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INTRODUCERE 
 

1. NOŢIUNI DE BAZĂ 

 
Cauze ca rezonanţa, oboseala, vibraţiile etc. pot conduce la distrugerea sau la 

degradarea performanţelor sistemelor dinamice. Din acest motiv este absolut necesar ca în 

faza de proiectare a unui sistem să se realizeze o analiză de vibraţii pentru a elimina, încă din 

această primă etapă, cauzele negative pe care le induc în sistemele dinamice mişcările 

oscilatorii. Sistemele de control al vibraţiilor reprezintă o metodă de combatere a acestor 

efecte negative. Ca metode de control al vibraţiilor, în funcţie de cantitatea de energie 

introdusă în sistem, există metode pasive, semiactive sau active. Din cauza dezavantajelor 

legate de creşterea masei structurale sau de incapacitatea de a reacţiona la schimbări ale 

mediului de lucru, metodele pasive sau semiactive sunt de multe ori evitate.  Varianta optimă 

de combatere a vibraţiilor pare sa fie cea de control activ. Acest tip de control al vibraţiilor se 

realizează cu ajutorul unui sistem ataşat structurii, adică un sistem de comandă care reglează 

răspunsul dinamic al sistemului integrat structură-sistem de comandă. 

Studiul  şi  proiectarea sistemelor automate de comandă reprezintă o arie de studiu 

extinsă  şi  în continuă dezvoltare. Sistemele de comandă sunt componente adiţionate altor 

componente, pentru creşterea funcţionalităţii, sau pentru realizarea unor criterii de proiectare. 

Astfel, anumite sisteme iniţiale sunt îmbunătăţite prin încorporarea unor compensatoare, cu 

rolul de a creşte performanţele  şi  de a obţine anumite specificaţii ale noilor sisteme. Pe tot 

parcursul tezei se va utiliza noţiunea de compensator („controller”) pentru sistemul care 

realizează legea de comandă dorită. În comanda automată optimală, măsurarea 

performanţei sistemului este identificată  şi  aranjată într-o funcţie cost. Această funcţie este 

minimizată pentru a crea un sistem operaţional la cel mai scăzut cost.  

 

2. PRINCIPALELE CONŢRIBUŢII PROPRII 

 
 În lucrarea de faţă sunt analizate performanţele a câtorva legi de comandă optimală de 

tip LQG (Linear Quadratic Gaussian) extinsă către o comandă robustă LQG/LTR (Loop 

Transfer Recovery), legi de comandă testate în vederea reducerii amplitudinii vibraţiilor 

periculoase pentru o structură aerospaţială,  şi  anume un model de aripă de avion. Sinteza 

legii de comandă LQG/LTR va urmări realizarea unui criteriu de tip loop-shaping de 
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recuperare a stabilităţii  şi  a robusteţii pierdute prin cuplarea filtrului Kalman la 

compensatorul LQR (Linear Quadratic Regulator). În acelaşi  timp, se au în vedere criteriile 

legate de valorile funcţiilor de sensibilitate  şi  ale complementarei acestei funcţii [1]. În pasul 

următor va fi introdus un model intern, care are rolul de a elimina influenţa negativă a 

perturbaţiilor a căror mărime nu este cunoscută în realitate. Cuplarea tehnicii de comandă 

LQG/LTR cu un model intern reprezintă unul din elementele de noutate prezentate în 

lucrarea de faţă. Simulările numerice demonstrează un evident progres în procesul de 

îmbunătăţire a performanţelor sistemului de comandă în cazul acestui cuplaj, cât  şi  o mai 

bună robusteţe.  

Pentru a demonstra capacitatea sistemului comandat de a elimina efectele de tip “spillover” 

(efecte negative generate, în principal, de modurile proprii neglijate ale structurii) vor fi 

testate două legi de comandă de tip LQG/LTR, fără  şi  cu model intern încorporat, construite 

pe câteva moduri controlate. Performanţele legilor de comandă LQG/LTR construite pe 

sistemul decuplat vor fi comparate cu cele ale unei legi de comandă  şi  estimator de stare de 

tip “sliding mode” (mod alunecător). Construcţia compensatorului  şi  a filtrului pe baza 

primelor două moduri proprii ale structurii  şi  testarea acestei legi de comandă pe sistemul 

care are incluse informaţii despre cel de-al treilea mod propriu este o tehnică deja folosită, 

însă având o lege de comandă de tip mod alunecător [2]. Sinteza legii de comandă  şi  a 

estimatorului mod alunecător este diferită de cea a autorilor menţionaţi, prin adăugarea unor 

perturbaţii suplimentare. Astfel, deducerea relaţiei de condiţionare a estimatorului mod 

alunecător pentru asigurarea stabilităţii dinamicii erorii este o altă contribuţie proprie a 

lucrării de faţă.  

Modelul structural, testat numeric în prima fază  şi  experimental în partea a doua a lucrării, 

este cel al unei aripi drepte de avion, la scară redusă. Din punct de vedere numeric, modelul a 

fost obţinut prin utilizarea tehnicii de element finit. Prelucrarea rezultatelor analizei 

modale ANSYS  şi  obţinerea matricilor de masă  şi  rigiditate ale sistemului în formatul 

sparse necesar calculului în MATLAB este încă una din contribuţiile proprii. Elementele 

de acţionare utilizate, atât pentru generarea semnalului de perturbaţie, cât  şi  pentru aplicarea 

semnalului de comandă sunt de tip piezo de ultimă generatie, MFC (Macro Fiber Composite). 

Utilizarea elementului de acţionare MFC pentru controlul vibraţiilor unui model de 

aripă de avion reprezintă încă un element de noutate în domeniu, asigurat de lucrarea 

de faţă.  

Validarea modelului matematic prin obţinerea unor rezultate remarcabile, atât din 

punct de vedere numeric, dar mai ales experimental, reprezintă punctul forte al tezei. 
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CAPITOLUL 1 

STADIUL ACTUAL AL REALIZĂRILOR ÎN DOMENIU 

 

În ultima perioadă a crescut substanţial numărul aplicaţiilor care folosesc materialele 

piezoelectrice ca senzori  şi  elemente de acţionare, ca urmare a preciziei de măsurare  şi  de 

acţionare a sistemelor construite pe baza acestor materiale. Primele cercetări în domeniul 

utilizării materialelor piezoelectrice în cazul structurilor inteligente au fost de realizate de 

către Crawley  şi  de Luis [3]. O altă aplicaţie timpurie a vizat controlul vibraţiilor unei bare 

cu ajutorul unui film de material piezo PVDF [4]. Funcţionala cost s-a bazat pe minimizarea 

curburii  şi  a vitezei de deformaţie, în timp ce legile de comandă au fost de tip amplitudine 

constantă  şi  viteză de creştere negativă constantă. Aceleaşi legi au fost utilizate  şi  de alţi 

cercetători [5] pentru a controla vibraţiile unei pale de turbină. Legea de comandă a vitezei 

negative constante a mai fost aplicată şi de alte grupuri de autori [6],[7] şi [8]. În cazul 

controlului vibraţiilor pentru structuri la scară mare, utilizarea estimării tuturor stărilor este 

imposibilă, astfel incât Lu et. al. [9] au apelat la un algoritm de comandă de feedback prin 

trunchiere modală (MTOF Modal Truncated Output Feedback). Câteva caracteristici 

importante ale controlului structurilor inteligente prin folosirea senzorilor şi acuatorilor 

piezoelectrici au fost notate de către Akella et al. [10]. Un compensator de tip LQR care 

necesită cunoaşterea tuturor stărilor a fost aplicat unei plăci încastrate de către Butler şi Rao 

[11]. O altă lucrare [12] consideră un model de aripă neliniar cu parametrii variabili pentru 

analiza şi controlul unui avion. Complexitatea problemei controlului vibraţiei este abordată 

într-un studiu comparativ al tehnicilor pasive şi active în cazul unui sistem dinamic neliniar 

reprezentat de o aripă [13].  

De foarte multe ori tehnicile de control al vibraţiilor aripii sunt asociate cu cel mai 

dezastruos fenomen aeroelastic şi anume flutterul. Un studiu teoretic şi experimental [14] al 

controlului semiactiv pentru fenomenul de flutter prezintă rezultatele obţinute pentru un 

model bidimensional. O altă lucrare [15] prezintă o metodă de proiectare optimă a unui sistem 

de reducere activă a flutterului cu ajutorul unei suprafeţe portante adaptive din material 

compozit. Într-un alt studiu [16], autorii iau în considerare doar o stare aerodinamică în 

construcţia sistemului de comandă. Celelalte stări aerodinamice neglijate sunt privite ca erori 

de modelare. Alţi autori au realizat un studiu comparativ între performanţele unui sistem de 

comandă adaptiv şi unul robust de tip mod alunecător pentru reducerea flutterului [17]. Un 

test de zbor experimental, numit „Aerostructures Test Wing” (ATW), a fost condus de către 



Tehnici de control activ al vibraţiilor structurilor de aviaţie 

 4

centrul NASA's Dryden Flight Research Center, pentru a demonstra eficienţa unui nou soft de 

analiză de flutter [18]. Un alt proiect de anvergură al laboratoarelor NASA a urmărit folosirea 

unei noi generaţii de elemente de acţionare piezoelectrice, elemente de acţionare de tip MFC, 

în controlul fenomenului de buffeting al ampenajului vertical al avionului F18. O aripă 

aeroelastică delta a fost proiectată şi testată numeric de către alt grup de cercetători [19]. 

Rezultatele studiului indică faptul că o singură pereche senzor/element de acţionare poate fi 

folosită pentru a modifica limita de flutter şi a contracara doar acele moduri care necesită un 

răspuns controlat. Un alt studiu de control al flutterului a fost realizat pe un model 

bidimensional de aripă încastrată cu 3 grade de libertate [20]. Un model de aripă dreaptă 

subţire a cărui comportare aeroelastică a fost studiată, a presupus un flaps de bord de fugă 

controlabil [21]. Compensatorul de tip feedback a fost proiectat prin optimizare numerică. 

Un set de teste ale elementelor de acţionare piezoelectrice de tip PZT pentru controlul 

flutterului a dezvoltat un compensator de tip LQG [22], ca o extensie a rezultatelor 

experimentale obţinute anterior cu un compensator de tip proporţional. Un alt studiu de flutter 

a fost realizat tot în laboratoarele NASA şi a utilizat un compensator SISO (single input-

single output) [23]. Alt grup de cercetători au realizat un studiu teoretic şi experimental 

asupra controlului aeroelastic al unei aripi construite cu un înveliş pe care s-au montat 

elemente de acţionare piezoelectrice [24]. Altă lucrare prezintă un studiu numeric şi 

experimental al controlului vibraţiei unei aripi prin pre-tensionarea unor elemente de acţionare 

piezoelectrice [25]. Un studiu de răspuns dinamic aeroelastic a vizat o aripă în săgeată expusă 

rafalelor şi încărcărilor de tip explozie [26]. Un sistem de comandă adaptiv simplu, dar foarte 

practic din punct de vedere al implementării, a fost testat pentru atenuarea multi-modală a 

vibraţiilor pentru o structură cu frecvenţe variabile [27].  O serie de studii având la bază 

aceiaşi idee de comandă adaptivă au fost prezentate de un alt grup de cercetători [28]. Un alt 

studiu îşi propune să testeze capabilităţile de acţionare şi detectare în timp real ale structurilor 

inteligente, care au înglobate materiale piezoelectrice, pentru aplicaţii de control al vibraţiilor 

[29]. 

 Din descrierile de mai sus, evident acestea reprezentând doar o parte din ceea ce există 

în literatura de specialitate, se poate observa o atenţie deosebită acordată materialelor piezo în 

cazul vibraţiilor structurilor aeroelastice. Subiectul este de actualitate, iar complexitatea 

problemei permite o abordare variată. 
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CAPITOLUL 2 

MODELAREA MATEMATICĂ A ELEMENTELOR DE ACŢIONARE  
ŞI  A STRUCTURII AEROSPAŢIALE DE TIP ARIPĂ 

 
 

În vederea obţinerii modelului matematic al structurii de tip model de aripă, capitolul 

de faţă prezintă în prima parte tipul de element de acţionare folosit, element pe bază de 

materiale piezoelectrice. Datorită greutăţii reduse, elementul de acţionare nu influenţează 

semnificativ greutatea structurii, iar caracteristicile de rigiditate sunt modificate doar local. 

Determinarea caracteristicilor elastice proprii elementului de acţionare va fi utilă modelării cu 

element finit, modelul în ANSYS incluzând elementele de acţionare lipite pe suprafaţa 

modelului de aripă, astfel încât analiza modală va ţine cont şi de prezenţa elementelor de 

acţionare. De asemenea, pentru determinarea matricilor de influenţă a controlului şi a 

perturbaţiei este necesară studierea comportamentului acestor elemente de acţionare. Cea de-a 

două parte a capitolului dezvoltă modelul numeric al aripii. 

