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Introduccio  

 

El present projecte és un estudi del control d’actitud de coets de sondeig 

atmosfèrics. El projecte està dividit en sis capítols se la següent manera: en el 

primer capítol es realitza un estudi mecànic de la dinàmica d’un llançador i es 

tenen en compte forces i moments d’empenta, pes i resistència de l’aire. El 

segon capítol és un estudi dels diversos sistemes de control TVC (Thrust Vector 

Control) que finalitza amb l’obtenció d’un model de deflexió del doll de gasos de 

la tovera. A continuació es troben tres capítols sobre estratègies de control 

automàtic: el tercer tracta de control clàssic PID (Proporcional-Integral-Derivatiu), 

el quart sobre control predictiu d’horitzó constant MPC (Model of Predictive 

Control) i el cinquè parla de control adaptatiu, ja sigui control amb previsió de 

guany o control STR (Self-Tunning Regulator). En tot moment s’estudia el control 

del llançador en els eixos transversals (moviments semblants al de capcineig) i 

també el gir axial (moviments com el de guinyada) Finalment, en el sisè capítol 

s’exposa la implementació real d’un control, amb els problemes que comporta 

passar d’un model simulat a un model real. 

En els capítols 3, 4 i 5, en que s’estudien diferents tipus de control, s’obtindrà un 

model de control que permeti mantenir actitud del coet en la vertical. Així, al final 

hi haurà tres reguladors diferents, un PID, un MPC i us STR. En el sisè capítol 

s’estudia com implementar un d’aquests reguladors en un hardware real i els 

problemes de discretització i retards en el temps. 

Per últim, al final de projecte es troben els capítols de les conclusions i futurs 

desenvolupaments, la planificació, el pressupost i les qüestions mediambientals 

Els annexos contenen els codis informàtics empleats per a la simulació de tots 

els controladors (codis en Matlab i Simulink) i el codi de control final (C). També 

hi ha els plànols de la tovera per aconseguir la deflecció del doll de gasos. 
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Llista de símbols 

Física  

CP centre de pressions 

CG centre de gravetat 

0 punt d’aplicació de forces d’empenta 

  angle d’atac 

  angle d’azimut 

x direcció axial 

y direcció transversal 

z direcció tranversal que completa el triedre a dretes 

  angle de guinyada 

  angle de capcineig 

  angle d’alabeig (o també capcineig) 

  angle de deflexió del doll de gasos 

  força del pes 

    força d’empenta 

  força de resistència aerodinàmica 

   moments d’empenta 

   moments aerodinàmics 

  velocitat del llançador respecte l’aire 

    angles d’inclinació del llançador respecte el vent 

  secció transversal del llançador 

   Coeficient de resistència aerodinàmica 

  pressió 

  temperatura 

   temperatura de recés 

  inèrcia 

  longitud, distància entre dos punts indicats pels subíndexs 

  nombre de Mach 

  temps 

  massa 

 ̇  ̇  ̇ velocitats lineals 

 ̈  ̈  ̈ acceleracions lineals 

 ̇  ̇  ̇ velocitats angulars 

 ̈  ̈  ̈ acceleracions angulars 

   indica eixos vent 

   indica eixos cos 

       indica la direcció a que es refereix una força, moment o deflexió 
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Control 

G funció de transferència 

C funció de control 

D funció de denominador 

   guany proporcional 

   guany integral 

   guany derivatiu 

   temps integral 

   temps derivatiu 

MG marge de guany 

M  marge de fase 

  sortida o resposta d’un sistema 

  senyal de control 

        mínim, màxim i amplitud d’horitzó de predicció 

     horitzó de control 

    funcions de pes 

  variable contínua 

  variable discreta 

Injecció TVC 

   flux primari 

   flux secundari o flux d’injecció 

   força del flux primari 

   força del flux secundari o flux d’injecció 

  relació de fluxos primari i injectat 

  relació de temperatures entre el flux primari i l’injectat 

Sigles 

TVC Thrust Vector Control 

PID Proporcional-Integral-Derivatiu 

PI Proporcional-Integral 

P Proporcional 

MPC Model Predictive Control 

STR Self-Tunning Regulator 

LITVC Liquid Injection TVC 

GITVC Gas Injection TVC 

HGITVC Hot Gas Injection TVC 

SISO Single Input – Single Output 

MIMO Multiple Input – Multiple Output 
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Objecte 

 

L’objecte del present projecte és l’estudi, el disseny i la implementació d’un 

sistema de control d’actitud per a petits coets i sondes de fins a 20kg. En concret 

s’elegeix el sistema TVC (Thrust Vector Control), que es basa en el control del 

vector empenta. 

Aquest projecte té dues parts ben diferenciades: per un costat els primers 

capítols tracten de la modelització del coet i del sistema de deflecció del doll de 

gasos (aquest sistema de deflecció de gasos és l’anomenat TVC). La 

modelització del coet no és més que obtenir les equacions físiques que modelen 

la dinàmica del coet. La modelització del sistema TVC és l’estudi de diversos 

mecanismes de deflecció del doll de gasos i la relació entre la deflecció del doll i 

les variables manipulades que realment es poden controlar. Per altra banda el 

projecte es centra en l’estudi i la obtenció d’un regulador d’actitud i de velocitat 

de gir. Per a obtenir aquest regulador s’estudien diferents models de control: 

PID, MPC, STR, Gain scheduling... Per últim hi ha un capítol en que s’uneixen la 

física del coet i el regulador seleccionat i s’estudia el seu comportament així com 

també s’estudia el fet de implementar el regulador en un hardware digital, la 

velocitat de càlcul, la velocitat dels actuadors, la sensibilitat del sensor, etc. 
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Justificacio  

 

Com bé diuen, la potència sense control no serveix per a res. El control de 

l’actitud d’un coet és important per a mantenir el rumb d’aquest. Qualsevol 

pertorbació sobre el coet, per petita que sigui, pot resultar catastròfica. Per tal de 

salvar les pertorbacions caldrà dotar al coet d’un sistema que avaluï la direcció 

que segueix el coet en la seva trajectòria i sigui capaç de corregir aquesta 

direcció. 

Un sistema de control d’actitud té tres objectius, per un costat ha de dotar al coet 

d’un sistema de direcció (fent un símil amb les embarcacions, un sistema de 

control d’actitud s’assimila en funcions a un timó d’un vaixell); ha de permetre 

salvar pertorbacions (pertorbacions atmosfèriques, vent, zones d’aire calent, 

turbulència, correcció de la desviació de la trajectòria provocada per l’acceleració 

de Coriolis) i finalment també ha d’estabilitzar tot el sistema llançador. 

El sistema de control es dissenya per a un coet concret, el RockLab2, un coet de 

3m l’alçada, 20cm de diàmetre i uns 20kg de pes. Les característiques d’aquest 

coet es poden trobar en els annexos. 

En el present document s’estudien diferents sistemes de control d’un coet 

basades en control del vector empenta (TVC): aletes direccionals, microthrusters 

laterals, tovera direccional, injecció de gasos directament a la tovera... i finalment 

es dissenya el control del sistema escollit. 
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Abast 

 

El projecte consta de dues parts diferenciades: 

 La primera part estudia la resposta del coet en funció dels paràmetres de 

la tovera, les aletes, microthusters... i s’obté un model lineal d’aquest. 

 La segona part consisteix en el disseny d’un controlador que en funció de 

la posició del coet executa les correccions pertinents d’actitud. 

A trets generals, en el present projecte es tractaran els següents temes: 

 Dinàmica i cinemàtica del sistema llançador en front a la deflexió del doll 

de gasos (Thust Vector Control). 

 Obtenció del model matemàtic linealitzat de control del coet (PID, STR, 

MPC) 

 Implementació del model de control en el cas real i simulació 

computeritzada (Control del model no lineal utilitzant un regulador 

dissenyat a partir del model lineal.) 

En el present projecte no s’estudiarà el següent: 

 No es dissenyarà cap tovera, és donada 

 No es dissenyarà cap sistema actuador, es prendran els comercials ja 

existents 

 No es realitzaran proves experimentals del controlador, tant sols 

s’efectuaran proves de simulació 

 L’elecció del combustible del coet cau fora l’abast d’aquest projecte i és 

motiu d’un altre estudi. 
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Estat de l’art 

Sistemes de guiatge 

Des dels principis de l’astronàutica ja existeix la necessitat del control de l’actitud 

dels grans coets que es desenvoluparen durant la guerra freda. El més antic 

d’aquests sistemes són els motors de Vernier o propulsors laterals. El 

funcionament d’aquest sistema és molt senzill, al voltant del motor principal es 

disposen una sèrie de motors més petits. Aquests motors no estan alineats amb 

el centre de gravetat del coet, per tant, si aquests motors s’encenen es crearà un 

moment no nul al voltant del centre de gravetat del coet que modificarà la seva 

actitud. Varen ser utilitzats en la dècada dels 60’s pels llançadors Soyuz, R-7 i 

Atlas, i han arribat a l’actualitat de mans de l’Space Shuttle. 

Els avantatges que oferia aquest sistema de control era que no necessitaven 

actuadors servo-hidràulics d’altes prestacions i no necessitaven desviar el flux 

principal; d’aquesta manera es podia aconseguir desacoblar l’empenta 

proporcionada pel flux i el control ofert pels motors Vernier. Els inconvenients 

d’aquest sistema és que és un sistema gran i pesat i es torna inviable per a coets 

de dimensions reduïdes. A més a més són poc útils per a coets a propergols 

sòlids, on no es pot controlar la magnitud del vector empenta. Per aquests 

motius s’utilitzen també altres sistemes de control d’actitud, tot i que aquest 

sistema no desapareixerà mai dels grans coets. 

 
Fig. 0.1: Esquema dels 

motors Vernier 

(H.A.A, 2011) 

 

 
Fig. 0.2: Motors del llançador Soyuz, s'observen 20 motors 

d'empenta i fins a 12 motors basculants Vernier (Ingalls, 

2004) 
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Com s’observa en la figura 0.2, el motor del llançador Soyuz disposa de 20 

motors principals (16 en „boosters‟ i 4 centrals per a una segona etapa) i 12 

motors Verneir (8 en els „boosters‟ i 4 en la segona etapa). El sistema de control 

està sobredimensionat, donat que tant sols amb 2 motors Vernier disposats a 90º 

l’un de l’altre és suficient per al control de l’actitud del coet. El sistema de control 

pot actuar sobre 24 variables diferents (empenta i direcció de cada motor 

Vernier) per a controlar tant sols dues variables, l’azimut en x i en y. El sistema 

de control té múltiples opcions per a dur a terme aquesta tasca. 

Un segon mètode existent per al control de coets és la injecció lateral de fluid en 

la tovera (LITVC, Liquid Injection TVC). És un sistema que varen utilitzar els 

llançadors Titan III i Titan IV. Aquest sistema consisteix en injectar un fluid a la 

tovera de forma transversal al doll de gasos principal. És un sistema que actua 

directament sobre el doll per aconseguir la direcció pretesa. El fluid injectat pot 

ser un fluid inert a la reacció, un fluid reaccionant o els propis gasos d’expansió 

de la reacció. Un dels avantatges d’aquest sistema són que es redueixen les 

pèrdues axials donat que el doll surt principalment axial a la tovera però en 

magnituds diferents, és a dir, en certes zones de l’àrea de sortida els gasos 

tindran major velocitat que en altres zones. L’altre avantatge principal és que té 

un temps de resposta molt ràpid gràcies a actuar directament sobre el doll i no 

sobre mecanismes que moguin superfícies. El principal desavantatge d’aquest 

sistema recau en l’estudi de fluids a l’interior de la tovera. L‘injecció d’un fluid 

lateralment a la tovera pot causar despreniment de la vena fluida, creació d’una 

ona de xoc i separació de flux per una gran diferència entre les velocitats de tall 

d’ambdues capes. No obstant aquest és un problema de modelat i no un 

desavantatge real d’aquest tipus de control. En aquest cas no només cal estudiar 

com interactuen el fluid injectat amb el doll principal sinó també com interactuen 

dues zones d’injecció properes. 

 

Fig. 0.3: Esquema dels fluids injectats en una tovera (Carreras, 2012) 
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Un tercer mètode per de control del vector empenta és l’ús de deflectors del doll 

a l’interior de la tovera. Aquests deflectors poden desviar tot o part del flux que 

surt de la tovera per a corregir l’azimut. Aquest sistema va ser utilitzar per míssils 

com el V2 o el Redstone. Un del avantatges principals d’aquest sistema és que 

és lleuger i amb aletes petites es pot aconseguir una gran maniobrabilitat del 

llançador. Però aquest sistema té dos gran desavantatges que han fet que caigui 

en desús, per un costat la deflexió del doll principal augmenta les pèrdues 

d’empenta i la turbulència, i per un altre costat les aletes deflectores pateixen un 

gran desgast a causa de les altes temperatures dels gasos expulsats, per això és 

un sistema d’un sol ús. 

 

Fig. 0.4: Reconstrucció dels deflectors del míssil V2 (Wise, 2007) 

 

Finalment existeix un quart sistema de guiatge de llançadors, la tovera basculant. 

Consisteix en penjar la tovera d’una ròtula i deflectir tota la tovera per aconseguir 

la desviació del vector empenta. Utilitza dos o més actuadors, normalment 

hidràulics, per a desviar la tovera. L’avantatge que presenta és que tot el doll 

s’utilitza per a propulsar el llançador i també per a guiar-lo, però presenta més 

desavantatges: necessita actuadors pesats per deflectir la tovera amb el doll 

(pes de la tovera i empenta del doll), necessita un sistema d’alimentació extern 

per moure els actuadors, cal una ròtula resistent perquè assolirà altes 

temperatures i la major part d’empenta del coet passarà a través d’aquesta, i 

finalment el sistema pot resultar inestable. 
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Fig. 0.5: Tovera basculant (Carreras, 2012) 

A mode de resum es presenta un esquema dels quatre sistemes de guiatge 

esmentats. 

 

Fig. 0.6: Esquema dels sistemes de guiatge (Carreras, 2012) 
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Estratègies de control 

Tal com s’ha dit en l’abast del projecte, en aquest estudi no es crearà cap 

estratègia de control nova. L’objectiu d’aquest estudi és obtenir un control d’un 

coet de sondeig atmosfèric utilitzant alguna de les estratègies de control 

existents. En aquest capítol farem una petita repassada d’algunes de les 

estratègies de control existents. Les estratègies estudiades en l’estudi 

s’explicaran amb més detall en els capítols corresponents. 

Existeixen gran quantitat d’estratègies de control, algunes de les seves 

característiques són: 

 Linealitat: Control lineal i no lineal 

 Quantitat d‟Inputs i Outputs: Control Single Input – Single Output (SISO) o 

Multiple Input – Multiple Output (MIMO) 

 Continuïtat: Control continu i control discret 

 Preveure errors futurs o no: Control predictiu o no predictiu 

 Transitorietat: Control estacionari o no estacionari 

En una primera aproximació cal diferenciar els sistemes de control lineals i no 

lineals. La diferència recau en els models de la planta (sistema a controlar). La 

física de les coses acostuma a ser una física no lineal, això ens obliga a emprar 

controls no lineals, com per exemple, el control de la dinàmica d’un vol que conté 

termes dependents de la velocitat elevats al quadrat, o el control tèrmic per 

radiació, que conté termes de temperatura elevades a quatre. No obstant, els 

sistemes de control no lineals són més complicats que els sistemes lineals i 

requereixen més temps de càlcul.  

 

Fig. 0.7: Pèndol invertit. La seva física és no lineal perquè conté funcions trigonomètriques, 

però entorn el punt d'equilibri les equacions es poden linealitzar (Burn, 2007) 
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Existeixen també els models de física lineals, que són models en que la física és 

lineal, com és, per exemple, un sistema massa-molla, típic model d’un sistema 

amortidor d’automòbils. Finalment, existeixen els models linealitzats, és a dir, 

aquells models en que la física no segueix equacions lineals però si les 

pertorbacions són petites es pot realitzar una expansió de McLaurin fins al primer 

ordre entorn el punt objectiu de forma que les equacions queden linealitzades. 

Tant els models lineals com els models linealitzats usen controls lineals, que són 

més senzills d’ajustar i requereixen menors temps de càlcul. 

Els sistemes SISO són sistemes en que tant sols hi ha una variable de control i 

tant sols és necessari controlar una variable de sortida, com en el ja esmentat 

exemple del pèndol invertit. En aquest exemple l’entrada de control és 

l’acceleració de la base del pèndol i la sortida és la inclinació del pèndol. Per 

altra banda existeixen els sistemes MIMO, és a dir, sistemes en que hi ha més 

una o més entrades i una o més sortides. El típic exemple d’aquest problema és 

l’exemple de la dutxa (Espìnosa, 2003): tenim dues sortides de la dutxa, el cabal 

d’aigua i la temperatura, i dues entrades de control, la obertura de les vàlvules de 

la canonada freda i la canonada calenta. Donats uns requeriments de cabal i 

temperatura existeix una posició de les vàlvules que ens permetran satisfer 

aquesta condició. En aquest cas hem tractat un problema de 2x2 variables (la 

matriu del problema és quadrada) i on la solució és única, però el problema 

també pot tenir una matriu rectangular, és a dir, amb més entrades que sortides 

(es pot controlar amb diferents punts d’operació) o amb més sortides que 

entrades (no sempre serà controlable, dependrà de la física del problema).  

 

Fig. 0.8: Model MIMO de la dutxa (Espìnosa, 2003) 
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Les estratègies de control continues o discretes defereixen en que el control 

continu requereix controladors analògics mentre que el control discret tracta les 

variables mostrejades en un determinada freqüència per a poder ser programat 

en un suport informàtics (control digital). El fet de fer un control discret canvia 

lleugerament les equacions, donat que ja no es pot integrar, sinó sumar , i no es 

pot diferenciar, sinó calcular secants. Això no és necessàriament un inconvenient 

al control, sinó que amb sistemes informàtics es poden realitzar controls que 

eren totalment impossibles en sistemes analògics, com per exemple, el control 

predictiu, molt important en la indústria actual. 

Com hem dit al paràgraf anterior, el control predictiu utilitza control discret. El 

control predictiu és una estratègia de control que modifica les consignes de 

control en funció de l’error esperat en el futur. Això pot semblar ciència ficció, 

però com explicarem en capítols posteriors, aquesta estratègia és un sistema 

bastament utilitzat en la indústria. Bàsicament es basa en calcular l’error que 

s’espera dins d’uns instants de temps donat un error actual. Expliquem-nos 

millor: si en un instant determinat l’error del control és nul, res fa pensar que 

d’aquí a uns instants de temps l’error no sigui nul. Pel contrari, si a causa d’una 

pertorbació obtenim un error, aquest ha de ser minimitzat. Es poden enviar 

consignes de control de l’error, però en el temps que es calcula la consigna de 

control i l’actuador executa l’acció, aquest error ha crescut a causa de la pròpia 

física del sistema. Sabent això es pot dissenyar un control que tingui en compte 

l’error actual i els errors futurs, i ponderats convenientment enviï un senyal de 

control. D’aquesta forma es pot corregir l’error amb major rapidesa. No obstant, 

aquest sistema no es lliura de ser un sistema perfecte, necessita de major 

potència de computació i és més lent. 

El control predictiu es diferencia del control PID, conegut per tothom, en que el 

control predictiu corregeix errors previstos i el control PID corregeix errors del 

passat. Parafrasejant a (Camacho & Bordons, Control predictivo: pasado, 

presente y futuro, 2004): “Un control predictivo es como conducir observando la 

trayectoria de una carretera mientras que el control PID es como conducir 

mirando a través del espejo retrovisor”. 

 

Fig. 0.9: Analogia del control predictiu amb la conducció d'un automòbil (Camacho & 

Bordons, 2004) 
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Cap. 1: Model fï sic del coet 

Definicions 

En un projecte on l’objectiu és controlar la direcció d’un coet caldrà primer 

estudiar com és la dinàmica del coet per a obtenir un model matemàtic de les 

forces i moments del coet.  

Utilitzant la nomenclatura de (Recuenco, 2008) es defineixen el següent conjunt 

de conceptes, : 

 Centre de pressions [CP]: és el punt del coet on s’apliquen les forces 

aerodinàmiques sobre el coet: sustentació i resistència. 

 Centre de gravetat [CG]: és el punt on s’aplica el pes del coet. 

 Marge d’estabilitat: és la distància existent entre el centre de pressions i 

el centre d’estabilitat. No s’ha de confondre el marge d’estabilitat, que és 

un concepte físic, amb el marge de guany o el marge de fase, que són 

conceptes pertanyents al control. 

 Angle d’atac [ ]: és l’angle existent entre la velocitat i la direcció del coet. 

 Angle d’azimut [ ]: és l’angle que forma el vector velocitat amb la vertical. 

