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چکیده :در این مقاله ،کنترل مقاوم-تطبیقی مدل مرتبه کسری یک موتور جریان مستقیم سری که در معرض عددمقطعیدتهدای پدارامتری و نیدز
اغتشاشات خارجی قرار دارد در نظر گرفته شده است .در رویکرد اول این مقاله ،یدک کنتدرلکنندده مدد لززشدی بدهگوندهای بدرای سیسدتم ندامی
طراحیشده است که سیستم موتور را پایدار مجانبی کند .سپس با در نظر گرفتن عدمقطعیتها و اغتشاشات خروجی در سیستم ،روش کنترل مدد
لززشی برای مقابله با عدمقطعیتهای سیستم بهکار رفته است .در ادامه یک کنترلکننده مقاوم-تطبیقی بهگونهای طراحی شدده اسدت کده موتدور
جریان مستقیم سری را حتی با عدم اطالع از کران باالی عدمقطعیت سیستم ،پایدار کرده و به مقدادیر مطلدو همگدرا کندد .نتدایج شدبیهسدازی،
عملکرد روشهای کنترل پیشنهادی را بهخوبی نشان میدهند.
واژههای کلیدی :موتور سری جریان مستقیم ،کنترل مقاوم-تطبیقی ،کنترلکننده مد لززشی

