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 بهمنظور بررسي وTRMS دو خروجي مدل- در اين مقاله يک سيستم سختافزاری شامل بالگرد آزمايشگاهي دو ورودی:چکيده
، ابتدا گامهای الزم (نرمافزاری و سختافزاری) برای طراحي.آزمايش الگوريتمهای مختلف شناسايي و کنترل طراحي و ساخته شده است
 با استفاده از قوانين فيزيكي حاکم بر سيستم و تحليل آنها و همچنين با.ساخت و راهاندازی اين سيستم دو درجه آزادی بيان ميشود
 اين سيستم آزمايشگاهي شناسايي و مدلسازی،کمک روش معين سازی و برخي روشهای کالسيک شناسايي جهت تعيين پارامترها
 با تبديل سيستم دو، در ادامه.شده است و يک ديناميک شديداً غيرخطي با تداخل متقابل بسيار باال برای اين سيستم به دست ميآيد
 طراحي، برای هرکدام از زيرسيستمها بهطور مجزا،تک خروجي دکوپله شده-دو خروجي به دو زيرسيستم تک ورودی-ورودی
 باPID  کنترلکننده،دو خروجي با در نظر گرفتن تداخل متقابل- همچنين برای سيستم دو ورودی. انجام گرفته استPID کنترلکننده
 نتايج عملي حاصل از پيادهسازی با نتايج، جهت اعتبارسنجي.استفاده از روش حلقه بستن ترتيبي طراحي و پيادهسازی شده است
 نتايج نشاندهنده معتبر بودن مدل استخراجشده و همچنين عملكرد مؤثر کنترلکننده. مقايسه ميشودMatlab شبيهسازیشده در نرمافزار
.ميباشد
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. حلقه بستن ترتيبي، شناسايي، سيستم چند متغيره روتور دوتايي، بالگرد آزمايشگاهي:کلمات کليدی

Construction, Modelling and control of an experimental helicopter
(TRMS)
Habib Mehdipour, Seyyed Sajjad Moosapour, Mehrdad keramatzadeh
Abstract: In this paper, a two-input two-output experimental TRMS model helicopter is designed
and built to investigate and test different identification and control algorithms. First, the steps required
(software and hardware) to design, build, and operate this two-degree-of-freedom system are stated.
Then, laboratory system is identified and modeled using physical laws governing the system and their
analysis, as well as with the determination method and some classical identification methods to
determine the parameters, and a highly nonlinear dynamic with interaction effect for the system is
achieved. In addition, the two-input two-output system is transformed into two decoupled singleinput single-output subsystems and each PID controller is individually designed for a subsystem.
Also, considering the interaction effect for the two-input two-output system, a PID controller is
designed and implemented using Sequential loop closing (SLC) method. For validation, the practical
results of the implementation are compared with the simulation results in Matlab software. The results
show the validity of the extracted model as well as the effective performance of the controller.
Keywords: TRMS, twin rotor MIMO system, experimental helicopter, identification, Sequential
loop closing.
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با آزمايشهای زمان واقعي ،يک ديناميكي غيرخطي برای سيستم در []5

 -1مقدمه
سيستم 1 TRMSيک مدل آزمايشگاهي از بالگرد واقعي است که برای
آزمايشهای کنترل پرواز طراحي شده است [ .]1اين سيستم که دارای
معادالت غيرخطي از مرتبه باال با اثر تداخل (کوپلينگ) متقابل است،
همواره يكي از مسائل مهم در ميان محققان است [ .]2اين سيستم رفتاری
شبيه بالگرد واقعي دارد و بسياری از ايدههای کنترل کالسيک و مدرن که
تاکنون با هدف پايدارسازی و رديابي برای اين سيستم پيادهسازی شدهاند،
برای سيستم کنترل بالگرد واقعي نيز مورد استفاده قرارگرفتهاند.

بهدستآمده است .در [ ،]6يک روش مدلسازی جعبه خاکستری با استفاده
از الگوريتم ژنتيک برای به دست آوردن پارامترهای سيستم استفاده شده
است .در [ ،]7با استفاده از شبكههای عصبي مصنوعي و با الگوريتم حداقل
مربعات بازگشتي مدلسازی سيستم انجام گرفته ،سپس با مدل خطي سازی
شده سيست م مقايسه گرديد .نتايج اين مرجع عملكرد برتر شبكه عصبي را
نشان ميدهد .يک مدل ديناميكي کامل از سيستم با روش اويلر-الگرانژ
در [ ]8به دست آمده که نسبت به مدلهای قبلي بهدستآمده بسيار بهبود
داده شده است .همچنين در ميان مراجع فارسي در مرجع [ ]9پيكربندی و

ميله آزاد (ميله دو سر آزاد) متصل شدهاند و جهت حرکت پروانهها نيز

آورده شده است .در مدلسازی سيستم ،عالوه بر محاسبات و روابط

روی دو محور عمود بر هم ميباشند .ميله دوسر آزاد با يک نيروی

تحليلي حاکم بر آن ،روش معين سازی در تعيين پارامترها  ،TRMSاز

آيروديناميكي که توسط پروانهی موتور اصلي توليد ميشود در حول

مهمترين تكنيکهای به کار گرفته شده است .توابع تبديل مدل در هر دو

محور فراز 2دوران ميکند و همچنين با نيروی آيروديناميكي توليدشده

درجه آزادی سيستم و با در نظر گرفتن اثر تداخل درجه آزادی ديگر ،به

توسط پروانهی موتور دنباله حول محور سمت 3دوران ميکند ورودیهای

دست آمده است .سپس مدلها در مقايسه با رفتار سيستم واقعي ،صحت

کنترلي اين سيستم ميزان ولتاژ موتورها و خروجيهای سيستم ميزان

سنجي شدهاند .در مرجع [ ،]10به شناسايي و کنترل هليكوپتر آزمايشگاهي

انحراف زاويه ميله دوسر آزاد نسبت به محورهای سمت (افقي) و فراز

دو روتوره در کانال صعودی بر مبنای مدلسازی فازی تاکاگي سوجنو و

(عمودی) خواهد بود که توسط سنسورها قابل اندازهگيری است .همچنين

بر اساس تئوریهای لياپانوف عمومي ،فازی و نا يكنوا پرداخته شده است.

