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چکیده
موتورهای کالف صوتی ،در تجهیزات بسیار کوچک مانند دوربین تلفنهای همراه استفاده
میشوند و استفاده از روشهای کنترلی مقاوم ،مانند کنترل حالت لغزشی در آنها اجتناب
ناپذير است .مهمترين خصوصیت کنترل حالت لغزشی تغییرناپذيری آن نسبت به
نامعینیهای سازگار بوده که به دلیل استفاده از تابع عالمت در ورودی سیستم میباشد.
تغییرناپذيری خ اصیتی قويتر از مقاوم بودن است .اما اين روش کنترلی ،نسبت به نامعینی
ناسازگار تغییرپذير و حساس میباشد .همین امر استفاده از کنترل حالت لغزشی در
موتورهای کالف صوتی را با چالش مواجه کرده است زيرا در مدل دينامیکی آنها نامعینی
ناسازگار وجود دارد .در اين مقاله برای حل اين مشکل ،ابتدا ورودی سیستم را با استفاده
از کنترل حالت لغزشی محاسبه نموده و سپس ضرايب سطح لغزشی را طوری تعیین
می کنیم که اثر نامعینی ناسازگار بر روی سیستم حلقه بسته حذف شده و تغییرناپذيری
سیستم محفوظ بماند .در ضمن به دلیل اينکه متغیرهای حالت سیستم در دسترس نیستند
يک رويتگر غیرخطی جديد نیز برای شناسايی مدل سیستم پیشنهاد شده است .در
شبیهسازی از مدل الکترومکانیکی موتور استفاده مینمايیم که هم شامل نامعینی سازگار
بوده و هم نامعینی ناسازگار .نتايج شبیهسازی گويای مزايای روش پیشنهادی خواهد بود.

 -1مقدمه
امروزه بسیاری از کاربردهای موتورهای کالف صوتی 3در
بسیاری از تجهیزات الکترونیکی کوچک از قبیل تلفنهای
همراه و دوربینهای ديجیتالی بسیار دقیق مشاهده
میشوند .در همه اين ابزارها ،عملکرد بسیار خوب و مقاوم
اين موتورها و دقت در موقعیت آنها اهمیت بسیاری دارد.
اجزای محرک اين موتورها شامل ماده مغناطیسی ،4يوغ 5و
نگهدارنده عدسی 6میباشند در حالی که گیرههای راهنما،7
کالف 8و پوشش سنسورها 9قسمتهای ساکن را تشکیل
میدهند .جريان عبوری از کالف نیروی الزم برای حرکت
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 .2دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ،دانشگاه
حکیم سبزواری ،ايران.
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محرک در راستای گیرههای راهنما را تولید میکند که اين
حرکت همراه با اصطکاک غیرخطی بوده و مانعی برای
حرکت خواهد بود .اين اصطکاک نوعی لغزش تولید میکند
که به آن لغزش چسبان 10میگويند .همین لغزش چسبان
همراه با کنترل کننده تناسبی-انتگرالی موجب بروز نوسان
میشود [ .]1روشهايی برای حذف و يا جبران اصطکاک
غیرخطی محرک در موتورهای کالف صوتی پیشنهاد شده
است .به عنوان مثال در مرجع [ ]2از کنترل کننده
بنگ-بنگ 11برای جبران و غلبه بر اين اصطکاک استفاده
شده است.
3

