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This paper is dedicated to modeling of fuel sloshing dynamics and its effect on 
the stability and control of the space vehicle. Sloshing due to the liquid 
movement in the fuel tank of a space vehicle's propulsion system can be effective 
on the vehicle’s control and stability. Force and moment interaction between 
fuel sloshing and space vehicle’s control system will be appeared as a feedback 
in the control system. With respect to simplicity of analyzing of a rigid body's 
equations of motion in comparison with a fluid dynamics equations and as a 
result reducing computational efforts, it is possible to apply a mechanical model 
instead. So in this paper fuel sloshing is modelled as a linear mechanical system 
to investigate its effect on the stability and control of the vehicle. For this 
purpose, two mechanical models, mass-spring and pendulum systems, are 
applied to model dynamics of a space vehicle with fuel sloshing and each 
system’s parameters are evaluated for simulat. 
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طراحي كنترل ارتعاشات تالطم سوخت در يك فضاپيما با 
 استفاده از عملگر مجازي

  3پي و پيمان نيك2زاده ، علي امين*1عبدالمجيد خوشنود

  دانشكده مهندسي هوافضا، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، تهران، ايران - 2و 1

  ماهواره، پژوهشگاه فضايي ايران، تهران، ايرانهاي  پژوهشكده سامانه -3

  * khoshnood@kntu.ac.ir :ايميل نويسنده مخاطب

مشكل . هاي ديناميكي است تالطم سيال در سيستم مخازن سوخت يكي از منابع توليد ارتعاشات در سيستم
براي كنترل  اصلي حذف اين ارتعاشات اين است كه پارامترهاي آن زيرتحريك هستند و عملگر مستقيمي

در اين مقاله از ايده عملگر مجازي براي كاهش ارتعاشات حاصل از تالطم استفاده . ارتعاشات آن وجود ندارد
جرم و فنر انجام شده و سپس گيري از مدل  سازي اثر تالطم با بهره براي اين هدف، مدل. شده است

سازي شده  يده عملگر مجازي طراحي و شبيههاي بهينه خطي و ا گيري از روشكننده مورد نظر با بهره كنترل
موجب حذف  ايده عملگر مجازي بر اساس وجود فرضي عملگر در پارامترهاي تالطم عمل كرده و عمالً. است

تواند اثر دهد، روش ارائه شده ميسازي نشان مينتايج شبيه. شوديكي از عملگرهاي واقعي سيستم مي
اين موضوع در . كردن عملگر واقعي جديد كاهش دهد دون اضافهب چشمگيريارتعاشات تالطم را به طور 

نمودارهاي عددي با درصد حدودي يك درصد اختالف، نسبت به روش بهينه با عملگر واقعي نمايش داده 
  .شده است

  LQR  تالطم سوخت، فضاپيما، مدل جرم و فنر، عملگر مجازي، كنترلر: هاي كليدي واژه

  123عالئم و اختصارات

 u  متغير كنترلي 
 X  متغير حالت

 K  ماتريس بهره كنترل

Q  هاي وزني مثبت نيمه معين متقارن ماتريس

 R  هاي وزني مثبت معينماتريس

  مقدمه

ن سيال در داخل يك مخزن را خوردجابجايي و اصطالحاً تلوتلو
تأثير مهمي بر عملكرد و پايداري  تواندتالطم مي. نامندمي تالطم

_________________________________ 
 )نويسنده مخاطب(دانشيار .  1
 دانشجوي دكتري. 2
 مربي . 3

وسايل فضايي بگذارد كه اين تأثير از تداخل نيرويي و گشتاوري 
در ميان محصوالت . شودتالطم با سيستم كنترل فضاپيما ناشي مي

هاي گوناگوني اشاره كرد كه در توان به سامانهمختلف صنعتي مي
قليه حمل سوخت گرفته تا از وسايل ن. شودآنها تالطم ظاهر مي

در اين . هاي هوافضايي همه، در معرض اين پديده هستندسامانه
چشمگيري از ميان در سامانه هاي فضايي، محصوالتي كه تأثير 

  .ها هستندماهواره گيرند، فضاپيماها وتالطم مي
اثر ديناميك تالطم سوخت مايع بر روي كنترل براي بررسي 

صورت يك مدل  ن بهتواطم سوخت را ميو پايداري فضاپيماها، تال
اغلب براي اين كار، مدل مكانيكي . نظر گرفتمكانيكي خطي در