يک بازوی وزندار برای ايجاد پايداری و تعادل سيستم در وسط ميله دو

مراجع بسياری به طراحي کنترلکننده برای  TRMSپرداختهاند .در

سر آزاد و عمود بر آن قرار گرفته است [.]2

ميان اين مراجع ،تعداد اندکي نتايج خود را بهصورت عملي مورد آزمايش

شده است .غالب اين مراجع به بحث مدلسازی يا کنترل و در آخر

ميباشند .در مرجع [ ]11مدل  TRMSبه دو زيرسيستم تک ورودی تک

پيادهسازی اين الگوريتمها بر روی يک مدل از پيش ساختهشده پرداختهاند

خروجي ( )SISOتقسيم شده است و کنترلکننده  PIDبرای هر يک از

و مقوله ساخت اين سيستم مهم و بسيار پرکاربرد آزمايشگاهي مورد توجه

آنها طراحي شده است درحاليکه اثر تداخل (کوپلينگ) بهعنوان

مراجع اندکي قرار گرفته است .ازجمله در مرجع [ ،]1مدلسازی ،شناسايي

اغتشاش برای هر زيرسيستم در نظر گرفته شده است .در برخي مراجع،

و کنترل کالسيک يک نمونه  TRMSکه توسط شرکت " Feedback

تنظيم ضرايب  PIDبا روشهای بهينهسازی عددی انجام شده است .بهعنوان

 "Instrumentساخته شده است ،بهعنوان مدل پايه ارائه شده است .در اين

مثال در مراجع [ ]12و [ ،]13به ترتيب از الگوريتمهای ژنتيک و  PSOبرای

مرجع برای پايين آوردن ميزان هزينه ساخت بهمنظور تجاریسازی ،از

تنظيم ضرايب  PIDو برای مسئله رديابي استفاده شده است .در [ ]14يک

سنسورهايي با رزولوشن پايين استفاده شده است .همچنين در مرجع [،]3

کنترلکننده  PIDفازی برای سيستم  TRMSطراحي شده است که در آن

يک  TRMSساختهشده و گامهای الزم برای طراحي ،ساخت و راهاندازی

ضرايب کنترلکننده با روش آرايه بهره نسبي يا  RGAبه دست آمدهاند؛

آن ارائه شده است .همچنين طراحي اجزای مكانيكي ،الكترونيكي و نرم-

سپس کنترلکننده طراحيشده بر روی سيستم واقعي پيادهسازی شد .در

افزاری شرح داده شده است .الزم به ذکر است در اين مرجع به بحثهای

[ ]15-17از روشهای گوناگون برای طراحي کنترلکننده  PIDمرتبه

مدلسازی ،شناسايي و کنترل سيستم پرداخته نشده است.

کسری و بهينه کردن نحوه تنظيم ضرايب استفاده شده است و هدف

در مقايسه با مراجعي که به مقوله ساخت  TRMSپرداختهاند ،مراجع

کنترلکننده پايدار ساختن سيستم حلقه بسته در هر موقعيتي ميباشد.

[ ،]4مدلساز ی سيستم به دو روش نيوتني و الگرانژی در دو مرحله انجام

طراحي کنترلکنندههای هوشمند و مدرن پرداخته شده است .در []18

شده و سپس مقايسه بين دو روش صورت گرفته است .به کمک قوانين

سيستم کلي به دو زيرسيستم تک ورودی-تک خروجي دکوپله شده و

فيزيكي حاکم بر سيستم و تحليل اين روابط و همچنين شناسايي پارامترها

برای کنترل هر زيرسيستم از کنترل مد لغزشي انتگرالي به همراه کنترل

Twin Rotor MIMO System
Pitch
مجله کنترل ،جلد  ،15شماره  ،2تابستان 1400
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بيشتری مسئله مدلسازی و شناسايي  TRMSرا مورد توجه قرار دادهاند .در

عالوه بر کنترلکنندههای کالسيک ،در مراجع ديگری به بحث

1
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تاکنون مطالعات و پژوهشهای زيادی بر روی سيستم  TRMSانجام

قرار دادهاند .يكي از پرکاربردترين و سادهترين کنترلکنندهها PID ،ها
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فازی استفاده شده است .در مرجع [ ]2نيز يک کنترلکننده ردياب مقاوم

کنترلکننده شبيهسازیهای متعددی انجام ميشود .نهايتاً در بخش  ،7نتايج

بر مبنای کنترل مود لغزشي انتگرالي و يک رويتگر اغتشاش جهت کاهش

کلي از کارهای صورت گرفته در اين تحقيق ارائه خواهد شد.

و حذف چترينگ پيشنهاد شده است .در [ ]19از کنترل مود لغزشي مرتبه
دوم جهت مقابله با نامعينيهای موجود در سيستم استفاده شده است .در

 -2طراحی و ساخت

برای هر يک از زيرسيستمها طراحي شده است .در [ ]21طراحي

همچنين سيستمهای  TRMSديگر به وجود آمده است و سپس با توجه به

کنترلکننده به روش  LQRبا تنظيم ضرايب به روش استنتاج فازی برای

قطعات موجود در بازار ايران يک طراحي اوليه در نرمافزار  VariCadبه-

مسئله رديابي استفاده شده است که بهصورت عملي نيز پيادهسازی شدهاند.

صورت سهبعدی و با ابعاد واقعي انجام گرفته است .بعد از نهايي شدن

در [ ]22يک روش کنترل پيشبين برای سيستمهای غيرخطي ارائه شده

طراحي ،يک نمای سهبعدی از سيستم  TRMSبه صورت شكل  1به دست

است که سيستم  TRMSبرای ارزيابي روش پيشنهادی استفاده شده است.

آمده ،که در ساخت سيستم واقعي که در شكل  2نشان داده شده،

در ميان مراجع فارسي ،در [ ،]23برای سيستم  TRMSيک کنترلکننده با

الگوبرداری شده است .در ادامه قطعات و اجزای مكانيكي و الكتريكي

روش مودلغزشي ترمينال که ضرايب آن توسط الگوريتم ژنتيک بهينه شده،

مورداستفاده برای ساخت شرح داده خواهد شد.

طراحي شده است .اين روش دارای خاصيت همگرايي در زمان محدود و
سريع ميباشد .همچنين مشكل ميل کردن خطا به صفر در زمان محدود را
حل ميکند .در مرجع [ ،]24برای  TRMSيک کنترلکنندهی فازی
طراحي شده است که بتواند اثر متقابل ديناميکهای چرخش افقي و
عمودی هليكوپتر روی يكديگر را تا حدودی خنثي کرده و کنترل هر
يک از درجات آزادی سيستم را به شكل قابل قبولي انجام دهد.
همانطور که ذکر شد در بسياری از مراجع بررسيشده ،مسئله تحليل
و طراحي کنترلکننده صرفاً بر روی مدل رياضي انجام گرفته است.

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

[ ]20سيستم ابتدا خطي سازی شده ،سپس يک جبران ساز دکوپله شده

ايده اوليه طراحي اين سيستم با توجه به عملكرد بالگرد واقعي و

همچنين در موارد عملي نيز همانطور که ذکر شد ،تقريباً در همه مراجع،
طراحي کنترلکننده روی يک سيستم  TRMSاز پيش خريداریشده پياده-
سازی شده است؛ و همچنين در کمتر مرجعي به همه موارد ساخت،
بالگرد آزمايشگاهي مدل  TRMSبهطور کامل طراحي و ساخته شده است.
سپس بهصورت تحليلي ديناميک سيستم استخراج شده و با انجام
آزمايشهای عملي پارامترهای مدل شناسايي ميشود .اعتبارسنجي مدل
شناساييشده با آزمايشهای مختلف انجام شده است .در گام بعد ،به
طراحي کنترلکننده  PIDبرای سيستم پرداخته شده است .هدف مشترک
در طراحي کنترلکننده اين است که سيستم را با وجود اثر تداخل و
اغتشاشات خارجي پايدار نگه داشته و يک ورودی مشخص را بهخوبي
رديابي کند.
ساختار مقاله به اين صورت ميباشد :در بخش  ،2اجزای مكانيكي و