تطبیقی.
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Abstract: In this paper, adaptive robust control of fractional order model of DC Series motor with uncertain parameters is
considered. In the first approach, to achieve asymptotically stability, a sliding mode control is designed for nominal system. Then in
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 -1مقدمه
مطالعدده موتددور سددری جری دان مسددتقیم از دیربدداز در تئددوری کنتددرل
موردتوجه مهندسان بوده است .در سدالهدای اخیدر ،درایدو موتورهدای
سری جریان مستقیم در دامنه وسدیعی از کاربردهدا نظیدر آسانسدورها،
جرثقیل ها ،بازوهای مکانیکی و خودروهای الکتریکی مورداستفاده قدرار
گرفتهاند .در این کاربردها ،کنترل سرعت موتور با کمترین خطا اهمیت
ویژهای مییابد .عالوه بر آن ،با توجه به کارایی مطمئن و گشتاور اولیده
باال ،کاربرد موتورهای جریان مستقیم در محیطهای صدنعتی روزبدهروز
در حال افزایش است ].[6
در بیشتر مقاالتی که پیشازاین در کنترل موتورهای جریان
مستقیم ارائه شده ،از مدل مرتبه صحیح این موتور استفادهشده است.
در این مدل ،معادالت حاکم بر تزییر جریان در القاگر و نیز سرعت
زاویهای در مدل گشتاور موتور ،با مرتبه صحیح مشتق بیان شده
است] .[2-3این در حالی است که امروزه معادالت با مشتقهای مرتبه
کسری ،بهعنوان ابزاری نیرومند در توصیف رفتار دقیقتر و واقعیتر یک
سیستم معرفی شدهاند .از مزیتهای توصیف یک مدل با مشتق مرتبه
کسری در مقایسه با مشتق مرتبه صحیح معمولی ،در نظر گرفتن
ویژگیهای واقعیتر نظیر حافظه در توصیف رفتار بسیاری از پدیدهها،
فرایندها و سیستمها است که در استفاده از مدلهای مرتبه صحیح
نادیده گرفته شدهاند .مزایای مشتقهای مرتبه کسری در مدلسازی
دقیقتر رفتارهای مکانیکی و الکتریکی بسیاری از پدیدهها در بسیاری
از زمینهها نظیر فیزیک ،پردازش سیگنال ،مکانیک سیاالت و مهندسی
زیستی نمود پیداکرده است] .[7-1امروزه ،ثابتشده که در مقایسه با
مدل مرتبه صحیح معمولی ،مدل مرتبه کسری در بسیاری از پدیدهها
بهصورت دقیقتری رفتار آنها را توصیف میکند ]. [7
اخیراً از مشتقهای مرتبه کسری در توصیف فرایندهای مکانیکی و
مدارات الکترونیکی نیز استفادهشده و ثابت مدیشدود کده مددل دقیدق
بسیاری از پدیدههای مکانیکی و الکتریکی نه بهصدورت مرتبده صدحیح
معمولی ،بلکه با مشتقهای مرتبه کسری توصیف مدیشدود .در همدین
راستا ،معادالت حاکم بر انواع موتورهای جریان مستقیم نیز در صدورت
مدل سازی با مشتقات مرتبه کسری ،بهصدورت دقیدقتدری رفتدار ایدن
موتورها را توصیف میکند.
ازجمله مقاالتی که مدل مرتبه کسدری یدک موتدور سدری جریدان
مستقیم را برای اولین بار مطرح کرده است میتوان به ] [4اشاره کدرد.
در این مقاله ،نشان داده شدده اسدت کده معادلده انددوکتانس ،معادلده
گشتاور و یا هر دو در یک موتور واقعی ،با روابط مرتبه کسدری بدهطدور
دقیقتری قابل توصیف است .در این مقاله در ادامه مدل دقیدق مرتبده
کسددری موتددور جریددان مسددتقیم بدده دسددت آمددده و رفتددار آن بددا
شبیهسازیهای دقیق بررسی شده است.
در بسیاری از موارد اطالع از مقادیر دقیق پارامترهای مددل موتدور
شامل مقادیر دقیق مقاومت ،القاگر ،ممان اینرسی و ضدرایب اصدطکا
در عمل ممکن نیست .عالوه بر آن وجود اغتشاشات محیطی در مقادیر
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گشتاور و سرعت و یا جریان و ولتاژهای موتور نیدز چدالش دیگدری در
کنترل سرعت موتورها ایجاد میکند .درنتیجه تعیین استراتژی کنترل،
جهت مقابله با اغتشاشات و عدمقطعیتهای پارامتری یکی از مهمترین
چالشهای طراحی کنترلکننده برای این نوع از موتورها است .یکدی از
راهحلهای کنترلی مناسدب کده عملکدرد مناسدبی بدرای رویدارویی بدا
عدمقطعیت و یا اغتشاشات خارجی دارد ،استفاده از کنترلکننددههدای
مقاوم و یا تطبیقی است ].[1
در مقاله حاضر ،مدل مرتبه کسدری یدک موتدور جریدان مسدتقیم
سری در نظر گرفته شده و با فرض وجود اغتشاش و عدمقطعیدتهدای
مدلسازی ،کنترلکننده مقاوم-تطبیقی مد لززشی برای پایدارسدازی و
ردیابی مقادیر مطلو خروجی ،طراحی شده است.
کنتددرل مقدداوم غیرخط دی مددد لززش دی تکنی دک مددرثری بددوده و
کاربردهای مورداستفاده آن در دهه هدای اخیدر بسدیار افدزایشیافتده
است .مهم ترین ویژگی کنترل مد لززشی ،عدم حساسیت به تزییرات
و اختالالت در پارامترهای سیستم و اغتشاشات خارجی است .عدالوه
بر آن ،پاسخی بازمان گذرای سریع را فراهم میآورد .اگرچه طراحدی
این نوع کنترل کننده ،روشی معلوم برای سیستم های مرتبده صدحیح
است تاکنون در کنترل سیستم های مرتبه کسری کمتر استفاده شدده
است ]  .[1-62در ] [3کنترل مد لززشی برای سیستم هدای خطدی
با مشتقات مرتبه کسری در دو بخش که یکی شامل تأخیر در ورودی
و دیگری تأخیر در حالت است طراحی میگردد .در ] [65کنترل مدد
لززشی برای سیستم های مرتبه کسری آشو با عدمقطعیدت بیدان و
اثبات های الزم مطرح گردیده است .در ] [66-62کنترل مد لززشدی
تطبیقی برای سیستم های آشوبی با عدمقطعیت مطرح شده است .در
] [63پایداری معادالت دیفرانسیل کسری برای کنترل فرآیند مطدرح
گردیده است .در] [67طراحدی و تحلیدل موتدور  DCبدا کنترلدرPID
مطرح شده است .در ] [60ردیابی کنتدرل موتدور  DCبدا اسدتفاده از
کنترل فازی غیرخطی مطرح شدده اسدت .در ] [61از کنتدرل کنندده
تطبیقی مد لززشی در کنترل جرثقیل دو درجه آزادی استفاده شدده
است .اخیراً نیز در ] [64از کنترل مدد لززشدی بدرای کنتدرل موتدور
سنکر ون بهره برده شده است.
در پژوهش های انجام شده کران عدمقطعیت عموماً معلدوم در نظدر
گرفتهشده است .در این مقاله ،از روش کنترل مد لززشی مرتبه کسری
که نسبت به باند باالی عدمقطعیت و اغتشداش تطبیقدی شدده اسدت و
بانام کنترل تطبیقی-مقاوم مرتبه کسری از آن یاد میشود ،در کنتدرل
سرعت مدل مرتبه کسری موتور سری جریدان مسدتقیم اسدتفادهشدده
است .در نظر گرفتن عدمقطعیدت و اغتشداش در مددل مرتبده کسدری
موتور جریان مستقیم بهعنوان نوآوری مقاله حاضر ،ایده جدیدی اسدت
که پیشتر تا آنجا که مطالعات نویسندگان نشان میدهد ،در تحقیقدات
قبلی به آن پرداخته نشده است .عالوه بدر آن در ایدن مقالده همگرایدی
سرعت و نیز جریان موتور به مقددار مطلدو بدا در نظدر گدرفتن عددم
قطعیتها در مدل مرتبه کسری نیدز یکدی دیگدر از دسدتاوردهای ایدن
مقاله نسبت به کارهای پیش از آن است.
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مقاله در ادامه بهصورت زیر ساختاربندی شده است:
در بخش  2برخی مقدمات ریاضدی مدرتبط بیدان شدده اسدت .در
بخش  ،3ابتدا مدل مرتبه صحیح معمولی موتور جریان مستقیم سدری
با توجه به مقاله مرجدع ] [6ارائدهشدده و در ادامده بدا در نظدر گدرفتن
معادالت مرتبه کسری گشتاور و انددوکتانس ،ایدن سیسدتم بدهصدورت
دقیقتر مرتبه کسری مدلسازی شده است .در بخش  ،7بدا اسدتفاده از
قانون کنترل مقداوم-تطبیقدی مرتبده کسدری ،کنتدرلکننددهای بدرای
پایدارسازی یا بهعبارتی میل حالدتهدا بده صدفر و در اختیدار درآوردن
رفتار سیستم ارائه میشود .در این بخش قانون کنترل مد لززشی برای
پایدارسازی مجانبی سیستم حلقده بسدته ارائده شدده اسدت .همگرایدی
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    2

arg eig A

صدق میکنند ،تکراری نباشند (تعدد هندسی

یک داشته باشند).

 -3مدل موتور سری جریان مستقیم
در این بخش ابتدا مدلهای غیرخطدی و خطدیسدازیشدده معمدول و
مرتبه صحیح موتور سری جریان مستقیم بهعنوان سیستم موردمطالعده
در این مقاله ارائه شده و در ادامه مددل کامدلتدر بدا محاسدبات مرتبده
کسری و نیز وجود عدمقطعیتهدای پدارامتری و اغتشداش در سیسدتم
موتور موردنظر ،مدلسازی شده است.

