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 در اين مقاله نوع جديدی از شبكههای عصبي به نام ماشینهای بردار پشتیبان حداقل مربعات که در سالهای اخیر به منظور شناسايي سیستمهای:چکیده
 سیستم شناسايي شده پس. با مشخصه غیرخطي ناحیه مرده به کارگرفته شده استDC  جهت شناسايي سیستم موتور،غیرخطي مورد توجه زيادی قرار گرفتهاند
از خطيسازی در هر واحد زماني به صورت روی خط اطالعات مدل را در اختیار کنترلکننده پیشبین موقعیت و سرعت به منظور دنبالکردن مسیر مطلوب
 سرعت و موقعیت به صورت کامال خودکار و براساس مدل شناسايي شده بسته، در روش پیشنهادی حلقههای کنترل گشتاور.موقعیت و سرعت قرار ميدهد
 مزيت بزرگ اين روش عدم نیاز به تنظیم. روش پیشنهادی برروی سرودرايور ساختهشده پیادهسازی شده است و نتايج عملي ترسیم و تحلیل شدهاند.ميشوند
 عالوه. شناسايي روی خط سیستم امكان دنبالکردن تغییرات دينامیكي فرآيند را فراهم مينمايد. سرعت و موقعیت ميباشد،پارامترهای کنترلکنندههای جريان
 مغناطیسDC  سرعت و موقعیت موتور،برآن ساختار پیشنهادی توانايي غلبهبر اصطكاک کولمب به ويژه در سرعتهای پايین را دارا بوده و قادر است گشتاور
.دائم را به طور دقیقي کنترل نمايد
 مشخصه، شناسايي روی خط، کنترلکننده سری، کنترلکننده پیشبین تعمیم يافته، ماشینهای بردار پشتیبان حداقل مربعات:کلمات کلیدی
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.غیرخطي ناحیه مرده

Identification and Adaptive Position and Speed Control of
Permanent Magnet DC Motor with Dead Zone Characteristics
Based on Support Vector Machines
Mahmoud Hasanpour Dehnavi, Seyed Kamal Hosseini Sani
Abstract: In this paper a new type of neural networks known as Least Squares Support Vector Machines
which gained a huge fame during the recent years for identification of nonlinear systems has been used to identify
DC motor with nonlinear dead zone characteristics. The identified system after linearization in each time span, in
an online manner provide the model data for Model Predictive Controller of position and speed in order to tracking
the desired references trajectory. In this method all the cascaded controllers including current, speed and position
has been automatically tuned based on the identified model. The offered method has been tested on the servodrive made specifically for this purpose, and all the results are practically examined and analyzed. The biggest
advantage of this method is the self-tuning behavior which insulates the user for tuning any of the controller’s
parameters. The online identification of the system provides the possibility to keep track of the changes in
dynamics of the system as well as tackling the coulomb’s friction specifically in low speeds with accurate
controlling of the speed and position for DC motors.
Keywords: Least Square Support Vector Machines, Generalized Predictive Control (GPC),
Cascaded Controller, Online identification, Nonlinear dead zone characteristics.
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 -1مقدمه

رضايت بخشي دارند ولي هنوز در مواجهه با سیستمهای غیرخطي ناتوان

مدل مرسوم موتور  DCمغناطیس دائم يک مدل خطي مرتبه دو

ميباشند.

ميباشد که در آن از اثرات غیرخطي ناشي از اصطكاک صرف نظر
ميشود .مشخصه غیرخطي ناحیه مرده ۱که در درجه اول ناشي از
اصطكاک غیرخطي کولمب ميباشد [ ]۱مانع از حرکت روتور در
سرعتهای پايین ميشود ،تا زماني که گشتاور موتور به اندازه کافي بزرگ
شود تا بر آن غلبه کند.
برای جبران اثر مخرب اصطكاک در عملكرد سیستم سرو بايستي
سیستم موتور  DCبا مشخصه غیرخطي اصطكاک را به خوبي شناسايي
شناسايي سیستمهای غیرخطي از مدلهای وينر 2و همرستین ۳به طور وسیعي
به منظور مدلسازی فرآيندهای غیرخطي استفاده ميشود[ .]2,3در مدل
همرستین يک بلوک غیرخطي استاتیک به صورت سری قبل از يک
بلوک خطي دينامیک قرار ميگیرد ،در حالي که مدل وينر ساختاری
عكس مدل همرستین دارد[ .]4به منظور دستیابي به عملكرد مطلوب و
قابلیت تطبیق پذيری ،شبكههای عصبي در ساختار مدل وينر و همرستین
ادغام ميشوند [ .]2,5-8کارا [ ]9به منظور شناسايي سیستم موتور DC
با اصطكاک کولمب و ناحیه مرده از مدل همرستین کمک گرفته به طوری
که برای شناسايي بلوک خطي و غیرخطي از روش حداقل مربعات
بازگشتي استفاده کرده است .مدل همرستین به خوبي قادر است سیستم
موتور  DCبا مشخصه غیرخطي ناحیه مرده را شناسايي کند اما استفاده از
اين مدل مناسب کنترل تطبیقي موتور به صورت آنالين نیست .پنگ و دابي
[ ]10با بیان مدل وينر به صورت يک شبكه عصبي با استفاده از الگوريتم
صورت روی خط شناسايي کرده و سرعت موتور  DCرا به صورتي تطبیق
پذير کنترل کردهاند.
برای کنترل موتور  DCکنترلکننده تناسبي ،مشتقي و انتگرالي به
خاطر ساختار ساده و عدم نیاز به اطالع دقیق از دينامیک سیستم يكي از
رايجترين روشها در صنعت ميباشد[ .]11با اين وجود به هنگام استفاده
از ساختار  PIDتعیین دقیق بهرههای کنترلکننده به خاطر وجود عدم
قطعیت و مشخصههای غیرخطي(تغییرات بار ،اشباع ،اصطكاک و )...که
باعث کاهش عملكرد سیستم کنترلي ميشوند ،مشكل است .مقالههای
پژوهشي مختلفي بر روی کنترلکننده  PIDتطبیقي[ ،]12-15کنترل-
کننده  PIDخود تنظیم[ ،]16,17-32کنترلکننده  PIDخود تنظیم
پیشبین[ ،]18و ...تمرکز کردهاند .در کنترلکننده  PIDتطبیقي و خود

[ ]20از شبكههای عصبي برای تنظیم ضرايب کنترلکننده  PIDاستفاده
کردهاند .يوان و وانگ [ ]21يک شبكه عصبي مبتنيبر کنترلکننده PID
خود ياد گیرنده ارائه کردهاند که در آن پارامترهای کنترلکننده  PIDبه
صورت وزنهای شبكه عصبي بیان شده و توسط الگوريتم شبكه عصبي
تنظیم ميگردند .در سیستم موتور  ،DCناحیه مرده معموال به دلیل
اصطكاک و سايش مكانیكي به وجود ميآيد .برای حذف اثر ناحیه مرده،
پژوهشهای زيادی انجام شده است از قبیل :رويكردهای تطبیقي[-27
 ،]22شبكههای عصبي [ ]28-31و سیستمهای فازی[.]33-34
در اين مقاله نوع جديدی از شبكههای عصبي به نام ماشینهای بردار
پشتیبان حداقل مربعات که در سالهای اخیر به منظور شناسايي سیستمهای
غیرخطي مورد توجه زيادی قرار گرفتهاند[ ،]35-41جهت شناسايي
سیستم موتور  DCبا مشخصه غیرخطي ناحیه مرده به کار گرفته شده است.
سیستم شناسايي شده در هر واحد زماني به صورت روی خط اطالعات
مدل را در اختیار کنترلکننده پیشبین تطبیقي به منظور دنبالکردن مسیر
مرجع مطلوب موقعیت و سرعت قرار ميدهد.
در شكل ۱ولتاژ ترمینال و سرعت شفت خروجي يک موتور DC
مغناطیس دائم را مشاهده ميکنید .يک شكل موج سینوسي ولتاژ با دوره
تناوب  ۳00ثانیه( ولتاژ اعمالي را بسیار فرکانس پايین و کم دامنه در نظر
گرفته ايم تا بتوانیم اثر مخرب اصطكاک را افزايش دهیم) به موتور تحت
آزمايش اعمال شده و با استفاده از يک انكودر افزايشي ۱000 4پالس که
به ته شفت موتوری با نسبت گیربكس  ۱به  24متصل شده است ،سرعت
موتور به صورت حلقه باز بر حسب دور بر دقیقه ترسیم شده است .همان
طور که مشخص است در سرعتهای پايین اصطكاک غیرخطي کولمب
مانع از حرکت شفت موتور شده است .به ناحیهای که در آن با اعمال ولتاژ
شفت موتور حرکت نميکند ناحیه مرده ميگويند .الزم به ذکر است که
نوسانات شكل موج ولتاژ موتور ناشي از مدوالسیون پهنای باند 5در قسمت
سوئیچینگ سرودرايور ميباشد .اين نوسانات پس از دو مرحله فیلترينگ
آنالوگ و ديجیتال تا حد امكان کاهش يافتهاند(فیلترينگ بیش از حد
باعث افزايش تاخیر در حلقه کنترلي و کاهش حاشیه پايداری سیستم
مي شود) .همچنین نوسانات شكل موج سرعت به خاطر ارتعاشات منتقل
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پس انتشار خطا سیستم موتور  DCبا مشخصه غیرخطي ناحیه مرده را به

