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چکيده
كنترل ارتعاشات سيستمهاي چندجسمي انعطافپذير نظير ماهوارهبرهاي داراي بوستر جانبي در
كاربردهاي جاري ،بهدليل باالبودن درجات آزادي ،با چالشهاي بسياري روبروست .در اين ميان،
روشهاي مدلسازي پاسخ فركانسي نقش مفيدي دارند .در اين نگاه ،با يافتن فركانسهاي غالب
سيستم و فيلترنمودن فعال آنها ،مشابه حذف نوفه در فيلترهاي زيرباند ،ميتوان سيستم را در برابر
ارتعاشات كنترل كرد .تاكنون در بسياري از فعاليتهاي مشابه از روشهاي تمامباند استفاده شده
است كه البته نتوانستهاند براي سيستمهاي پيچيده بهكار روند .توانمندي قابل قبول روشهاي
مبتني بر پردازش سيگنالها به طراحي كنترلكنندههاي ارتعاشات كاربردي و قابل استفادهاي منجر
ميشود .در اين مقاله ،كاهش ارتعاشات در فضاي زيرباند برخط بهعنوان يک نوآوري مهم مطرح
شده است .در اين روش تنها مشكل ،كاربرد و مدلسازي روش فوق در حلقة بستة سيستمهاي
كنترل بهدليل وجود تأخيرهاي باال در سيستمهاي پردازش ميباشد كه به ناپايداري احتمالي
سيستم ايجاد شده است .در اين مقاله ،روشي براي رفع اين مشكل در حلقة بستة سيستم كنترل
ارائه شده است .اين روش بر پاية مدلسازي روش پيشبين اسميت بههمراه مدل مرجع تطبيقي بنا
شده است .شبيهسازي اين روش روي يک ماهوارهبر داراي چهار بوستر جانبي نتايج بسيار مطلوبي
براي كاهش ارتعاشات با فركانسهاي متنوع نشان ميدهد.
واژگان كليدي
كنترل ارتعاشات ،ماهوارهبر داراي بوستر جانبي ،پردازش سيگنال چندنرخي ،فيلتر تطبيقي زيرباند ،روش پيشبين اسميت
 .1مقدمه
سيستمهاي ديناميكي چندجسمي ،همچون ماهوارهبرهاي داراي

كنترلي به سيستمهايي پيچيده هدايت ميكند .از جمله مشكالت

بوستر جانبي ،ويژگيهاي منحصر بهفردي دارند كه آنها را در اهداف

مدلسازي اين سيستمها مسئلة افزايش درجات آزادي حتي تا
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بينهايت است .اين موضوع كنترل سيستم را به سيستمي با درجات

مشابه و سيستمهايي كه به نوعي با سيـگنالهاي ارتـعاشي يا نوفه

آزادي باال رهنمون ميكند كه خود در طراحي و مدلسازي بسيار

سروكار دارند ،در اغلب موارد به فعاليتهاي خارج خط منتهي شده

قابل توجه است [ .]4-1مشكل بعدي در چندجسميها مربوط به

است .با اينحال ،تنها در يكي از پژوهشها چاپاليس 4و همكاران

موضوع تداخل فركانسهاي ارتعاشي زيرسيستمهاي متنوع با

براي مدلسازي كنترل داخلي يک چرخ عكسالعملي مربوط به يک

زيرسيستمهاي كنترل است؛ زيرا در صورت بروز چنين موضوعي،

ماهواره از عنوان موجک برخط 5استفاده كردهاند [ .]9اين بلوک

تشديد و رزونانس 1سيستم را با چالشهاي متعددي روبرو خواهد

پردازش داخل سيستم حلقهبستة كنترلي بهطور مستقيم قرار گرفته

كرد .با اين مقدمه ميتوان گفت كه طراحي كنترل سيستمهاي

است .اين پژوهشگران راهكار حل تأخير ايجادشده توسط بلوک

ديناميكي با زيرسيستمهاي ارتعاشي متنوع يا همان چندجسميهاي

پردازش را روش پيشبين اسميت معرفي كردهاند .لذا ميتوان از

انعطافپذير از مباحث قابل توجه در فعاليتهاي جاري دانشگاهها و

همين روش براي بانک فيلتر برخط در سيستم ماهوارهبر الگوگيري

صنايع است.

