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چکیده :موتورهای القايي با ديناميک غيرخطي ،در خصوص اندازه ،وزن ،اينرسي موتور ،حداکثر سرعت ،راندمان و هزينه نسبت به
ماشين های جريان مستقيم برتری دارند و از اين رو کنترل آنها حائز اهميت است .کنترل مد لغزشي به دليل مقاوم بودن در مقابل عدم
قطعيت های مدل و اغتشاش خارجي و نيز سادگي در پياده سازی ،يكي از شيوههای موثر کنترل سيستمهای غيرخطي ميباشد .در اين مقاله،
هدف طراحي کنترل کننده فازی– لغزشي برای کنترل موقعيت موتور القايي با در نظر گرفتن مسئله پايداری و در نظر گرفتن عدم
قطعيت های پارامتری و غير پارامتری است .در واقع در اين روش به منظور افزايش عملكرد سيستم کنترل و بهبود ردگيری ،با در نظر گرفتن
تابع لياپانوف مناسب سطح لغزش بصورت تطبيقي در نظر گرفته مي شود و متناسب با تغييرات سطح لغزش تغيير ميکند .اينكار باعت مي-
شود که سيستم در فاز رسيدن به سطح لغزش به تغييرات پارامتری و اغتشاش حساس نباشد .نتايج شبيهسازی نشان ميدهد روش کنترلي
پيشنهادی در مواجه با عدم قطعيت های پارامتری و غير پارامتری در ردگيری ورودیهای ثابت و متغير با زمان عملكرد خوبي دارد .عالوه بر
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Abstract: Induction motors with nonlinear dynamics are superior in terms of size, weight,
motor inertia, maximum speed, efficiency, and cost than direct current machines, and hence their
control is of great important. The main objective of this paper is to design a fuzzy sliding mode
controller in order to control the position of the induction motor including parametric and nonparametric uncertainties by considering the stability issue. In fact, in this method, in order to
increase the performance of the control system and to improve the tracking performance, a moving
sliding surface is considered, in which it is adapted in accordance with the variations of the sliding
surface. As a result, during the reaching phase, the system is not sensitive to parameter variations
and external disturbances. Simulation results show that the proposed control method has good
performance in the face of parametric and non-parametric uncertainties.
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Designing fuzzy-sliding mode controller with adaptive sliding
surface for vector control of induction motors considering
structured and non-structured uncertainties
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اخيراً در [ ]۱۱روشي برای کنترل سرعت موتور القايي با در نظر

 -1مقدمه

گرفتن مساله پايداری با روش مود لغزشي ارائه شده است .در اين مقاله با

موتور القايي روز به روز کاربردهای متنوع تری در صنعت پيدا

در نظر گرفتن محدودکننده ۳کراندار بودن شارها و جريانها بررسي شده

ميکند و از اين رو کنترل آن حائز اهميت است [ .]2 ,۱موتور القايي از
ماهيتي غيرخطي برخوردار است .تلرانسهای مرحله ساخت (در صورت
استفاده از تكنولوژی ساخت نه چندان سطح باال) نيز بصورت نامعيني به
خصوصيات غيرخطي فوق اضافه ميگردند .همچنين افزايش هزينه
ال مانع از اندازه گيری دقيق مشخصات موتور ،جهت استفاده
ساخت معمو ً
در فاز طراحي کنترل کننده ميگردد .استهالك و تغيير شرايط محيطي
از طرفي موتورهای القايي ،در خصوص اندازه ،وزن ،اينرسي
موتور ،حداکثر سرعت ،راندمان و هزينه نسبت به ماشينهای جريان
مستقيم برتری دارند ،اما بكارگيری کنترل ساده موتورهای جريان مستقيم
برای آنها ممكن نيست .زيرا موتورهای القايي ساختار و کنترل چند
متغيره وابسته و غيرخطي دارند و بر عكس يک موتور جريان مستقيم
تحريک مستقل ،دارای ساختار کنترلي ايزوله (ناوابسته بين متغيرها) است
که ميتوان در آن گشتاور و فلو را بصورت مستقل کنترل کرد .روش
کنترل برداری هم برای ماشينهای القايي و هم برای ماشينهای سنكرون
قابل پياده سازی ميباشد و اساساً ساختار ديناميكي ماشين جريان متناوب
را تبديل به موتور جريان مستقيم تحريم مستقل ميکند[.]۳
در مجموع يک حرکت لغزشي ميتواند به دو فاز تقسيم شود :فاز
رسيدن ۱و فاز لغزش .2پس دو نوع قانون کنترل ميتواند بطور جداگانه
بدست آيد[ . ]4نكته قابل توجه اين است که در فاز رسيدن ،سيستم کنترل
مد لغزشي ممكن است به تغييرات پارامتری و اغتشاشات خارجي حساس
پيشنهاد شده است .در بعضي از مقاالت از جمله [ ]7-5يک سطح کليد
زني متحرك برای از بين بردن فاز رسيدن پيشنهاد شده ،که نتايج حاکي