 
MODELAREA MATEMATICĂ A ARIPII 

 
Modelul geometric al aripii (fig. 2.1) aproximează un model fizic dintr-un material 

compozit format din 4 straturi de ţesătură de fibră de sticlă de grosime 0.14 mm impregnată 

cu răşină poliesterică de tip NESTRAPOL. Pe o distanţă de 180 mm de la încastrare, învelişul 

include un al cincilea strat. Profilul ales este unul de tip Eppler E211 pentru numere Reynolds 

mici, iar dimensiunile modelului de aripă dreaptă sunt: coarda 200 mm şi anvergura  650 mm. 

Cele două lonjeroane sunt plasate la 30, respectiv 65 % din coardă şi se întind pe toată 

anvergura aripii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1.  Modelul geometric al aripii cu senzori/elemente de acţionare MFC 
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Materialul de bază din care sunt construite este tot fibra de sticlă, însă nu ţesătură, ci 

stratimat de grosime 0.4 mm, iar numărul de straturi (lamine) este variabil, de la încastrare 

spre vârful liber, pe distanţe relativ egale, sunt construite câte 8, 6, 4, respectiv 2 lamine. Pe o 

porţiune de 70 mm de la încastrare, între aceste lamine este introdusă o ferură din duraluminiu 

pentru realizarea prinderii pe suportul de încastrare. Partea exterioară modelului de aripă a 

ferurilor are o lungime de 60 mm, iar prinderea pe suport se realizează cu ajutorul a 3 seturi 

de şuruburi pentru fiecare ferură. Încastrarea cu aceste seturi de şuruburi va fi simulată prin 

blocarea tuturor gradelor de libertate ale nodurilor în care sunt plasate şuruburile. Modelarea 

tuturor componentelor structurii (înveliş, lonjeroane, MFC) s-a realizat cu elemente de tip 

SHELL 99 în programul de element finit ANSYS. Pe porţiunea de înveliş pe care sunt lipite 

elementele de acţionare MFC, elementele ANSYS sunt formate din patru straturi cu 

caracteristicile de material compozit ţesătură fibră de sticlă cu răşină NESTRAPOL şi un strat 

cu caracteristicile de material ale MFC-ului. Întrucât tipul de elemente folosit nu permite 

utilizarea efectelor piezoelectrice, pentru elementele de acţionare s-a folosit similitudinea 

dintre tensiunea de deformaţie generată de un câmp electric cu tensiunea termică, tehnică 

folosită de mulţi alţi autori [74]. Astfel, au fost introduşi coeficienţi de dilatare termică pe trei 

direcţii pentru materialul MFC-urilor.  

Modelul de aripă obţinut include 1465 de noduri cu câte 6 grade de libertate pentru 

fiecare nod, 3 deplasări şi 3 rotaţii. Cu alte cuvinte, sistemul are 1465 6×  grade de libertate. În 

prima etapă s-a realizat o analiză modală pentru determinarea primelor zece moduri naturale 

şi a frecvenţelor corespunzătoare. Ecuaţia de la care se porneşte în cazul analizei modale este 

de forma 

0Mx Kx+ =&&  (2.1)

 

unde M şi K sunt matricile de masă, respectiv rigiditate, iar x este vectorul deplasărilor nodale.  

În cazul de faţă am optat pentru determinarea primelor 10 frecvenţe de rezonanţă într-un 

domeniu de frecvenţe de până la 1000 Hz. Ţinând cont de criteriul energetic al energiei 

introduse în sistem de fiecare mod, domeniul de frecvenţe ales este mult acoperitor. Este 

cunoscut că energia cinetică maximă introdusă în sistem de un mod este proporţională cu 

pătratul produsului dintre frecvenţă şi amplitudinea modului respectiv. Astfel, din cauză că 

energia totuşi rămâne aproximativ egală pentru fiecare mod, cu cât frecvenţa este mai mare, 

rezultă că amplitudinea este mai mică. Altfel spus, amplitudinile modurilor superioare devin 
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nesemnificative în comparaţie cu cele ale primelor moduri de rezonanţă ale structurii. Întrucât 

vectorii proprii pot fi cunoscuţi doar ca fracţii ale deplasărilor şi nu ca magnitudini în valori 

absolute se optează pentru normalizarea lor. O metodă ar fi normalizarea în raport cu unitatea, 

însă uzual ANSYS-ul foloseşte normalizarea în raport cu masa.  

În urma vizualizării rezultatelor s-a optat pentru reţinerea primelor trei moduri, următoarele 

moduri fiind clar diferenţiate ca valori ale frecvenţelor faţă de cele reţinute. Aceste trei 

moduri au frecvenţele de 22.45, 105.2, respectiv 121.83 Hz, primul mod fiind primul mod de 

încovoiere, al doilea - un mod de yaw (mişcare în planul aripii), iar cel de-al treilea mod - al 

doilea mod de încovoiere. Un motiv în plus pentru a reţine doar primele 3 moduri este dat de 

precizia determinării experimentale a unor moduri cu frecvenţe superioare. Rezultatele 

analizei modale permit extragerea matricilor de masă şi rigiditate într-un format specific 

programului ANSYS, formatul Harwell-Boeing. Întrucât fiecărui nod i se ataşează cel puţin 

şase grade de libertate (trei translaţii şi trei rotaţii), numărul gradelor de libertate ale 

modelului este foarte mare, ceea ce determină dimensiuni foarte mari ale celor două matrici. 

O subrutină pe care am construit-o în MATLAB realizează trecerea matricilor de masă şi 

rigiditate din formatul ANSYS-ului într-un format de tip „sparse” pe care îl poate folosi 

calculul în MATLAB.  

 În pasul următor, dinamica structurii ia în considerare forţa generată de sistemul de 

comandă şi forţa perturbatoare (de exemplu, poate fi introdusă influenţa forţelor 

aerodinamice). În acest caz ecuaţia (2.1) devine 

1 2Mx Kx B B u+ = +% %&& ξ  (2.2)

în care ξ  reprezintă perturbaţia şi u semnalul de comandă aplicat. Pentru determinarea 

coeficienţilor de influenţă ai celor două forţe se presupune o interacţiune statică între cauză şi 

efect, de forma 

2 1k k k kKx B u , Kx B= =% % ξ  (2.3)

în care kx  este vectorul deplasărilor corespunzătoare aplicării unui câmp electric unitar, ku , 

pe elementul de acţionare k (în cazul de faţă 1k = ) obţinându-se astfel vectorul de influenţă 

comenzii, 2B . Deoarece elementul de tip SHELL 99 nu permite ataşarea unor grade de 

libertate electrice, pentru calculul acţiunii elementului de acţionare MFC s-a apelat la o 

analogie între efectul termic şi efectul piezoelectric, astfel încât, din punct de vedere al 

deformaţiilor apărute, aplicarea unei diferenţe de temperatură de un grad Celsius este 

echivalentă cu aplicarea unui câmp electric unitar. Este o procedură uzual folosită în 
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modelarea elementelor de acţionare piezoelectrice [30]. În mod analog a fost determinat şi 

vectorul de influenţă a perturbaţiei 1B .  

Pentru a pregăti sistemul în vederea sintezei legii de comandă este necesară trecerea în 

sistem de coordonate modale. Se realizează o schimbare de sistem de coordonate de forma 

x Vq=  (2.4)

unde V este matricea modală (matricea vectorilor proprii). Calculând matricea modală cu 

ajutorul matricilor de masă şi de rigiditate vom obţine o matrice de aceiaşi dimensiune cu 

aceste două matrici. Orice lege de comandă nu poate opera decât cu câteva moduri 

considerate a fi importante, ceea ce presupune o reducere a dimensiunii sistemului. Am 

stabilit deja că primele 3 moduri proprii sunt acoperitoare, astfel încât am optat pentru 

aplicarea unei tehnici de reducere a dimensiunii sistemului prin ordonarea şi sortarea datelor 

din matricea modală care corespund celor 3 moduri proprii.  

Prin reducerea modală a dimensiunii sistemului (2.2), se obţine 

1 2
T T T TV MVq V KVq V B V B u+ = +% %&& ξ  (2.5)

pentru care am ales ca dimensiunea sistemului să corespunda primelor trei moduri proprii (trei 

fiind, în acest caz, numărul coloanelor matricii vectorilor proprii, V). Matricile de masă şi de 

rigiditate se diagonalizează, astfel obţinându-se o matrice unitate în cazul masei şi o matrice 

care conţine pe diagonală pătratul valorilor proprii în cazul matricii de rigiditate. Sistemul 

semi-decuplat în forma modală va fi  

( ) ( )2
1 22

 0 02, ptr 1, ,3
i i i

i

Iq diag diag q B B u

. i ...

+ ζ ω + ω = +

 ζ =    =  

&& ξ
 (2.6)

în care iζ reprezintă coeficientul de amortizare structurală proporţională introdusă în ecuaţia 

dinamicii sistemului. În cazul sistemelor mecanice complexe amortizarea este imposibil de 

determinat. În general, o matrice de amortizare arbitrară nu poate fi diagonalizată de către 

matricea vectorilor proprii neamortizaţi V. Din această cauză, în cele mai multe simulări de 

element finit se foloseşte aşa numita amortizare proporţională, care are valori cuprinse între 

0.05 şi 2 % din amortizarea critică. O condiţie suficientă pentru existenţa modurilor normale 

amortizate este ca matricea de amortizare să fie o combinaţie liniară dintre matricile de masă 

şi de rigiditate. Dacă aceiaşi valoare a amortizării este folosită pentru toate modurile spunem 

că avem amortizare uniformă. 

Pentru aducerea în forma standard de comandă optimală LQG, se trece sistemul de ordinul 

doi (2.6) într-un sistem de ordinul unu în spaţiul stărilor, la care se adaugă o ecuaţie a ieşirii 
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de calitate şi o ecuaţie a măsurii obţinându-se 

( )1 2

1
2

x(t ) Ax(t ) B (t ) B (t )u t
z(t ) C x(t )

y(t ) C x(t ) I (t )

= + ξ +
=

= + μ η

&
 (2.7)

În sistemul (2.7) x(t )  este starea, z(t )  ieşirea de calitate, y(t ) ieşirea măsurată, u(t ) semnalul 

de comandă, (t )ξ  perturbaţia pe stare şi (t )η  zgomotul pe măsură (perturbaţia introdusă de 

senzori). Prin definiţie ieşirea de calitate reprezintă o combinaţie liniară de stări prin care se 

defineşte o mărime care trebuie atenuată (micşorată în sensul unei norme), în timp ce ieşirea 

măsurată prezintă informaţiile furnizate de senzori. Vectorul de stare are următoarele 

componente 

( ) ( )T
3 2 1 3 2 1x t q q q q q q  =   ,  , ,  ,  ,  & & &  (2.8)

iar ieşirea, y(t ) , corespunde deplasării pe direcţie perpendiculară suprafeţei aripii a nodului 

în care este plasat senzorul. De asemenea, z(t )  ieşirea de calitate urmăreşte micşorarea 

deplasărilor pe această direcţie. 

 
 

Fenomenul aeroelastic de flutter 
 

Programul de analiză aeroelastică ZAERO oferă două variante în ceea ce priveşte 

metodele de determinare a  soluţiei de flutter : metoda k şi metoda g. Cea de-a două metodă 

amintită, metoda g, utilizează o tehnică dezvoltată care generalizează metoda k şi metoda p-k 

în condiţiile unei amortizări reale [31]. Primul pas în calculul determinantului de flutter îl 

reprezintă crearea unui fişier care să conţină informaţii preluate din analiza modală a 

programului ANSYS. Acest fişier este apelat de ZAERO („assign FEM”) şi folosit pentru 

calculul matricilor de masă şi rigiditate, pentru interconexiunea între elementele de tip 

structural şi cele aerodinamice etc. Apoi, se definesc condiţiile de zbor cu fixarea 

parametrilor: numărul Mach 0.2 în curent liber cu condiţii la limită simetrice, densitatea de 

1.25 kg/m3, coarda, semianvergura şi suprafaţa aripii, poziţia centrului aerodinamic. Se 

stabilesc panourile pentru calculul forţelor aerodinamice, cu specificarea numărului de 

intervale pe coardă şi pe anvergură, coarda la încastrare şi la vârf, raza de racordare a 

profilului de la încastrare şi cea a profilului de la vârful aripii. Mai sunt necesare valori ale 

liniei săgeţii şi ale grosimii la diferite cote pe axa Ox a profilului. În cazul de faţă s-a optat 

pentru o metodă liniară de calcul aerodinamic nestaţionar subsonic (ZONA6), metodă de 

calcul cu panouri de ordin superior metodei  Doublet Lattice Method (DLM).  
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Rezultatele obţinute de ZAERO cu metoda g relevă două moduri de flutter într-un 

domeniu de viteze de până la 900 m/s; primul dintre ele apare din cauza modului 3 structural 

la viteza de 515.81 m/s şi o frecvenţă redusă de 92.25 Hz. Cel de-al doilea mod de flutter este 

atribuit unei rădăcini aerodinamice, însă frecvenţa este nulă. Cu alte cuvinte, viteza obţinută 

de 609.21 m/s reprezintă de fapt viteza de divergenţă, lucru confirmat şi de evaluarea statică a 

acestei viteze care relevă o viteză de 608.3 m/s. Acest mod de flutter care crează probleme 

are, de asemenea, o contribuţie substanţială din partea modului 3 structural după cum se poate 

observa în tabelul 2.1. 