كرد .چالش عمده اين است كه بانک فيلتر مورد استفاده بهدليل

در ميان روشهاي كلي كنترل سامانههاي انعطافپذير ،راهبرد

وسعت طيف فركانسي تأخير بيشتري خواهد داشت كه معضلي بر

كاهش تحريک ارتعاشي از جمله روشهايي است كه تالش دارد

سر راه مدلسازي است و بايد بررسي شود .همانگونه كه بلوک

بهگونهاي تدوين گردد تا كمترين تأثير را بر سيستم كنترل اصلي

دياگرام شكل  1مشاهده ميشود ،سيستم پردازش مستقيماً در حلقة

داشته باشد [ .]5بهعبارتي ،چون طراحي و پيادهسازي سيستم كنترل

اصلي كنترل قرار ميگيرد.

سامانههاي بدون ارتعاش ،خود با چالشها و مشكالت بسياري
روبروست ،سيستم كنترل ارتعاشات نبايد عملكرد اين سيستم
كنترلي را مختل كند [ .]6به بيان ديگر ،بهترين سيستم براي كنترل
ارتعاشات مدلي است كه بر سيستم اصلي كنترل وضعيت بيتأثير
باشد .اين موضوع يكي از مهمترين پارامترها در طراحي سيستم
كنترل ارتعاشات خواهد بود.
سيستمهاي حامل ماهواره ،كه در آنها كالسترهاي 2جانبي براي
افزايش توان حمل استفاده ميشوند ،سامانههايي ارتعاشي و

شكل  .1بلوک دياگرام سيستم کنترل ارتعاشات مسـتقيم

چندجسمياند كه مدلسازي سيستم كنترل ارتعاشات خمشي آنها با

اين موضوع در كنار مزايايي كه در كنترل مستقيم ارتعاشات و

توجه به طيف وسيع فركانسي موضوعي قابل توجه ميباشد .از جمله

نوفهها دارد ،از معضل بزرگي نيز رنج ميبرد .اين معضل به تأثير

روشهاي طراحي و مدلسازي سيستم كنترل ارتعاشات با ديدگاه

اين بخش بر سيگنال پسخور و نهايتاً ايجاد چالش براي عملكرد و

راهبردي فوق ،روش زيرباند 3است كه در آن دو بخش تجزيه و

پايداري سيستم كنترل اصلي بازميگردد .اساساً در اين زمينه دو

تركيب سيگنال عمليات اصلي را انجام ميدهد .از طرفي ميتوان

تأثير مهم را ميتوان مطرح كرد:

اين روش را به دو دستة كلي تقسيم نمود :در يكي از تقسيمبنديها،

 .1تأخير ايجادشده در اثر عملكرد پردازش سيگنال

كه در آن بلوک كنترل ارتعاشات مستقيماً در مسير حلقة كنترل قرار

 .2كيفيت سيگنال مطلوب عبوري از سيستم پردازش

نميگيرد و روش بدون تأخير نام دارد ،تالش ميشود سيستم زيرباند

در اين مقاله ،يک ماهوارهبر با چهار بوستر جانبي انعطافپذير

خارج از مسير اصلي حلقة كنترلي وظيفة كنترل ارتعاشات را انجام

مدلسازي شده و براي كنترل ارتعاشات اين سيستم از روش مستقيم

دهد [ .]8-7دستة دوم از روشهاي طراحي به گروهي اختصاص

آناليز ارتعاشات بر اساس بانک فيلترها استفاده شده است .رفتار

دارد كه در ادامه روش مستقيم خوانده ميشود.

خمشي ماهوارهبر و بوسترهاي جانبي آن در يک حوزة وسيع

در اين مقاله روش مستقيم ،كه در آن بلوک كنترل مستقيماً در

فركانسي ميتواند سبب عملكرد غيردقيق سيستم كنترل يا

حلقة سيستم چندجسمي قرار ميگيرد ،مورد توجه است .شايد بتوان

قرارگرفتن در وضعيت رزونانس شود .در اين نگرش اصل اين است

گفت استفاده از روشهاي بانک فيلتري و موجکها در بررسيهاي

كه يک سيستم كنترل اوليه براي كنترل وضعيت سيستم طراحي
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اضافه ميشود .عملكرد برخط و مستقيم بانک فيلتر ميتواند

انتخاب نوع بانک فيلتر اهميت يابد .از ميان بانک فيلترهاي مختلف

ارتعاشات باندپهن ايجادشده از سوي زيرسيستمهاي ارتعاشي را

ميتوان انتخاب را بهسمت مدلسازي بانک فيلتر حاصل از تبديل

برطرف كند .بانک فيلتر با تحليل سيگنال خروجي سيستم ناوبري

فوريه ،8حاصل از تبديلهاي كسينوسي يا موجکها هدايت نمود.