هاي البته بعضاً تحليل]. 1[شود جرم و فنر يا پاندول انتخاب مي
كه  استاي نيز براي بررسي اين موضوع انجام شدهسياالتي جداگانه

كمتر در  دليل باالرفتن حجم محاسبات و ساير مالحظات، به
  ].2[روند سازي رفتار ديناميكي سامانه يكپارچه، بكار مي مدل



  
 
 

پي زاده و پيمان نيك عبدالمجيد خوشنود، علي امين   علوم و فناوري فضاييپژوهشي  - علمي ةفصلنام/70
 )50پياپي ( 1401بهار / 1شماره /  15دوره 

طور كامل حجم محفظه را پر نكرده  اما زماني كه مايع، به
ند، تالطم حاصل از حركت كباشد و سطح مايع بتواند آزادانه حركت 

مايع، يك يا تعداد بيشتري، فركانس طبيعي خواهد داشت و ديگر 
ها تئوري. نوان يك جسم صلب، مدلسازي كردع وان آن را بهتنمي

دهند كه در اين حالت، مدل مكانيكي موردنظر بايد شامل نشان مي
تر، به عبارت ساده. ]3[هايي باشد كه قادر به نوسان هستند جرم

كردن مدل خطي ديناميك تالطم سوخت مايع با يك  مسئله معادل
هاي مخزن  هكه ديوار درصورتي. مدل ديناميكي خطي ديگر است

سوخت مايع صلب باشند، پارامترهاي اين مدل مكانيكي معادل، فقط 
  ]. 4[هاي سوخت مايع بستگي دارد به شكل مخزن سوخت و ويژگي

هاي بسيار زيادي در زمينه مدلسازي تالطم سوخت در فعاليت
]. 9-5[است كننده براي آنها انجام شدهفضاپيماها و طراحي كنترل

متعددي براي مدلسازي ديناميك تالطم سوخت هاي  همچنين روش
، با در نظر گرفتن ]11[مرجع . استمايع درون مخزن پيشنهاد شده

صورت مدل جرم و فنر، مسئله كنترل  ديناميك تالطم سوخت به
بدين منظور دو . استاي را بررسي كرده فضاپيما در مانور صفحه

تفاده م اسسيستم جرم و فنر براي لحاظ كردن مدهاي غالب تالط
نظر گرفتن تأثير حركت سوخت مايع ، با در]12[مرجع . استشده

داخل مخزن بر روي ديناميك ماهواره، اثر مخرب تالطم سوخت 
مايع داخل مخزن بر روي عملكرد كنترلر و ميزان مقاوم بودن 

. استبيني كردهشده، نسبت به تالطم سوخت را پيش كنترلر طراحي
صورت يك سيستم پاندول  تالطم سوخت، بهدر اين مقاله، ديناميك 

مدل شده كه پارامترهاي آن از طريق روش فيلتر كالمن شناسايي 
، ديناميك فضاپيما را در حضور تالطم ]14[مرجع ]. 13[اند  شده

مدلسازي ديناميك  رده كه در آن از مدل پاندول برايبررسي ك
وف، براي تالطم بهره برده و يك كنترلر غيرخطي، بر اساس لياپان

كنترل تالطم ناشي از نوسانات سطح آزاد مايع درون مخزن طراحي 
كنترل وضعيت فضاپيما در حضور يك اغتشاش . استو اعمال كرده

ديناميك . است، طراحي شده]15[سينوسي فركانس پايين، در مرجع 
تالطم به صورت پاندول مدل شده و پارامترهاي تالطم با استفاده از 

] 16[مرجع . استيافته شناسايي شدهحالت توسعه گرروش مشاهده
براي . استبه بررسي اثر تالطم با دامنه نوسانات بزرگ پرداخته ،نيز

اين منظور، تالطم را به صورت توپ در حال حركت نوساني، مدل 
، با مدلسازي تالطم به صورت پاندول، ]17[مرجع . كرده است

گير را براي كنترل اثر انتگرال -گيرمشتق -كننده تناسبيكنترل
در . استتالطم بر روي پايداري وضعيت فضاپيما طراحي كرده

هاي اخير نيز، مطالعات تجربي روي پارامترهاي تالطم به طور  سال
هاي اخير نيز، لاين در ساعالوه بر]. 18[اي انجام شده است گسترده

يكي مطالعات مختلفي در زمينه كنترل تالطم در سيستم هاي دينام
  ].20-19[است انجام شده

هاي گوناگون ارائه هاي فوق كه با كاربريدر ميان كليه روش
اند، اصل توجه به خاصيت زير تحريك بودن يا كمبود عملگر، شده

