜𝑝𝑡 = −𝑅 −1
()21
̇𝜓)𝑥( = −(𝑃21 (𝑥)𝜓 + 𝑃22
) + 𝑃23 (𝑥)𝑦1
و بنابراین سیستم دینامیکی حلقه بسته ما به فرم معادله زیر خواهد شد(:)21
)𝑡(𝑥))𝑥(𝑃)𝑥( 𝑇𝐵)𝑥(𝑥̇ (𝑡) = (𝐴(𝑥) − 𝐵(𝑥)𝑅 −1
()21

( )24و برابر صفر قراردادن آن ،میتوان قانون کنترلی را چنین نوشت:
𝑞𝑒𝑢 ⟹ 𝑠̇ (𝑥(𝑡), 𝑡) = 0
()26
̇𝜓)𝑥( = −𝐺12 (𝑥)(𝑑(𝑥, 𝑡) − (𝑃21 (𝑥)𝜓 + 𝑃22
)) + 𝑃23 (𝑥)𝑦1

با جایگذاری معادله
( )25در معادله ( )14دینامیك مد لغزشی بهصورت
( )27خواهد شد:

()27

)𝑡(𝑥)𝑥(𝐴 = )𝑡 𝑥̇ (𝑡) = 𝐴(𝑥)𝑥(𝑡) + 𝐵(𝑥)𝑢𝑒𝑞 (𝑡) + 𝑑(𝑥,
)𝑡(𝑥)𝑥(𝑃)𝑥( 𝑇𝐵)𝑥( −𝐵(𝑥)([𝐺(𝑥)𝐵(𝑥)]−1[𝐺(𝑥)𝐵(𝑥)𝑅 −1
)𝑡 +𝐺(𝑥)𝑔(𝑥)𝑑(𝑥, 𝑡)]) + 𝑔(𝑥)𝑑(𝑥,
)𝑡(𝑥))𝑥(𝑃)𝑥( 𝑇𝐵)𝑥(= (𝐴(𝑥) − 𝐵(𝑥)𝑅 −1
)𝑡( 𝑡𝑝𝑜𝑢)𝑥(𝐵 = 𝐴(𝑥)𝑥(𝑡) +

اگر معادله دینامیکی
بر طبق تئوری کنترل بهینه ،سیستم حلقه بسته بهطور مجانبی پایدار است.
درهرحال اگر قانون کنترلی ( )19به سیستم نامعین ( )14یا سیستمی که
دارای اغتشاش خارجی است ،اعمال شود ،کنترلگر طراحیشده توانایی
مقابله با آن را نداشته و ممکن است ناپایدار شود.
برای حل این مشکل از روش کنترل مد لغزشی ( )SMCاستفاده خواهیم
کرد و با این کار قانون کنترل بهینهای را که طراحی کرده بودیم در برابر
اغتشاشات نیز مقاوم میشود .با طراحی این قانون کنترلی پاسخ سیستم
نامعین و دارای اغتشاش ،در زمانی که اغتشاشی به سیستم اعمال نمیشود
همانند پاسخ سیستم بدون اغتشاش عمل میکند و زمانی که اغتشاش و
نامعینی به سیستم اعمال میشود با اعمال ورودی کنترل ،از ناپایداری آن
جلوگیری میکند و سیستم را پایدار نگه میدارد  .برای طراحی کنترلگر
بهینه مقاوم مد لغزشی ،سیستم نامعین ( )22را در نظر بگیرید .در اینجا ما
یك سطح لغزشی انتگرالی بهصورت زیر معرفی میکنیم[:]17
()22