Tabelul 2.1. Modurile de flutter obţinute cu ZAERO 
Contribuţiile modurilor structurale 

[%] 
Nr. 
crt. 

Mod de 
flutter 

Viteza 
[m/s] 

Frecvenţa 
redusa 
[Hz] 

Presiunea 
dinamică 
[kg/m/s2] Modul 1 Modul 2 Modul 3 

1 1 515.81 92.25 1.629+05 10.86 7.25 100.00 
2 2 609.21 0 2.273+05 27.15 0.11 100.00 

 
În graficul din fig. 2.2 este reprezentată diagrama V-g (viteză vs. amortizare artificială), în 

care se observă comportarea fiecărui mod structural şi se remarcă comportamentul negativ 

accentuat al modului 3. 

 
Fig. 2.2. Diagrama V-g a condiţiilor de flutter al modelului de aripă 

 
O viteză critică pare a fi cea de 400 m/s la care primul mod structural are o cădere accentuată. 

Deşi această valoare nu pare a fi o viteză de flutter, totuşi amortizarea artificială scade foarte 

brusc şi, ca urmare, vom considera că atenuarea vibraţiilor datorate modului 1 structural 

reprezintă obiectivul principal al sintezei legii de comandă aplicată pe modelul de aripă. 
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CAPITOLUL 3 

SINTEZA LEGILOR DE COMANDĂ 
 
 

 SINTEZA LINIAR-PĂTRATICĂ GAUSSIANĂ (LQG) 
 

Pentru a implementa o lege de comandă de tip LQR trebuie să existe măsurări ale 

tuturor stărilor sistemului. Acest fapt este practic irealizabil, stările ce pot fi măsurate fiind 

doar ieşirile senzorilor folosiţi. Astfel, este necesar de a găsi o metodă pentru a reconstrui 

ecuaţiile de stare ale sistemului şi a le estima. Considerând două din ecuaţiile sistemului (2.7), 

ecuaţia de stare şi cea de măsură, avem [32] 

( )1 2

2

x(t ) Ax(t ) B (t ) B (t )u t
y(t ) C x(t ) I (t )
= + ξ +

= + μ η
&

 (3.1)

Se caută o estimare a stărilor x(t ) la orice moment de timp. Dinamica filtrului Kalman este 

dată de relaţia 

( ) ( )( )2 2fˆ ˆ ˆx(t ) Ax(t ) B u t K y t C x(t )= + + −&  (3.2)

Prin adăugarea filtrului s-a obţinut sinteza de comandă optimală LQG, sinteză care foloseşte o 

lege de comandă similară cu cea dată de sinteza LQR, dar ţine cont de starea estimată 

opt ˆcu K x= −  (3.3)

astfel încât folosind relaţiile (3.2) şi (3.3), sistemul (2.7) capătă forma 

( )
( ) ( )

1 2

2 0

c

f f

ˆx(t ) Ax(t ) B (t ) B K x t
ˆ ˆx t K C x(t ) K I (t ) A x t

= + ξ −
= + μ η +

&
&  (3.4)

în care s-a făcut notaţia 

0 2 2c fA A B K K C= − −  (3.5)

 
LEGEA DE COMANDĂ LQG/LTR 

 
Încercarea de a cupla un compensator de tip LQR cu un filtru Kalman  pentru a 

elimina dezavantajul legii LQR reprezintă o variantă de obţinere a unui sistem de comandă 

optimală LQG care poate fi aplicat în practică. Dar această cuplare determină pierderea 

caracteristicilor de robusteţe ale noii legi de comandă. Se impune, în acest caz, găsirea unor 

metode de optimizare a sintezei LQG. Una dintre aceste metode urmăreşte recuperarea de 

către bucla de comandă LQG a robusteţii buclei LQR. Noua lege de comandă poartă 
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denumirea de LQG/LTR (Linear Quadratic Gaussian/Loop Transfer Recovery) şi presupune o 

construcţie specială a filtrului Kalman. Criteriul de optimizare este dat de relaţia 

( ) ( )LQG LQRL j L jω ≈ ω  (3.6)

pentru un domeniu de pulsaţii cât mai mare, [ ]0 max,ω∈  ω  , unde j sω = , de unde rezultă că 

( ) ( ) ( )

( ) ( )

1 1
2 2 2 2

1
2

LQG f c fc

LQR c

L s K sI A K C B K K C sI A B

L s K sI A B

− −

−

= − − + −⎡ ⎤+⎣ ⎦

= − −
 (3.7)

Cu alte cuvinte, matricea de amplificare a filtrului va fi acordată astfel încât sistemul 

comandat LQG/LTR (având matricea în buclă deschisă LQGL ) să recupereze stabilitatea 

internă şi proprietăţile de robusteţe ale sistemului comandat LQR (care are matricea în buclă 

deschisă LQRL ).   

Criteriul de optimizare descris face parte din categoria procedurilor de proiectare a 

compensatorului în domeniul frecvenţă prin tehnici de tip „loop shaping” (modelarea buclei). 

Având dat un sistem de forma celui din relaţia (3.1) se poate scrie funcţia de transfer ca fiind 

( ) ( ) 1
2 2G s C sI A B−= −  (3.8)

Se caută un compensator ( )K s  astfel încât sistemul în buclă închisă să satisfacă următoarele 

cerinţe:1) stabilitate, adică stările sa fie mărginite  pentru toate perturbaţiile mărginite care 

intră în sistem; 

2) performanţă, adică erori mici în prezenţa perturbaţiilor; 

3) robusteţe, adică stabilitatea şi performanţa sistemului obţinut să se păstreze în 

prezenţa incertitudinilor de modelare dinamice multiplicative [33].   

În cazul de faţă, matricea funcţiei de transfer a compensatorului este de forma  

( ) ( ) 1
2 2c f c fs KK sI A K C B K K

−
= − − + +  (3.9)

iar matricea funcţiei de transfer a sistemului în buclă închisă este 

( ) ( ) ( )L s G s K s=  (3.10)

Cu ajutorul acestei ultime matrici se definesc funcţiile de sensibilitate ( )S s şi complementara 

ei ( )T s ca fiind 

( ) ( )[ ]
( ) ( ) ( )

1S s I L s
T s L s S s

−= +

=
 (3.11)
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pentru care, evident, ( ) ( )S s T s 1+ = .  

Este demonstrat că pentru a îndeplini cerinţele 1) este necesar ca valorile proprii ale matricii 

( )L s  să fie strict negative, în timp ce pentru a realiza cerinţa a doua trebuie ca funcţia de 

sensibilitate să aibe valori singulare cât mai mici (cel puţin la frecvenţele perturbaţiilor). În 

contradicţie cu acest criteriu, cea de-a treia cerinţă este îndeplinită atunci când complementara 

funcţiei de sensibilitate are valori cât mai mici (fig. 3.1). Cum suma celor două funcţii este 

egală cu unitatea, trebuie realizată o negociere între ultimele două cerinţe. 

 
Fig. 3.1. Caracteristica de frecvenţe a valorilor singulare ale matricei funcţiei de transfer 

 

Pe domeniul de frecvenţe [ ]c0 : ω , unde cω este punctul în care graficul intersectează axa, 

filtrul Kalman are capacitatea de a recupera caracteristicile de performanţă şi de robusteţe ale 

comenzii LQR. Din acest motiv se urmăreşte ca bucla de recuperare a matricii de transfer să 

se situeze deasupra axei frecvenţelor (domeniul pe care se realizează performanţa sistemului 

comandat), iar valoarea lui cω  să se găsească în vecinătatea celei mai mari frecvenţe proprii 

cunoscute a cărei amplitudine se doreşte a fi amortizată. 

Ca termen de comparaţie pentru performanţele sistemului construit astfel încât să respecte 

criteriul (3.6) şi să ţină cont de valorile funcţiilor de sensibilitate şi complementara ei, în 

simulările numerice s-a considerat atât sistemul în buclă închisă de tip LQR (Linear Quadratic 

Regulator) de forma 

( )2 c 1x(t ) A B K x(t ) B (t )= − + ξ&  (3.12)

cât şi cel pasiv (necomandat) 

1x(t ) Ax(t ) B (t )= + ξ&  (3.13)

 

 

performanţă 
robusteţe 

svd(L(s)) 

ω ωc 

dB 
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LQG/LTR CU MODEL INTERN 

Uzual, încorporarea modelului intern în structura compensatorului are rolul de a 

asigura o bună urmărire a unui semnal de referinţă care este introdus în sistem şi de a elimina 

influenţa negativă a perturbaţiilor a căror mărime nu este cunoscută în realitate. În cazul de 

faţă nu există un semnal de referinţă, iar modelul intern introdus, (t )θ , are rolul de a copia 

stările sistemului asigurând stabilitate şi oferind un plus de robusteţe. 

Pornind de la construcţia legii de comandă anterioare, se adaugă o ecuaţie a dinamicii 

modelului intern de forma 

(t ) C (t ) B y(t )∗ ∗θ = θ +&  (3.14)

în care C∗ si B∗ sunt matrici de ponderare. Semnalul de comandă va fi  

( ) ( )0 1ˆu t K x t K (t )= − + θ  (3.15)

Sistemul pasiv va fi 

1x(t ) Ax(t ) B (t )= + ξ&  (3.16)

în timp ce sistemele comandate LQR şi LQG/LTR  vor deveni 

( )
( )

2 0 1 2 1

2

x(t ) A B K x(t ) B (t ) B K (t )

(t ) C (t ) B C x(t ) B I t∗ ∗ ∗

= − + ξ + θ

θ = θ + + μ η

&

&
 (3.17)

respectiv 

( ) ( )
( )

( ) ( ) ( ) ( )

1 2 0 2 1

2

f 2 f 2 0 f 2 2 1

ˆx(t ) Ax(t ) B (t ) B K x t B K t

(t ) C (t ) B C x(t ) B I t

ˆ ˆx t K C x(t ) K I t A B K K C x t B K (t )

∗ ∗ ∗

= + ξ − + θ

θ = θ + + μ η

= + μ η + − − + θ

&

&

&

 (3.18)

Buclele sistemelor comandate LQR, respectiv LQG/LTR se vor modifica corespunzător  

( ) ( ) ( ){
( ) } ( )

( ) ( ) ( )

1
2

1 1
0 2 2 0 0 2 2 0 2

1
2

1 1
0 1 2 2

1LQG f f f

LQR

L s

sI A B

K sI A K C B K K K sI A K C B K B

sI C B C

L s K K sI C B C sI A B

−

− −

−∗ ∗

− −∗ ∗

= −

−

⎡ ⎤− + + + − + + +
⎣ ⎦

−

⎡ ⎤= − − − −⎢ ⎥⎣ ⎦

 (3.19)

iar matricea funcţiei de transfer a compensatorului este de forma  

( ) ( ) ( ) ( )1 11
0 2 2 0 2 1 1f fs KK sI A K C B K K B K sI C B K sI C B

− −− ∗ ∗ ∗ ∗= − ⎡ ⎤− + + − − + −⎢ ⎥⎣ ⎦
 (3.20)
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SINTEZA LQG/LTR A SISTEMULUI DECUPLAT 

 Sistemul LQG/LTR decuplat fără model intern 

 Pentru a demonstra capacitatea sistemului comandat după o lege de tip LQG/LTR de a 

elimina influenţele negative ale modurilor necomandate se construieşte un compensator şi un 

filtru ţinând cont doar de primele două moduri proprii ale modelului. Testarea acestei legi de 

comandă se realizează pe sistemul decuplat în moduri comandate (primele două moduri, 

indice „C”) şi moduri necomandate (al treilea mod propriu, indice „R”) prin introducerea în 

sistem a unei perturbaţii suplimentare care are frecvenţa modului necomandat [33]. 

Ca urmare, ecuaţiile  pentru sistemele LQR şi LQG/LTR sunt:  

 
( ) ( )
( ) ( )

C C C 2C 1C

R R R 2R 1R

2C C 2R R

x (t ) A x (t ) B u t B (t ) w(t )
x (t ) A x (t ) B u t B (t ) w(t )

y(t ) C x (t ) C x (t ) I (t )

= + + ξ +

= + + ξ +
= + + μ η

&

&  (3.21)

În cazul sistemului LQR semnalul de comandă este de forma Cu K x= − , în timp ce sistemul 

LQG/LTR foloseşte o lege de comandă de tipul Cˆu K x= − , filtrul Kalman fiind descris de 

ecuaţia 

( )C C C 2C f 2C Cˆ ˆ ˆx = A x + B u + K y - C x&  (3.22)

Funcţia cost este similară celei a sistemului nedecuplat, cu deosebirea că matricea de 

ponderare a stărilor ţine cont doar de modurile comandate. 