ماهوارهبر ،كه خصوصاً خروجي سيستم جايروسكوپ ميباشد ،ضمن

مطابق بررسي بهعمل آمده در مآخذ مورد اشاره در مقدمه ،از جمله

تعيين دقيق محدودة فركانسهاي ارتعاشي نامطلوب ،امكان

بهترين انتخابها ميتواند موجکها باشد .تنها مشكل مدلسازي

فيلتركردن و حذف آنها را فراهم ميكند .در اين ميان ،براي رفع

موجکها به تأخير باالي آنها بازميگردد؛ يعني از يک طرف براي

تأخير ايجادشده بهدليل عملكرد بانک فيلتر از روش پيشبين اسميت

پيادهسازي يک موجک با خواص مطلوب به تأخير بااليي نياز است

استفاده شده است.

و از طرف ديگر اعمال شرايط بازسازي كامل سبب ميشود آزادي

اين روش نسبت به فعاليتهاي مشابه داراي مزايايي است :اوالً

طراحي فيلتر نمونه براي كمترين كاهش باند توقف ،محدود شود.

از روش پردازش سيگنال بهصورت برخط در حلقة كلي سيستم

در فيلترهاي تبديل فورية گسسته 9نيز شرايط بازسازي كامل طراحي

استفاده شده است كه پيش از اين عموماً از مجموعه روشهاي

را بهسمت فيلترهاي با مرتبة باال ميكشاند .از سوي ديگر ،تحقق

پردازش بهصورت خارج خط 6استفاده ميشد .همچنين در اين

شرايط بازسازي كامل نيز در اين فيلترها ساده نخواهد بود .موارد

مطالعه از روش كاهش تأخير براي بهبود عملكرد سيستم پردازش

ذكرشده سبب ميشود جهت انتخاب بهسمت فيلتر بانکهاي تبديل

استفاده شده است .اما با اينحال ،يكي از مزاياي اصلي روش

كسينوسي گسسته 10برود .نمونههايي از اين بانک فيلترها براي

پيشنهادي اين است كه بلوک كنترل ارتعاشات كمترين تأثير را بر

طراحي ارائه شده است كه تحقق شرايط بازسازي كامل در آنها از

سيستم اصلي كنترل وضعيت دارد.

سادگي خاصي برخوردار است .جالب است كه اين اتفاق در عين

اين مقاله از پنج بخش تشكيل شده است :پس از بيان مقدمات

بهكارگيري مرتبههاي پايين براي فيلترهاي نمونه بهدست ميآيد.

در بخش نخست ،در بخش دوم سيستم كنترل ارتعاشات ماهوارهبر

لذا با استفاده از اين روش ميتوان بانک فيلتري توليد كرد كه در

بر اساس بانک فيلتر مطرح شده است .در بخش سوم مدل ديناميكي

عين داشتن شرايط مورد نياز ،تأخير زيادي را نيز بر سيستم تحميل

ماهوارهبر به اختصار آمده است .در بخشهاي چهارم و پنجم نيز

نكند .در زمينة مدلسازي بانکهاي فيلتر تبديل كسينوسي گسسته،

شبيهسازي و نتايج مقاله ذكر شده است.

يكي از روشهاي مطلوب تعيين مرتبة فيلترهاي نمونه برمبناي
معادلة  1است.

 .2كنترل ارتعاشات بر پاية راهبرد پردازش سيگنال
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N  2mM

در روش كنترل ارتعاشات بر پاية پردازش سيگنال ،تنها در بخش

بهطوريكه در اين رابطه  Mتعداد كانالها و  mمرتبة فيلتر

پسخور سيستم اصلي كنترل وضعيت كه ميتواند هر نوع روش

است .در اين بخش ،پس از انتخاب تعداد كانالها ،انتخاب m

كنترلي باشد ،المانهاي پردازش قرار ميگيرند و به حذف فعال

بهعنوان يک پارامتر طراحي است .نكتة مهم در انتخاب اين پارامتر،

فركانسهاي نامطلوب ارتعاشي ميپردازند .ابزار پردازش و نوع

تعيين تأخير كلي ايجادشده در حلقة بسته بهوسيلة مرتبة فيلتر نمونه

اعمال روش در اين ديدگاه از اهميت بسياري برخوردار است.

