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استادیار

مسیر نامی
اهمیت روزافزون نیاز به انرژی الکتریسیته و همچنین نیاز به داشتن محیطی سالم
و بدون آلودگی محققان را بر آن داشته تا همواره به جای استفاده از منابع فسیلی
به سمت منابع تجدیدپذیر از قبیل انرژیهای بادی ،خورشیدی ،زمین گرمایی و ...
رو آورند .اما هنوز تکنولوژی بهکارگیری این دستگاهها آنقدر پیشرفت نکرده است،
که بتوان از هزینههای مربوط به راهاندازی و بهکارگیری آنها ،در مقابل انرژی
تولیدی صرفنظر کرد .در راستای یافتن و تکمیل روشهای جدید استفاده از
انرژیهای تجدیدپذیر ،این مقاله به بررسی یک ژنراتور جدید به نام کایت مولد
پرداخته است .این ایده اولین بار در شهر تورینو ایتالیا مطرح شد و هم اکنون در
نقاط مختلف جهان در حال مطالعه و ارتقاء میباشد .یکی از مسائل مهم جهت
تولید حداکثر انرژی در یک کایت مولد مشخص ،نیاز به کنترل مسیر صحیح است،
این مقاله به طراحی یک کنترل فیدبک با بردن مقادیر ویژه در مکان مناسب و
صفر کردن خطای حالت ماندگار می پردازد.

واژههای راهنما  :انرژی بادی ،مدلسازی ریاضی ،دینامیک ،کنترلپذیری ،مشاهدهپذیری ،پایدارپذیری.

 -1مقدمه
یکی از راهحلهای غلبه بر مشکالت ناشی از بکارگیری منابع فسیلی (از جمله هزینه های زیاد ،آلودگی
محیط زیست و محدودیت منابع) جایگزین کردن منابع تجدیدپذیر ارزان و قابل دسترسی میباشد .اگرچه
تکنولوژی استفاده از منابع تجدیدپذیر هنوز به حدی نرسیده که بتوان از منابع فسیلی بطور کامل صرفنظر
کرد ،اما این روند روز به روز در حال رشد میباشد و امید است تا در سال های آینده استفاده ازمنابع فسیلی
به طور کامل منسوخ شود .شاهد بر این مدعا تصمیم دولت سوئد به توقف استفاده از سوختهای فسیلی تا
سال ( )2050است [ .]1در این راستا ،کایت مولد نیز به عنوان یکی از روشهای تولید انرژی بادی در ارتفاع
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زیاد مطرح شده است ] .[2در این مولدهای بادی روند تولید انرژی در دو فاز کشش و بازیابی اتفاق میافتد.
انرژی در این دستگاه در فاز اول که کشش است تولید می شود .در این مرحله حرکت طنابهای متصل به
کایت توسط باد ،قرقرهای که طناب ها دور آن پیچیده شده است را به حرکت در آورده و این قرقره باعث به
حرکت در آوردن مولد متصل به آن میشود .زمانی که طنابها به حداکثر کشش خود برسند ،مرحله اول به
اتمام رسیده و مرحله دوم که در واقع فاز بهرهگیری مجدد یا بازیابی است شروع می شود.
در این مرحله تقریبا در حدود  12تا  20درصد انرژی تولیدی در مرحله رفت صرف برگرداندن کایت به
حالت اولیه میگردد .عمل بازیابی توسط وینچ انجام می شود .شکل ( )1یک نمای کلی از کایت مولد را نشان
میدهد ].[3
در اولین قدم در پروژه کایتمولد یک نمونه اولیه در مقیاس کوچک برای نشان دادن قابلیت کنترل پرواز
کایت ،تنها با کشیدن دو طناب و نگه داشتن آن به وسیله این طنابها برای استخراج مقدار قابل توجهی از
انرژی ،مورد توجه قرار گرفت و توانایی شبیه سازی برای یک مدل آن بررسی شد .در پیکربندی یویو نشان
داده شده در شکل ( )1واحد کنترل کایت به نمایش گذاشته شده است .در این قسمت از این دو عملگر
الکتریکی در فرآیند کشیدن طنابها برای کنترل پرواز و بهرهگیری از آن برای دوره بازیابی استفاده شده
است .این عملگرهای الکتریکی به زمین ثابت شدهاند .نتایج شبیهسازی که برای نمونه اولیه نشان داد که با
استفاده از یک کایت با مساحت سطح مقطع  10 m2و طول طناب  800 mبیش از  40 kWانرژی تولید
شده است .در سال ( )2001یک مدل کوچک از پروژه کایت طراحی ،شبیهسازی و آزمایش شد .در این
وسیله که یک نمونه آن در شکل ( )2مشاهده میشود ،دو طناب به کایت متصل می باشد و این طنابها به
واسطه یک غلتک متصل به ژنراتور ،باعث حرکت آن میشود .با حرکت کایت به وسیله باد ،کشش و حرکت
خطی طنابها به حرکت دورانی غلتک و در نهایت تولید انرژی الکتریسیته منجر میشود.
سرعت باد و توان قابل اکتساب بر حسب ارتفاع از سطح دریا در جدول زیر آمده است ].[4

