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دادکشنه صنعت هواپيمایی کشوری،-تهران .............................. 

و مد لغزشی SDREبر مبنای  کنترل بهینه و مقاوم ارتعاشات شیمی ارابه فرود دماغه هواپیما
 3سعید زارع ،2اصغر فرشباف ،1حامی تورجی زاده

 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی تهران، ایران -1

 دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری تهران، ایران -2

، ایرانفارس هرامدانشگاه آزاد اسالمی واحد خ -3

 چكیده

ر گدماغه هواپیما، کنترل، برای کنترل نوسانات شیمی ارابه فرود مقالهدر این 

شده است. ارتعاشات خطی و مقاوم در برابر اغتشاشات طراحی ی غیربهینه

ای خود برانگیخته است که در اثر حرکت چرخ بر روی زمین شیمی پدیده

ی فرود هواپیما به دلیل سرعت باالی آید؛ این ارتعاشات در ارابهبه وجود می

 رود بسیار تأثیرگذار هستند؛ بنابراین کنترلهواپیما و شدت ضربه در هنگام ف

 طوراین ارتعاشات از اهمیت باالیی برخوردار است، چراکه این ارتعاشات به

به  الهمقمستقیم بر روی ایمنی و راحتی مسافران تأثیرگذار هستند. در این 

 گر طراحیخطی ارتعاشات شیمی، برای مقاوم بودن کنترلماهیت غیر خاطر

 و کنترل بهینه SMC ر اغتشاشات، با ترکیب کنترل مد لغزشیشده در براب

SDREی مقاومگر بهینه، کنترل ROSMC برای صحه .طراحی شده است-

هینه بهای ارتعاشی سیستم در حالت کنترل سنجی نتایج، در ابتدا پاسخ

سازی و باهم شبیه MATLABافزار در نرمخطی با کنترل بهینه غیرخطی 

باوجود مصرف ورودی تقریباً یکسان،  نشان داده شد که ومقایسه شده است 

 ،گر بهینه غیرخطی زمان نشست و حداکثر دامنه کمتری داردپاسخ کنترل

خ . با مقایسه بین پاسها با مراجع کنترلی نیز مقایسه شده استاین پاسخ

ی و کنترل بهینه SMC یمد لغزش، مقاوم  SDREهای بهینه گرکنترل

بهینه عمل  ROSMCگر کنترل تنهانهمشاهده شد که ،  ROSMCمقاوم 

کند بلکه عملکرد بسیار خوبی نیز در مقابله با اغتشاشات بیرونی دارد؛ می

 گر مد لغزشی داردبهتر از کنترلگر با ورودی کمتر، عملکردی این کنترل

-گر پیشنهادی در زمانی که اغتشاشی به سیستم اعمال نمیکه کنترلچرا

ی شبیه سیستم بهینه دارد و زمانی که اغتشاش به سیستم شود عملکرد

گر مقاوم است. بنابراین این شود عملکرد آن دقیقاً شبیه کنترلاعمال می

تواند ارتعاشات شیمی ارابه فرود دماغه هواپیما را در گر پیشنهادی میکنترل

  تمام شرایط کنترل کند. 

نترل ک -ریکاتی وابسته به حالتمعادله  - ارتعاشات شیمی ی:کلید یهاواژه
 کنترل بهینه مقاوم -یمد لغزشکنترل  -خطیغیر بهینه

 مقدمه 
حرکت عرضی و  است که از ترکیب ات شدیدیشیمی نوسانارتعاشات 

و باعث دور شدن چرخ از موقعیت تعادل دیآیم به وجودپیچشی ارابه فرود 

کنش حرکت حاصل برهم . اینشودیمپیچشی  صورتبهدر جهت عرضی و 

 موالًمعحرکت ارابه فرود است. فرکانس این حرکت  رفتار دینامیکی تایر و

 هواپیمادماغه  در ارابه فروداین ارتعاشات  .[1]باشدیمهرتز  31تا  11بین 

 هواپیما انتقال از طریق خود ارابه فرود به سازه اصلی و دارد شدت بیشتری

ین شدیدی در کاب یهاتکانباعث  با افزایش دامنه این ارتعاشات، پیدا کرده و

دقیق را برای خلبان  زاتیدیدن و خواندن تجه عالوه بر اینکه که شودیم

باعث ایمنی و راحتی مسافران را کاهش داده، بنابراین  کندیمدشوار 

 یدر طراحکاهش نوسانات شیمی  ه همین دلیلب .شودیم هاآننارضایتی 

 ییهانهیگزبه حداقل رساندن آن از  حاضر برای در حالبسیار مهم بوده و 

. به همین منظور در هواپیماهای مدرن شودیمچون افزایش میرایی استفاده 

های در میراکننده .[2]شودیمبنام میراکننده ی شیمی  استفاده  یاقطعهاز 

شیمی به دلیل وابسته بودن ویسکوزیته روغن به دما، پس از مدتی عملکرد 

این .  استفاده از [3]یابدغن کاهش میاین میراگرها به دلیل نشتی رو

 جلوگیری کند یمؤثر طوربهاز وقوع ارتعاشات شیمی  تواندینمها میراکننده

 رییتغقابل یاسازههای طراحی ز طراحی ارابه فرود تغییر پارمترپس ا چراکه

 یوهوابآ لغزنده بودن باند فرود، نیستند و شرایطی مانند باند فرود نامناسب،

و یا هر اغتشاش خارجی دیگری که سیستم برای آن  خلبان ، اشتباهاتبد

 منجر به ارتعاشات شیمی شود. تواندیم، باشدشرایط طراحی نشده 

های نرخ وقوع ارتعاشات شیمی در ارابه فرود هواپیما را طی سال 1شکل 

توان مشاهده کرد که وقوع این و می [4]دهدنشان می 1991-2112

ارتعاشات در حال افزایش است؛ لذا اهمیت بررسی و کنترل این ارتعاشات 

 مندهوش مکانیزم کنترلدر چنین شرایطی استفاده از یك شود. گوشزد می

مقدار نوسانات و  ،مختلف یهاسرعتاند بسیار مفید بوده و در تومی

و مانع از بروز مشکالت  اغتشاشات را حس کرده و سیستم را کنترل کند

 .احتمالی شود

نرخ وقوع ارتعاشات شیمی -1شكل 

شیمی و آنالیز دینامیکی  که مطالعات زیادی برای مدل کردن پدیدهدرحالی

آن صورت گرفته است، اما در مورد کنترل این پدیده، تنها تعداد بسیار 

 محدودی از مقاالت در دسترس است.