خروجیهای موتور به مقادیر مطلو با اسدتفاده از کنتدرلکننددههدای

 -1-3مدل مرتبه صحیح موتور سری جریان مستقیم

گفتهشده ،در بخش  0ارائهشده است .نتدایج شدبیهسدازی در بخدش 1

در شکل  6مدار موتور سری جریان مستقیم نشان دادهشده است.
تابع تبدیل سیستم شکل  6با استفاده از معدادالت پایده گشدتاور و
ولتاژ به دست میآید .معادله ولتاژ موتور عبارت است از:

ارائه گردیده اسدت کده در آن عملکدرد طراحدیهدای انجدامشدده را در
پایدارسازی و تنظیم خروجی موتور جریان مستقیم در مقادیر مطلدو
بهخوبی نشان داده است و در انتها ،مقاله در بخش  4جمعبنددی شدده
است.

 eb  e res

()6

di a
dt

V a  i a R a  La

R a = R arm + R se

 -2مقدمات ریاضی

La  Larm  Lse  2M

بهمنظور آشنایی با محاسبات مرتبه کسری ،الزم است ابتدا تعاریف زیر
را در نظر بگیرید:

که در آن  i aجریان موتور است R arm .و  R seبه ترتیب مقاومتهای
آرمیچر و سری بوده و  Larmو  L seبه ترتیب اندوکتانسهای

تعريف  :1مشتق مرتبه کسری از مرتبه
R



f :R

m  1    m,

 m

α

یک تابع پیوسته

بهصورت زیر بیان میشود:
 m
t

f
1
 
d ,



 Γ  m    0  t    m1

Dt f  t   
m
d

m f t  ,


dt

آرمیچر و سری هستند M .القای متقابل است و  ebو  e resبه
ترتیب ولتاژ بازگشتی میدان مزناطیسی و ولتاژ ناشی از شار
مزناطیسی پسماند هستند.

که در این رابطه ) ، Γ (.تابع گاما است و داریم:

t z 1
Γ z  e t
dt , Γ z  1  z Γ z
0



 



 



تعريف  :2سیستم خودگردان  Dt x t   Ax , x  0  x 0پایدار
مجانبی است اگر و تنها اگر:

    2

شکل  :1مدار موتور سری جريان مستقيم

عالوه بر آن ،معادلده گشدتاور موتدور سدری جریدان مسدتقیم نیدز
بهصورت زیر بیان میشود:
()2
d
 B   TL

arg eig A

در این حالت هر عنصدر از حالدتهدا شدبیه  t بده صدفر میدل
مد دیکندددد .همچند دین سیسدددتم پاید ددار اسدددت اگدددر و تنهدددا اگدددر

    2

arg eig A
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و مقدددادیر ویدددژه بحراندددی کددده در رابطددده

dt

Td  J

که در این معادالت  Jممان اینرسی B ،ضدریب اصدطکا  TL ،گشدتاور
بار و  سرعت زاویهای است.
با فرض  I a  I seو در نظر گدرفتن  بدهعندوان سدرعت موتدور،
میتوان ولتاژهای گشتاور را بهصورت زیر نوشت:
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2
Td  K af i a

()3

معادالت ( )6تا ( )3بیدان غیرخطدی معادلده موتدور سدری جریدان
مستقیم بوده و همانطور که میدانیم امکان دستیابی به تابع تبدیل به
دلیل مشخصات غیرخطی وجود ندارد .در این حالت ،با در نظر گدرفتن
نقطه کار مطابق ]( [6کده در آنجدا  I a 0جریدان آرمیچدر V a 0 ،ولتداژ

 K af 0 I a



V a s 
 s

K fa I a 0  K res 



2 K af I a 0

که در این معدادالت  V a ،  ، I aو  T Lتزییدرات حدول نقطده کدار را
نشان میدهند .معادله ( )0را میتوان با توصیف فضای حالدت زیدر نیدز
بیان نمود:

 

جدول  :1پارامترهای مدل موتور سری جريان مستقيم ][1

پارامترهای موتور جریان مستقیم

مقدار و واحد

قدرت موتور

0Hp

جریان موتور

61A
2

ثابت اینرسی ( ) J
ثابت میرایی ( ) B

/ m

()1

I a 0  K res
La
B
J



  R a  K af 0   K af


I a   
La
    2 K af I a 0


J
1

0

 V a 
I
 a   La



 
1 T 
 0   L

J
I 
y  0 1 a
  

ia

1

1

5،5710 Kg

d

dt

V a  i a R a  La

eb  K af i a
2
Td  K af i a

d 2
Td  J
2  T L

()4

53532 H

6155rpm

سرعت موتور
ثابت ولتاژ آرمیچر ( ) K af
ثابت ولتاژ مزناطیسی پسماند ( ) K res

2

/A

dt

53524 N .m

در ای دن معددادالت از شددار مزناطیس دی پسددماند و نی دز اصددطکا

53524 v. sec . / rad

صرفنظر شده است (  K res  0و  .) B  0در معادلده ( ،)4مقدادیر

البته باید توجه داشت که مدل ارائهشده در رابطه ( )7مددل سداده
یک ورودی -یک خروجی را در موتور جریان مستقیم نشان میدهدد و
بهعالوه ،در مقاله ] [6فرض شده است که گشدتاور بدار یعندی  T Lنیدز
جهت سهولت صفر است؛ درحالیکه در بیشتر مقاالت مدرتبط ،از ایدن
گشتاور به عنوان یکی از ورودیهای سیسدتم یداد مدیشدود].[67 -60
بنابراین ،میتوان معادله کاملتر سیستم موتور جریان مستقیم را بدا در
نظددر گددرفتن دو ورودی و دو خروج دی بدده دسددت آورد .بددا اسددتفاده از
معادالت ( )6تا ( ،)3میتوان معادالت موتور را بهصورت زیر نوشت:
 B   T L  2 K af I a 0 I a

dt

معادله بیان شده در ( )1درواقع توصیفی دقیدق از رفتدار واقعدی موتدور
جریان مستقیم را به دست نخواهد داد ] .[4اخِیراً نشان داده شده است
که معادالت دقیقتر موتور سری جریان مستقیم را میتوان با معدادالت
زیر توصیف کرد[4]:
 eb