کاربردهای صنعتي مختلفي به کار گماشته شدهاند .مارتین [ ]19و چن
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کرده و با استفاده از کنترلکنندهای مناسب اثر آن را جبران نمايیم .برای

در سالهای اخیر شبكههای عصبي مبتنيبر تكنیکهای کنترلي در

شده از موتور به انكودر از طريق کوپلینگ ميباشند.

تنظیم ،پارامترهای کنترلکننده براساس تغییرات پارامترهای فرآيند به
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𝑠𝜏 گشتاور انتقالي شفت ميباشد .در موتور  DCمغناطیس دائم ولتاژ
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)Terminal Voltage(volt

5

برگشتي نیروی محرکه الكتريكي با يک ثابت الكتريكي 4وابسته به سرعت
زاويهای موتور و گشتاور موتور با يک ثابت مكانیكي 5وابسته به جريان
موتور ميباشد:
𝑚𝜔 𝑒𝐾 = 𝑏𝑒

(-2الف)

(-2ب)
𝑎𝑖 𝑚𝐾 = 𝑚𝜏
که 𝑒𝐾 و 𝑚𝐾 به ترتیب ثابتهای الكتريكي و مكانیكي ميباشند.

0

معادالت مكانیكي مربوط به ممان اينرسي بار نیز به صورت رابطه ()۳

)Time(sec

قابل بیان ميباشد:

)Speed(rpm
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ويسكوز بار τd ،گشتاور اغتشاش بار 𝐾𝑠 ،قابلیت ارتجاعي شفت𝐵𝑠 ،
ضريب میرايي داخلي شفت و 𝑚𝜃 و 𝑙𝜃 به ترتیب جابجايي زاويهای
موتور و بار ميباشند .به منظور طراحي يک سیستم کنترل حرکت با کارايي

0 31 60 91 121 152182 213 244274

باال اطالع دقیق از دينامیک سیستم الكترومكانیكي شامل رفتارهای خطي

)Time(sec

و غیرخطي سیستم ضروری ميباشد .اصطكاک يكي از مشخصههای

() 2

نامطلوب و غیرقابل اجتناب در سیستمهای مكانیكي ميباشد که بايستي اثر

شكل :۱ولتاژ ترمینال موتور( ،)۱سرعت موتور برحسب دور بردقیقه()2

آن را در مدلسازی و کنترل لحاظ کرد .يک فرم کلي از اصطكاک در
حالت دوراني به صورت رابطه ( )4قابل بیان است:

 -2مدل دینامیکی موتور  DCمغناطیس دائم
در اين قسمت به بیان مدل دينامیكي موتور  DCمغناطیس دائم به

()4

𝑖 𝜔
)| |(−
)𝜔(𝑛𝑔𝑖𝑠 ) 𝑠𝜔 )ℯ
6

𝐶𝜏 𝜏𝑓 (𝜔) = (𝜏𝐶 + (𝜏𝑆 −
7

۸

که در ادامه توضیح داده خواهد شد را نشان ميدهد[.]۱0

بايستي معادالت دينامیكي خطي موتور  DCبا اضافهکردن رفتارهای
غیرخطي به آن اصالح شود .معادالت اصالح شده به صورت رابطه ()5
ميباشد:
(-5الف)
(-5ب)

شكل :2مدل الكترومكانیكي موتور  DCمتصل به بار

معادالت الكتريكي و مكانیكي موتور  DCمغناطیس دائم را ميتوان به
ترتیب با روابط (-۱الف) و (-۱ب) بیان کرد:
(-۱الف)

𝑚𝜔𝑑
) 𝑚𝜔( 𝑓𝜏 = 𝜏𝑚 − 𝐵𝑚 𝜔𝑚 − 𝜏𝑠 −
𝑡𝑑
𝑙𝜔𝑑
𝑙𝐽
) 𝑙𝜔( 𝑓𝜏 = 𝜏𝑠 − 𝐵𝑙 𝜔𝑙 − 𝜏𝑑 −
𝑡𝑑
𝑚𝐽

 -3ماشینهای بردار پشتیبان حداقل مربعات
𝑎𝐿 𝑣𝑎 = 𝑅𝑎 𝑖𝑎 +

ماشینهای بردار پشتیبان حداقل مربعات نسخهای اصطالح شده از

𝑚𝜔𝑑
(-۱ب)
𝑠𝜏 = 𝜏𝑚 − 𝐵𝑚 𝜔𝑚 −
𝑡𝑑
که در رابطه ( 𝑣𝑎 )۱ولتاژ آرمیچر موتور 𝑅𝑎 ،مقاومت سیمپیچ آرمیچر،

بهینهسازی برنامهريزی درجه دو ،از تابع هزينه مجموع مربعات خطا

𝑎𝐿 اندوکتانس سیمپیچ آرمیچر 𝑖𝑎 ،جريان آرمیچر 𝑒𝑏 ،ولتاژ برگشتي

( )SSEو قیود تساوی استفاده ميکنند[ .]42اين امر منجر به يک سری

نیروی محرکه الكتريكي 𝐽𝑚 ، ۱ممان اينرسي 2موتور 𝜔𝑚 ،سرعت زاويه-

معادالت خطي شده که به طور قابل توجهي حجم محاسبات را کاهش و

ای موتور 𝜏𝑚 ،گشتاور موتور 𝐵𝑚 ،ضريب اصطكاک ويسكوز ۳موتور و

سرعت پردازش را افزايش ميدهند و اين نسخه از ماشینهای بردار پشتیبان

1

5

2

6

𝑚𝐽
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ماشینهای بردار پشتیبان استاندارد هستند که در آن بهجای حل مسئله

Mechanical Constant
)Static Friction(Stiction
7
Coulomb Friction
8
Stribeck Friction
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Back Electromotive Force
Moment of Inertia
Viscous Friction
4
Electrical Constant
3
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همراه بار متصل به شفت آن ميپردازيم .شكل 2شماتیک کامل سیستمي

که شامل اصطكاک ايستايي  ،کولمب و استريبک ميباشد] .[1اکنون

𝑎𝑖𝑑
𝑏𝑒 +
𝑡𝑑
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() ۱

𝑙dω
= τs − B𝑙 ω𝑙 − τd
dt
()۳
) 𝑙𝜔 𝜏𝑠 = 𝐾𝑠 (𝜃𝑚 − 𝜃𝑙 ) + 𝐵𝑠 (𝜔𝑚 −
𝑚𝜃𝑑
𝑙𝜃𝑑
𝑤𝑖𝑡ℎ
= 𝜔𝑚 ,
𝑙𝜔 =
𝑦𝑑
𝑡𝑑
که 𝑙 Jممان اينرسي بار ω𝑙 ،سرعت زاويهای بار B𝑙 ،ضريب اصطكاک
𝑙J
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𝑛