های متنوعی برای طراحی گرها، روشدر مبحث کنترل فعال و طراحی کنترل

ترل توان به کنترل بهینه، کنکنترلر پیشنهاد گردیده است که از آن جمله می

های مبتنی بر هندسه دیفرانسیل اشاره نمود. قاوم، کنترل تطبیقی و روشم

 ازجملهباشند که های خطی و غیرخطی میهای کنترل شامل روشروش

و گوسی  LQRی مربعی خطی هاکنندهمیتنظتوان به های خطی میروش

توان مشابه با های غیرخطی را نمیکنترل بهینه سیستم امااشاره نمود. 
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های ای مربوط به سیستم خطی انجام داد. لذا الزم است که از روشهروش

ها بهره جست که یکی از خطی برای کنترل این سیستمکنترل غیر

 SDREهای غیرخطی استفاده از روش های کنترل بهینه در سیستمدیدگاه

 های مقاوماست. این روش عالوه بر پایداری، ایجاد عملکرد مناسب و مشخصه

های غیرخطی را دارد. بحث کامل آن در در دامنه وسیعی از سیستمبودن را 

آنچه در این قابل یافت است و  [6, 5]در  یرخطیغمورد کنترل بهینه 

های غیرخطی است تا استفاده از روش ،هدف مطرح است عنوانبه پژوهش

 در طراحی کنترلر استفاده نگردد. تقریب خطی گونهچیه

دهد که کنترل فعال ارابه فرود به کنترل سیستم تعلیق هایی نشان میبررسی

. توسعه مفهوم [7]و کنترل میرایی عمودی ارابه فرود محدود شده است 

یر است پذکنترل فعال برای کنترل ارتعاشات شیمی ارابه فرود هواپیما امکان

 طور تئوری امکان کنترل این ارتعاشات وجود دارد.ل بهو یا حداق

ه شد ککنترل غیرفعال ارتعاشات شیمی مربوط به میراگرهای شیمی می

تر بیان شد. در مورد کنترل نیمه فعال تاریخچه استفاده از این میراگرها پیش

با استفاده از  [9, 8]ارتعاشات شیمی نیز تحقیقاتی صورت گرفته است، در 

به کنترل نیمه فعال ارتعاشات شیمی پرداخته شده است و بهبود  MRمیراگر 

گر غیرفعال )میرا کننده نسبت به کنترل گر طراحی شدهعملکرد کنترل

 شیمی( مشاهده شده است.

کنترل فعال ارتعاشات شیمی نیز تحقیقاتی صورت گرفته است که  نهیدرزم

با استفاده از  [11]توان به تحقیقات پائولی و همکارانش اشاره کرد که درمی

 گری برای میرا سازی ارتعاشاتطراحی کنترل کنترل تطبیقی فازی سعی در

 اند.شیمی ارابه فرود هواپیما کرده

ها اشاره شد عملکردی غیر بهینه گرهایی که در مراجع پیشین به آنکنترل

ند، باشکه است که مبحث کنترل بهینه بسیار مهم میدارند و این درحالی

کنترلی و همچنین هایی در ورودی گرها محدودیتچراکه در طراحی کنترل

بایست با ایجاد مصالحه بین در میزان خطای سیستم وجود دارد که می

گر بهینه را طراحی کرد. فالح و ورودی کنترلی و خطا، کنترل

 یچامسکشده توسط در دانشگاه کنکوردیا، همان مدل ارائه [11]همکارانش

را در نظر گرفته، و با کمك نتایج حاصل از حل معادالت او، سعی در طراحی 

ی ها برای طراحگر بهینه و مقاوم برای خنثی کردن شیمی نمودند. آنکنترل

ارتعاشات شیمی استفاده کردند و بر گر از معادالت خطی سازی شده کنترل

گر خود را طراحی کردند و نتایج کار خود را بین کنترلی کنترل پیشپایه

لو و همکارش نیز به توسعه های عددی مورد مقایسه قرار دادند. حاجیبا حل

گر از کنترل مقاوم روش فالح و همکارانش پرداخت و برای طراحی کنترل

کرد، او نیز نتایج خود را با نتایج فالح و همکاران  بین تصادفی استفادهپیش

 .[13, 12]مقایسه کرد

اند از گر بهینه طراحی کردهمراجعی که برای ارتعاشات شیمی کنترل

اند و این در حالی دالت خطی سازی شده این ارتعاشات استفاده کردهمعا

بایست به این است که ماهیت اصلی ارتعاشات شیمی غیرخطی است و می

، طراحی [14]پژوهش نکته توجه کرد، به همین خاطر مبحث اصلی در این 

 گر بر مبنای معادالت غیرخطی شیمی است.کنترل

کننده مقاوم است. اگر کنترل بهینه و کنترل یبر طراح دی، تأکمقاله نیا در

کار کند، کنترل را مقاوم  و اغتشاشات بیرونی هاینیبتواند در حضور نامع

، مقاله نیآن وجود دارد. در ا یطراح یبرا یمتعدد یهاروشکه  مییگویم

در این روش پس  .شده است کنترل مقاوم ارائه یطراح یبرا یدیروش جد

خطی، با ادغام کنترل بهینه و کنترل مقاوم، از طراحی کنترل بهینه غیر

 SDRE. کنترل بهینه بر مبنای گری مقاوم و بهینه طراحی شده استکنترل

 روش نیاو کنترل مقاوم بر مبنای کنترل مد لغزشی طراحی شده است و 

 لیتبد هنیمسئله کنترل به كیجهت که مسئله کنترل مقاوم را به ازآن دیجد

 است.  حائز اهمیت کندیم

 