موضوع مهمي است كه تاكنون بر مبناي كاهش اثرات تالطم، به 
سيستم ديناميكي . استاين موضوع به طور متمركز توجه نشده

ا و تالطم با مدل مكانيكي، در اصل يك سيستم با كمبود فضاپيم
علت اين موضوع به عدم وجود عملگر مستقل براي . عملگر هستند

لذا در اين مقاله، با توجه به خاصيت . گرددمتغيرهاي تالطم برمي
. شود دي با عنوان عملگر مجازي طرح ميكمبود عملگري، ايده جدي

اي سازهاين ايده قبال نيز توسط نويسندگان در كنترل ارتعاشات 
هاي در برخي فعاليتصورت محدود  البته به]. 21[است كار رفته هب

طور غيرمستقيم به روش عملگر مجازي در طراحي  داخلي نيز به
لكن ]. 22[هاي ديناميكي اشاره شده است كننده براي سيستمكنترل

ها ا توجه به نو بودن آن، بسيار كمتر در فعاليتاعمال اين روش ب
است و خصوصاً در مورد كنترل ارتعاشات و تالطم سوخت، براي آمده

است، ايده عملگر مجازي از  ذكر شايان. شودنخستين بار ارائه مي
اساس اين ايده بر . ايده سنسورهاي مجازي و نرم، اقتباس شده است

م با كمبود عملگر، به جاي اين محور استوار است كه در سيست
هريك از عملگرهايي كه در سيستم وجود ندارند و منجر به 

در . اند، عملگرهاي مجازي قرار گيردشدن سيستم شده 4زيرتحريك
واقع عملگرهاي مجازي، نقش عملگرهاي واقعي را در سيستم بازي 

توانند، سيستم را از زيرتحريك كنند و تا حد مطلوب طراحان ميمي
پس . ن بيرون آورند يا درجه زيرتحريك بودن آن را كاهش دهندبود

كننده با از معماري عملگرهاي مجازي در سيستم و طراحي كنترل
هريك از روش هاي مرسوم، با فرض حضور عملگرهاي مجازي به 

العمل سيستم به وجود عملگرهاي مجازي  جاي واقعي، عكس
ده واقعي سيستم طي كننعنوان ورودي كنترلشود و بهمحاسبه مي

در واقع، يكبار طراحي با حضور . گردديك فرآيند لحاظ مي
كند كه  ايجاد مي العملي را در سيستمعملگرهاي مجازي، عكس

كننده براي كنترل اصلي سيستم بهترين اصالح عنوان تواند به مي
سازي پيادهبراي توضيحات تكميلي اين روش، خصوصاً  .ودرر كا هب

. استهاي آتي اين مقاله آمدهطم سيال، در بخشدر كنترل تال
است كه فضاي عملگرهاي مجازي و مدل ديناميكي، در  ذكرشايان 

  .شودافزاري تدوين ميقالب يك مدل نرم
سازي ديناميك تالطم سوخت مايع درون  در اين مقاله، با مدل

ستم جرم و فنر، اثر تالطم برروي ديناميك يصورت س مخزن به
بدين منظور معادالت غيرخطي ديناميك . شود رسي ميفضاپيما بر

فضاپيما با حضور تالطم سوخت، براي مدل جرم و فنر، استخراج 
سازي شده و سپس يك شده و معادالت حول نقطه تعادل خطي

_________________________________ 
4. Under-actuated 
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،  براي سيستم، طراحي و بر روي آن 5LQR كننده بهينه خطيكنترل
ازي، اثرات تالطم سپس با بكارگيري ايده عملگر مج. استاعمال شده

هاي انجام  سازي شبيه .است امطلوب برطرف شدهعنوان ارتعاشات نبه
  ات تالطم را كاهش دادهخوبي اثر هدهد اين روش، بشده، نشان مي

هايي كه از عملگر واقعي اين كاهش اثرات، در مقايسه با روش. است
  .اند در حدود يك درصد استاستفاده كرده

  
سازي ديناميك تالطم سوخت مايع داخل فنر براي شبيه مدل جرم و - 1شكل 

  ]10[مخزن يك فضاپيما 

مدلسازي ديناميك فضاپيما در حضور تالطم سوخت 
  داخل مخزن و معادالت فضاي حالت سيستم

در اين مقاله، ديناميك فضاپيما با در نظر گرفتن اثر تالطم 
هاي صورت يك جسم صلب و مود فضاپيما، به. شودبررسي مي