)𝑠(𝑥(𝑡), 𝑡) = 𝐺(𝑥)((𝑥(𝑡) − 𝑥(0
𝑡

))𝜏(𝑑)𝜏(𝑥))𝑥(𝑃)𝑥( 𝑇𝐵)𝑥( 𝐵(𝑥)𝑅 −1

− ∫ (𝐴(𝑥) −
𝑡0

مشتق این سطح لغزشی نسبت به زمان بهصورت زیر خواهد شد(:)23
()23

)𝑡 𝑠̇ (𝑥(𝑡),
)𝑥(𝐴[)𝑥(𝐺 = 𝐺(𝑥)𝑥̇ (𝑡) −
)𝑡(𝑥])𝑥(𝑃)𝑥( 𝑇𝐵)𝑥(− 𝐵(𝑥)𝑅 −1
))𝑡 = 𝐺(𝑥)(𝐴(𝑥)𝑥 + 𝐵(𝑥)𝑢(𝑡) + 𝑔(𝑥)𝑑(𝑥,
)𝑡(𝑥)𝑥(𝐴[ )𝑥(𝐺 −
])𝑡(𝑥)𝑥(𝑃)𝑥( 𝑇𝐵)𝑥(− 𝐵(𝑥)𝑅 −1
)𝑡 = 𝐺(𝑥)[𝐵(𝑥)𝑢(𝑡) + 𝑔(𝑥)𝑑(𝑥,
])𝑡(𝑥)𝑥(𝑃)𝑥( 𝑇𝐵)𝑥(+ 𝐵(𝑥)𝑅 −1

برای سیستم ارابه فرود هم به فرم زیر خواهد شد:
)𝑡 𝑠̇ (𝑥(𝑡),
0
0
)𝑡 [1] 𝑢(𝑡) + [1] 𝑑(𝑥,
0
0

()24

0
) − [1] (𝑃21 (𝑥)𝜓 + 𝑃22 (𝑥)𝜓̇ + 𝑃23 (𝑥)𝑦1
[ 0
]

)𝑥(𝐺 =

حال با در نظر گرفتن معادله ( )23میتوانیم ورودی کنترلی معادل 𝑞𝑒𝑢 را
بهصورت زیر به دست آوریم:
()25

= 𝑞𝑒𝑢 ⟹ 𝑠̇ (𝑥(𝑡), 𝑡) = 0
)𝑡(𝑥)𝑥(𝑃)𝑥( 𝑇𝐵)𝑥(−[𝐺(𝑥)𝐵(𝑥)]−1[𝐺(𝑥)𝐵(𝑥)𝑅 −1
])𝑡 + 𝐺(𝑥)𝑔(𝑥)𝑑(𝑥,

برای سیستم ارابه فرود با جایگذاری معادله
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( )27با معادله ( )21مقایسه شود ،مالحظه میشود که این دو رابطه دقیقاً
یکی هستند .درواقع با در نظر گرفتن سطح لغزشی ( )22قانون کنترلی به
دست آمد که نهتنها در برابر اغتشاشات مقاوم است بلکه دارای عملکردی
بهینه نیز میباشد و درواقع یك قانون کنترلی بهینه مد لغزشی بهدستآمده
است.
بنابراین برای سیستم نامعین ( ، )14قانون کنترلی به فرم زیر پیشنهاد
میشود:
)𝑡( 𝑠𝑖𝑑𝑢 𝑢(𝑡) = 𝑢𝑒𝑞 (𝑡) +
()28
)𝑡(𝑥)𝑥(𝑃)𝑥( 𝑇𝐵)𝑥( 𝑢𝑒𝑞 (𝑡) = −𝑅 −1
))𝑠(𝑢𝑑𝑖𝑠 (𝑡) = −[𝐺(𝑥)𝐵(𝑥)]−1 × (𝛾𝑡𝑎𝑛ℎ
که در آن 𝑇]) 𝑚𝑠( 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑠) = [𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑠1 ), … , 𝑡𝑎𝑛ℎو 𝛾 ثابت
مثبت مناسب می باشد .قانون کنترلی که برای ارابه فرود پیشنهاد میشود
نیز بهصورت زیر خواهد بود:
)𝑡( 𝑠𝑖𝑑𝑢 𝑢(𝑡) = 𝑢𝑒𝑞 (𝑡) +
()29
)𝑡 = −𝐺12 (𝑥) (𝑑(𝑥,
̇𝜓)𝑥( − (𝑃21 (𝑥)𝜓 + 𝑃22
)𝑠(𝛾𝑡𝑎𝑛ℎ
+ 𝑃23 (𝑥)𝑦1 )) −
)𝑥( 𝐺12