 ارابه فرود دماغه هواپیما مكانیسم ارتعاشات شیمی یسازمدل

فرود عالوه بر حالت عمودی که مربوط به سیستم تعلیق آن ارتعاشات ارابه 

صورت دهد. این ارتعاشات بههای دیگری نیز رخ میباشد در وضعیتمی

ارتعاشات طولی و ارتعاشات  هستند. ارتعاشات طولی و ارتعاشات شیمی

 .[15]نشان داده شده است.  2شکل شیمی در 

 
 ارتعاشات طولی و ارتعاشات شیمی در ارابه فرود -2شكل 

رو فرود، نی یارابهمدل غیرخطی ارتعاشات شیمی، شامل دینامیك پیچشی 

اعمالی به ارابه از منابع مختلف و تغییر شکل االستیك چرخ  یگشتاورهاو 

نمایی از یك ارابه فرود دماغه  3شکل مکانیك چرخ است .   اصطالحبهیا 

را نیز  𝑀5که  برای کنترل آن باید گشتاور کنترلی  دهدیمهواپیما را نشان 

به آن اعمال کرد. با استفاده از قانون دوم نیوتن و گشتاور گیری حول محور 

دیفرانسیل ارتعاشات  شیمی را به دست  یمعادله توانیمعمودی ارابه فرود 

  آورد:
𝐼𝑧�̈� = 𝑀1 + 𝑀2 + 𝑀3 + 𝑀4 + 𝑀5 (1 ) 

�̇�1 +
𝑉

𝜎
𝑦1 = 𝑉𝑐𝑜𝑠(𝜑).𝜓 + (𝑒𝑒𝑓𝑓 − 𝑎)𝑐𝑜𝑠(𝜑). �̇� 

(2 ) 

𝑒𝑒𝑓𝑓 = 𝑒 cos (φ) + tan (𝜑)(𝑅 + 𝑒 sin(𝜑)) (3 ) 

𝑀1 + 𝑀2 = C 𝜓 + 𝐾�̇� (4 ) 

𝑀3 = 𝑀𝑧 − 𝑒𝑒𝑓𝑓𝐹𝑦 (5 ) 

𝐹𝑦 = {
𝐶𝐹∝ ∝ 𝐹𝑧                 𝑖𝑓 ∝≤ 𝛿

𝐶𝐹∝𝛿𝐹𝑧𝑠𝑖𝑔𝑛(∝)       𝑖𝑓 ∝≥ 𝛿
 (6 ) 

𝑀𝑧

= {
𝐶𝑀∝

∝𝑔

180
 sin (

180

∝𝑔
∝)𝐹𝑧           𝑖𝑓 |∝| ≤∝𝑔  

0                                                 𝑖𝑓 |∝| ≥∝𝑔

 

(7 ) 

𝑀4 =
𝑘

𝑉
cos(φ) . �̇� 

𝑀5 = 𝑓𝑑 

(8 ) 

، 𝑀1. گشتاور باشدیمشعاع چرخ  Rزاویه عمودی ارابه فرود و  𝜑زاویه 

 یچشیگشتاور پناشی از سختی پیچشی استرات )بازوی عمودی ارابه( و 

خاصیت میرایی پیچشی ناشی از  𝑀2ناشی از بازوی اتصال است و گشتاور 

 است. ریگضربهو  هااتاقانیاسترات  در اثر میرایی ویسکوز بین 

𝐼𝑧 .گشتاور اینرسی حول محور عمودی ارابه است C   نرخ سختی پیچشی

و  روهاینضریب میرایی ویسکوز بازوی عمودی ارابه )استرات( است.   Kو

 لغزش یهیزاوکه ناشی از  هاچرخگشتاورهای ناشی از تغییر شکل عرضی 

 𝑀3 است باعث ایجاد گشتاور �̇�پیچشی  یهیزاوو نرخ تغییرات  ∝جانبی

)میرایی پیچشی ناشی از  𝑀4( و گشتاورهاچرخ)سختی پیچشی ناشی از 

حول محور  𝑀𝑧، از دو بخش گشتاور همسوگر 𝑀3. گشتاورشودیم( هاچرخ
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محور  مؤثردر طول بازوی  𝐹𝑦چرخ و گشتاور ناشی از ضرب نیروی جانبی 

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

. برای توصیف گشتاور باشدیم  ∝زاویه لغزش آن  و 𝐹𝑧عمودی تایر  

همسوگر نیز از یك تقریب نیم پریود از تابع سینوس که بین دو مقدار حدی 

به ترتیب، مربوط  𝑔∝و  𝛿. شودیماده ، محدود شده است، استف 𝒈∝زاویه 

به حداکثر زاویه لغزش، ناشی از نیروی جانبی و گشتاور همسوگر هستند. 

 سرعتبهسطح چرخ است که  یهادندانهو  هایبرجستگناشی از  𝑀4گشتاور 

 یهادندانهنیز ضریب ممان  𝑘وابسته است.  �̇� یاهیزاو( و سرعت Vهواپیما )

 تایر است.