( ) ( ) ( )
( )

T T

T

1lim E

 

t
0t

J R1C 1C

x tQ 0J x t u t dt0 R u tT
Q C Q C , R I

→∞

⎧ ⎫⎡ ⎤⎡ ⎤⎡ ⎤⎨ ⎬⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎩ ⎭
=   

= = ρ

∫  (3.23)

Obţinerea matricilor de ponderare ale compensatorului şi filtrului se realizează prin rezolvarea 

celor două ecuaţii Riccati de forma  

T T T

T T T
1C

1
C C 2C 2C 1C j 1C

C C 2C 2C 1C

A P PA PB R B P C Q C 0

A S SA SC Q C S B Q B 0

−

η ξ

+ − + =    

+ − + =
 

(3.24)

Alegerea ponderilor se face ţinând cont de criteriul de optimizare dat de relaţia (3.6), de 

valoarea semnalului de comandă şi de valorile funcţiilor de sensibilitate şi complementara 

acesteia. Sistemul LQG/LTR în buclă închisă va fi 

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( ) ( )

C C C 2C c C 1C 1C

R R R 2R c C 1R 1R

C f 2C C C 2C c f 2C C f 2R R f

ˆx (t ) A x (t ) B K x t B (t ) B w t
ˆx (t ) A x (t ) B K x t B (t ) B w t

ˆ ˆx t K C x (t ) A B K K C x t K C x (t ) K I (t )

= − + ξ +

= − + ξ +
= + − − + + μ η

&

&
&

 
(3.25)
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Buclele sistemelor comandate LQR, respectiv LQG/LTR vor fi date de formulele 

 
( ) ( ) ( )

( ) ( )

1 1
2 2 2 2

1
2

LQG f C C c f C Cc C C

LQR c C C

L s K sI A K C B K K C sI A B

L s K sI A B

− −

−

= − − + −⎡ ⎤+⎣ ⎦

= − −
 (3.26)

Funcţia de transfer a sistemului fără comandă va fi  

( ) ( ) 1
2C C 2CG s C sI A B−= −  (3.27)

iar matricea funcţiei de transfer a compensatorului este de forma  

( ) ( ) 1
2 2c C f C C c fs KK sI A K C B K K

−
= − − + +  (3.28)

 

  Sistemul LQG/LTR decuplat cu model intern 

 Cuplarea unui model intern în cazul unui sistem de comandă LQG/LTR decuplat are 

rolul de a compensa eventuale pierderi ale robusteţii faţă de sistemul nedecuplat, dar şi de a 

creşte performanţa comenzii. La sistemul decuplat se mai adaugă ecuaţia dinamicii modelului 

intern, (t )θ . Astfel ecuaţiile noului sistem vor fi 

( ) ( )
( ) ( )

( )

C C C 2C 1C

R R R 2R 1R

2C C 2R R

2C C 2R R

x (t ) A x (t ) B u t B (t ) w(t )
x (t ) A x (t ) B u t B (t ) w(t )

(t ) C (t ) B C x (t ) B C x (t ) B I t
y(t ) C x (t ) C x (t ) I (t )
∗ ∗ ∗ ∗

= + + ξ +

= + + + ξ +

θ = θ + + + μ η
= + + μ η

&

&

&
 (3.29)

Semnalul de comandă va depinde de estimarea modurilor comandate şi de valoarea dată de 

modelul intern (t )θ  

( ) ( )0 C 1ˆu t K x t K (t )= − + θ  (3.30)

Ecuaţiile Riccati pentru găsirea matricilor de amplificare vor fi 

T T T

T T T
1C

1
2 2 1 j 1

C C 2C 2C 1C

A P PA PB R B P C Q C 0

A S SA SC Q C S B Q B 0

−

η ξ

+ − + =    

+ − + =

% % % %% %
 (3.31)

în care am notat 

 C 2C 1C
2 1

2C

A 0 B C 0A , B ,C0 0 1B C C∗ ∗
⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤=   =  =⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦

% %%   (3.32)

Aceste matrici, care intervin în ecuaţia Riccati corespunzătoare determinării matricei de 

amplificare a comenzii, sunt construite cu ajutorul primei şi celei de-a treia ecuaţii din 

sistemul descris de relaţiile (3.33). Buclele sistemelor LQR, respectiv LQG/LTR vor fi 
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( ) ( ) ( ){
( ) } ( )

( ) ( ) ( )

1
2

1 1
0 2 2 0 0 2 2 0 2

1
2

1 1
0 1 2 2

1LQG

C

C f C C f C f C C C

C C

LQR C C C

L s

sI A B

K sI A K C B K K K sI A K C B K B

sI C B C

L s K K sI C B C sI A B

−

− −

−∗ ∗

− −∗ ∗

= −

−

⎡ ⎤− + + + − + + +
⎣ ⎦

−

⎡ ⎤= − − − −⎢ ⎥⎣ ⎦

(3.33)

iar matricea funcţiei de transfer a compensatorului sistemului este de forma  

( ) ( ) ( ) ( )1 11
0 2 2 0 2 1 1C f C C f Cs KK sI A K C B K K B K sI C B K sI C B

− −− ∗ ∗ ∗ ∗= − ⎡ ⎤− + + − − + −⎢ ⎥⎣ ⎦
 (3.34)

Toate cele trei matrici de ponderare, 0 1 si fK , K K   vor fi căutate astfel încât să asigure criteriile 

de optimizare menţionate anterior.  

 Introducerea modelului intern pune anumite probleme comenzii datorită componentei 

reziduale 2R RB C x (t )∗  din a treia ecuaţie a sistemului (3.29). Întrucât sinteza legii de comandă 

se realizează doar pe modurile comandate, această componentă reziduală apare ca un zgomot 

pe stare care trebuie eliminat cu un efort suplimentar al comenzii.  

 

  SINTEZA MOD ALUNECĂTOR 

Legea de comandă mod alunecător 

Ideea de bază a comenzii mod alunecător este de a utiliza aşa-numitele m hiperplane 

(m fiind dimensiunea vectorului de comandă u) date de relaţia 

T pentrui i ˆs : g x 0, i 1,2,...,m= =    =  (3.35)

Sistemul rămâne stabil atâta timp cât stările nu se îndepărtează de aceste hiperplane (3.35). 

Legea de comandă echivalentă pentru menţinerea stărilor în această poziţie este dată de  

( ) ( )
[ ]T

1
eq 2 f 2 f

1 2 m

ˆu GB G A K x GK y

G : g ,g ,...,g

− ⎡ ⎤= − − +⎣ ⎦

=

C
 (3.36)

ceea ce presupune că dacă stările estimate nu părăsesc hiperplanurile is , atunci is 0=& . Stările 

„evadate” din aceste hiperplane vor fi din nou capturate dacă  

( ) ( ) [ ]diag1
eq 2 1 2 mu u GB sgn s ,s ,...,s−= − β  (3.37)

în care ( )diag β este o matrice diagonală, iar pe poziţia i apare un numar pozitiv i, i 1, ...,m.β   =    

Astfel, funcţia Liapunov T
i iL s / 2s=  are derivata negativă, L 0<& , iar starea sistemului este 

transferată hiperplanului is .  
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Pentru a elimina fenomenul de chattering (vibraţie a comenzii) dat de funcţia signum, 

o procedură des folosită este de a utiliza efectul de „strat limită” de grosime δ  al funcţiei de 

saturaţie care să substitutie funcţia signum 

sgn daca
sat

altfel, =1, ...,
i i i

i
i i

s s
s

s / i m
> δ⎧

= ⎨
δ          ⎩

 (3.38)

În acest fel legea de comandă efectivă poate fi scrisă ca 

( ) ( ) ]1
2 f 2 n fu GB G A- K C I x GK y− ⎡= − + ρ +⎣

)  (3.39)

în care prin definiţie se alege :ρ = β/δ . 

Dacă introducem variabila de eroare ε  şi facem următoarele notaţii 

( ) 1
2 2ˆ: x - x ,U : B GB G−ε = =  (3.40)

atunci dinamica sistemului în buclă închisă este descrisă de relaţia  

( ) ( ) 1 fn 2fn

1 f2f

cl cl

B UKU A I K CA U A Ix x
B K0 A K C

xA D

⎤ ⎡ ⎤⎡⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎥ ⎢ ⎥⎢⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎢ ⎥⎣ ⎣ ⎦⎦

⎡ ⎤⎡ ⎤
⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

−+ ρ −− + ρ ξ
= +  :=

ε ε − η−

ξ
:= +ε η

&

&

 (3.41)

Problema principală a construcţiei comenzii mod alunecător o constituie alegerea 

hiperplanurilor is determinate de vectorii ig . O variantă este de a căuta aceşti vectori astfel 

încât să minimizeze o funcţie obiectiv de forma 

T T
1 10J : x Qxdt , Q C C 0∞=   = ≥∫  (3.42)

Se construieşte matricea P ca o bază de vectori ai spaţiului nul al lui T
2B , ker( T

2B ). Definind o 

transformare de tipul 

[ ]T
2r(t ) Hx(t ), H : P B=   =  (3.43)

şi ignorând perturbaţia ξ , prima ecuaţie din sistem poate fi prelucrată ca 

1 11 12 1
2 21 22 2

r S S r ur S S r b
⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤= + ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

0&
&  (3.44)

prin descompunerea lui r în două componente si1 2r r    de dimensiuni ( )n m− şi, respectiv  m .  

Dacă [ ]1 mS : s , ..., s=   este exprimat ca fiind 

 1 2S Kr r= +  (3.45)
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atunci S 0= implică 2 1r Kr= −  şi K este un feedback de stare. Pentru o problemă de regulator 

complet al stărilor relaţia va fi de forma S GX= . Ca urmare 

[ ]mG K I H=  (3.46)

unde 
T T1
12 2K R S P N− ⎡ ⎤= +⎣ ⎦  (3.47)

( ) ( )T T T T T1 1 1 1
2 11 12 11 12 2 2 12 12 2 1P S S R N S NR S P P S R S P Q NR N O− − − −− + − − + − =  

(3.48)
O lemă asigură că acest mod de alegere al lui G minimizează funcţia cost 

{ }T
1 0

1J E lim x Qx dτ

τ→∞
= τ

τ ∫  (3.49)

cu constrângerea ˆS Gx 0.= =  Mai mult de atât, o valoare proprie a lui ( )nA U A I− + ρ  este 

−ρ , iar celelalte ale lui 11 12S S K− ; ele pot fi plasate optim prin alegerea lui G. Dinamica 

sistemului în buclă închisă este completată de valorile proprii ale estimatorului. 

  

  Estimatorul mod alunecător 

O variantă de eliminare a acestor neajunsuri legate de efectele de tip „spilover” este de 

a cupla la un compensator de tip mod alunecător un estimator mod alunecător proiectat astfel 

încât să ia în considerare câteva moduri neglijate de către sinteza legii de comandă. 

Estimatorul trebuie să fie capabil să elimine influenţa frecvenţelor modurilor necomandate, 

frecvenţe considerate ca perturbaţii introduse în sistem. 

Pentru construcţia estimatorului este necesară separarea ecuaţiilor de mişcare în două 

categorii: cele care descriu dinamica modurilor comandate (indice N) şi cele ale modurilor 

necomandate sau reziduale (indice R). Astfel ecuaţiile au fost prelucrate sub forma 

( )

( )

N N N 2N 1N

R R R 2R 1R

2N N 2R R

x A x B u B w

x A x B u B w

y C x C x I

= + + ξ +

= + + ξ +

= + + μ η

&

&  

 

(3.50)

Matricile N R 2N 2R 1N 2R, 2N 2RA , A , B , B , B , B C ,C        au dimensiuni corespunzătoare. Estimatorul mod 

alunecător este proiectat pe baza modurilor comandate şi are forma  

( )N N 2N l 2N N nlˆ ˆ ˆx A x B u G C x y G= + − − + ν&  (3.51)

în care  lG si nlG   sunt matrici de amplificare, iar ν  reprezintă componente discontinue date 
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de  

( ) daca
0, altfel

Pet,u, y , e 0Pe
⎧−ρ⎪ν =   ≠⎨
⎪            ⎩

 (3.52)

unde ( )t,u, yρ este o funcţie scalară pozitivă, iar matricea P este o matrice simetrică pozitiv 

definită care, pentru  0 N l 2NA A G C= −  şi o matrice Q pozitiv definită, satisface ecuaţia de tip 

Liapunov 

T
0 0PA A P Q+ = −  (3.53)

Considerând eroarea aplicată modurilor comandate 

N Nˆe x x= −  (3.54)

se urmăreşte ca ea să tindă la zero în prezenţa perturbaţiilor şi a incertitudinilor de modelare. 

Întrucât ieşirea măsurată depinde atât de modurile comandate, cât şi de cele reziduale, 

dinamica erorii va fi 

( )0 l 2R R 1N l n nle A e G C x B w G I G= + − ξ + + μ η + ν&  (3.55)

Se observă că modurile reziduale apar ca perturbaţii în dinamica erorii. 