Les forces que actuen sobre el coet són: 

 Empenta [T]: és la força proporcionada pel motor que ens desplaça el 

coet. Es posiciona en un punt a l’interior de la tovera. En el present 

projecte es pretén controlar l’angle de desviació de l’empenta,  . 

 Pes [W]: el pes és la força gravitatòria que exerceix un planeta cap a 

qualsevol objecte. En el pes cal tenir en compte dues components, la 

massa estructural que es manté constant al llarg del vol i la massa de 

propulsant, que disminueix a mesura que aquest es consumeix. La 

disminució del pes provoca la variació de la posició del centre de 

gravetat, aquest punt tendeix a avançar cap la còfia. 

 Forces aerodinàmiques, resistència [D] i sustentació [L]: són les forces 

exercides per l’aire sobre l’estructura del coet. Estan centrades sobre el 

centre de pressions tot i que en realitat són forces distribuïdes al llarg de 

la superfície del llançador. 
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Amb el propòsit de facilitar la lectura del document també definim les següents 

paraules: 

 Doll: és el flux de gasos que surten per la tovera del coet i que 

proporcionen l’empenta. 

 Drag: Utilitzem el mot anglès drag com a sinònim de les forces de 

resistència aerodinàmica 

 Lift: Utilitzem el mot anglès lift com a sinònim de les forces de sustentació 

aerodinàmiques. 

 

Fig. 1.1: Variació de la posició del centre de gravetat a mesura que es crema el combustible 

Per a aconseguir un vol estable cal que els moments sobre el centre de gravetat 

siguin tals que encarin el coet sempre cap a l’azimut. És possible aconseguir 

aquest propòsit tant sols amb l’ús de les forces aerodinàmiques però a vegades 

aquestes forces són massa baixes i es requereix un control actiu de la direcció 

del coet, aquí és on apareix la possibilitat de controlar la direcció del vector 

empenta. 

Cal obtenir un model de les forces i moment sobre el coet i forçar      a més a 

més caldrà saber com es modifica la posició del centre de gravetat a mesura que 

es crema el combustible i com varia la posició del centre de pressions amb la 

velocitat i l’angle d’atac. Posteriorment es conformarà el model de control. 

 

Fig. 1.2: Forces sobre el coet 
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Model de forces i moment sobre el coet 

El model de forces i moment ha de ser tridimensional perquè no es sap quina 

serà la direcció de les pertorbacions i el sistema de guiatge és un sistema fix en 

el coet. Caldrà definir dos sistemes de coordenades, un sistema d’eixos vent que 

recollirà les forces sobre el coet i un sistema d’eixos body fixat en l’estructura del 

coet i que serà el que el controlador electrònic serà capaç d’avaluar i corregir. 

La diferència entre els eixos vent i els eixos body és que els eixos body 

conformen un sistema de posicionament fixat en el coet i que es mou amb 

aquest mentre que el sistema d’eixos vent és un sistema de coordenades que es 

mou depenent de la direcció en que el vent arriba al coet. Resulta més senzill 

definir les forces aerodinàmiques en el sistema d’eixos vent tot i que després 

s’haurà de transformar en el sistema d’eixos body. 

També s’inclou el sistema d’eixos terra, que és aquell fixat a la superfície del 

planeta Terra i sobre el qual es comprendrà millor el comportament del coet, 

donat que és el sistema en el que està situat l’observador. 

Es defineixen les component del sistema d’eixos body com: 

  : direcció axial, mirant cap a la còfia 

  : direcció transversal alineat amb una de les direccions principals del coet, per 

exemple, alineat amb un actuador. 

  , formant el triedre a dretes 

  : centre de coordenades centrat en el punt os en trobi la IMU (Inertial 

Measurement Unit) 

 

 
Fig. 1.3: Posició dels eixos sobre el coet 
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Els component del sistema d’eixos vent es defineixen com: 

  : direcció cap al vent 

  : direcció transversal dirigit cap a la força de resistència aerodinàmica 

  , formant el triedre a dretes 

  : centre de coordenades centrat en el centre de pressions, que és mòbil 

Es pot definir la base de canvi entre els eixos vent i els eixos body, provinent de 

tres rotacions d’Euler, com: 

 

Fig. 1.4: Figuració del canvis de base d’Euler 

Suposant que no bufa vent o que el vent que bufa té una velocitat molt menor a 

la que desenvolupa el coet, els eixos vent i els eixos terra són els mateixos. Així 

la transformació entre els eixos vent i els eixos body és: 
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(1.1a) 

 

I la transformació entre els eixos locals i els eixos vent és precisament la inversa 

de l’anterior 
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(1.1b) 

A més a més, donada la tridimensionalitat del problema caldrà definir les forces 

sobre el coet en les tres direccions i també els angles. D’aquesta manera 

definim: 

   : Inclinació del coet.   correspon a la inclinació sobre l’eix    i   correspon a 

la inclinació sobre l’eix   . Aquest angles són els angles a controlar. 

 : azimut del coet. Aquest angle ens dirà com estan posicionats els actuadors de 

la tovera respecte la vertical. 

 : angle d’atac respecte la línia axial del coet. 

 : angle d’atac transversal. 

     : angle de deflexió del flux respecte la línia axial del coet.    correspon a la 

deflexió del doll sobre l’eix    o el que és el mateix, al voltant de   ;    correspon 

a la deflexió del doll sobre l’eix    o el que és el mateix, al voltant de   . 

  : angle de deflexió tranversal del flux. No apareix en les equacions ideals però 

s’utilitzarà en el capítol de control per minimitzar les pertorbacions de gir del coet. 

Els següents diagrames mostren les components de les forces i els angles per 

tal de poder-les usar en un sistema de forces tridimensional. 

El pes sempre apunta cap al centre de la Terra, semblaria difícil definir-lo sobre 

els eixos body d’una altra forma que no fos utilitzant la transformació entre 

coordenades globals i locals: 
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(1.2) 

 

 



PFC: Memòria  Pau Manent Bistué 
Control d’actitud d’un coet atmosfèric per TVC 

30 
 

Per altra banda cal tenir en compte la contribució de l’empenta del motor. La 

figura mostra la descomposició de l’empenta en els tres eixos locals. L’angle   

és l’angle de deflexió real del doll, i és l’angle que ens proporcionarà control 

sobre l’actitud del coet. Aquest angle serà generalment molt petit, donat que si 

aquest angle es fa molt gran provocarà el desastre de la missió. Aquest angle 

està composat per    i   ,que són els angles que realment podem controlar per 

deflectir el doll.  

 

Fig. 1.5:Descomposició de l'empenta 

Una senzilla demostració ens explicarà com es relacionen aquests angles i quina 

forma prenen les components de l’empenta. L’empenta representada com la 

suma de tres components s’expressaria com 

  (

  
  
  

)  (
      

           
           

+ 

L’angle   no representa cap angle en concret, és un angle a hores d’ara 

desconegut. Per altra banda definim dues components planes de l’empenta: 

    √  
    

  

    √  
    

  

A la seva vegada es poden projectar aquestes 

components sobre els eixos corresponents. 

                    

                    

 
 

Fig. 1.6: Pseudocomponents 

de l'empenta 
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En aquests moments ja s’han obtingut els tres components de l’empenta, però 

resta un concepte per aclarir: el valor de  . S’han definit         com els valors de 

defexió del doll, però   no ha estat definida en cap moment com un paràmetre de 

control. Això és perquè   és un angle que és funció de        . Seguint el mateix 

procediment de projectar l’empenta sobre un pla, escollim el pla yz. 

     
   

  
 

√  
    

 

  
       

  
    

 

  
                

En resum, les components de l’empenta són: 

 ⃗       (

 
     

     

) 

(1.3a) 

                    (1.3b) 

 

La última contribució a tenir en compte és la de les forces aerodinàmiques. Les 

forces aerodinàmiques es poden reduir a dues: resistència i sustentació. La 

sustentació és una força perpendicular a la direcció del vent i la seva magnitud 

és un ordre de magnitud menor a la força de resistència quan estem parlant de 

cossos cilíndrics, com és el cas del coet. Per aquest motiu i amb la finalitat de 

simplificar el model de forces no es tindrà en compte la força de sustentació. La 

força de resistència aerodinàmica és paral·lela a la direcció del vent incident, 

però com els eixos locals són fixats a l’estructura del coet, caldrà determinar els 

angles d’incidència del vent. Aquests angles són  , que relaciona la velocitat real 

amb la velocitat axial del coet, i  , que relaciona les velocitats lateral i 

transversal. Totes aquestes velocitats s’obtenen de la integració en el temps de 

l’acceleració, mesurada per un sistema IMU. La força de resistència 

aerodinàmica queda com:  

(

  

  

  

)  
 

 
      (

    
        
        

+ 

(1.4) 

I els angles del vent es calculen com 

     
  

  
 

     
√  
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Fig. 1.7: Angles d'incidència del vent 

De la forma com s’ha definit els angles i les forces es poden expressar les forces 

sobre el centre de masses del coet en eixos locals com: 

  ̅   (

  

  

  

+  (

  
  
  

)  (

  

  

  

)  (

  

  

  

) 

Incorporant les equacions 1.2, 1.3a i 1.4 el sumatori de forces queda com: 

  ̅   (

  

  

  

+       (

 
     

     

)   (

        
                     
                     

+

 
 

 
      (

    
        
        

+ 

(1.5) 

 

En aquesta equació tenim les següents variables: 

      posició del coet respecte la vertical, angles donats per la IMU 

      angles d’atac del coet, calculats a partir de la velocitat del centre de 

masses del coet suposant que l’atmosfera està en calma. 

    velocitat del coet respecte l’aire, es pot calcular a partir de les dades 

obtingudes per la IMU suposant atmosfera en calma 

        Variables de control 

    posició angular axial del coet. És una variable que no està controlada 

però que com es veurà en les equacions de moment tampoc està 

pertorbada. Es redueix en una pertorbació del model que es suposa 

petita. 
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Per altra banda també cal calcular els moment, que s’expressen com: 

  ̅  (

    

    

    

)                   

  ̅  (

    

    

    

)        (

 
     

     

)  (
     
 
 

+   (

    
        
        

+  (
      

 
 

+ 

  ̅  (

   ̈

   ̈

   ̈

)        (

 
      

      

)       
 

 
      (

 
        

         
+        

(1.6) 

 

Amb les equacions de força i moment podem determinar quin és l’angle que cal 

desviar el doll per tal de corregir les desviacions en la trajectòria i també podrem 

calcular quines són les conseqüències de desviar aquest doll, com les 

acceleracions laterals o la disminució de velocitat axial. 

Centre de pressions 

Com ja s’ha dit al principi del capítol el centre de pressions és el punt on les 

forces aerodinàmiques creen un moment nul. Estudiar les forces aerodinàmiques 

en aquest punt és realment senzill, però a l’hora d’avaluar els moments que 

creen sobre el coet caldrà conèixer quina és la distància entre el centre de 

pressions i el centre de gravetat. Ambdós punts són mòbils en el coet. 

El centre de pressions es suposa contingut en l’eix de simetria axial del coet, 

però la posició axial varia en funció de l’angle d’atac i la velocitat. Això s’explica 

en la figura 1.8: a mesura que l’angle d’atac augmenta la distribució de forces 

aerodinàmiques és diferent sobre la superfície del coet. Les forces 

aerodinàmiques no augmenten de forma proporcional, sinó que depenen en gran 

mesura de la geometria de la secció travessada, doncs el punt on les forces 

aerodinàmiques tenen un moment nul es mourà al llarg del coet.  

Amb la velocitat passa un fenomen similar donat que les forces aerodinàmiques 

depenen quadràticament de la velocitat del coet respecte l’aire. 

Per al control del llançador és necessari conèixer la posició d’aquest per a aplicar 

els moments reconstituents adients. Mitjançant una taula de dades o una 

regressió polinòmica correcta es pot programar la posició del centre de 

pressions, i amb aquest dissenyar un controlador adequat. Possiblement un 

control adaptatiu sigui necessari per adaptar-se al punt d’operació en tot 

moment. 
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Fig. 1.8: Desplaçament del centre de pressions segons la posició del coet (Recuenco, 2008) 

 

L’estudi realitzat sobre el coet (Roger & Ferret, 2011) sobre la variació del centre 

de pressió per al coet estudiat mostra que per a un règim de vol atmosfèric 

comprés entre M=0.6 i M=0.9, règim en que s’aplicarà el control de doll, i per a 

angles propers a 0º el centre de pressions es manté pràcticament estàtic. Això 

resulta interesant de cara a realitzar un control més lleuger i ràpid.  

 

Fig. 1.9: Ajust de la posició del centre de pressions segons el Mach (Roger & Ferret, 2011) 
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Aquesta gràfica mostra un ajust de la posició del centre de pressions respecte el 

Mach del coet. La posició està referia al nas del coet, però ens interessa referir-lo 

a la base. Podem aproximar la posició del centre de pressions respecte la base 

del coet amb les següents linealitzacions: 
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 (1.7) 

 

Per altra banda també cal tenir en compte que el coeficient de resistència 

aerodinàmica    també canvia, en aquest cas amb la velocitat de vol. 

 

Fig. 1.10: Coeficient de resistència aerodinàmica respecte el Mach (Roger & Ferret, 2011) 

El coeficient de resistència aerodinàmica s’aproxima amb una funció a trossos 

formada per dues rectes i una paràbola: 
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 (1.8) 
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Centre de gravetat 

Tal com el centre de pressions es mou, el centre de gravetat també es mou amb 

més raó donat que el combustible es redueix. El document esmentat 

anteriorment [1] també estudia la variació del centre de gravetat, aquest cop en 

funció del temps, passant de            en el moment de l’enlairament a 

           quan s’ha consumit tot el combustible. El combustible d’aquest 

coet es crema en 28 segons, per tant es pot obtenir una llei lineal que ens digui 

la posició del centre de gravetat en funció del temps. 

                  [ ]   [    ] 

 

Fig. 1.11: Màxim i mínim del centre de gravetat i del centre de pressions (Roger & Ferret, 

2011) 

No obstant un cop calculat les forces i moments sobre el coet, el control haurà de 

comptar amb un sistema de relaxació per evitar la dependència total de les 

pertorbacions i així incloure totes les aproximacions dels càlculs de fluids i 

mecànica, que mai són exactes. 

Massa, pes, inèrcies i empenta 

La massa del coet disminueix a mesura que consumeix combustible. Això es 

tradueix en que cal introduir una funció que modifiqui la massa i les inèrcies del 

model a mesura que passa el temps. Les equacions són: 

                  [  ] 

         [ ] 

              [    ] 

                [    ] 
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Una cosa similar passa amb l’empenta, per efectes tèrmics i de la geometria del 

gra de combustible l’empenta no és constant al llarg del temps. De (Sargsyan, 

2011) l’empenta del coet segueix una forma: 

                                                  

                           [ ] 

Transformació de posicions centre de gravetat-IMU 

Per al cas en que la IMU no estigui situada al centre de masses del coet, cosa 

normal perquè el centre de masses es mou a mesura que es crema el 

combustible, les velocitats i acceleracions del centre de masses s’haurien de 

prendre com la composició de la velocitat en el punt mesurat i la distància al 

centre de gravetat. Com no hi ha moviment relatiu entre el coet i el sensor es pot 

expressar la velocitat i l’acceleració del centre de masses com: 

             (
 ̇
 ̇
 ̇
+  (

 ̇
 ̇
 ̇

)  (
       

 
 

+ 

    (

  

  

  

+  (
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, (1.10) 
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Simulació 

Per tal d’estudiar la resposta dinàmica del coet a les deflexions del doll s’ha creat 

un model del coet en Simulink. El model s’adjunta als annexos del document i 

com a material addicional a la memòria. El que ens importa de la simulació és 

veure què ocorre amb el coet donada una certa deflexió del doll. 

Resposta sense deflexió del flux 

En el gràfic de posicions (figura 1.12a) s’observa que l’alçada va creixent des de 

l’inici fins al final mentre que el coet no es mou lateralment en cap direcció. Pel 

que fa a les velocitat ocorre el mateix. El gràfic de les acceleracions (figura 

1.12c) també mostra acceleracions tant sols en la direcció axial. La seva forma 

no és lineal ni suau, això és degut a: 

 L’empenta del motor no és constant al llarg de tota la combustió. 

 La massa i les inèrcies del coet disminueixen donat que s’està cremant el 

combustible, cada vegada el coet pesa menys. 

 Existeixen forces de resistència aerodinàmica, que són fortament no 

lineals. 

Pel que fa a la posició angular del coet en l’espai, aquesta no canvia en cap 

moment, el coet sempre puja recte. 

 (a)  (b) 

 (c) 

Fig. 1.12: a)Posició, b)velocitat i c)acceleració 

del coet al llarg del temps sense aplicar 

deflexions al doll 
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Resposta a salt unitari                        

 (a) 

 (b) 

 (c) 

Fig. 1.13: a) Posició, b) velocitat i c) acceleració del coet al 

llarg del temps amb                        
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Resposta a salt unitari                        

Comparant les figures 1.13a i 

1.14a s’observa, la diferència 

temporal entre el salt unitari a 15 

o 20 segons modifica el punt on 

el coet és inestable. De l’estudi 

dels gràfics es veu que el coet 

dóna voltes sobre sí mateix 

‘loopings’. 

Amb les velocitats lineals 

(figures 1.13b i 1.14b) ocorre 

d’una forma similar. En blau es 

mostra la velocitat axial del coet, 

mentre que en verd tenim la 

longitudinal en un eix. Prenen 

una forma sinusoidal, el que 

signigica que el coet gira sobre 

si mateix. 

La visualització de les 

acceleracions (figures 1.13c i 

1.14c) ens mostra que les 

deflexions frenen l’avanç del 

coet. 

 (a) 

 (b) 

 (c) 

Fig. 1.14: a) Posició, b) velocitat i c) acceleració del coet al 

llarg del temps amb                        
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Resposta a salt unitari                         

 (a) 

 (b) 

 (c) 

Fig. 1.15: a) Posició, b) velocitat i c) acceleració del coet al llarg del temps amb    
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Resposta a salt unitari                         

Com s’observa en les figures 

1.15ª i 1.16ª, la resposta per a 

les mateixes condicions 

canviant únicament el salt 

unitari, en comptes de ser de 

0.001 radiants sigui de 0.01 

radiants provoca que les 

oscil·lacions siguin 

aproximadament 10 cops més 

ràpides. Pel que fa a la resta 

tot es manté igual. 

(a) 

 

(b) 

 

 (c) 

Fig. 1. 16: a) Posició, b) velocitat i c) acceleració del coet al 

llarg del temps amb                         
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Resposta a salt unitari             
                 

     

 (a)  (b) 

En aquest cas la deflexió del doll s’ha fet en 

una direcció diferent a les de y i z. Les 

velocitats, posicions i acceleracions es 

mouran en funció d’aquestes deflexions. Es 

pot observar l’acoplament entre angles. 

 (c) 

 (d)  

(e) 

Fig. 1.17: a) Posició, b) velocitat, c) acceleració, d) posició angular i e) acceleració angular en aplicar 
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Resposta a senyal sinusoïdal                       

També s’han simulat les respostes a una entrada sinusoïdal. El motiu és que el 

control del coet haurà de moure’s a banda i banda del coet per controlar unes 

pertorbacions, que en principi són aleatòries, el moviment del coet es podria 

ajustar amb certa facilitat a una sèrie de Fourier. 

 (a) 

 (b) 

 (c) 

Fig. 1.18: a) Posició, b) velocitat i c) acceleració del coet al llarg del temps amb  
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Resposta a senyal sinusoïdal                        

S’observa un comportament 

sinusoidal de la posició 

(figures 1.18a i 1.19ª), és a 

dir, el coet acaba efectuant 

„loopings‟. 

Una altra observació és que 

en el cas de tenir deflexions 

de baixa freqüència, tot i que 

aquestes siguin petites, 

afecten en major mesura a 

l’actuació del coet. Això es 

déu que a major freqüència 

les pertorbacions es veuen 

més com a impulsos unitaris. 

Si la física del coet no respon 

a freqüències tant altes, per 

pertorbacions d’alta 

freqüència deixen de ser un 

problema greu i ens haurem 

de fixar en les pertorbacions 

de baixa freqüència, tot i que 

siguin més petites en mòdul, 

donat que seràn més 

perjuduicials per a l’actuació. 

(a) 

(b) 

(c) 

Fig. 1.19: a) Posició, b) velocitat i c) acceleració del coet al 

llarg del temps amb                        
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Aquest raonament queda palès en els gràfics d’acceleració, a baixa freqüència 

de pertorbacions les acceleracions sobre el coet són majors tot i que la 

pertorbació sigui deu cops menor a una pertorbació de freqüència major. 

 (a) 

 (b) 

Fig. 1.20: Acceleració angular en el cas de a)                       i b)         

               

Estudiant les acceleracions angulars es veu com ha ocorregut aquest fenòmen. 