 

 

 
 نمایی ترسیمی از ارابه فرود - 3شكل 

 انیبلقابجابجایی عرضی چرخ و تغییر شکل آن با استفاده از فرضیه نواری 

و تغییر  𝜓   بین زاویه چرخش ارابه فرود یرابطه درواقعاست. این فرضیه 

.که توسط کندیمبه هنگام ارتعاش را بیان   𝑦1 هاچرخدر  جادشدهیاشکل 

( بیان شده است. قسمتی از نوار یا چرخ که با زمین در تماس است 4رابطه )

که با زمین در تماس نیست اما  یاهیناحاست و  2aدارای طول محدود 

 است. 2σدارای طول  شودیمدچار تغییر شکل 

 یهرابطاز طریق  هاچرخبین زاویه لغزش و جابجایی  یرابطهدریافت  توانیم

 :دیآیمدست  زیر به

(9) ∝≈ tan(∝) =
𝑦1

𝜎
  

 

 معادالت فضای حالت 

 باشد: (11)شود سیستم غیرخطی نامتغیر با زمان به شکل رابطه فرض می

�̇� = 𝐴(𝑥)𝑥 + 𝐵(𝑥)𝑢 ,𝑦 = 𝐶(𝑥)𝑥  (11) 

𝐴(𝑥)که در آن   ∈ ℜ𝑛×𝑛 های سیستم وماتریس حالت 𝐵(𝑥)  ∈

ℜ𝑛×𝑚 ی های غیرخطکه سیستم هستند وابسته حالت های ضرایبماتریس

رای بررسی بدهد. شکلی شبیه به خطی نشان می را به (11)به فرم معادله 

و کنترل ارتعاشات شیمی ارابه فرود هواپیما، ابتدا معادالت غیرخطی فضای 

 نویسیم:می (11)معادله  صورتبه( 11( تا )1حالت را با توجه به معادالت )
𝑥1 = 𝜓 → 𝑥1̇ = 𝑥2 

𝑥2 = �̇� → 𝑥2̇ = �̈� 

=
1

𝐼𝑧 
(𝑐𝑥1 + 𝐾𝑥2 +

𝑘

𝑉
cos(𝜑)𝑥2 + 𝑀3 + 𝑀5) 

𝑥3 = 𝑦1 

→ 𝑥3̇ = 𝑉cos(𝜑)𝑥1 + (𝑒eff − 𝑎)cos(𝜑)𝑥2 −
𝑉

𝜎
𝑥3 

(11 ) 

 صورت زیر انتخاب کرد:توان بهرا می 𝐴(𝑥)بنابراین ماتریس 

𝐴(𝑥) = [
0 1 0

𝐴21 𝐴22 𝐴23(𝑥)
𝐴31 𝐴32 𝐴33

] 
(12 ) 

 که در آن:

𝐴21 =
𝑐

𝐼𝑧
  , 𝐴22 =

(𝐾 +
𝑘
𝑉

𝑐𝑜𝑠(𝜑))

𝐼𝑧
    

𝐴23(𝑥) =
𝑀3

𝐼𝑧𝑥3
=

𝑀3

𝐼𝑧𝑦1
 , 𝐴31 = 𝑉cos(𝜑) 

 𝐴32 = (𝑒eff − 𝑎)cos(𝜑) , , 𝐴33 = −
𝑉

𝜎
 

 

(13 ) 

 

 و مد لغزشی  SDREگر بهینه مقاوم بر مبنای طراحی کنترل

 ییهاینیآن است که در حضور نامع نهیکنترل به یهاضعف نیتراز مهم یکی

 یابدمی شکاه ستمیعملکرد س ،یرونیو اغتشاشات ب یناگهان راتییشامل تغ

 باعث یو در موارد افتهیعملکرد از مقدار مطلوب کاهش  اریو ممکن است مع

 ییابه علت توان یروش کنترل مد لغزش یشود. از طرف ستمیس یداریناپا

عنوان ه، بهاینیتحت کنترل در برابر نامع ستمیآن در مقاوم ساختن س یباال

غیرخطی  کنترل انونق یدر طراح یاطور گستردهبه یابزار قدرتمند

آن  تیعدم حساس یکنترل مد لغزش یاصل تی. مزردیگیمورداستفاده قرار م

با توجه  نی. بنابرا[16]باشدمی یخارج یهاینیدر مقابل اغتشاشات و نامع

وهم  هنیکرد که هم به یطراح یگرتوان کنترلمی ،یدو قانون کنترل نیبه ا

و کنترل مد   SDREدر این روش با ترکیب روش کنترل بهینه مقاوم باشد.

 صورتاختصار بهبهلغزشی یك قانون کنترلی بهینه طراحی شده است که 

ROSMC (Robust Optimal Sliding Mode Control ) نشان داده

شود. از مزایای این روش آن است که در برابر اغتشاشات مقاوم بوده و می

ی سیستم و قانون کنترلی مصالحه و سازش هاحالتتوان بین ی میراحتبه

 ایجاد کرد.

 بیان شده است در نظر بگیرید. (14)سیستم غیرخطی را که در معادله

�̇� =  𝐹(𝑥) +  𝑔(𝑥)𝑢(𝑡) + 𝑔(𝑥)𝑑(𝑥, 𝑡),
𝑥(0) = 𝑥0 

(14 ) 

,𝑑(𝑥اگر فرض کنیم  𝑡) =  :(15)آمدفرم معادله زیر در خواهد ادله به، مع0
�̇� =  𝐴(𝑥)𝑥 +  𝑔(𝑥)𝑢(𝑡) (15 ) 

در تئوری کنترل بهینه بیان شد، قانون کنترلی وجود خواهد  آنچهطبق 

 را حداقل خواهد کرد.  (16)داشت که تابع هزینه بیان شده در معادله 

𝐽(x) =
1

2
∫ (𝑋𝑇𝑄(𝑥)𝑋 + 𝑢𝑇𝑅(𝑥)𝑢)𝑑𝑡

∞

𝑡0

 
(16 ) 

𝑄(𝑥)  و𝑅(𝑥) برای سیستم و وزنی وابسته حالت هستند  یهاسیماتر

 کنیم:انتخاب می (17)صورت های وزنی را بهارابه فرود هواپیما ماتریس
𝑄(𝑥)

= 100[

1 + 𝑎𝑏𝑠(𝑥1) 0 0

0 1 + 𝑎𝑏𝑠(𝑥2) 0
0 0 1 + 𝑎𝑏𝑠(𝑥3)