Voice Coil Motor or VCM
Magnet
5
Yoke
6
Lens Holder
7
Guide Pins
8
Coil
9
Sensor Cover
10
Stick Slip
11
Bang-Bang Controller
4
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در [ ]3از يک جدول جستجو 1برای تنظیم موقعیت موتور
و غلبه بر اين اصطکاک استفاده شده است و يا در [ ]4از
يک رويتگر نامعینی استفاده شده است.
از طرفی نامعینی 2و اغتشاش 3در بسیاری از سیستمها
وجود دارند و روشهايی برای مقابله با آنها نیز پیشنهاد
شدهاند [ .]7-5به عنوان مثال در [ ]5از يک رويتگر
تطبیقی 4پیچیده برای مقابله با نامعینی استفاده شده است
و يا در [ ]6از يک تخمینگر اغتشاش استفاده شده است .به
همین صورت در [ ]7از يک رويتگر تطبیقی افزوده 5برای
تخمین سرعت و گشتاور 6موتور مغناطیس دايم همزمان7
استفاده شده است .البته در برخی از اين روشها
کنترلکننده نیز مقاوم است [.]7،6
يکی از روشهای طراحی مقاوم ،کنترل حالت لغزشی 8بوده
که ابزاری قدرتمند برای مقابله با نامعینیهای ساختاری 9يا
بدون ساختار ،10اغتشاش و نويز بوده و از آن در کاربردهای
دقیق استفاده میشود [ .]1يکی از مزايای مهم کنترل
حالت لغزشی تغییرناپذيری 11آن نسبت به نامعینی
سازگار 12است [ .]10-8الزم به ذکر است که تغییرناپذيری
خاصیتی قويتر از مقاوم بودن 13است [ .]10-8مقاوم بودن
يعنی رسیدن به نتیجه مطلوب در بدترين شرايط و
تغییرناپذيری يعنی حصول نتیجه مطلوب بدون اينکه
سیستم تحت تاثیر اغتشاش و نامعینی قرار گیرد .سیستم
مقاوم ممکن است با اثر پذيری از نويز ،اغتشاش و نامعینی،
عملکرد 14مناسبی نداشته باشد در حالی که تغییرناپذيری
يعنی مقاوم بودن به همراه عملکرد مطلوب [ .]8-10اما
مشکل اساسی ،تغییرپذيری کنترل حالت لغزشی نسبت به
نامعینی ناسازگار 15است [ .]32-9اگر نامعینی در راستای
سیگنال ورودی به سیستم اعمال شود ،سازگار نامیده
می شود و در غیر اين صورت ،اين نامعینی ناسازگار خواهد
بود.
مشکل اصلی موتورهای کالف صوتی اين است که اصطکاک
غیرخطی در آنها به صورت نامعینی ناسازگار ظاهر
میشود .بنابراين برای اعمال کنترل کننده حالت لغزشی به

آنها روشی برای مقابله با اين نامعینی مورد نیاز است.
کارهای معدودی برای مقابله با نامعینیهای ناسازگار انجام
شده است [ .]36-15روشهای پیشنهادی در [ ]27-15از
ديدگاه مفهومی و پیادهسازی بسیار پیچیده میباشند .روش
پیشنهادی در [ ]16بر اساس نامساویهای ماتريسی
خطی 16بوده و يا در [ ]22از نوعی رويتگر پیچیده استفاده
شده است .در [ ]23،21از نوعی رويتگر به نام رويتگر توسعه
يافته 17استفاده شده است .رويتگر موجود در [ ]28بسیار
پیچیده بوده و در عمل پیادهسازی آن بسیار سخت است.
در [ ]29با استفاده از نامساویهای ماتريسی خطی اثر
نامعینی فقط کمینه 18شده است .در [ ]35-30از تعريف
چند سطح لغزشی استفاده شده است .در [ ]36از شبکههای
عصبی 19برای غلبه بر نامعینی ناسازگار استفاده شده است
که فقط به سیستمهای مرتبه دوم اعمال شده است.
در اين مقاله بدون استفاده از نامساویهای ماتريسی خطی
و يا تعريف چند سطح لغزشی ،روشی بسیار ساده برای
مقابله با نامعینی موجود در موتورهای کالف صوتی پیشنهاد
شده است .ايده روش پیشنهادی ،فقط بر اساس تعیین
مناسب ضرايب سطح لغزشی است به طوری که
تغییرناپذيری (و يا به عبارت ديگر عملکرد مقاوم) و دقت
مورد نظر حاصل میشود .به عالوه چون فرض بر اين است
که فقط خروجی سیستم قابل اندازهگیری و در دسترس20
است ،برای اندازهگیری حالتهای ديگر سیستم ،از رويتگر
غیرخطی پیشنهادی برای مدلسازی سیستم استفاده
میکنیم .ادامه مقاله به اين صورت است که ابتدا در بخش
 2شرح مساله و طراحی رويتگر بیان میشود .بخش  3به
طراحی کنترل کننده اختصاص داده شده است و سپس در
بخش  4نحوه انتخاب پارامترهای سطح لغزش برای حذف
اثر نامعینیهای ناسازگار بیان میشود .در بخش  5مدل
موتورهای کالف صوتی ارايه شده و توضیح داده میشود .در
نهايت در همین بخش شبیهسازی روش پیشنهادی توضیح
داده خواهد شد .بخش  6به نتیجهگیری اختصاص داده شده
است.