از سوی ديگر روشهای فازی -تطبيقي توجه محققان را به خود
جلب کرده است .در اين روشها ،ابتدا يک سيستم فازی ساخته ميشود
و سپس پارامترهای آن با استفاده از يک قانون تطبيق تنظيم ميشود.
کنترلکننده های فازی -تطبيقي به دو صورت مستقيم 4و غير مستقيم
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بكار ميروند .در روش مستقيم از آنها به عنوان يک کنترلکننده استفاده
مي شود در صورتي که در روش غير مستقيم برای مدل کردن يک
سيستم نامعلوم بكار ميروند[.]۱6
اين مقاله ،به طراحي کنترلکننده فازی-تطبيقي غيرمستقيم در
ترکيب با روش مود لغزشي ميپردازد .در واقع در اين مقاله ،برای افزايش
عملكرد روش کنترلي مود لغزشي و غلبه بر مشكالت مطرح شده ،يک
سطح لغزش متحرك در نظر گرفته ميشود و سپس شيب اين سطح با
استفاده از روش لياپانوف بصورت تطبيقي تغيير ميکند .اين کار باعث
افزابش قوام سيستم کنترل مي شود .اين طرح جديد در مواجه با عدم
قطعيت های پارامتری و غير پارامتری گسترده کارامد است .کارآيي اين
روش جديد کنترلي از آن جهت برجسته ميشود که ساده بوده و به مدل
سيستم وابسته نيست .يعني نيازی به اندازهگيری پارامترهای موتور القايي
نميباشد.
ادامه مقاله بصورت زير سازمان يافته است :در بخش دوم به بيان
معادالت موتور القايي پرداخته شده است .در بخش سوم به طراحي
کنترل کننده لغزشي مرسوم پرداخته ميشود .در بخش چهارم روش
کنترل پيشنهادی ارائه مي شود .در بخش پنجم نتايج شبيه سازی و در
بخش ششم نيز نتيجه گيری آمده است.

از کارا بودن اين روش دارند.
تا کنون از روش مد لغزشي برای کنترل موتور القايي نيز استفاده
شده است .در[ ]۸که در بيشتر مقاالت به عنوان اولين کار در اين زمينه
معرفي شده از روش مد لغزشي برای کنترل گشتاور ،موقعيت و سرعت
موتور القايي استفاده شده است .در اين مقاله جريانها و شارهای موتور به
عنوان متغيرهای حالت انتخاب شدهاند و در نتيجه سطح لغزش بر مبنای
اين متغيرها تعريف شده است .در[ ]۹نيز از روش مود لغزشي برای کنترل

 -2مدل موتور القایی
نمايش مدل الكتريكي موتور القايي در قاب مرجع گردان سنكرون

(  )  = eدر صورتي که مولفه های  dو  qجريان استاتور ( ids

و  ) iqsو شار روتور(   drو  ) qrمتغيرهای حالت فرض شوند،
بصورت زير خواهد بود[:]6-7
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باشد .روشهای مختلفي برای مينيمم کردن يا حذف کامل فاز رسيدن

پيشنهادی در اين مقاله است.
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نيز از عوامل بروز نامعيني و اغتشاش در سيستم موتور ميباشند[.]2

است .ناپيوسته بودن سيگنال کنترلي و داشتن لغزش از معايب روش

موتور القايي استفاده شده است .در اين مقاله از مود لغزشي برای توليد
گشتاور مرجع استفاده شده است .در[ ]۱0نيز روشهای برای طراحي
سيگنال کنترلي پيشنهاد شده است.
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()۱