]   

, 𝑅 = {0.01} 

(17) 
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 خواهد شد: (18)صورت معادله بنابراین تابه هزینه به

𝐽 = ∫ (100(𝜓2 + |𝜓3| + �̇�2 + |�̇�3| + 𝑦1
2

∞

0

+ |𝑦1
3|) + 0.01(𝐾(𝑥)𝑋)2)𝑑𝑡 

(18 ) 

 

 بیان کرد (19)صورت معادله توان بهقانون کنترلی حلقه بسته بهینه را می

𝑢𝑜𝑝𝑡 = −𝑅−1(𝑥)𝐵𝑇(𝑥)𝑃(𝑥)𝑥 (19 ) 

  ا نیز ورودی کنترلی به فرم معادلهبرای سیستم ارابه فرود هواپیم 

 خواهد شد:(21)
𝑢𝑜𝑝𝑡 = −𝑅−1(𝑥)𝐵𝑇(𝑥)𝑃(𝑥)𝑥

= −(𝑃21(𝑥)𝜓 + 𝑃22(𝑥)�̇�
+ 𝑃23(𝑥)𝑦1) 

(21) 

 :(21)و بنابراین سیستم دینامیکی حلقه بسته ما به فرم معادله زیر خواهد شد
�̇�(𝑡) = (𝐴(𝑥) − 𝐵(𝑥)𝑅−1(𝑥)𝐵𝑇(𝑥)𝑃(𝑥))𝑥(𝑡) (21 )  

 

دار است. طور مجانبی پایبر طبق تئوری کنترل بهینه، سیستم حلقه بسته به

یا سیستمی که  (14) به سیستم نامعین (19)اگر قانون کنترلی  درهرحال

توانایی  شدهیطراحگر دارای اغتشاش خارجی است، اعمال شود، کنترل

 مقابله با آن را نداشته و ممکن است ناپایدار شود.

استفاده خواهیم  (SMC) برای حل این مشکل از روش کنترل مد لغزشی 

که طراحی کرده بودیم در برابر  را ایکرد و با این کار قانون کنترل بهینه

شود. با طراحی این قانون کنترلی پاسخ سیستم اغتشاشات نیز مقاوم می

ود شنامعین و دارای اغتشاش، در زمانی که اغتشاشی به سیستم اعمال نمی

و زمانی که اغتشاش و  کندهمانند پاسخ سیستم بدون اغتشاش عمل می

شود با اعمال ورودی کنترل، از ناپایداری آن نامعینی به سیستم اعمال می

گر . برای طراحی کنترلداردیمکند و سیستم را پایدار نگه جلوگیری می

را در نظر بگیرید. در اینجا ما  (22)بهینه مقاوم مد لغزشی، سیستم نامعین 

 :[17]کنیمصورت زیر معرفی میطح لغزشی انتگرالی بهیك س
𝑠(𝑥(𝑡), 𝑡) = 𝐺(𝑥)((𝑥(𝑡) − 𝑥(0) 

− ∫ (𝐴(𝑥) − 𝐵(𝑥)𝑅−1(𝑥)𝐵𝑇(𝑥)𝑃(𝑥))𝑥(𝜏)𝑑(𝜏))
𝑡

𝑡0

 

(22 ) 

 :(23)صورت زیر خواهد شدمشتق این سطح لغزشی نسبت به زمان به
�̇�(𝑥(𝑡), 𝑡)
= 𝐺(𝑥)�̇�(𝑡) − 𝐺(𝑥)[𝐴(𝑥)
− 𝐵(𝑥)𝑅−1(𝑥)𝐵𝑇(𝑥)𝑃(𝑥)]𝑥(𝑡) 

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

= 𝐺(𝑥)[𝐵(𝑥)𝑢(𝑡) + 𝑔(𝑥)𝑑(𝑥, 𝑡)
+ 𝐵(𝑥)𝑅−1(𝑥)𝐵𝑇(𝑥)𝑃(𝑥)𝑥(𝑡)] 

(23 ) 

 :برای سیستم ارابه فرود هم به فرم زیر خواهد شد
�̇�(𝑥(𝑡), 𝑡)

= 𝐺(𝑥)

[
 
 
 
 
 [

0
1
0
] 𝑢(𝑡) + [

0
1
0
] 𝑑(𝑥, 𝑡)

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

]
 
 
 
 
 

 

 

 

 

(24 ) 

را  𝑢𝑒𝑞توانیم ورودی کنترلی معادل می (23)حال با در نظر گرفتن معادله 

 آوریم: به دستصورت زیر به
�̇�(𝑥(𝑡), 𝑡) = 0 ⟹ 𝑢𝑒𝑞 = 
−[𝐺(𝑥)𝐵(𝑥)]−1[𝐺(𝑥)𝐵(𝑥)𝑅−1(𝑥)𝐵𝑇(𝑥)𝑃(𝑥)𝑥(𝑡)

+ 𝐺(𝑥)𝑔(𝑥)𝑑(𝑥, 𝑡)] 

 

(25 ) 

 برای سیستم ارابه فرود با جایگذاری معادله 

 

 

 توان قانون کنترلی را  چنین نوشت:می و برابر صفر قراردادن آن، (24)
�̇�(𝑥(𝑡), 𝑡) = 0 ⟹ 𝑢𝑒𝑞 

= −𝐺12(𝑥)(𝑑(𝑥, 𝑡) − (𝑃21(𝑥)𝜓 + 𝑃22(𝑥)�̇�

+ 𝑃23(𝑥)𝑦1)) 

(26 ) 

 با جایگذاری معادله 

  صورتدینامیك مد لغزشی به (14) در معادله (25)

 

 شد: خواهد (27)
�̇�(𝑡) = 𝐴(𝑥)𝑥(𝑡) + 𝐵(𝑥)𝑢𝑒𝑞(𝑡) + 𝑑(𝑥, 𝑡) = 𝐴(𝑥)𝑥(𝑡) 