1
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2
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Look-up Table
Uncertainty
3
Disturbance
4
Adaptive
5
Augmented
6
Torque
7
Permanent Magnet Synchronous Motor or PMSM
8
Sliding Mode Control or SMC
9
Structured
10
Unstructured
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Invariance
Matched
13
Robustness
14
Performance
15
Mismatched
16
Linear Matrix Inequality or LMI
17
Extended State Observer
18
Minimized
19
Neural Networks
20
Accessible
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 -2شرح صورت مساله و طراحی رويتگر
مدل يک موتور کالف صوتی با نامعینیهای ناسازگار ) d1 (t

()6

و )  d 2 (tو نامعینی سازگار )  d 3 (tرا در نظر بگیريد:
) x1  x2  d1 ( x, t
) x2  x3  d 2 ( x, t

()1
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که  x  [ x1, x2 , x3 ]Tبردار حالت سیستم بوده و
خروجی قابل اندازهگیری و در دسترس سیستم است .به
عالوه متغیرهای  x 2و  x3قابل اندازهگیری نبوده و ) v(t
ورودی سیستم میباشد .اکنون میتوان سطح لغزشی را به
صورت زير تعريف نمود:
s  1 x1   2 x2   3 x3

اما مشکل اصلی اين است که متغیرهای  x 2و  x3در
دسترس نیستند .برای رفع مشکل فوق از رويتگر پیشنهادی
جديدی استفاده میکنیم که در ادامه توضیح داده میشود.
رويتگر زير را برای شناسايی مدل سیستم در نظر بگیريد:
k
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قضیه  :1رويتگر غیرخطی فوق پايدار است ،يعنی تخمین
متغیرهای حالت به خود متغیرها همگرا میشوند.
اثبات :ابتدا متغیرهای زير را تعريف میکنیم:
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مقادير ويژه ماتريس  Aسمت چپ محور موهومی در
صفحه مختلط قرار دارند ،يعنی ماتريس  Aپايدار و يا
هرويتز 1است و بنابراين در معادله لیاپانوف 2صدق میکند.
يعنی برای هر ماتريس متقارن مثبت معین  Qيک ماتريس
يکتای متقارن مثبت معین  Pوجود دارد که در معادله زير
صادق است:
()11
AT P  PA  Q
T
اکنون تابع لیاپانوفی به صورت  V   Pدر نظر گرفته.
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  Q  2 Pd
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Hurwitz
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و يا به صورت ماتريسی داريم:
()9
که:



که  x̂ 2 ، x̂1و  x̂3به ترتیب تخمینی از متغیرهای حالت
 x 2 ، x1و  x3میباشند .پايداری و همگرايی حالتهای
رويتگر به حالتهای سیستم اصلی در قضیه زير اثبات شده
است.
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Lyapunov Equation
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که )  min (Qکمترين مقدار ويژه 1ماتريس  Qاست.
اکنون با تعريف زير:
2 P d

()13

)min (Q

داريم:



()14

متغیر  w  min (Q)    B  را تعريف کرده و فرض
کنید    Bباشد ،بنابراين داريم  V  w(t )  0و با
محاسبه انتگرال اين نامساوی بین صفر و  tداريم:
()15

)0 w( )d  V (t)  V (0

0

()16

  0



lim w(t )  lim min (Q)   B

()17

()19

به طوری که نحوه انتخاب ضرايب سطح لغزشی يعنی
ثابتهای  3 ,  2 , 1در بخش بعدی و در قضايای  3و 4
توضیح داده میشود .واضح است که:
s  (  3a1 ) xˆ1  ( 1   3a2 ) xˆ2
 (  2   3a3 ) xˆ3   3u

()20

)  ( 1d1   2 d 2   3d 3

قضیه  :2ورودی زير ،سیستم حلقه بسته را پايدار نموده و
رسیدن به سطح لغزشی را در زمان محدود تضمین میکند.