است .لذا در اين انتخاب بايد پارامترهاي متنوعي را مورد توجه قرار
داد .مطابق جدول توزيع فركانسهاي ارتعاشي مدل اصلي سيستم

 .3انتخاب ابزار پردازش سيگنال زيرباند مستقيم

كه شامل سه منبع با فركانسهاي متغير از  1تا  2/5هرتز 2 ،تا 4/5

در روش مستقيم كنترل ارتعاشات ،بلـوک پردازش سيگنال مستقيماً

و از  4/5تا  6/5هرتز ميباشد و نيز زمان نمونهبرداري مدلسازي،

در پسخور سيستم اصلي كنترل قرار دارد و در واقع خروجي سيستم

كه برابر با 0/02ثانيه است ،مشخص ميشود براي تحقق باندهاي

ناوبري را دريافت مينمايد .لذا مسئلة بازسازي كامل 7سيستم بانک

 2/5هرتزي الزم است يک بانک فيلتر كسينوسي  10كاناله انتخاب

فيلتر برخالف روش غيرمستقيم (بدون تأخير) اهميت چشمگيري

شود .با اينوجود ،بررسيها نشان ميدهد كه تقسيمبندي سيگنال

پيدا ميكند؛ زيرا سيگنال پسخور پس از تحليل و حذف نوفه بايد

به  20كانال پاسخ بهتري را در بر خواهند داشت .اما براي اينكه
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شده و سيستم كنترل ارتعاشات بر اساس بانک فيلتر به سيستم قبلي

بازسازي شود و به مدار كنترل بازگردد .همة اين موارد سبب ميشود
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ريزكردن كانالها سبب كاهش بازده سيستم نشود ،ميتوان بهجاي

توسط ناسبامر 11در سال  1981م مطرح شده است [ .]11حال اگر

بانک فيلتر يک شكل ،از بانک فيلتر غير يک شكل استفاده كرد؛

ضرايب يک فيلتر از نوع پاسخ ضربة محدود 12نشان داده شود،

يعني مطابق شكل  2مدلسازي يک بانک فيلتر  11كاناله كه 10

براي استخراج ضرايب فيلترهاي آناليز و سنتز از معادالت 2

كانال آن  1/25هرتز و يک كانال آن  12/5هرتز از فركانس

و  3ميتوان بهره گرفت:

نايكويست را در بر ميگيرد.
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در اين روابط  0 ≤ k ≤ M -1و  0 ≤ n ≤ N - 1است.
همچنين  kشمارندة تعداد كانالها hk (n) ،ضرايب فيلتر آناليز،
) f k (nضرايب فيلتر سنتز و  Dتأخير ايجادشده بهوسيلة بانک فيلتر
شكل  .2يك بانك فيلتر غير يك شكل

براي انتخاب  mبايد بررسي شود كه حلقة بستة سيستم اصلي

است.
 .5جبران تأخير بلوک فيلتر

نسبت به چه مقدار تأخير ناپايدار ميشود .بهعنوان نمونه با انتخاب

روش پيشبين اسميت از جمله روشهاي قديمي است؛ روشي كه

 m  1مرتبة فيلتر  20و تأخير كلي مدار حدود  25تا  30گام معادل

هستة اولية ابداع و بهكارگيري آن در كنترل فرايندهاي شيميايي

 0/5تا  0/6ثانيه خواهد شد .حال آنكه مدار كنترلي اصلي در حلقة

بوده است [ .]12وجود تأخير زياد در چنين فرايندهايي سبب شد كه

بسته نسبت به چند گام تأخير حساس است .لذا بايد راهكار كلي

بهكارگيري سيستمهاي حلقه بسته براي كنترل آنها با چالش حاشية

ديگري مانند روش اسميت براي جبران تأخير ايجادشده بهكار گرفته

پايداري روبرو شود .روش ابتدايي اسميت تا حد زيادي توانست اين

شود .نكتة قابل توجه اينكه خود اين روش نيز روي مقاومت حلقة

مشكل را جبران كند .روش اولية اسميت بر اين مبنا استوار است كه

بسته اثر خواهد گذاشت و بهطور كلي ميبايست مقاوم بودن پايداري

تأخير را به خارج حلقه هدايت ميكند و حلقة بسته از تأخير مصون

سيستم اصلي نسبت به تأخير ايجادشده را مورد بررسي قرار داد.