Stabilitatea dinamicii erorii poate fi arătată prin utilizarea teoriei de stabilitate Liapunov. Se 

consideră o funcţie Liapunov de forma  TV e Pe= , se face derivata în timp a funcţiei şi se 

pune condiţia ca aceasta să fie mai mică decât zero obţinându-se asftel o condiţie de forma  

( )( )( ) ( )( )( ) ( )T T T
m l 2R l 2R R m l l m 1N 1N

nl

P G C G C P x P G I G I P PB B P w

G P

λ + λ μ μ η − λ ξ +
ρ ≥   

(3.56)

Astfel efectul modurilor reziduale poate fi redus prin alegerea optimă a scalarului pozitiv ρ .  

 

SIMULĂRI NUMERICE 
Sistemul LQG/LTR fără model intern 
 

 Scopul pe care îl urmărim în această lucrare este, în principal, de a atenua 

amplitudinea primului mod de vibraţie fără a destabiliza celelalte moduri. O altă cerinţă este 

aceea ca legea de comandă să fie robustă la variaţii parametrice. Pornind de la aceste două 

deziderate, am construit matricea de amplificare a compensatorului (atât al sistemului LQR, 

cât şi LQG/LTR), prin rezolvarea primei ecuaţii Riccati, astfel încât să putem obţine o 

atenuare cât mai mare a primului mod. Altfel spus, bucla LQR a fost ridicată cât de mult 

posibil deasupra axei frecvenţelor. Prin căutari de tip „trial and error” ponderile 
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compensatorului au fost alese ca fiind 

( )diag  7 6
J

5
R

10 ,10,10,10 ,1,1,Q

1 10−

=

 ρ = ×
 (3.57)

Graficul din fig. 3.2. pune în evidenţă gradul de îndeplinire a criteriului (3.6). Încercarea de a 

ridica această buclă mai mult deasupra axei frecvenţelor a condus la valori foarte mari ale 

semnalului de comandă.  

Pentru a obţine bucla din fig. 3.2, am optat pentru următoarele ponderi ale filtrului 

T
csi 1 1 csi

2 10
1

Q q B B , q 1

Q I , 3.16 10
ξ

−
η

=   =

 = μ   μ = ×
 (3.58)
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Fig. 3.2. Gradul de realizare a criteriului de urmărire  

a buclelor sistemelor LQR şi LQG/LTR fără model intern 
 

Performanţa realizată de sistemul de comandă LQG/LTR, comparativ cu sistemul 

pasiv, pentru o perturbaţie de frecvenţa primului mod de rezonanţă este demonstrată calitativ 

în fig. 3.3. Observăm o performanţă remarcabilă a sistemului comandat în ceea ce priveşte 

evoluţia, atât a primului mod de rezonanţă, cât şi a răspunsului întregii structuri redat de 

semnalul de măsură. Cât priveşte celelalte două moduri proprii, acestea nu sunt atenuate, dar 

evoluţia lor este stabilă. Cantitativ, atenuarea realizată pe primul mod este de 22.98 dB. 

Un set de teste a vizat robusteţea legii de comandă la variaţia parametrilor sistemului. 

Aceste teste au constat în modificarea frecvenţelor proprii ale sistemului, în limita de 25%± , 

şi introducerea în sistemele respective a unei perturbaţii de tip sinusoidal a cărei frecvenţă este 

prima frecvenţă de rezonanţă a sistemului modificat. 
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Fig. 3.3. Evoluţia în timp a sistemului comandat LQG/LTR fără model intern versus sistemul pasiv 

 
Matricile de amplificare ale comenzii şi filtrului au rămas nemodificate faţă de cele obţinute 

pe configuraţia de bază (sistemul nominal). Rezultatele sunt prezentate în tabelul 3.1. 

 
Tabelul 3.1. Rezultatele testelor de robusteţe la variaţii parametrice  

ale sistemelor LQR şi LQG/LTR fără model intern 
Nr. 
crt. 

Variaţie 
frecvenţa 1 

[%] 

Variaţie 
frecvenţa 2 

[%] 

Variaţie 
frecvenţa 3 

[%] 

Atenuare 
mod 1 LQR

[dB] 

Atenuare 
mod 1 LTR

[dB] 

Atenuare 
sistem LQR 

[dB] 

Atenuare 
sistem LTR

[dB] 
1 20 -10 -10 10.39 8.33 10.37 8.19 
2 25 -15 -10 8.59 6.53 8.59 6.36 
3 25 -10 -15 8.59 6.52 8.55 6.32 
4 25 0 -25 8.59 6.52 8.42 6.19 
5 25 -25 0 8.59 6.54 8.64 6.43 
6 25 25 0 8.59 6.53 8.63 6.42 
7 25 25 25 8.59 6.54 8.68 6.51 
8 -25 25 25 10.05 7.96 10.15 8.10 
9 -25 -25 25 10.05 7.96 10.15 8.10 
10 -25 -25 -25 10.05 7.91 9.92 8.03 
11 -25 25 -25 10.05 7.91 9.92 8.03 
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Se observă o comportare foarte bună la variaţii parametrice, chiar şi în condiţiile exagerate în 

care toate frecvenţele sistemului au fost modificate cu un procent de  25% . Mai remarcăm 

faptul că modificarea frecvenţelor 2 şi 3 influenţează foarte puţin atenuarea atât a primului 

mod, cât şi a sistemului. Deşi performanţele faţă de sistemul nominal sunt reduse, putem 

afirma că în cazul tuturor configuraţiilor testate legea de comandă este eficientă.  

 

Sistemul LQG/LTR cu model intern 

Pornind de la sistemul descris de relaţia (3.18), vom urma aceiaşi procedură de alegere a 

ponderilor necesare determinării matricilor de amplificare ale comenzii şi filtrului. În prima 

etapă, pentru a putea face o comparaţie între sistemul cu şi fără model intern, vom păstra 

aceleaşi ponderi găsite pentru sistemul fără model intern. Singura diferenţă apare datorită 

introducerii modelului intern ( )tθ şi este concretizată prin necesitatea introducerii unei 

ponderi pe stare a compensatorului.  

Matricile de ponderare ale modelului intern ( )tθ  au fost alese ca fiind 

7 7B 10 , C 10∗ ∗=   = −  (3.59)

În comparaţie cu cazul sistemului LQG/LTR, ponderile alese sunt aceleaşi, diferenţa constând 

doar în introducerea ponderii modelului intern. Analiza răspunsului sistemului la aceiaşi 

excitaţie aplicată sistemului fără model intern oferă informaţii privind performanţa ridicată a 

noului sistem. 

În ceea ce priveşte testele de robusteţe la variaţii parametrice, valorile matricilor de 

amplificare ale compensatorului şi filtrului determinate pe configuraţia de bază au fost 

preluate şi testate pe alte sisteme. Variaţia frecvenţelor proprii ale acestor sisteme a fost 

extinsă până la valoarea de  50%± . Pentru fiecare sistem testat, frecvenţa perturbaţiei 

introduse a fost prima frecvenţă de rezonanţă a sistemului respectiv. Rezultatele acestor teste, 

prezentate în tabelul 3.2., indică o comportare asemănătoare a celor două tipuri de sisteme 

comandate, în sensul că ele rămân stabile în aceleaşi condiţii, însă performanţele obţinute de 

către sistemul cu model intern sunt net superioare (amortizări de cca 2 ori mai mari). După 

cum observăm, situaţia defavorabilă în care apare instabilitatea sistemelor este generată de 

scăderea primei frecvenţe concomitent cu creşterea celei de-a treia frecvenţe de rezonanţă a 

sistemului cu câte 50 de procente. Practic această situaţie este aproape imposibilă în ceea ce 

priveşte erorile de modelare. Mai trebuie menţionat că pentru toate configuraţiile stabile 

testate valoarea semnalului de comandă s-a încadrat în limitele de 500± V. 
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Tabelul 3.2. Rezultatele testelor de robusteţe la variaţii parametrice ale celor două tipuri de sisteme, 

fără şi cu model intern 
Nr. 
crt. 

Variaţie 
frecvenţa 1 

[%] 

Variaţie 
frecvenţa 2 

[%] 

Variaţie 
frecvenţa 3 

[%] 

Atenuare 
mod 1 LTR 

fără MI 
[dB] 

Atenuare 
mod 1 LTR 

cu MI 
[dB] 

Atenuare 
sistem LTR 

fără MI 
[dB] 

Atenuare 
sistem LTR 

cu MI 
[dB] 

1 20 -10 -10 8.33 17.28 8.19 20.49 
2 25 -15 -10 6.53 15.46 6.36 18.69 
3 25 -10 -15 6.52 15.13 6.32 18.66 
4 25 0 -25 6.52 14.37 6.19 18.53 
5 25 -25 0 6.54 15.94 6.43 18.40 
6 25 25 0 6.53 15.93 6.42 18.70 
7 25 25 25 6.54 16.74 6.51 18.67 
8 -25 25 25 7.96 17.81 8.10 20.09 
9 -25 -25 25 7.96 17.81 8.10 20.09 
10 -25 -25 -25 7.91 14.81 8.03 19.90 
11 -25 25 -25 7.91 14.8 8.03 19.90 
12 -30 -30 30 6.74 16.58 6.9 18.76 
13 -40 -40 40 5.01 14.78 5.21 16.80 
14 -50 -50 48 3.87 13.48 4.06 15.32 
15 -50 -50 50 instabil instabil instabil instabil 
16 -50 50 48 3.86 13.44 4.06 15.32 
17 50 50 48 1.72 11.14 1.65 12.49 
18 50 50 50 1.71 11.17 1.65 12.49 
19 50 -50 50 1.72 11.19 1.66 12.49 
20 -50 50 50 instabil instabil instabil instabil 

 
 

Simulări sistem LQG/LTR decuplat, fără şi cu model intern, respectiv 
sistem mod alunecător 

Sistemul LQG/LTR decuplat fără model intern                                                                          
 Reducerea ordinului sistemului de la modelul FEM (cu un numar foarte mare de grade 

de libertate) la un sistem care să ia în considerare numai primele 3 moduri  proprii a asumat 

un anumit risc, legat de influenţa gradelor de libertate neglijate. Pentru a demonstra 

capacitatea legii de comandă de a limita influenţa negativă a acestor moduri neglijate, am 

construit o lege de tip LQG/LTR cu ajutorul primelor două moduri (numite moduri 

comandate), cel de-al treilea mod exitând în sistemul simulat şi fiind considerat neglijat (mod 

rezidual). Legea de comandă va acţiona pe toate aceste moduri, comandate sau reziduale. 

Excitaţia sistemului va acţiona pe prima frecvenţă de rezonanţă, iar suplimentar se va adăuga 

o excitaţie pe cea de-a treia frecvenţă de rezonanţă, cea a modului neglijat. 

Ponderile pentru determinarea matricilor de amplificare ale compensatorului şi filtrului au 

fost alese ţinând cont de aceleaşi criterii de optimizare folosite în cazurile anterioare. 
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Răspunsul sistemului la excitaţia combinată este ilustrată, din punct de vedere calitativ în 

grafice. Remarcăm o bună atenuare a primului mod, cât şi foarte buna comportare a modului 

3, modul neglijat în sinteza comenzii. Cantitativ, atenuările obţinute pe primul mod, respectiv 

pe întreg sistemul, sunt de 23.45, respectiv 23.30 dB. Mai precizăm că valoarea semnalului de 

comandă s-a încadrat în limitele de 400± V.  

 Un set de teste vizează caracteristicile de robusteţe ale legii de comandă. Păstrând 

valorile nominale ale matricilor de amplificare ale compensatorului şi filtrului, vom modifica 

frecvenţele proprii ale sistemului pasiv şi vom excita sistemul comandat la aceste noi 

frecvenţe de rezonanţă.   

 
Tabelul 3.3. Rezultatele testelor de robusteţe la variaţii parametrice  

ale celor trei tipuri de sisteme LQG/LTR, decuplat, fără şi cu model intern 
Nr. 
crt. 