Rr
R
 dr + Lm r ids
Lr
Lr

 dr = sl qr −

Rr
R
 qr + Lm r iqs
Lr
Lr

 qr = sl dr −

R L2 
L R
1
1 
uds −  Rs + r 2 m  ids + m2 r  dr
L
L 
Lr 
Lr L
L
+ m r qr + eiqs
Lr L

Lm
r dr − eids
Lr L

()۸

با توجه به اينكه رابطه بين موقعيت زاويه ای و سرعت روتور بصورت
= ids

d r
dt

=  rمي باشد ،با جايگزيني آن در معادله ( )7داريم:

* *
 r + a  r + f = b dr
iqs

()۹

= iqs

توجه شود که  aو  bو  fشامل تمام پارامترهای موتور که عدم
قطعيت دارند ،ميباشند .پس ميتوان آنها را بصورت زير بيان کرد:

−

که  udsو  uqsولتاژهای بكار گرفته شده برای فازهای  dو  qاستاتور،

a = aˆ + a
b = bˆ + b
f = fˆ + f

()۱0

 Rsو  Rrمقاومتهای استاتور و روتور Ls ،و  Lrاندوکتانسهای
استاتور و روتور Lm ،اندوکتانس متقابل استاتور و روتور L ،ضريب
نشتي بوده و برابر است با:

که ̂ aو ̂ bو ˆ fمقادير تخميني (مقادير نامي) و  aو  bو  fبه
ترتيب عدم قطعيت های  aو  bو  fهستند.

L2m
Lr Ls

()2

L = 1 −

حال مسئله کنترل ردگيری به اين صورت است که با داشتن موقعيت

از طرفي با صرف نظر کردن از اثرات اشباع مغناطيسي و تلفات هسته مدل
مكانيكي ماشين القايي بصورت زير ميباشد:
−B
P
) r + (Te − Tl
J
J

()۳

=, b

مطلوب * ،  rيک قانون کنترل برای جريان گشتاور فرمان ( * ) iqsبه
گونهای طراحي کنيم که موقعيت زاويه ای   rبتواند در حضور عدم
قطعيت و اغتشاش ،مسير مطلوب را ردگيری کند .بردار خطای ردگيری

= r

در اينجا بصورت زير تعريف ميشود:

که  Pتعداد جفت قطبها J ،ممان انرسي Tl ،گشتاور بار و Te

*e =  r −  r

()۱۱

()4

 -3طراحی کنترل کننده مد لغزشی با سطح

= Te

لغزش ثابت

مقادير مطلوب شار روتور تحت جهت يابي ميدان شار در راستای محور
 dبرابرند با [: ]7
()5

* dr* = Lmids

()6

 qr* = 0

همچنين تحت کنترل برداری کامل جهت يابي ميدان ،معادله مكانيكي
( )۳بصورت زير خواهد بود[: ]7

()۱2

که  مقدار ثابت و معين مثبت ميباشد .با مشتق گيری از s

داريم:

s = e + e

()۱۳

()۱4

s =  r −  r* +  e

حال   rرا از رابطه ( )۹بدست آورده و در ( )۱4قرار ميدهيم:
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که در آن  aو  bو  fبه ترتيب برابرند با:
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s = e + e

با قرار دادن ( )۱۱در ( )۱۳داريم:
*r + ar + f = b dr* iqs

()7

ابتدا سطح لغزشي بصورت زير در نظر ميگيريم:

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1398.13.2.3.6

گشتاور مكانيكي بوده و برابر است با
3 Lm
P
) ( dr i qs − qr i ds
4 Lr
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Lm Rr
 iqs + 2  qr
Lr L



Rr L2m
 Rs + 2
Lr


1
1
uqs −
L
L

Tl
J

, f =P

3P 2 Lm
4 Lr J

B
J

=a
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و چهارم تغيير مي کند .واضح است که انتخاب يک مقدار کم برای شيب

s = −a r − f + b dr* iqs* −  r* +  e

()۱5

باعث کاهش سرعت همگرايي ميشود .در نتيجه خطای ردگيری بعد از

هنگامي که مد لغزشي روی مي دهد s = s = 0 ،خواهد بود و مقدار

مدت زمان زيادی کاهش مييابد .از طرفي اگر شيب زياد انتخاب شود

کنترل معادل از مساوی صفر قرار دادن ( ،)۱5بصورت زير بدست ميآيد:

سيستم پايدارتر خواهد بود و سرعت همگرايي زياد ميشود ولي دقت

()۱6

)

(

*
iqseq
= −(b dr* ) −1 −a r − f −  r* +  e

گيرد بايد زماني که خطا کم است شيب را زياد کرد و زماني که خطا
زياد است شيب را کم کرد .از اين رو سعي ميشود در ادامه شيب سطح

اکنون قانون کنترل مد لغزشي بصورت زير قابل تعريف است
*
iqs* = iqseq
)− (b dr* ) −1 K sgn( s

()۱7

ردگيری کاهش مييابد .برای اينكه مصالحهای بين موارد فوق صورت

پيشنهاد ميدهيم:
()22

بصورت زير تعريف ميشود را تضمين نمايد.

 1يک مقدار مثبت است ̂ .نيز تخمين  است .در واقع مقدار شيب

s.sgn( s)  −

()۱۸

ˆ ( s )
 −aˆ r − fˆ −  r* +ˆe + 1s + ksgn



−1

)

(

*
*
iqseq
= − bˆ dr

سطح لغزش ثابت نبوده و با گذر زمان تغيير ميکند .يعني سطح لغزش

که  يک ثابت مثبت بوده و تضمين ميکند که مسيرهای حالت در

بصورت متحرك در نظر گرفته ميشود k̂ .نيز تخمين  kميباشد .در

زمان محدودی با سطح لغزش برخورد ميکنند sgn( s ) .نيز نشان

واقع ميخواهيم در ادامه ̂ kو ̂ را بصورت تطبيقي تغيير دهيم .ابتدا

دهنده تابع عالمت است .با استفاده از معادالت( )۱4تا ( )۱۸و با کمي

رابطه ( )۱5را ميتوان بصورت زير بازنويسي کرد.

ساده سازی ميتوان نوشت:
K 

()۱۹

مشكل قانون کنترل ( )۱7اين است که برای اعمال آن بايد پارامترهای
موتور دقيق مشخص باشند که در عمل ممكن نيست .از طرفي در صورتي
که مقدار  Kبزرگ انتخاب شود خطای ردگيری کاهش مي يابد اما
سيگنال کنترلي دارای لغزش خواهد شد که مطلوب نيست .از طرفي اگر

()2۳

−  r* + e

با جايگذاری ( )22در ( )2۳و کمي ساده سازی داريم:
) ˆs = (b − bˆ) dr* iqs* − (a − aˆ ) r − ( f − f

()24

)+ ( − ˆ )e − 1 sgn( s

برای ̂ aو ̂ bو ˆ fاز سيستم فازی استفاده ميکنيم .در ادامه فرض

ردگيری ضعيف منجر شود.

ميشود بخواهيم ˆ fرا با يک سيستم فازی تقريب بزنيم .در صورتي که

الزم به ذکر است که از معادالت ( )۱مي توان به اين نتيجه رسيد که برای

برای هر سيستم فازی دو ورودی  x1 = k1eو  x2 = k2 eدر نظر

*
*
 ) idsولتاژ ورودی ) uds ( uqsيي به صورت
( iqs
هر جريان فرمان

کنترلر  PIزير قابل طراحي است:
()20

) )(iqs* − iqs

K iq

uqs = ( K pq +

()2۱

* Kid
) )(ids − ids
s

uds = ( K pd +

s

بگيريم و برای هر ورودی نيز شش تابع تعلق در نظر بگيريم در اين
صورت تعداد قوانين  ۳6خواهد بود .که قانون  lام بصورت زير است:
()25

then y is

A2j

and x2 is

A1i

l

Ru : if x1 is

) ( l = 1, 2,,36 ) , ( i, j = 1, 2,6

ij

y

که  A1iتوابع تعلق مربوط به ورودی  x1و  A2jتوابع تعلق مربوط به
ورودی  x2هستند .توجه شود که سيستم فازی بصورت سوگنو در نظر