از معادله ( )22بهوضوح مشخص است که  ،𝑠(0) = 0بنابراین سیستم از
سطح لغزش تعریفشده شروع به کار میکند .اثبات پایداری در [ ]17آورده
شده است .کارایی و سودمندی سیستم کنترلی طراحیشده جهت کاهش
ارتعاشات شیمی ارابه فرود در برابر نامعینیها و اغتشاشات در بخش نتایج
شبیهسازی نشان دادهشده است.
شبیهسازی نتایج:
مقادیر پارامترهای طراحی را که در شبببیهسببازی نتایج از آنها اسببتفاده
کردهایم ،در جدول  1م شخص شده ا ست .در ابتدا نتایج شبیه سازی شده
برای کنترل نی مه ف عال را بررسبببی میکنیم  .برای این منظور از م عادالت
غیرخطی با شبببرایط اول یه 𝜓(0) = 0.1 , 𝜓̇(0) = 0 , 𝑦(0) = 0
استفاده شده است .پاسخ و ورودی سیستم را در حالت کنترل بهینه خطی
 LQRو کنترل بهینه غیرخطی  SDREدر شکل  4و شکل  5باهم مقایسه
شببده اسببت .در این شببکل مشبباهده میشببود که عملکرد کنترل بهینه
غیرخطی  SDREبهتر از کنترل بهینه خطی است و دلیل آن انعطافپذیری
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)Control Input V=70 (m/s

این روش در انتخاب ماتریس های وزنی و همچنین وابسبببته به زمان بودن

10000

این روش غیرخطی است.

LQR
SDRE

8000
)Input Moment (N.m

6000
4000
2000

جدول  - 1مقادیر پارامترهای طراحی

0
-2000

پارامترها و مقادیر آنها
واحد

مقادیر

m

پارامترها

توصیف پارامتر

0.3

0.25

0.2

پارامترهای ساختاری

N
mrad−1
Nms
rad−1

0.12

طول بازوی چرخ Caster length

𝑒

−1
× 105

ضریب ارتجاعی پیچشی Torsional
stiffness of strut

𝐶

−10

ضریب میرایی پیچشی Torsional

𝐾

1

damping of strut
ممان اینرسی Moment of inertia of

𝑧𝐼

kgm2
rad

0.1571

شكل  -5مقایسه ورودی کنترلگرهای  LQRو SDRE

به منظور ن شان دادن صحت و برتری روش کنترلی ارائه شده ،نتایج کنترل
 LQRو  SDREبا نتایج حا صل از مراجع [ ]13 ,11در شکل  6و شکل 7
مقای سه شده ا ست ( Ref 1مربوط به مرجع  11و  Ref 2مربوط به مرجع
 13میباشببد) .در این شببکلها دیده میشببود که عملکرد کنترلگر LQR

strut
𝜑

زاویه عمودی ارابه(زاویه حمله) Rake

تقریباً شبیه عملکرد روشهای کنترلی مراجع ذکر شده ا ست چراکه تمام
روش های کنترلی که در این شکل نشان داده شده است از کنترلگر خطی
استفاده کردهاند و اصوالً باید عملکردی مشابه باهم داشته باشند .بااینحال،
عملکرد بهتر کنترلگر غیرخطی  SDREازل حاظ بهبود د قت و پا یداری
مشبهود اسبت ،درواقع کنترلگر غیرخطی بهینهتر عمل کرده اسبت چراکه
این کنترلگر به صورت غیرخطی بوده و به دلیل ماهیت غیرخطی سی ستم
ارابه فرود دارای عملکردی بهتر و بهینهتر است.