را مناسب شناسايي آنالين مينمايند .ماشینهای بردار پشتیبان حداقل

𝐿𝜕
) 𝑖𝑥(𝜑 𝑖𝛼 ∑ = 𝑤 → = 0
𝑤𝜕

مربعات در سالهای اخیر جهت شناسايي سیستمهای غیرخطي مورد توجه

𝑖=1

زيادی قرار گرفتهاند[ .]40-۳6اگر مدل  LS-SVMشناسايي شده را به

𝑛

𝐿𝜕
= 0 → ∑ 𝛼𝑖 = 0
𝑏𝜕

صورت رابطه ( )6در نظر بگیريم:
𝑏 𝑓(𝑥) = 𝑤 𝑇 . 𝜑(𝑥) +

()6

()۱0
𝑛 𝑖 = 1,2, … ,

که ) φ(xيک نگاشت غیرخطي از فضای ورودی ۱به فضای ويژگي 2با

𝐿𝜕
𝑖𝑦 = 0 → 𝑤 𝑇 𝜑(𝑥𝑖 ) + 𝑏 + 𝑒𝑖 −
𝑖𝛼𝜕
𝑛 = 0 ; 𝑖 = 1,2, … ,

ابعاد باالتر ميباشد .بردار  xبردار ورودی مدل  LS-SVMميباشد که با
توجه به دادههای مجموعه آموزش ۳و به صورت رابطه ()7

𝑖=1

𝐿𝜕
𝑖𝑒𝐶 = 𝑖𝛼 → = 0
𝑖𝑒𝜕

تشكیل

x(k) = [u(k − 1), … , u(k
()7
𝑦𝑛 − 𝑛𝑢 ), y(k), … , y(k −
T
])+ 1
که 𝑢 و 𝑦 به ترتیب ورودی و خروجي سیستم و 𝑢𝑛 و 𝑦𝑛 مرتبه دينامیكي
سیستم ميباشند .پارامترهای مدل يعني  wو  bبراساس اصل مینیمم سازی
ريسک عملیاتي ( )ERMتخمین زده ميشوند .تابع بهینه سازی به صورت

از شرايط رابطه ( )۱0به وضوح مشخص است که مقادير ضربکنندههای
الگرانژ در هرگام وابسته به خطای  eiميباشند .با حذف  wو  eاز رابطه
( )۱0داريم:
𝑇𝑣𝑟

0
𝑏
] [ = ] []𝐼
𝑦
𝛼
∅+
𝐶

()۱۱

0
𝑣𝑟

[

تابع تلفات مربعي با قیود تساوی به صورت رابطه ( )۸تعريف ميشود:
که ] 𝑛𝑦 ; … ;  I ، 𝑟𝑣 = [1; 1; … ; 1𝑛 ] ،𝑦 = [𝑦1 ; 𝑦2ماتريس

𝑛

1
1
𝑚𝑖𝑛 𝐽(𝑤, 𝑏, 𝑒) = 𝑤 𝑇 𝑤 + 𝐶 ∑ 𝑒𝑖2
𝑒𝑤,𝑏,
2
2
()۸

واحد  𝛼 = [𝛼1 ; 𝛼2 ; … ; 𝛼𝑛 ] ،n×nو ∅ ماتريس متقارن  n×nمي

𝑖=1

باشد که به صورت رابطه ( )۱2تعريف ميشود:

𝑇

𝑖 𝑠. 𝑡. 𝑦𝑖 = 𝑤 𝜑(𝑥𝑖 ) + 𝑏 + 𝑒𝑖 ,
𝑛 = 1,2, … ,

()۱2

که در رابطه ( C ، )۸پارامتر تنظیم و  eخطای بین خروجي واقعي و خروجي
مدل ميباشد .ازآنجاييکه حل مسئله بهینهسازی به صورت رابطه ()۸
صورت رابطه ( )۹ترکیب ميکنیم:

با حل دستگاه معادالت خطي رابطه ( )۱۱مقادير ضربکنندههای الگرانژ
و عبارت باياس بدست ميآيند و در نهايت مدل  LS-SVMبه صورت
رابطه ( )۱۳خواهد بود:
𝑛

𝑛

1
1
𝐿(𝑤, 𝑏, 𝑒; 𝛼) = 𝑤 𝑇 𝑤 + 𝐶 ∑ 𝑒𝑖2
2
2
𝑖=1

()۹

𝑏 𝑦(𝑥) = ∑ 𝛼𝑖 𝐾(𝑥, 𝑥𝑖 ) +

()۱۳

𝑖=1

𝑛

 -4طراحی کنترلر پیش بین تعمیم یافته براساس

𝑏 − ∑ 𝛼𝑖 [𝑤 𝑇 𝜑(𝑥𝑖 ) +
𝑖=1

مدل LS-SVM

] 𝑖𝑦 + 𝑒𝑖 −
که  αiضربکنندههای الگرانژ ميباشند که بايستي از طريق آموزش
شبكه عصبي از روی مجموعه آموزش محاسبه شوند .برای محاسبه
مقادير  αiو  ،bشرايط بهینه با گرفتن مشتقات جزئي از رابطه ( )۹به صورت
رابطه ( )۱0نسبت به هر يک از پارامترها بدست ميآيند.

ايده کنترل پیش بین مبتني بر مدل در اوايل دهه  ۱۹70به عنوان يک
روش کنترل صنعتي کارآمد به وجود آمد[ .]4۳کنترلگرهای پیشبین
متكي بر مدل فرآيند هستند که اغلب مدلها از طريق روشهای شناسايي
تجربي حاصل ميشوند .کنترلکننده پیش بین در هرگام نمونه برداری با

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1398.13.2.7.0

دشوار است با استفاده از ضربکنندههای الگرانژ قید را در تابع هزينه به

𝑗 𝑖,

) 𝑗𝑥 ∅𝑖𝑗 = 𝜑(𝑥𝑖 )𝜑(𝑥𝑗 ) = 𝐾(𝑥𝑖 ,
𝑛 = 1,2, … ,

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-08-18

ميشود:

توجه به مسیر مرجع و با استفاده از مدل فرآيند و با بهرهگیری از ورودیها
و خروجيهای گذشته سیگنالهای کنترلي آينده را با بهینهسازی يک تابع
بعد به سیستم اعمال ميشود .در لحظه بعدی نمونه برداری روند باال دوباره
تكرار خواهد شد .به عبارتي سادهتر در کاربردهايي که رفتار مطلوب

Input Space
Feature Space
مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸

1

training set

2
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3
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هزينه پیش بیني ميکند .سپس سیگنال کنترلي پیش بیني شده يک گام
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سیستم(مسیر مرجع) معلوم باشد(به عنوان مثال رباتهايي که کارهايي
مشخص و تكراری انجام ميدهند) کنترل پیش بین قادر است با استفاده از
مدل فرآيند ،ورودیهای آينده سیستم را با توجه به بهینهسازی يک تابع
هزينه محاسبه نمايد که اين امر موجب بهبود کیفیت کنترل خواهد شد.
مدلهای استفاده شده در کنترلکنندههای پیش بین در حالت کلي مبتني
بر پاسخ ضربه ،پاسخ پله ،فضای حالت و يا تابع تبديل فرآيند ميباشند.
در اين پژوهش از مدل تابع تبديل فرآيند به منظور پیادهسازی کنترلکننده
پیشبین استفاده خواهد شد .کنترل پیشبین تعمیم يافته يكي از روشهای
کنترل پیشبین مدل ميباشد که به طور صريح از مدل تابع تبديل فرآيند
توسط کالرک در سال  ۱۹۸7مطرح شد[ .]4۳مدل  CARIMAرا به
صورت رابطه ( )۱4در نظر بگیريد:
()۱4