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.9.6

مدلسازی و کنترل برای اين سيستم پرداخته شده است .در اين مقاله ،يک

شكل  :1طراحي سيستم سهبعدی  TRMSدر نرمافزار VariCad

الكتريكي  TRMSو ويژگيهای آنها توصيف ميشود .در بخش ،3
معادالت ديناميكي حاکم بر سيستم با توجه به قوانين نيوتن استخراج
همچنين صحت سنجي مدل استخراجشده در بخش  4انجام ميشود .در
بخش  ،5به طراحي کنترلکننده  PIDبه روش حلقه بستن ترتيبي و تنظيم

شكل  :2ساخت سيستم واقعي  TRMSدر محيط آزمايشگاهي

ضرايب آن به کمک معيار حداقل انتگرال مربعات خطا پرداخته ميشود.
در بخش  ،6بهمنظور بررسي عملكرد سيستم حلقه بسته به همراه
مجله کنترل ،جلد  ،15شماره  ،2تابستان 1400
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نوری مدل  OMRAN 1024_PPRگرانترين اجزا در سيستم طراحيشده

 1-2اجزای مكانيكي
نحوه اتصال قطعات مكانيكي برای عملكرد صحيح موقعيتيابي
سيستم بسيار مهم است .يک هوزينگ-بلبرينگ 1بهوسيلهی پيچهای بلند
به پايهی اصلي که کل سيستم بر روی آن نصب شده ،متصل گرديده که
وظيفهی آن نگهداشتن شفت بلند است (شكل -3الف) .همچنين شفت بلند
و يک شفت فوالدی از طريق يک مفصل مكانيكي به يک ميله دو سر آزاد
(لوله با سطح مقطع مربعي شكل) متصل هستند (شكل -3ب) .در دو سر

هستند که دقت سيستم حلقه بسته  TRMSبهطور ويژه با دقت اين اجزا تعيين
ميشود [ .]2همچنين سختافزار  TRMSتوسط يک کارت يا ماژول
آردوينو با نام تجاری  ARDUINO MEGA 2560 REV3به کامپيوتر
متصل ميشود و بدينوسيله ما را قادر ميسازد که با نرمافزاری مانند
 MATLABخروجيهای آن را مشاهده کرده ،ذخيره نموده ،ورودیهای
دلخواه را به آن اعمال کنيم و مهمتر از همه سيستم را کنترل کنيم.

نيز بهوسيلهی يک ميله نگهدارنده ،در وسط ميله دو سر آزاد و به مفصل

برای به دست آوردن مدل رياضي سيستم ،فرضياتي جهت سادهسازی

مكانيكي متصل شده است .محدوديت تغييرات زاويهی ميلهی آزاد در
راستای محور فراز بين  -53تا  +53و همچنين در راستای محور سمت نيز
بين  -180و  +180ميباشد.

در نظر گرفته ميشود .ابتدا فرض ميشود که زيرسيستم پيشرانش پروانهها
را ميتوان با معادالت ديفرانسيل مرتبه اول توصيف کرد .همچنين سيستم
دارای اينرسي ثابت است ،بدون آنكه هيچ نيروی خارجي به مدل وارد
شود .در اين سيستم اصطكاک از نوع چسبنده فرض ميشود .اين فرضيات
در مرجع [ ]1به تفصيل بيان شدهاند .با اين فرضيات ميتوان معادالت
ديناميكي سيستم را استخراج کرد .با توجه به قانون دوم نيوتن داريم:
d 2
dt 2

()1

M =J

که در آن M ،مجموع گشتاور نيروهای وارد بر جسم J ،مجموع اينرسي-
شكل  :3الف -نحوه اتصال انكودر ،هوزينگ بلبرينگ و شفت بلند ،ب -نحوه
اتصال در مفصل مكانيكي

 2-2اجزای الكتريكي
بخشهای الكتريكي شامل موتورها ،درايورها ،سنسورهای موقعيت
ميباشد که هرکدام در ادامه شرح داده خواهد شد.
در ساخت اين سيستم برای ايجاد نيروی آيروديناميكي از دو موتور
 DCدو سر شفت مدل  JOHNSON HC385G-011همراه با دو پروانه
استفاده شده است .برای راهاندازی موتورها از ماژول درايور VNH2SP30

استفاده ميشود .اين درايور به همراه ماژول آردوينو برای راهاندازی
موتورها استفاده شده است .اين ماژول با حداکثر ولتاژ  24ولت و حداکثر
جريان نامي  30آمپر قابليت توليد سيگنال  PWMبا حداکثر فرکانس
 20Khzرا دارا ميباشد .همچنين دو تاکومتر برای اندازهگيری سرعت
زاويهای روتورها به شفت موتورها متصل شدهاند .هر تاکومتر شامل يک
انكودر و يک ماژول اپتوکانتر ( )OptoCounterاست که برای ايجاد
پالس در هر دور به يک سر شفت موتور متصل گرديده است .همچنين
برای اندازه گيری زاويه های سمت و فراز از انكودرهای نوری استفاده
از ديگر سنسورهای موقعيت سنج مانند پتانسيومترها ،2سنسورهای اثر هال

به جسم وارد ميشود که شامل گشتاور نيروی وزن )  ، (M v 1گشتاور
نيروی توليدی توسط پروانه موتور اصلي )  ، (M v 2گشتاور نيروی جانب
مرکز )  (M v 3و گشتاور نيروی اصطكاک )  (M v 4ميباشد .اين
گشتاورها در شكل  4نشان داده شده و روابط آنها بهصورت زير بيان مي-
شود:
d 2 v
dt 2

()2

M v = Jv
4

()3

M v =  M vi = M v1 + M v2 + M v3 + M v4
i =1

که در آن v ،زاويه فراز ميله دوسر آزاد J v ،مجموع لختي دورانيهای
اجزای مختلف سيستم در راستای عمود M ،مجموع گشتاور نيروهای وارد
بر جسم در صفحه عمودی ميباشد.
 M v 1گشتاور ناشي از نيروی وزن موتورها ،پروانهها ،ميله دو سر
آزاد ،وزنه تعادل و ميله نگهدارنده وزنه تعادل است که فقط در راستای
محور فراز تأثير ميگذارد و رابطه آن بهصورت زير به دست ميآيد:

يا ريزالورها 4هستند ،جهت اندازهگيری زاويه استفاده شدهاند .انكودرهای
Housing-bearing
Potentiometers
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شده است .ازآنجاييکه انكودرهای نوری ازنظر خطي بودن و پايداری بهتر
3

افقي بهطور جداگانه بررسي ميشود .در سطح عمودی چهار گشتاور نيرو
] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.9.6

زاويهای يا انكودرها ،تاکومترها و کارت رابط بين سختافزار و نرمافزار

d 2
های اجزای مختلف جسم و
dt 2
آوردن معادالت سيستم ،حرکت دوراني  TRMSدر دو سطح عمودی و

شتاب زاويهای ميباشد .برای به دست

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

ميله آزاد نيز دو موتور اصلي و دنباله نصب گرديده و همچنين وزنه تعادل

 - 3استخراج معادالت دیناميکی سيستم TRMS
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M v1 =  A − B  cos ( v ) + C sin ( v ) g
m