 -4طراحی کنترل کننده مد لغزشی-فازی با
سطح لغزش متحرک

گرفته شده است يعني  y ijيک عدد ميباشد .در حالت خاص با استفاده
از موتور استنتاج ضرب ،فازی ساز منفرد و غير فازی ساز ميانگين مراکز،
داريم:

مود لغزشي اين پارامتر ،ثابت در نظر گرفته ميشود .در عمل ،شيب سطح
لغزش بين دو مقدار مينيمم  minو ماکزيمم  maxمحدود ميشود[.]۱2
برای پايداری بايد  مثبت باشد .بنابراين سطح لغزش فقط در ناحيه دوم
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ابتدا به بررسي مقدار  در رابطه ( )۱2ميپردازيم .معموالً در طراحي
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 Kکوچک انتخاب شود ممكن است به ناپايداری سيستم کنترل و يا

s = b dr* iqs* + bˆ dr* iqs* − bˆ dr* iqs* − a  r − f
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که  Kمعين مثبت بوده و بگونهای تعريف ميشود که شرط پايداری که

لغزش بصورت تطبيقي تغيير کند .از اين رو ،قانون کنترل را بصورت زير

۱7
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− ij

  i ( x1 )  j ( x2 ) 
A2
 A1

  i ( x1 )  j ( x2 ) 
A1
A2
j =1 

y

6

6

j =1

i =1

6

()26

 
=)
 
6

fˆ ( X | f

i =1

 fT  f
()۳۳

1

3

 Ta  a +

1

2

kk

) = ˆTf  f ( X

که x2 

 X =  x1و عالوه بر اين
ˆTf = [ y11 y12  y 66 ]136

)  Ai ( x1 )  A j ( x2
2

...

()27

]

1

A

)  Ai ( x1 )  A j ( x2
1

2

( x1 )  A2j ( x2 )

6

A1i

  

4

+

1
* * 
V
 b + sb ( X ) dr iqs 
 1

 1

+  aT   a − sa ( X ) r 

 2



1
+  Tf   f − s f ( X ) 
 3

 1

 1

+    + se  + kˆ  kˆ − s sgn ( s ) 


 4

 5

= bT

()۳4

6

5

 +

1

=A

i =1 j =1

− 1s 2 + sw

به همين ترتيب ميتوان نوشت:
()2۸

) bˆ ( X |b ) = ˆbT b ( X

()2۹

) aˆ ( X | a ) = ˆaT a ( X

با انتخاب قوانين تطبيق بصورت زير داريم:
()۳5
()۳6

در نتيجه رابطه ( )24را ميتوان بصورت زير نوشت:

(
)
− (  ( X ) − ˆ  ( X ) ) 
) ) − (  ( X ) − ˆ  ( X
ˆ (s) + w
+ (  − ˆ ) e −  s − ksgn

* *
s = bT b ( X ) − ˆbT b ( X )  dr
iqs
r

()۳0

T
a

a

T
f

f

T
a

a

f

()۳7

b = 0

* *
* *
b = − 1sb ( X ) dr
iqs  ˆb =  1sb ( X ) dr
iqs

a =0

 a =  2 sa ( X ) r  ˆa = − 2 sa ( X ) r
 f =0

)  f =  3s f ( X )  ˆ f = − 3s f ( X
 =0

T
f

()۳۹

k̂ =  5 s

)
(
)
ˆ (s) + w
( X ) ) + (  ) e −  s − ksgn

(
− (

* *
s = bT b ( X )  dr
iqs −  aT a ( X )  r

()۳۱

1

، b = b − ˆb

که

،  a =  a − ˆa

T
f f

،  f =  f − ˆ f

ˆ .  =  − برای اثبات پايداری و بدست آوردن قوانين تطبيق تابع
لياپانوف را بصورت زير انتخاب ميکنيم:

()۳2

در نتيجه مشتق تابع لياپانوف يعني ( )۳4را ميتوان بصورت زير نوشت:
()40

V = −1s 2 + sw

با انتخاب مناسب سيستم فازی و تعداد قوانين ميتوان انتظار داشت که
مقدار  wبسيار کوچک باشد .در نتيجه  V  0و پايداری اثبات
ميشود.

