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Διατύπωση του προβλήματος

Ανάπτυξη του συστήματος ελέγχου πτήσης για την
δυναμική ως προς τον άξονα πρόνευσης ενός
τετραγωνικά συμμετρικού αεροδιαστημικού οχήματος
στο υπερηχητικό σημείο πτήσης (α, Μ) = (20ο , 3)

Στόχοι εργασίας

Δυναμική του αεροδιαστημικού οχήματος

Συμπεράσματα

• Σχεδιασμός συστήματος αυτομάτου ελέγχου πτήσης για απόκριση της κάθετης στον
διαμήκη άξονα του οχήματος επιτάχυνσης σε αρχικές συνθήκες και σε βηματικές
εισόδους με αποφυγή βλαβών του ενεργοποιητή.

• Εφαρμογή και σύγκριση διαφορετικών μεθόδων σχεδιασμού συστήματος αυτομάτου
ελέγχου στον Χ.Κ. και καθορισμού των κερδών ανάδρασης.

• Σχεδιασμός συστήματος ελέγχου για διαφορετικές περιπτώσεις διαθεσιμότητας των
μεταβλητών κατάστασης για ανάδραση ανάλογα με τους διαθέσιμους αισθητήρες.

Τετραγωνικά συμμετρικό όχημα με 4 
πτερύγια ελέγχου στο πίσω μέρος του

Γραμμικό συνολικό μοντέλο οχήματος (Airframe) στον Χ.Κ.

Μεθοδολογία ανάπτυξης συστήματος ελέγχου
Σύστημα ρυθμιστή Σύστημα σέρβο-ελεγκτή
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Προδιαγραφές ελέγχου: 𝒕𝒔 < 𝟏.𝟒 𝒔,𝑴𝒑 < 𝟐𝟎%,𝒆𝒔𝒕 = 𝟎, ሶ𝜹 < 𝟐𝟓°/𝒔

• Σύστημα ρυθμιστή → απόκριση σε αρχικές συνθήκες
Σύστημα σέρβο-ελεγκτή→ απόκριση σε βηματικές εισόδους

• Διαθεσιμότητα των μεταβλητών κατάστασης για ανάδραση:
όλες → Ανάδραση πλήρους κατάστασης
καμία → Χρήση παρατηρητή πλήρους τάξης για
εκτίμησή τους
όλες πλην της γωνία προσβολής → Χρήση 
παρατηρητή ελάχιστης τάξης για εκτίμηση της γωνία 
προσβολής

• Όλα τα συστήματα ικανοποιούν τις προδιαγραφές με settling time < 0.8 sec, overshoot < 20%, steady state error = 0, ሶ𝜹 < 𝟐𝟓 𝒅𝒆𝒈/𝒔𝒆𝒄.

• Όλα τα συστήματα ανταποκρίνονται ικανοποιητικά για κάθε περίπτωση διαθεσιμότητας των μεταβλητών κατάστασης για ανάδραση.
• Η μέθοδος τοποθέτησης των πόλων έχει πιο άμεση εποπτεία της απόκρισης του συστήματος ενώ η γραμμική τετραγωνική μέθοδος εστιάζει

στην εποπτεία του κόστους ελέγχου, καθώς διαπιστώθηκε η δυνατότητα μείωσης των κερδών ανάδρασης και ιδιαίτερα στους παρατηρητές.

Μέθοδος τοποθέτησης των πόλων → Σχεδιασμός κερδών με αυθαίρετη τοποθέτηση των πόλων του συνολικού μοντέλου και του παρατηρητή
Γραμμική τετραγωνική μέθοδος → Σχεδιασμός κερδών με ελαχιστοποίηση της συνάρτησης κόστους J →

Συγκριτικά αποτελέσματα
Συγκριτικά αποτελέσματα μεταξύ της μεθόδου τοποθέτησης των πόλων (PP) και της γραμμικής τετραγωνικής μεθόδου (LQ)
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