شکل  - 1یک شمای کلی از کایت مولد []3
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جدول  -1توان قابل اکتساب از باد بر در دو ارتفاع متفاوت

ارتفاع ()m

توان قابل اکتساب ()w/ m2

سرعت باد ()m

800

7/2

205

80

4/6

58

شکل -2یک نمونه کوچک از کایت ژنراتور []4

در راستای افزایش توان قابل استحصال تحقیقات زیادی انجام گرفته که میتوان به کنترل این سیستم
توسط کنترل پیشبین مدل غیرخطی [ 5و  ]6بررسی بیشتر اجزای مکانیکی سیستم [ ]7و مطالعه پایداری
کایت مولد [ ]8اشاره کرد .همچنین در [ ]9سناریوهای مختلف برای این روش برداشت انرژی بادی مورد
بررسی قرار گرفته و مقایسه شدند [ .]9ژل و اشمیت نیز یک چارچوب سینماتیکی که برگرفته از مهندسی
هوا و فضا میباشد را ارائه نمودند و با استفاده از آن یک روش کنترل برای مسائلی مانند کایت مولد را
پیشنهاد نمودند [ .]10کایت مولد همچنین بهصورت یک سیستم چند طبقه نیز پیشنهاد گردیدهاست[.]11
در این مقاله ،ابتدا مدلسازی ریاضی کایت مولد بازنویسی شده و سپس یک سیستم کنترل بسته با هدف
کاهش خطای حالت ماندگار و صفر کردن آن حول مسیر نامی ارائه شده است.

 -2تحلیل دینامیکی و مدل سازی ریاضی حرکت کایت در فضا
به منظور سادگی و کاهش حجم محاسبات ،تحلیل دینامیکی کایتمولد در دستگاه مختصات کروی انجام
میشود .با اعمال قوانین نیوتن میتوان تحلیل دینامیکی کایت را انجام داد [ .]5-2شکل ( )3دو دستگاه
کروی (محلی) ،کارتزین (مرجع) و ارتباط بین این دو دستگاه از طریق بردارهای یکه  eθ ,eφ ,erکه در امتداد
محورهای  𝜑 ،rو 𝜃 دستگاه کروی ،و همچنین بردارهای یکه  eX ,eY ,eZدر امتداد محورهای  X,Y,Zدستگاه
کارتزین را نشان میدهد.
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شکل -3ارتباط دستگاه مرجع و کروی