 -5نتایج شبیه سازی

1 2
1 T
1 T
1 T
s +
b b +
a a +
f f
2
2 1
2 2
2 3

+

در اين قسمت کنترل کننده پيشنهادی برای کنترل موقعيت موتور القايي
استفاده ميشود .پارامترهای موتور القايي بصورت زير است:
Pn = 1 / 5 Kw , Vn = 220V , I n = 6 / 31, f n = 50H

n = 1428 , Rs = 4 / 85  50% Ω ,

با مشتقگيری از تابع لياپانوف داريم:

Rr = 3 / 805  50% Ω , Ls = 0 / 274  50%
Lr = 0 / 274  50% H , Lm = 0 / 258  50% H
P = 2 , J n = 0 / 031  50% , Bn = 0 / 008
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 = − 4 se  ˆ =  4 se

1

که  wخطای تقريب است .با کمي ساده سازی داريم
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1

با جايگذاری ( )۳۱در ( )۳۳و کمي ساده سازی داريم:

[ = ) f ( x

...

bT b +

1

V = ss +
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مولفه  dو  qشار مطلوب از روابط ( )5و ( )6عبارتند از:
()4۱

 -2-5بررسی عملکرد کنترل کننده فازی لغزشی ()22

*
*
 dr
= 1, qr
=0

برای اعمال کنترل کننده فازی لغزشي ( )22ضرايب تطبيق بصورت
 γ5 = 200 ، γ 4 = 300 ، γ3 = 20 ، γ 2 = 0.1 ، γ1 = 0.1انتخاب

همچنين پارامترهای کنترل کنندههای  PIدر روابط ( )20و ( )2۱برابرند
با:

ميشوند .شرايط اوليه نيز بصورت ، ˆa ( 0 ) = 0 0 . 0361
، ˆb ( 0 ) = 10 10 . 10361

K pq = 10 , Kiq = 2 , K pd = 2 , Kid = 1

پارامترهای

طراحي

 ˆ ( 0 ) = 1 ، ˆ f ( 0 ) = 0 0 . 0361و

kˆ ( 0 ) = 1000

کنترل کننده لغزشي هم بصورت  K = 30 ,  = 5در نظر گرفته

انتخاب ميشوند .توابع تعلق سيستمهای فازی نيز در شكل  4نشان داده

ميشود .بلوك دياگرام سيستم کنترل در شكل  ۱نشان داده شده است.

شده است.

 -1-5اعمال قانون کنترل ()17

توابع تعلق برای هر دو ورودی سيستم فازی يكسان در نظر گرفته شده
است.

با فرض ورودی موقعيت مطلوب پلهای بصورت )  ،  r* = 10 u ( tشكل

 -۱-2-5بررسي عملكرد فانون کنترل ( )22بدون در نظر گرفتن

 2ردگيری موقعيت را نشان ميدهد .شكل  ۳نيز تالش کنترلي را نشان

عدم قطعيت

ميدهد .نتايج نشان ميدهد که ردگيری خوب ولي به کندی صورت
گرفته است .پاسخ بعد از چهار ثانيه به مقدار مرجع همگرا شده است .ولي
شكل  ۳نشان دهنده وجود لغزش در سيگنال کنترلي است که مطلوب

در اين حالت پاسخ به ورودی مرجع ثابت   r* = 1در شكل  5آمده
است .پاسخ سيستم به ورودی مرجع )   r* = 10u ( tنيز در شكل  6نشان
داده شده است .با مقايسه شكل  2و شكل  6ميتوان نتيجه گرفت که
کنترل کننده فازی لغزشي باعث افزايش عملكرد سيستم کنترل شده
است .در شكل  2پاسخ تقريبا بعد از  6ثانيه به مقدار نهايي رسيده در
صورتي که در شكل  6پاسخ تقريباً بعد از يک ثانيه به مقدار نهايي رسيده
است .البته برای مقايسه بهتر بايد عملكرد آنها در حضور اغتشاش نيز
مقايسه شود .اين کار در قسمتهای بعد انجام خواهد شد .سيگنال کنترلي
نيز در اين حالت در شكل  7نشان داده شده است .همانطور که ديده
ميشود سيگنال کنترلي بدون لغزش ميباشد.