A = lm  m + mmr + mms  ,
 2

m


B = lt  t + mtr + mts  ,
 2


()4

همانطور که در شكل  5مشاهده ميشود ،در سطح افقي نيز دو
گشتاور نيرو به جسم وارد ميشود که شامل گشتاور نيروی توليدی توسط
پروانه موتور دنباله (  ) M h1و گشتاور نيروی اصطكاک (  ) M h2ميباشد
و بهصورت زير محاسبه ميشوند:

d 2 h
dt 2

m

C = lcb  b + mcb 
 2


M h = Jh
2

M h =  M hi = M h1 + M h2

()11

i =1

) M h1 = l t Fh (t ) cos(v
M h2 = −  h k h
موتور دنباله Fh (t ) ،نيروی آيروديناميكي توليدی توسط پروانهی
موتور دنباله k h ،ضريب اصطكاک افقي و   hسرعت زاويهای ميله

دوسر آزاد در صفحه افقي ميباشند.
شكل  :4گشتاور نيروهای وارد بر  TRMSدر صفحه عمودی

همچنين گشتاور نيروی آيروديناميكي توليدی توسط پروانه موتور
اصلي (  ) M v 2از رابطه زير محاسبه ميشود:
()5

) M v2 = lm Fv (m

که در آن m ،سرعت زاويهای موتور اصلي و )  Fv (mنيروی

عامل حرکت دوراني در حول محور فراز برحسب سرعت زاويهای موتور
اصلي ميباشد .گشتاور نيروی جانب مرکز (  ) M v 3نيز بهصورت زير به

گشتاور نيروی اصطكاک (  ) M v 4نيز بهسادگي از رابطه زير محاسبه مي-
گردد:

M v 4 = − v k v

()7

که  k vو  v = d v / dtبه ترتيب ضريب اصطكاک و سرعت
زاويهای ميله دو سر آزاد در صفحه عمودی ميباشند .در ادامه ،مجموع
اينرسيهای اجزای مختلف جسم در صفحه عمودی بهصورت زير به دست
ميآيد:

نيز از روابط زير به دست ميآيد:
J h = D sin (v ) + E cos (v ) + F
2

2

m

D =  b + m cb  l cb 2
 3

()12
m

m

E =  m + m mr + m ms  l m 2 +  t + m tr + m ts  l t 2
 3

 3

m ts 2
2
F = m ms rms +
rts
2
ورودی کنترلي سيستم ولتاژ موتورهای  DCهستند که با  U hو U v

نشان داده ميشوند.
مدل موتور  DCبه همراه پروانه نشاندهنده يک سيستم با دو بخش

8

J v =  J vi = J v1 + J v2 + J v3 + J v4
i =1

+ J v5 + J v6 + J v7 + J v8

لختي دورانيهای اجزای تشكيلدهنده  TRMSدر صفحه عمودی از

شامل يک ديناميک خطي و يک مدل استاتيک غيرخطي است .قسمت
خطي در معادله  13بهصورت تابع تبديل درجه يک بيان ميشود.

duhh
1
) = (U h − u hh
dt
Ttr

J v7 = mms rms 2 + mms lm 2 , J v8 = mts rts 2 + mts lt 2

اعمال ميشوند و در اين نوع موتور  DCهمان جريان های استاتور ميباشند.

روابط زير به دست ميآيد:
2

J v4 = mc lcb 2 / 3, J v5 = mtr lt 2 , J v6 = mt lt 2 / 3,

مجله کنترل ،جلد  ،15شماره  ،2تابستان 1400
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J v1 = mmr lm , J v2 = mm lm / 3, J v3 = mcb lcb 2 ,

()13
duvv
1
=
) (U v − u vv
dt
Tmr
که  u hhو  u vvولتاژهايي هستند که با يک تاخير زماني به دو سر موتور

2

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.9.6

1
) M v 3 = −  h 2 (A + B + C )sin(2v
()6
2
که در آن   hسرعت زاويهای ميله دو سر آزاد در صفحه افقي است.

()10

شكل  :5گشتاور نيروهای وارد بر  TRMSدر راستای افقي

همچنين لختي دورانيهای اجزای تشكيلدهنده  TRMSدر سطح افقي

دست ميآيد:

()9

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

که در آن  h ،زاويه انحراف افقي ميله دوسر آزاد t ،سرعت زاويهای
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همچنين مدل غيرخطي آن که دربرگيرنده مشخصات استاتيكي موتور
 DCبا پروانه است با رابطه  14بيان ميگردد؛ که در بخش  4به نحوه
شناسايي و محاسبه آن پرداخته ميشود.

) h = Ph 1 (u hh
) v = Pv 1 (uvv

()14

شكل  :6نمودار بلوکي روابط بين توابع چندجملهای  Fh ، v ، hو Fv

با ترکيب معادالت ( )2تا ( )13و يک سری سادهسازیهای انجامشده،
معادالت فضای حالت سيستم بهصورت زير به دست ميآيد ]:[1

H h = Fh lt cos( v ) - f h  h

چندجملهای برای هر کانال بهصورت رابطه  14بيان ميشود .الزم به توضيح

= h

است که کانال عمودی (افقي) مربوط به موتور اصلي (دنباله) ميباشد که

H v = Fv lm - f v v + g  ( A - B ) cos( v ) - C sin( v ) 

باعث دوران سيستم حول محور فراز (سمت) ميشود .برای شناسايي اين

) -  h 2 ( A + B + C ) cos( v ) sin( v
H v + J tr t
Jv

()15

روابط از روشهای آزمايشگاهي استفاده ميشود .به هر يک از موتورهای
اصلي و دنباله بهصورت جداگانه ،ولتاژی به شكل تابع پله اعمال گرديده

= v

است .سپس پاسخ سرعت هر موتور در حالت ماندگار اندازهگيری شده

 h = v

است .نتيجه اين اندازهگيری در نرمافزار  MATLABبهصورت تابع سرعت

1
) (U h − u hh
Ttr

= uhh

1
) (U v − u vv
Tmr

= uvv

برحسب ولتاژ اعمالي ترسيم گرديده؛ سپس به کمک جعبهابزار Curve

 Fittingنمودار و تابع چندجملهای متناظر با آن بهدست آمده است .اين
نتايج در شكل  7مشاهده ميشود.
توابع چندجملهای بهدستآمده بهصورت چندجملهایهای مرتبه شش

که  H hو  H vبه ترتيب مجموع گشتاور زاويه در صفحه افقي و عمودی

برای هر يک از موتورهای اصلي و دنباله بهصورت روابط  16و  17به دست

هستند .تمام روابط ذکر شده در باال ( )15-1از مرجع [ ]1استخراج شده

آمده است.

v (uvv ) = 5.965 10−6  uvv6 + 8.147 10 −4  uvv5

است.
ديناميک بهدستآمده تا حد مطلوبي رفتار سيستم  TRMSرا بيان مي-
کند و برای استفاده در راهبردهای مختلف کنترل قابل رجوع است .برای

()16

پارامترها با توجه به ويژگيهای فيزيكي سيستم  TRMSو برخي ديگر نيز
با استفاده از روابط بيانشده در اين فصل بهصورت جدول  1به دست

 -4شناسایی سيستم
در ديناميک بهدستآمده برای  ،TRMSتوابع چندجملهای v ، h
 Fh ،و  ، Fvثابتهای زماني  Tmrو  Ttrو ضرايب اصطكاک  f hو
 f vنامعلوم ميباشند و ميبايست با روشهای مناسب شناسايي و تعيين
گردند.