()1

sin cos   eX 
sin sin   eY 
cos   eZ 

 sin 
cos
0

eθ  cos  cos 
e    cos  sin 
 φ 
 er   sin 

بردارهای یکه  eθ ,eφ ,erجهتگیری دستگاه مختصات کروی و توصیف حرکت کایت مولد در فضا را بر
عهده دارند .رابطه ( )1ارتباط بردارهای یکه در دستگاه کروی و بردارهای یکه در دستگاه کارتزین را تعریف
مینماید [.]6
همچنین با نوشتن قانون دوم نیوتن برای کایت در دستگاه مختصات کروی ،معادالت حرکت کایت در
مختصات کروی ،به شکل دسته معادالت شماره ( )2به دست میآید .که در این معادله 𝑚 جرم کایت𝑟 ،
طول طناب متصل به کایت 𝜃 ،و 𝜑 به ترتیب زوایای کایت با محورهای عمودی و افقی میباشد.
m (r  r 2  r 2sin 2 )  Fr
m (r  r 2sin cos  2r )  F

()2

m (rsin  2r cos  2rsin )  F

در این معادالت ،نیروهای خارجی وارد بر کایت شامل برآیند نیروهای وزن و آیرودینامیک ،به ترتیب در سه
راستا  Fθ ،Frو  Fφمیباشند [ .]5برآیند نیروهای وزن و آیرودینامیک بصورت زیر بهدست میآیند:
()3

F tot  F gra  F aer  mgcose r  mgsineθ  Le n  De l

مولفه های نیروی برآیند خارجی وارد بر کایت در دستگاه کروی به شکل زیر قابل بیان میباشند:
()4

F  F tot .e ; F  F tot .e ; Fr  F tot .e r
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نیروهای آیرودینامیکی قابل تجزیه به دو بخش نیروی باالبرنده ( )Liftو نیروی پسا ( )Dragمی باشد که به
ترتیب با نماد  Lو  Dو به صورت زیر قابل فرموله کردن هستند:
L  0.5 AC d |V e |2

()5

D  0.5 AC l |V e |2

که در آن 𝜌 چگالی سیال (در اینجا هوا) A ،سطح مؤثر کایت 𝐶𝑑 ،و 𝑙𝐶 به ترتیب ضرایب پسا و برآ است و
درنهایت | 𝑒𝑉| سرعت مؤثر است که بهصورت زیر نمایش داده میشود
V e V V k

()6

که در آن 𝑘𝑉 سرعت کایت در فضا است و در مختصات کروی بهصورت زیر در فضا نمایش داده میشود:
V k  (r )eθ  ( r sin )eφ  re r
()7
و  Vسرعت باد است که بهصورت فرضی در جهت محور  Xدستگاه کارتزین انتخابشده است و با استفاده از
رابطه زیر میتوان این سرعت را در دستگاه کروی بهصورت زیر بیان کرد:
()8

er  T  v cos  cos  e  v sin  e  v sin  cos  er

e

V  v eX  v A1 e

از این رو مقدار سرعت موثر برابر خواهد بود با
()9

| V(e) | [(vcos cos  r )2  (vsin  rsin )2  (vsin cos  r )2 ]0.5

همانطور که میدانیم نیروی پسا همواره در جهت سرعت نسبی و نیروی برآ عمود بر پسا و رو به باال است.
پس میتوان نوشت:
()10

ve
ve

el 

اگرچه میتوان در فضا بیشمار بردار عمود بر یک بردار رسم کرد ،اما در اینجا بردار عمود بر سطح زمین و رو
به باال مدنظر است .از این رو بردار یکه 𝑡𝑒 وقتیکه روی کایت به سمت باد است ،از سمت چپ به راست نوک
بال تعریف میشود ] .[5بدینصورت راستا و جهت نیروی برآ را میتوان بهصورت حاصلضرب خارجی بردار
𝑙𝑒 در 𝑡𝑒 معرفی کرد.
e n  e l  et
()11
از آنجا که کنترل خطی این مدل دینامیکی مدنظر قرار دارد ،الزم است معادالت دینامیکی خطیسازی شوند.