(3a1 ) xˆ1  (1  3a2 ) xˆ2 

t 

و چون ) min (Qو  بزرگتر از صفر هستند پس بايد:



s  1xˆ1   2 xˆ2   3 xˆ3

0

هنگامی که  t  انتگرال فوق موجود بوده و از ) V (0نیز
کوچکتر است و چون ) V (0مثبت و کراندار است بر اساس
لم بارباالت ]37[ 2داريم:
t 



3

اکنون میتوان سطح لغزشی را به صورت زير تعريف نمود:



t

2

2

) xˆ3  a1xˆ1  a2 xˆ2  a3 xˆ3  u  d3 ( xˆ, t

V  min (Q)   B

w( )d 

) xˆ1  xˆ2  d1 ( xˆ, t
) xˆ  xˆ  d ( xˆ, t

()18

B 

t

که ضرايب  a3 , a2 , a1ثابتهای دلخواه هستند.

()21

lim   B  0

يعنی  کراندار بوده و کران آن همان  Bمیباشد .اکنون
با انتخاب ماتريس  Qبه صورتی که ) min (Qبزرگ باشد
می توان اين کران را به اندازه دلخواه کوچک نمود و در
نتیجه  به اندازه دلخواه کوچک خواهد شد.
تذکر  :1با توجه به اينکه در فضای برداری 3تعريف شده در
اعداد حقیقی (همراه با جمع برداری و ضرب اسکالر) همه
نرمها (به خصوص نرمهای يک ،دو و بینهايت) معادل 4هم
هستند ،نرم مورد استفاده در اين معادالت نیز میتواند هر
کدام باشد .الزم به ذکر است که در دو نرم معادل ،اگر
خاصیتی برای يک نرم برقرار باشد برای نرم ديگر نیز برقرار
است [.]37

 -3طراحی کنترلکننده
ابتدا فیدبک حالتی 5به شکل v  a1 xˆ1  a2 xˆ2  a3 xˆ3  u

3

( 2  3a3 ) xˆ3  c1sign(s)  c2 s 

t 

بنابراين  تا زمانی که    Bشود کاهش میيابد،

1

u
1

3



به طوری که:
()22

c1  ( 1D1   2 D2  3 D3 )  

که  di  Di : i  1,2,3بوده و همچنین مقادير ثابتهای
 c2  0 ، c1  0و    0میباشند.
اثبات :با جايگذاری ( )21در ( )20داريم:
()23

s  c1sign(s)  c2 s
)  (1d1   2 d 2  3d3

اکنون تابع لیاپانوف  V  0.5s 2را در نظر بگیريد ،مشتق
اين تابع به صورت زير است:
V  ss
 c1 s  c2 s 2  ( 1d1   2 d 2   3d 3 ) s

()24

 c1 s  ( 1d1   2 d 2   3d3 ) s
 c1 s  ( 1d1   2 d 2   3d3 ) s
 c1  ( 1d1   2 d 2   3d3 )  s

 c1  ( 1D1   2 D2   3 D3 )  s

را به ( )1اعمال میکنیم به صورتی که  uسیگنال ورودی
جديدی است که با کنترل کننده حالت لغزشی محاسبه
خواهد شد .بنابراين معادله ( )1به صورت زير تبديل میشود

آن نتیجهای به صورت  t f  s(0) حاصل میشود به

1

4

Eigen Value
Barbalat's Lemma
3
Vector Space
2
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حال با استفاده از ( )22خواهیم داشت

، V   s

که از

Equivalent
State Feedback

5
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طوری که  t fزمان محدود رسیدن به سطح لغزش است.
يعنی سطح لغزشی در حداکثر زمان  s(0) به صفر
همگرا میشود که ) s(0مقدار اولیه سطح لغزش است.
تذکر  :2با توجه به اينکه اثبات پايداری بر اساس قضیه
لیاپانوف میباشد ،همه سیگنالهای موجود در سیستم
کراندار خواهند بود ،يعنی فرض di  Ddi : i  1,2,3
منطقی است.
اکنون در اين بخش به نحوه انتخاب پارامترها و ضرايب
سطح لغزشی میپردازيم به طوری که نامعینیها (سازگار و
يا ناسازگار ) بر تغییر ناپذيری سیستم حلقه بسته تاثیری
نداشته باشند.
قضیه  :3بر روی سطح لغزشی ( )19متغیر  x̂1حتی در
1  2  3
 2  2 3