ميماند .اگر قرار باشد يک سيستم با تأخير در معرض كنترل حلقه
بسته قرار گيرد ،با توجه به احتمال مختلشدن پايداري آن ،سيستم

 .4بانک فيلتر كسينوسي

اصلي را ميتوان برمبناي روش اسميت اصالح كرد .معادالت حلقه

بانک فيلترهاي مدولهشدة كسينوسي به سيستم فيلترهايي گفته

بسته براي اين روش در ادامه آمده است .فرض ميشود مدل يک

ميشود كه فيلترهاي بخش آناليز و سنتز آنها با استفاده از تبديالت

سيستم با تأخير  Tباشد ،با بهكارگيري روش اسميت ميتوان نوشت:

گسسته كسينوسي مدلسازي ميشوند .چنين بانکهايي را معموالً
همان بانک فيلتر كسينوسي مينامند .بهعبارت ديگر ،براي طراحي
چنين سيستمهايي ابتدا يک فيلتر نمونه پيشنهاد و با استفاده از
روابط خاصي فيلترهاي آناليز و سنتز استخراج ميشود .خاصيت مهم

()4

) C ( z ) G( z
) 1  C ( z ) G( z

H ( z) 

در معادلة  4مقدار )  C (zبهصورت  5بيان ميشود:
()5

)C ( z

C ( z) 
) 1  C ( z ) G( z )(1  z T

اين روش اين است كه بهجاي طراحي هر يک از فيلترهاي آناليز و

بهطوريكه در اين رابطه )  C ( zكنترلكنندة اصلي سيستم

سنتز در سيستمهاي با تعداد كانال زياد ،كافي است پارامترهاي فيلتر

بدون تركيب با روش اسميت است .همچنين ) Gˆ ( zيک مدل

نمونه بهگونهاي طراحي شوند كه شرايط مورد نظر ارضا گردد .سابقة

ديناميكي از سيستم است كه بايد در دسترس باشد .اگر مدل انتخاب

ارائة چنين بانک فيلترهايي در معرفي اوليه به فعاليتهاي مالور در

شده و ميزان تأخير صحيح تعيين شده باشند ،تأخير از حلقه بسته

سال  1990و كويل پيالي و واي دياناتان در سالهاي  1991و

كنترل خارج ميشود .مشكل اصلي روش اسميت به دو پارامتر اصلي

 1992م بازميگردد [ .]10همچنين مدل كسينوسي برمبناي فيلتر

اين روش بازميگردد؛ يعني تأخير ايجادشده ( )Tو مدل ديناميكي

بانکهاي آينه تربيعي نيز ارائه شده كه اين موضوع بهطور مقدماتي

انتخابشده ) . Gˆ ( zاگر اين مقادير دقيق باشند و نامعيني در سيستم
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برخي شرايط نامعيني در سيستمهاي ديناميكي سبب ميشود كه

بوده است.

ميزان مقاومبودن سيستم كنترل به پارامترهاي مختلف بهعنوان
چالشي جدي مطرح شود .از اينرو تاكنون در فعاليتهاي متنوعي
روش اسميت براي مقاومنمودن در مقابل نامعينيهاي مختلف و
حتي نوفهها اصالح شده است [.]15-13
در اين مقاله براي حل مشكل ناپايداري سيستم يا عملكرد
نامطلوب در حضور روش اسميت از روشهاي اصالحشدة آن
استفاده نشده است؛ بلكه با حفظ سادگي روش اصلي تالش شده تا
دو پارامتر اصلي مذكور؛ يعني تأخير و مدل نمونه ،از دقت بااليي
برخوردار بوده و در عينحال حدود اين پارامترها بهگونهاي طراحي
شود كه پايداري و عملكرد سيستم اصلي را با چالش مواجه نكند .از
اينرو ،در گام نخست و بهعنوان يكي ديگر از مزاياي بانک فيلتر

شكل .3بررسي مقاومبودن سيستم حلقه بسته

كسينوسي ،براي اينكه بلوک پردازش سيگنال داراي تأخير

نسبت به تغييرات  11و  11درصدي تأخير در روش SP

مشخصي باشد ،از مدلي از بانک فيلترهاي كسينوسي استفاده شده
كه داراي گام تأخير كامالً مشخصي خواهند بود .البته بخشهاي

 .6فيلتر تطبيقي زيرباند

آناليز و سنتز بهطور جداگانه فاز خطي نيستند ،اما تركيب آنها يک

شايد بتوان گفت كه يكي از بهترين شرايط براي بهكارگيري

بانک فيلتر فاز خطي با تأخير معين را ميدهد .لذا دامنة نامعيني در

فيلترهاي تطبيقي استفاده از آنها در شرايط زيرباند است .در اينجا

تأخير ايجادشده بسيار محدود و ناچيز است .در گام دوم ،براي تعيين

يک كاربرد جديد از اين سيستمها مورد توجه قرار ميگيرد و آن

مدل ديناميكي مورد نياز ،كه بايد كامالً رفتاري يكسان با مدل اصلي

استفاده از فيلتر باريک زيرباند در مسير پسخور يک سيستم كنترل

داشته باشد ،براي ماهوارهبر ميتوان راهكار مدل مرجع را ارائه نمود.