Quan les pertorbacions són baixa freqüència el coet va carregant-se cap a un 

costat, fins que el gir acumulat és massa gran i ja no pot ser estabilitzat. Per 

contra, en pertorbacions de major freqüència l’angle guanyat en un interval es 

perd en el següent interval de la pertorbació, mantenint-se el coet al voltant de la 

posició objectiu durant més temps. Al final tota pertorbació aconsegueix 

desestabilitzar el coet.  
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Cap. 2: Model de la tovera 

Objectiu 

En aquest capítol es tracta la tovera des del punt de vista del control del vector 

empenta (TVC). L’objectiu final és obtenir una relació entre els angles de deflexió 

reals del doll i els paràmetres de control sobre la tovera. 

Introducció 

En el capítol 1 s’ha obtingut el conjunt d’equacions que regeixen el moviment del 

coet. Les equacions contenen uns termes inercials, un termes que depenen de la 

resistència aerodinàmica, un terme del pes i finalment també contenen un terme 

que depèn de l’empenta del motor i de la deflexió del doll de gasos. En el control 

de l’actitud del coet es tracta sobretot amb aquesta deflexió del doll de gasos per 

a donar l’actitud que hom desitgi al coet. 

Però aquí ve el motiu d’aquest capítol: l’angle de deflexió del doll de gasos no és 

un angle geomètric que existeixi en la realitat i que es pugui controlar 

directament, tant sol és un angle que expressa com es desvien els gasos 

respecte l’eix central del coet. Per a visualitzar-ho millor posem dos exemples. El 

primer exemple és el de la tovera basculant. Donat un angle   a la tovera, un 

angle real i que es pot mesurar, el doll de gasos no es deflectirà aquest angle, 

sinó que ho farà en un angle   diferent. El segon exemple contempla una tovera 

d’injecció de fluid, on la tovera és fixa però per aplicació de flux lateral 

s’aconsegueix una modificació en la velocitat del fluid i una deflexió del doll. En 

aquest cas no hi ha deflexió de cap element, sinó que la deflexió del doll   es 

relaciona amb els fluxos màssics de la tovera  ̇ 

(a) (b) 
(c) 

Fig. 2.1: Deflexió de doll degut a diverses causes. a) configuració normal, b) tovera 

basculant c) tovera d'injecció 
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Sistema de TVC 

El primer pas en el tema del Thrust Vector Control és elegir un sistema físic de 

control, doncs depenent del sistema els paràmetres de control seran uns o altres. 

Començarem doncs fent un breu repàs dels diferents sistemes existents. 

Tovera basculant 

Es pot presentar en diverses formes, es basa en moure mecànicament la tovera 

del coet per aconseguir una deflexió del doll de gasos. Utilitza una tecnologia 

senzilla, no té pèrdua d’empenta i pot aconseguir una deflexió del doll de gasos 

fins a 20º. Requereix actuadors potents i la velocitat de variació d’angle és de 

l’ordre 5º/s 

 

Fig. 2.2: Toveres basculants (Sutton, 2001) 

Aletes deflectores 

Existeixen diferents sistemes d’aletes deflectores: 

 Deflection Vanes: Aletes situades a continuació de la tovera i que desvien 

el doll. 

 Jetavator: és una aleta diametral a la sortida de la tovera i que es pot 

girar per a modificar el doll i produir una deflexió efectiva 

 Jet tabs: és un mecanisme que modifica l’àrea de sortida de la tovera. 

L’àrea que veu és menor i irregular, provocant un doll no centrat i 

deflectit. Aquests elements poden estar situats a la sortida de la tovera o 

també a la gola de la mateixa. 

En general aquests sistemes pateixen d’una gran erosió, incrementen la 

resistència aerodinàmics del vehicle, redueixen l’impuls específic entre un 2 i un 

5% i redueixen l’empenta del motor entre un 0.5 i un 3%. A favor té que és un 
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sistema testejat i amb bons resultats, permet deflexions del doll fins a 9º amb 

una velocitat variacional de 100º/s 

 

Fig. 2.3: Aletes deflectores (Sutton, 2001) 

Motors Vernier 

Aquests motors es posicionen als laterals del coet per provocar-ne la deflexió. 

Són motors basculants tot ells i s’utilitzen en coets de grans dimensions. Tenen 

característiques similars al de la tovera basculant: sense pèrdua d’empenta, 

deflexions de fins a 20º, sistema estable però lent, de l’ordre de 5-10º/s 

 

Fig. 2.4: Motors Vernier (Sutton, 2001) 
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Sistemes d’injecció 

Els sistemes d’injecció consisteixen en injectar un fluid pels laterals de la tovera i 

això provocar la deflexió del doll. La injecció de fluid pot ser en els laterals de la 

tovera (com en la figura) o en la mateixa gola. Hi ha diferents classes d’injecció: 

 LITVC: injecció de líquid 

 GTVC: injecció de gas 

 HGTVC: injecció de gasos calents 

Tots aquests sistemes són molt ràpids assolint els 100º/s i pràcticament sense 

pèrdua d’empenta tot i que sí existeix una pèrdua d’impuls específic. La deflexió 

assolida depèn de cada sistema en concret. El sistema LITVC pot aconseguir 

una deflexió de 6º mentre que els sistemes d’injecció de gas poden assolir 

deflexions entre 15 i 20º tot depenent de la diferència de temperatures entre el 

doll principal i els dolls injectats. El sistema d’injecció de gasos calents és més 

pesat perquè requereix vàlvules més robustes per a suportar les altes 

temperatures de combustió. 

 

Fig. 2.5: Sistema d'injecció de gasos (Sutton, 2001) 

Elecció de TVC 

D’entre tot aquest recull de sistemes diferents cal triar-ne un per a implementar 

en el coet. Per començar s’exclouen de la llista aquells sistemes que no poden 

ser implementats en el coet per raons de dimensió, pes, econòmiques, etc. 

 Els motors Vernier no poden ser inclosos en el projecte donat les petites 

dimensions de que es disposa al coet i la complicació tècnica que 

comporten. El coet té un diàmetre de 200mm i la tovera té un diàmetre de 

150mm en la zona de màxima expansió. Amb 25mm a banda i banda de 

la tovera es fa pràcticament impossible instal·lar aquests sistema de 

guiatge. 
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 Aletes deflectores: Un dels requeriments del coet és que aquest sigui 

modular i reutilitzable. Les aletes deflectores pateixen un gran desgast, 

les que les fa impracticables per a aquesta aplicació. 

 LITVC: El coet carrega propulsant sòlid i gas, però no carrega propulsant 

líquid. Aquest sistema queda eliminat pel propi disseny del sistema de 

propulsió. 

D’aquesta forma resten encara el sistema de tovera basculant i el sistema 

d’injecció gasós (a alta i a baixa temperatura). Per a decidir una d’aquestes 

alternatives s’aplica el mètode d’avaluació del valor tècnic ponderat, consistent 

en avaluar cada propietat del sistema i pesar-lo. El sistema amb major 

qualificació serà elegit per muntar el coet. 

Es defineixen tres alternatives: tovera basculant, GITVC i HGITVC; i tres 

paràmetres a avaluar: deflexió màxima, velocitat de variació d’angle i pes del 

sistema, amb un pes de 4, 6 i -0.1 respectivament. 

Paràmetre Pes Tovera basculant GITVC HGITVC 

Valor VP Valor VP Valor VP 

Deflexió 

màxima 

4 20º 80 15º 60 20º 80 

Velocitat 

variacional 

6 10º/s 60 100º/s 600 100º/s 600 

Pes 

sistema 

-0.1 2000g -200 500g -50 750g -75 

SUMA   -60  610  605 

Taula 2.1: Avaluació d'alternatives 

El sistema que ha assolit major puntuació és el d’injecció de gasos freds 

(GITVC). A continuació es realitzarà l’estudi sobre com es modifica l’angle de 

deflexió del doll depenent del paràmetre de control, el flux màssic del gas 

injectat. 
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Model GITVC 

L’obtenció d’un model fiable d’una tovera amb injecció de gas fred és una feina 

complicada ja sigui experimentalment com per simulació per computador. 

Obtenir aquest model solament ja seria motiu d’un altre projecte. Per aquest 

motiu s’utilitza un conjunt d’estudis del tema per a aproximar la llei que modela el 

sistema TVC. Cal donar gràcies que la majoria d’estudis presenten els resultats 

de forma adimensional, de forma que és possible extrapolar els resultats per al 

cas concret que ens ocupa. Al l’annex E es poden trobar els plànols de la tovera 

motiu d’estudi. 

Per començar es presenten les figures 2.6 i 2.7, corresponents a estudis 

diferents sobre LITVC, sistema que s’ha descartat. No obstant la bibliografia és 

molt més extensa en LITVC que en GITVC, per tant cal observar quina forma 

tenen els models en aquest sistema per poder extrapolar-les en el cas d’injecció 

de gas. Les diferencies apreciables entre el LITVC i el GITVC són que en el cas 

d’injecció per gas la deflexió depèn de la pressió i de la temperatura dels gasos a 

més a més del flux màssic, mentre que en LITVC sembla que tant sols depèn de 

la relació de fluxos màssics. 

Per a interpretar les figures de diferents fonts es recorda que 

               

 

Fig. 2.6:  vs. Relació de fluxos per al      (Martin & Powers, 1981) 
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Fig. 2.7:   vs. Relació de fluxos per al Freón 114B2 (Mockenhaupt, 1965) 

La figura 2.10 mostra la relació de forces axials entre el cas amb injecció i sense 

injecció per a dues configuracions on els injectors estan posats a diferents 

alçades respecte la gola de la tovera. Quant més proper estigui l’injector a la gola 

més força axial s’obté i també major deflexió del doll de gasos. Precisament 

l’estudi sobre GITVC posiciona els injectors en la mateixa gola de la tovera. 

Una última consideració a tenir en compte és que la forma de l’injector i l’angle 

respecte l’eix de la tovera són aspectes que influencien molt poc en el cas de 

dissenyar un sistema d’injecció de gas, donat que el gas injectat és en proporció 

molt menor al del doll principal. Això és una de les grans diferències respecte els 

líquids on la forma i angle modifica enormement la deflexió del doll i la formació 

de les ones de xoc degut a la quasi incompressibilitat dels líquids. 

Amb totes aquestes consideracions es presenta la figura 2.8, sobre la qual es 

recolza fermament l’estudi. Aquesta figura presenta la deflexió del doll de gasos 

en funció de la proporció dels dolls de gasos principal i injectat corregit per 

temperatura i per a dos casos diferents de relació de pressions,             

i         . NPR=1 significa que els gasos injectats lateralment es 

descarreguen a la mateixa pressió que la pressió dels gasos del doll principal en 

la gola, tal i com indica l’estudi de (Wing & Giuliano, 1997). 



PFC: Memòria  Pau Manent Bistué 
Control d’actitud d’un coet atmosfèric per TVC 

54 
 

 

 

Fig. 2.8: Angle de deflexió del doll en funció de la relació de pressions per a GITVC (Wing & 

Giuliano, 1997) 

La tovera que munta el coet Rocklab II és una relació de pressions de 7.97. És 

un valor proper al de l’estudi però de totes formes es calcula una aproximació 

interpolant els valors dels dos experiments i finalment es calcula una aproximació 

polinòmica per tal de programar-la amb facilitat. Aquest estudi es complementa 

amb els gràfics 2.12, 2.13 i 2.14, que mostren la relació de forces transversals i 

axials (angle de deflecció al cap i a la fi) en funció del flux màssic injectat i 

principal. La figura 2.9 mostra el resultat obtingut i la deflexió del doll de gasos es 

pot expressar com 

      ( √ )
 
    ( √ ) 

 √  
  

  
√
    

    
 

 

Fig. 2.9: Deflexió del doll en funció del flux màssic per a la tovera del Rocklab II 
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Per últim, val a dir que els estudis s’han fet amb un únic injector però el coet 

necessita injector en els 360º per estabilitzar-se. El nombre mínim d’injector a 

utilitzar és 3, però també és possible utilitzar-ne 4 o 6. Els estudis diuen que 

utilitzant 6 injectors distribuïts cada 60º el resultat és òptim. No obstant, com es 

veurà en capítols posteriors es veu que el control desacoblat de l’angle de 

deflexió del doll és un control bo i vàlid per al coet, de forma que s’utilitza la 

configuració de 4 injectors que permet desacoblar totes les inclinacions. 

A continuació es presenten dues figures que esquematitzen com actuen les 

deflexions de cada injector i també les equacions que regeixen la deflexió de 

cada injector en funció de la deflexió del doll. La figura 2.10 mostra la direcció i el 

sentit en que es girarà el coet segons l’actuador activat (control d’actitud,    a 

  ). La figura 2.11 mostra la direcció de gir segons els actuadors activats (control 

de gir axial,    a   ). 

Fig. 2.10: Esquema de deflexions sobre la 

inclinació 

             

              

              

             

Fig. 2.11: Esquema de deflexions sobre l’azimut 
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Conclusions del capítol II 

S’escull el sistema d’injecció de gasos freds com a mecanisme de control del 

coet i la funció que aproxima la deflexió del doll amb els paràmetres d’entrada és 

      ( √ )
 
    ( √ ) 

 √  
  

  
√
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Fig. 2.12: Relació de forces en funció de la posició de l'injector per LITVC (Mockenhaupt, 1965) 
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Fig. 2.13: Relació de forces en funció de la inclinació de l'injector per LITVC (Mockenhaupt, 1965) 
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Fig. 2.14: Angle de deflexió del doll en funció de la inclinació de l'injector per a GITVC (Wing & Giuliano, 1997) 
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Cap. 3: Control PID 

Objectiu 

En el present capítol s’introdueixen diverses estratègies de control possible per 

al coet i es calcularà l’estratègia PID. Altres estratègies, com els models de 

control predictiu (MPC) seran introduïts en posteriors capítols. Després d’estudiar 

i avaluar uns quants models sota uns estrictes criteris d’estabilitat i velocitat de 

càlcul se’n triarà un que satisfaci els alts requeriments d’un coet de sondeig 

atmosfèric. 

El present capítol també tracta la linealització de les equacions de la planta, 

l’obtenció d’una estratègia PID i la seva avaluació. S’avaluaran diverses 

aproximacions de la planta. 

Introducció 

Com ja ha estat comentat en el capítol de l’estat de l’art existeixen una gran 

varietat de tipus de control: monovariable o multivariable, control predictiu o 

control convencional, control continu o discret; i a més a més cada un d’aquestes 

estratègies té variants, de forma que les possibilitats són innumerables. En 

l’estudi dels models de control es proposa estudiar els següents: 

 Control PID 

o Sintonitzat per assignació de pols 

o Sintonitzat per síntesi directa 

o Sintonització experimental de Ziegler-Nichols 

 Control Predictiu Lineal (MPC) 

 Control Adaptatiu (STR) 

Tots els model de control presentats són model lineals i requereixen que les 

equacions del problema siguin lineals. El control predictiu és un tipus de control 

que tant sols és possible en format discret donat que requereix d’un 

microprocessador per a calcular la resposta futura de la planta donada una 

pertorbació. Per tal que tots els model juguin amb les mateixes condicions els 

controls PID es programaran digitalment i no s’utilitzaran sistemes analògics, 

d’aquesta manera es pretén veure el comportament dels dos controls en les 

mateixes condicions. 
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Linealització del model 

En primer lloc cal obtenir un model linealitzat de la planta, en aquest cas, de la 

física del coet. Es pot acceptar que la física del coet es comporta linealment si 

els angles de posició      , els angles d’atac       i els angles de deflexió del 

doll (     ) són petits. Generalment s’accepta que el angles seran petits si tenen 

un valor menor a 20º. Aquest valor de 20º no s’assolirà mai perquè una inclinació 

tant gran provocaria el col·lapse estructural del coet, pel que es pot acceptar com 

a vàlid aquest supòsit. Les equacions a linealitzar són les equacions 1.5 i 1.6, 

que es reprodueixen a continuació: 
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Utilitzant sèries de Taylor de primer ordre es pot linealitzar una equació com 

           
  

  
|
   

   

En l’annex D s’explica de forma detallada com es linealitzen cada una de les 

equacions, pas a pas. En resum queda que pel que fa als termes corresponents 

a l’empenta 
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I per a la resistència aerodinàmica 
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I finalment el model lineal resulta: 
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En realitat les equacions 3.4a i 3.4b contenen termes no lineals en la resistència 

aerodinàmica donat que hi ha productes de velocitats. Tot i que les equacions so 

siguin completament lineals s’hi poden considerar perquè: 

 Existeix un multiplicand comú,  ̇, que té una forma coneguda si no hi ha 

pertorbacions que desviïn el coet. 

 El terme aerodinàmic serà eliminat quan es dissenyi el regulador perquè 

queda fora de les variables controlades. La resistència aerodinàmica ni 

es controla ni es manipula, és un resultat que adapta les equacions de 

força i moment. 

 Aquestes velocitats no afecten al terme inercial ni al terme d’empenta, 

que sí resulten lineal si serà sobre els quals s’aplicarà el control. 

D’aquestes equacions cal notar que les components queden desacoblades. Tant 

sols cal observar l’equació dels moments, que és sobre la que es pot actuar. 

L’equació de momentum lineal tant sols expressa una conseqüència del control 

del moment. És per aquest motiu que el terme de resistència aerodinàmic no 

aporta variables al control del coet; sinó que el terme aerodinàmic es pot suposar 

com una pertorbació al sistema el qual en coneixem la seva forma, mòdul i 

direcció. 

Aquest resultat on les equacions es presenten desacoblades facilita enormement 

la tasca de disseny d’un controlador donat que en aquests moments ja no cal un 

control multivariable de 2x2 sinó dos controls d’una sola variable, que a més a 

més seran iguals donada la simetria del problema. 
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Funció de la planta 

A continuació es pot obtenir la funció de la planta en el domini de Laplace. 
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D’ara endavant el control estarà centrat únicament en les equacions moment 

angular del coet. Tot i que la primera equació ens diu que la suma de moments 

és nul, caldrà també controlar-lo perquè poden existir pertorbacions que 

modifiquin el seu estat de moviment. Com veurem més endavant, tot i l’aparent 

desacoblament entre les tres equacions de moments s’observa que, per a 

variacions de l’angle axial   (velocitat de gir) massa ràpides, els actuadors de 

correcció de les deflexions del doll de gasos (inclinació)  no són capaços de 

seguir al coet. 

A més a més, per facilitar el disseny del control suposarem que les forces 

aerodinàmiques són pertorbacions de forma coneguda i que es poden calcular 

amb l’equació de les forces (no abandonem totalment l’equació de les forces 

perquè serà útil en el control predictiu per a calcular les forces aerodinàmiques; 

però l’equació de les forces no és útil per al control angular del coet) 

D’aquesta forma i prescindint de les pertorbacions podem expressar la funció de 

la planta com: 
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Control de la inclinació linealitzat i sense drag 

En una primera aproximació s’estudiarà el coet amb les equacions linealitzades i 

sense forces ni moments aerodinàmics. Aquesta configuració és la configuració 

que s’assembla més a un procés industrial i serà més senzill aplicar les regles de 

sintonització de controladors PID. Val a dir que obviar les forces i moments 

aerodinàmics allunyen al coet de la física real que ocorre, però els moments 

aerodinàmics són pertorbacions estabilitzants del coet; és a dir, tot control 

estable sense moments aerodinàmics és més estable quan es tinguin en compte 

aquests moments. 

El sistema linealitzat queda com: 

(
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(
  

  
* 

On l’empenta, el braç de palanca i la inèrcia prenen els valors de  

       

           

      

D’aquesta forma la funció de transferència del coet queda com 

      
    

    
 (3.7) 

A continuació s’estudien els valors possibles dels paràmetres d’un controlador 

PID mitjançant el criteri d’estabilitat de Routh i el diagrama de Bode. Finalment 

es triarà un conjunt de configuracions possibles per al sistema. 

 

Control proporcional 

Segons el criteri de Routh el procés serà estable si la funció de transferència en 

llaç tancat té tots els seus pols el en semiplà negatiu de  . S’inicia l’estudi 

únicament amb un controlador proporcional. 

        (3.8a) 
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Taula 3.1:Taula de Routh per a un controlador proporcional 

Com s’observa de la taula de Routh, la única condició que s’imposa és que 

     per a que la planta sigui estable. No obstant el diagrama de Bode en llaç 

obert (figura 3.1) ens mostra que el marge de guany i el marge de fase, tot i ser 

positius, es troben fora del rang acceptable per a admetre’ls com a vàlids. 

Concretament,          . 