هاي داخلي در نظر گرفته صورت جسم تالطم سوخت نيز به
در اين بخش معادالت ديناميك مودهاي تالطم بر اساس . شوند مي

شكل (اي و مختصات داخلي هاي سرعت انتقالي، سرعت زاويهبخش
 هفنر بررسي شدر ادامه مدل جرم و فضاپيما ارائه شده كه د) هندسي
  .در اين مقاله از مدل جرم و فنر استفاده شده است. است

 مدل جرم و فنر

هاي مكانيكي پاندول و ائه شده در مقدمه، مدلمطابق توضيحات ار
در اين ميان ]. 2و1[اند جرم و فنر براي مدلسازي تالطم تأييد شده

هاي جرم و فنر و پاندول وجود دارد كه به تفاوت اندكي بين مدل
دليل كاربري اوليه روش عملگر مجازي روي سيستم هاي جرم و 

داخل مخزن يك سازي ديناميك تالطم سوخت فنر، براي مدل
 .است، مدل جرم و فنر، در نظر گرفته شده1 فضاپيما، مطابق شكل

و فنر براي ديناميك تالطم سوخت  نظر گرفتن مدل جرمبا در
مايع، معادالت ديناميك فضاپيما در حضور مدهاي تالطم سوخت 

  ]:6[ صورت نهايي زير است به
_________________________________ 

5. Linear Quadratic Regulator (LQR) 

)1( (m+mf)ax+mbθ2
+∑ mi(siθ + 2siθ) =Ni=1Fcosδ 

)2( (m+mf)az+ mbθ + ∑ mi si − siθ2 = FsinδNi=1  

)3( mi(si +  az −  hiθ −  siθ2)+kisi + cisi=0    
i=1,2,.. 

)4( Iθ̂ + ∑ mi(siax −  hisi + 2sisiθ) + mbazNi=1  = 
M + Fp sinδ 

I ̂= I + I0  :كه در آن + mb2 +  m0h02 +  ∑ [mi(hi2 +  si2)Ni=1 + Ii] mf = m0 + ∑ miNi=1  
p = b+d 

 1در جدول ) 2(تا ) 1(كاررفته در معادالت  كليه پارامترهاي به
 ]11[بيشتر در مرجع معادالت كامل و جزييات . اند فهرست شده

) 3(محاسبه و در معادالت  aو  a) 2(و ) 1(از معادالت . استآمده
و با بسط تيلور  )0,0,0,0(سازي حول جايگزين و سپس خطي) 4(و 

است و براساس آن معادالت و استفاده از ماتريس ژاكوبين انجام شده
و  x=[θ,θ,s1,s1,s2,s2]م با در نظر گرفتن فضاي حالت سيست

u=[δ,M] آمده است دست به.  

كاررفته در روابط ديناميك فضاپيما در حضور  پارامترهاي فيزيكي به -1جدول 
  فنر -صورت جرم شده بهتالطم مدل

 توصيف پارامتر

m جرم فضاپيما 

  
 مجموع جرم سوخت مايع و جرم معادل تالطم ناشي از حركت

 نوساني سطح آزاد مايع درون مخزن

c جرم معادل با هركدام از مدهاي تالطم   k هاي تالطمميرايي هركدام از مد   s هاي تالطمفنريت معادل به هركدام از مد     
 zجابجايي فنر معادل با هريك از مدهاي تالطم در راستاي محور 

a دستگاه بدنه فضاپيما a بدنهxشتاب فضاپيما در راستاي محور     بدنهzشتاب فضاپيما در راستاي محور   

δ  زاويه گيمبال θ  
دستگاه  Xدستگاه بدنه فضاپيما نسبت به محور  xزاويه محور 

 گشتاور وارد بر مخزن  M مرجع

b 
دستگاه بدنه و مركز جرم فضاپيما در راستاي  zفاصله بين محور 

 دستگاه بدنه) x(محور طولي 

d 
فاصله بين گيمبال موتور پيشران و مركز جرم فضاپيما در 

 دستگاه بدنه) x(راستاي محور طولي 

F نيروي وارد بر مخزن 

I ممان اينرسي فضاپيما I m ممان اينرسي سوخت مايع داخل مخزن     
صورت يك جسم صلب در  جرم سوخت مايع داخل مخزن كه به