6Ω

اندوکتانس آرمیچر ( ) La

d

 -2-3مدل مرتبه کسری موتور سری جریان مستقیم

5،50 N .m. sec . / rad

مقاومت آرمیچر ( ) Ra

Serial no. 81






2
JLa S  JR a  K af 0 J  BLa S  BR a  K af 0 B  2 K af I a 0

()4
در این حالت پارامترهای سیستم و مشخصات موتور سدری جریدان
مستقیم برای یک نمونه عملی در جدول  6ارائهشده است:

()0







dt

 K af I a 0  K res 

آرمیچر T L 0 ،گشتاور بار E b 0 ،ولتاژ بازگشتی E res 0 ،ولتاژ پسدماند
نقطه کار است) ،تابع تبدیل موتور جریدان مسدتقیم سدری بدا در نظدر
گرفتن سرعت زاویهای موتور ))  ( (sبهعنوان خروجدی و ولتداژ تزذیده
))  (V a (sبهعنوان ورودی ،عبارت خواهد بود با ]:[6

dI a

V a  R a I a  La

d
dt

J

 1و   2مرتبههای کسری مشتق در معادالت ولتاژ و گشدتاور موتدور
هستند .باید توجه کرد که اسدتفاده از مشدتق مرتبده کسدری بدهجدای
مرتبه صحیح ،رفتار موتور را مخصوصاً با در نظر گرفتن عنصدر حافظده
در رفتار موتور بهتر توصیف میکند ].[4
با در نظر گرفتن شار مزناطیسی پسدماند ،اصدطکا و نیدز فدرض
 1   2  میتوان معادله ( )4را با روشی مشابه مدل ( )1بهصورت
مرتبه کسری زیر در فضای شبه حالت نوشت:

D X t  AX t  Bu t


()1









y t  CX t
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V a 
I a 
که در این معادله  X  t     حالتهدای مددلT L  ،

کنترل مقاوم-تطبیقی مدل . . .



u t 

این حالت اغتشاش )  d1 (tماهیتی از نوع یدک جملده اضدافه ولتداژ در

ورودی سیستم و  D مشدتق مرتبده کسدری از مرتبده  را مشدخ
میکند .ماتریسهای مدل و نیز ورودی و خروجدی نیدز در ایدن حالدت
عبارتاند از:

رابطه اول در ( )4و اغتشاش )  d 2 (tماهیتی از نوع یک اضدافه گشدتاور
ناشناخته اضافهشده در خروجی در رابطه آخر در ( )4خواهد بود
دیاگرام مدل موتدور و کنتدرلکنندده فیددبکی کده در بخدش بعدد
طراحی خواهد شد به همراه نمایش منابع اغتشداش در شدکل  2نشدان
داده شده است.
هدف این مقالده طراحدی یدک کنتدرل مقداوم -تطبیقدی مناسدب
بهگونهای است که متزیرهای حالت در ( )3پایدار مجانبی باشند یعندی:

 K af I a 0  K res  


,





La
B



J

  R a  K af 0 

La

 2K af I a 0

J

A

1

0
L

B  a
 , C  0 1
 0  1

J
مدل بیدانشدده در ( )1مددل مرتبده کسدری یدک موتدور جریدان
مستقیم سری را مشخ میکند.

( limt  X t  = 0البته خروجی اصلی همانطدور کده در مددل ( )1و
نیز دیاگرام شکل  2نشان دادهشده است سدرعت زاویدهای خروجدی در
شفت موتور است).
بهبیاندیگر رویکرد اصلی این مقاله آن اسدت کده بدا فدرض وجدود
اغتشاش و نیدز عددمقطعیدت در پارامترهدای موتدور جریدان مسدتقیم،
میبایست ورودی کنترل در مدل ( )3یعنی ولتاژ تزذیه و گشتاور بار را

 -3-3مدل مرتبه کسری موتور سری جریان مستقیم در معرض
عدمقطعیت و اغتشاش
مدل بیانشده در ( ،)1مدل دقیق موتور جریان مستقیم را بیان میکند
که در عمل به دلیل وجود اغتشاشات خارجی و نیز وجود عدمقطعیت و
آگاهی کامل از پارامترهای مدل نظیر اندوکتانس ،ممان اینرسی،
جریان و ولتاژهای آرمیچر و نیز ولتاژهای برگشتی و پسماند در نقطه
کار ،امکان اطالع دقیق از عناصر ماتریسهای ذکرشده در مدل وجود
ندارد.
در ادامه فدرض کنیدد پارامترهدای موتدور جریدان مسدتقیم نظیدر
ثابتهای اینرسی ،میرایی ،مقاومت آرمیچر و مقدار انددوکتانس همگدی
دچار عدمقطعیت باشند .در این حالت ماتریسهای مدل ( )1بهصدورت
دقیق در دسترس نیستند .عالوه بر آن ممکن است کل سیستم موتدور
جریان مستقیم در معرض نویز و اغتشاش باشد .اغتشاشی ندامعلوم کده
میتوان آن را با جملهای جمع شونده در مدل ( )1در نظر گرفت.
در این حالت کلیه عدمقطعیتها را در ماتریس سیستم  Aبهصورت

شکل  :2نمايش مدل موتور ،کنترلکننده و ورود منابع اغتشاش

بهگونهای طراحی کرد که حالتهای سیستم یعنی جریان موتدور و
سرعت زاویهای از شرایط اولیه دلخواه بهسمت صفر همگرا شوند .با حل
این مسئله ،میتوان سرعت خروجی را به هر مقدار دلخواه دیگدری نیدز
همگرا کرد که در بخش  0به آن پرداخته میشود.