angle

پارامترهای چرخ (تایر)
m

0.362

شعاع چرخ Radius of nose wheel

𝑅

m

0.1

نصف طول تماس تایر Contact patch

𝑎

length

−270
N
m2rad−1
m/rad

−2

𝑘

ثابت گشتاور میرایی دندانهها ی چرخ

0.15
)time (sec

0.1

0.05

0

-4000

Damping coefficient of elastic tyre
∝𝑀𝐶

ضریب گشتاور همسو گر
Self-aligning coefficient of elastic
tyre

1

rad−1

20

ضریب نیروی جانبی

∝𝐹𝐶

m

0.3

Restoring coefficient of elastic tyre
طول آرامش تایر Relaxation length

𝜎

rad

0.087

حدود زاویه لغزش برای نیروی جانبی

𝛿

Ref 1
Ref 2
LQR

0.8
0.6
0.4

rad

0.1745

حدود زاویه لغزش برای گشتاور همسو گر
Self-aligning moment limit
سایر پارامترها

𝑔∝

N

9000

نیروی عمودی Vertical force on the

𝑧𝐹

ms−1

75

0.2
0

) (rad

Restoring force limit

-0.2

gea r
سرعت Forward velocity

-0.4
-0.6

𝑣
0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0

-0.8

)t(s

)Response of System V=70 (m/s
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0.1

LQR
SDRE

0.05
Ref 1
Ref 2
SDRE

) (rad

0

1
0.8
0.6
0.4

0

0.4

0.35

0.3

0.2
0.25
)time (sec

0.15

0.1
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0
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-0.1
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بهمنظور نشان دادن ضرورت مقاوم بودن کنترلگرهای طراحیشده ،اختالل

)Response With Disturbance V=70 (m/s
0.1

بیرونی و یا عدم قطعیت پارامتری باید درگیر سی ستم شود .فرض می شود
که یك اغتشاش خارجی به صورت گشتاور به ارابه فرود هواپیما اعمال شده
باشد ،این اغتشاش به صورت رابطه زیر مدل شده است:

0.06
0.04

)20000(𝑡 − 0.2
0.2 ≤ 𝑡 ≤ 0.3
2000
0.3
≤ 𝑡 ≤ 0.5
{ = )𝑡 𝑑(𝑥,
0
𝑡 ≤ 0.2
0
𝑡 ≥ 0.3
)𝑚 ⟹ 𝑑𝑚 = 2000 (𝑁.

در شکل  8و شکل  9ورودی کنترلی و پا سخهای سی ستم کنترل بهینه
غیرخطی  SDREو کنترل مقبباوم مببد لغزشبببی  SMCبببا توجببه بببه
اغت شاش)𝑡  ، 𝑑(𝑥,مقای سه شده ا ست .دیده می شود که کنترلگر بهینه
توانایی دفع اغتشببباش را به طور کامل ندارد ،از طرفی کنترلگر مقاوم مد
لغزشبببی عملکرد بهینهای ندارد و بازهم این نکته را گوشبببزد میکند که با
ترکیب این دو کنترلگر میتوان بهینه و مقاوم بودن سببیسببتم کنترلی در
برابر اغتشاشات را تضمین کرد.

0.02
0
-0.02
-0.04
-0.06
-0.08

0.6

0.7

0.5

0.3
0.4
)time (sec

0.2

0.1

0

-0.1
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)Response With Disturbance V=70 (m/s

10000

0.1

SDRE
SMC
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0.08
0.06

8000
6000

0.04

) (rad

0

2000

-0.02
0

-0.04
-0.06

SDRE
SMC
0.7

0.6

0.5

0.3
0.4
)time (sec

-2000

-0.08
0.1

0

)Input Mment (N.m

4000

0.02

0.2

) (rad

()31

SDRE
SMC
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-4000

-0.1
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شبکل  11و شبکل  11ورودی کنترلی و نحوه میرا شبدن پاسبخ سبیسبتم
ارتعاشبات شبیمی ارابه فرود هواپیما را در روشهای کنترلی مختلف نشبان
میدهد و م شاهده می شود زمانی که اغت شا شی به سی ستم وارد نمی شود،