Variaţie 
frecv 1 

  
[%] 

Variaţie 
frecv 2  

 
[%] 

Variaţie 
frecv 3  

  
 [%] 

Atenuare 
mod 1  
fără MI 

[dB] 

Atenuare 
mod 1  
cu MI 
[dB] 

Atenuare 
mod 1  

decuplat 
[dB] 

Atenuare 
sistem  
fără MI 

[dB] 

Atenuare  
sistem  
cu MI 
[dB] 

Atenuare 
sistem 

decuplat
[dB] 

1 20 -10 -10 8.33 17.28 10.41 8.19 20.49 10.76 
2 25 -15 -10 6.53 15.46 8.69 6.36 18.69 9.05 
3 25 -10 -15 6.52 15.13 8.68 6.32 18.66 9.11 
4 25 0 -25 6.52 14.37 8.65 6.19 18.53 9.27 
5 25 -25 0 6.54 15.94 8.68 6.43 18.40 9.00 
6 25 25 0 6.53 15.93 8.68 6.42 18.70 9.00 
7 25 25 25 6.54 16.74 8.65 6.51 18.67 8.82 
8 -25 25 25 7.96 17.81 9.67 8.10 20.09 9.86 
9 -25 -25 25 7.96 17.81 9.67 8.10 20.09 9.86 
10 -25 -25 -25 7.91 14.81 8.78 8.03 19.90 9.43 
11 -25 25 -25 7.91 14.8 8.78 8.03 19.90 9.43 
12 -30 -30 30 6.74 16.58 8.45 6.9 18.76 8.64 
13 -40 -40 40 5.01 14.78 6.74 5.21 16.80 6.94 
14 -50 -50 48 3.87 13.48 5.6 4.06 15.32 5.8 
15 -50 -50 50 instabil instabil 5.62 instabil instabil 5.8 
16 -50 50 48 3.86 13.44 5.6 4.06 15.32 5.8 
17 50 50 48 1.72 11.14 5.6 1.65 12.49 5.8 
18 50 50 50 1.71 11.17 3.86 1.65 12.49 3.99 
19 50 -50 50 1.72 11.19 3.86 1.66 12.49 3.99 
20 -50 50 50 instabil instabil 5.62 instabil instabil 5.8 

 

Observăm că sistemul LQG/LTR decuplat este singurul care a rămas stabil în orice 

condiţii, rezultat absolut remarcabil. Din punct de vedere al performanţei obţinute, 

rezultatele se situează între cele obţinute de sistemele anterioare. Adică, atenuările au valori 

mai mari decât cele obţinute de sistemul fără model intern, dar destul de mici în comparaţie cu 

sistemul cu model intern.  
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Sistemul LQG/LTR decuplat cu model intern   
 Ca şi in subcapitolul anterior, vom considera că primele două moduri sunt cunoscute 

pentru sinteza comenzii, iar cel de-al treilea mod este necomandat. Pentru a testa capacitatea 

sistemului comandat de a elimina influenţa negativa a modului neglijat, vom introduce în 

sistem o pertubaţie suplimentară, care să aibe frecvenţa acestui mod. Întrucât simulările pe 

sistemul comandat decuplat fără model intern au demonstrat comportarea foarte bună a 

acestui sistem din punct de vedere al robusteţii şi al capacităţii de eliminare a efectelor 

negative ale modurilor  reziduale, vom incerca să îmbunătătim în primul rând performanţele 

obţinute prin integrarea în sistem a unui model intern.  

 Criteriile de optimizare a alegerii ponderilor pentru calculul matricilor de amplificare 

ale compensatorului şi filtrului sunt cele de urmărire a buclelor LQR şi LQG/LTR în primul 

rând, iar apoi criteriul valorilor singulare ale funcţiilor de sensibilitate şi complementarei ei.  

Din punct de vedere cantitativ, atenuările obţinute pe primul mod şi pe măsură sunt de 27.66, 

respectiv 30.42 dB, rezultate superioare faţă de sistemul fără model intern.  

Un set de teste vizează robusteţea legii de comandă la modificări ale parametrilor sistemului. 

Ca şi in subcapitolele anterioare, am păstrat nemodificate faţă de valorile determinate pe 

configuraţia de bază, matricile de amplificare ale compensatorului şi filtrului. Variaţia 

frecvenţelor proprii faţă de cele ale sistemului nominal a fost în limita de 50%± , iar 

perturbaţia introdusă în sistem a avut, în fiecare caz, frecvenţa primului mod de rezonanţă a 

sistemului respectiv.  Rezultatele comparative ale simulărilor sunt prezentate în tabelul 3.4, 

atât pentru noua lege de comandă, cât şi pentru celelalte trei analizate anterior. Aşa cum era 

de aşteptat, performanţele sistemului LQG/LTR cu model intern sunt foarte bune. Legea de 

comandă a preluat capacitatea de a obţine performanţe ridicate, caracteristică comenzii cu 

model intern, fapt demonstrat de similitudinea rezultatelor obţinute de cele două sisteme care 

au încorporat un model intern. Pe de altă parte, remarcăm o asemănare a celor două legi de 

comandă construite pe sistemul decuplat, în ceea ce priveste stabilitatea sistemelor. Pe liniile 

boldate ale tabelului, sunt evidenţiate performanţele obţinute de fiecare sistem, în condiţiile 

care par a fi cele mai defavorabile. Cele două legi construite pe sistemul decuplat rămân 

stabile chiar şi în aceste condiţii, iar performanţele obţinute de sistemul cu model intern sunt 

net superioare.  

 În concluzie, am putea afirma că legea de comandă LQG/LTR construită pe sistemul 

decuplat, şi care are înglobat un model intern, realizează cele mai bune performanţe şi este cea 

mai robustă. 
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Tabelul 3.4. Rezultatele testelor de robusteţe la variaţii parametrice  
ale celor patru tipuri de sisteme LQG/LTR 

Nr. 
crt. 

Variaţie 
frecv 1 

  
 

 [%] 

Variaţie 
frecv 2 

 
 

 [%] 

Variaţie 
frecv 3 
  
  

[%] 

Atenuare 
mod 1 
fără MI

 
[dB] 

Atenuare 
mod 1 
cu MI 

 
[dB] 

Atenuare 
mod 1 

decuplat
fără MI

[dB] 

Atenuare 
mod 1 

decuplat
cu MI 
[dB] 

Atenuare 
sistem 
fără MI

 
[dB] 

Atenuare 
sistem  
cu MI 

 
[dB] 

Atenuare 
sistem  

decuplat 
fără MI 
 [dB] 

Atenuare 
sistem 

decuplat
cu MI 
[dB] 

1 20 -10 -10 8.33 17.28 10.41 17.68 8.19 20.49 10.76 22.66
2 25 -15 -10 6.53 15.46 8.69 15.94 6.36 18.69 9.05 21.11
3 25 -10 -15 6.52 15.13 8.68 15.5 6.32 18.66 9.11 21.17
4 25 0 -25 6.52 14.37 8.65 14.44 6.19 18.53 9.27 21.34
5 25 -25 0 6.54 15.94 8.68 16.67 6.43 18.40 9.00 21.11
6 25 25 0 6.53 15.93 8.68 16.67 6.42 18.70 9.00 21.12
7 25 25 25 6.54 16.74 8.65 17.93 6.51 18.67 8.82 20.89
8 -25 25 25 7.96 17.81 9.67 18.37 8.10 20.09 9.86 21.38
9 -25 -25 25 7.96 17.81 9.67 18.37 8.10 20.09 9.86 21.37
10 -25 -25 -25 7.91 14.81 8.78 13.8 8.03 19.90 9.43 20.85
11 -25 25 -25 7.91 14.8 8.78 13.8 8.03 19.90 9.43 20.87
12 -30 -30 30 6.74 16.58 8.45 17.17 6.9 18.76 8.64 20.00
13 -40 -40 40 5.01 14.78 6.74 15.44 5.21 16.80 6.94 18.01
14 -50 -50 48 3.87 13.48 5.6 14.14 4.06 15.32 5.8 16.45
15 -50 -50 50 instabil instabil 5.62 14.21 instabil instabil 5.8 16.46
16 -50 50 48 3.86 13.44 5.6 14.15 4.06 15.32 5.8 16.52
17 50 50 48 1.72 11.14 5.6 12.95 1.65 12.49 5.8 15.29
18 50 50 50 1.71 11.17 3.86 12.99 1.65 12.49 3.99 15.28
19 50 -50 50 1.72 11.19 3.86 12.99 1.66 12.49 3.99 15.22
20 -50 50 50 instabil instabil 5.62 14.22 instabil instabil 5.8 16.53

 
Sistemul mod alunecător   

 
 Pentru a putea realiza o comparaţie a comportamentului sistemului LQG/LTR 

decuplat cu model intern faţă de alte tipuri de sisteme comandate, vom analiza în acest 

subcapitol un sistem al cărui compensator este unul de tip mod alunecător, iar în locul filtrului 

Kalman se va folosi un estimator mod alunecător.  

 Ecuaţiile care descriu dinamica sistemului sunt  

( )

( )

N N N 2N 1N

R R R 2R 1R

2N N 2R R

x A x B u B w

x A x B u B w

y C x C x I

= + + ξ +

= + + ξ +

= + + μ η

&

&  

 

(3.60)

iar estimatorul mod alunecător are forma 

( )N N 2N l 2N N nlˆ ˆ ˆx A x B u G C x y G= + − − + ν&  (3.61)

Putem observa că în relaţia (3.61), faţă de ecuaţia unui filtru Kalman, mai apare în plus un 

termen cu rolul de a contraataca zgomotele existente în sistem, realizându-se astfel eliminarea 
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influenţei negative a modurilor neglijate de către compensator, moduri privite ca perturbaţii 

suplimentare aplicate sistemului. Semnalul de comandă este de forma 

( ) ( )[ ]1
2 l 2 n lu GB G A- G C I x GG y−= − + ρ +)  (3.62)

în care matricile de amplificare si lG G  sunt similare matricilor respectivc fK K,   din sinteza 

LQG/LTR. Matricea Q din ecuaţia Liapunov a fost aleasă ca matrice diagonală egală cu 

unitatea, matricea de amplificare 4
nl 4G 10 I= . S-a urmărit, în primul rând, atenuarea 

amplitudinii primului mod de rezonanţă, ţinând cont de valoarea semnalului de comandă. Din 

cauza componentei discontinue ν , amplificată de matricea nlG , comanda este supusă unui 

efort suplimentar, astfel încât, pe perioada primelor eşantioane de timp, tensiunea necesară 

stabilizării sistemului este foarte mare. În derularea simulărilor, am observat că, în multe 

cazuri, răspunsul sistemului, şi implicit semnalul de comandă, sunt nesimetrice faţă de axa 

timpului. Baleirea ponderilor, alegerea matricii de amplificare nlG , ca şi majorarea scalarului 

ρ  sunt factori care influenţează puternic simetria răspunsului sistemului comandat. Caracterul 

neliniar al sistemului conduce la dificultăţi mari în determinarea tuturor parametrilor necesari 

sintezei legii de comandă. Din punct de vedere al capacităţii de atenuare a amplitudinilor, 

performanţa realizată de acest tip de lege de comandă este foarte bună, în ceea ce priveşte 

primul mod şi întreg sistemul, cantitativ atenuările obţinute fiind de 27.60, respectiv 26.61 

dB. 

Trebuie menţionat că valorile atenuărilor depind de mărimea amplitudinii perturbaţiei, 

caracteristică negativă a acestui tip de sistem comandat. Graficele evoluţiilor în timp ale celor 

trei moduri şi al valorii măsurii calculate relevă o comportare oarecum asemănătoare cu cea a 

sistemelor LQG/LTR, în sensul că modurile 2 şi 3 sunt ceva mai dificil de comandat, 

nerealizând atenuări, însă ele rămân stabile.  

Al doilea tip de teste analizează robusteţea legii de comandă la variaţii ale parametrilor 

sistemului. Compararea rezultatelor se referă la sistemul mod alunecător şi cele două tipuri de 

sisteme LQG/LTR decuplate, fără şi cu model intern (tabelul 3.5). Observăm că rezultatele 

obţinute de sistemul mod alunecător sunt foarte slabe. O caracteristică favorabilă o reprezintă 

capacitatea de a nu destabiliza sistemul, însă trebuie menţionat că valoarea semnalului de 

comandă depăşeşte de multe ori limitele maxime impuse de regimul de funcţionare al 

elementelor de acţionare. De asemenea, răspunsul sistemului, şi implicit semnalul de 

comandă, sunt nesimetrice faţă de axa timpului, de multe ori graficele situându-se mult 

deasupra axei. 
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Tabelul 3.5. Rezultatele testelor de robusteţe la variaţii parametrice  
ale sistemelor LQG/LTR decuplate, respectiv mod alunecător 

Nr. 
crt. 