 A  Aدر نظر گرفته و عالوه بر آن اغتشاشات خدارجی تحدت عندوان

 -4طراحی کنترلکننده مقاوم-تطبیقی

 d tرا نیز به مدل اضافه میکنیم .در این حالت ،میتوان مدل موتور
جریان مستقیم سری در معرض اغتشاش و عدمقطعیتهای مدلسازی
را بهصورت زیر در نظر گرفت:

روند طراحی کنترل کننده برای مدل موتور در معرض عدمقطعیدت و



برای سیستم بدون عدمقطعیت و اغتشاش طراحی خواهد شد .سپس،


D X t  AX t  Bu t  E t

با فرض اطالع از باند باالی عددمقطعیدت و اغتشداش ،کنتدرل کنندده

y t  CX t

مقاوم مد لززشدی طراحدی خواهدد شدد کده سیسدتم موتدور جریدان

 



()9







که در آن داریم E t   Ax t   d t  :و بردار  E t بیانگر مجمدوع
هردوی اغتشاش و عدمقطعیتهای مدلسازی است.
اضافه شدن اغتشداش  d t   [d1 (t ), d 2 (t )]Tبده مددل ( ،)3در
واقع ورود اغتشاش به معادالت ولتاژ و گشدتاور در ( )0و ( )1اسدت .در

Serial no. 81

اغتشاش در ( )3به ای ن صورت است که ابتدا ،کنترلکننده مد لززشی

مستقیم را پایدار خواهد کرد و درنهایت با فرض اینکه هیچ اطالعی از
عدمقطعیت و اغتشاش وجود نداشته باشد ،کنترل کننده مقداوم قبدل
به کنترل کننده مقاوم تطبیقی تعمی م داده خواهد شد که در آن ،این
باند باالی عدم قطعیت و اغتشاش با یک قدانون تطبیدق ،تخمدین زده
خواهد شد.
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در بخش اول و بهمنظور استفاده از کنترل مد لززشی ،صفحه
سویچینگ طراحیشده و کنترلکننده مد لززشی بهگونهای به دست
خواهد آمد که سیستم حلقه بسته پایدار مجانبی شود.



زیر انتخا میکنیم:

کدده در آن

 



( )61پایدار مجانبی است اگر و تنها اگر داشته باشیم:
απ
2

> 

 

arg eig A + K

که در آن  arg eig(.) به معنی آرگومان مقادیر ویدژه اسدت .بدهراحتدی

 Sو  K  R 22مدداتریس پارامترهددای ثابددت

میتوان فهمید که رابطه ( )64با انتخا مناسب ماتریس  Kو استفاده
از جایابی قطب برقرار میشود.





S t  0, S t  0

درواقع درروش کنترل مد لززشی ،یک صفحه سوئیچینگ بهگونهای
طراحی میشود که بعد از اعمال کنترلکننده ،طبق نکته  6معادله
زمانی این صفحه و مشتق آن صفر شود و با صفر شدن آنها حالتهای
سیستم نیز بهسمت صفر میل کنند.



با مشتق گرفتن از  S tو برابر صفر قرار دادن آن داریم:

 

   


S t  Dt X t  A  K X t  Bu t  KX t  0



 

درنتیجه کنترل  ueq t بهصورت زیر به دست میآید:



1
KX t

()63



ueq t  B

نکته  :2توجه به این نکته الزم است که در مدل موتور جریان مستقیم
همانطور که در نمایش ماتریس  Bدر ذیل رابطه ( )1نشان دادهشده
است ،همواره معکوس ماتریس ورودی  Bوجود خواهد داشت.
نکته  :3برای برقراری شرط مد لززشی ،معموالً قانون دسترسی
بهصورت زیر انتخا میشود ]:[1-3





S t  rS  sgn S

()67



که در این رابطه ضرایب  r , ثابتهای نا منفی بوده و  ، sgn .تابع
عالمت است و بهصورت زیر تعریف میشود:
S 0
S 0
S 0

1,



    0,


1,

sgn S

با استفاده از روابط ( )62و ( ،)67قانون کنترل نهایی بهصورت زیدر
به دست میآید:
1
()60
u (t )  B
K ( X (t ))   rS   sgn S 



با جایگذاری ( )60در ( )1داریم:

Serial no. 81



S t  Dt

است که بعداً میبایست طراحی شوند.
نکت ه  :0در کنتددرل مددد لززش دی ،صددفحه سددوئیچینگ و مشددتق آن
میبایست شروط زیر برآورده شوند:
()00

()62



با توجه به شرط پایداری دینامیدک مرتبده کسدری کده در مرجدع
] [63آمده است .سیستم ( )61بهعنوان یک سیسدتم خطدی بدا ورودی

()64

t
 1
X t   A  K X  d
0

S1 , S 2 

()61



صفحه سوئیچینگ انتگرالی مرتبه صحیح-کسدری  S tرا بدهصدورت

()05

 

 

محدود   rS   sgn S در نظر گرفته میشود .درنتیجده ،سیسدتم

 -1-4طراحی صفحه سوئیچینگ

 




Dt X t  A  K X  rS  sgn S



قضيه  .1سیستم مرتبه کسری ( )1با قانون کنترل ( )60پایدار مجانبی
است اگر پارامترهای قانون کنترل  r  0,   0بوده و یک ماتریس
مناسب  Kبهگونهای انتخا شود که

απ
2

>

)) arg(eig(A + Kباشد.