−𝐵(𝑥)([𝐺(𝑥)𝐵(𝑥)]−1[𝐺(𝑥)𝐵(𝑥)𝑅−1(𝑥)𝐵𝑇(𝑥)𝑃(𝑥)𝑥(𝑡) 
+𝐺(𝑥)𝑔(𝑥)𝑑(𝑥, 𝑡)]) + 𝑔(𝑥)𝑑(𝑥, 𝑡) 

= (𝐴(𝑥) − 𝐵(𝑥)𝑅−1(𝑥)𝐵𝑇(𝑥)𝑃(𝑥))𝑥(𝑡) 
= 𝐴(𝑥)𝑥(𝑡) + 𝐵(𝑥)𝑢𝑜𝑝𝑡(𝑡) 

 

 

(27 ) 

 

 اگر معادله دینامیکی 

 

شود که این دو رابطه دقیقاً مقایسه شود، مالحظه می (21)با معادله  (27)

به قانون کنترلی  (22)با در نظر گرفتن سطح لغزشی  درواقعیکی هستند. 

 عملکردیدر برابر اغتشاشات مقاوم است بلکه دارای  تنهانهآمد که  دست

 آمدهدستبهیك قانون کنترلی بهینه مد لغزشی  درواقعباشد و بهینه نیز می

 است.

، قانون کنترلی به فرم زیر پیشنهاد (14) نینامعبنابراین برای سیستم 

 شود:می
𝑢(𝑡) = 𝑢𝑒𝑞(𝑡) + 𝑢𝑑𝑖𝑠(𝑡) 

𝑢𝑒𝑞(𝑡) = −𝑅−1(𝑥)𝐵𝑇(𝑥)𝑃(𝑥)𝑥(𝑡) 

𝑢𝑑𝑖𝑠(𝑡) = −[𝐺(𝑥)𝐵(𝑥)]−1 × (𝛾𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑠)) 

(28 ) 

𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑠)که در آن  = [𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑠1),… , 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑠𝑚)]𝑇  و𝛾  ثابت

شود باشد. قانون کنترلی که برای ارابه فرود پیشنهاد میمثبت مناسب می

 صورت زیر خواهد بود:به نیز
𝑢(𝑡) = 𝑢𝑒𝑞(𝑡) + 𝑢𝑑𝑖𝑠(𝑡) 

= −𝐺12(𝑥) (𝑑(𝑥, 𝑡)

− (𝑃21(𝑥)𝜓 + 𝑃22(𝑥)�̇�

+ 𝑃23(𝑥)𝑦1)) −
𝛾𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑠)

𝐺12(𝑥)
 

(29 ) 

 

𝑠(0)مشخص است که  وضوحبه (22)عادله از م = ، بنابراین سیستم از 0

آورده  [17]کند. اثبات پایداری در به کار میشروع  شدهفیتعرسطح لغزش 

جهت کاهش  شدهیطراحشده است. کارایی و سودمندی سیستم کنترلی 

ایج نت بخشو اغتشاشات در  هاینینامعارتعاشات شیمی ارابه فرود در برابر 

 است. شدهدادهسازی نشان شبیه

 

 نتایج: یسازهیشب
اسببتفاده  هاآننتایج از  یسببازهیشبببمقادیر پارامترهای طراحی را که در 

ست. در ابتدا نتایج  1 جدول، در میاکرده شده ا شخص   شدهیسازهیشبم

عال را بررسبببی  مه ف عادالت میکنیمبرای کنترل نی . برای این منظور از م

یه  یرخطیغ 𝜓(0)با شبببرایط اول = 0.1 , �̇�(0) = 0 , 𝑦(0) = 0 

پاسخ و ورودی سیستم را در حالت کنترل بهینه خطی  استفاده شده است.

LQR  و کنترل بهینه غیرخطیSDRE باهم مقایسه  5شکل و  4شکل  در

شببود که عملکرد کنترل بهینه شببده اسببت. در این شببکل مشبباهده می

ری پذیبهتر از کنترل بهینه خطی است و دلیل آن انعطاف SDREغیرخطی 
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های وزنی و همچنین وابسبببته به زمان بودن این روش در انتخاب ماتریس

 این روش غیرخطی است.

 

 

 

 
 مقادیر پارامترهای طراحی- 1 جدول

 
 هاآنپارامترها و مقادیر  پارامترها

 واحد مقادیر توصیف پارامتر
   پارامترهای ساختاری 

𝑒 چرخ بازوی طول  Caster length 0.12 m 

𝐶 پیچشی  ارتجاعی ضریبTorsional 

stiffness of strut 

−1
× 105  

 

N 

mrad−1 
𝐾 پیچشی  ییرایم ضریبTorsional 

damping of strut 

−10 N m s 
rad−1 

𝐼𝑧  Moment of inertia ofاینرسی  ممان 

strut 

1  

kgm2 

𝜑  )زاویه عمودی ارابه)زاویه حملهRake 

angle 

0.1571 rad 

   پارامترهای چرخ )تایر( 

𝑅 شعاع چرخ  Radius of nose wheel 0.362 m 

𝑎 تماس تایر طول نصف  Contact patch 

length 

0.1 m 

𝑘 چرخ یهادندانه ییرایم گشتاور ثابت 
Damping coefficient of elastic tyre 

−270  

N 
m2rad−1 

𝐶𝑀∝
 همسو گر گشتاور ضریب 

Self-aligning coefficient of elastic 

tyre 

−2 m/rad 

𝐶𝐹∝
 جانبی نیروی ضریب 

Restoring coefficient of elastic tyre 

20 rad−1 

𝜎 آرامش تایر  طول Relaxation length 0.3 m 

𝛿 جانبی نیروی برای لغزش زاویه حدود 
Restoring force limit 

0.087 rad 

∝𝑔 همسو گر گشتاور برای لغزش زاویه حدود 
Self-aligning moment limit 

0.1745 rad 

   سایر پارامترها 

𝐹𝑧  Vertical force on the عمودی  نیروی 

gear 

9000 N 

𝑣 Forward velocity سرعت   75 ms−1 

 