()25

و بنابراين پاسخ زمانی ( )29به صورت زير قابل محاسبه
میباشد:
xˆ1 (t )  k1e  t  k 2te t

اثبات :با استفاده از ( )19و بر روی سطح لغزشی s  0

داريم:

1

ˆxˆ  2 x
3 1 3 2

()26
بنابراين:

f1 (t   )e   d







0

که  k1و  k 2پارامترهای ثابت بوده و:


f1 (t )  2 d1  d 2  d1
3

()32

که با توجه به تذکر  ،1سیگنال )  f1 (tکراندار است،
بنابراين:
F1

2

lim xˆ1 (t ) 

t 

به طوری که:

که    0بايد به اندازه کافی بزرگ انتخاب شود.


F1  Max 2 d1  d 2  d1
3

()34

2
D  D2  Dd 1
3 1



بنابراين  ، lim xˆ1 (t )  0يعنی با انتخاب به اندازه کافی

xˆ3  

t 
 

بزرگ  سیگنال  x̂1به صفر همگرا میشود.

) xˆ1  xˆ2  d1 ( xˆ , t

قضیه  :4بر روی سطح لغزشی ( )19متغیر  x̂ 2حتی در



) xˆ2   1 xˆ1  2 xˆ2  d 2 ( xˆ , t

حضور نامعینی ناسازگار  d 2به صفر همگرا میشود اگر
شرايط قضیه  3برقرار باشد.
اثبات :با استفاده از ( )27و بر روی سطح لغزشی s  0
داريم:

3

3

xˆ  2 xˆ  1 xˆ   2 d  d  d
1
1
1
1
2
1

()28
3
3
3
اکنون فرض کنید که  Sمتغیر مستقل عملگر تبديل
الپالس 1باشد ،با محاسبه تبديل الپالس دو طرف اين
معادله خواهیم داشت:

)Sxˆ1 (0)  xˆ1 (0)  2 xˆ1 (0

()29

()30

()33

حضور نامعینی ناسازگار  d1به صفر همگرا میشود اگر:

و يا:

S 2  2S  2  0

()31

 -4انتخاب پارامترها

()27

که در صورت انتخاب پارامترها بر اساس ( ،)25معادله
مشخصه )29( 2به صورت زير خواهد بود:

3


S2  2 S  1
3
3

Xˆ 1 ( S ) 

()36

2
)xˆ (0
3 2


S2  2 S  1
3
3

1

Xˆ 2 ( S ) 

 

L  1 d1  d2 
3

 
2
1
2
S 
S

3

3

Laplace Variable
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واضح است که با استفاده از تبديل الپالس داريم:
Sxˆ2 (0)  xˆ2 (0) 



L 2 d1  d 2  d1 


  3


S2  2 S  1

3

()35

xˆ  2 xˆ  1 xˆ   1 d  d
2
2
2
1
2
3
3
3

3

Characteristic Equation

2
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مانند قبل در صورت انتخاب پارامترها بر اساس (،)25
معادله مشخصه ( )36به صورت ( )30خواهد بود و بنابراين:
xˆ2 (t )  k3e  t  k 4te t

()37

f 2 (t   )e   d







که )  y  x1  n(tخروجی قابل اندازهگیری و در دسترس
سیستم بوده و )  n(tنويز يکنواختی 6با میانگین صفر و
ماکزيمم دامنه حداکثر  0/01میباشد.
معادله ( )43را میتوان به صورت ( )1تبديل نمود که:
d1 ( x, t )  0

0

B
) ( x2  rd
m
f
K

  c  1 x3  d
m
 m

K
) d 3 ( x, t )   b ( x2  rd
L
R
1 
 x3    1v
L
L 

که  k3و  k4پارامترهای ثابت میباشند و:

d 2 ( x, t )  

1
d1  d2
3

()38

f 2 (t )  

()44

که با توجه به تذکر  ،1سیگنال )  f 2 (tکراندار بوده و
بنابراين:
F2
2

()39

lim xˆ2 (t ) 

t 

و برای سادگی:

به طوری که:
()40

1

d1  d2  1 D1  Dd 2
3
3

F2  Max 

()45

بنابراين  ، lim xˆ2 (t )  0يعنی با انتخاب به اندازه کافی
t 
 

بزرگ  سیگنال  x̂ 2به صفر همگرا میشود.