 1-4شناسايي توابع چندجملهای  Fh ، v ، hو Fv

()17

موتورها (  ،) v ، hولتاژ اعمالي به موتورها (  ) uvv ، u hhو دستورات

کنترلي ولتاژ (  ) U v ، U hدر نمودار بلوکي شكل  6نمايش داده شده
است.

مجله کنترل ،جلد  ،15شماره  ،2تابستان 1400

4
3
− 3.0888 10−2  uhh
− 5.84  uhh
2
+ 2.057  uhh
+ 974.7  uhh

همچنين رابطه ميان نيروی آيروديناميكي و سرعت چرخش روتور
توسط يک چندجملهای برای هر کانال بهصورت رابطه  18بيان ميشود:
()18

) Fh = Ph 2 (h
) Fv = Pv 2 (v

برای به دست آوردن اين روابط نيز از روشهای آزمايشگاهي استفاده
شده است .ابتدا ميله دوسر آزاد را طوری مسدود ميکنيم تا نتواند چرخشي
حول محور فراز داشته باشد سپس با استفاده از يک وزنه ،تعادل ميله وسط
را در وضعيت افقي برقرار کرده و با استفاده از وزنههای دقيق رابطه ميان
نيرو (نيروی متناظر با وزنههای دقيق) و سرعت چرخش روتورها را به دست
ميآوريم .نتيجه اين آزمايشها را بهصورت تابعي برحسب سرعت
روتورها در نرمافزار  MATLABترسيم کرده و با استفاده از جعبهابزار
 Curve Fittingنمودار چندجملهای و تابع متناظر با آن به دست آمده
است .اين نتايج در شكل  8نشان داده شده است.
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روابط بين نيروهای آيروديناميكي (  ،) Fv ، Fhسرعت چرخش

+ 4.99110−1  uvv2 + 459  uvv

h (uhh ) = 1.55  10−4  uhh6 + 2.092 10 −2  uhh5

آمدهاند .همچنين برخي از پارامترهای سيستم نامعلوم ميباشند که در بخش
بعد به شناسايي اين پارامترها پرداخته ميشود.

− 3.597  10−3  uvv4 − 8.538 10 −1  uvv3

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.9.6

شبيهسازی سيستم در محيط نرمافزار  ،MATLAB\SIMULINKبرخي از

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

) H h + J mr m cos( v
) J h ( v

رابطه ميان سرعت چرخش روتور و ولتاژ ورودی توسط يک
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جدول  :1مقادير پارامترهای سيستم TRMS

h

زاويه ياو (ميزان انحراف ميله دوسر آزاد حول محور سمت)

--

rad

v

سرعت زاويهای ميله دوسر آزاد حول محور فراز

--

rad/s

--

rad/s

m
t

سرعت زاويهای ميله دوسر آزاد حول محور سمت
سرعت زاويهای موتور اصلي

--

rpm

سرعت زاويهای موتور دنباله

--

rpm

Fv

نيروی آيروديناميكي توليدی توسط پروانه موتور اصلي

--

N

Fh

نيروی آيروديناميكي توليدی توسط پروانه موتور دنباله

--

N

mm

جرم ميله دوسر آزاد در سمت موتور اصلي

0.05678

kg

mt

جرم ميله دوسر آزاد در سمت موتور دنباله

0.05678

kg

m cb

جرم وزنه تعادل

0.0323

kg

mb

جرم ميله نگهدارنده وزنه تعادل

0.0242

kg

m mr

جرم موتور اصلي

0.0873

kg

m ms

جرم محافظ پروانه در سمت موتور اصلي

0

kg

m tr

جرم موتور دنباله

0.0793

kg

m ts

جرم محافظ پروانه در سمت موتور دنباله

0

kg

lm

طول ميله دوسر آزاد در سمت موتور اصلي

0.215

m

lt

طول ميله دوسر آزاد در سمت موتور دنباله

0.215

m

l cb

طول ميله نگهدارنده وزنه تعادل

0.018

m

rms

شعاع محافظ پروانه در سمت موتور اصلي

0

m

rts

شعاع محافظ پروانه در سمت موتور دنباله

0

m

rm

فاصله ميان موتور اصلي و محور فراز

--

m

rt

فاصله ميان موتور دنباله و محور فراز

--

m

rc

فاصله ميان وزنه تعادل و ميله دوسر آزاد

0.016

m

T mr

ثابت زماني موتور اصلي

0.5023

s

T tr

ثابت زماني موتور دنباله

0.0976

J mr

لختي دوراني توليدی توسط پروانه روتور در سمت موتور اصلي

J tr

لختي دوراني توليدی توسط پروانه روتور در سمت موتور دنباله

h

−7
−7

6.754584 10

2.2126908 10

s
kg.m2
kg.m2

kv

ضريب اصطكاک در صفحه عمودی

0.0154

--

kh

ضريب اصطكاک در صفحه افقي

0.015

--

Jh

لختي دوراني کل در صفحه افقي

--

Jv

لختي دوراني کل در صفحه عمودی

0.01054186883

2

Jv 1

لختي دوراني موتور اصلي در صفحه عمودی

−3

4.354425 10

kg.m2

Jv 2

لختي دوراني ميله دوسر آزاد سمت موتور اصلي در صفحه عمودی

8.7627192 10−4

kg.m2

Jv 3

لختي دوراني وزنه تعادل در صفحه عمودی

8.2688 10−4

kg.m2

2.06507 10−4

kg.m2

Jv 5

لختي دوراني موتور دنباله در صفحه عمودی

Jv 6

لختي دوراني ميله دوسر آزاد سمت موتور دنباله در صفحه عمودی

−4

Jv 7

3.6656425 10
8.7627192 10

kg.m

kg.m2
kg.m2

لختي دوراني محافظ پروانه سمت موتور اصلي در صفحه عمودی

0

kg.m2

Jv 8

لختي دوراني محافظ پروانه سمت موتور دنباله در صفحه عمودی

0

kg.m2

g

شتاب گرانش زمين

9.81
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Jv 4

لختي دوراني ميله نگهدارنده وزنه تعادل در صفحه عمودی
−3

kg.m2

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

v

زاويه پيچ (ميزان انحراف ميله دوسر آزاد حول محور فراز)

--

rad

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.9.6

پارامترهای TRMS

توضيح

مقدار

واحد
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همچنين توابع چندجملهای (رابطه ميان نيرو و سرعت) بهصورت
معادالت مرتبه شش و هفت برای موتور اصلي و دنباله بهصورت زير به
دست آمده است:

Fv (v ) = 4.943 10−24  v6 − 2.092 10 −20  v5
()19

−1.827  10−16  v4 + 4.062 10 −12  v3
−1.017  10   + 3.388 10  v
−5

2
v

−8

Fh (h ) = 3.808  10−28  h7 − 5.7 10 −25   h6
()20

کامل پوشش دهد نمي توان رسيد .از طرفي انتخاب مرتبه باالتر برای درجه
چند جملهای ها نياز نبوده است.

