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چکيده

واژههای کليدی

در این مقاله از روش رهیافت کنترل مدرن برای طراحی کنترلر و مشاهده گرر اسرتفاده شرده اسرت.

کنترل مدرن ،محرر

عملکرد سایر کنترلرها نظیر عصبی  -فازی و یا کشویی کنترل حالرت مریتوانرد در ادامره ایرن کرار

کنترل ،کنترلرر ،مشراهده گرر حالرت کامرل-

مورد متوجه قرار گیرد و نتایج با هم مقایسه گردد .در ابتدا ،برای شیر سروو یک مدل دینامیکی در

مرتبه ،جایدهی قطب.

نظر گرفته شده و برای آن معادالت حاکم بدست آمده و در فرم فضای حالت بیران شرده اسرت .برا
توجه به این که سیستم بیان شده نوع صفر و فاقرد انتگررال گیرر اسرت ،سیسرتم سرروو نروع یرک و
مشاهده گر حالت مرتبه کامل به روش جایدهی قطب برا معیرار قطرب هرای غالرب ،بسرل و ITAE

طراحی و مورد بررسی قرار گرفته است .پاسخ به ورودی پله برای سیستم طراحی شرده و همچنرین
پاسخ به شرایط اولیه مشاهدهگر ،در منحنری هرایی نشران داده شرده و مقایسرهای برین سیسرتم هرای
طراحی شده انجام گرفته است.

 -1دانشجو دکتری ،دانشکده مکانيک ،دانشگاه شهرکرد
 -2استاديار ،دانشکده مکانيک ،دانشگاه شهرکرد
 -1کارشناس ارشد ،دانشکده مکانيک ،دانشگاه شهرکرد

پیروو الکتریرک ،شریر
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 -1مقدمه

پیووالکتریک ،طراحی کنترلر برای سیستم مورد بحث به

شیرهای کنترل کوچک به منظور کنترل جریان سیال در

روش جایدهی قطب ،تا کنون انجام نشدهاست.

سیستم های پنو ماتیک و هیدرو لیک به کار می روند .با

در این مقاله با طراحی کنترلر به روش جایدهی قطب،

استفاده از یک شیر کنترل می توان با نیروی کوچکی که

برای یک شیر کنترل با محر

پیووالکتریک مشاهده می-

برای جا بجائی اسپول نیاز است و هدایت سیال به یک

شود که با نصب یک انتگرالگیر در مسیر پیشخورد ،بین

سیلندر و پیستون ،نیروی بورگی را برای اهداف صنعتی

مقایسه کننده خطا و دستگاه میتوان به مشخصات کنترلی

تولید و کنترل کرد .در سال های اخیر استفاده از عملگرهای

مطلوب دست یافت.

پیووالکتریک به عنوان یک تبدیل کنندة جدید رو به

 -2طرز کار شير سروو پيزوالکتریک

افوایش گذاشته است به طوری که این عملگرها می توانند
به کمک یک بخش متحر

ارتعاش کریستال های

شکل ( )1مکانیوم حرکتی ماسرورة شریررا کره توسرط یرک

پیووالکتریک را به شکل حرکت یا توان تبدیل کنند [ 1و

اهرم کنترل میشود نشان میدهد.

 .]2این عملگرها می توانند به تفکیک پذیری و انتقال

با توجه به ساختمان شیر ،اجوای پیووالکتریک شیر در باالی

جابجایی های اجسام با سرعت باال و همچنین بسیاری
مشخصه های موردعالقه مانند زمان پاسخ کوتاه ،توان
خروجی باال ،اندازة کوچک و کنترل-پذیری خوب دست

بدنة آن و به صورت موازی با حرکت ماسورة شیر قرار داده
میشود.