 نظر گرفته شده است



پي  و پيمان نيك

ل ديناميكي 
. نصب است

كننده كنترل
طراحي شود 
يي جرم به 
- صفر مي

-ك عكس

 ud  نمايش
حاصل جمع 

 

uf = u+u

حال با . ست
هايي حالت 

ضور تالطم 
 منظور دو 

سازي  شبيه
براي مدل  

 2ر جدول 

حذف كنيم، 
 نظر گرفتن 
 زير خواهد 

  سوخت مايع

 پارامتر

m 

I I   m   m   m   h   h   h   

زاده د خوشنود، علي امين

دمه، حال در مدل
 مخزن متالطم ن

اين ك. شودص مي
يك جرم و فنر ط

متغير جابجا. گير
جايي جرم را به

ضاي مجازي، يك
كند كه باجاد مي

از حا uf نهايي 
 :ست خواهد آمد

ud 

آمده اس 2 شكل 
هاي نهماتريس 2

ك فضاپيما در حض
است كه بدينده

فنر - يكي جرم
)4(تا ) 1(دالت 

 و به ترتيب در

معادالت فوق را ح
فضاپيما بدون در

u=[δ,M صورت به

فنر تالطم - دل جرم

 مقدار

 975 kg  
400 kg.

10 kg.

205 kg 

195 kg 

5/6  kg 

135/0  m 

145/0-  m

035/0  m 

عبدالمجيد

شده در بخش مقد
گر مجازي روي

مشخص uvه با 
سيار ساده براي ي

گمشتق - تناسبي
كننده جابج كنترل

رل مجازي در فض
 اصلي بهينه ايج

كنندهلت كنتر
كننده اصلي بدسل

ملگر مجازي در
2 شده در جدول 

  :خواهند شد

 
دلسازي ديناميك

فنر استفاده شد 
رت سيستم مكاني
ي با توجه به معاد

محاسبه 1ول 

هاي تالطم در م
سيستم ديناميك ف

x=[θ,θ]  وM]
در مد كاررفته يكي به

 پارامتر

 F 

 I   

 I   k   k   c   c   

m b 

d 

  ر مجازي
 توضيحات ارائه ش

شود، يك عملگمي
ل كنترلي مربوطه
د با يك كنترل بس

كننده خطينترل
 بازخورد شده و
اين عملكرد كنتر

كنندهروي كنترل
در نهايت. شودي

ل تغييرات و كنترل

دياگرام روش عم
پارامترهاي ارائه

ت زير استخراج خ

 يسازو شبيه
 تحقيق، براي مد

- ، از مدل جرم
صور ل تالطم به

رامترهاي فيزيكي
فنر مطابق جدو

  .استت شده
گر تمامي پارامتره
ت فضاي حالت س

[طم و با فرض 
پارامترهاي فيزي -1

پ  مقدار

2450 N

1/44  kg.

1 kg.

1174 N

120 N/

48 N.s

75/2  N.s

6/0-  m

2/1  m

ي

  

م
ثر
[. 
لر
از
ره

u

J 

ت
R 
xس
P
لر

u

6.
7.

عملگر
مطابق
فرض م
سيگنال

تواندمي
نظير كن
سيستم
.رساند

العمل ر
داده مي
سيگنال

  
)9( 

بلوك د
اعمال پ
به صور

نتايج و
در اين
سوخت،
مود اول

پار. شد
- جرم

فهرست
اگ
معادالت
اثر تالط

  :بود

جدول 

م
N 

.  

 