نکته  :7باید توجه داشت که طبق روابط ( )1و ( ،)1ورودیهای کنتدرل



 u tدر موتور جریان مسدتقیم ولتداژ اعمدالی و گشدتاور بدار ،حالدت

سیستم  X  t که در فیدبک خروجدی کنتدرلکنندده در ( )60از آن
استفاده شده جریان و سرعت زاوِیدهای اسدت و خروجدی مطلدو نیدز
سرعت زاویهای موتور است .لذا سیگنالهای فیددبک توسدط سنسدورها
مانند شکل  2برای تعیین قانون کنترل اخدذ و بدا تعیدین ولتداژ و نیدز

گشتاور بار به موتور قابلاعمال خواهد بود.
 -2-4طراحی کنترلکننده مقاوم مد لغزشی
کنترلکننده طراحیشده در قضیه  ،6برای مددل دقیدق موتدور مرتبده
کسری و بدون در نظر گرفتن عدمقطعیت و اغتشاش بوده است.
با در نظر گرفتن عدمقطعیتها و اغتشاشات خارجی ،سیسدتم ()1
تحددت اخددتالالت بددهصددورت مدددل ( )3در نظددر گرفتدده مددیشددود.
عدمقطعیتهای پارامتری و اغتشاشات خارجی در عمل همیشه محدود



هستند .فرض کنید باند باالی  E tبرابدر  باشدد؛ یعندی . E t   

قانون کنترل مد لززشی بهصورت زیر طراحی میشود:

KX   rS   sgn S 

()61

1



u t B

قضيه  .2سیستم مرتبه کسری در معرض عدمقطعیت موتور سری
رابطه ( )3که در آن  Aو  Bو  Cاز رابطه ( )1تعیین میشوند و قانون
کنترل ( )61را در نظر بگیرید .اگر مقادیر ثابت  r , بهگونهای
انتخا شوند که  r  0,   1و ماتریس مناسب  Kبهگونهای انتخا
شود که

απ
2

>

 ، arg eig  A + K آنگاه سیستم حلقه بسته پایدار

مجانبی است.
بددا اعمددال قددانون کنتددرل ( ،)61حتددی بدددون اطددالع از مقددادیر
عدمقطعیت و اغتشاش و فقط بااطالع از باند باالی این عدمقطعیتهدا،
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میتوان سرعت و نیز جریدان موتدور جریدان مسدتقیم را از هدر مقددار
دلخواه به صفر رساند.

 -1-5بازطراحی مدل بر اساس خطا
ابتدا مقدار خطا را در حالتهای سیستم بهصدورت X (t )  X (t )  X d

تعریف مدیکندیم .در ایدن حالدت بدا مشدتق گدرفتن از خطدا و فدرض

 -3-4طراحی کنترلکننده مقاوم-تطبیقی
آنچه در بخش قبل گفته شد ،تنها در حالتی صادق است که باند بداالی

 X d  0میتوان رابطه ( )3را بهصورت زیر بازنویسی کرد:

عدمقطعیت را بدانیم؛ یعنی در آنجا فرض شد کده  . E t   در ایدن

قسمت کنترل مقاوم-تطبیقی برای تخمین باند باالی عددمقطعیدت بده
کار میرود .کنترلکننده مقاوم-تطبیقی به حالتی اطالق مدیشدود کده
کنترلکننده مقاوم نسبت به عددم اطدالع از باندد بداالی عددمقطعیدت
تطبیقی میشود .درواقدع در ایدن روش باندد بداالی عددمقطعیدت کده
اطالعی از آن در دسترس نداریم ،تخمین زده میشود.
فرض کنید  تخمین مقدار  باشد .در این حالت قانون کنترل مد

()26

که در آن داریم )  . E (t )  AX d  E( tبا توجه به محدود بودن مقادیر
مطلو متزیرهای حالت ،میتدوان باندد بداالی عددمقطعیدت در بداال را
بهصورت زیر فرض کرد:
) E (t )  AX d  E (t )  AX d  E (t
)  A X d  E (t

KX -  rS + ργ(t)sgn(S) 

قانون تطبیق برای تعیین پارامتر
میشود:

γ

-1

u(t) = B

بهصورت زیر در نظر گرفته



 

T
γ t = kρS sgn S

()25

که در این رابطه  k  0بهره معادله تطبیق است.

درنهایت با تعریف  n  A   

رابطه ( )3که در آن  Aو  Bو  Cاز رابطه ( )1تعیین میشوند را با قانون
کنترل ( )63و قانون تطبیق ( )25در نظر بگیرید .اگر ثابتهای
 r , k , بهگونهای انتخا شوند که  r  0, k  0,   1و ماتریس
مناسب
απ
2

>

K

نیز

شود

انتخا

که

 ، arg eig  A + K آنگاه سیستم حلقه بسته پایدار

مجانبی است.

n

یک مقدار مثبت و ثابت است .با پایدارسازی این سیستم بدا اسدتفاده از
قضایای قبل ،مقدار خطدای )  X (tبده صدفر همگدرا شدده و درنتیجده
حالتهای سیستم به مقادیر مطلو همگرا میشوند.
 -2-5همگرایی به خروجیهای مطلوب
همگرایی خروجیهای موتور شامل سدرعت و جریدان در قضدیه زیدر و
استفاده از کنترلکنندههای گفته شده تضمین میشود.
قضيه  .4معادله موتور جریان مستقیم در ( )3را در نظر گرفته و فرض
کنید مقدار عدمقطعیت بهصورت  E t   محدود بوده و مقدار باندد
باالی این عدمقطعیت نامعلوم باشد .در این حالت با اعمال قانون کنترل
در کنار قانون تطبیق زیر:

بددا اعمددال قددانون کنتددرل ( ،)63حت دی بدددون اطددالع از محدددوده
عدمقطعیتهای مدلسازی و نیز اغتشاشات خدارجی در موتدور جریدان
مستقیم ،میتوان موتور را پایدار کرد.