Variaţie 
frecv 1 

  
 
 

 [%] 

Variaţie 
frecv 2 

 
 
 

 [%] 

Variaţie 
frecv 3 
  
  

 
[%] 

Atenuare 
mod 1  
LTR 

decuplat 
fără MI 

[dB] 

Atenuare 
mod 1 
LTR 

decuplat cu 
MI 

[dB] 

Atenuare 
mod 1 
mod 

alunecător
 

[dB] 

Atenuare 
sistem  
LTR 

decuplat 
fără MI 
 [dB] 

Atenuare  
sistem  
LTR 

decuplat 
cu MI 
[dB] 

Atenuare 
sistem  
mod 

alunecător
  

[dB] 
1 20 -10 -10 10.41 17.68 6.89 10.76 22.66 5.30 
2 25 -15 -10 8.69 15.94 4.86 9.05 21.11 3.15 
3 25 -10 -15 8.68 15.5 4.86 9.11 21.17 2.94 
4 25 0 -25 8.65 14.44 4.85 9.27 21.34 2.41 
5 25 -25 0 8.68 16.67 4.86 9.00 21.11 3.43 
6 25 25 0 8.68 16.67 4.84 9.00 21.12 3.42 
7 25 25 25 8.65 17.93 4.84 8.82 20.89 3.95 
8 -25 25 25 9.67 18.37 6.80 9.86 21.38 6.46 
9 -25 -25 25 9.67 18.37 6.82 9.86 21.37 6.49 
10 -25 -25 -25 8.78 13.8 6.82 9.43 20.85 5.89 
11 -25 25 -25 8.78 13.8 6.80 9.43 20.87 5.87 
12 -30 -30 30 8.45 17.17 5.53 8.64 20.00 5.25 
13 -40 -40 40 6.74 15.44 3.62 6.94 18.01 3.45 
14 -50 -50 48 5.6 14.14 2.31 5.8 16.45 2.20 
15 -50 -50 50 5.62 14.21 2.31 5.8 16.46 2.20 
16 -50 50 48 5.6 14.15 2.28 5.8 16.52 2.17 
17 50 50 48 5.6 12.95 -1.41 5.8 15.29 -2.28 
18 50 50 50 3.86 12.99 -1.41 3.99 15.28 -2.25 
19 50 -50 50 3.86 12.99 -1.44 3.99 15.22 -2.29 
20 -50 50 50 5.62 14.22 2.28 5.8 16.53 2.17 
 
Ar fi necesar să limităm valoarea tensiunii semnalului de comandă, pentru a putea analiza 

răspunsul sistemului în condiţii apropiate de cele reale. Însă din cauza atenuărilor foarte mici, 

care se obţin atunci când semnalul de comandă nu este limitat, este de preferat să eliminăm 

acest tip de lege de comandă dintre posibilele variante de comandă ale modelului de aripă 

considerat.  

Ca urmare a analizei rezultatelor obţinute prin simularea celor trei tipuri de sisteme 

comandate, reţinem comportamentul net favorabil al sistemului LQG/LTR decuplat cu model 

intern. Acest tip de sistem întruneşte toate caracteristicile necesare unei legi de comandă: 

performanţă, robusteţe şi capacitate de eliminare a efectelor de tip „spillover”. Deşi teoretic 

am urmarit în primul rând atenuarea primului mod de vibraţie, practic analiza se realizează pe 

răspunsului sistemului complet, iar din acest punct de vedere, rezultatele obţinute de către 

această lege de comandă sunt remarcabile. În plus, construcţia ecuaţiilor sistemului permite 

integrarea şi a altor aplicatii, cum ar fi de exemplu adiţionarea unui sistem de monitorizare a 

stării de sănătate a structurii.  
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CAPITOLUL 4 

REALIZAREA MODELULUI EXPERIMENTAL DE ARIPĂ 
DIN MATERIAL COMPOZIT 

 
Matriţa de DURAL folosită pentru obţinerea modelului a fost pregătită prin degresare 

cu alcool tehnic şi emulsie cu alcool polivinilic. Apoi a fost aplicat, prin pulverizare, un strat 

subţire de gel coat şi lăsat să se usuce parţial. Au fost aşezate pe rând şi impregnate cu răşină 

patru straturi de ţesătură de fibră de sticlă, un al cincilea strat aplicându-se pe o porţiune de 

180 mm de la încastrare, pentru a asigura o rezistenţă crescută în această zonă. Lonjeroanele 

au fost formate cu ajutorul a câte unui set de baghete de lemn ceruit pe care s-au legat 

straturile de stratimat impregnat cu răşină. Între cele două baghete ale unui lonjeron a fost 

introdusă o ferură de aluminiu de grosime 2 mm şi lungime, în interiorul aripii, de 70 mm. 

Partea exterioară a ferurilor, care urmau să fie prinse pe un suport metalic, a fost de 60 mm, 

iar lăţimea ferurilor a fost de 20 mm, respectiv 10 mm. Asemănător lonjeroanelor au fost 

realizate bordurile de atac şi de fugă ale modelului. Operaţiile de impregnare cu răşină şi de 

fixare a lonjeroanelor şi bordurilor au fost finalizate prin închiderea matriţei şi strângerea ei 

cu şuruburi. După 24 de ore matriţa a fost deschisă, au fost scoase baghetele de lemn şi a fost 

curăţat interiorul aripii. Grosimea învelişului obţinut a fost de 0.8 mm în capătul liber şi de 1 

mm înspre încastrare, iar grosimea lonjeroanelor de 1 mm. Distanţa dintre lonjeroane rezultată 

a fost de 74 mm, această distanţă fiind foarte importantă pentru construcţia suportului de 

încastrare a aripii.  
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 CAPITOLUL 5 

ELABORAREA PROGRAMULUI DE ÎNCERCĂRI ŞI DESCRIEREA 
DISPOZITIVELOR ŞI ECHIPAMENTELOR DE EXPERIMENTARE 

 
Schematic, lanţul de măsură şi comandă este redat în fig. 5.1. Semnalele de comandă 

şi de excitaţie sunt generate cu ajutorul pachetului de programe LabView şi trimise către 

amplificatoare, prin placa de achiziţie de date NI. Semnalele amplificate ajung la elemente de 

acţionare, care generează deformaţiile locale ale structurii (modelul fizic). Senzorul folosit 

este un accelerometru plasat în vârful liber al aripii. El culege semnalul de răspuns al 

structurii, semnal care este amplificat şi integrat de două ori, prin intermediul 

preamplificatorului, astfel încât, în placa NI a PC-ului ajunge un semnal proporţional cu 

deplasarea pe direcţie verticală a punctului în care este amplasat senzorul. 

 
Fig. 5.1. Schema lantului de măsură şi comandă 

 
Amplificatoarele elementelor de acţionare de tip MFC sunt amplificatoare de înaltă tensiune 

(TREK High Voltage Power Amplifier Model PA05039). Aceste amplificatoare au 

capacitatea de a amplifica semnalul de ieşire din placa de achiziţie, de max V10±  , până la 

valori de - V la V500 1500   +  . Un asemenea amplificator are un singur canal de ieşire şi poate 

acţiona o pereche de elemente de acţionare care lucrează în opoziţie de fază, astfel încât s-a 

folosit un amplificator pentru elementele de acţionare pentru excitaţia structurii şi un alt 

amplificator pentru semnalul de comandă.  Odată stabilit lanţul de măsură şi comandă, se 

poate concepe un program de experimentări. Un prim pas în desfăşurarea oricărui tip de 
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experiment, şi de o importanţă deosebită, îl constituie determinarea parametrilor fizici ai 

sistemului testat şi compararea acestora cu cei ai modelului analitic. Altfel spus, această primă 

etapă a experimentelor vizează o pseudo-identificare a sistemului pasiv, de fapt o 

identificare a frecvenţelor de rezonanţă ale acestui sistem. Compararea rezultatelor 

experimentale obţinute cu cele furnizate de analiza modală ANSYS determină, fie trecerea la 

pasul următor al experimentelor, fie modificarea modelului analitic (model updating), pentru 

a realiza o cât mai bună apropiere ale celor două modele, analitic şi experimental. Diferenţele 

apărute pot avea cauze diferite, însă de cele mai multe ori cauza o reprezintă erorile de 

modelare. În condiţiile în care rezultatele experimentale sunt repetabile, modelul analitic este 

refăcut, fie prin reconsiderarea valorilor unor parametrii ai sistemului, fie prin tehnici 

iterative. În momentul în care  diferenţele dintre cele două modele se încadrează în nişte 

limite acceptabile, se poate trece la pasul următor. 

Al doilea tip de experimente din cadrul programului de încercări constă în testarea 

performanţelor algoritmilor de comandă. Aceasta se realizează prin excitarea primului 

mod de rezonanţă al structurii pasive şi aplicarea în sistem a semnalului de comandă.  Întrucât 

pe modelul experimental semnalul de măsură nu poate diferenţia fiecare mod, performanţa 

sistemului se referă la atenuarea amplitudinii vibraţiei întregului sistem. De cele mai multe ori 

amplitudinea primului mod de rezonanţă este cu cel puţin un ordin de mărime mai mare decât 

amplitudinile celorlalte moduri, astfel că, deşi este posibil ca, introducând o perturbaţie cu 

frecvenţa primului mod să se excite şi alte moduri proprii, putem asimila, cel putin calitativ, 

că atenuarea obţinută este în principal atenuarea primului mod. Tot în cadrul testelor de 

performanţă, un alt tip de experiment urmăreşte răspunsul sistemului comandat în cazul 

excitării tuturor celor trei moduri proprii simultan, prin introducerea ca pertubaţie a unei sume 

de sinusoide cu frecvenţe egale cu primele 3 frecvenţe proprii. 

Ultimul set de teste are în vedere testarea robusteţii legii de comandă. Pentru a 

modifica parametrii sistemului, se slăbeşte şurubul din încastrarea aripii, modificându-se 

astfel rigiditatea structurii şi, implicit, frecvenţele de rezonanţă. Matricile de amplificare ale 

compensatorului şi filtrului rămân cele determinate pe configuraţia de bază şi se testează 

capacitatea comenzii de a obţine performanţe în condiţii de variaţii parametrice. Se încearcă o 

identificare a frecvenţelor de rezonanţă ale noilor sisteme prin analiza FFT a semnalului de 

măsură, iar dacă această analiză nu dă rezultate, se procedează, ca şi in prima etapă, la o 

identificare a sistemelor pasive. 
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 CAPITOLUL 6  
 VALIDAREA MODELULUI ANALITIC PRIN EXPERIMENTE 

DE LABORATOR 
 

În cazul de faţă, identificarea modelului experimental presupune o cât mai exactă obţinere a 

frecvenţelor de rezonanţă ale sistemului pasiv, sistem reprezentat de modelul de aripă 

încastrată din fig. 6.1. 

 
Fig. 6.1. Modelul de aripă încastrată pe banc cu cele două perechi de elemente de acţionare în 

apropierea încastrării şi accelerometrul montat pe vârful liber al aripii 
 

 Identificarea frecvenţelor de rezonanţă s-a realizat prin generarea unor semnale de 

probă cu ajutorul unui generator de funcţii conectat prin port USB la un calculator. Acest 

semnal de probă, amplificat cu un amplificator TREK de înaltă tensiune, a fost direcţionat 

către una din perechile de MFC-uri. Semnalul de răspuns al structurii a fost cules de 

accelerometru şi prelucrat de către preamplificatorul B&K. De la preamplificator, semnalul a 

fost preluat de către un osciloscop conectat prin port USB la acelaşi calculator. Au fost 

generate atât semnale de tip baleiere de frecvenţe, pentru care a fost trasată caracteristica de 

frecvenţe a semnalului de răspuns al structurii, cât şi semnale de tip impuls analizându-se 

spectrul de frecvenţe de răspuns la acest tip de semnal.  

Baleierea frecvenţelor s-a realizat în gama de 1 – 250 Hz, cu trepte de 0.1 Hz, pe care 

semnalul a fost menţinut timp de 5 s pentru stabilizare. Amplitudinea semnalelor în setul de 

elemente de acţionare a fost menţinută constantă la 200 V. Caracteristica de frecvenţe 

determinată este prezentată în fig. 6.2. 
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Fig. 6.2. Caracteristica de frecvenţe obţinută prin baleierea frecvenţei semnalului de excitatie 

 
Se remarcă clar cele trei vârfuri ale primelor trei moduri proprii ale sistemului 

corespunzătoare valorilor de cca. 21, 108, respectiv 128 Hz. Verificarea rezultatelor obţinute 

s-a realizat prin generarea unui semnal de tip impuls şi vizualizarea spectrului de răspuns al 

structurii. În tabelul 6.1. sunt redate rezultatele comparative ale analizei numerice şi 

experimentale. 

 
Tabelul 6.1. Rezultatele obţinute pentru frecvenţele de rezonanţă 

Mod Model analitic 
(Ansys) 

[Hz] 

Model experimental 
(baleiere frecvenţe) 

[Hz] 

Model experimental 
(impuls) 

[Hz] 
1 22.45 21 21.55 
2 105.20 108 110.02 
3 121.83 128 129.85 

   
 
 

TESTAREA PERFORMANŢELOR ALGORITMULUI DE COMANDĂ  
DE TIP LQG/LTR CU PERTURBAŢIE DE TIP SINUSOIDAL  

 
Primul pas în programul încercărilor îl constituie testarea performanţelor comenzii. 

Acest fapt s-a realizat prin două tipuri de teste: cu semnal de excitaţie de tip sinusoidal a cărui 

frecvenţa este prima frecvenţă de rezonanţă a sistemului, respectiv cu o sumă de sinusoide de 

frecvenţe toate cele trei frecvenţe de rezonanţă. Trebuie precizat că zgomotul pe măsură 

existent în lanţul de măsură şi comandă este integrat în semnalul de măsură şi are o valoare de 

cca. 0.03 – 0.04 mm. În plus, există numeroase vârfuri cu valoare absolută mai mare decât cea 

menţionată, ceea ce afectează exactitatea rezultatelor şi influenţează destul de puternic 

semnalul de comandă. O analiza FFT a acestui zgomot pune în evidenţă un vârf destul de 
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mare la o frecvenţă de 21.5 Hz, frecvenţă apropiată de cea a modelului de aripă.  