N/m 

/m 

/m 

s/m 

m 

m 

hپارامتر xحور  

h ستگاه  

I   

ر اين مقاله براي
  .ست

  گر مجازي

و مود اول تالطم
ها كه اث بقيه مود
]21[استظر شده

ور تالطم، كنترل
كنترل ارتعاشات ا
مقاله به آن اشار

= -Kx 

= (xTQx +∞0
نترلي، متغير حالت

Rو  Qهاي وزني
ماتريس. هستند 7

 Ax =ي حالت

P + PA + ATP

 و سپس كنترل
  .واهد شد

= -(R−1BTP)x

______ 
. Symmetric Posi
. Positive-Definit

  ري فضايي
 )50ي 

ه بدنه در راستاي مح

ي تالطم تا مبدأ د

 مدهاي تالطم

  كننده لنتر

شد، د ضيح داده
اسفنر استفاده شده

 كنترل بهينه با عملگ

رل تالطم تنها د
 گرفته شده و از
نظ ما دارند، صرف

فضاپيما در حضو
ذكر است براي ك 

ه كه در ادامه م

+  : را كمينه سازد uTRu)dt 
ب بيانگر متغير كن
همچنين ماتريس

و مثبت معين 6ن
ستم با معادله فضا

  :آيددست مي

 - PBR−1BTP
محاسبه شده 

اعمال خو) رخطي
x = -Kx 

__________
tive-Semidefinite
te 

علوم و فناورپژوهشي  - ي
پياپي( 1401بهار / 1ماره 

 توصيف

 m0 تا مبدأ دستگاه

 با هركدام از مدهاي
 بدنه xحور 

 معادل با هركدام از م

طراحي كن

  هينه خطي
 بخش قبل توض

فو  جرم م از مدل

شماتيك سيستم - 2

رد كه براي كنتر
ب هستند، در نظر

فضاپيم ديناميك 
كنترل ديناميك ف

شايان.  زير است
زي استفاده شده

ه تابع هزينه زير

 ،x وK به ترتيب
كنترل بوده و هم
نيمه معين متقارن

براي سيست) K(ه 
+ه ريكاتي زير به د Q = 0 

Pماتريس ) 7

غير(سيستم واقعي 

__________
e 

 

علمي ةفصلنام/72
شم/  15دوره 

فاصله جسم صلب
 بدنه

فاصله جرم معادل
بدنه در راستاي مح
ممان اينرسي جرم

كننده بهكنترل
درطور كه همان
سازي تالطم مدل

  

2شكل 

بايد دقت كر
هاي غالبكه مود

ناچيزي بر روي
بنابراين جهت ك

صورت پسخور به
يده عملگر مجاز

  :خواهد شد
)5( 

به صورتي كه
)6( 

،uكه در آن 
و ماتريس بهره ك
به ترتيب مثبت ن
بهره كنترل بهينه

+Buاز حل معادله
)7( 

7(از معادله 
آمده بر سي دست به
)8( 

__________

2

ك
ه
م

ك
ن
ب
پ
ا
خ
)

)

و
ب
ب

u

)

ب
)

_



  
  

   

 
  پژوهشي علوم و فناوري فضايي -فصلنامة علمي       طراحي كنترل ارتعاشات تالطم سوخت در يك فضاپيما با استفاده از عملگر مجازي  

 73/  )50پياپي ( 1401بهار  / 1شمارة / 15دوره                  

x = Ax + Bu 
 

A= 0 10 0  

B = 
0 04.5501 0.0018  

و همچنين با قرار دادن پارامترهاي فيزيكي فهرست شده در جدول  
معادالت فضاي حالت سيستم ديناميك فضاپيما در حضور تالطـم   1

 x = Ax + Bu  :صورت زير است فنر، به -با مدل جرم
A= 0 1.0000 0 0 0 00 0 1.1412 0.0493 0.1166 00 0 0 1.0000 0 00 0 −7.7738 −0.3219 −0.1792 00 0 0 0 0 1.00000 0 −1.5478 −0.4899 −18.6183 0

 

B = 

0 05.2639 0.00200 0−5.5743 −0.00130 0−4.6255 −0.0009
 

هاي و از مقايسه محل قرارگيري قطب 3با توجه به جدول 
مشاهده است كه ديناميك فضاپيما   سيستم حلقه باز اين نكته قابل

بدون در نظر گرفتن اثر تالطم داراي پايداري بحراني بوده و در مرز 
ترين اغتشاش،  اي كه با وارد آمدن كوچك گونه پايداري قرار دارد، به

بنابراين در نظر گرفتن اثر تالطم در  .سيستم ناپايدار خواهد شد
تواند طراحي كنترل فضاپيما بسيار ضروري است چراكه تالطم مي

با در نظر گرفتن اثر  .اغتشاش سيستم را ناپايدار سازدعنوان يك  به
تالطم در ديناميك سيستم، اين اثر مخرب، كنترل و نهايتاً سيستم 

شود، با نيز مشاهده مي 3طور كه در جدول همان. پايدار خواهد شد
فنر  -اضافه شدن ديناميك تالطم به ديناميك فضاپيما در مدل جرم

ي ضرايب ميرايي بسيار كوچك است كه سيستم ناپايدار شده و دارا
  . شوندنهايتاً نوسانات سيستم ميرا نمي

حال نكته مهم انجام شده در اين مقاله، مقايسه عملكرد كنترل بهينه 
لذا دو حالت معادالت حالت بدون . خطي و روش عملگر مجازي است

تالطم و معادالت حالت باتالطم، مطابق معادالت فضاي حالت همين 
  :شوددر ادامه دو بحث اصلي بررسي مي. بناي كار خواهند شدبخش، م