حلقه بسته است .اين عمليات براي حذف تک فركانس ارتعاشي در

در اين راهكار ،با ارائة مدل مرجع صلب سيستم كه مدلي با قابليت

هر زيرباند ،از فيلترهاي باريک 14با الگوريتمهاي تطبيقي ارائه شده

اطمينان باالست ،چالش اصلي مدل ديناميكي برطرف ميشود.

در مرجع [ ]15استفاده مينمايد .از اينرو در هر باند ،يک فركانس

بهعبارت ديگر بلوک حذف ارتعاشات در صورت عملكرد مطلوب،

ارتعاشي نامطلوب قابل حذف خواهد بود .عالوه بر مزاياي كلي

سيستم اصلي را بهسمت مدل صلب رهنمون مينمايد .لذا رفتار مدل

تحليلهاي زيرباند ،از جمله مزاياي اين روش ،مسئلة مدلسازي

ديناميكي صلب و مدل اصلي بههم نزديک ميشود و اين تضمين

فيلترهاي باريک بهصورت موازي است .در تمام روشهاي كنترل

عملكرد روش اسميت را بههمراه دارد .براي اطمينان از مقاومبودن

ارتعاشات با بهرهگيري از فيلترهاي باريک ،اين فيلترها بهصورت

سيستم نسبت به تأخير و تغييرات بهره ،در يكي از فعاليتها بررسي

سري در مدار قرار ميگيرند كه اين موضوع سبب ميشود تأثير

ميزان مقاومت سيستم كنترل مطابق شكل  3انجام شده است تا

نامطلوب فاز فيلترها با افزايش تعداد آنها بيشتر شود .اما در اين

مشخص شود افزايش تأخير و بهره چه تأثيري بر پايداري سيستم

چيدمان جديد بهكارگيري فيلترها بهصورت موازي سبب شده است

دارد [.]16

كه با افزايش تعداد ،تأثير كمتري بر فاز سيستم كلي نمايان گردد.

در اين شكل نمودار نايكوئيست سيستم حلقه باز براي
تأخيرهاي مختلف رسم و حساسيت پايين سيستم نسبت به اين

تابع تبديل يک فيلتر باريک بهصورت

) H ( z )  f ( z ) / f (z

ميباشد كه در آن تابع  fيک تابع دلخواه طراحي شده و  يک

تأخير نمايش داده شده است .چون سيستم كنترل اصلي در اينجا

ضريب ثابت است .از طرف ديگر ،اين روش معايب روش آستانة

يک كنترلكنندة بهره ثابت ،مشتقگير و انتكرالگير 13جدولبندي

مرزي را كه در آن ممكن است سيگنال اصلي مطلوب نيز صدمه

شده ،با اين بررسي مشخص شده است كه مجموع اين كنترلكننده

ببيند ندارد و فيلتر باريک با دقت خاصي تنها فركانس نامطلوب را

سال چهارم ،شمارة اول ،بهار و تابستان 4931
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بروز نكند ،عملكرد روش اسميت مطلوب خواهد بود .اما مسلماً بروز

و پيش بين كه آنها را  SP-PIDمينامند از مقاومت خوبي برخوردار

طراحي سيستم كنترل وضعيت يك ماهوارهبر با بوسترهاي جانبي در معرض ارتعاشات در فضاي زيرباند مستقيم

حذف ميكند .لذا ميتوان گفت اگر سيستم بانک فيلتر بهگونهاي
مطلوب طراحي شده باشد روش فيلترهاي باريک تطبيقي زيرباند،
يكي از بهترين روشها براي حذف ارتعاشات خواهد بود .حال
ميتوان صورت اصالحشدهاي از روش گراديان بهصورت زير ارائه

T

1 dE dE c
Tc   c
dm c
2 dt I dt I

()14

T

1 dE cli dE cli
dm cli
2  dt I dt I

()15

Tcli 

كرد و برمبناي آن شناسايي فركانس ارتعاشي با روش مدل مرجع
در زيرباند را پيگيري نمود.
e  y - ym

()6

1
e( n ) 2
(
)

2
))2(2 - K 0 (n

()7

J

) ˆK0  - cos(

()8

با اين تابع هزينة الگوريتم بازگشتي گراديان براي شناسايي
 ، K0كه همان تابعي از فركانس مورد نظر خواهد بود ،به صورت
رابطة  9استخراج ميگردد:
()9

K 0 n  1  K 0 n  

e(n) y (n  1)(2  K 0 (n))  e(n) 2
2(2  K 0 (n))2



بهطوريكه در اين رابطه  يک ضريب ثابت است .بايد توجه
داشت كه تمامي عمليات شناسايي در فضاي زيرباند مدلسازي
ميگردد .بهعبارت ديگر ،زمانهاي نمونهبرداري مطابق زيرباندها و
در محدودة هر زيرسيستم ارتعاشي تعيين ميشوند.