 
 SDREو  LQRگرهای های کنترلمقایسه پاسخ -4شكل 

 

 
 SDREو  LQRگرهای مقایسه ورودی کنترل -5شكل 

صحت و برتری روش کنترلی ارائهبه شان دادن    شده، نتایج کنترلمنظور ن

LQR و SDRE  صل از مراجع  7شکل و  6شکل در  [13, 11]با نتایج حا

سه ست مقای مربوط به مرجع  Ref 2و  11مربوط به مرجع  Ref 1) شده ا

 LQR گرشببود که عملکرد کنترلدیده می هااین شببکل. در باشببد(می 13

شبیه عملکرد روش شده های کنترلی مراجعتقریباً  ست چراکه تمام  ذکر  ا

 گر خطیهای کنترلی که در این شکل نشان داده شده است از کنترلروش

حال، داشته باشند. بااین باهماند و اصوالً باید عملکردی مشابه استفاده کرده

یداری SDRE خطیگر غیرتر کنترلعملکرد به پا قت و  حاظ بهبود د  ازل

تر عمل کرده اسبت چراکه گر غیرخطی بهینه، درواقع کنترلمشبهود اسبت

ستم غیر صورتبهگر این کنترل سی خطی بوده و به دلیل ماهیت غیرخطی 

 تر است.ارابه فرود دارای عملکردی بهتر و بهینه

 

 
 LQRگرهای مراجع و های کنترلمقایسه پاسخ -6شكل 

 
 SDRE گرهای مراجع وهای کنترلمقایسه پاسخ -7شكل 
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، اختالل شدهیطراحگرهای منظور نشان دادن ضرورت مقاوم بودن کنترلبه

 شودمیفرض  .بیرونی و یا عدم قطعیت پارامتری باید درگیر سیستم شود

صورت گشتاور به ارابه فرود هواپیما اعمال شده که یك اغتشاش خارجی به

 :استصورت رابطه زیر مدل شده اغتشاش بهاین  باشد،

𝑑(𝑥, 𝑡) = {

20000(𝑡 − 0.2)          0.2 ≤ 𝑡 ≤ 0.3
2000                            0.3 ≤ 𝑡 ≤ 0.5
0                                          𝑡 ≤ 0.2
0                                          𝑡 ≥ 0.3

  

⟹ 𝑑𝑚 = 2000 (𝑁. 𝑚) 

 

(31) 

سخکنترلی و  ورودی 9شکل و  8شکل  در ستم کنترل بهینه پا سی های 

بببا توجببه بببه  SMC کنترل مقبباوم مببد لغزشبببیو   SDRE غیرخطی

شاش ,𝑑(𝑥 اغت 𝑡)ست. دیده می شده ا سه  گر بهینه شود که کنترل، مقای

گر مقاوم مد طور کامل ندارد، از طرفی کنترلتوانایی دفع اغتشببباش را به

ا که ب کندیمای ندارد و بازهم این نکته را گوشبببزد لغزشبببی عملکرد بهینه

 بودن سببیسببتم کنترلی دربهینه و مقاوم  توانیمگر ترکیب این دو کنترل

 برابر اغتشاشات را تضمین کرد.

 
 SDREگرهای مد لغزشی و مقایسه پاسخ کنترل -8شكل 

 
 SDREگرهای مد لغزشی و مقایسه ورودی کنترل -9شكل 

ورودی کنترلی و نحوه میرا شبدن پاسبخ سبیسبتم  11شبکل و  11شبکل 

های کنترلی مختلف نشبان ارتعاشبات شبیمی ارابه فرود هواپیما را در روش

شاهده می دهدیم ستم وارد نمیو م سی شی به  شا شود، شود زمانی که اغت

ی مقاوم کامالً شببببیه کنترل بهینه نهیبهگر پیشبببنهادی عملکرد کنترل

شببود، شبباش بیرونی به سببیسببتم وارد میغیرخطی اسببت و زمانی که اغت

گر پیشبببنهادی بهینه مقاوم شببببیه کنترل مقاوم مد لغزشبببی عمل کنترل

گر بهینه توانایی دفع اغتشببباش را ندارد، بنابراین که کنترلکند درحالیمی

 .گر پیشنهادی بهترین عملکرد را داردشود که کنترلمشاهده می وضوحبه

 
و  SDREو  SMCگرهای های کنترلمقایسه پاسخ -11شكل 

ROSMC در حضور اغتشاش خارجی 

 
و  SDREو  SMCگرهای مقایسه ورودی کنترل -11شكل 

ROSMC در حضور اغتشاش خارجی 

 

از مشاهدات و همچنین مقایسه  نانهیبواقعمنظور داشتن یك درک کلی و به

آورده شبده اسبت، این  2جدول  در هایمنحنعددی بین نتایج، سبطح زیر 

ی معیار درواقعهای کنترلی مختلف و دهنده عملکرد سببیسببتمنتایج نشببان

نه اسبببت تابع هزی به مقادیر این جدول  برای سبببنجش عملکرد  با توجه   .