بهمنظور داشتن یك درک کلی و واقعبینانه از مشاهدات و همچنین مقایسه
عددی بین نتایج ،سبطح زیر منحنیها در جدول  2آورده شبده اسبت ،این
نتایج نشبباندهنده عملکرد سببیسببتمهای کنترلی مختلف و درواقع معیاری
برای سبببنجش عملکرد تابع هزینه اسبببت  .با توجه به مقادیر این جدول
عملکرد بهتر کنترل غیرخطی  SDREبببه کنترل خطی  LQRتببأییببد
می شود؛ چراکه سطح زیر منحنی مربوط به  SDREکمتر از  LQRا ست
درصورتیکه مقدار ورودیها تقریباً برابر است .همچنین میتوان دریافت که
در حضور اغتشاش بیرونی ،عملکرد کنترلگر پیشنهادی یعنی کنترل بهینه
مقاوم  ROSMCبهتر از کنترل مد لغزشبببی  SMCاسبببت؛ چراکه در این
حالت نیز سبببطح زیر منحنی مربوط به  ROSMCکمتر از  SMCاسبببت
درصورتیکه مقدار ورودی کنترلگر پیشنهادی  ROSMCکمتر است.
جدول  -2مقایسه سطح زیر منحنیهای پاسخ و ورودی کنترلی
منحنی ورودی
کنترلی در
حضور اغتشاش

منحنی
(𝑡 ) 𝜓 −
در حضور
اغتشاش

منحنی ورودی
کنترلی بدون
اغتشاش

منحنی
(𝑡 ) 𝜓 −
بدون
اغتشاش

میکند درحالیکه کنترلگر بهینه توانایی دفع اغتشببباش را ندارد ،بنابراین

79 /7248

1 /1151

68/8393

1 /1114

LQR

79 /1312

1 /1144

68/6196

1 /1116

SDRE

بهوضوح مشاهده میشود که کنترلگر پیشنهادی بهترین عملکرد را دارد.

663/4573

1 /1121

------

---------

SMC

571 /8559

1 /1117

------

---------

ROSMC

عملکرد کنترلگر پیشبببنهادی بهی نهی مقاوم کامالً شببببیه کنترل بهینه
غیرخطی اسببت و زمانی که اغتشبباش بیرونی به سببیسببتم وارد میشببود،
کنترلگر پیشبببنهادی بهینه مقاوم شببببیه کنترل مقاوم مد لغزشبببی عمل
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نتیجهگیری
 یك کنترلگر بهینهی مقاوم برای مقابله و جلوگیری از وقوع،در این پژوهش
 ازآنجاییکه ماهیت ارتعاشات شیمی بهصورت.ارتعاشات شیمی طراحی شد
 با ترکیب، برای بهتر شدن نتایج و نزدیك بودن به واقعیت،غیرخطی می باشد
 کنترلگر بهینهی مقاوم، SDRE کنترل مقاوم مد لغزشی و کنترل بهینه
-  با شبیهسازی نتایج و مقایسه بین پاسخ کنترلگر. طراحی شدROSMC
 و کنترل بهینهی مقاومSMC مقاوم مد لغزشی، SDRE های بهینه
 بهینه عمل میکندROSMC  مشاهده شد که نهتنها کنترلگر، ROSMC
- بلکه عملکرد بسیار خوبی نیز در مقابله با اغتشاشات بیرونی دارد؛ این کنترل
 بهتر از کنترلگر مد لغزشی%65  عملکردی بهاندازه، ورودی کمتر%13 گر با
داشته است چراکه کنترلگر پیشنهادی در زمانی که اغتشاشی به سیستم
اعمال نمی شود عملکردی شبیه سیستم بهینه دارد و زمانی که اغتشاش به
 بنابراین.سیستم اعمال میشود عملکرد آن دقیقاً شبیه کنترلگر مقاوم است
این کنترلگر پیشنهادی می تواند ارتعاشات شیمی ارابه فرود دماغه هواپیما
.را در تمام شرایط کنترل کند
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