سازي روش كنترل بهينه بر روي مدل فضاي حالت به پياده -
  همراه تالطم

سازي روش عملگر مجازي بر روي مدل فضاي حالت با پياده - 
 روش بهينه خطي با تالطم با فرض عملگر مجازي روي تالطم

صرفاً مجازي توليد  Mدر روش عملگر مجازي ورودي كنترلي 
لذا يكي از عملگرهاي واقعي سيستم . شود و عملگر واقعي ندارد مي

 .با اين روش حذف خواهد شد

اثر اضافه شدن ديناميك تالطم به ديناميك فضاپيما در جابجايي  -2جدول 
  هاي حلقه باز سيستم و ناپايدار كردن سيستمقطب

 نسبت ميرايي قطب سيستم

بدون ديناميك فضاپيما 
در نظر گرفتن اثر تالطم

0  
0 

1-  
1- 

  
ديناميك فضاپيما با در 
نظر گرفتن دو مد اول 

صورت مدل  تالطم به
 فنر - جرم

0  
0  

i78/2+157/0-  
i78/2-157/0-  
i32/4+00434/0-  
i32/4-00434/0- 

1-  
1-  

0563/0  
0563/0  
00101/0  
00101/0 

 

از روش  شده و با استفاده هاي انجامسازي حال بر اساس مدل
قبل، براي كنترل اثر تالطم مدل  شده در بخش معرفي LQR كنترل
كننده به شرح فنر بر روي ديناميك فضاپيما، كنترل - صورت جرم شده به

روش طراحي، مبتني بر بهينگي خطي است و . استشده زير طراحي
كننده تعيين و در معادالت ذكر شده صرفاً الزم است توابع وزني كنترل

بر اين اساس كه وزن  Rو  Qهاي لذا ماتريس. اري شوندجايگذ
شوند و ماتريس ورودي كنترلي بر متغيرهاي وضعيت يكسان لحاظ مي

  :شونداساس نقش كمتر مؤلفه گشتاوري نسبت به نيرو تعيين مي

Q =

1 0 0 0 0 00 1 0 0 0 00 0 1 0 0 00 0 0 1 0 00 0 0 0 1 00 0 0 0 0 1  

  

R = 10 00 0.1  

  
K = 0.3162 0.5543 −0.3048 −0.2459 −1.2365 −0.1374−0.0152 0.0258 −0.0186 −0.0037 −0.0366 0.0006  

، LQRآمده از روش  دست هاي بهكنندهپس از اعمال كنترل
فنر  -اي بين سيستم حلقه بسته و حلقه باز در مدل جرممقايسه

شود ميطور كه مشاهده همان ).4جدول (انجام شده است 
  .هاي سيستم حلقه بسته پايدار هستند قطب

  مقايسه سيستم حلقه باز و حلقه بسته -3جدول 

 سيستم
  هايقطب

 حلقه باز
  هايقطب

 حلقه بسته
  

ديناميك فضاپيما با 
نظر گرفتن دو مد در

صورت  اول تالطم به
 فنر -مدل جرم

0  
0  

i78/2+157/0-  
i78/2-157/0-  
i32/4+00434/0-  
i32/4-00434/0- 

i22/4+681/0-  
i22/4-681/0-  
i483/0+13/1-  
i483/0-13/1-  
i59/2+813/0-
i59/2-813/0- 



  
 
 

پي زاده و پيمان نيك عبدالمجيد خوشنود، علي امين   علوم و فناوري فضاييپژوهشي  - علمي ةفصلنام/74
 )50پياپي ( 1401بهار / 1شماره /  15دوره 

شده بر اساس مدل  طراحي LQRكارگيري كنترلر  نهايت با به در
نتايج ) غيرخطي(سازي شده و سپس اعمال آن بر مدل واقعي خطي
 .آمده است دست زير به

  

  

 پاسخ زماني زاويه وضعيت فضاپيما -)الف( 3شكل 

  

 پاسخ زماني جابجايي جرم مود اول تالطم -) ب( 3شكل 

 پاسخ زماني جرم مود دوم تالطم - )ج( - 3شكل 

  
 فنر -در مدل جرم) ورودي كنترلي( زاويه گيمبال  - ) الف( 4شكل 

 

 فنر -در مدل جرم) ورودي كنترلي( Mممان  -) ب( 4شكل 
  

 شود، در سيستممشاهده مي 4و  3هاي طور كه در شكلهمان
فنر، متغيرهاي حالت تالطم، به سمت نقطه تعادل در صفر،  -جرم