تببأییببد LQR بببه کنترل خطی  SDREعملکرد بهتر کنترل غیرخطی 

ست  LQR کمتر از  SDREسطح زیر منحنی مربوط به  چراکهشود؛ می ا

 توان دریافت کهها تقریباً برابر است. همچنین میمقدار ورودی کهیدرصورت

نه گر پیشنهادی یعنی کنترل بهیدر حضور اغتشاش بیرونی، عملکرد کنترل

در این  چراکهاسبببت؛  SMCبهتر از کنترل مد لغزشبببی  ROSMCمقاوم 

اسبببت  SMC کمتر از  ROSMCحالت نیز سبببطح زیر منحنی مربوط به 

 کمتر است. ROSMCگر پیشنهادی مقدار ورودی کنترل کهیدرصورت
 

 ی پاسخ و ورودی کنترلیهایمنحنمقایسه سطح زیر  -2جدول 

 منحنی
 

 

 

 گرکنترل

منحنی 

(𝜓 − 𝑡 ) 

بدون 

 اغتشاش

منحنی ورودی  

کنترلی بدون 

 اغتشاش

منحنی 

(𝜓 − 𝑡 ) 
در حضور  

 اغتشاش

منحنی ورودی  

کنترلی در 

 حضور اغتشاش

LQR 1114/1 8393/68 1151/1 7248/79 

SDRE 1116/1 6196/68 1144/1 1312/79 

SMC --------- ------ 1121/1 4573/663 

ROSMC --------- ------ 1117/1 8559/571 
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 گیرینتیجه

ی مقاوم برای مقابله و جلوگیری از وقوع گر بهینهکنترلیك در این پژوهش، 

 تصوربهماهیت ارتعاشات شیمی  کهییازآنجا. ارتعاشات شیمی طراحی شد

باشد، برای بهتر شدن نتایج و نزدیك بودن به واقعیت، با ترکیب خطی میغیر

ی مقاوم گر بهینه، کنترل SDREی و کنترل بهینه مد لغزشکنترل مقاوم 

ROSMC رگسازی نتایج و مقایسه بین پاسخ کنترلطراحی شد. با شبیه-

ی مقاوم و کنترل بهینه SMCیمد لغزش، مقاوم  SDREهای بهینه 

ROSMC  گر کنترل تنهانه، مشاهده شد کهROSMC کند بهینه عمل می

-بلکه عملکرد بسیار خوبی نیز در مقابله با اغتشاشات بیرونی دارد؛ این کنترل

گر مد لغزشی بهتر از کنترل %65 اندازهبهورودی کمتر، عملکردی  %13گر با 

گر پیشنهادی در زمانی که اغتشاشی به سیستم که کنترلداشته است چرا

شود عملکردی شبیه سیستم بهینه دارد و زمانی که اغتشاش به اعمال نمی

نابراین ست. بگر مقاوم اشود عملکرد آن دقیقاً شبیه کنترلسیستم اعمال می

تواند ارتعاشات شیمی ارابه فرود دماغه هواپیما گر پیشنهادی میاین کنترل

 را در تمام شرایط کنترل کند.

 

 راجعم
[1]  I. J. M. Besselink, "Shimmy of aircraft main 

landing gears," TU Delft, Delft University of 
Technology, 2000. 

[2]  W. E. Krabacher, "A comparison of the moreland 

and Von Schlippe-Dietrich landing gear tire 

shimmy models," Vehicle System Dynamics, vol. 
27 ,pp. 335-338, 1997. 

[3]  B. Spencer Jr and S. Nagarajaiah, "State of the art 

of structural control," Journal of structural 

engineering, 2003. 
[4]  W. Malkowicz and C. Dubuque "preventing Main 

landing gear Shimmy events," 

www.boeing.com/boeingedge/aeromagazine, pp. 

11-15, 2013.  
[5]  T. Çimen, "State-dependent Riccati equation 

(SDRE) control: a survey," In Proceedings of the 

17th IFAC World Congress, pp. 3761–3775, 2008. 

[6]  T. Çimen, "Systematic and effective design of 
nonlinear feedback controllers via the state-

dependent Riccati equation (SDRE) method," 

Annual Reviews in Control, vol. 34, pp. 32-51, 

2010. 
[7]  L. G. Horta, R. H. Daugherty, and V. J. Martinson, 

"Modeling and validation of a Navy A6-Intruder 

actively controlled landing gear system," Citeseer, 

1999. 
[8]  C. Da-wei, G. Hong-bin, and W. Hao, "Application 

of magneto-rheological (MR) damper in landing 

gear shimmy," in Systems and Control in 

Aeronautics and Astronautics (ISSCAA), pp. 1212-
1216, 2010. 

[9]  H. Tourajizadeh, S. Zare, A. Farshbaf, and S. A. A. 

Hosseini, "Optimal control of Shimmy vibration in 

aircraft nose landing gear," Conference of Iranian 
Aerospace Society, 2015. 

[11]  G. Pouly, T.-H. Huynh, J.-P. Lauffenburger, and 

M. Basset, "Indirect fuzzy adaptive control for 

active shimmy damping," in 17th IFAC World 
Congress, 2008. 

[11]  M. Fallah, S. Long, W. Xie, and R. Bhat, "Robust 

model predictive control of shimmy vibration in 

aircraft landing gears," Journal of Aircraft, vol. 
45, pp. 1872-1880, 2008. 

[12]  A .Hajiloo and W.-f. Xie, "Robust model predictive 

control of shimmy vibration in aircraft landing 

gears with probabilistic uncertainty," in Control 

Applications (CCA), pp. 146-151, 2014. 

[13]  A. Hajiloo and W. Xie, "The stochastic robust 

model predictive control of shimmy vibration in 
aircraft landing gears," Asian Journal of Control, 

vol. 17, pp. 476-485, 2015. 

[14]  H. Tourajizadeh and S. Zare, "Nonlinear control of 

shimmy vibration in aircraft nose landing gear," 
The International Conference in New Reserch of 

Industry and Mechanical Engineering, 2015. 

[15]  R. Lernbeiss and "Simulation of the dynamic 

behavior of aircraft landing gear systems," 
Institute of Mechanics and Mechatronics, 2010. 

[16]  S. Brierley and R. Longchamp, "Application of 

sliding-mode control to air-air interception 

problem," Aerospace and Electronic Systems, 
IEEE Transactions on, vol. 26, pp. 306-325, 1990. 

[17]  P. Haiping and C. Xia, "Global robust optimal 

sliding mode control for uncertain affine nonlinear 

systems," Systems Engineering and Electronics, 
Journal of, vol. 20, pp. 838-843, 2009. 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.boeing.com/boeingedge/aeromagazine
http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