 

 

Fig. 3.1: Diagrama de Bode per un control proporcional 

S’observa que el marge de guany i el marge de fase són inamovibles 

independentment del control proporcional, doncs    tant sols modificarà el 

guany. És per aquest motiu que es proposa estudiar altres controls una mica 

més elaborats. 
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Control proporcional-integral (PI) 

S’estudia el control PI perquè és un control bastament utilitzat en la industria, 

però que com veurem provoca que la planta es torni inestable donat el doble 

integrador propi de la planta. 
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Taula 3.2:Taula de Routh per a un controlador PI 

En la taula de Routh es mostra un cero en la primera columna, el que invalida el 

criteri i determina que el sistema és inestable en llaç tancat. El motiu és que la 

planta ja té una funció de transferència que involucra un doble integrador, que 

per si sol és inestable el llaç tancat. En aplicar el control PI encara s’està incloent 

un nou integrador, amb que al final es té un triple integrador que resulta molt 

inestable. Podem pensar doncs que aconseguirem estabilitzar el sistema si som 

capaços de reduir els integradors, és a dir, incloent un control derivatiu. 

Control proporcional-derivatiu (PD) 
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(3.10b) 

          
                   (3.10c) 

 

              

               

            
 

Taula 3.3: Taula de Routh per a un controlador PD 
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Tal com diu el criteri de Routh els valors que fan que el coet sigui estable són 

tals que            . Aquests valors no ens diuen massa coses interesants. 

El diagrama de Bode ens diu que per a tota combinació possible de    i    el 

marge de guany serà sempre igual a 0, és a dir, en el límit de l’estabilitat. Això es 

raona així perquè el coet respon a un doble integrador i el control a un derivatiu, 

en total queda un integrador senzill, que es troba en el límit de l’estabilitat. El 

marge de fase es veurà modificat depenent dels valors adoptats pel control, però 

sempre serà un marge comprés entre 80º i 90º, és a dir, molt estable. 

 

Fig. 3.2: Diagrama de Bode del coet amb un control PD                  

Tot i que aquest control es trobi en el límit de l’estabilitat es sintonitzarà un 

control mitjançant el mètode de Ziegler-Nichols. 

Les regles de sintonia de PID’s de Ziegler-Nichols apliquen uns paràmetres 

           depenent de la resposta del sistema al llaç tancat quan s’aplica una 

entrada impulsiva; i queden resumides en la següent taula: 

                

P              

PI                      

PID                             

Taula 3.4: Regla de Zieghler-Nichols 
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Concretament en el problema que ens ocupa s’ha tancat el llaç i s’ha donat una 

condició inicial de         . La condició d’estabilitat és          . El 

sistema s’ha simulat i s’ha obtingut la següent resposta: 

 

Fig. 3.3: Resposta temporal del llaç tancat a entrada impulsiva 

S’observa que el sistema queda oscil·lant al voltant del punt objectiu. A 

continuació, a partir de la freqüència d’oscil·lació, és possible sintonitzar el 

control. El període de l’oscil·lació és de       . Ziegler-Nichols ens diu llavors 

que uns bons paràmetres de control són: 

       
   

    
      

                

                    

   
    

    
       

                       

 

Obviant el paràmetre integrador que ens apareix, el control PD queda com 

                                  

 

(3.11) 

 



PFC: Memòria  Pau Manent Bistué 
Control d’actitud d’un coet atmosfèric per TVC 

69 
 

Amb aquest controlador la planta en llaç obert és estable, doncs el marge de 

guany val        i el marge de fase          . Amb tot, amb aquest 

control PD no hi ha forma de modificar el marge de guany, tant sols es possible 

modificar el valor del marge de fase. 

 

Fig. 3.4: Diagrama de Bode en llaç obert amb el controlador                     

En aquests moments el que sí es pot fer és modificar els paràmetres de    i    

per donar més agilitat al control i augmentar-ne el marge de fase. No obstant, el 

marge de guany es mantindrà en 0dB. 

Després d’estudiar quatre controladors PD diferents podem explicar el 

comportament dels paràmetres del control sobre el coet: 

 El paràmetre proporcional marca l’amplitud de les pertorbacions. Quan 

més gran en valor absolut és aquest, menor és la oscil·lació. No obstant, 

a partir de cert valor de    el control es torna més oscil·latori.  

 A mesura que el terme derivatiu augmenta en valor absolut el sistema 

assoleix la consigna amb menor temps. Aquest paràmetre no sembla 

desestabilitzar el coet. 
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Per la pròpia física dels llançadors coets es requereix que la consigna s’assoleixi 

de forma suau i ràpida. Per aquest motiu el control que assoleix la consigna 

després de nombroses oscil·lacions no sembla un control apropiat per a aquesta 

aplicació en concret. Observant la figura inferior i la taula que l’acompanya es pot 

determinar que un controlador estable i rígid és el determinat per: 

                  

 

Fig. 3.5: Resposta temporal a quatre controladors PD diferents 

          

Control 1 -0.6 -0.0525 34.18º 

Control 2 -1 -0.1 48.11º 

Control 3 -10 -0.1 89.93º 

Control 4 -1 -1 89.30º 

Taula 3.5: Marge de fase de quatre controladors PD diferents 

Es podria provar d’obtenir controladors més ràpids a base d’augmentar el terme 

derivatiu. Cal esmentar que per a cert valor de    el control també es torna 

inestable. A més a més el fet d’escollir un control on els paràmetres són unitaris 

ajudarà a reduir el temps de càlcul del controlador, paràmetre crític quan es 

programi el controlador en un microcontrolador. 
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Control proporcional-integral-derivatiu (PID) 

Tot i que anteriorment s’hagi dit que el control proporcional-integral no és un 

control factible per al cas que ens ocupa, el control PID pot resultar un control 

possible. Aquest control serà possible sempre i quan la part derivativa sigui més 

forta que la part integral. Segons el criteri de Routh els components del PID que 

estabilitzen la planta són: 

 

       (  
 

   
    * 

 

(3.12a) 

     
   

    
    (  

 
   

    )

    
    
    (  

 
   

    )
 

 

(3.12b) 

          
             

                   (3.13c) 

 

                  

                       

                     

            
 

Taula 3.6: Taula de Routh per a un controlador PID 

Resulta que 

               

       
  

      
 

  

    |  |
 

 

Aquestes regles obtingudes per Routh ens donen un gran conjunt de possibilitats 

per a sintonitzar el controlador PID. Utilitzant altre cop el mètode de sintonització 

de Ziegler-Nichols obtenim els mateixos resultats que quan s’ha sintonitzat el 

control PD, però ara no obviarem el terme integral. Veiem com afecta aquest 

terme a la resposta freqüencial i temporal. 
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         (  
 

     
        *       

    

 
         

 

(3.14) 

La resposta freqüencial mostra un marge de guany              i un marge 

de fase          . Ara ve la gran pregunta, que ens satisfà més, un control 

PD amb un marge de guany nul o un control PID en que perdem una mica de 

marge de fase però es guanya marge de guany? Per a respondre aquesta 

pregunta s’estudia primer la resposta temporal. 

 

Fig. 3.6: Diagrama de Bode amb el controlador                             

Per a poder comparar els resultats del control PID amb els anteriors del PD s’ha 

escollit que tots els coeficients siguin els mateixos introduint únicament el 

paràmetre integral. En la taula es mostren els marges de guany i fase obtinguts 

en cada cas. Tots ells són estables, doncs compleixen el criteri de Routh. 

S’observa que els marges de guany s’allunyen dels 0dB del cas del PID, però en 

cap cas s’assoleixen valors d’estabilitat recomanables al voltant dels 2dB. 

                       

Control 1 -0.6 -1.71 -0.0525 0.6556 12.70 

Control 2 -1 -1.71 -0.1 0.2059 41.76 

Control 3 -10 -1.71 -0.1 0.2059 4.15 

Control 4 -1 -1.71 -1 0.0206 89.31 

Taula 3.7: Marge de fase de quatre controladors PID diferents 
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En la representació temporal dels resultats es veu com, en vermell, el control 

amb major marge de guany és també el que proporciona oscil·lacions de major 

amplitud i un temps d’estabilitat massa alt per al recomanat en aquest tipus de 

problema. En general s’observa que en introduir el paràmetre integral l’amplitud 

de les oscil·lacions ha crescut i per tant, el control no és tan eficient com en el 

cas del PD, a més a més de la necessitat de calcular un paràmetre més que en 

el cas anterior. 

L’únic cas que podria substituir al control PD és el representat en el gràfic en 

color negre, on                                        , però la 

diferència amb el cas sense terme integrador és ínfima i resulta més eficient tenir 

un control no tant precís però aplicar-lo més vegades donat que el temps de 

càlcul pot ser inferior. 

 

Fig. 3.7: Resposta temporal a quatre controladors PID diferents 
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Control de la inclinació linealitzat amb drag 

Un cop s’ha obtingut un control de la planta, en aquest cas un proporcional-

derivatiu, cal comprovar que aquest control és vàlid per al cas real, o més ben 

dit, per a la simulació més completa que som capaços de realitzar. Entre el cas 

de la simulació completa i el cas lineal i estacionari hi ha hagut tres 

simplificacions molt importants: 

 Linealització de les equacions 

 Paràmetres del coet constants (empenta, pes, inèrcies...) 

 Eliminació dels termes de resistència aerodinàmica 

No s’intenta passar directament del model senzill al model complert, donat que 

qualsevol error comès en el control seria difícil de trobar. Per aquest motiu es 

van introduint les no linealitats una a una en l’ordre invers en que s’ha eliminat; 

així la primera no linealitat re-introduïda és la dels termes aerodinàmics. 

Les equacions referents a la inclinació del coet introduint les forces i moments 

aerodinàmics queda com: 

(
 
 
)   

      
    

(
  

  
*  

 

 

          

  
(

  
   

) 
(3.15) 

L’equació ens diu que tenim dos paràmetres de sortida que volem controlar, 

     , amb dues variables que es poden modificar per aconseguir el control, 

       . També tenim els termes de velocitat del terme aerodinàmic, però no són 

paràmetres controlables, ni paràmetres de control i objectius. El terme 

aerodinàmic juga un paper únicament pertorbador, tot i que sabem de la mateixa 

física del coet que aquestes pertorbacions estabilitzen el coet i faciliten 

l’acompliment de l’objectiu. 

Així doncs, el problema a resoldre és el mateix que en l’apartat anterior però en 

aquest cas tenim una pertorbació de forma coneguda i que modificarà la 

resposta temporal del sistema, però no modificarà la resposta freqüencial. El que 

realitzarem doncs és l’estudi temporal de la resposta a la mateixa pertorbació 

que en l’apartat anterior per als mateixos controladors PD estudiats. 

En aquest apartat s’introdueix també el concepte dels actuadors de deflexió del 

doll. Els actuadors s’han modelat com una funció de transferència de primer 

ordre amb un guany     i un temps de resposta        ; d’aquesta manera 

es pretén crear una simulació més concordant amb la realitat. Donat que el que 

interessa és la posició angular de l’actuador aquest s’ha d’integrar i es dota d’un 

control intern tacomètric de tipus proporcional. La figura 3.8 exemplifica el model 

de l’actuador electromecànic. Aquesta estratègia està extreta de (Ogata, 2010) 
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Fig. 3.8: Model d'actuador 

El següent gràfic ens mostra la inclinació del coet si aquest és ejectat amb una 

inclinació inicial de 0.1rad. Tan sols hi ha graficats tres dels quatre controls 

proposats, el quart és inestable i ja no es contempla.  

 

Fig. 3.9: Resposta temporal a tres controladors PD diferents  

amb pertorbació inicial de 0.1rad i model amb drag 

 

S’observa que el control elegit anteriorment com el millor control PD ara és un 

control sobre-esmorteït i de resposta lenta mentre que la resta de controladors 

sub-esmorteïts tenen una resposta més ràpida. Després d’observar aquest 

fenomen es decideix estudiar en major profunditat quina és l’evolució de la 

inclinació en funció del paràmetre derivatiu. Aquest estudi es plasma en la figura 

3.10. Del gràfic s’extreu que a mesura que el terme derivatiu augmenta en valor 

absolut, el sistema passa de sobre-esmorteït a crític. A partir d’un punt proper a 

      el sistema passa la frontera de la resposta crítica i es torna sub-

esmorteïda. 
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El més raonable en control és elegir la resposta crítica perquè és la que 

estabilitza la planta amb menor temps i sense oscil·lacions indesitjables. Aquest 

valor està al voltant de         . Donat que aquest sistema és molt crític i 

perillós hom es vol assegurar l’estabilitat del coet i s’elegeix un terme derivatiu 

una mica més alt tot i que la resposta sigui més lenta. 

Així doncs, amb la incorporació dels termes aerodinàmics el control es veu 

modificat fins a obtenir el següent: 

                        

 

Fig. 3.10: Comparació de la resposta temporal modificant el paràmetre derivatiu 

Tot i tenir un nou control que estabilitza el coet, resta una pregunta per resoldre: 

per què un control que era estable sense forces aerodinàmiques es torna 

inestable o menys eficient en aplicar aquests termes? La resposta torna a estar 

relacionada amb que els termes aerodinàmics són pertorbacions estabilitzants. 

En aquest cas s’estan aplicant dues correccions a l’error en la inclinació: la dels 

moments aerodinàmics i la del controlador. Aquestes correccions es sumen i 

provoquen no sols la correcció de l’error sinó també una inclinació cap a l’altre 

costat del coet. En resum, el controlador no és inestable, però les pertorbacions 

provoquen que l’acció de correcció sigui més gran de la realment necessària. 
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Control de la inclinació amb termes no constants 

En aquest apartat s’explica que la funció de transferència del coet no és contant 

en el temps. L’equació (3.6) diu que la funció de transferència depèn de 

l’empenta, el braç de palanca i la inèrcia transversal del coet. Aquestes 

magnituds no es mantenen constants en el temps perquè a mesura que el 

combustible del coet es consumeix l’empenta augmenta, el braç de palanca 

disminueix i la inèrcia també disminueix al ser el coet menys màssic. Per altra 

banda sembla difícil trobar la funció de transferència del sistema variant en el 

temps donat que no és un procés cíclic acotat com podria ser el moviment d’una 

lleva, aquí el procés es regeix per un polinomi. 

Donada la dificultat de trobar una funció de transferència que satisfaci el procés, i 

tenint un control que funciona bé quan el procés és constant, s’estudiarà com 

actuen aquests controls en el règim temporal simulant directament sobre la 

planta. Primerament calculem el marge de fase per a tots els possibles valors del 

polinomi de la planta i per als controladors indicats en els apartats anteriors. 

 

Fig. 3.11: Marge de fase per als quatre controladors testejats inicialment 

En la figura 3.11 es mostra com el marge de fase varia en funció del temps i dels 

paràmetres del controlador PD. En avançar el temps el marge de fase augmenta, 

sent sempre positiu i limitat superiorment a 90º. El marge de guany, que no hem 

graficat, es manté sempre constant a 0dB. 
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El fet que el marge de fase augmenti i el marge de guany es mantingui constant 

facilita enormement la sintonització del controlador donat que tant sols cal 

sintonitzar-lo per al cas més crític, és a dir, en el moment inicial de l’encesa del 

coet, on marge de fase i marge de guany valen 0. 

També es mostra la variació del marge de fase al modificar únicament el terme 

derivatiu mantenint el proporcional igual a -1, valor anteriorment donat com a 

vàlid. 

 

Fig. 3.12: Marge de fase en modificar el paràmetre derivatiu 

Un cop vist que els diferents controlador són estables per a tots els possibles 

valors de la funció de transferència és hora de mostrar-ne la resposta temporal. 

En el gràfic 3.14 s’observa en blau la resposta del controlador             , 

que és el que es va escollir en l’anterior apartat.  

S’observa que a partir de 13s aproximadament des del moment de l’encesa la 

precisió del controlador decau tot i ser estable. Això es degut a que el 

controlador està dissenyat per a un punt concret d’operació, punt pel que tant 

sols un instant el control serà idoni. En la resta de punts el control s’allunya del 

punt d’operació i requereix un re-adreçament. La solució proposada per a 

resoldre aquest problema és utilitzar un control adaptatiu consistent en modificar 

els paràmetres integral i derivatiu a partir de l’encesa i durant tot el temps de 

funcionament. 
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Efectuant el disseny del controlador mitjançant la resposta freqüencial no s’obté 

cap resultat concret, tant sols es defineixen uns límits que han d’adoptar els 

guanys del control. Per aquest motiu es resol modificar el control observant-ne la 

resposta temporal i ajustant el control al llarga de 4 punts concrets d’estudi, que 

són punts clau de canvi dels paràmetres del coet. L’estudi consisteix en provocar 

una pertorbació instantània en una acceleració angular i modificar el control per a 

que la resposta fos estable. S’han obtingut els següents paràmetres: 

 [ ]          

0 -1 0 -0.3 

5 -1 -0.1 -0.15 

15 -1 -2.5 -0.15 

25 -1 -2.5 -0.1 

Taula 3.8: Paràmetres del control en funció del temps 

S’han ajustat les següents funcions per al control del coet: 

      

   {
                                          
                           
                                           

 

               

 

Fig. 3.13: Valor dels guanys del control PID en funció del temps 
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La figura 3.14 compara la diferència existent entre un control constant i el control 

adaptatiu proposat. 

 

Fig. 3. 14: Resposta temporal sense i amb control adaptatiu 

La figura ens mostra com amb el control adaptatiu la precisió és major. Una 

pregunta a resoldre és per què als 13s el control no adaptatiu perd precisió sent 

estable. Doncs la resposta torna a estar relacionada amb el fet que la resistència 

aerodinàmica sigui una pertorbació estabilitzant. Al voltant dels 13s el control 

constant encara no ha estabilitzat el coet i segueix mantenint una deflexió del 

doll de gasos. Per altra banda al voltant d’aquest temps el coet passa d’estat 

subsònic a supersònic reduint-se dràsticament el moment de la resistència 

aerodinàmica donat que el braç de palanca es redueix (veure la figura 1.9). això 

comporta una descompensació del control que tendeix a equilibrar el coet en 

desmesura per al que ha estat programat. 

En canvi el control adaptatiu, al estar sintonitzat per cada zona d’operació de vol 

manté la resposta molt més propera a la consigna. 
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Control de la inclinació amb model no linealitzat 

L’últim pas de sintonització del controlador d’inclinació és provar-lo en el sistema 

no linealitzat, és a dir, el model obtingut directament de les equacions de la 

dinàmica i introduint els termes de resistència aerodinàmica i planta no constant. 

Veient les equacions del model s’observa l’existència d’acoblament entre les 

variables de control i les variables controlades, el que ens fa pensar en utilitzar 

control MIMO. No obstant, aquest acoblament és un terme de segon ordre i que 

poc pot modificar la resposta del sistema SISO. Observant la resposta del 

sistema doble SISO no sembla necessari l’actuació en MIMO i es permet que el 

sistema resti així. Un excessiu control sobre les variables també pot provocar el 

descontrol del coet, cal deixar una mica lliure al sistema per a que actuï. 

En les dues figures que segueixen (figura 3.15 i 3.16) es mostra la resposta del 

coet (inclinació i posició) si en el moment de la sortida el coet està situat amb 

una inclinació de             radians. El control doble SISO adaptatiu 

redueix aquesta inclinació ràpidament fins a valors per sota de 0.01 rad, o el que 

és el mateix, 0.57º; valor més que acceptable per donar com a vàlid el model. 

Més endavant la precisió arriba als 0.15º. D’aquesta forma queda provat que la 

sintonització del model lineal es pot utilitzar en el model complert. Amb aquests 

resultats l’ús d’un control MIMO tant sols dificultaria els càlculs i els faria més 

lents sense obtenir millors resultats. 

També s’observa que l’angle axial  , tot i no estar inicialment pertorbat, ara sí 

que es veu pertorbat per l’acoblament entre angles. En el sistema linealitzat 

aquest succés no tenia lloc donat que els angles estaven totalment desacoblats. 

 

Fig. 3.15: Resposta temporal de la inclinació amb el sistema doble SISO i inclinació inicial 
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També es vol denotar en la figura 3.15 que tot i que inicialment els angles 

pertorbats tinguin el mateix valor de la pertorbació, aquests evolucionen prenent 

valors diferents, tot i que evolucionen de la mateixa forma. Prenen valors 

diferents precisament al fet de l’acoblament, un angle també actua sobre un altre 

angle, i tots ells també modifiquen l’estabilitat de l’azimut. 

En el gràfic inferior es mostra la posició del coet al llarg del temps. El fet de 

donar una inclinació inicial al coet provoca que aquest es desviï lateralment 

donat que la posició en l’espai no s’ha considerat una variable a controlar. Però 

del gràfic es veu també que tot i que el coet es desviï lateralment, el que de 

veritat importa és que el coet ascendeixi verticalment, que és el que ocorre. Per 

a controlar la posició en l’espai s’hauria de recórrer a altres sistemes de control 

més avançats. 