شكل .4نـماي کامل برداري سيستم ماهوارهبر

انرژي پتانسيل نيز بهصورت زير خواهد بود:
()16

  2e  2   2e  2 
1
U   E I  2y    2z  dx
2
 x   x  

بهطوريكه در اين رابطه  Rبردار جابهجايي مركز جرم در

 .7مدل مورد بررسي
مدل مورد بررسي در اين مقاله يک ماهوارهبر انعطافپذير با چهار

دستگاه اينرسي rc ،بردار جابهجايي المانهاي جرمي هستهr0c ،
c

 eبخش غيرصلب همان بردار،

بوستر جانبي ،شامل تركيبي از زيرسيستمهاي ارتعاشي و تنوع طيف

بخش صلب همان بردار،

فركانسي است .اين سيستم مطابق شكل  4داراي زيرسيستمهاي

انديسهاي  clمربوط به كالسترها و  eyو  ezبردار جابهجايي

ارتعاشي نظير سازة انعطافپذير مركزي و كالسترهاست كه در

االستيک المانهاي سيستم و  EIسختي خمشي هستند .در نهايت

مدلسازي خطي مورد توجه قرار گرفته است .در اين بررسي ،براي

معادالت كلي ديناميكي سيستم در حالت غيرخطي با استفاده از

صرفنظر از اضافهشدن حجم زياد معادالت ديناميكي و روند

روش الگرانژ بهصورت  17استخراج خواهد شد:

خطيسازي تنها به كليات استخراج معادالت ديناميكي اشاره خواهد
شد .مطابق شكل  4بردار جابهجايي المانها بهصورت زير بيان
ميشود.
()10

EC  R  rc

()11

EC  R  r0c  e c

()12

EC  R  r ( J i )  rcli

()13

rcli  r0cli  e cli

حال انرژي جنبشي سيستم بهدست خواهد آمد:
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()17

d L
L
( )
 Qi
dt qi
qi

بهطوريكه  L  T  Uو  Qنيروي تعميميافته است .پس از
استخراج معادالت غيرخطي فرايند خطيسازي آنها با استفاده از
نظرية اغتشاشات كوچک انجام شده است .در واقع سيستم خطي
بهصورت تركيبي از ديناميک اصلي بانضمام سه منبع ارتعاشي با
فركانسهاي  1هرتز مربوط به مود اول ارتعاشي 1/5 ،هرتز مربوط
به مود دوم ارتعاشات خمشي و  6هرتز مربوط به مود سوم ارتعاشي
ميباشد .همچنين فركانس  8هرتز مربوط به مود چهارم است كه
نشرية علمي پژوهشي دانش و فناوري هوافضا

نخواهد داشت .اين طيف فركانسي بر اساس اطالعات تجربي

بعدي ،سرعت زاويهاي و نوسانات عملگر مورد توجه قرار گرفـته

تستهاي پروازي و سازهاي بهدست آمده است.

است .در اين زمينه شكل  10كاهش قابل توجه نوسانات ارتعاشي
سه منبع همزمان در سرعت زاويهاي كانالپيچ را نمايش ميدهد.

 .8نتايج شبيهسازي

در اين شكل واضح است كه نبود سيستم ارائهشده به واگرايي

مدلسازي خطي كانالپيچ سيستم ارتعاشي ماهوارهبر در متلب 15با

نوسانات منجر خواهد شد .شكل  11نيز اين موضوع را براي عملگر

روشهاي عددي انجام شده است .نتايج بررسي روش كنترلي

اين كانال نمايش ميدهد .اهميت بررسي عملگر سيستم از اين

پيشنهادي در نمودارهاي پيشرو مورد توجه قرار گرفته است .در

جهت است كه نوسانات اين زيرسيستم اگر به واگرايي هم منجر

شكلهاي  5تا  9روند شناسايي فركانسهاي ارتعاشي در زيرباند

نشود ،سبب بروز خستگي در سازهها خواهد شد و قابل توجه خواهد

مشاهده ميشود .در اين نمودارها تأثير نوفة سفيد گوسي بر شناسايي

بود .سيستم كاهش ارتعاشات از بروز اين خستگي ممانعت ميكند.