شرايط اولیه سیستم به صورت ، x1 (0)  0.1
 x2 (0)  0.5و  x3 (0)  1بوده و شبیهسازی با
پارامترهای زير انجام شده است.

 -5شبیهسازي
فرض کنید موقعیت محرک  rبوده و به عالوه جريان
کالف p 1باشد ،در اين صورت معادالت الکتريکی و
مکانیکی (الکترومکانیکی) موتور به صورت زير خواهند بود
[:]38

که  mجرم محرک f D ،2اصطکاک محرک B ،3ضريب
گرانروی (چسبناکی) R ، 4مقاومت کالف L ،ظرفیت
القای مغناطیسی کالف K c ،5نیروی مغناطیسیK b ،
نیروی الکترومغناطیسی و  vولتاژ ورودی موتور هستند.
اکنون متغیرهای حالت زير را تعريف میکنیم:
()42

()43

()46

()47

()48

a1  2, a2  3, a3  1

3  0.1,   100,   0.2, c2  10

x1  x2

k1  10 , k 2  10 , k3  10 ,   100

در ضمن ،شرايط اولیه حالتهای رويتگر نیز به صورت،
 xˆ2 (0)  1 ، xˆ1 (0)  1و  xˆ3 (0)  2انتخاب شدهاند.
الزم به ذکر است که شبیهسازی با نرم افزار متلب و با گام
 0/01انجام شده است.

B
x2  rd   K c x3  f d
m
m
m
Kb
R
1
x2  rd   x3  v
x3  
L
L
L
x2  

1

4

2

5

Coil Current
Actuator Mass
3
Friction of Actuator
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به عالوه پارامترهای کنترل کننده نیز به صورت زير انتخاب
شدهاند:

پارامترهای رويتگر نیز به صورت زير در نظر گرفته شدهاند:

x1  r  rd , x2  r  rd , x3  p

بنابراين معادالت حالت زير را خواهیم داشت.

B
K
 24 ,  2  c  1  800
m
m
1
B
 3    1000 ,  4    24
m
m
K
R
 5   b  2666 ,  6    66666
L
L
K
1 
 7    1  3333 ,  8   b  2666
L
L 
f d  0.011

1  

mr  Br  Kc p  f D
Lp  Rp  v  Kb r

()41

d2 ( x, t )   1x2   2 x3   3 f d   4rd
d3 ( x, t )   5 x2   6 x3   7v   8rd

Viscous Coefficient
Coil Inductance
6
Uniform Noise
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همچنین برای کاهش چترينگ ،در معادله ( )21به جای
تابع عالمت 1يا ) sign(sاز تابع اشباع 2يا )sat (s / 0.1
استفاده شده است .به عبارتی برای کاهش چترينگ از روش
اليه مرزی استفاده شده است [ .]37،11،10در اين صورت
معادله ( )23به صورت زير خواهد بود:
()49

s  c1sat ( s / 0.1)  c2 s
)  ( 1d1   2 d 2  3d3

بنابراين برای  s  0.1يا خارج اليه مرزی داريم:
()50

s  sign(s)  s  sat (s)  s

يعنی اثبات قضیه  2و معادله ( )24بدون تغییر و به همان
صورت برقرار بوده و صحیح است [.]37
نتايج در شکلهای  1تا  5نشان داده شده است .ورودی
بدون چترينگ موتور و فیدبک حالت در شکل ( )1رسم
شده است و همانطور که مشاهده میشود دامنه اولیه آنها
بزرگ نیست و حتی اگر محرک ورودی سیستم دارای اشباع
باشد ،مشکلی در سیستم کنترلی بوجود نمیآيد يعنی اين
ورودی محرک را اشباع نکرده و از محدوده اشباع آن عبور
نخواهد کرد .در شکل  2سطح لغزشی ديده میشود که آن
هم بدون اثرپذيری از نامعینیهای موجود و نويز در زمان
محدود به صفر همگرا شده است .در شکلهای ( )4( ، )3و
( )5نیز مشاهده میشود که حالتهای سیستم بدون
اثرپذيری از نامعینیها به صفر همگرا میشوند .در همین
شکلها همگرايی حالتهای رويتگر به حالتهای سیستم
نیز ديده میشود.
به عالوه مشاهده میشود که ابتدا متغیرهای حالت سیستم
روی سطح لغزشی قرار گرفته و اين سطح صفر میشود،
سپس اين حالتها روی اين سطح لغزيده و به صفر همگرا
میشوند .به همین دلیل ابتدا سطح لغزش در زمان 0/2
صفر شده و سپس در ثانیه  0/8حالتهای سیستم نیز صفر
میشوند .به عبارتی بین صفر و ثانیه  0/2زمان رسیدن 3به
سطح بوده و سپس دوره لغزش 4روی سطح شروع شده و
تا زمان  0/8ادامه دارد و پس از آن حالت ماندگار 5را
خواهیم داشت .در اين زمان ورودی سیستم نیز در شکل
( )1به حالت ماندگار خود میرسد.
همچنین مشاهده میشود که نويز اندازه گیری روی سطح
لغزشی اثرگذار نیست و اين سطح تحت تاثیر نويز هم قرار
1