تجاری و صنعتي ميباشد .تفاوت اساسي رشتههای مهندسي با رشتههای
محض در نوع نگاه ويژه و منحصر به فرد يک مهندس به دانش و بروز و
نمود آن در قالب يک محصول است .طراحي و ساخت سرودرايور ۱پس
از سه نسخه طراحي و انجام تستهای مختلف بعد از  ۸ماه منجر به محصول
نهايي شد .انتخاب پروتكل ارتباطي و میكروکنترلر يكي از مراحل مهم
طراحي و ساخت سرودرايور بود چرا که انتخاب نادرست آنها ميتوانست
باعث افزايش تعداد نسخهها و اتالف وقت شود .پس از تحقیقات الزم
پروتكل ارتباطي شبكه و میكروکنترلر  STM32F407VGT6ساخت
شرکت  STانتخاب شدند.
شكل )۱( ۳نمايي از طراحي  ۳بعدی سرودرايور را در نرم افزار

𝐴(𝑧 −1 )𝑦(𝑡) = 𝑧 −𝑑 𝐵(𝑧 −1 )𝑢(𝑡 − 1) +
)𝑡(𝑒
) 𝐶(𝑧 −1

آلتیوم 2نشان ميدهد .در شكل )2( ۳ميتوانید سرودرايور ساخته شده نهايي

∆

اگر در مدل رابطه ( )۱۳ورودی  xرا به صورت رابطه ( )۱5در نظر بگیريم:
()۱5

هدف نهايي يک مهندس تبديل دانش تئوری و خام به محصول

𝑥(𝑘) = [𝑢(𝑘 − 1), … , 𝑢(𝑘 −
]) 𝑦𝑛 𝑛𝑢 ), 𝑦(𝑘), … , 𝑦(𝑘 −

را مشاهد نمايید .همچنین شكل 4تست ستاپ ساختهشده جهت سنجش
عملكرد ساختار کنترلي پیشنهادی را نشان ميدهد .تست ستاپ شامل يک
موتور  DCمغناطیس دائم  250ولت با انكودر افزايشي  ۱000پالس و نسبت
گیربكس  ۱به  24ميباشد که به يک ديسک دوار متصل شده است.

که در آن  nuو  nyمرتبه دينامیكي فرآيند(و يا به عبارتي حافظه سیستم)

ديسک دوار شامل يک شیار بوده که از آن جهت اتصال بار و تست

ميباشند .اکنون با استفاده از کرنل خطي ميتوان مدل شبكه عصبي

عملكرد کنترلکننده نسبت به اغتشاش بار استفاده ميشود.

 LS-SVMرابطه ( )۱۳را به صورت رابطه ( )۱6باز نويسي کرد:

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-08-18

جهت محاسبه سیگنال کنترل استفاده ميکند .کنترل  GPCاولین بار

 -5طراحی و ساخت سرو درایور

𝑦(𝑥) = ∑𝑛𝑖=1 𝛼𝑖 (𝑘) {𝑥𝑖𝑇 (𝑘)[𝑢(𝑘 −
1), … , 𝑢(𝑘 − 𝑛𝑢 ), 𝑦(𝑘), … , 𝑦(𝑘 − 𝑛𝑦 )]} +
)𝑘(𝑏

()۱6

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1398.13.2.7.0

= ∑𝑛𝑖=1 𝛼𝑖 (𝑘) {𝑥𝑖,1 (𝑘)𝑢(𝑘 − 1) + ⋯ +
𝑥𝑖,𝑛𝑢 (𝑘)𝑢(𝑘 − 𝑛𝑢 ) + 𝑥𝑖,𝑛𝑢 +1 (𝑘)𝑦(𝑘 − 1) +
)𝑘(𝑏 ⋯ + 𝑥𝑖,𝑛𝑢 +𝑛𝑦 (𝑘)𝑦(𝑘 − 𝑛𝑦 )} +
= ∑𝑛𝑖=1[𝛼𝑖 (𝑘)(𝑥𝑖,1 (𝑘) + ⋯ +
𝑥𝑖,𝑛𝑢 (𝑘)𝑧 −𝑛𝑢 +1 )]𝑢(𝑘 − 1) +

() ۱

[𝛼𝑖 (𝑘) (𝑥𝑖,𝑛𝑢 +1 (𝑘)𝑧 −1 + ⋯ +
)𝑘(𝑏 𝑥𝑖,𝑛𝑢 +𝑛𝑦 (𝑘)𝑧 −𝑛𝑦 )] 𝑦(𝑘) +

رابطه ( )۱6را ميتوان به صورت رابطه ( )۱7نوشت که همان مدل ARMA
ميباشد:
()۱7

)𝑘(𝑏 𝐴(𝑧 −1 )𝑦(𝑘) = 𝐵(𝑧 −1 )𝑢(𝑘 − 1) +

که در آن چند جملهایهای  Aو  Bبه صورت رابطه ( )۱۸بدست ميآيند:
]) 𝑦𝑛⋯ + 𝑥𝑖,𝑛𝑢 +𝑛𝑦 (𝑘)𝑧 −

شكل :۳نمايي از طراحي  ۳بعدی سرودرايور در نرم افزار آلتیوم(،)۱
سرو درايور نهايي()2

𝐵(𝑧 −1 ) = ∑𝑛𝑖=1 𝛼𝑖 (𝑘)(𝑥𝑖,1 (𝑘) + ⋯ +
) 𝑥𝑖,𝑛𝑢 (𝑘)𝑧 −𝑛𝑢 +1

Servo Driver
مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸

1

Altium Designer
Journal of Control, Vol. 13, No. 2, Summer 2019
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()۱۸

𝐴(𝑧 −1 ) = 1 − [∑𝑛𝑖=1 𝛼𝑖 (𝑘) (𝑥𝑖,𝑛𝑢 +1 (𝑘)𝑧 −1 +

() 2
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مطابق شكل 5حلقه کنترل جريان داخليترين حقله کنترلي بوده و
استفاده از آن به منظور دستیابي به اهداف زير ميباشد:
o

کنترل جريان راهاندازی

o

محافظت از سرودرايور و موتور به هنگام اضافه بار

o

بهبود کیفیت کنترل

o

تضمین پايداری داخليترين حلقه کنترلي

حلقه کنترل جريان را به صورت شكل 6که در آن از کنترلکننده  PIبا

شكل :4تست ستاپ ساخته شده جهت انجام آزمايشها

ساختار سری استفاده شدهاست در نظر بگیريد.
] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-08-18

شكل :5ساختار کنترلکننده پیشنهادی

 -6اهداف کنترل
در اين مقاله ساختاری کنترلي پیشنهاد ميشود که در گام اول قادر
است پارامترهای مربوط به کنترلکننده گشتاور ،سرعت و موقعیت موتور
 DCمغناطیس دائم را به صورتي کامال خود تنظیم تعیین نمايد .عالوه بر
آن ساختار پیشنهادی توانايي غلبه بر اصطكاک کولمب که باعث رفتار
غیرخطي موتور در سرعتهای پايین ميشود را دارا ميباشد .همچنین
ميسازد .در مرحله طراحي و ساخت ،ساختار پیشنهادی برروی سخت
افزار پیادهسازی شده و در نهايت سرودرايوری ساخته شدهاست که قادر
است گشتاور ،سرعت و موقعیت هر موتور  DCدلخواهي را به طور دقیق

تابع تبديل حلقه باز کنترلکننده جريان به صورت رابطه ( )۱۹ميباشد:
=
()۱۹
)

)Ia (s
)Va (s

1
𝑎𝑅
𝐿
1+ 𝑎 s
𝑎𝑅

× )Gloop (s) = PI(s
s

Kseries
Kseries
) (1+ series
p
i
K

(×)

i

s

(

کنترل نمايد .سرودرايور ساخته شده مسیر مطلوب سرعت و موقعیت را از
طريق پروتكل ارتباطي شبكه از کامپیوتر دريافت نموده و تمامي
فرآيندهای کنترلي در داخل آن انجام ميشود.