نمايش داده شده است .بايد توجه داشت كه نوسانات اندک موجود

نكتة ديگر در اين نمودار اينكه عملكرد كلي رفتار سيستم گذرا از

در شناسايي فركانسها مربوط به تغييرات نرخ نمونهبرداري در

قبيل زمان نشست و ماكزيمم فراجهش با وجود بهكارگيري روش

زيرباند و ساير فعاليتهاي مشابه در باند محدود و در عملكرد كلي

اسميت و نيز اعمال بلوک بانک فيلتر تغيير محسوسي نداشته است.

سيستم بيتأثير است .نكتة جالب توجه در تأثير نوفه بر شناسايي

اختالفات جزئي حاصل از شنـاسـايي فركانـسها مربوط به

فركانسها اينكه اگرچه حضور نوفه دامنة نوسانات را افزايش

عملكـرد سيستم شناسايي در حلقة بسته است و در واقع ،مقدار

ميدهد ،تأثير آن بهعنوان تحريکكنندة پايا سبب بهبود زمان

پيشبيني شدة فركانسهاي ارتعاشي سهگانه مربوط به حلقة باز

همگرايي شده است .در اين نمودارها مقادير تخميني كه پيشبيني

بوده كه مقدار جزئي انحراف در عملكرد حلقة بسته قابل پيشبيني

ميشده براي فركانسها وقوع يابد ،با توجه به برخي نمونههاي

است .از طرفي مقدار پيشبيني شدة فركانسها با توجه به عملكرد

مشابه سيستمي ارائه شدهاند تا منبع خوبي براي مقايسة شناسايي

تكين زيرسيستم ارتعاشي بهدست آمده كه مسلماً در تداخل با ساير

باشند .همچنين بايد توجه داشت كه اين نمودارها براي يک مقطع

زيرسيستمها و در عملكرد حلقة بسته سيستم ،اين مقدار دچار تغيير

خاص پروازي ارائه شده است .در كل سيستم پروازي و در طول

جزيي خواهد شد .مشخصات نوفة بهكار گرفته شده در اين

پرواز روشن است كه مقادير قابل پيشبيني و تخميني فركانسها

شبيهسازي از نوع نوفة اندازهگيري بوده و بهصورت گوسي با مقدار

تغيير خواهند كرد .مطابق توضيحات ارائهشده ،شكل  5فركانس

واريانس  0/001لحاظ شده است .از نكات قابل توجه در شكلهاي

مربوط به اولين مود ارتعاشي را ،كه فركانسي كوچک است ،نمايش

 10و  11مشاهدة ظاهري وجود چند فركانس ارتعاشي در سيگنال

ميدهد .شكل  6فركانس اولين مود خمشي سيستم و شكل 8

خروجي است.
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شكل  .11کاهش نـوسانـات ارتعـاشي

زاويهاي پيچ با استفاده از روش فيلتر زيرباند مستقيم

در عملگر کانال پيچ با استفاده از روش

0

 .9نتيجهگيري
در اين مقاله ،براي كنترل ارتعاشات يک سيستم ارتعاشي ،كه

بلوک زيرباند بهطور مستقيم در حلقة كنترل قرار گرفته و براي حل

شكلگرفته از حداقل سه زيرسيستم ارتعاشي ديگر است ،از راهبرد

مشكل تأخير مسقيم در حلقة كنترل ،از روش تركيبي اسميت و مدل

كاهش ارتعاشات زيرباند مستقيم استفاده شده است .نحوة

مرجع استفاده شده است .مجموع بلوک پردازش و شناسايي زيرباند

پيادهسازي اين راهبرد در اين بررسي بر اساس نگاه زيرباند و تحقق

به انضمام روش تركيبي اسميت ،راهبرد كنترل ارتعاشات مطلوبي

فيلترهاي زيرباند انجام شده است .نوآوري اين مقاله در زمينة

در محيط زيرباند ايجاد مينمايد كه در اين مقاله روي يک ماهوارهبر

مدلسازي با نگاه زيرباند به اين موضوع بازميگردد كه در اين ديدگاه

انعطافپذير چندجسمي پياده شد .نكتة مهم اينكه ماهيت بروز
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كاهش تحريک بهخوبي براي كنترل ارتعاشات يک سيستم شامل

تحريک ارتعاشي بهدليل پهناي باند عملگرهاي سيستم است كه

چند زيرسيستم ارتعاشي قابل كاربرد است و از مزاياي روش مستقيم

موجب ميشود در تالقي با ساير زيرسيستمها احتمال بروز تشديد

.اين راهبرد با توجه به كاربرد بلوک اسميـت ميتـوان استفاده كرد

 نتايج شبيهسازي سيستم كنترل نشان ميدهد كه راهبرد.زياد شود
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