 

Fig. 3. 16: Posició del coet amb control doble SISO i inclinació inicial             

Es requerirà d’un control de la posició axial del coet    . El valor de   no és un 

valor que preocupi directament sobre la inclinació del coet donat que aquest es 

pot controlar, en principi i sobre el paper, de forma independent a la posició axial. 

Per altra banda, el que sí és realment preocupant és la velocitat angular que pot 

assolir el coet; si aquesta velocitat angular és massa gran pot passar que els 

actuadors de control del doll de gasos no siguin capaços de seguir el gir del coet 

provocant-ne el col·lapse. Per aquest motiu es controlarà la velocitat angular 

axial del coet i es fixarà la comanda de control en 0rad/s.  
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El l’apartat següent s’observa que en aplicar una pertorbació en   el coet 

comença a oscil·lar dificultant el control en les altres dues direccions. Aquest 

control s’implementa en el següent i últim apartat d’aquest capítol. 

Les figures 3.17 i 3.18 mostren la resposta del coet i del control davant unes 

pertorbacions de gran amplitud (més de 20º) i d’alta freqüència. El coet es mou 

molt però es manté centrat entorn la vertical i no cau. 

 

Fig. 3.17: Pertorbacions induïdes sobre el coet 

 

Fig. 3.18: Resposta angular del coet a aquestes pertorbacions 
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Control de l’azimut 

Com ja s’ha comentat en apartats anteriors no requerim controlar l’angle d’azimut 

però si es requereix controlar la velocitat angular. L’equació que regeix l’angle 

d’azimut és la primera component de l’equació de moments: 

      ̈    

A priori no sembla que hi hagi una funció de transferència a que aferrar-se per 

aconseguir el control però si pensem en el significat real de la funció de 

transferència ens adonem que aquest procés es redueix a un integrador: 

  
 

 
 

  

   
 

 

 
 

 

(3.16) 

La funció de transferència és aquella en que volem controlar una velocitat 

angular si l’excitació aplicada és una acceleració angular. 

Un cop identificada la funció de transferència apliquem les regles de sintonització 

de PID. La funció integral és estable per sí mateixa en llaç tancat, amb que un 

controlador tant sols augmentarà o disminuirà la velocitat a la que arriba a 

l’estacionari. El criteri de Routh tant sols ens diu que per a sintonitzar qualsevol 

controlador P, PI, PD o PID només fa falta que els guanys proporcional, integral 

i/o derivatiu siguin positius. Amb aquesta premissa tot diagrama de Bode ens 

mostrarà un sistema estable amb marges de guany i fase positius. Així doncs 

queda relegat al domini temporal l’elecció dels paràmetres del controlador. A 

continuació es mostren les respostes temporals de velocitat angular i posició 

azimutal segons el controlador elegit. La pertorbació imposada és un impuls 

unitari de valor 0.1rad/s.  

Les figures 3.19 i 3.20 mostren la posició angular i la velocitat angular del coet si 

s’utilitza un controlador proporcional. L’únic que diferencia els diferents 

proporcionals és la velocitat amb que arriben al règim estacionari, ésent els més 

ràpids els de guany major. Els controladors amb guany major a la unitat poden 

esdevenir inestables, amb la qual cosa es decideix d’escollir el controlador 

proporcional de guany unitat. 

A continuació es presenten dues figures més, la 3.21 i 3.22, aquest com amb 

guany proporcional unitari i variant el guany integral. S’observa que exceptuant 

el de guany integral nul, la resta tendeix a portar el coet a la posició inicial. 

Aquest control no és deficient però implica que el coet està més estona fins a 

assolir la consigna, que és la de velocitat angular nul·la. D’aquesta forma s’ecull 

un terme integral nul, no importa la posició angular del coet però si importa la 

seva velocitat angular. 
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Finalment es volia estudiar el comportament en front controls derivatius, però tots 

ells desestabilitzen al coet. Al final resolem que el control d’azimut és 

sencillament un control proporcional de guany unitat. 

 
Fig. 3.19:  Posició azimutal del coet depenent del proporcional 

utilitzat 

 

Fig. 3.20: Velocitat angular azimutal depenent del 

proporcional utilitzat 

 
Fig. 3.21: Posició azimutal depenent del paràmetre integral 

 

Fig. 3.22: Velocitat angular azimutal depenent del paràmetre 

integral 
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Conclusions del capítol III 

Després d’estudiar la resposta freqüencial i temporal del coet en diferents 

models, de més senzill al més complert, es conclou que el controlador més 

indicat per a implementar en el coet Rocklab II és el descrit a continuació: 

 Control d’inclinació        Dos controladors SISO iguals, PD 

(proporcionals-derivatius) amb control adaptatiu 

      

   {
                                          
                           
                                           

 

               

 Control d’azimut      Un controlador proporcional SISO 
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Cap. 4: Control predictiu 

Objectiu 

En el present capítol es pretén dissenyar i avaluar un conjunt de controls 

predictius per al control del coet. Per al disseny dels diferents controladors 

s’utilitza l’eina mpctool del programari Matlab®.  

Introducció 

Iniciem el capítol introduint alguns conceptes sobre el control predictiu que cal 

conèixer per a seguir el desenvolupament del controlador de forma apropiada. 

Aquesta introducció està estructurada en forma de preguntes i respostes per a 

fer la lectura ràpida i de fàcil compressió.  

Què és el control predictiu? 

El control predictiu és un tipus de control en que es minimitza l’error entre la 

resposta del sistema i la consigna sabent la dinàmica de la planta en el futur. En 

el control clàssic PID tant sols es coneix l’error entre resposta i consigna en els 

instants passats i s’actua en el present per a minimitzar aquest error. En canvi en 

els controls predictius es pot calcular la resposta futura de la planta gràcies a la 

funció de transferència, les variables manipulades actuals i les respostes 

passades. Amb tota aquesta informació es pot calcular l’error futur i minimitzar-lo 

abans que aquest sigui massa gran. 

Quins elements té un control predictiu? 

Per a calcular les variables manipulades o variables de control es precisa d’un 

conjunt d’elements. En el control PID aquests elements són un guany 

proporcional, un integrador i un derivador de l’error. En el control predictiu no és 

tant senzill, hi ha elements més elaborats: 

 Model de predicció: el model de predicció es bassa en la funció de 

transferència de la planta (o en l’espai d’estats) i calcula les respostes de 

la planta en funció de les variables de control. 

 Funció objectiu: és una funció de l’error i cal minimitzar-la. Existeixen 

diversos algoritmes per a optimitzar-ne el resultat depenent de les 

condicions de contorn i les restriccions de la planta 
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Quins models de predicció existeixen? 

Tot model de predicció es divideix en dues parts: el model del procés que s’obté 

de les equacions analítiques de la pròpia planta, i el model de pertorbacions, 

pres normalment com un soroll aleatori. El model de la planta es basa en la 

funció de transferència: 

                 

 

(4.1) 

L’equació (4.1) mostra el model de predicció més senzill que existeix i que tant 

sols computa l’acció de control actual, però resulta més convenient utilitzar una 

seqüència de les accions de control donat que una acció no s’acaba en un 

instant, sinó que es propaga endavant en el temps. Existeixen dues formes 

d’escriure aquesta sèrie, com entrades impulsionals (equació 4.2) o com 

entrades salt (equació 4.3): 

     ∑        

 

   

            (4.2) 

        ∑         

 

   

                       (4.3) 

Com s’observa en aquests models la resposta de la planta depèn tant de l’acció 

de control actual com de les accions de control passades. Els coeficients    i    

s’obtenen respectivament de la resposta impulsional o graó de la planta. 

Què és la funció objectiu? 

La funció objectiu és la funció de l’error a minimitzar. Pren la forma de l’equació 

(4.4) 

            ∑     [ ̂            ] 

  

    

 ∑    [         ] 

  

   

 (4.4) 

On: 

 ̂     : Resposta prevista per l’instant t+j 

      : Consigna de l’instant t+j 

         : Salt de variable de control 

     i     : Funcions de pes, poden ser constants o variables segons l’instant de 

càlcul. 

     : Mínim i màxim horitzó de predicció 

  : Horitzó de control 

Què és la llei de control? 
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L’equació 4.4 és una suma de dues components, la primera és l’error quadràtic 

entre la resposta i la consigna, i la segona és el canvi quadràtic de control. La llei 

de control és aquella equació que permet obtenir el valor mínim de J, és a dir, el 

mínim error amb el mínim canvi de control. Si la planta no té restriccions en les 

variables manipulades existeix una solució analítica (equació 4.5); però per el 

cas general la llei de control s’ha d’obtenir mitjançant successives iteracions per 

minimitzar J o amb l’ús d’heurístiques. 

                      (4.5) 

On ‘f’ és la resposta lliure de la planta. 

Existeixen diferents models de control predictiu? 

Sí, existeixen diferents models. Tots ells estan designats sota les sigles 

genèriques MPC (Model of Predictive Control) però els algoritmes de control són 

lleugerament diferents depenent del model de planta utilitzat, restriccions i la llei 

de control. Es pot trobar el DMC (Dinamic Matrix Control) que modela la 

predicció amb funcions graó, el MAC (Model Algorithmic Control) que utilitza 

funcions impuls per modelar la resposta prevista, PFC (Predictive Functional 

Control) per a plantes estables; però ens fixem especialment en el GPC 

(Generalized Predictive Control), donat que és model predictiu que és capaç 

d’adaptar-se a qualsevol planta amb bons resultats. No obstant, també és un 

model més llarg de calcular. 

Per a més informació sobre control predictiu es recomana la lectura de 

(Camacho & Bordons, Model Predictive Control, 2004) 

El capítol està distribuït de la següent manera: 

 Disseny d’un MPC/GPC amb ajuda de Simulink® i Matlab® per al control 

de la inclinació. 

 Verificació del control des de la situació més senzilla (coet lineal, constant 

i sense drag) fins a la situació complerta 

 Disseny i verificació d’un MPC per al control d’azimut. 

 Desenvolupament del codi del controlador en llenguatge Matlab® 
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Control de la inclinació amb el model linealitzat, constant 

en el temps i sense forces aerodinàmiques 

De la mateixa forma que s’ha procedit en el disseny del controlador PID, per a 

dissenyar el control MPC també s’inicia l’estudi dels paràmetres amb el model 

més senzill amb que ens podem trobar. Així doncs, per a començar l’estudi del 

control presentem l’equació (3.7), demostrada en l’anterior capítol. 

      
    

    
 (3.7) 

Quant al control predictiu hi ha tot un conjunt de paràmetres que cal determinar. 

No existeixen lleis analítiques ni experimentals per a setejar aquests paràmetres, 

tan sols existeixen un conjunt de recomanacions que s’intenten seguir i després 

la resta s’ha d’efectuar experimentalment. Aquesta és la tasca més 

desenvolupada en aquest capítol, simular el comportament del coet amb 

diferents paràmetres de control per a determinar quins són els òptims per al 

procés a controlar. Els paràmetres que cal determinar són: 

 Temps de l’interval: és el temps que dura una acció de control. Donat que 

el control és digital, les accions de control no són contínues en el temps, 

sinó discretes. 

 Horitzó de predicció: és el nombre d’intervals futurs que es calcularà la 

resposta futura. Aquestes respostes es re-calculen a cada interval e 

temps. Ha de ser un nombre enter i positiu. 

 Horitzó de control: és el nombre d’intervals que es preveu en control. Ha 

de ser un nombre enter positiu i menor a l’horitzó de predicció. 

 Funcions de pes de la resposta     i de l’acció de control    . 

Per a simular el comportament del coet sense necessitat de programar el control 

s’utilitza l’eina ‘mpctool’ del programari Matlab®. Un cop es sàpiga quin és el 

control MPC idoni es programarà. 

La forma més senzilla i intuïtiva d’elegir els paràmetres del controlador és 

realitzar una sèrie de proves on es mantenen tots els paràmetres constants 

excepte un, que es mourà dins d’un rang acotat. D’aquesta forma podem veure 

quin és el millor valor de cada paràmetre de forma individual. 

En totes les seqüències de control es demana al controlador estabilitzar el coet 

amb angle nul si el coet s’enlaira amb un angle de 0.1 radians. A continuació es 

presenten les figures que mostren les respostes de cada paràmetre. 
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Restriccions 

El primer pas és introduir un conjunt de restriccions de les variables, tant 

d’entrada com de sortida. El fet de tenir restriccions en les variables farà que 

l’heurística que calcula l’acció de control òptima es vegi modificada. Per a les 

variables d’entrada, és a dir, la deflexió del doll de gasos, imposem uns límits 

màxim i mínim de 0.25 i -0.25 radians. A més a més imposem una velocitat 

màxima de canvi de 10rad/s. No s’imposa cap restricció en les variables de 

sortida, és a dir, els angles d’inclinació del coet. 

Horitzó de predicció 

El primer paràmetre estudiat és l’horitzó de predicció, què és la quantitat 

d’intervals de temps per als que es calcula la resposta prevista del sistema a 

partir de la resposta del sistema a una entrada graó o una entrada impuls 

depenent del controlador utilitzat. En el cas del control GPC la resposta es 

calcula a partir de la resposta a una entrada graó.  

Els valors recomanats per a l’horitzó de predicció, simbolitzat amb P, estan entre 

20 i 30, però com bé diu (Bemporad, Morari, & Ricker, 2012) l’horitzó de 

predicció depèn molt de cada planta. Per aquest motiu es comença a reduir el 

valor de l’horitzó de predicció tot mantenint l’horitzó de control constant en M=2, 

fins que el control s’allunya de la trajectòria seguida per horitzons de predicció 

més llargs. Finalment s’obté que per a P=2 el control és tant bo com per P=20 

però és més ràpid, cosa que fa decantar la balança cap a P=2 donat que la 

planta té una dinàmica molt ràpida. 

 

Fig. 4.1: Resposta temporal del MPC amb M=2 davant un doble integrador 
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Horitzó de control 

L’horitzó de control es representa amb la lletra ‘M’. La resta de paràmetres s’han 

mantingut constant adoptant els valors de 2 per l’horitzó de predicció, 0.05 per al 

temps de l’interval i els pesos queden com        . Existeix també un pes 

genèric de penalització de la resposta i que indica si el control és robust o és 

ràpid. S’ha deixat en el valor de 1, és a dir, ràpid. 

 

Fig. 4.2: Resposta temporal del coet amb diferents horitzons de control. 

La resposta temporal que s’observa ens indica que si tant sols es calcula un 

interval de control, aquest triga més estona o té un sobrepic major que no pas si 

se’n controlen 2 o més. El fet de calcular més intervals no farà la resposta sigui 

més ràpida o precisa perquè quant més llunyà estigui l’interval passat, menor 

pes té en el càlcul de l’acció de control actual. Per altra banda, tenir en compte 

més intervals de control significa que cal invertir més temps per a calcular-los i 

disposar de major memòria en les plaques programables. A més a més, segons 

la teoria del control predictiu, la quantitat d’intervals de control han de ser menors 

o igual a la quantitat d’intervals de predicció. Aquest és el motiu pel qual l’horitzó 

de control i també l’horitzó de predicció es tendeixen a minimitzar. Per al cas 

concret que ens ocupa, el coet amb una funció de transferència en forma de 

doble integrador, es deixa l’horitzó de control en 2 intervals, és a dir, es controlen 

tants intervals com es calculen. 

M=2 
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Temps de l’interval 

El temps de l’interval és el període de temps que passa entre dues accions de 

control consecutives.  

 

Fig. 4.3: Resposta temporal a diferents intervals de temps 

Quan més petits siguin els intervals de temps més s’aproxima la resposta 

discreta a una resposta contínua. Atenent sols a aquest lema, voldríem que el 

temps que dura cada interval fos ínfim, però això no és possible. Per altra banda 

el temps que dura un interval depèn directament de la velocitat de càlcul del 

processador que calcula la nova acció de control a partir de les accions 

passades i les respostes previstes en el futur. Tant la velocitat del 

microprocessador com la quantitat de dades a tractar juguen un paper important 

en la reducció del temps de cada interval. La velocitat del microprocessador no 

es pot modificar, prové de la construcció física d’aquest, però la quantitat de 

dades a tractar es pot optimitzar per obtenir bones respostes amb poques dades 

i amb un baix temps de càlcul. De forma genèrica es pren que un interval de 

temps dura 0.05s per a no forçar el hardware de control. 
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Funcions de pes o funcions de penalització 

Segons (Camacho & Bordons, Model Predictive Control, 2004) s’anomenen 

funcions de pes, segons (Bemporad, Morari, & Ricker, 2012) s’anomenen 

funcions de penalització, són unes funcions que incrementen o redueixen el pes 

de l’error i de les accions de control per a calcular una nova acció. 

La primera d’aquestes funcions de pes és més pròpiament dit una funció 

d’alleugeriment de l’error. Pot prendre un valor entre 0 i 1 i és constant al llarg del 

temps. La seva funció és proporcionar un control robust si pren un valor proper a 

0, i un control ràpid però no tant robust per a valors propers a la unitat. No 

obstant, com la planta és inestable els controls robustos i lents semblen una 

mala idea, com mostra la figura 4.4. 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 4.4: Resposta temporal per a diferents funcions d'alleugeriment de l'error. a) Resposta 

sencera, b) ampliació dels primers instants 
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Al ser una planta molt inestable interessa utilitzar un control ràpid, setejant 

aquest paràmetre en la unitat. Des del primer moment el control és capaç de 

reduir l’error en la resposta, però si artificialment l’error es relaxa, les consignes 

també seran menors i portarà cal al col·lapse del coet. El paràmetre de 

penalització de l’error és un paràmetre per evitar soroll i pot ser útil en plantes 

que per sí soles són estables, però no en plantes inestables i de dinàmica 

ràpida, on més val tenir en compte la totalitat de l’error. 

El segon paràmetre és la funció de pes de l’acció de control, o més ben dit,  . 

Aquest paràmetre, que apareix en la resposta analítica (equació 4.5) té com a 

objectiu suavitzar els salts de control. S’observa en la figura 4.4 que per a un 

valor qualsevol de   i prenent    , la resposta és similar amb molt petites 

variacions. La velocitat del control és pràcticament la mateixa i tant sols 

s’observen diferències en l’amplitud del sobre-pic de correcció, que són realment 

petites. Per senzillesa es tria      tot i que altres valors de   també haurien 

sigut possibles. El valor de   també es delimitarà quin valor ha de prendre  , 

donat que hauran de mantenir alguna proporció. 

 

Fig. 4.5: Resposta temporal per a diferents funcions de pes de l’acció de control 
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L’última funció de pes és la de l’error de la consigna, denominada  . Per a un 

valor de    , la correcció de l’error és més lenta i amb major sobre-pic a 

mesura que   augmenta. Tota resposta és estable independentment del valor de 

 , però sí que la velocitat i la robustesa de la resposta es veu modificada en 

variar el seu valor. Així doncs la millor resposta s’obté quan      No és estrany, 

doncs el fet de fer     implica que les respostes són més impulsives i no tenen 

tanta forma de graó, donat que la planta amb que es tracta, un coet, és inestable 

i col·lapsa per a entrades graó. 

 

Fig. 4.6: Resposta temporal per a diferents funcions de pes de l’error de consigna 

D’aquesta forma s’han elegit les funcions de pes o penalització, que adopten els 

següents valors: 

    

    

    

Els dos últims valors són els recomanats per (Bemporad, Morari, & Ricker, 2012) 
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Guany de pertorbacions 

Finalment existeix un paràmetre anomenat guany de pertorbacions o guany 

d’error. Aquest paràmetre pot prendre valors entre 0 i 1 i té a veure com tracta el 

senyal d’error. El senyal d’error es pot descompondre en dues senyals: 

pertorbacions i errors en la mesura del senyal de sortida. El valor predeterminat 

d’aquest paràmetre és 0.5, però depèn de fins a quin punt és fiable la lectura de 

les pertorbacions: si suposem que les lectures són fiables al 100% es situarà 

aquest paràmetre en valors propers a 1, mentre que si es suposa que el procés 

és estable i que les lectures del senyal de sortida poden contenir errors es 

situarà el valor del guany en valors propers a 0. 

A priori aquest paràmetre és difícil d’estimar, doncs depèn en gran mesura de la 

fiabilitat dels sensors i del tipus de pertorbacions esperades, però també depèn 

del tractament que es vulgui fer de les pertorbacions externes no contemplades 

per la funció de transferència de la planta.  