عملكرد ايده عملگر  7و  6و  5در شكل هاي . شوندهمگرا مي
، جابجايي جرم متالطم 5در شكل . استمجازي نشان داده شده

اول، با دو روش كنترل بهينه و روش كنترل با عملگر مجازي با هم 
اين روند، براي جرم متالطم   6ل همچنين در شك. اندمقايسه شده

  .استدوم نشان داده شده

  
مقايسه جابجايي جرم متالطم اول با كنترل كننده بهينه و روش  -  5شكل 

  عملگر مجازي

0 2 4 6 8 10 12 14 16
-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

Time [sec]

s1
 [m

]

 

 

LQR
Virtual Actuator



  
  

   

 
  پژوهشي علوم و فناوري فضايي -فصلنامة علمي       طراحي كنترل ارتعاشات تالطم سوخت در يك فضاپيما با استفاده از عملگر مجازي  

 75/  )50پياپي ( 1401بهار  / 1شمارة / 15دوره                  

 

مقايسه جابجايي جرم متالطم دوم با كنترل كننده بهينه و روش  -  6شكل 
 عملگر مجازي

 

 ر روش عملگر مجازيكننده دسيگنال كنترلي افزوده اصالح -  7شكل 

مطابق اين نمودارها با حذف عملگر واقعي گشتاور و اعمال 
كننده عملگر مجازي، همچنان كار تنظيم جابجايي تالطم به كنترل

هاي فوق در حد يك درصد است و اختالف روشخوبي انجام شده
  .شودارزيابي مي

كننده افزوده كه در بلوك ، سيگنال كنترلي اصالح7در شكل 
  .استمعرفي شده بود، نمايش داده شده 2دياگرام شكل 

  گيري نتيجه

سازي ديناميك يك فضاپيما  لدر اين مقاله، مدل مكانيكي براي مد
كننده در حضور تالطم سوخت مايع داخل مخزن و طراحي كنترل

سادگي تحليل معادالت  با توجه به. استارتعاشات آن انجام شده
صلب نسبت به معادالت ديناميك  حركت يك جرم متمركز و جسم

توان سيال و به دنبال آن، كاهش يافتن حجم محاسبات، مي
در . ديناميك تالطم سوخت را با يك مدل مكانيكي جايگزين كرد

است كه بدين منظور دو فنر استفاده شده -اين پژوهش، از مدل جرم
. سازي شدفنر شبيه - صورت سيستم مكانيكي جرم مود اول تالطم، به

سازي شده و سپس با قرار معادالت ديناميك هر دو سيستم ساده و خطي
ها و با در نظر گرفتن دادن مقادير پارامترهاي فيزيكي هركدام از سيستم

متغيرهاي حالت و كنترل، معادالت سيستم به فرم فضاي حالت استخراج 
هاي برخالف روش. بر روي آن اعمال شد LQRشده و درنهايت كنترلر 

هاي كنترلي كه الزم است دو عملگر در سازي و ساير روشول بهينهمعم
سيستم مورد توجه باشند تا عملكرد كنترل محقق شود، در اين مقاله، از 
روش عملگر مجازي با توجه به ماهيت زيرتحريك بودن يا كمبود عملگر 

در اين روش فرض شد كه يك عملگر نرم . بودن سيستم، استفاده شد
يستم رايانه پرواز در حال عملكرد است و بر اين اساس افزاري در س

سازي نشان مي دهند، نتايج شبيه. سيگنال ورودي كنترلي واقعي توليد شد
هاي  ها به روشمتغير زيرتحريك، پاسخ با توجه به حذف عملگر مربوط به

بهينه معمولي با وجود عدم استفاده از عملگر واقعي بسيار نزديك بوده و 
دهند روش عملگر  اين نتايج نشان مي. در حد يك درصد استاختالف 

 :هاي معمول، چند ويژگي برجسته داردمجازي در مقايسه با روش

هاي كمبود عملگر يا كاربرد ارزشمند اين روش در سيستم -
  زيرتحريك

ر حد ممكن و استفاده از فضاي حذف عملگرهاي واقعي د -
 افزاري نرم

ت شده كنترلي جهت اعمال هاي ساده و تثبيبكارگيري روش -
 روش عملگر مجازي

بارگذاري روش، در بخش نرم بجاي بخش سخت سامانه كه  -
 .هاي زيادي متوجه اين بخش استمعموال هزينه
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