 2-4شناسايي ثابت زماني موتورهای اصلي و دنباله Tmr
و Ttr
با مشخص بودن توابع چندجملهای سرعت موتورها برحسب ولتاژ
ورودی ،ميتوان به روش آزمايشگاهي ثابت زماني زيرسيستمهای موتور

+1.21 10−12  h3 + 6.68110 −11  h2

با اعمال ورودی پله يكسان به مدل و دستگاه آزمايشگاهي  TRMSو مقايسه

+8.297  10−9  h

پاسخ سرعت موتورها ،ثابت زماني موتورهای  DCبه دست ميآيد .محاسبه

دليل استفاده از مرتبه شش يا هفت در تخمين روابط چند جمله ای

اين ثابتهای زماني با حل يک مساله بهينه سازی عددی و با در نظر گرفتن

( )17تا ( ،)20دقت باال در درونيابي مي باشد .با مرتبه پايين تر به يک رابطه

انتگرال مربعات خطا به عنوان تابع هدف انجام شده است .نتايج در شكل

تخميني دقيق که از همه نقاط ماندگار عبور کند و همه اين نقاط را به طور

 9مشاهده ميگردد.

مجله کنترل ،جلد  ،15شماره  ،2تابستان 1400
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شكل  :8منحني نيروی آيروديناميكي موتورها برحسب سرعت چرخش روتور برای کانال عمودی (سمت چپ) و کانال افقي (سمت راست)

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.9.6

شكل  :7منحني سرعت چرخش روتور برحسب ولتاژ اعمالي برای کانال عمودی (سمت راست) و کانال افقي (سمت چپ)

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

−3.149  10−20  h5 + 4.789 10 −17  h4

 DCاصلي ( )Tmrو موتور  DCدنباله ( )Ttrرا به دست آورد .در اين آزمايش
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 3-4شناسايي ضرايب اصطكاک  f hو f v

سناریوی اول:
در اين سناريو صرفا اثر شرايط اوليه بررسي ميشود .با اعمال شرايط

معين سازی ضرايب اصطكاک در دو صفحه عمودی و افقي با استفاده

اوليه يكسان به سيستم واقعي و سيستم مدلسازی شده و مقايسه پاسخ هر

از مقايسه پاسخ سيستم حلقه باز مدلسازی شده و سيستم آزمايشگاهي

دو سيستم ميتوان عملكرد سيستم مدلسازی شده را صحت سنجي نمود.

 TRMSصورت ميگيرد .برای تعيين ضريب اصطكاک عمودی در اين

زيرسيستم افقي تحت هر شرايط اوليه قرار گيرد در همان شرط اوليه باقي

آزمايش ،ميله دو سر آزاد قادر است تا در صفحه عمودی حرکت کند و

ميماند؛ لذا فقط به زيرسيستم عمودی شرايط اوليه اعمال ميشود.

همچنين حرکت آن حول صفحه عمودی محدود شود و سپس ميله وسط
را در حالت افقي قرار داده و رها ميکنيم تا آزادانه حرکت کند (اين

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

شكل  :9منحني سرعت چرخش روتورها برحسب زمان برای موتور دنباله (سمت راست) و موتور اصلي (سمت چپ)

قسمت از سيستم  TRMSرا ميتوان با شناسايي پارامترهای يک آونگ نيز
مورد بحث قرار داد) .سپس پاسخ سيستم واقعي را اندازهگيری و ذخيره
ميکنيم .با مقايسه پاسخ سيستم واقعي و سيستم مدلسازی شده در نرمافزار
دو پاسخ بر هم منطبق باشند .نتايج اين آزمايش در شكل  10به نمايش
درآمده است.
همچنين برای تعيين ضريب اصطكاک سطح افقي در اين آزمايش
ميله وسط آزاد است تا فقط در صفحه افقي حرکت کند و همچنين بايد
ميله وسط روی محور افقي مسدود شود .با اعمال ورودی پالس به موتور
دنباله در سيستم واقعي و ذخيره پاسخ آن و همچنين اعمال همان ورودی

شكل  :10پاسخ زيرسيستم عمودی

پالس به سيستم مدلسازی شده در نرمافزار ميتوان با مقايسهی پاسخها
ضريب اصطكاک در سطح افقي را به دست آورد .درواقع با مقايسه پاسخ
سيستم واقعي و سيستم مدلسازی شده ميتوان ضريب اصطكاک در سطح

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.9.6

ميتوان ضريب اصطكاک در صفحه عمودی را طوری تنظيم کرد که اين

افقي را طوری تنظيم کرد که اين دو پاسخ بر هم منطبق باشند.

 4–4صحت سنجي
اعتبار مدل استخراجشده را ارزيابي ميکند .با اعمال شرايط اوليه و
ورودیهای مختلف به سيستم واقعي  TRMSو سيستم مدلسازی شدهی
آن و مقايسهی پاسخها ،ميتوان به عملكرد صحيح سيستم واقعي و اعتبار
سيستم مدلسازی شده پي برد.
مجله کنترل ،جلد  ،15شماره  ،2تابستان 1400

شكل  :11پاسخ زيرسيستم افقي
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اعتبار سنجي يک مرحلهی کليدی در فرآيند شناسايي است و درواقع
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نتايج حاصل از اعمال دو شرط اوليه   v (0) = 0.2 radو

  v (0) = 0.4 radدر شكل  12نشان داده شده است.

همانطور که در شكل  12تا شكل  21مشاهده ميشود ،پاسخ سيستم
مدلسازی شده تا حد قابل قبولي بر پاسخ سيستم واقعي منطبق است و پاسخ

در ادامه با اعمال ورودیهای مختلف به هر دو سيستم واقعي و

ديناميكي سيستم مدلسازی شده ازنظر فرکانس نوسانات و مقدار نهايي بر

مدلسازی شده بهصورت حلقه باز و مقايسه پاسخ آنها نيز ميتوان به اعتبار

پاسخ سيستم واقعي منطبق است ولي ازنظر دامنه نوسانات اختالف وجود

سيستم مدلسازی شده پي برد.

دارد که در ادامه به داليل آن پرداخته ميشود.
همان گونه که تا اينجا مشاهده شده است ،اگر چه در اين مقاله از

سناریوی دوم:
دنباله و موتور اصلي) بهصورت جداگانه به هر دو سيستم واقعي و

در مقايسه با مراجع معتبری که در آنها کار عملي صورت گرفته است ]4-

مدلسازی شده بهصورت حلقه باز و مقايسه پاسخها ميتوان به اعتبار

 [10نتايج ارايه شده در اين مقاله به صورت مطلوبي خواستهها و اهداف

سيستم مدلسازی شده پي برد .در گام اول دو ورودی پالس غيرمتناوب با

در نظرگرفته شده را برآورده کرده است .يک مساله مهم و شايان ذکر اين

دامنه يكسان  12ولت و عرض پالسهای  0/5ثانيه و  1ثانيه به موتور دنباله

است که در اين سيستم اصطكاک ،مقاومت هوا و ديناميكهای مدل نشدهای

اعمال ميگردد .پاسخها در شكل  13مشاهده ميشود .حال به موتور اصلي

وجود دارد که در مدل شناسايي شده لحاظ نشده است .البته اين مساله در

دو ورودی پله با دامنههای مختلف  6ولت و  8ولت اعمال ميگردد که

بيشتر مراجع به همين صورت بوده است و اينگونه نيست که صرفا در مقاله

نتايج در شكل  14قابل مشاهده است.

حاضر مدل ساده شدهای در نظر گرفته شده باشد.

سناریوی سوم:
در اين سناريو ،ورودیهای سينوسي با دامنههای متفاوت به هر دو
سيستم واقعي و مدلسازی شده بهصورت حلقه باز اعمال ميگردد و مقايسه
پاسخها در شكل  15و شكل  16قابل مشاهده است.
سناریوی چهارم:
در اين مرحله با اعمال ورودی پالس به هر دو موتور به صورت
جداگانه و مقايسه پاسخ آنها اعتبار سنجي سيستم مدلسازی شده بررسي
ميشود.