 

Fig. 4.7: Resposta temporal amb diferents guanys d’error i amb pertorbació inicial 

La figura 4.7 mostra la resposta temporal del coet quan inicialment aquest és 

llançat amb una inclinació de 0.1 radians i per a diferents valors del guany 

d’error. A diferència del que semblaria lògic pensar, quan es contempla la 

totalitat de la pertorbació o no se’n contempla res la resposta és lenta i costa 

d’estabilitzar el coet, mentre que per un guany del 70% la resposta és ràpida i a 

més a més s’observa la brusquedat amb que el controlador estabilitza el coet a 

la consigna nul·la.  
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Fig. 4.8: Resposta temporal amb diferents guanys d’error, amb pertorbació inicial i 

pertorbacions al llarg del temps 

La figura 4.8 també mostra per a diferents guany de l’error quina és la resposta 

del coet si aquest és llançat amb una pertorbació inicial de 1 rad i a més a més 

pateix també una pertorbació en la seva inclinació de  
   

  
. S’observa que ja 

sigui per un guany massa alt o massa baix costa un cert temps d’estabilitzar el 

coet. Si el guany d’error és baix el coet oscil·la a dreta i esquerra; si el guany 

d’error és gran la resposta és lenta però l’error en estàtic és baix. Quan el guany 

d’error està comprés entre el 60 i el 70% s’obtenen les respostes més ràpides tot 

i que l’error en estàtic no sigui el mínim possible. Aquí ve la qüestió, que es 

necessita, una resposta ràpida tot i que l’error estàtic no sigui nul o un baix error 

en estàtic però en una resposta lenta? Al cap i a la fi s’està discutint un error 

estàtic de l’ordre de les centèsimes de radiant, la qual cosa és un error irrisori 

sigui quin sigui el cas. Finalment la balança es decanta per la resposta ràpida i 

s’acaba decidint que el guany d’error òptim és 0.65, que combina velocitat i 

precisió estàtica. El valor es pot veure modificat posteriorment depenent de la 

precisió dels sensors. 

Resumint els paràmetres del controlador MPC per al cas lineal, amb paràmetres 

constants i sense forces aerodinàmiques tenim que: 
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Control de la inclinació amb el model linealitzat 

El model linealitzat del coet, com ja s’ha esmentat en el tercer capítol, és un 

model que té la particularitat que les variables apareixes desacoblades les unes 

de les altres. En aquest apartat es proposa veure la resposta del coet si s’utilitza 

el control anteriorment tunnejat.  

El control predictiu té dues cares diferents a tocar: per un costat hi ha tot el tema 

dels paràmetres del controlador, és a dir, temps de mostreig i d’acció, horitzó de 

predicció i horitzó de control, i funcions de pes de variables i pertorbacions. Per 

altra banda, el control predictiu té programat interiorment la funció de la planta, a 

diferència del control PID on el controlador actua sense conèixer la planta i ho ha 

tot a partir del senyal de realimentació. Si s’accepta que els paràmetres elegits 

en l’anterior apartat són una paràmetres correctes i acceptables per al 

controlador, d’ara endavant tant sols hi ha la possibilitat de modificar la funció de 

planta interna al control. Apareixen un seguit d’idees diferents que caldrà tractar: 

 Utilitzar un controlador amb funció de transferència constant i sense tenir 

en compte l’acció de forces aerodinàmiques 

 Utilitzar una bateria de controladors predictius optimitzats per a treballar 

en diferents punts, també sense tenir en compte les forces 

aerodinàmiques 

 Utilitzar un controlador amb funció de transferència constant però que el 

senyal d’entrada i de sortida estan pesats pel guany de la funció de 

transferència en aquell instant. 

 Controlar el paquet de la inclinació del coet i de les forces 

aerodinàmiques com si fossin una sola cosa. Aquest control incorpora els 

termes aerodinàmics i en principi podria obtenir una resposta més suau. 

No obstant els termes aerodinàmics no són uns termes dels que se’n 

pugui predir la magnitud i direcció, s’han de tractar com termes de 

pertorbació. 

 Introduir els termes aerodinàmics com a termes de pertorbació mesurada 

al controlador per tal d’eliminar-les. 

Totes aquestes idees són intents de millorar la resposta tot fent un control més 

robust i estable, però en cap sentit el controlador serà més ràpid, donat que la 

rapidesa del control ve regida per la velocitat de càlcul del processador i no pas 

de la dinàmics del sistema com en el cas del control analògic PID. 
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En primer terme es realitza una comparació entre utilitzar diferents funcions de 

planta per al control del coet. S’han utilitzat dues funcions constants 

corresponents a       
    

    
 i       

   

  
. També s’ha utilitzat una bateria de 

controladors que es modelitzen com: 

     

{
 
 
 

 
 
 

   

  
        

   

  
          

    

  
           

   

  
           

 

La figura 4.9 mostra la resposta temporal del coet quan es vol corregir una 

inclinació inicial de 0.1radians.  

 

Fig. 4.9: Resposta temporal del coet amb controls predictius diferents 

S’observa que el coet s’estabilitza més ràpidament quan el guany de la funció de 

transferència és proper a 80. En aquest gràfic el guany del control en bateria i el 

guany del control constant són el mateix, per això la resposta és la mateixa; no 

és fins als 15 segons on el guany del control en bateria es veu modificat. Per 

altra banda, s’ha observat que quan el guany del controlador és inferior a 80 el 
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coet es torna inestable, per aquest motiu per sota dels 15 segons el control és 

constant i amb un guany de 80. A partir d’aquí es podria pensar que si el guany 

és petit l’error augmenta, doncs si fem que el guany sigui major l’error podria 

disminuir. Per aquest motiu també s’ha simulat el cas en que el control té un 

guany de 200, observant-se un control robust però oscil·latori, cosa que no 

agrada en plantes inestables. Així es mostra que el control no millora quan més 

robust sigui el controlador sinó quan millor adapti el control al punt d’operació. 

La figura 4.10 mostra la resposta del coet linealitzat però amb forces de 

resistència aerodinàmics i amb paràmetres canviants en el temps. La forma de 

les pertorbacions degudes a la resistència aerodinàmica no segueixen un patró 

predeterminat, sinó que són pertorbacions que depenen quadràticament de la 

velocitat, i a més a més la dependència no és lineal. Val a dir que aquestes 

pertorbacions són estabilitzadores, però si a aquesta pertorbació estabilitzadora 

s’aplica una correcció, la correcció total de la inclinació resulta en una sobre-

correcció i provoca que el coet s’inclini en direcció contrària. No obstant, el fet 

d’haver elegit un valor del 65% per a la lectura de pertorbacions fa que no 

s’apliqui tot el potencial corrector i d’aquesta manera relaxar la senda de 

correcció. 

 

Fig. 4.10: Resposta temporal del coet amb MPC diferents (ampliació de 5 a 30 s) 
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A l’hora d’elegir un d’entre els tres controladors proposats tant sols cal observar 

el gràfic per adonar-se que el control amb un guany constant de 200 té un error 

en magnitud major que els altres controladors. D’entre el control en bateria i el 

control constant, la diferència és petita. El control en bateria provoca alguns salts 

bruscos de la inclinació, cosa que no és molt convenient, doncs provoca 

vibracions i acceleracions angulars molt grans. A més a més el control en bateria 

té més complicacions tècniques que no pas un únic controlador al llarg de tot el 

temps, per aquest motiu el control constant amb guany    
    

  
 es pensa que 

és millor per al coet. 

Per altra banda, cap dels controls anteriors ha tingut en compte les forces 

aerodinàmiques. Tal com s’ha dit anteriorment hi ha dues possibilitats per a 

reduir l’error tenint en compte les forces aerodinàmiques: 

 Reduir la inclinació sumada als moments aerodinàmics 

 Introduir els moments aerodinàmics com pertorbacions mesurades. 

La figura 4.11 mostra la resposta temporal del coet si inicialment parteix d’una 

inclinació de 0.4 radians i es consideren els moments aerodinàmics com un 

sumand de la inclinació. Per tal de minimitzar els efectes dels termes 

aerodinàmics, aquests passen per una funció de pes, que com es mostra en la 

figura, varia de 0 a 0.2. Per als casos on s’ha minimitzat molt el terme 

aerodinàmic o fins hi tot s’ha eliminat el controlador aconsegueix estabilitzar el 

coet en la consigna d’entrada; però si es dóna més importància a la funció de 

pes, el control es torna inestable i el coet no segueix la consigna. Això és degut a 

que en aquest cas la inclinació del coet que veu el controlador és major a la 

inclinació real, provocant que el senyal de control sigui major al necessari. Una 

acció de control superior a la necessària provoca que el coet que inicialment està 

inclinat cal a un costat s’inclini cap al costat contrari. A més a més aquest 

sistema està retro-alimentat, és a dir, cada vegada les desviacions són majors 

fins que finalment el coet acaba per caure. Així es conclou que no s’ha de 

modificar artificialment les lectures de la inclinació, però que passa si 

s’introdueixen els termes aerodinàmics com una pertorbació coneguda? 
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Fig. 4.11: Resposta temporal en introduir les forces aerodinàmiques com a sumand de la 

inclinació 

Els termes aerodinàmics es poden considerar com a pertorbacions conegudes ja 

que depenen de la velocitat del mateix coet, la qual està mesurada pels sensors. 

El control predictiu permet introduir aquestes pertorbacions conegudes per a 

millorar la resposta. Val a dir que la teoria de control predictiu preveu 

pertorbacions graó o soroll blanc, però no preveu un terme matemàtic que prové 

de la mateixa resposta de la planta. 

La figura 4.13 mostra la resposta temporal del coet quan inicialment no té 

inclinació ni velocitat lateral, és a dir, el coet parteix en condicions de verticalitat 

ideals. Donat que s’ha introduït un model de pertorbacions, tot i que aquestes 

pertorbacions siguin inexistents provoquen que el control cregui que existeixen 

unes pertorbacions. Això és dolent, tant dolent que fins i tot en condicions de 

llançament ideals el coet s’inclina i acaba caient. 
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Fig. 4. 12: Resposta temporal MPC utilitzant correcció de pertorbacions en condicions ideals 

 

Finalment, que cal fer amb el control dels moments aerodinàmics? Doncs la 

resposta és clara, com són pertorbacions estabilitzadores val més no fer res, la 

pròpia dinàmica del coet les minimitza quan aquest es troba vertical.  
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Control de l’azimut 

En el model linealitzat l’azimut apareix totalment desacoblat d’altres variables, 

amb que no és necessari tocar cap dels controls d’inclinació, es pot dissenyar a 

part. Tal com ja s’ha explicat en el capítol 3, la funció de transferència que es 

busca és aquella que relaciona el doll de gasos amb la velocitat de gir i no pas 

amb la posició azimutal real del coet, dons el que interessa és que el coet 

ascendeixi sense girar independentment de la posició. D’aquesta manera la 

funció de transferència és un integrador. 

     
 

 
 

(3.16) 

El control d’un procés estable és molt més agraït en MPC que no pas si el procés 

és inestable. Aquest control no té massa secret i a continuació es mostren la 

resposta del coet davant d’una sèrie de pertorbacions de l’azimut. 

  

Fig. 4.13: Velocitat angular davant d'una 

pertorbació inicial de 0.1rad/s 

Fig. 4.14: Velocitat angular després d'una 

pertorbació inicial de 0.1rad/s i una 

pertorbació sinusoïdal 

 

S’observa un control ràpid i robust, fruit que el procés a controlar sigui estable. 

També es pot observar que el senyal de control està saturat en els inicis donat 

que el coet gira molt ràpid i els actuadors no poden girar més. 
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Control del model sense linealitzar 

Finalment cal comprovar que el model sense linealitzar ni simplificar (obtingut 

directament de les equacions de la dinàmica) on hi intervenen tots els elements 

de no linealitat, acoblament entre variables i forces i moments aerodinàmics 

funciona amb els controls obtinguts. 

Com ja es va estudiar en el capítol 3, l’acoblament entre les variables és molt 

feble i s’acaba acceptant els controls de la planta linealitzada com a controls 

aptes per a la planta general. No s’aprecien diferències significatives entre la 

resposta davant la planta linealitzada i la planta sense linealitzar. La figura 4.16 

mostra una comparació de la resposta del coet entre el control PID en blocs 

calculat en el capítol 3 i el control predictiu calculat en aquest capítol. 

 

Fig. 4. 15: Comparació PID i MPC davant d'una pertorbació inicial de 0.1rad 

MPC PID 
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Entre aquests dos controls calculats cal destacar que ambdós estabilitzen el coet 

després del mateix temps, és a dir, són igual de ràpids o de lents. Per altra 

banda, el control MPC cau amb un pendent gairebé el doble del control PID, 

però a causa d’això necessita oscil·lar al voltant del punt de consigna fins a 

estabilitzar-se, mentre que el control PID sembla més robust, doncs tan sols 

realitza un sobre-pic. 

Conclusions 

Les conclusions que se’n poden extreure sobre el control MPC són que: 

 El control MPC és un control robust 

 És un control discret 

 És un control que funciona molt bé per a plantes estables i de dinàmica 

lenta on el vulgui reduir el temps de resposta, però o presenta millores 

substancials en plantes inestables o de dinàmica ràpida. 

En comparar el control MPC calculat en aquest capítol i el control PID calculat en 

el capítol 3, és més robust el control PID sent ambdós igual de ràpids. És més 

aconsellable utilitzar el control PID per a aquestes aplicacions. 
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Cap. 5: Control Adaptatiu 

Introducció 

El control adaptatiu és un tipus de control similar en forma al control PID clàssic, 

però a diferència d’aquest, en el control adaptatiu els paràmetres del controlador 

no són fixes sinó variables. 

Com ja s’ha explicat en capítols anteriors el guany de la planta no és constant al 

llarg del vol, i aquest és el motiu que porta a pensar en utilitzar un control de 

guany variable. Existeix una gran varietat de controls adaptatius, però tots ells es 

poden classificar en una de les següents tres famílies: 

 Control amb model de referència: existeix un model de referència de com 

es pensa que la planta hauria d’actuar i el control ha de reduir l’error 

existent entre el model de referència i les variables reals. 

 Control auto-sintonitzat: els paràmetres del controlador s’estimen a partir 

de la resposta de la planta i sense model de referència, tant sols 

existeixen un conjunt de mètodes per a obtenir-ne els valors. 

 Control amb previsió de guany (gain sheduling): en aquest cas es coneix 

exactament com actua la planta i es poden obtenir un conjunt de punts 

d’operació d’aquesta. Els paràmetres de control segueixen unes funcions 

pre-establertes. Per a alguns autors aquest últim control no és un control 

adaptatiu pur. 

En el present capítol s’estudien dues classes de controls adaptatius auto-

sintonitzats: per un costat el control amb previsió de guany, donat que en certa 

forma es pot preveure el comportament del coet (es coneixen les funcions que 

segueixen la massa, les inèrcies, el centre de masses i l’empenta en funció del 

temps). 

 

Fig. 5.1: Esquema bàsic d'un control adaptatiu (Aström & Wittenmark, 1995) 
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Control amb previsió de guany 

El primer dels controls que es realitzen en el present capítol és el control amb 

previsió de guany. Es comença per aquest control perquè és el més senzill dels 

control adaptatius. La idea del control amb previsió de guany és contrarestar el 

guany de la planta amb una funció que inverteix el guany, de forma que el 

control PID vegi una planta de guany constant tot i que en la realitat no sigui així. 

L’equació de moment del coet, equació a controlar, és: 

   
            

     
 
 

  
   

 

 

                         

     
   (5.1) 

El primer terme és pròpiament la funció de transferència mentre que el segon 

terme és un terme que actua com una pertorbació exterior i estabilitzadora. De 

forma simplificada tenim que la funció de transferència és 

   
            

     
 
 

  
 

 

  
 

On el guany de la funció depèn del temps. En aquest cas la teoria de previsió del 

guany diu que cal eliminar aquest guany variable per tal que el controlador vegi 

la planta amb un guany constant. 

 

Fig. 5.2: Esquema de l'eliminació del guany variable 

Primer de tot es gràfica la forma que adopta el guany variable al llarg del temps 

(figura 5.3). A continuació s’hauria d’invertir aquest guany per tal que en 

multiplicar el guany pel seu invers el resultat sigui igual a la unitat. En tot moment 

aquesta funció té inversa excepte en l’instant inicial, on la funció té valor nul 

perquè l’empenta és nul·la. L’invers de 0 és infinit, però no es pot utilitzar un 

valor infinit per a controlar el coet; en l’instant inicial la funció inversa ha adoptat 

un valor que prové de la extrapolació lineal dels punts més propers. 
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Fig. 5.3: Funció de guany variable 

Per a invertir la funció de guany primer s’ha linealitzat i posteriorment s’ha 

invertit. A continuació es presenten les seves formes matemàtiques. 

     {
                       

                         
 

       {
                         
                        

 

Aplicant aquest guany entre el controlador PID i el coet aconseguim que el 

controlador vegi una planta de guany unitari. La segona part és sintonitzar els 

paràmetres del controlador, que seran constants. Per a realitzar aquesta tasca 

(Aström & Wittenmark, 1995) recomana que es realitzi per assignació de pols 

obligant al controlador que es comporti d’una forma concreta per a que tot el 

sistema tingui la forma d’una funció de transferència determinada per l’usuari. 

Quina és la funció de transferència més recomanable per al coet? Doncs en 

principi hi ha tres respostes possibles: 

 Resposta immediata, on el coet adopta la nova situació determinada per 

les equacions sense patir retrassos. Tot i que aquesta resposta sembli 

ideal provoca molt de soroll i no és recomanable per a cap tipus de 

planta. 

 Resposta de primer ordre, on el coet adoptaria la nova situació seguint 

una aproximació de primer ordre. 

 Resposta de segon ordre. En aquest cas es pot triar si es vol una 

resposta sobreesmorteïda o subesmorteïda. 
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Es prendrà una resposta de primer ordre perquè és més senzilla i permet 

estabilitzar el coet sense subesmorteïment. Prenent la funció de transferència del 

coet en llaç tancat queda: 

                
                

                  
 

                
(          

 )   

  (          
 )   

 (5.2) 

Ara se’ns presenta un problema, la funció de transferència del sistema en llaç 

tancat és una funció de tercer ordre a diferència de les funcions de transferència 

convencionals que són de primer o segon ordre. Aquest problema es pot arreglar 

de la següent forma: es pot aconseguir una funció d’ordre superior a 2 però que 

tingui 1 o 2 pols dominants i la resta de pols no siguin decisius per a la dinàmica 

del sistema, tal com apunten alguns llibres bàsics de control (Ogata, 2010). 

Aquests pols han d’estar situats almenys cinc cops allunyats de l’eix imaginari 

del que està allunyat el pol més proper. Així doncs es pot definir una funció de 

tercer ordre però que es comporta de forma molt semblant a una de primer ordre: 

     
 

              
 

On u<0.5 per tal que els pols no dominants estiguin suficientment allunyats de 

l’eix imaginari. La dinàmica del sistema ve determinada pel denominador. 

Comparant el denominador de la funció objectiu i el de la funció de la planta es 

pot obtenir la relació entre els paràmetres de retràs i els paràmetres dels 

controlador PID: 

   
    

    
 

(5.3) 

   
 

    
 

(5.4) 

   
 

 
 

 

  
 

(5.5) 

Contem amb un límit superior ‘u’, però no tenim ni idea de com han de ser els 

paràmetres. A continuació es presenten les figures que comparen la resposta del 

coet davant a diferents pertorbacions per a diferents valors de   i u. 
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Fig. 5.4: Resposta del coet a una inclinació inicial 0.1 rad amb previsió de guany variant u 

 

Fig. 5.5: Resposta del coet a una inclinació inicial 0.1 rad amb previsió de guany variant   
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En la figura 5.4 es mostra la resposta del coet quan aquest s’enlaira amb una 

inclinació inicial de 0.1 radians tot mantenint constant el paràmetre de retràs   i 

variant la posició dels pols no dominants. A mesura que els pols no dominants 

s’allunyen de l’eix imaginari el sistema es torna més veloç. En els gràfics es pot 

observar que la resposta no és una resposta de primer ordre, doncs té un sobre-

pic que aquests sistemes no realitzen. L’explicació d’aquest fenomen és que en 

llaç tancat es pot tenir un denominador proper al denominador del sistema de 

primer ordre, però apareixen també zeros. Aquest zeros modifiquen la dinàmica 

del sistema. Es pot modificar el seu comportament modificant el pes dels zeros 

provocant una dinàmica més lenta però en un sistema crític com aquest no té 

sentit. Del gràfic s’extreu que quan més allunyats estiguin els pols no dominants 

de l’eix imaginari el sistema és més ràpid (a causa dels zeros i no del pol 

dominant); no obstant no es poden allunyar indefinidament els pols de l’eix 

imaginari, doncs tot i que sobre el paper el sistema sigui més estable i més ràpid, 

els actuadors que corregeixen la deflexió del doll no són suficientment ràpids i el 

sistema acaba esdevenint inestable. 