از آنجاييکه ولتاژ محرکه الكتريكي 𝑏𝑒 وابسته به سرعت روتور (که يک
پارامتر مكانیكي و لخت است) ميباشد ،تغییرات آن در مقايسه با جريان
سیمپیچ (که پارامتری الكتريكي و سريع است ) کندتر بوده و در تابع تبديل
K series
جريان به ولتاژ موتور از آن صرف نظر شدهاست .اکنون ضريب
i

 - 7بررسی کلی ساختار کنترلی پیشنهادی
روش پیشنهادی به منظور کنترل گشتاور ،سرعت و موقعیت موتور
 DCمغناطیس دائم از ساختار کنترلکننده سری ۱استفاده ميکند .در اين
روش از حلقه کنترل جريان  PIبا شناسايي مبتني بر روش  HFIو از حلقه

𝑎𝑅
()20
K series
=
i
𝑎𝐿
 K seriesرا به گونهای انتخاب ميکنیم تا صفر کنترلر  PIجريان،
به عبارتي
i

بردار پشتیبان حداقل مربعات مطابق شكل 5استفاده ميشود.

قطب الكتريكي تابع تبديل جريان به ولتاژ موتور را خنثي نمايد .اين امر

 - 8پیاده سازی حلقه کنترل جریان

موجب ميشود تا تابع تبديل حلقه بسته کنترلکننده جريان يک تابع تبديل

Cascaded Controller
مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸

1
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کنترل پیشبین سرعت و موقعیت با شناسايي روی خط مبتنيبر ماشینهای

کنترلکننده  PIجريان را به صورت رابطه ( )20در نظر ميگیريم:

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1398.13.2.7.0

شناسايي روی خط امكان دنبالکردن تغییرات دينامیكي فرآيند را میسر

شكل :6حلقه کنترلکننده جريان
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مرتبه اول شده و پايداری حلقه کنترل جريان داخلي تضمین شود .ضريب

حال اگر 𝑚𝑣 را در )𝑡  cos(𝜔0ضرب کرده و از آن روی کل زمان

 K seriesنیز به صورت رابطه ( )2۱محاسبه ميشود:
p
1
= )G𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 (s
𝑎𝐿
()2۱
1 + series
s
Kp
=> K series
= 𝐿𝑎 × Bandwidth
p
طبق روابط ( )20و ( )2۱ضرايب کنترلکننده جريان با توجه به مقاومت و

اعمال شكل موج ولتاژ به موتور طبق رابطه( )2۹انتگرال بگیريم خواهیم
داشت:
𝑇

𝑡𝑑 )𝑡 ∫ 𝑣𝑚 cos(𝜔0
𝑇

𝑡=0

)𝑡 = ∫ (𝑎 cos(𝜔0
𝑡=0

اندوکتانس سیمپیچ آرمیچر تعیین ميشوند .جهت شناسايي مقاومت و

= 𝑡𝑑 )𝑡 + 𝑏 sin(𝜔0 𝑡)) cos(𝜔0

اندوکتانس سیمپیچ آرمیچر از روش  HFIاستفاده ميکنیم به اين صورت

∫ (𝑎 cos(𝜔0 𝑡)2

که يک ولتاژ کسینوسي با فرکانس  ۱00هرتز و دامنه  5ولت و به مدت 5
موتور ،مقاومت و اندوکتانس سیمپیچ آرمیچر را جهت محاسبه ضرايب
کنترلکننده جريان بدست ميآوريم .ولتاژ اندازهگیری شده ترمینال موتور
را به صورت رابطه ( )22در نظر بگیريد:
)𝜃 𝑣𝑚 = 𝑉𝑚0 cos(𝜔0 𝑡 +

()22

فرکانس ولتاژ کسینوسي اعمالي به گونهای انتخاب شدهاست که تنها
پارامترهای الكتريكي موتور را تحريک نمايد و بنابراين شفت موتور به
هنگام اعمال ولتاژ کسینوسي با فرکانس  ۱00هرتز حرکت نخواهد کرد و
ولتاژ 𝑏𝑒 صفر خواهد بود .بنابراين تابع تبديل جريان به ولتاژ موتور در
حالت دائمي سینوسي به صورت رابطه ( )2۳ميباشد:
1
)Ia (jω
𝑎𝑅
()2۳
= )𝜔𝑗(𝐺
=
𝜔 𝑎𝐿 Va (jω) 1 + j
𝑎𝑅
بنابراين جريان اندازهگیری شده موتور نیز به صورت رابطه ( )24خواهد

𝑡=0

𝑡𝑑))𝑡 + 𝑏 sin(𝜔0 𝑡) cos(𝜔0
𝑇
))𝑡 (1 + cos(2𝜔0
𝑎( ∫ =
()2۹
2
𝑡=0
1
= 𝑡𝑑 ))𝑡 + 𝑏 sin(2𝜔0
2
1 T
1 T
∫ adt + ∫ a cos(2ω0 t) dt
2 t=0
2 t=0
1 T
+ ∫ b sin(2ω0 t) dt
2 t=0
T
= a
2
اکنون اگر 𝑚𝑣 را در )𝑡  sin(𝜔0ضرب کرده و عملیات رابطه ( )2۹را به
طور مشابهي تكرار کنیم داريم:
𝑇

𝑇
()۳0
𝑏
2
𝑡=0
با توجه به روابط ( )2۹و ( )۳0و استفاده از تعاريف رابطه ( )27ميتوانیم
= 𝑡𝑑 )𝑡 ∫ 𝑣𝑚 sin(𝜔0

روابط مهم ( )۳۱را بدست آوريم:
2

بود:

رابطه ( )25ميباشند:
1

= |G(jω0 )|2

(-25الف)
La ω0 2
) )
Ra
La ω0
(-25ب)
( ∡G(jω0 ) = − tan−1
)
Ra
چنانچه ولتاژ ترمینال موتور در رابطه( )22را به صورت رابطه( )26بسط
( R a 2 (1 +

دهیم:
()26

)vm = Vm0 cos(ω0 t + θ
)= Vm0 cos(θ) cos(ω0 t) − Vm0 sin(θ) sin(ω0 t

اگر در رابطه( )26تعريف کنیم:
(-27ب)

𝑏 = )𝜃(−𝑉𝑚0 sin

داريم:
()2۸

)𝑡 𝑣𝑚 = 𝑎 cos(𝜔0 𝑡) + 𝑏 sin(𝜔0

مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸

2

T
T
)( a) + ( b
2
2
T 2
= ( ) ((Vm0 cos(θ))2
2
) + (−Vm0 sin(θ))2
T 2
= ( ) ((Vm0 cos(θ))2
2

T
+ (−Vm0 sin(θ))2 ) = ( ) Vm0 2
2
T
)( b
2 = − tan θ
(-۳۱ب)
T
)( a
2
در مرحله بعد مراحل روابط( )26تا ( )۳۱را برای جريان موتور نیز تكرار
ميکنیم .بنابراين اگر رابطه( )24را به صورت رابطه( )۳2بسط دهیم:
𝜃 𝑖𝑚 = 𝑉𝑚0 |𝐺(𝑗𝜔0 )|cos(𝜔0 𝑡 +
)) + ∡𝐺(𝑗𝜔0
𝜃(𝑠𝑜𝑐 |) = 𝑉𝑚0 |𝐺(𝑗𝜔0
()۳2
)𝑡 + ∡𝐺(𝑗𝜔0 )) 𝑐𝑜𝑠(𝜔0
𝜃( 𝑛𝑖𝑠|) −𝑉𝑚0 |𝐺(𝑗𝜔0
)𝑡 + ∡𝐺(𝑗𝜔0 ))𝑠𝑖𝑛 (𝜔0
اگر در رابطه( )۳2تعريف کنیم:
(-۳۳الف)

𝑐 = )) 𝑉𝑚0 |𝐺(𝑗𝜔0 )| cos(𝜃 + ∡𝐺(𝑗𝜔0

(-۳۳ب)

𝑑 = )) −𝑉𝑚0 |𝐺(𝑗𝜔0 )|sin (𝜃 + ∡𝐺(𝑗𝜔0
Journal of Control, Vol. 13, No. 2, Summer 2019
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(-27الف)

𝑎 = )𝜃(𝑉𝑚0 cos

(-۳۱الف)