يكي از مهمترين ديناميكهای مدل نشده يا اثرات ناديده گرفته شده اثر
کششي کابل (کابلهای ديتا و تغذيه) ميباشد؛ که هم در بحث شناسايي و
هم در بحث کنترل اثر خود را به وضوح نشان ميدهد .اين مساله به حدی
اثرگذار ميباشد که در مرجع ] [8با اينكه سيستم به کار گرفته شده در
مقاله ساخت شرکت ""Feedback Instrumentبوده است با اين حال
تغييراتي در ساختار و فيزيک سيستم اصلي داده شده است تا اثر کششي
کابل کمتر شود.
تا به اينجا يک مدل ديناميكي از سيستم  TRMSبه دست آمد و برخي

سناریوی پنجم:
حال با اعمال ورودیهای پالس و سينوسي بهطور همزمان به هر دو
 ،شكل  20و شكل  21ميتوان به عملكرد صحيح سيستم مدلسازی شده

از پارامترهای نامعلوم سيستم با روشهای مختلف شناسايي شد و سپس
سيستم مدلسازی شده تحت آزمايشهای گوناگون اعتبار سنجي گرديد.
در ادامه به طراحي کنترلکننده برای سيستم پرداخته ميشود.

با سيستم واقعي پي برد.
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شكل  :12مقايسه پاسخ سيستم واقعي و مدلسازی شده تحت شرايط اوليه

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.9.6

ورودی در سيستم واقعي و مدلسازی شده و مشاهده پاسخها در شكل 19
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در اين سناريو با اعمال ورودیهای پالس و پله (به ترتيب برای موتور

روشهای شناسايي خيلي پيشرفته و پيچيده استفاده نشده است؛ اما با اين حال
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شكل  :15پاسخ سيستم واقعي و مدلسازی شده با اعمال ورودی سينوسي به موتور دنباله

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.9.6

شكل  :14پاسخ سيستم واقعي و مدلسازی شده به وروديهای پله مختلف اعمال شده به موتور اصلي

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

شكل  :13پاسخ سيستم واقعي و مدلسازی شده به وروديهای پالس مختلف اعمال شده به موتور دنباله
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شكل  :18پاسخ سيستم واقعي و مدلسازی شده به ورودی پالس اعمال شده به موتور اصلي

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.9.6

شكل  :17پاسخ سيستم واقعي و مدلسازی شده به ورودی پالس اعمال شده به موتور دنباله

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09
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شكل  :21پاسخ سيستم واقعي و مدلسازی شده با اعمال همزمان ورودی پالس به موتور دنباله و ورودی سينوسي به موتور اصلي
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شكل  :20پاسخ سيستم واقعي و مدلسازی شده با اعمال همزمان ورودی سينوسي به موتور دنباله و ورودی پالس به موتور اصلي
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طراحي کنترلکننده برای سيستم TRMS

در اين بخش ابتدا به طراحي کنترلکننده  PIDبرای سيستم TRMS

روش حلقه بستن ترتيبي يک روش ساده در طراحي سيستمهای کنترل

مدلسازی سازی شده پرداخته ميشود و سپس با اعمال آن به سيستم واقعي،

چندمتغيره است که در آن اثر تداخل بهصورت سيگنالهای اغتشاشي در

پاسخ هر دو سيستم مدلسازی شده و واقعي مقايسه ميگردد .طراحي

نظر گرفته ميشود [ .]25برای سيستم دو ورودی-دو خروجي  TRMSابتدا

کنترلکننده  PIDاگر چه برای سيستم مدلسازی شده انجام مي گيرد ولي

برای حلقه اول (شامل زيرسيستم عمودی که ولتاژ موتور اصلي بهعنوان

بر اساس روابط ديناميكي  TRMSنبوده و صرفا بر اساس پاسخ واقعي و

ورودی و زاويه پيچ بهعنوان خروجي است) يک کنترلکننده  PIDطراحي

مطلوب سيستم مدل شده ميباشد .ابتدا سيستم به دو زيرسيستم عمودی و

ميشود .در اين طراحي اثر تداخل بهعنوان اغتشاش در نظر گرفته ميشود.

افقي تقسيم ميشود و برای هرکدام از زيرسيستمها کنترلکننده PID

در اين طراحي همانند روش طراحي کنترلکننده برای سيستم تک

طراحي ميگردد و سپس برای کل سيستم  TRMSبه روش حلقه بستن

ورودی-تک خروجي از روش کمينه کردن تابع هدف انتگرال مربعات

ترتيبي [25] 1کنترلکنندهی  PIDطراحي ميشود.

خطا استفاده شده است.

 1-5طراحي کنترلکننده برای زيرسيستم عمودی و افقي

پس از طراحي کنترلکننده برای حلقه اول و بستن آن ،به سراغ حلقه
دوم (شامل زيرسيستم افقي که ولتاژ موتور دنباله بهعنوان ورودی و زاويه

ابتدا ميله دوسر آزاد را طوری مسدود ميکنيم تا فقط بتواند در صفحه

ياو بهعنوان خروجي است) ميرويم و همانند حلقه اول ،کنترلکننده PID

عمودی (افقي) حرکت کند .لذا سيستم واقعي بهصورت يک درجه آزادی

برای آن طراحي ميگردد .نمودار بلوکي کنترلکننده  PIDبرای سيستم

تبديل ميشود .در بحث سيستم مدلسازی شده نيز اثر تداخل زيرسيستم

 TRMSدر شكل  23مشاهده ميشود.

افقي (عمودی) در زيرسيستم عمودی (افقي) در نظر گرفته نميشود .حال
با حلقه بسته کردن زيرسيستم عمودی (افقي) به طراحي کنترلکننده
ميپردازيم .چندين روش برای طراحي کنترلکننده  PIDبرای سيستمهای
تک ورودی-تک خروجي حلقه بسته بهمنظور دستيابي به ضرايب بهينه
وجود دارد .در اين مقاله با کمينه کردن تابع هدف انتگرال مربعات خطا
ضرايب  PIDبه صورت بهينه تنظيم شده است [ .]1طراحي اين روش برای

سيستم  TRMSبا کنترلکننده  PIDدر شكل  22نشان داده شده است.
()21

, j = h, v

) de j (t
dt

شكل  :23نمودار بلوکي کنترلکننده سيستم TRMS

الزم به ذکر است که در اين طراحي برای محاسبه دقيقتر ضرايب
کنترلکنندههای  ،PIDبه سراغ حلقه اول رفته و دوباره ضرايب  PIDرا
تنظيم ميکنيم .حال با تكرار اين روند در طراحي ،به ضرايب  PIDدقيقتر

t

= K pj e j (t ) + K ij  e j ( )d + K dj

ميرسيم .پس از به دست آوردن ضرايب کنترلکننده  PIDميتوان سيستم

0

حلقه بستهی مدلسازی شده را مورد آزمايش قرار داد و سپس اعتبار
کنترلکننده  PIDطراحيشده را با اعمال به سيستم واقعي حلقه بسته
اعتبارسنجي کرد.
 -4-5نتايج پيادهسازی کنترلکننده روی سيستم TRMS

شكل  :22نمودار بلوکي کنترلکننده زيرسيستمها

معيار يا تابع هدف در طراحي اين کنترل کننده در رابطه ( )22آمده
است.