En la figura 5.5 es manté la posició dels pols no dominants en una posició 50 

cops més allunyada de l’eix imaginari que el pol dominant, i es juga amb la 

posició d’aquest pol dominant per a fer el sistema més o menys ràpid. S’ha 

escombrat la resposta des de     , que és el sistema més ràpid (t=0.02s) fins 

a    , el més lent (t=0.2s). En l’extrem ràpid (línia blava) s’observa que el 

sistema no arriba mai a estabilitzar-se degut a que els actuadors no són capaços 

de seguir les consignes de correcció, mentre que en l’extrem lent (línia negra) tot 

el sistema col·lapsa degut a que no s’executen les correccions adients amb 

suficient celeritat (el gràfic està tallat per a poder observar les respostes 

estables). Així doncs resta com a respostes estabilitzant del coet aquelles que 

permeten als actuadors seguir les consignes i a més a més són més ràpides que 

la dinàmica del sistema. Una de les millors respostes obtingudes és la 

corresponent a u=0.02 i     , és a dir: 

                      

Les figures 5.6 a 5.8 comparen la resposta del coet al llaç tancat entre el control 

de previsió de guany trobat en aquest capítol i el control amb paràmetres 

variables trobat en el tercer capítol. 
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La figura 5.6 mostra la resposta que dóna la inclinació del coet quan aquest és 

llançat amb una inclinació inicial de 0.1 rad (situació molt crítica). La resposta del 

controlador amb paràmetres variables és una resposta de segon ordre però que 

aconsegueix estabilitzar el coet en un període de 1.5 segons assolint un error 

imperceptible pels sensors. Per altra banda el control amb previsió de guany 

estabilitza el coet en 1 segon en una resposta més pròpia de sistemes de primer 

grau. En aquest segon control s’observa una resposta amb major soroll 

(observar la ampliació) i pateix un error estacionari major que en el cas del PID 

amb paràmetres variables. 

 

Fig. 5.6: Comparació davant una pertorbació inicial de 0.1rad 

 

Fig. 5.7: Ampliació de la figura 5.6. S'observa soroll en el control amb previsió de guany 
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A priori cap de les respostes anterior és pitjor a l’altra, ambdós controladors són 

capaços d’estabilitzar el coet davant una pertorbació què és molt crítica. Els dos 

controladors són bons, l’un és més ràpid i l’altre és més estable, cal recorrer a 

altres simulacions per a discernir entre aquestes dues opcions. A continuació es 

simula la resposta davant una pertorbació periòdica en l’acceleració angular del 

coet de            i de període 5s amb un cicle de treball del 50%. Aquesta 

pertorbació és una pertorbació realment forta però no és critica, doncs en 

aquesta situació el controlador no veu una planta formada per un doble 

integrador sinó que també veu pertorbacions estabilitzadores. El fet d’haver 

pertorbacions estabilitzadores fa que el controlador vegi una planta que té un 

grau menor a 2, sinó que el procés té un valor canviant i entorn 1.6 o 1.7. La 

resposta mostra que les majors pertorbacions s’obtenen en els instant inicials, on 

el doble integrador s’observa més plenament que no en situacions futures. Les 

respostes dels dos controladors són estables i tendeixen a 0, consigna de 

referència; però s’observen respostes molt diferents entre els dos controladors. 

El controlador amb previsió de guany, en color blau, segueix respostes de primer 

ordre i tendeix a minimitzar l’error però sempre deixant un error en estacionari; el 

control amb paràmetres variables, en vermell, realitza respostes més 

impulsionals aconseguint reduir l’error a valors no detectables pels sensors en 

estacionari. 

 

Fig. 5.8: Comparació davant una pertorbació periòdica de           
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Sense desmerèixer cap dels controladors, el controlador que ofereix millors 

respostes és el que té paràmetres variables. Si s’hagués d’implementar aquest 

controlador en un sistema analògic segurament s’utilitzaria el de previsió de 

guany perquè és més senzill d’implementar analògicament i els paràmetres del 

PID són constants; però com el controlador serà digital la dificultat de programar-

los és la mateixa i la resposta és més satisfactòria és la que té paràmetres del 

PID variables. 

Control auto-sintonitzat STR 

Els controls auto-sintonitzats són un tipus de controls on els paràmetres del 

controlador no són fixes, ni tant sols són determinats des de fora, sinó que els 

paràmetres s’auto-sintonitzen depenent de la consigna d’entrada i la resposta del 

sistema. La figura 5.9 mostra l’esquema d’aquests reguladors. A través de la 

mesura de les variables d’entrada i de sortida del sistema s’estimen els 

paràmetres del controlador i a continuació el controlador realitza les operacions 

necessàries amb la consigna per a crear el senyal de control. Els controladors 

auto-sintonitzats poden ser directes o indirectes: els controladors indirectes 

estimen els valors de la funció de transferència de la planta i a partir d’aquests 

calcula els paràmetres de control mentre que el controlador directe estima els 

paràmetres del controlador directament. 

 

Fig. 5.9: Esquema d'un regulador auto-sintonitzat 

La tècnica dels controladors auto-sintonitzats pot ser utilitzada en tot tipus de 

controladors, com per exemple en els PID, però resulta realment interesant 

utilitzar-la en els controladors STR. Aquest tipus de controladors generen la 

següent llei de control: 

                            (5.6) 
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R, S i T són polinomis en el domini de Laplace (o en el domini z si el control és 

discret) i es poden determinar igualant el polinomi observador al denominador 

del llaç tancat (per a més informació veure el capítol 3 de (Aström & Wittenmark, 

1995)). Procedim doncs al càlcul dels polinomis de control per a la inclinació del 

coet. 

     
    

  
 

(5.7) 

Segons les regles de sintonització de STR la funció de transferència del model 

ha de tenir iguals o més pols que la funció de la planta. Utilitzant el mètode de 

mínims pols, la funció model ha de ser de segon ordre: 

      
  

           
 (5.8) 

Les polinomis S i R s’obtenen de l’equació              . El grau d’   

ha de ser igual o major que el doble del grau de A menys 1: 

                          (5.9) 

D’aquesta forma    ha de ser d’ordre 1 com a mínim. Igualant la resta de graus 

per a poder realitzar l’equilibri obtenim que R i S també han de ser d’ordre 1: 

                                          (5.10) 

Igualant termes grau a grau 

             

      
         

 
 

      
     

 
 

(5.11) 

A continuació s’obté el polinomi T com 

  
    

   
 

        
             

               
 

        

 
 

(5.12) 

Prenent        i        , amb el pol de l’observador situat a        (per 

tal d’eliminar-ne la dinàmica) s’obté       ,          i           . 

Com s’observa, tots els paràmetres del controlador estan relacionats en major o 

menor mesura amb g(t), que és el paràmetre del guany del coet, que es modifica 

al llarg del temps i que no té perquè comportar-se de la forma descrita 

analíticament. Aquest paràmetre requerirà que sigui estimat per un algoritme 

d’aproximació de paràmetres. Però primer cal escriure la llei de control i la funció 

de transferència del coet en el domini discret z, donat que l’estimador així ho 

requereix. 
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Funcions de transferència en el domini Z 

Per a transformar de forma fàcil i ràpida les funcions de transferència del domini 

continu de Laplace al domini discret Z s’utilitza l’equivalència: 

           (5.13) 

On z és la variable discreta, s és la variable continua i T és el temps de 

discretització. Utilitzant la metodologia explicada a (Glober, 2007) anem 

convertint les funcions de transferència      
    

    
  

    

    
 al domini discret: 

     
 

  

               
→                

  

             
 

  

      
 

  

       
 

 

 
    

        

       

                    
→                

 

 
     

                

               
 

 

 
    

        

      

                       
→                  

 

 
     

                   

              
 

Traduint aquestes funcions de transferència al domini temporal tenim: 

     
  

       
     

                            (5.14) 

     
               

              
      

  (     ( 
   
  

))

             
     

                     
  

 
(                      )    (        ( 

   

  
*       * (5.15) 

Un cop tenim les lleis temporals de control i de planta, podem procedir a obtenir 

l’estimador del paràmetre g. 

Estimador del paràmetre ‘g’ 

Per a estimar paràmetres de la funció de transferència existeixen diferents 

mètodes; però tots ells estan basats en mesurar la resposta del sistema davant 

d’una consigna donada i sense pertorbacions. Aquest no és el cas corresponent 

a un coet, doncs la consigna sempre serà nul·la i el controlador ha de minimitzar 

les pertorbacions. Per aquest motiu els estimadors basats en consigna-resposta 

no són útils per a aquesta aplicació, resulta més pràctic i fiable introduir el valors 

del paràmetre de guany ‘g’ en funció del temps transcorregut des de la ignició. 

Els sistemes d’aproximació de paràmetres s’acosten al paràmetre de la planta 

però no hi arriben mai, executen una aproximació exponencial i només hi arriben 

en un temps infinit. Donat que cap sistema d’aproximació de paràmetres és 
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perfecte, el fet d’introduir el guany ‘g’ de forma matemàtica no resulta un 

escàndol, sinó que és totalment comprensible i fins hi tot necessari. En concret, 

les funcions matemàtiques que aproximen el valor de ‘g’ són funcions lineals 

mentre que la forma real d’aquest paràmetre s’estima que segueix un polinomi 

de sisè grau. 

  {
                         
                    

 (5.16) 

 

Resposta del controlador auto-sintonitzat a pertorbacions de la 

inclinació 

Un cop s’han obtingut les lleis de control (polinomis R, S i T) i s’han discretitzat 

totes les equacions tant sols resta estudiar la resposta d’aquest controlador 

davant de diferents pertorbacions en la inclinació. Les figures presenten la 

resposta del present controlador i del controlador PID de paràmetres variables 

trobat en el capítol 3; d’aquesta manera es pretén comparar les dues respostes i 

decidir quins dels reguladors és més recomanable per a controlar el coet. 

La figura 5.10 mostra la resposta del coet quan aquest ha estat llançat amb una 

inclinació inicial de 0.1 radians. El regulador PID , mostrat en blau té un sobrepic, 

però la resposta és suau i estabilitza l’actitud del coet en 1.5 segons. 
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Fig. 5.10: Resposta del coet en ser llançat amb una inclinació inicial de 0.1rad 

 

El regulador STR mostra major velocitat inicial, però la resposta no és tant neta 

com en el cas del PID degut als ceros dels polinomis R i S, que regulen el 

procés. Tot i les oscil·lacions del coet, aquest s’estabilitza en la vertical després 

de 1.5 segons, és a dir, en el mateix temps que en el cas del PID. No obstant, 

aquestes no són dades suficients per a decidir quins dels dos reguladors és més 

eficaç, doncs les respostes són molt semblants. Les oscil·lacions del coet es 

poden entendre al visualitzar la deflexió del doll mostrada en la figura 5.11. El 

controlador STR és un controlador més impulsiu i ràpid que té una gran 

tendència a oscil·lar. 
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Fig. 5.11: Deflexió del doll del coet en ser llançat amb una inclinació inicial de 0.1rad 

Les figures 5.12 i 5.13 mostren la resposta del coet i la deflexió del doll quan 

aquest rep una pertorbació periòdica de           en la seva acceleració 

angular. En quant la resposta del coet s’observa que aquest pateix menys les 

pertorbacions exteriors quan aquest està controlat pel regulador STR. S’observa 

principalment en l’instant inicial, on el doble integrador del coet s’observa en la 

seva totalitat. A mesura que passa el temps les pertorbacions aparents són 

menors (degut als moments aerodinàmics estabilitzadors); però el regulador STR 

proporciona respostes amb menys pics, sinó que la resposta del coet evoluciona 

més bé con una funció de primer ordre. No obstant és més lent en arribar a la 

inclinació nul·la; com observarem en la figura 5.14, la inclinació tendeix a cero 

però seguin un camí més lent que no pas amb el regulador PID. 
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Fig. 5.12: Resposta del coet a una pertorbació periòdica de           

 

Fig. 5.13: Deflexió del doll amb una pertorbació periòdica de           
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La figura 5.13 ens mostra la deflexió del doll de gasos del motor i d’aquesta 

forma podem comprendre per què el regulador STR és menys sensible a 

pertorbacions. El regulador STR és més agressiu a l’hora de fer canvis en la 

deflexió del doll. Aquest regulador conté integradors i derivadors representats en 

els polinomis R, S i T, però no sols utilitza la resposta del coet per a regular la 

inclinació, sinó que també utilitza les variables modificades d’instants anteriors. 

D’aquesta forma coneix com pot moure el doll i ho fa d’una forma molt més 

ràpida que no pas ho fa el regulador PID. Una conseqüència de ser tan ràpid o 

agressiu és que aquest regulador no permet que les pertorbacions allunyin 

excessivament la resposta de la seva consigna i d’aquesta forma pot controlar-

ne la inclinació amb una menor deflexió del doll. En resum, com que el doll es 

mou més ràpidament no hi ha temps per a que el coet s’allunyi de la vertical i així 

les accions de control tenen menor amplitud. Tot i això el controlador és més 

nerviós que el PID, però es pot solucionar amb un filtre passa-baixos 

Les figures 5.14 i 5.15 mostren la resposta del coet i la deflexió del doll quan 

s’excita el coet amb una pertorbació contínua de          . Com es pot 

observar, amb el controlador STR el coet es mostra menys pertorbat davant les 

excitacions externes. També es pot veure que la inclinació tendeix a cero però 

ho fa d’una forma més lenta que no pas amb el controlador PID. 
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Fig. 5.14: Resposta del coet a una pertorbació continua de           

 

Fig. 5.15: Deflexió del doll amb una pertorbació continua de           
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En aquesta figura 5.15 s’ha volgut mostrar com al voltant dels 13 segons, 

moment en que el coet passa de subsònic a supersònic, La deflexió del doll 

canvia la seva tendència. Tot i aquest canvi en la deflexió del doll, el pas de 

subsònic a supersònic no s’observa en la inclinació del coet. Aquest fet ens 

explica una vegada més que el controlador actua sigui quina sigui la situació del 

vol per a que el coet pateixi les menors pertorbacions possibles. 

En conclusió es pot dir que el control STR és un control més apropiat per a 

mantenir l’actitud del coet en la vertical. És més fàcil que el controlador falli en el 

seu propòsit de controlar la inclinació del coet perquè permet major inclinació a 

l’inici d’una pertorbació. Tot i permetre un petit error en la consigna, aquest error 

és molt petit (de l’ordre de          , o el que és el mateix,       ) i es pot 

considerar despreciable. A més a més és un controlador més estable i que 

s’immuta menys davant les pertorbacions exteriors. 

Control del gir axial 

Realitzem el mateix procediment emprat en les equacions 5.6 a 5.15 per a 

calcular els polinomis STR per a controlar la velocitat de gir del coet. En aquest 

cas no és tant important mantenir una posició concreta com que la velocitat del 

gir del coet sigui nul·la (o el més baixa possible). L’equació del gir és 

     
 

  

 

 
 

(5.17) 

Ens interessa tenir una resposta de primer ordre però amb el pol separat de l’eix 

imaginari i d’aquesta forma fer el disseny estable i no oscil·lant. En definitiva, 

desplaçar el pol. 

      
 

    
 (5.18) 

De l’equació Diophantine: 

              

                          
(5.19) 

D’aquesta forma    pot ser d’ordre 0. Igualant la resta de graus per a poder 

realitzar l’equilibri obtenim que R i S també han de ser d’ordre 0. Es podria 

pensar en augmentar el grau de    i així també augmentar el de R i S i així 

incloure-hi integradors per a minimitzar l’error. però ocorre al contrari, en incloure 

un integrador al controlador, el sistema té un doble integrador i no té ceros, amb 

el que aquesta solució no resulta encertada. Calculant el controlador per mínims 

ordres obtenim: 

                    (5.20) 
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Igualant termes grau a grau 

         

            
(5.21) 

A continuació s’obté el polinomi T com 

  
    

   
 

           

        
    

(5.22) 

Com s’observa, tots els paràmetres del controlador són iguals i per simplicitat 

poden adoptar el valor unitat. Passem al domini discret la funció S/R que 

utilitzarem en el control. 

 

 
    

  
  

 
   

  
 

 

 
     

  

  
 

(5.23) 

 

Finalment la funció de control queda com               

           
   

  
       

(5.15) 

La consigna és sempre nul·la resultant una llei de control molt senzilla: 

      
   

  
       

A continuació es presenten les figures 5.16 i 5.17, que mostren la velocitat de gir 

del coet i la deflexió del doll quan aquest és sotmès a una excitació periòdica de 

          en la seva acceleració angular azimutal. Com s’observa la variable 

controlada no és el gir en sí mateix sinó que és la velocitat de gir. Com s’observa 

en la figura 5.16, la velocitat de gir tendeix a cero gràcies al controlador, però 

encara més, la velocitat de gir no excedeix el límit operatiu de       , sinó que 

es queda lluny d’aquest màxim, tot amb un dels controladors més senzills que 

s’han presentat en aquest projecte. 
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Fig. 5.16: Velocitat de gir del coet a una pertorbació continua de           

 

Fig. 5.17: Deflexió del doll del coet amb una pertorbació continua de           
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Conclusions 

La conclusió més important d’aquest capítol és que el controlador STR és un 

controlador molt estable i permet mantenir el coet dins dels marges d’operativitat 

amb resultats semblants als del PID de paràmetres variables del capítol 3, i amb 

resultats clarament millors que el controlador predictiu del capítol 4 o el control 

PID amb previsió de guany d’aquest mateix capítol. 

El controlador PID de paràmetres variables sintonitzat en el tercer capítol és un 

regulador estable, ràpid i poc oscil·latori, cosa que el fa un gran controlador per a 

plantes inestables. Per altra banda, el controlador STR és un controlador més 

agressiu, que permet menors desviacions però que és lent i les accions de 

control són molt oscil·latòries o ‘nervioses’. Ambdós controladors són possibles 

per al control del coet. 

Els paràmetres del controlador STR del present capítol són (atenent que la 

consigna    sempre és nul·la): 

 Per a la inclinació (eixos y i z) 

                        (        ( 
   

  
*      * 

                           

  {
                         
                    

 

 Per a la velocitat de gir (eix x) 
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Cap. 6: Sensoritzacio  

Introducció 

Fins ara, en els anteriors capítols s’ha modelat matemàticament les actuacions 

del coet i de la tovera i s’han calculat diversos controladors que estabilitzen el 

coet en azimut nul i velocitat de gir també nul·la. Però tot el que s’ha fet fins ara 

és teòric, matemàticament perfecte; però el món real no és perfecte. Perquè el 

món real no és perfecte existeix un motiu per a aquest projecte, i perquè el món 

real no és perfecte també cal resoldre els següents problemes: 

 Implementar el controlador en un microprocessador digital. 

 Escriure el codi del controlador en un llenguatge de programació ràpid. 

 Incloure un sensor per a captar les mesures (discretització de mesures) i 

cal proveir-lo de filtres contra soroll elèctric. 

 Filtres anti-wind up que serveixen per limitar la resposta del controlador. 

Aquests i altres problemes es tracten en el present capítol. 
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Sensor 

El sensor és una part fonamental del hardware de control. Sense sensors no 

existeixen dades de la inclinació del coet ni de l’acceleració, i per tant no es pot 

fer res. Es requereix utilitzar un sensor IMU (Inertial Measurement Unit) de 6 

graus de llibertat per a mesurar la velocitat angular i l’acceleració lineal en els 

tres eixos canònics. Una de les primeres qüestions a resoldre és la de saber la 

precisió i la sensibilitat del sensor. 

En primer lloc s’estudia la sensibilitat del sensor. Per a fer-ho es simula la 

resposta del sistema de control TVC si el sensor és de 4, 8, 12 o 16 bits. El rang 

del sensor és de                     , un rang molt superior al necessari per 

al control del coet, però cap dispositiu té rangs menors. Realitzant aquesta 

simulació amb una pertorbació externa quadrada de           en l’acceleració 

angular s’obtenen els següents resultats. 

 

Fig. 6.1: Resposta en la inclinació del coet per a diferents sensibilitats del sensor 

La figura 6.1 mostra la inclinació real del coet quan el sensor, de rang         

és de 4, 8, 12 o 16 bits; i la figura 6.2 en mostra les lectures de la velocitat 

angular. Aquests gràfics ens permeten concloure que quan major és el nombre 

de bits que disposa el sensor, més bones són les lectures i el control pot ser més 

fi. Per altra banda, els sensors de 4 i 8 bits resulten insuficients, doncs la 
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discretització és massa gruixuda. El sensor de 12 bits és acceptable tot i mostrar 

una petita desviació de la inclinació del coet. Tant el sensor de 12 com el de 16 

bits són sensors que serien factibles de ser utilitzats. Existeix, però, una 

preferència cap al sensor de 16 bits perquè resulta que aquest tipus de sensors 

utilitza el protocol de comunicacions en sèrie     que realitza transmissions en 

paquets de 8 bits, i 16 és un múltiple de 8, però 12 no ho és. 