2

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1398.13.2.7.0

𝜃 𝑖𝑚 = 𝑉𝑚0 |𝐺(𝑗𝜔0 )|𝑐𝑜𝑠(𝜔0 𝑡 +
()24
)) + ∡𝐺(𝑗𝜔0
که در رابطه ( )24اندازه و فاز تابع تبديل جريان به ولتاژ موتور به صورت
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ثانیه به موتور اعمال ميکنیم و سپس با اندازهگیری جريان و ولتاژ ترمینال

𝑇
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داريم:
)𝑡 𝑖𝑚 = 𝑐 cos(𝜔0 𝑡) + 𝑑sin (𝜔0

()۳4

چنانچه طرفین رابطه( )۳4را يک بار در )𝑡  cos(𝜔0و بار ديگر در
)𝑡  sin (𝜔0ضرب کنیم و از طرفین رابطه روی کل زمان اعمال شكل
موج ولتاژ به موتور انتگرال بگیرم خواهیم داشت:
𝑇

𝑇
(-۳5الف)
𝑐
2
𝑡=0
𝑇
𝑇
(-۳5ب)
𝑑 = 𝑡𝑑)𝑡 ∫ 𝑖𝑚 sin (𝜔0
2
𝑡=0
با توجه به روابط ( )۳5و استفاده از تعاريف رابطه ( )۳۳ميتوانیم روابط
= 𝑡𝑑 )𝑡 ∫ 𝑖𝑚 cos(𝜔0

2

(-۳6الف)

2

2

2

تعريف ميکنیم:
,

𝑇 2
𝑇 2
)𝑑 ( ( 𝑐) +
2
2
𝑀=
𝑇 2
𝑇 2
)𝑏 ( ( 𝑎) +
2
2

بنابراين داريم:
1
) M(1 + X 2

()۳۹

√ = Ra

T

( b) La ω0
−2
T −

=−

مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸

سیم پیچ موتور را شناسايي کرده و با در نظر گرفتن پهنای باند مطلوب

ميبنديم.

 -9اعمال ورودی جریان مناسب و آموزش
آفالین شبکه عصبی
به منظور پیادهسازی کنترلکننده پیشبین سرعت و موقعیت بايستي
مدل فرآيند را شناسايي نمايیم .از آنجاييکه حلقه کنترل جريان را در
مرحله قبل بستهايم بنابراين فرآيند را ميتوانیم به صورت شكل 7در نظر
بگیريم .با توجه به شكل 7تابع تبديل سرعت به جريان و موقعیت به جريان
موتور به ترتیب به صورت روابط ( )44و ( )45حاصل ميشوند:
)ωm (s
1
1
=
𝑠 × 𝐾𝑚 × Js + B
)Ic (s
1+
𝑐𝑊𝐵
()44
𝑚𝐾
=
𝑠
(1 +
))(Js + B
𝑐𝑊𝐵
)𝜃m (s
𝑚𝐾
=
()45
𝑠
)Ic (s
𝑠(1 +
))(Js + B
𝑐𝑊𝐵
جهت آموزش شبكه عصبي  LS-SVMيک پالس مربعي جريان با دامنه
 0/5آمپر به فرآيند شكل 7اعمال کرده و اطالعات مربوط به سرعت و

)) 1−tan(θ) tan(∡G(jω0

 -10پیاده سازی حلقه کنترل پیشبین سرعت
به منظور پیادهسازی کنترلکننده پیشبین سرعت و موقعیت بايستي
مدل خطي مناسبي را از مدل شبكه عصبي  LS-SVMاستخراج نمايیم.

T
)( d
2
T
)( c
2

)) tan(θ)+tan(∡G(jω0

آموزش شبكه عصبي در نرمافزار متلب بهره خواهیم گرفت.

نحوه استخراج مدل خطي  ARMAاز مدل  LS-SVMرا در بخش  ۳مطرح
کرديم .جهت استخراج مدل  ARMAبايستي بردار ورودی رابطه ( )۱5را
−

از روی معادل گسسته تابع تبديل سرعت به جريان فرآيند تشكیل دهیم.
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روابط (-25ب) و (-۳۱ب) استفاده کنیم داريم:
= )) = − tan(θ + ∡G(jω0

La ω0
RaX
()4۳
= = X ⟹ La
Ra
ω0
بنابراين با استفاده از روابط ( )۳۹و ( )4۳به ترتیب مقاومت و اندوکتانس

موقعیت موتور را ذخیره ميکنیم (مجموعه آموزش) و از آنها جهت

همچنین چنانچه رابطه(-۳6ب) را براساس قواعد مثلثاتي بسط داده و از

()40

( )4۳بدست آورد:

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1398.13.2.7.0

𝑇
𝑇
)𝑑 ( ( 𝑐) +
2
2
= |𝐺(𝑗𝜔0 )|2
𝑇 2
𝑇 2
)𝑏 ( ( 𝑎) +
()۳7
2
2
1
=
𝜔 𝐿
) 𝑅𝑎 2 (1 + ( 𝑎 0 )2
𝑎𝑅
𝑇
𝑇
𝑇
𝑇
در رابطه( )۳7مقادير 𝑎  𝑐 ، 𝑏 ،و 𝑑 معلوم ميباشند .در رابطه ()۳7

Ra
)( 2 a
T
)( b
L a ω0
1−(− 2
) T )(− Ra
)( 2 a

شد .و در نهايت اندوکتانس سیمپیچ روتور را ميتوان به صورت رابطه

= ) ))) + ∡𝐺(𝑗𝜔0

داريم:

()۳۸

𝑇
)𝑏 (
𝐿𝑎 𝜔0
2 =𝐵 ,
,
()4۱
𝑇
𝑎𝑅
)𝑎 (
2
𝑋=
با جايگذاری تعاريف رابطه( )4۱در رابطه( )40و حل آن داريم:
A−B
()42
=X
1 + AB
با قرار دادن مقدار  Xدر رابطه( )۳۹مقاومت سیمپیچ روتور محاسبه خواهد

ضرايب کنترلکننده جريان را محاسبه کرده و حلقه کنترل جريان را

2

𝐿𝑎 𝜔0
𝑋=
𝑎𝑅

𝑇
)𝑑 (
2
𝐴=
𝑇
)𝑐 (
2

کنترلکننده جريان به اندازه  ۱کیلوهرتز ،با استفاده از روابط ( )20و ()2۱

𝑇 2
( ) 𝑉𝑚0 2 |𝐺(𝑗𝜔0 )|2
2
𝑇
)𝑑 (
2
(-۳6ب)
)) = − tan(𝜃 + ∡𝐺(𝑗𝜔0
𝑇
)𝑐 (
2
با تقسیم رابطه (-۳6الف) بر رابطه (-۳۱الف) و استفاده از رابطه (-25الف)

2

رابطه( )40تعريف کنیم:

𝑇
𝑇
= )𝑑 ( ( 𝑐) +
2
2
𝑇 2
𝜃(( ) ((𝑉𝑚0 |𝐺(𝑗𝜔0 )| cos
2
2
))) + ∡𝐺(𝑗𝜔0
𝜃(+ (−𝑉𝑚0 |𝐺(𝑗𝜔0 )| sin
2

2

2

2

2

2
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مهم( )۳6را بدست آوريم:
2

در رابطه ( )40مقادير a

T

T

𝑇

𝑇

 𝑐 ، b ،و 𝑑 معلوم ميباشند .چنانچه در
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چنانچه معادل گسسته تابع تبديل سرعت به جريان رابطه ( )44را با استفاده

نظر ميگیريم تا بتوانیم از يک تابع معكوسسازی واحد در میكروکنترلر

از روش نگهدارنده مرتبه صفر ۱بدست آوريم خواهیم داشت:

استفاده کنیم.