Algoritmii de comandă au fost implementaţi în LabView. Dintr-un fişier extern de tip 

„mat”, generat de un program în MATLAB, sunt încărcate matricile discretizate ale 

compensatorului sistemului, amplificările filtrului şi compensatorului. Pasul de eşantionare 

ales pentru discretizare a fost de 0.0002 s. Atât valoarea perturbaţiei, cât şi cea a semnalului 

de comandă au fost limitate de la -500 V la 500 V, pentru a nu distruge elementele de 

acţionare. La finalizarea rulării, datele înregistrate pentru măsură, comandă, perturbaţie şi 

timp sunt scrise într-un fişier de tip „lvm” pentru prelucrarea rezultatelor. Semnalul de măsură 

cules de accelerometru şi prelucrat de către preamplificator este în mV. Scalarea acestui 

semnal este realizată în LabView, la 10 mV tensiune obţinută corespunzând o deplasare de 

0.1 mm. Timpul total de  rulare este de 20s, împărtit astfel: în primele 5 s nu există în sistem 

decât zgomotul pe măsură, apoi este introdusă perturbaţia în secunda 5, iar în secunda 10 

intervine semnalul de comandă. 

În cazul excitării sistemului cu o perturbaţie de tip sinusoidal, de amplitudine 400 V şi 

frecvenţa 21 Hz, rezultatele obţinute pentru atenuarea vibraţiilor sunt foarte bune. În graficul 

deplasării se observă existenţa zgomotului pe măsură  în primele 5 secunde, zgomot care 

există pe parcursul întregii măsuratori. Introducerea unui filtru ar fi consumat timp de calcul 

şi ar fi putut da erori în rularea programului LabView. Din aceasta cauză, filtrarea s-a realizat 

doar prin intermediul preamplificatorului.  

Din analiza cantitativă a rezultatelor rezultă o atenuare a amplitudinii excitaţiei de la 1.6 mm 

la 0.2 mm, adică  de 17.83 dB! Este un rezultat excelent, vizibil şi fără a mentiona cantitativ 

atenuarea obţinută. Trebuie remarcată şi evoluţia semnalului de comandă, semnal a cărui 

valoare se stabilizează la cca. 300 V. Observăm acelaşi tip de comportament ca şi în simulare 

în ceea ce priveşte saltul de tensiune care apare la suprapunerea semnalului de comandă peste 

cel de excitaţie. Astfel, încă o dată, este justificată operaţia de limitare a semnalului de 

comandă ca măsură de precauţie. Testul a fost reluat în repetate rânduri, confirmând 

repetabilitatea fenomenului şi a performanţelor obţinute. Analiza FFT a semnalului de măsură 

evidenţiază clar valoarea de 21 Hz, neexistând alte frecvenţe excitate în sistemul real. 

Următorul pas în desfăşurarea testelor a constat în construcţia unui semnal de excitaţie 

format dintr-o sumă de sinusoide cu frecvenţele celor 3 moduri de rezonanţă. O amplitudine 

de 1 V din placa de achiziţie de date NI corespunde unui semnal amplificat de 200 V introdus 

în MFC.  Întrucât valoarea maximă a perturbaţiei nu poate depăşi 500 V, am folosit o pondere 

de 200 V pe primul şi al doilea mod, respectiv de 100 V pentru cel de-al treilea. Cele trei 

frecvenţe considerate au fost de 21, 108, respectiv 128 Hz. 
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Comparativ cu cazul excitării doar a primului mod, atât valoarea semnalului de măsură, cât şi 

al comenzii sunt mai mici, fapt explicabil prin faptul că în acest caz excitarea primului mod 

(cel mai puternic din sistem) este redusă la jumatate. Semnalul de comandă reacţionează şi el 

în consecinţă şi se stabilizează la o valoare de cca. 140 V, deşi există acelaşi salt de tensiune 

în momentul suprapunerii peste semnalul de excitaţie. Din prelucrarea datelor în Matlab, 

rezultă o atenuare de 17.12 dB, ceea ce semnifică un rezultat, din nou, foarte bun. Încercările 

au fost reluate de mai multe ori, iar fenomenul şi-a păstrat caracteristica de repetabilitate. 

Diferenţele inerente oricărui rezultat experimental au fost nesemnificative şi se pot explica 

prin variaţiile din lanţul de măsură, cablurile de legătură, dintre accelerometru şi 

preamplificator, respectiv dintre  preamplificator şi placa de achiziţie de date, având o 

oarecare influenţă asupra rezultatelor. Analiza FFT a semnalului de măsură evidenţiază cele 

trei frecvenţe de rezonanţă (sau mai bine zis frecvenţe de excitaţie în cazul de faţă) ale 

sistemului . 

În pasul următor a fost testată capacitatea algoritmului de comandă de a obţine 

performanţe în cazul introducerii în sistem a unor perturbaţii de frecvenţe diferite de cele ale 

modurilor proprii. Astfel, au fost variate pe rând frecvenţele de excitaţie ale câte unui mod, 

menţinând constante celelalte două; pentru primul mod s-a scăzut frecvenţa de excitaţie de la 

21 la 19 Hz, pentru al doilea mod de la 108 la 100 Hz, iar pentru al treilea de la 128 la 120 H. 

Din punct de vedere al performanţelor comenzii, atenuarea a scăzut în cazul variaţiei 

frecvenţei primului mod, însă sistemul a rămas stabil. Pentru celelalte două cazuri ale 

modificării frecvenţei, atenuările se menţin la acelaşi nivel ridicat. 

În ceea ce priveşte capacitatea analizei FFT de a găsi frecvenţele de rezonanţă, doar în cazul 

scăderii frecvenţei primului mod în grafic apar atât frecvenţa de excitaţie, cât şi cea a 

sistemului real, în timp ce în celelalte două cazuri analiza FFT evidenţiază numai frecvenţele 

de excitaţie ale sistemului. 

Pentru a testa robusteţea legii de comandă în condiţiile de variaţie ale parametrilor 

sistemului pasiv, am introdus forţat în sistem un defect de tip pierdere conexiune prin slăbirea 

şurubului de încastrare a modelului de aripă. Din această cauză, rigiditatea structurii a scăzut, 

ceea ce a condus la scăderea frecvenţelor de rezonanţă. Toate testele din această etapă au 

folosit aceleaşi matrici ale sistemului şi, implicit aceleaşi amplificări ale compensatorului şi 

filtrului, construite pe configuraţia nominală. Primul test a constat în rularea programului de 

comandă fără a modifica frecvenţele de excitatie, frecvenţele de rezonanţă ale modelului 

neafectat. Se observă foarte uşor, din compararea graficelor, o modificare, atât în influenţa 

perturbaţiei asupra sistemului, cât şi a valorii comenzii. Analiza FFT a semnalului de răspuns 
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al structurii evidenţiază aparitia unui nou vârf de rezonanţă la o valoare a frecvenţei de cca 20 

Hz. Ca urmare, am încercat determinarea acestei frecvenţe prin excitarea structurii cu un 

semnal de tip implus, fără a mai introduce semnalul de comandă. Acest test a confirmat 

valoarea determinată anterior.  

Testarea performanţelor algoritmului de comandă pentru noul sistem s-a realizat prin 

introducerea unei pertubaţii de tip sumă de sinusoide, faţă de testele anterioare modificând 

doar frecvenţa de excitaţie a primului mod. Atenuarea obţinută este mai mică decât în cazul 

sistemului nominal, însă se păstrează la o valoare ridicată de 12.31 dB.  

Întrucât, din punct de vedere fizic nu a fost posibilă modificarea frecvenţelor de 

rezonanţă în limite mai mari fără a altera starea sistemului, am considerat că rezultatele 

acestui ultim test pun în evidenţă caracterul robust al legii de comandă. De asemenea 

rezultatele testelor anterioare confirmă performanţele foarte bune care se pot obţine. Deşi 

valorile atenuărilor obţinute experimental diferă de cele ale simulărilor, comportamentul 

sistemului comandat este similar.  
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CONCLUZII FINALE  

ŞI DIRECŢII DE DEZVOLTARE 
 
 Lucrarea şi-a propus să dezvolte câteva legi de comandă aplicabile în primul rând 

sistemelor aerospaţiale, dar nu numai. Scopul urmărit este de atenuare a amplitudinii 

vibraţiilor unui model de aripă de avion din material compozit, cu ajutorul unor elemente de 

acţionare piezoelectrice. Tema este de actualitate, iar materialele folosite de ultimă generaţie. 

Uzual, în aplicaţii din domeniul frecvenţelor mai mari de 5 Hz, materialele piezoelectrice au 

devenit consacrate datorită forţei mari pe care o pot dezvolta, dar mai ales datorită preciziei şi 

vitezei de acţionare. Tipul de element de acţionare folosit în lucrarea de faţă este unul din cele 

mai noi elemente pe bază de materiale piezoelectrice, cu câteva avantaje evidente faţă de 

materialele piezoelectrice clasice monobloc. În primul rând direcţia de acţionare este bine 

definită, iar efectul obţinut este de cca 2 ori mai puternic datorită utilizarii efectului d33. Apoi, 

elementele de acţionare pe bază de fibre piezoelectrice MFC au avantajul de a se „aşeza” mult 

mai bine pe suprafeţe curbe datorită flexibilităţii ridicate. Greutatea şi caracteristicile elastice 

ale MFC influenţează nesemnificativ proprietăţile structurii pe care sunt aplicate. Conform 

celor declarate de serviciul de presă al centrului LANGLEY - NASA, tipul de element de 

acţionare MFC a fost premiat  ca cea mai bună invenţie a anului 2006. 

La nivel teoretic am pornit de la o lege de comandă optimală recunoscută în ceea ce 

priveşte caracteristicile de robusteţe pe care le oferă, legea LQR.  Întrucât, din punct de 

vedere practic, această lege de comandă nu poate fi implementată din cauza imposibilităţii de 

a măsura toate stările sistemului, am optat pentru cuplarea compensatorului LQR cu un filtru 

Kalman care are rolul de a estima stările. Legea obţinută, LQG, are avantajul că poate fi pusă 

în practică, dar are şi marele dezavantaj că nu mai păstrează caracterul robust al legii LQR. 

Pentru a elimina acest dezavantaj am aplicat o procedură de recuperare a buclei şi, implicit, a 

caracteristicilor de robusteţe ale legii de comandă LQR, procedură cunoscută ca Loop 

Transfer Recovery (LTR). Determinarea matricilor de amplificare ale compensatorului şi 

filtrului este realizată atât prin analiză grafică (loopshaping), cât şi prin analiza valorilor 

funcţiilor de sensibilitate şi a complementarei ei. Abordarea acestor două criterii simultane 

poate fi privită ca o contribuţie proprie, însă cea mai importantă contribuţie proprie o 

reprezintă cuplarea legii de comandă LQG/LTR cu un model intern şi, în plus, proiectarea 

unei asftel de legi pentru un sistem decuplat în moduri comandate şi moduri neglijate. 

Demonstrarea capacităţii legii de comandă obţinute de a elimina efectele negative ale 

modurilor proprii neglijate („efecte de spillover”), cât şi caracteristicile de performanţă şi 
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robusteţe demonstrate prin teste numerice reprezintă un punct forte al lucrării.  

Pentru a nu rămâne la nivelul de studiu teoretic, lucrarea prezintă şi o parte aplicativă 

în care a fost testată una din legile de comandă dezvoltate. Atenuările obţinute pe modelul 

experimental confirmă performanţele remarcabile ale legii de comandă de tip LQG/LTR, lege 

relativ uşor de implementat pe structuri reale. Deşi, la nivel experimental, nu am testat decât o 

variantă de bază a legii de comandă, sunt mari şanse ca această lege care are încorporat un 

model intern să poata fi implementată pe un sistem real. Una din direcţiile de dezvoltare 

ulterioară poate fi configurată pentru această testare. Mai mult, testarea ar putea fi realizată în 

condiţii de tunel aerodinamic pentru demonstrarea capacităţii legii de comandă de a 

îmbunătăţii condiţiile de flutter. O altă direcţie de cercetare o poate reprezenta proiectarea 

unei astfel de legi de comandă capabilă să atenueze perturbaţii de tip zgomot alb filtrat, 

perturbaţii care sunt mult mai apropiate de condiţiile reale de zbor. Pe de altă parte, 

prelucrarea semnalelor de ieşire ale senzorilor ar permite determinarea în timp real a 

frecvenţelor proprii ale sistemului şi urmărirea modificărilor din structura sistemului. 

Următorul pas ar fi proiectarea unei legi de comandă care sa fie capabilă să se adapteze 

acestor eventuale modificări structurale, astfel încât energia introdusă de legea de comandă să 

nu destabilizeze sistemul până în momentul unei inspecţii amănunţite şi remedierii 

problemelor aparute. Un astfel de sistem de comandă ar avea rol dublu de atenuare a 

vibraţiilor şi de monitorizare structurală folosind aceiaşi configuraţie de senzori şi elemente 

de comandă. 
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