زيرسيستم افقي و عمودی بهصورت جداگانه با معيار انتگرال حداقل
مربعات خطا پرداخته ميشود و بهمنظور نشان دادن اثربخشي و توانايي



Qv =  ev2, h (t ) dt

()22

در اين بخش به شبيهسازی و پياده سازی کنترلکننده  PIDبرای

0

که در آن ev ،و  ehبه ترتيب خطای زير سيستم عمودی و خطای زير سيستم
موجود در سيگنال کنترلکننده در رابطه ( )21است بهگونهای که  Qدر
رابطه ( )22کمترين مقدار خود را داشته باشد.

کنترلکننده ،نتايج اين کنترلکننده ابتدا روی مدل شناساييشده پياده-
سازی ميگردد و سپس به سيستم واقعي  TRMSاعمال ميگردد و پاسخ
هر دو سيستم مقايسه ميشود.
همانطور که در شكلهای  26-24مشاهده مي شود پاسخ زير سيستم
افقي به ترتيب به وروديهای مرجع پله ،پالس و سينوسي دارای خطای
ماندگار اندکي (کمتر از  10درصد) مي باشد .همانطور که قبال نيز اشاره

)Sequential Loop Closing (SLC
مجله کنترل ،جلد  ،15شماره  ،2تابستان 1400
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افقي هستند .هدف در اين طراحي تنظيم ضرايب  K ij ، K pjو K dj

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.9.6

t
) de j (t
1
e j ( )d + Tdj
]

Tij 0
dt

U j (t ) = K pj [e j (t ) +

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09
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شد ،اين مساله به علت اثر کششي کابل ميباشد .توجه شود که اين مساله

عميق در هر کدام از اين مقوله ها زمان بسيار زيادی را ميطلبد .در واقع در

به علت عدم وجود اثر کششي کابل برای موتور اصلي وجود ندارد.

اين مقاله ،نويسندگان هدف خود را به بررسي عميق و متنوع در هر بخش

شكلهای  29-27پاسخ زيرسيستم افقي به ترتيب به وروديهای پله ،پالس و

معطوف نكردهاند .با توجه به ساخت موفق و آماده بودن اين دستگاه ،در

سينوسي مي باشد .همانطور که مشاهده ميشود ،کنترل کننده در اين

آينده به صورت جداگانه به مسايل شناسايي وکنترل سيستم به صورت

حالت به علت عدم وجود اثر کابل عملكرد موفق و مطلوبي داشته و خطای

عميقتر و با روشهای مختلف پرداخته خواهد شد.

حالت ماندگار نيز تقريبا وجود ندارد.
شكلهای  33-30پاسخ سيستم کامل به ورودی های مختلف ميباشد.

سپاسگذاری

کنترل کننده عملكرد نسبتا مطلوبي داشته است و پاسخهای گذرا و ماندگار

چمران اهواز در قالب پژوهانه  GN97/3/02/26247در انجام اين تحقيق

تا حد بسيار زيادی مطلوب ميباشند  .اما در حالتي که ورودی مرجع موتور

تشكر و قدرداني ميگردد.

دنباله به صورت پالس ميباشد (شكلهای  30و  ،)33به علت اثر کششي
کابل و همچنين اثر تداخل عملكرد کنترل کننده کاهش پيدا کرده است.
در اين حالت بر خالف موتور اصلي که همواره پاسخ مطلوبي از خود نشان
ميدهد ،پاسخ گذرا و ماندگار موتور دنباله دارای مشخصه های عملكردی
خوبي نميباشند.
ميتوان نتيجه گرفت با وجود استفاده از يک کنترلکننده کالسيک
خطي برای يک سيستم شديدا غيرخطي و چند متغيره ،سيستم حلقه بسته
عملكرد مطلوب و قابل قبولي داشته است .اين مطلب را ميتوان با مقايسه
با نتايج مراجع مرتبط به وضوح مشاهده کرد.

 -6نتيجهگيری

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

همانگونه که مشاهده مي شود با وجود اثر تداخل در اين حالت ،باز هم

بدينوسيله از حمايت مالي معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شهيد

در اين مقاله ،ابتدا گامهای الزم (نرمافزاری و سختافزاری) برای
طراحي ،ساخت و راهاندازی يک هليكوپتر آزمايشگاهي دو ورودی–دو
خروجي مدل  TRMSبيان شد سپس با توجه به قوانين حرکت و درجه
ادامه با کمک روش معين سازی و برخي روشهای کالسيک شناسايي
جهت تعيين پارامترها ،اين سيستم آزمايشگاهي شناسايي و مدلسازی شد.
سپس جهت اعتبارسنجي ،نتايج عملي حاصل از پيادهسازی با نتايج
شبيهسازیشده در نرمافزار  Matlabمقايسه گرديد که نتايج نشاندهندهی
معتبر بودن مدل استخراجشده ميباشد .در ادامه با تبديل سيستم دو
ورودی-دو خروجي به دو زيرسيستم تک ورودی-تک خروجي ،برای
هرکدام از زيرسيستمها بهطور مجزا ،طراحي کنترلکننده  PIDانجام گرفته
است .همچنين يک کنترلکننده  PIDبا روش حلقه بستن ترتيبي برای اين
سيستم طراحي شد که بتواند سيستم را باوجود اثر تداخل پايدار نگه دارد

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.9.6

آزادی ،معادالت ديناميكي اين سيستم دو درجه آزادی به دست آمد .در

شكل  :24پاسخ سيستم واقعي و مدلسازی شده با کنترلکننده و اعمال ورودی
مرجع پله به موتور دنباله

و همچنين سيستم بتواند يک ورودی مشخص را بهخوبي دنبال (رديابي)
کند .در آخر نيز کنترلکنندههای طراحيشده بر هر دو سيستم مدلسازی
عملكرد مؤثر کنترلکنندهها ميباشد.
در پايان الزم به يادآوری است که در اين مقاله سعي شده است که به
همه مقولههای ساخت ،مدلسازی و شناسايي و همچنين کنترل يک سيستم
چند متغيره غيرخطي به صورت همزمان پرداخته شود .تحقيق و پژوهش
مجله کنترل ،جلد  ،15شماره  ،2تابستان 1400
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شده و سيستم واقعي پيادهسازی گرديد و نتايج حاصل از آن نشاندهندهی

شكل  :25پاسخ سيستم واقعي و مدلسازی شده با کنترلکننده و اعمال ورودی
مرجع پالس به موتور دنباله
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شكل  :27پاسخ سيستم واقعي و مدلسازی شده با کنترلکننده و اعمال ورودی
مرجع پله به موتور اصلي

شكل  :29پاسخ سيستم واقعي و مدلسازی شده با کنترلکننده و اعمال ورودی
مرجع سينوسي به موتور اصلي
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شكل  :26پاسخ سيستم واقعي و مدلسازی شده با کنترلکننده و اعمال ورودی
مرجع سينوسي به موتور دنباله

شكل  :28مقايسه پاسخ سيستم واقعي و مدلسازی شده با کنترلکننده و اعمال
ورودی مرجع پالس به موتور اصلي
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