 -5خطی سازی معادالت دینامیکی حول مسیر نامی
به علت آن که معادالت دینامیکی بدست آمده غیرخطی است ،ابتدا معادالت باید حول یک مسیر نامی خطی
شوند .مسیر نامی منتخب جهت خطی سازی مسیری است که کشش کابل های متصل به کایت در حالتی
که زوایای  θو φثابت میباشند ،بیشینه باشد .کشش کابل دستگاه از رابطه ( )12بدست می اید.
()12

) Fc  Fr  m (r  r 2  r 2sin 2

طراحی کنترل فیدبک برای کایت مولد
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با توجه به اهمیت کشش کابل در اینمسئله ،تغییرات کشش کابل (با طول ثابت) بر حسب زوایای ثابت در
شکل ( )3نشان داده میشود .همانطور که در این شکل مشاهده میشود محورهای روی صفحه افقی
برحسب رادیان است و به ترتیب بیانکننده زوایای  φو  θاست .محور عمودی نیز مقادیر کشش کابل را
برحسب نیوتن بیان میکند .بهراحتی از این شکل میتوان دریافت که ماکزیمم کشش کابل در ( )θ=0و
مستقل از مقدار  φاست .در این حالت کایت بهصورت عمود رو به باال حرکت میکند .بنابراین مسیر نامی
𝜋
𝜋
منتخب را (  ) φ = 4 ( ، )θ= 4و ( )𝑟 =100در نظر میگیریم و خطیسازی را حول این مسیر انجام میشود.
معادالت فضای حالت برای کایت
x1  r  x2

x1  r

x2  r

()13

x3    x4
x4  

x2  r
d
(x i ) 
dt

x3  

و

x4  

x5    x6

x5  

x6  

x6  

با توجه به معادله ( )2میتوان مقادیر مشتق دوم 𝑟 θ ،و 𝜑 به دست آورد و در معادالت فضای حالت جایگزین
کرد.
()14

1
Fr  r 2  r 2sin 2
m

()15

1
F  r 2sin cos  2r
m

r



شکل -3نمودار نیروی کشش کابل بر حسب  θو  φو برای طول ثابت طناب
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F
1
) (   2r  cos   2r sin 
r sin  m



d
(x i )  f i
dt

بدین ترتیب به راحتی می توان ماتریسهای فضای حالت را بدست آورد.
()18

d
) ( fi
dXi

A

()19

d
) ( fi
du i

B

حال با در نظر گرفتن زاویه  ψبه عنوان ورودی و 𝑟 θ ،و 𝜑 به عنوان خروجیها ،خواهیم داشت:
()20

h1  r , h2   , h3  

()21

d
) (hi
dXi

C

()22

d
) (hi
du i

D

با استفاده از معادالت ( 17تا  )22به راحتی ماتریسها به صورت زیر بدست میآیند.
0
1
0
0
0
0 


0
9.54 37.71 3186 44.64 3186 


0
0
0
1
0
0 
A

0.4466 2.7 
 0.001467 0.1422 0.0549 13.5

0
0
0
0
0
1 


 0.00432 0.2844 0.0288 5.4 0.0288 16.2 
 0 
1 0 0 0 0 0 
0 
 0 


 

 C  0 0 1 0 0 0  D  0 
 0 
0 0 0 0 1 0 
0 
B
,
,
 0.217 
 0 


 0.217 
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 -6قطبهای سیستم
قطبها و صفرها از مشخصههای اصلی هر سیستمی میباشند .عملکرد حلقه باز و حلقه بسته و محدودیت-
های آنها با محل قطبها و صفرها ارتباط مستقیم دارد .برای بدست آوردن قطبهای سیستم به کمک
مقادیر ویژه ماتریس  Aفضای حالت ،معادالت فضای حالت بهصورت زیر مرتب میشوند:
) x(t )  Ax(t )  Bu (t