شكل  -2ردگيری موقعيت مرجع بدون در نظر گرفتن اغتشاش تخميني

شكل  -۳سيگنال کنترلي بدون در نظر گرفتن اغتشاش

مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸
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شكل  -5ردگيری ورودی ثابت
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نيست و باعث صدمه ديدن موتور ميشود.
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شكل  -۱بلوك دياگرام سيستم کنترل

شكل  :4توابع تعلق سيستم فازی
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 -2-2-5بررسي عملكرد فانون کنترل ( )22با در نظر گرفتن عدم
قطعيت
جهت بررسي عملكرد کنترل کننده پيشنهادی در اين قسمت عدم قطعيت
پارامتری را بصورت زير در نظر ميگيريم.
شكل  -6ردگيری ورودی ثابت

Rs = 1.3Rs 0 , Rr = 1.3Rr 0 , Ls = 1.3Ls 0 , Lr = 1.3Lr 0

فرض کنيم که سيستم در معرض يک سيگنال اغتشاش خارجي مطابق
شكل  ۱0قرار گيرد .برای بررسي کارايي کنترلکننده در حضور اغتشاش
خطای ردگيری پاسخ به ورودی )   r* = 10 u ( tدر شكل  ۱۱نشان داده

شكل  -7سيگنال کنترلي
روند تغييرات شيب سطح لغزش نيز در شكل  ۸نشان داده شده است.
همانطور که انتظار ميرفت و مشاهده ميشود در ابتدا که از سطح لغزش
دور هستيم مقدار شيب سطح لغزش کم است .رفته رفته که سيستم به
سطح لغزش نزديک و خطای سيستم کم ميشود مقدار شيب سطح لغزش
زياد شده است .اينكار باعث افزايش عملكرد سيستم کنترل شده است.

شكل  -۱0سيگنال اغتشاش خارجي وارد شده به موتور

شكل  -۸تغييرات شيب سطح لغزش

سيستم کنترل ميشود .مولفههای  qو  dجريان استاتور نيز در شكل ۹
نشان داده شده است .توجه شود که با توجه به پارامترهای موتور و با در
2
2
ids
+ iqs
نظر گرفتن محدوديتهای عملي جريان استاتور يعني

بايد

کمتر از  6/۳۱آمپر باشد .که با توجه به شكل  ۹جريان استاتور حداکثر 5
آمپر است.

همانطور که مشاهده ميشود سيستم کنترل در حضور اغتشاش موفق عمل
کرده است .سيگنال کنترلي نيز در شكل  ۱2نشان داده شده است .با توجه
به شكل  ۱2تغيير محسوس سيگنال کنترلي سيستم کنترل در لحظههايي
که با تغيير شديد اغتشاش اعمالي مواجه ميشود(لحظات  2و  5و )7
مشهود است.

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1398.13.2.3.6

در نتيجه استفاده از سطح لغزش متحرك باعث بهبود قابل توجه عملكرد

شكل  -۱۱خطای ردگيری موقعيت

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-05-28

شده است.

شكل  -۱2سيگنال کنترلي در حضور اغتشاش
ورودی )   r* = sin ( tرا بدست ميآوريم .عملكرد ردگيری و خطای
ردگيری بترتيب در شكل  ۱۳و شكل  ۱4آمده است .همانطور که مشاهده
شكل  -۹مولفههای  qو  dجريان استاتور
مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸
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کنترلي نيز در شكل  ۱5نشان داده شده است .در اينجا نيز تغيير سيگنال

کنترل کننده عملكرد رضايت بخشي دارند و عملكرد بهتر کنترل کننده

کنترل در لحظاتي که اغتشاش اثر ميکند محسوس است.

پيشنهادی از نقطه نظر سادگي طراحي و ردگيری مشهود است.

شكل  -۱۳ردگيری ورودی سينوسي در حضور اغتشاش

شكل  -۱4خطای ردگيری ورودی سينوسي در حضور اغتشاش

شكل  -۱7عملكرد ردگيری کنترل کننده پيشنهادی در اين مقاله
شكل  -۱5سيگنال کنترلي در حضور اغتشاش( ورودی سينوسي)
 -3-5مقایسه روش پیشنهادی با روش بازگشت به عقب

 -5نتیجهگیری
موتور القائي در دامنه وسيعي از کاربردها به عنوان يک وسيله تبديل توان

در اين قسمت کنترل کننده پيشنهادی با يكي از جديد ترين کنترل
کنندههای پيشنهادی که برای کنترل موقعيت موتور القايي ارايه شده

بزرگ هستند .از طرفي موتورهای القايي دارای ديناميكي غيرخطي با

مقايسه ميشود[ .]۱۳در [ ]۱۳از تلفيق روش بازگشت به عقب و کنترل

عدم قطعيت پارامتری هستند که اين مسئله کنترل آنها را با مشكل مواجه

کننده فازی-تطبيقي برای کنترل موقعيت موتور القايي استفاده شده است.