 

Fig. 6.2: Velocitat angular del coet per a sensors de diferents sensibilitats 

La figura 6.3 mostra la deflexió del doll de gasos quan les lectures han estat 

llegides per sensors de diferents sensibilitats. Es pot observar que a mesura que 

la sensibilitat disminueix, les lectures són menys contínues i es produeixen salts 

majors. El control disposa senyals més agressives, amb moltes més sacsejades 

que en el cas que les lectures són més llargues. Finalment la figura 6.4 mostra 

les acceleracions transversals. Aquestes acceleracions són vibrants i d’alta 

freqüència a mesura que es redueix la quantitat de bits de les lectures. 

Per tots aquests motius s’acaba escollint que el sensor necessari per a aquesta 

aplicació ha de ser de com a mínim 16 bits, i sempre que sigui possible, la 

quantitat de bits haurà de ser un múltiple de 8. 
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Fig. 6.3: Deflexions del doll amb sensors de diferents sensibilitats 

 

Fig. 6.4: Acceleracions transversals del coet amb sensors de diferents sensibilitats 
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Un altre paràmetre important a l’hora d’escollir un sensor és la precisió de les 

lectures. Si les lectures són errònies, el controlador enviarà ordres per corregir 

una desviació que no existeix. Per això també és important conèixer quina és la 

precisió mínima que exigeix aquest sistema. No es presenta cap gràfic a 

continuació sobre els ordres de magnitud recomanables per a la precisió del 

sensor, doncs en la modelització aquí emprada a base de forces puntuals 

converteix qualsevol petita imprecisió en un error que desestabilitza el coet. No 

obstant cal tenir en compte el següent: 

 Les forces propulsives no són puntuals. En el present estudi s’han usat 

com a forces puntuals, però en realitat són forces distribuïdes al llarg 

d’una secció circular. Mentre el centre de masses del coet no surti fora de 

la secció d’empenta vist des del sistema d’eixos terra, el coet no es 

desestabilitzarà. 

 La secció d’empenta és prou gran com per que les imprecisions del 

sensor hi quedin incloses. 

 Cal suposar que sensors amb sensibilitat de 16bits seran prou bons com 

per tenir una gran precisió en les mesures. 

 Suposant una distribució normal de la precisió, les petites incerteses d’un 

instant de temps es cancel·laran amb les incerteses d’instants posteriors. 

Per últim cal estudiar la resposta del coet en funció de la freqüència del control. 

Ens agradaria tenir un control continu on cada moment el control del coet fos el 

ideal en aquella situació; però estem parlant de control digital on cal disposar 

d’un temps de mostreig, un temps de càlcul i un temps per executar el control. A 

continuació la figura 6.5 mostra l’evolució del coet per a diferents freqüències del 

controlador quan el coet està sotmès a pertorbacions en la seva acceleració 

angular transversal de          . 
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Fig. 6.5: Resposta del coet per a diferents freqüències de control 

 

Fig. 6.6: Resposta del coet per a diferents freqüències de control (ampliació) 

 

Com s’observa en les anteriors figures, a mesura que la freqüència de control 

augmenta, el coet té una millor resposta davant les pertorbacions. Tot i que amb 

una freqüència de 10Hz el coet no arribi a desestabilitzar-se i col·lapsar, la 

trajectòria seguida mostra que és una freqüència massa baixa de control. Amb 

freqüències de 16.67Hz (0.06s) el control ja comença a ser més eficient. Una 

bona opció seria un control de 20Hz (0.05s) doncs és una xifra rodona i que es 

troba prop de la frontera de la mínima velocitat de control. Tot i aquesta dada, lo 

ideal seria utilitzar freqüències de control més elevades, de 50 o 100Hz, sempre 

que el microcontrolador ho permeti. 

En conclusió, el sensor IMU necessari per a aquest aplicació ha de ser de 16 bits 

com a mínim i permetre mesurar diferents rangs d’acceleració i de gir. Dels 

resultats obtinguts en anteriors simulacions s’elegeix un rang en l’acceleració de 

    que dóna una resolució de              i per a la velocitat de gir el rang 

és                     amb una resolució de              . I la freqüència 

de control ha de ser de com a mínim 20Hz (0.05s) podent ser aquesta major si el 

hardware ho permet. 
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Microprocessador 

El microprocessador és l’aparell que contindrà el programa de control. Les seves 

funcions són: 

 Llegir les lectures d’acceleració i velocitat angular proveïdes pel sensor 

 Calcular la posició angular del coet. Per això necessita: 

o Transformar les lectures de lectures locals a lectures globals 

o Aplicar el canvi de base entre les lectures llegides i les variables 

reals en el centre de mases. 

o Integrar-les en el temps. S’usa la integració de diferències finites 

 Calcular la llei de control: 

o Estimador del controlador i paràmetres 

o Variables manipulades 

o Filtres anti-wind up 

 Enviar les variables manipulades als actuadors (o al PC per a la 

simulació) 

Tot això ho haurà de fer en mili-segons (0.05s) i ho haurà de repetir fins a arribar, 

almenys, als 28 segons, temps en que s’estima que les actuacions TVC deixen 

de tenir sentit. A més a més cal que hi hagi seqüències de calibració del sensor i 

de seguretat en cas d’error de lectura de dades. Tots els temes referents al codi 

es tracten en apartats posteriors, en aquest apartat es pretén trobar un 

microprocessador adient per a la aplicació que ens ocupa. 

La taula 6.1 recull un conjunt de quatre microprocessadors diferents, tots ells 

capaços de ser implementats amb el controlador. Utilitzant el mètode de decisió 

de valors ponderats s’obté que el microprocessador més interessant en relació 

capacitat/cost és la MBED LCP1768 

Paràmetre pes 
MBED 
LCP1768 

MBED 
LCP11U24 

Netduino 
Mini 

Arduino 
Mini 

  
valor VP valor VP valor VP valor VP 

Velocitat (MHz) 5 96 480 48 240 48 240 16 80 

Memòria RAM (KB) 3 32 96 8 24 64 192 32 96 

Preu (€) -2 38.1 -76.2 34.3 -68.6 22.8 -45.7 25.9 -51.8 

SUMA 
  

499.7 
 

195.4 
 

386.3 
 

124.1 
Taula 6.1: Comparació de microprocessadors 
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Actuadors 

Per a tenir una simulació completa de veritat s’ha introduït la física de les 

vàlvules solenoïdals (en realitat la física de les vàlvules solenoïdals ja ha estat 

introduïda en totes les simulacions realitzades en aquest projecte). De vàlvules 

solenoïdals n’hi ha de moltes classes però en general totes es poden modelitzar 

com una funció de transferència de segon ordre (més concretament esdevenen 

la integral d’una funció de primer ordre). A més a més, en aquest cas interessa 

que la resposta sigui ràpida, elegint una constant de temps de 0.05 segons. 

        
 

          
 

(6.1) 

El fet de tenir un integrador alenteix tot l’actuador, i per a fer-lo més ràpid es 

tanca a l’interior d’un llaç tancat amb control proporcional de        resultant 

una llei de l’actuador de 

     
      

       
 

(6.2) 

Però com volem enviar el senyal de la variable manipulada i no el senyal de 

sortida, l’actuador queda com 

     
 

       
 

(6.3) 

S’ha de pensar en aquesta funció com una segona manipulació de la llei de 

control amb la única finalitat de fer més ràpida la resposta de l’actuador davant 

les variacions de la variable de control proporcionada pel controlador STR. 

     
   

     
 

          

 
             

              
 

        

            
 

(6.4) 

Per a poder programar aquesta llei la discretitzem segons la transformada z: 

     
                          

                             
 

(6.5) 

O el que és el mateix 

                                                                 

                                              

(6.6) 

Per altra banda, aquestes vàlvules van regulades per tensió, i cal obtenir quina 

és la llei de tensió a aplicar depenent de la deflexió del doll requerida pel 

controlador. En el capítol 2 es troba que 

      ( √ )
 
     √  (6.7) 
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Tractem aquesta equació per determinar l’obertura de la vàlvula en funció de  . 

Es sap que la relació de temperatures és: 

  
  
  

 
   

    
      (6.8) 

Resultat la següent llei: 

                  (6.9) 

On 

  
      

      
 

De la geometria coneixem que l’àrea del flux primari és de            i la 

velocitat en la gola és la velocitat sònica, de               amb una densitat 

de          . Del flux secundari en sabem la velocitat en la gola, també 

velocitat sònica,              amb una densitat de          (Subias, 2011). 

D’aquesta forma resulta que la deflexió del doll es pot expressar en funció de la 

secció transversal de la conducció del flux secundari, que s’utilitza per deflectir el 

doll de gasos. 

                
           (6.10) 

O en funció del diàmetre del flux: 

                           (6.11) 

 

Ara es requereix saber quin diàmetre ha de tenir el flux en funció de la deflexió 

requerida en el doll. Aïllant el diàmetre del flux secundari s’obté que 

  √         √                         [  ] (6.12) 

Aquesta equació també ens permet conèixer el diàmetre màxim de la conducció 

del doll secundari, que s’assolirà quan la deflexió del doll hagi de ser màxima, és 

a dir,           resultant              
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Codi de control 

L’últim pas és generar un codi informàtic que llegeixi les lectures del sensor 

inercial i que després de certs càlculs enviï una resposta als actuadors. En 

general el codi ha de contenir el següent: 

1. Llegir les dades del sensor: acceleracions lineals i velocitats angulars 

2. Traslladar les lectures al centre de masses donat que el centre de 

masses és mòbil però el sensor està fixat en el coet. 

3. Integrar els resultats per obtenir la inclinació del coet 

4. Estimar els paràmetres del controlador 

5. A través de la llei de control calcular la deflexió del doll necessari en 

aquest instant 

6. Transformar la variable manipulada amb les lectures anteriors per a que 

la resposta de l’actuador sigui més ràpida 

7. Convertir la variable manipulada a tensió (variable pròpia de l’actuador) i 

moure les vàlvules solenoïdals. 

8. Tornar al primer punt. El primer punt i els successius s’han de repetir 

cada          fins a       

El codi està escrit en llenguatge C, que és el llenguatge determinat per al 

microcontrolador Mbed. El codi complert es pot llegir a l’annex G. 

Filtre anti-wind up 

El filtre anti-wind up és un filtre que evita que el controlador s’allunyi del límit 

operacional dels actuadors. És a dir, si el límit operacional dels actuadors és de 

        el controlador no hauria d’enviar variables manipulades per sobre 

d’aquest valor. Antigament, quan el control es feia analògicament, existia 

físicament un filtre que realimentava el controlador per limitar-ne la sortida. 

Actualment i gràcies al control digital, el filtre anti-wind up resultar ser únicament 

un parell de línies de codi: 

If (dy>dy_max) dy=dy_max; 

If (dy<-dy_max) dy=-dy_max; 
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Conclusions 

Conclusions 

Després de l’estudi de tots els temes tractats en aquest projecte, i fent incís en 

l’objectiu del mateix, s’arriben a les següents conclusions: 

 

 Després de realitzar l’estudi de la dinàmica del vehicle llançador es 

determina que la funció de transferència és un doble integrador (pèndol 

invertit), si bé l’efecte de les forces aerodinàmiques poden desfigurar 

aquesta funció i reduir-ne l’ordre. 

 Per a coets monomotor i de dimensions reduïdes és molt recomanable 

utilitzar sistemes d’injecció lateral (GITVC) per a realitzar el control del 

vector empenta (TVC). El tema de la injecció està poc estudiat, doncs fins 

al moment altres mètodes eren més utilitzats. 

 S’han estudiat tres famílies de controladors: PID, MPC i STR. El control 

predictiu MPC ha resultat poc aconsellable per a plantes inestables, 

doncs cal introduir una predicció de les pertorbacions; els controls PID i 

STR han resultat controls robustos i ràpids molts interessants per aquesta 

aplicació. Finalment s’escullen dos reguladors: el control PID amb 

paràmetres variables i el control STR. El control PID és un control ràpid 

que minimitza l’error en la inclinació del coet seguint una resposta de 

segon ordre lleugerament subesmorteïda. El regulador STR és més 

robust però més lent. En una planta inestable preval la robustesa del 

regulador i la velocitat de la resposta: el regulador PID és ràpid i el STR 

és robust; però cap regulador és perfecte. Resta a càrrec de l’usuari final 

efectuar aquesta decisió atenent a diversos factors com per exemple la 

velocitat dels actuadors, la capacitat de romandre el coet estable, els 

trams a controlar, etc. Fins i tot es podria dissenyar un regulador híbrid on 

en el moment del llançament el regulador fos el STR però instants més 

tard es passés el control al regulador PID.  
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Els paràmetres d’ambdors reguladors són: 

 Regulador PID de paràmetres variables 

o Control d’inclinació       

      

   {
                                          
                           
                                           

 

               

o Control d’azimut      

       

 Regulador STR 

o Per a la inclinació (eixos y i z) 

                        (        ( 
   

  
*      * 

                           

  {
                         
                    

 

o Per a la velocitat de gir (eix x) 

      
   

  
       

 

 En quant a sensors s’ha estudiat la sensibilitat i la precisió necessària per 

a realitzar el correcte control del coet. Resulta que ha resultat necessari 

disposar de gran sensibilitat del sensor (16bits) tot i que el propi control 

admet pertorbacions realment grans.  

 Es requereixen actuadors ràpids (       ) per a realitzar la tasca del 

control TVC. L’adaptació del doll a les noves condicions de deflexió es 

considera molt més ràpida que la velocitat del propi actuador. 
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Futures millores 

El projecte es tanca en aquest punt, però obre les portes a nous estudis. Alguns 

aspectes que es poden desenvolupar en futurs estudis són: 

 Influència de les forces aerodinàmiques de sustentació sobre l’estabilitat 

del coet. 

 Estudi detallat del sistema TVC per injecció: LITVC, CGTVC i HGTVC, en 

aquests moments poc estudiat però molt interesant per a aplicacions que 

requereixen poca deflexió, gran velocitat i a més a més permetria 

economitzar combustibles. 

 Estudi amb l’ús d’un controlador en mode lliscant (sliding mode) 

 Ús de forces no puntuals en la propulsió del coet 

 Estudi detallat de sensors: precisió, sensibilitat, filtres... 
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Programacio  

A continuació es presenta el grafo que mostra de quina manera ha evolucionat el 

treball al llarg del 5 mesos que ha durat el projecte. 
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Estat de l'art                             

Model físic del coet en simulink                             

Model físic TVC                             

Control PID                             
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Control MPC                             

Control Previsió de guany                             

Control amb model de referència                             

Control adaptatiu STR                             

Implementació física i simulació                             

Acabat del projecte               
Taula 7.1: Grafo de programació 
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Pressupost 

A continuació es detalla el pressupost del projecte: 

 Hores de treball 

o 400h de treball d’enginyeria junior 25€/h 10000€ 

o 30h de treball d’enginyeria sènior 40€/h 1200€ 

o Subtotal  11200€ 

 Material (estimacions) 

o Microprocessador 55€/u 55€ 

o IMU sensor 50€/u 50€ 

o 8 Vàlvules solenoïdals 38€/u 304€ 

o Tovera adaptada a GITVC 850€/u 850€ 

o Subtotal  1259€ 

Atenent una producció de 25 unitats a l’any i recuperant la inversió en aquest 

primer any, el preu unitari del sistema GITVC resulta en 1707€ 
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Qu estions mediambientals 

Elements que hi intervenen 

Fixant-se en el sistema de TVC exclusivament, els elements que hi prenen part 

són: 

 8 vàlvules solenoïdals 

 Tovera del coet i conduccions adients 

 Semiconductors i cables de coure 

 Bateries d’alimentació 

En la construcció 

Durant la fabricació de cada elements del sistema TVC s’empra un procediment 

que és més o menys afí al medi ambient. A continuació es detallen aquells 

procediments que poden ser perjudicials per al medi ambient. 

Vàlvules solenoïdals 

Les vàlvules solenoïdals estan fabricades en acer i coure. També contenen 

elements de goma per a assegurar la estanquitat de les juntes. Durant la 

fabricació de la vàlvula, feta per forja i posterior mecanitzat, s’ha de tenir en 

compte que el procés de mecanitzat involucra l’ús d’un refrigerant en base 

aquosa. Un cop s’ha usat el refrigerant no por ser vessat directament al medi 

ambient, sinó que ha de passar per un procés de decantació i destil·lació per 

assegurar-se que cap metall pesat ni cap químic surti fora del cicle de 

refrigeració. Els residus sòlids poden eliminar-se com escòria comuna i els 

químics líquids cal emmagatzemar-los i neutralitzar-los (pH neutre) abans de ser 

tornats a la naturalesa. 

Tovera i conduccions 

La tovera i les conduccions estan fabricades en fibra de carboni i resina de carbó 

fenòlica. La fabricació de la tovera pròpiament dita queda fora de l’abast d’aquest 

projecte, però donada la importància que té en relació amb aquest es té en 

compte les seves característiques mediambientals. Per un costat la fibra de 

carboni és un producte derivat de la brea, mentre que la resina fenòlica prové de 

la mescla de fenols i formaldehids. La fabricació de la tovera no comporta un 

atac al medi ambient directe, però sí que ho és la matèria primera de que està 

fabricada, doncs tant la fibra de carboni com la resina fenòlica provenen de 

l’extracció de petrolis dutes a terme per les grans petrolieres. 
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Semiconductors 

Com a semiconductors es té en compte la circuiteria electrònica 

(microprocessador i sensor IMU). Aquests elements estan fabricats en sílice i 

coure, ambdós elements naturals. La fabricació d’aquests elements involucra 

potents àcids utilitzats en la creació de vies de coure. S’ha de tenir en compte 

que aquests àcids han de ser neutralitzats abans de ser rebutjats. S’ha de tenir 

en compte que aquest àcid contindrà partícules de coure, un metall pesat que no 

pot passar al medi ambient. 

Bateries elèctriques 

Les bateries s’utilitzen per alimentar el sistema elèctric del TVC. En la seva 

fabricació s’empren materials alcalins, que són metalls pesats. 

En l’ús 

Durant l’ús d’aquest muntatge no hi ha rebuig directe d’elements al medi 

ambients. Tant sols comentar que sí que existiran emissions a l’atmosfera 

d’òxids de carboni i de nitrogen deguts a la operació del vehicle propulsat, però 

això és degut al disseny del sistema propulsiu del vehicle i no pas del disseny del 

sistema de control. 

En el desmantellament 

El primer a considerar en el desmantellament del sistema TVC és que tots els 

elements són reutilitzables, doncs tots els elements són productes normalitzats 

excepte la tovera, únic element dissenyat expressament per a aquesta finalitat. 

Quan els elements han arribat al final de la seva vida útil s’han de desmantellar 

per reduir-ne l’impacte medi ambiental.  

Vàlvules i semiconductors 

Aquests elements són reciclables en un 99%. Per una banda els metalls es 

fonen per a fabricar nous productes; i el semiconductors són triturats en els seus 

components bàsics i posteriorment també es poden fondre i reciclar. 

Bateries 

Les bateries han de ser reciclades per evitar que els materials pesats que 

contenen passin a l’aigua o al sòl. Aquesta tasca consisteix en separar-ne els 

seus components i es realitza en plantes de reciclatge adequades. Sempre que 

s’esgoti una bateria cal dipositar-la en un punt de recollida de piles per a que 

aquestes siguin processades adequadament. 
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Tovera 

La tovera és l’únic element no reutilitzable, doncs ha estat dissenyat 

expressament per a aquest projecte. A més a més tampoc és reciclable a dia 

d’avui, doncs no existeixen mecanismes per recuperar un material compost de 

matriu termoestable. A dia d’avui la única solució existent és la recuperació 

energètica d’aquests elements. 
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Plec de condicions 

Material 

 Un microcontrolador 

 Un sensor inercial (IMU) 

 Vuit vàlvules solenoïdals 

 Una tovera adaptada per a CGTVC 

Procediment 

En l’annex F hi ha els plànols de la tovera, en el H hi ha l’esquema de muntatge 

del circuit electrònic i finalment en l’annex G hi ha el codi a utilitzar per al control. 

Per al correcte muntatge del sistema TVC cal seguir el següent procediment: 

1. Instal·lació de les vuit vàlvules solenoïdals en els seus respectius llocs en 

la tovera  

 

Fig. 7.1: Vàlvules solenoïdals en la tovera 
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2. Muntatge del sistema electrònic. Cal realitzar les connexions elèctriques 

amb tota la circuiteria aïllada de fonts elèctriques 

 

Fig. 7.2: Muntatge electrònic del controlador 

3. Descarregar el codi en el microprocessador. El codi s’adjunta amb 

aquesta documentació i es descarrega al microprocessador a través de la 

connexió USB de la mateixa. 

4. Connectar el sistema a una font d’alimentació de 4.5V i LLEST! Ja es pot 

llançar el coet amb un sistema de control TVC per injecció de gasos 

freds. 
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