) y(t )  Cx(t )  Du (t

()23

واضح است که رفتار سیستم یا حرکتهای آزاد ناشی از شرایط اولیهی سیستم ،به ورودی سیستم ارتباطی
ندارد و برای مطالعهی این رفتار یا حرکتها میتوان ورودی سیستم را صفر در نظر گرفت یعنی .u(t)=0
از طرف دیگر ،رفتار بدون ورودی سیستم دقیقا از شرایط اولیه و قطبهای سیستم ناشی میشود .لذا ،اگر
شرایط اولیه سیستم  x(0)=x0در نظر گرفته شود ،از جایگزینی ( x(tدر معادله ( )23برای  ،u(t)=0به دست
میآید.
SX 0est  AX 0est

که این معادله را میتوان بهصورت زیر بازنویسی کرد:
(SI n  A) X 0est  0

()24
که برای  x0مخالف بایستی
()25

SI n  A  0

این معادله ،معادله مشخصه سیستم است و ریشههای آن نیز قطبهای سیستم هستند .در معادالت فضای
حالت مقادیر ویژه ماتریس حالت 𝐴 قطبهای سیستم هستند .پس برای بدست آوردن قطبهای سیستم و
تعیین عملکرد سیستم نیاز است تا مقادیر ویژه که همان قطب های سیستم هستند بدست آیند.

()26

s
1
0
0
0
0 


0
s  9.54
37.71
3186
44.64 3186 


0
0
s
1
0
0 
SI n  A  

2.7 
 0.00147 0.1422 0.0549 s  13.5 0.4464

0
0
0
0
s
1 


0.28
0.29
5.4
0.029 s  16.2 
 0.00432

با مساوی صفر قراردادن دترمینان ماتریس فوق،
 4.6967  34.0205i, 4.6967  34.0205i, 0.0107,-0.0167,-0.0361
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شکل -4پاسخ سیستم نسبت به ورودی پله

همانگونه که مشاهده میشود تعدادی از قطبها قسمت حقیقی آنها در سمت راست محور قرار دارد که
این باعث ایجاد اغتشاش و حساسیت به عدم قطعیت میشود .شکل ( )4پاسخ سیستم حلقه باز نسبت به
ورودی پله را نشان میدهد.
در شکل فوق ،پاسخ سه خروجی به ورودی پله طوری است که در زمان بیشتر از پنج ثانیه سیستم از
حالت تعادل خارج شده و و دچار ناپایداری و نقص عملکرد میشود ،که این انحراف به علت وجود قطبهای
ناپایدار است .از اینرو باید این قطب ها را از قسمت مثبت محور حقیقی به قسمت منفی انتقال داد یعنی با
ایجاد یک ماتریس و ضرب آن در ماتریسهای حالت سعی در بردن مقادیر ویژه به سمت چپ محور حقیقی
کرد .جهت انتقال قطبهای ناپایدار به سمتی که باعث پایداری شود ،از کنترل فیدبک حالت استفاده میشود
[ .]12اما نکته مهم و قابل اهمیت این است که باید تغییر مکان مقادیر ویژه به سمت چپ محور موهومی با
اثر بهبودی روی مشخصات پاسخ گذرای سیستم باشد.
در بسیاری از موارد عملی مشخصات مطلوب سیستم کنترل بر حسب کمیات حوزه زمان داده میشود.
سیستمهای دارای عناصر ذخیره کننده انرژی نمیتوانند فورا به ورودی پاسخ دهند ،و با اعمال ورودی به
آنها ،یا به هنگام قرار گرفتن در معرض اغتشاش ،پاسخ گذرا دارند.