) ωm (𝑧 −1
𝑏1 𝑧 −1 + 𝑏2 𝑧 −2
=
) Ic (𝑧 −1
1 + 𝑎1 𝑧 −1 + 𝑎2 𝑧 −2

()46

در مدل رابطه ( )46ثوابت  𝑎1 ،𝑏2 ،𝑏1و  𝑎2پارامترهای فرآيند ميباشند
که بايستي از طريق آموزش شبكه عصبي بدست آيند .بردار ورودی شبكه
عصبي را به صورت رابطه ( )47در نظر ميگیريم.
x(k) = [𝐼𝑐 (𝑘 − 1), 𝐼𝑐 (𝑘 − 2), 𝜔𝑚 (k
()47
])− 1), 𝜔𝑚 (k − 2
با استفاده از مجموعه آموزش و با توجه به بردار ورودی رابطه ( )47کرنل
خطي دادههای مجموعه آموزش را حساب کرده و با حل دستگاه معادالت
خطي رابطه ( )۱۱مقادير ضربکنندههای الگرانژ و ترم باياس را بدست
ميآوريم .سپس با استفاده از رابطه ( )۱۸چند جملهایهای  Aو  Bو
درنتیجه پارامترهای مدل رابطه ( )46را محاسبه ميکنیم .مقادير پارامترهای
مدل رابطه ( )46در سه بار آموزش شبكهعصبي  LS-SVMبا استفاده از
دادههای مجموعه آموزش مختلف به صورت جدول ۱ميباشند.

جهت معكوس کردن يک ماتريس  ۱0×۱0ابتدا معكوس يک ماتريس
 5×5را در نرمافزار  Mapleبه صورت پارامتری حساب کرده و سپس با
استفاده از لم معكوس سازی رابطه ( )4۸معكوس ماتريس  ۱0×۱0را
حساب ميکنیم.
A B
W X
()4۸
[=M
[ = ] ⇒ M −1
]
C D
Y Z
که در رابطه ( )4۸ماتريسهای  Y ،X ،Wو  Zبه صورت رابطه ()4۹
محاسبه ميشوند:
(-4۹الف)

W = (𝐴 − 𝐵𝐷 −1 𝐶)−1

(-4۹پ)

𝑍 = (𝐷 − 𝐶𝐴−1 𝐵)−1

(-4۹ت)

𝑍𝐵 𝑋 = −𝐴−1

به طورخالصه نحوه عملكرد کنترلکننده پیشبین سرعت به اين

جدول :۱پارامترهای تابع تبديل سرعت به جريان
آموزش

𝟏𝒂

𝟐𝒂

𝟏𝒃

𝟐𝒃

1
2
3

-1.2573
-1.2570
-1.2567

0.2572
0.2577
0.2574

0.0007654
0.0007655
0.0007651

0.0004897
0.0004881
0.0004868

صورت ميباشد که در هر بار اجرای حلقه کنترلي سیگنالهای کنترلي تا
 ۱0افق پیشرو باتوجه به مدل استخراج شده از آموزش آفالين شبكه
عصبي و ورودیها و خروجيهای گذشته و مسیر مرجع آينده محاسبه
ميشوند .سپس سیگنال کنترلي در لحظه  tبه فرآيند اعمال ميشود .در

پس از آموزش شبكه عصبي و استخراج پارامترهای جدول ۱مربوط به تابع
تبديل سرعت به جريان در نرم افزار متلب ،اطالعات مدل را از طريق
پروتكل شبكه به سرودرايور جهت پیادهسازی کنترلکننده پیشبین سرعت
منتقل ميکنیم .هنگام پیادهسازی کنترلکننده پیشبین سرعت براساس مدل
استخراج شده از تربیت آفالين شبكه عصبي ،به ازای افقکنترل و افق پیش-
بین  5کنترلکننده پیشبین عملكرد مطلوبي داشت ولي همانطور که در
قسمت آنالين کردن روش شناسايي مطرح خواهیم کرد حداقل طول
زوج سرعت و جريان ميباشد .بنابراين افق کنترل و پیشبین را نیز  ۱0در

جهت سنجش عملكرد کنترلکننده پیش بین سرعت يک ورودی پله
يک دور بر دقیقه از طريق نرم افزار متلب و به وسیله پروتكل شبكه به
کنترلکننده پیشبین سرعت طراحي شده در سرودرايور اعمال ميکنیم.
شكل  )۱( ۸سرعت واقعي موتور را نمايش ميدهد .در سرو درايور ساخته
شده حداقل گام تنظیم سرعت يک دور بر دقیقه مي باشد که مشاهده
ميکن یم سرو درايور به ورودی پله يک دور بر دقیقه پاسخ مطلوبي داده
است .همچنین يک شكل موج سینوسي سرعت با دامنه  ۳0دور بر دقیقه و
فرکانس  0/00۳۳هرتز(دوره تناوب  ۳00ثانیه) فرکانس شكل موج اعمالي
را بسیار پايین درنظرگرفتهايم تا بتوانیم رفتار غیرخطي اصطكاک کولمب
را به خوبي نشان دهیم .شكل )2( ۸سرعت واقعي موتور را نمايش ميدهد.

Zero Older Hold
مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸
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مجموعه آموزش جهت دنبالکردن صحیح تغییرات دينامیكي فرآيند ۱0

اجرای بعدی حلقه کنترلي تمامي مراحل فوق مجدد تكرار ميشوند.
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(-4۹ب)

𝑊𝐶 Y = −𝐷 −1
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0.8
0.6
0.4
0.2

)Speed of Motor(rpm

1

0.5

19
17
16
15
13
12
11
9
8
7
5
4
3
1
0
() ۱

() 2
)Speed of Motor(rpm

182

152

121

91

60

31

شكل  : ۹شكل موج ولتاژ ترمینال موتور(سیگنال کنترل) ( ، )۱شكل موج
جريان موتور ()2

در شكل )۱( ۱0و شكل )2( ۱0عملكرد کنترلکننده پیشبین سرعت
مبتنيبر مدل  LS-SVMبا کنترلکننده سری با حلقه کنترل  PIسرعت با
يكديگر مقايسه شدهاند .کنترلکننده پیشبین برخالف کنترلکننده  PIبه
خوبي توانسته است رفتار نامطلوب ناشي از اصطكاک کولمب را جبران
نمايد .همچنین از مقايسه ولتاژ ترمینال موتور(سیگنال کنترلي) در
کنترلكننده پیشبین با کنترلكننده سری با حلقه کنترل سرعت  PIيک

)Time(sec

تفاوت اساسي وجود دارد و آن رفتار متفاوت ولتاژ ترمینال موتور(سیگنال

() 2
شكل : ۸پاسخ کنترلکننده پیشبین سرعت مبتني بر شناسايي شكبه عصبي
 LS-SVMبه ورودی پله( ،)۱ورودی سینوسي سرعت()2

کنترلي) به هنگام نزديک شدن به ناحیه مرده است که نشاندهنده تالش
کنترلکننده پیشبین به منظور غلبهبر اصطكاک غیرخطي کولمب ميباشد.
10

غیرخطي کولمب را جبران نمايد به طوريكه موتور مسیر مرجع سرعت را

-5

به خوبي حتي در سرعتهای پايین دنبال کرده است .شكل موج ولتاژ و
جريان موتور در کنترلکننده پیشبین سرعت مبتني بر مدل  LS-SVMدر
پاسخ به ورودی سینوسي نیز به ترتیب در شكل )۱( ۹و شكل )2( ۹نشان

-10
31 60 91 121 152 182 213 244 274

)Terminal Voltage(volt

بین سرعت به خوبي توانسته است رفتار نامطلوب ناشي از اصطكاک

0

0

)Time(sec

داده شده است.