مي کند .در اين پايان نامه ،از روش مد لغزشي که يكي از روشهای

برای اينكه مقايسه منطقي باشد پارامترهای موتور القايي مشابه مرجع[]۱۳

شناخته شده در کنترل سيستمهای غيرخطي است برای کنترل موقعيت

در نظر گرفته مي شود .عالوه بر اين ورودی مرجع بصورت زير تعريف

موتور القايي استفاده شد .در اين مقاله ،يک کنترل کننده فازی– لغزشي

ميشود:

برای کنترل موقعيت موتور القايي با در نظر گرفتن مسئله پايداری و در

گشتاور بار نيز بصورت زير در نظر گرفته شده است:
0.5 0  t  15
TL = 
 1 t  15

نظر گرفتن عدم قطعيتهای پارامتری و غير پارامتری طراحي شده است.
در واقع در اين روش به منظور افزايش عملكرد سيستم کنترل و بهبود
ردگيری ،سطح لغزش بصورت متحرك در نظر گرفته شده است .در واقع
شيب سطح لغزش با تغيير خطای ردگيری تغيير ميکند .اينكار باعث مي-
شود در مواجه با عدم قطعيتهای مختلف با تغيير شيب سطح لغزش

داده شده است .عالوه بر اين عملكرد ردگيری کنترل کننده پيشنهادی در

لغزشي در عمل انتخاب درست مقدار  Kبرای تضمين پايداری و کاهش

اين مقاله نيز در شكل ۱7آمده است .همانطور که مشاهده ميشود هر دو

لغزش سيگنال کنترلي مشكل است .از اين رو در ادامه برای رفع اين عيب
 Kبا تعريف يک تابع لياپانوف مناسب بصورت تطبيقي تغيير کرده
است تا ضمن حفظ پايداری سيستم کنترل عملكرد ردگيری نيز مناسب
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عملكرد ردگيری کنترل کننده پيشنهادی در مرجع[ ]۱۳در شكل  ۱6نشان

مقاوم بودن سيستم حفظ شود .عالوه بر اين برای اعمال قانون کنترل مد

مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1398.13.2.3.6

الكتريكي به کار مكانيكي استفاده ميشود .محركهای پمپ ،آسياب،
باالبر تنها نمونههايي از کاربردهای وسيع موتورهای القائي چند فاز

)  d ( t ) = 0.5sin ( t ) + 0.3sin ( 0.5t

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-05-28

شكل  -۱6عملكرد ردگيری کنترل کننده پيشنهادی در مرجع[]۱۳

2۱

 لغزشي با سطح لغزش تطبيقي برای کنترل برداری موتور القايي با در نظر گرفتن عدم قطعيتهای ساختاری و غير ساختاری-طراحي کنترل کننده فازی
 سعيد خراشادیزاده،مجيد مرادی زيرکوهي

[13]

J. Yu, Y. Ma ,H. Yu, and C. Lin, “Adaptive
fuzzy dynamic surface control for
induction motors with iron losses in electric
vehicle drive systems via backstepping,”
Information Sciences, vol. 376, pp. 172189, 2017

 برای بررسي عملكرد کنترل کننده.بوده و سيگنال کنترلي هموار شود
 نتايج نشان.کنترل موقعيت برای ورودی ثابت و متغير با زمان بررسي شد
داد که کنترلکننده پيشنهادی در مواجه با عدم قطعيتهای پارامتری و
 عالوه بر اين در مقايسه.اغتشاش خارجي دارای عملكرد قابل قبولي است
با روش بازگشت به عقب عملكرد بهتر کنترل کننده پيشنهادی از نقطه
.نظر سادگي طراحي و ردگيری مشهود است
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