 -5همگرایی به خروجی مطلوب در کنترلکننده مقاوم-
تطبیقی
آنچه در بخش قبل ارائه شده پایدارسازی ،یعنی همگرایی خروجیهای
سیستم شامل سرعت و جریان به صفر بدوده اسدت .در ایدن بخدش بدا
تعریف سیگنال خطا ،دنبال کردن یک سدرعت و جریدان دلخدواه بدرای
موتور موردنظر با استفاده از کنترلکننده مقاوم-تطبیقی گفتهشدده بده
دست آمده است.
هدف این بخش ،طراحی یک کنترلکننده مقاوم -تطبیقی مناسب
(کنترل مد لززشی) بهگونهای اسدت کده متزیرهدای حالدت در ( )3بده





مقادیر مطلو همگرا شوند .یعنی limt  X t  X d = 0 :کده در
آن  X dبیانگر مقادیر ثابت مطلو در بردار متزیرهای حالت است.

Serial no. 81

میتوان باند بداالی بدردار جدیدد

عدمقطعیت را بهصورت  E (t )   nدر نظدر گرفدت کده در آن

قضيه  .۳سیستم مرتبه کسری در معرض عدمقطعیت موتور سری

بهگونهای

 A  

()22

لززشی تطبیقی را بهصورت زیر در نظر میگیریم:
()63

) X (t )  AX (t )  Bu (t )  E (t

()23

(t ) sgn( S ) 

n

KX   rS  

1

u (t )  B

)  n (t )  k  S sgn( S
T

()27

که در آن  k  0بهره معادله تطبیق است ،مقادیر حالتهای سیستم
)  X (tبه مقدار مطلو
r

 X dهمگرا میشوند؛ اگر ثابتهای  k ، و

بددهگونددهای انتخددا شددوند کدده  k  0 ،   1و  r  0و مدداتریس

مناسدددددب  Kنیددددز بدددددهگوندددددهای انتخدددددا شدددددود کددددده

 . arg  eig ( A  K )  در این معادالت )   n (tتخمین مقددار
2

  nاست که بهصورت   n  A   تعریدف مدیشدود و  باندد
باالی  Aو  باند باالی )  E (tاست.

 -6شبیهسازی
برای نشان دادن صحت کنترلکنندههای طراحیشده ،در این قسمت
درستی قضیههای بیانشده را در قالب سه شبیهسازی قانون کنترل
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مقاوم و قانون کنترل مقاوم-تطبیقی پایدارساز و ردیا نشان خواهیم
داد .هدف از این مقاله همانطور که در قضایا مطرحشده ،ابتدا
پایدارسازی و یا تنظیم حالتهای موتور یعنی جریان و سرعت خروجی
از یک مقدار اولیه دلخواه به صفر و در ادامه همگرایی به خروجیهای
مطلو با در نظر گرفتن عدمقطعیت در مدل موتور و نیز وجود
اغتشاشات ناشناخته کراندار بوده است.
 -1-6شبیهسازی قانون کنترل مقاوم

شدهاند .این ورودیها نیز طبق انتظار با توجه به پایدارسدازی سیسدتم،
به صفر همگرا میشوند.
 -2-6شبیهسازی قانون کنترل مقاوم-تطبیقی
در این بخش شبیهسازی ،قانون کنترل مقاوم تطبیقی ( )63با در نظدر
گرفتن پارامترهای سیستم بهصورت زیدر ،انجدام شدده و نتیجده آن در
شکل  0نشان دادهشده است:
r  2,   1.2, k  0.1

با توجه به جدول  6که پارامترهای مدل موتور جریان مستقیم در آن
ذکر شده است ،ماتریسهای مدل ( )3عبارت خواهند بود با:
16.03

1.08 


10

A 

0

مقدار مرتبه کسری سیستم بهصورت    0.9و ماتریس
بهصورت زیر انتخا میشود:

 30
20

در این حالت مقادیر ویژهماتریس  A  Kعبارتاند از:



K

نیز

0.3

درنتیجه  1.4137

   3.1416  2

0.25

0.15
t

0.05


30

K 

20
10
0



  160.2838, 11.0862
mini arg i

0.2

0.1

0

در ناحیه

2

2.5

3

1

1.5
t

0

0.5

شکل  :۳پاسخ سيستم حلقه بسته با اعمال قانون کنترل رابطه ()2۲
Va
15

در این حالت شرایط اولیه را بهصورت



T



X 0  15, 30

10

انتخا

5

میکنیم و اغتشاش در سیستم بهصورت زیر در نظر گرفته میشود:



T



) d (t )  0.5 cos(2t ), cos(2t

0
3

2.5

2

1.5
t
TL

2

1.5
t

اغتشاش سینوسی به معنی اضافه شدن یک مقدار نوسانی با دامنه
محدود به هردوی ولتاژ خروجی و نیز گشتاور بار است که در عمل نیز
قابلتصور است.
عدمقطعیتهای پارامتری را نیز بهصورت زیر در نظر میگیریم:

در این حالت داریم . E t    1
درنتیجه مقادیر پارامترهای شبیهسازی طبق قضیه  2عبارتاند از:
r  2,   1.2,   1

در این حالت نتایج شبیهسازی با در نظر گرفتن قانون کنترل ()61
در شکل  3نشان داده شده است .در این اشکال  tبیانگر زمان برحسدب
ثانیه بوده و سایر مقادیر نمودارها نیز در شکلها مشخ شده اسدت .از
شکل  3بهراحتی میتوان نتیجه گرفت که کنترلکننده مقاوم سیسدتم
را در حضور عدمقطعیت بهخوبی پایدار کرده و همه حالتهای سیسدتم
یعنی جریان و سرعت موتور به صفر همگدرا شددهاندد .در ایدن حالدت،
ورودیهای کنترل یعندی ولتداژ و گشدتاور بدار در شدکل  7نشدان داده