() ۱
40

0
-5

)Time(sec

() ۱
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-40
0 31 60 91 121152182213244274
)Time(sec

() 2
شكل : ۱0مقايسه ولتاژ ترمینال(سیگنال کنترلي) کنترلکننده پیش بین سرعت
مبتني بر مدل  LS-SVMبا کنترلکننده سری با حلقه کنترل سرعت )۱( PI
مقايسه عملكرد کنترلکننده پیش بین سرعت مبتني بر مدل  LS-SVMبا
کنترلکننده سری با حلقه کنترل سرعت )2( PI
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)Terminal Voltage(volt

5

0
-20

)Speed of Motor(rpm
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از مقايسه شكل )2( ۸با شكل )2( ۱مشاهده ميکنید کنترلکننده پیش-

5

0 31 60 91 121 152182 213 244274
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)Time(sec

)Time(sec

0

274

-1
0 31 60 91 121152182213244274
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جدول : 2پارامترهای تابع تبديل موقعیت به جريان

1
2
3

𝟏𝒃

𝟏𝒂

𝟐𝒂

𝟑𝒂

-2.1941
-2.2186
-2.1875

1.5140
1.4719
1.3927

-0.2572
-0.2125
-0.2394

−7

𝟐𝒃

−1.3871 × 10
−1.2307 × 10−7
−1.2967 × 10−7

𝟑𝒃

−7

−4.0867 × 10
−4.1493 × 10−7
−4.1085 × 10−7

−8

−7.0520 × 10
−6.9871 × 10−8
−7.1174 × 10−8

0

 - 11پیاده سازی حلقه کنترل پیشبین موقعیت
طراحي و پیادهسازی کنیم .روند مشابه بستن حلقه کنترل سرعت ميباشد با
اين تفاوت که خروجي کنترلکننده موقعیت به عنوان مسیر سرعت مرجع به
کنترلکننده سرعت اعمال خواهد شد(شكل .)5معادل گسسته تابع تبديل
موقعیت به جريان رابطه ( )44با استفاده از روش نگهدارنده مرتبه صفر به
صورت رابطه ( )4۹ميباشد:
−2

−1

) 𝑧( 𝜃m
𝑏1 𝑧 + 𝑏2 𝑧 + 𝑏3 𝑧 −3
()4۹
=
) Ic (𝑧 −1
1 + 𝑎1 𝑧 −1 + 𝑎2 𝑧 −2 + 𝑎3 𝑧 −3
پس از آموزش آفالين شبكه عصبي  LS-SVMبا استفاده از کرنل

0 2 4 6 8 1012141618202224
)Time(sec

GPC + LS-SVM Controller
Reference Position
Cascaded PI Controller

−1

() ۱

خطي ،پارامترهای مدل رابطه ( )4۹به صورت جدول 2شناسايي شدند .با

15

استفاده از پارامترهای شناسايي شده جدول 2کنترلکننده پیشبین موقعیت

5

را با افق پیشبین و افق کنترل  ۱0ميبنديم .جهت سنجش عملكرد

-5

کنترلكننده پیشبین موقعیت يک مسیر مرجع موقعیت مربعي با نرم افزار

-15

متلب و از طريق کابل شبكه به کنترلکننده طراحي شده برروی سرودرايور
اعمال ميکنیم .شكل ۱۱پاسخ کنترلکننده را نشان ميدهد.

-25
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

)Terminal Voltage(Volt

25

)Time(sec

0
-100

)Position(degree

100

-200
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
)Time(sec

شكل : ۱۱پاسخ کنترلکننده پیش بین موقعیت مبتني بر مدل شبكه عصبي

در شكل )۱( ۱2عملكرد عملكرد کنترلکننده پیشبین موقعیت سری
مبتني بر مدل  LS-SVMبا کنترلر سری با حلقههای کنترل  PIبا يكديگر
مقايسه شده اند .زمان صعود پاسخ کنترلکننده پیشبین موقعیت کمتر بوده
و با رفتار مناسبتری به حالت ماندگار خود ميرسد .همچنین خطای حالت
کننده پیشبین موقعیت کمتر از کنترلکننده سری با حلقههای کنترل PI
ميباشد .در شكل )2( ۱2نیز ولتاژ ترمینال موتور(سیگنال کنترلي) کنترل-
کننده پیشبین سری موقعیت مبتني بر مدل  LS-SVMبا کنترلکننده سری

مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸

شكل : ۱2مقايسه عملكرد کنترلکننده پیشبین موقعیت سری مبتني بر مدل
 LS-SVMبا کنترلکننده سری با حلقههای کنترل )۱( PI

مقايسه ولتاژ ترمینال موتور ()2

 - 12آنالین کردن شناسایی به منظور تطبیق پذیر
کردن کنترلکننده پیش بین موقعیت و سرعت
در قسمتهای قبل ابتدا با اعمال يک ورودی جريان مناسب و ذخیره-
سازی دادههای سرعت و موقعیت موتور ،يک شبكه عصبي LS-SVM
با هستههای خطي را در نرمافزار متلب به صورت آفالين تربیت کرديم و
سپس با ارسال مدل شناسايي شده به سرودرايور کنترلکننده پیشبین
سرعت و موقعیت را پیاده سازی کرديم.
به منظور قابلیت دنبالکردن تغییرات دينامیكي فرآيند بايستي روش
شناسايي را آنالين کنیم .برای اين منظور اوال بايستي طول مجموعه
آموزش را به اندازهای در نظر بگیريم تا در هر بار اجرای حلقه کنترلي
فرآيند آموزش کامل شود و ثانیا دادههای مجموعه آموزش را در هر بار
اجرای حلقه کنترلي بهروزرساني کرده تا کنترلکننده بتواند تغییرات
دينامیكي فرآيند را دنبال نمايد .با توجه به محدوديت سرعت
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ماندگار که در درجه اول ناشي از اصطكاک کولمب ميباشد در کنترل-

() 2
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200

موقعیت با حلقههای کنترل  PIبا يكديگر مقايسه شدهاند.
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پس از طراحي حلقه کنترل سرعت بايستي حلقه کنترل موقعیت را

-200

)Position(degree

200
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میكروکنترلر( ۱60مگاهرتز) حداکثر طول مجموعه آموزش قابل پیاده-
سازی برروی آن  ۱0بدست آمد .همچنین جهت به روز رساني مجموعه
کرده و جديدترين زوج آموزش را به مجموعه آموزش اضافه ميکنیم.
پیادهسازی روش شناسايي آنالين به اين صورت ميباشد که همزمان با
آفالين ،روش آنالين در داخل سرودرايور اجرا ميشود .زماني که اختالف
پارامترهای شناسايي شده از روش آنالين با روش آفالين به زير  20درصد
رسید ،کنترلکننده پیشبین براساس مدل شناسايي شده آنالين عمل
آنالين به مدل آفالين به صورت شكل  ۱۳ميباشد.

)Sample Time(10ms

شكل ۱۳همگرايي پارامترهای مدل آنالين به آفالين تابع تبديل سرعت به
جريان

در نرم افزار متلب هر  ۱0میلي ثانیه مقدار پارامترهای مدل را از طريق کابل
شبكه ميخوانیم .مطابق شكل  ۱۳روند شناسايي پارامترها در روش آنالين
کند ميباشد و حدود  ۱0ثانیه طول ميکشد .دلیل اين امر کم بودن طول
مجموعه آموزش ميباشد .مسلما با افزايش طول مجموعه آموزش سرعت

0.5

شناسايي آنالين بیشتر خواهد شد.

0
a1

-0.5
-1

 - 11نتیجهگیری
در اين مقاله کنترلکننده پیشبین موقعیت و سرعت مبتني بر مدل
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شبكه عصبي ماشینهای بردار پشتیبان حداقل مربعات را با ساختار سری

-1.5

طراحي کرده و برروی سرودرايور پیادهسازی کرديم .در اين روش حلقه
کنترل گشتاور را براساس روش شناسايي  HFIو حلقههای کنترل موقعیت

)Sample Time(10ms

و سرعت را براساس مدل شبكه عصبي بستیم .مزيت بزرگ اين روش اين
0.4

است که تمامي حلقههای کنترلي به صورت خودکار و براساس مدل

0.2

فرآيند طراحي شدند .عالوه براين روش پیشنهادی به خوبي توانست اثر
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a2
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-0.4

حالت ماندگار جبران نمايد .همچنین روش شناسايي آنالين مطرح شده

-0.6

توانايي دنبالکردن تغییرات دينامیكي کند در فرآيند را دارا ميباشد و با
بهبود سرعت پردازش میكروکنترلر و طول مجموعه آموزش ميتوان
سرعت شناسايي را افزايش داد.

)Sample Time(10ms
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