Signum or Sign Function
Saturation Function
3
Sliding Phase
2

مجله مدل سازی در مهندسی

نمیگیرد و اين به معنی تغییرناپذيری سطح لغزشی است.
اما حالتهای تخمینی از نويز اندازهگیری اثرپذير هستند
زيرا آنها با کمک خروجی نويزدار سیستم محاسبه شدهند.
تذکر  :3الزم به ذکر است که سطح لغزشی ( )19و ورودی
کنترل ( )21هر دو بر اساس متغیرهای حالت تخمینی
رويتگر محاسبه شدهاند .بنابراين ،در روش پیشنهادی و در
شبیهسازی ،همه دينامیکهای موتور به عنوان نامعینی
(سازگار و يا ناسازگار) در نظر گرفته شده است .به بیان
ديگر رويتگر پیشنهادی ،مدل سیستم را شناسايی میکند.
يعنی اين رويتگر مشتقات متغیرهای حالت سیستم را در
معادله ( )1حتی با وجود عدم قطعیتها تخمین میزند.

شکل  -1سیگنالهای کنترل ورودی سیستم

شکل  -2همگرايی سطح لغزشی به سمت صفر در زمان محدود

شکل  -3همگرايی حالت اول سیستم و تخمین آن
Reaching Phase
Steady State Phase

4
5
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 همین.موتورهای کالف صوتی نامعینی ناسازگار وجود دارد
امر کنترل دقیق اين موتورها و استفاده از کنترل حالت
 در اين مقاله.لغزشی را در آنها با مشکل مواجه کرده است
رويکرد جديدی برای مقابله با نامعینیهای ناسازگار موجود
 در ابتدا با فرض.در موتورهای کالف صوتی ارايه شده است
اينکه فقط خروجی سیستم در دسترس بوده از يک رويتگر
 رويتگر.برای تخمین حالتهای سیستم استفاده شده است
.پیشنهادی در حقیقت مدل سیستم را تخمین میزند
سپس ضرايب سطح لغزشی طوری تعیین شده است که
 سطح لغزشی،حتی در حضور نامعینیهای ناسازگار و نويز
 بنابراين تغییرناپذيری.در زمان محدودی صفر میشود
 نتايج شبیهسازی نشان.سیستم نیز محفوظ خواهد ماند
میدهد عدم قطعیتها (سازگار و ناسازگار) بر سطح لغزشی
 اما اگرچه نويز بر سطح.و حالتهای سیستم اثرگذار نیستند
لغزشی بیاثر است اما حالتهای رويتگر بیاثر از نويز
 روش پیشنهادی بسیار ساده بوده و قابل اعمال.نخواهند بود
.به هر سیستم غیرخطی مرتبه سوم خواهد بود
اثباتها بر اساس قضیه لیاپانوف بوده و بنابراين تمام
. کراندار هستند،سیگنالهای موجود در سیستم حلقه بسته
.نتايج شبیهسازی نشان دهنده مزايای اين روش است
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 همگرايی حالت دوم سیستم و تخمین آن-4 شکل

 همگرايی حالت سوم سیستم و تخمین آن-5 شکل

 نتیجهگیري-6
 تغییرپذيری،يکی از مهمترين معايب کنترل حالت لغزشی
 از طرفی در دينامیک.آن نسبت به نامعینی ناسازگار است
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