-5

30
20
10
0
3

2.5

1

0.5

)Load Torque (N.m

sin( I a )  cos( )
sin( I a )  cos( )

AX  0.5

1

0.5

0

)Input Voltage (V

پایدار قرار دارند.
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-5

)Speed (rad/sec

;
10

15

5

)Current (A



0

21.51


31.25
 0

;B 

190.29
 20.90

Ia
15

0

شکل  :4ورودیهای کنترل موتور با اعمال قانون کنترل رابطه ()2۲

در این قسمت کران باالی عدمقطعیت با قانون تطبیق رابطده ()25
تعیین مدیگدردد .از شدکل  0بدهراحتدی مدیتدوان نتیجده گرفدت کده
کنترلکننده مقاوم-تطبیقی سیستم را در حضور عدمقطعیت بدهخدوبی
پایدار کرده و همه حالتهای سیستم یعنی جریان و سرعت موتدور بده
صفر همگرا شدهاند .در این حالدت ،ورودیهدای کنتدرل یعندی ولتداژ و
گشتاور بار در شکل  1نشان داده شدهاند .این ورودیها نیز طبق انتظار
با توجه به پایدارسازی سیستم ،به صفر همگرا میشوند.
پارامتر تخمین در شکل  4درواقع مقدار  γمطابق با قانون تطبیدق
در رابطه ( )25است که طبق انتظار به مقدار محدود همگرا شده است.
باید توجه کرد که علت نوسانات با دامنه کم که در سیگنالهای ورودی
در شکل ( 1و تا حدی شکل  )7دیده میشود ،وجود تابع عالمت است.
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نکته  .5ولتاژ  Vaو نیز سرعت زاویه  در حالت منفی شدن در مسیر
ابتدایی نمودارهای متناظر در شکلهای  3تا  ،1بهترتیب اختالف ولتاژ منفی
در ولتاژ تزذیه موتور در شکل ( 6جابهجا شدن پایانههای مثبت و منفدی) و
نیز سرعت زاویهای منفی (گردش خالف جهت محور موتور) بوده است.

سیستم موتور جریدان مسدتقیم در معدرض عددمقطعیدت و اغتشداش،
خروجی سیستم شامل جریان و سدرعت زاویدهای ،بده مقدادیر مطلدو
همگرا شوند .مقادیر مطلو بهصورت زیر در نظر گرفته میشوند:

  655 rad
S

Ia

سیستم موتور و نیز عدمقطعیت و اغتشاش مشابه شبیهسازیهدای
قبددل در نظددر گرفتدده شددده و پارامترهددای کنتددرلکننددده بددهصددورت
 r  2,   1.2, k  1انتخا میشوند

15

)Current (A

10
5
0
0.3

0.25

0.2

3

2.5

2

0.05

0.1

0.15
t

0

در این حالدت نتدایج شدبِیهسدازی در شدکلهدای  1تدا  65نشدان
دادهشدهاند .همانطور که میبینیم ،طبدق قضدیه  7اوالً خروجدیهدای

-5


30

10
0
1

1.5
t

سیستم به مقادیر مطلو    100 radو  I a  5 Aهمگرا شده ،مقادیر

)Speed (rad/sec

20

S

ورودیها نیز محدود بوده و پارامتر تخمین نیز به مقدار محدود همگدرا

شده است.

0

0.5

I a  0A,

شکل  :5پاسخ سيستم حلقه بسته با اعمال قانون کنترل رابطه ()2۳
Va
30

10
0

)Input Voltage (V

20

در شکل  ،66نمودار الکترومزناطیسی موتور در هر دو حالت استفاده
از کنترل مقاوم و نیز کنترل مقاوم-تطبیقی در حالدت پایدارسدازی رسدم
شده است .طبق انتظار با همگرایی خروجیها به صفر ،این نمدودار نیدز از
شرایط اولیه سرعت و گشتاور به مبدأ همگرا شده است.
Ia
20

-10

3

2.5

2

1.5
t
TL

1

0.5

0
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2.5

2

1.5
t

1
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8
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شکل  :8پاسخ سيستم حلقه بسته با اعمال قانون کنترل در همگرايی

7

به خروجی مطلوب

4
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0
-50
-100
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40
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شکل  :7پارامتر تخمين در اعمال قانون کنترل رابطه ()2۳

 -3-6شبیهسازی قانون کنترل مقاوم-تطبیقی در همگرایی
بهسرعت و جریان دلخواه در خروجی
در شددبیهسددازی بعدددی ،قددانون کنتددرل مقدداوم تطبیقددی ()27=23
شبیهسازی شده است .با اعمال این قانون کنترل انتظدار داریدم کده در
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شکل  :9ورودیهای کنترل موتور با اعمال قانون کنترل در همگرايی
به خروجی مطلوب
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2500

2000

Estimated Parameter

 پرداخته،مستقیم که در معرض عدمقطعیت و اغتشاشات خروجی است
 نتایج شبیهسازی عملکرد مناسب کنترلکنندههدای، در هر مرحله.شد
) کنتدرلکنندده61(  طبق قدانون پایدداری.طراحیشده را تصدیق نمود
طراحیشده سیستم را در حضور عدمقطعیت بدهخدوبی پایددار کدرده و
، در ادامده.همه حالت ها و ورودیهای سیستم به صفر همگرا شددهاندد
این قانون کنترل برای همگرایی خروجیهای موتور به مقدادیر مطلدو
.نیز اصالحشده است
در روشهای ارائهشده در این مقاله فرض کردهایم که حالتهای
 طراحی رویتگر در مواقعی که.سیستم همگی در دسترس هستند
حالتهای سیستم در دسترس نباشند نیز موضوعی است که میتوان
.در پژوهشهای آتی در نظر گرفت
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 پارامتر تخمين در اعمال قانون کنترل در همگرايی به:1۲ شکل
خروجی مطلوب
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