Εργασία 3.
Έλεγχος πλάγιας πτήσης αεροσκάφους (αποσβεστήρας γωνιακής
ταχύτητας περιστροφής περί τον κατακόρυφο άξονα-yaw
damper)
Εγκατάσταση
Ο αυτόµατος πιλότος ενός αεροσκάφους έχει σαν αποστολή την διατήρηση της
προκαθορισµένης πορείας του. Στις αιτίες παρέκκλισης συγκατελέγονται ο άνεµος,
µεταπτώσεις της ατµοσφαιρικής πίεσης, µικρές ανωµαλίες των οργάνων ελέγχου κλπ. Η
διατήρηση της πορείας συνίσταται στη διατήρηση της οριζόντιας θέσης του αεροσκάφους.
Έτσι ο αυτόµατος πιλότος πρέπει να διατηρεί την γωνία διατειχισµού (δεξιά-αριστερά) και
την γωνία περιστροφής (πάνω-κάτω) στο µηδέν. Επιπλέον η γωνία πρόνευσης (κλίση)
πρέπει και αυτή να είναι µηδέν για λόγους άνεσης των επιβατών.

Σχήµα 1. Boeing 747-219B
Βάρος 155 τόνοι, πλάτος πτερύγων 60µ., µήκος 71µ., ύψος 19,5µ., µέγιστη ταχύτητα 981km/h, απόσταση πτήσης 12.000km

∆εδοµένα
Η σηµασία των µεταβλητών που συµµετέχουν στο µαθηµατικό υπόδειγµα που ακολουθεί
φαίνεται στο Σχ. 2.
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x, y, z: συντεταγµένες θέσης
u, β, w: συντεταγµένες ταχύτητας
p, q, r: ρυθµοί διατειχισµού, πρόνευσης, περιστροφής
Σχήµα 2 Μεταβλητές αεροσκάφους

Η γραµµικοποιηµένη εξίσωση κατάστασης της πλάγιας πτήσης ενός αεροσκάφους Boeing
747 για ύψος πτήσης 40000 πόδια και ταχύτητα 774 πόδια/δευτ. (Μach 0.8), δίνεται από τον
τύπο,
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ενώ η εξίσωση εξόδου είναι,
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όπου,
δr: εκτροπή του πηδαλίου διεύθυνσης (rudder). Σήµα ελέγχου u (rad).
β: γωνία πλαγιολίσθησης (sideslip angle). Κατάσταση x1 (rad).
r: γωνιακή ταχύτητα περιστροφής περί τον κατακόρυφο άξονα (yaw rate). Κατάσταση x2
(rad/sec).
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p: γωνιακή ταχύτητα διατειχισµού (roll rate). Κατάσταση x3 (rad/sec).
φ: γωνία διατειχισµού (εκτροπή από τον διαµήκη άξονα-roll angle). Κατάσταση x4 (rad).

Όλες οι παραπάνω ποσότητες είναι µεταβολές από τις τιµές ισορροπίας.

Ζητούµενα
Να σχεδιασθεί ένας ελεγκτής που να ελέγχει την γωνιακή ταχύτητα περιστροφής, r,
µε τρόπο που να κάνει την πτήση άνετη. Έχει φανεί ότι αυτό επιτυγχάνεται αν οι
φυσικές συχνότητες του συστήµατος είναι <1 rad/s και ο λόγος απόσβεσης ζ >0,5.

Απαντήστε στα ακόλουθα:
1.

Βρείτε την συνάρτηση µεταφοράς δr → r.

2.

Εξετάσετε την ελεγξιµότητα, παρατηρησιµότητα και ευστάθεια του ανοικτού
συστήµατος.

3.

Σχεδιάστε έναν ελεγκτή ανατροφοδότησης κατάστασης, τέτοιον ώστε το σύστηµα να
ανακάµπτει ικανοποιητικά από την τιµή,
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υποθέτοντας κατ’ αρχή πλήρη µέτρηση του διανύσµατος κατάστασης. Στη συνέχεια
προσπαθήστε να επαναλάβετε τη σχεδίαση υποθέτοντας: (α) πλήρη παρατηρητή
κατάστασης και (β) παρατηρητή κατάστασης µειωµένης τάξης. Σε κάθε περίπτωση
σχεδιάστε την απόκριση του συστήµατος και το απαιτούµενο σήµα ελέγχου. Τι
διαφορές παρατηρείτε;
4.

Τι αισθητήρες απαιτούνται για κάθε µία από τις περιπτώσεις του 3; Βρείτε στο Internet
κατασκευαστές των αισθητήρων αυτών και παραθέσετε στοιχεία (προδιαγραφές,
τιµές).

5.

Όλα τα παραπάνω να υποβληθούν γραπτά σε WORD97, προσπαθώντας να τηρήσετε
σωστούς κανόνες γραψίµατος επιστηµονικού κειµένου (θεωρήστε σαν πρότυπο τις
σηµειώσεις µου).
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