طراحی کنترل فیدبک برای کایت مولد

حول ...
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غالبا مشخصات عملکرد سیستمهای کنترلی بر حسب پاسخ گذرا به ورودی پله واحد بیان میشود .زیرا این
ورودی را به سادگی میتوان ساخت و برای اثرگذاری شدید کافی است .از لحاظ ریاضی اگر پاسخ پله سیستم
معلوم باشد میتوان پاسخ به هر ورودی دیگری را محاسبه کرد .در تعیین مشخصات پاسخ گذرای یک
سیستم کنترل به ورودی پلهای باید موارد ،زمان تاخیر td؛ زمان صعود tr؛ زمان اوج tp؛ بیشینه فراجهش Mp؛
زمان نشست ts؛ مشخص شود.
با توجه به خصوصیات فوق که هر کدام به نوعی مشخصکننده عملکرد سیستم میباشد ،میتوان راجع به
تعیین جای جدید مقادیر ویژه بحث کرد .شکل ( )4نشان میدهد که زمان نشست سیستم (زمانی که طول
میکشد تا منحنی پاسخ به گستره معینی حول مقدار نهاییاش برسد و در آن گستره بماند) یک زمان
نامعلوم است و سیستم از حالت پایداری خارج شده است .پس هدف از جابهجایی مقادیر ویژه این است تا
یک سیستم با مشخصات پاسخ گذرا قابل قبول و همچنین پایدار را داشته باشیم ،در اینجا بدست آوردن
ماتریس بهره  Kبا استفاده از روش تعیین بردار بهره حالت استفاده میشود [.]12

 -7کنترل فیدبک حالت
معادالت فضای حالت سیستم در معادالت ( )23نشان داده شده است .این سیستم حلقه باز حالت ،با کنترل
فیدبک به فرم زیر به یک سیستم حلقه بسته تبدیل میشود و میتوان با ضرب یک ماتریس  kقطبهای
ناپایدار را به نقاط پایدار دلخواه برد [ .]12شکل ( )5نمایش جعبهای آن را نشان میدهد.
کنترل حلقه بسته نشان داده شده ،با یک ماتریس فیدبک  Kخطاها را کاهش داده و باعث میشود تا مقادیر
ویژه به مکان های دلخواه برده شوند.

شکل -5نمایش نمودار جعبهای کنترل فیدبک
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) x(t )  (A-BK)x(t )  Bu(t
) y(t )  Cx(t

()27

جابجایی حلقه بسته مقادیر ویژه ماتریس های حالت :شرط الزم برای نوشتن یک کنترل فیدبک آن است
که ماتریس حالت  Aکنترل پذیر باشد .با نوشتن ماتریس کنترلپذیری (معادله  ،)28مشاهده میشود که
این سیستم کنترل پذیر است.
()28

Co  rank B AB A2B A3B A4B A5B 

با نوشتن ماتریس فوق دیده میشود که این ماتریس از مرتبه کامل میباشد .بنابراین سیستم کنترلپذیر
است .جهت بدست آوردن ماتریس  Kکافی است تا مکان جدید مقادیر ویژه را به دلخواه تعیین کرد .برای
این منظور مکان جدید قطبها به فرم زیر تغییر داده میشود [.]12
 16  4.6967  34.0205i, -4.6967  34.0205i, -1,-1,-1

()29

 (s)  (s  1 )(s  2 )...( s  n )  s n   n1s n1  ...  1s1  0
det  sI n  A  s n  an1s n1  a1s1  a0

()30

Kccf  ( 0  a0 )(1  a1 )...( n1  an1 )

()31

با استفاده از معادالت باال  Kccfبه صورت زیر بدست می آید:
()32

det  sI n  A  s 6  20.2s5  1279.9s 4  12692.3s3  819.62s 2  15.25s  0.0836

(α  s   s 6  23.22s5  1344.8s 4  16679.8s3  42187.6s 2  39604.96s  12774.59 )33
Kccf  12774.5 39620.2 43007.20 29372.01 64.98 43.38

اما این فرم کانونی  Kاست که آن را با  Kccfنشان میدهند .برای بدست آوردن  ،Kابتدا باید فرم کانونی
ماتریس حالت  Aرا پیدا کرد ،که برای آن میتوان نوشت [:]12

()34

0 
0 
0 
T
 , Bccf  0 0 0 0 0 1
0 
1 

a5 

()35

Accf 5 Bccf 

Accf 4 Bccf

Accf 3 Bccf

0
0
0
1
0
a4

Accf 2 Bccf

0
0
1
0
0
a3

0
1
0
0
0
a2

Accf Bccf

1
0
0
0
0
a1

 0
 0

 0

 0
 0

 a0

Pccf   Bccf

Accf
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()36

Tccf  PPccf 1

()37

K  Kccf Tccf 1

با استفاده از محاسبات فوق خواهیم داشت که:
()38

K  106 0.0103 0.0001 2.3113 0.1508 2.3135 0.1510

با بدست آمدن ماتریس  ،Kماتریس  A1که ماتریس با کنترل فیدبک است ،به ترتیب زیر بهدست میآید.
A1  A  BK 

()39

0
0
0
0
0 
 0
 0
0.0001 0.0004 0.0319 0.0004 0.0319 

 0
0
0
0
0
0 


0.0223 0.0002 5.0155 0.3273 5.0202 0.3276 
 0
0
0
0
0
0 


0.3271 5.0202 0.3274 
0.0223 0.0001 5.0155

حال ماتریسهای معادالت کنترل فیدبک سیستم یعنی  C ،B ،A1و  Dمعلوم هستند .با استفاده از ماتریس-
های جدید میتوان به بررسی پاسخ پله نسبت به ماتریسهای فضای حالت جدید پرداخت .این پاسخها در
شکلهای ( 6و  )7نشان داده شده است.

شکل -6پاسخ پله سیستم تحت کنترل فیدبک

نشریة پژوهشی مهندسی مکانیک ایران
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شکل -7پاسخ پله فضای حالت جدید تحت کنترل فیدبک با مشخصات پاسخ گذرا

از آنچه در شکلهای ( 6و  )7مالحظه میشود میتوان دریافت که سیستم با یک کنترل فیدبک حول مسیر
نامی پایدار شده است .شکل ( )7مشخصات حالت گذار را نشان میدهد و مهمترین مشخصه آن مقدار نهایی
 15ثانیه است که سیستم در آن زمان به پایداری میرسد.

 -8نتیجهگیری
اهمیت روزافزون استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی محققان را بر آن داشت تا روشهای جدید را مورد
بررسی قرار دهند .کایت مولد یک تولید کننده جدید انرژی الکتریکی از باد در ارتفاع زیاد است .یکی از
مسائل مهم جهت تولید حداکثر انرژی در یک کایت مولد مشخص ،نیاز به کنترل مسیر صحیح است ،این
مقاله به طراحی یک کنترل فیدبک با بردن مقادیر ویژه در مکان مناسب و صفر کردن خطای حالت ماندگار
می پردازد .در این مقاله ،با خطی سازی معادالت دینامیکی سیستم حول مسیر نامی و انتخاب مسیری که
در پرواز کایت مسیر تعادل آن است ،ماتریس های حالت بدست آورده شد و در نهایت با طراحی یک کنترل
فیدبک سعی در بردن مقادیر ویژه به نقاط دلخواه شد که نتیجه آن پایداری سیستم حول مسیر نامی بوده
است .یعنی با حذف اغتشاش و حساسیت به عدم قطعیت باعث کاهش خطای حالت ماندگار در مدت زمان
کوتاهی شده و خروجی های سیستم عینا ورودی را ،که در اینجا پله واحد است ،تعقیب میکند.
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Abstract
The increasing importance of the need for electricity and the need to have a healthy and
pollution-free environment have prompted researchers to constantly track renewable sources
of energy such as wind, solar, geothermal and so on instead of fossil fuels. But technology is
not advanced enough yet to utilize them, and the costs associated with setting up and
implementing them is not reasonable. In order to find and complement new methods to
employ renewable energy, this paper investigates a new generator, i.e., Kite-Gen. The idea
first explored in Torino, Italy, and is now being studied around the world. One of the most
important factors to produce the maximum energy in a specific Kite-Gen, is to control its
direction in a correct way. The purpose of this paper is to find a feedback control and to
obtain proper eigenvalues for zero steady-state error.