یابند [ .]3بیشتر عملگرهای پیووالکتریک یک درجه آزادی
هستند .این بدان معنی است که عملگرها یک حرکت خطی
یک جهته یا یک حرکت دورانی تولید می کنند .فقط
تعداد کمی از عملگرهای چند درجه آزادی وجود دارند
که می توانند به راحتی در تمامی جهت ها عمل کنند [.]4
بیشتر عملگرهای پیووالکتریک یک درجه آزادی هستند.
این بدان معنی است که این عملگرها یک حرکت خطی
یک جهته یا یک حرکت دورانی تولید میکنند .فقط تعداد

شکل ( )1طرز کار شیر سروو پنوماتیک پیووالکتریک

کمی از عملگرهای چند درجه آزادی میتوانند به راحتی

 -1-1مدلسازی ریاضي ش ير س روو پيزوالکتری ک

در تمامی جهت ها عمل کنند [ .]5برای کنترل یک سیستم
پنوماتیک ،به کمک شیر کنترل تناسبی الزم است که پاسخ
شیر به سیگنال ورودی خیلی سریع باشد .برای شیرهای برقی
با محر

سلونئید ،با طراحی یک کنترلر داخلی برای ولو

این مورد برآورده می شود [ .]6زنگ و همکاران در سال

پنوماتيکي

1

با توجه به شکل ( )1در شکل ( )2مدل دینامیکی ساده شدة
مکانیوم حرکت ماسورة شیر که در چندین مرجع آورده
شده است که کاملترین آن در ] [7و ] [8میباشد نشان داده

 2112با شبیه سازی یک شیر پنوماتیکی با محر

شده است ،که در این مدل دینامیکی نوع سیال هوا میباشد،

پیووالکتریک نشان دادند که سرعت این شیر نسبت به یک

تراکمپذیری و تغییرات چگالی با فشار در نظر گرفته شده

الکترومغناطیس شش تا ده برابر بیشتر است

است .معادالت دینامیکی مدل از مرجع ] [7و ] [8استخراج

شیر با محر

[ .]7علی رغم تحقیقات گسترده در زمینه محر های

شده است که در ادامه به آن پرداخته شده است.
1- Pneumatic Servo Valve

44

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي مکانيک جامدات/تابستان / 3131سال هفتم /شماره اول

a
b I ..
b
a .
 M 2  ) x  [µ2  µ1 ] x
b
a ab
a
b
a
 K 1 x   K 1d 33n  u
b

با توجه به شکل ( )2و با استفاده از قانون دوم نیوتن
()5

میتوان معادالت دیفرانسیلی حرکت را بدست آورد.

(M 1

با توجه به شکل ( )3مدار الکتریکی پیوو الکتریک ،یک
مدار  RCمی باشد .معادله دیفرانسیل یک مدار  RCبه
صورت زیر بیان می شود که درآن  uاختالف پتانسیل بین
اجوای پیوو الکتریک و  u0ولتاژ ورودی می باشد:
.

(RC) u + u = u0

شکل ( )2مدل دینامیکی حرکت ماسورة شیر ][7

معادالت حاکم بر این سیستم به صورت زیر هستند:
.

شکل ( )3مدار الکتریکی پیوو الکتریک

..

M 1 x 1  µ1 x 1  K 1x 1  f  F1

()1

.

()2

..

M 2 x  µ2 x  F2
..

F1a  F2b  I   0

()3

 -3بيان معادالت در فضای حالت
.

با تعریف متغیرهای حالت به صورت  X1= xو X2= x

و  X3= uخواهیم داشت:
.

X1  x ; X 1  X 2

که در آن  M 1جرم معادل اجوا پیووالکتریک M 2 ،جرم
معادل

ماسورة

شیر،

k1

Z
H
K
X1  X 2  X3
E
E
E
.
.
1
1
X3  u ; X 3 u  
X3 
u0
RC
RC
..

ضریب

سختی

اجوا

پیووالکتریک 1 ،و   2ضرایب میرایی I ،اینرسی
حرکتی اهرم F1 ،و  F2نیروهای ورودی به اهرم و خروجی
از اهرم f ،نیروی ایجاد شده توسط اجوا پیووالکتریک می-
باشد [ .]9نیروی تولید شده در عملگر پیووالکتریک را می
توان به صورت رابطة زیرمدل کرد.
()4

F0  d 33nk 1U

که در آن  d 33ضریب شارژ پیووالکتریک n ،تعداد الیه-
های آن U ،ولتاژ اعمالی و  k1ضریب سختی میباشد.
با فرض جابجائی زاویه ای کوچک اهرم صلب رابط و با
استفاده از معادالت ( )1و ( )2معادلة دیفرانسیل شیر سروو
بر حسب جابجایی ماسوره ) (xو ولتاژ ورودی ) (uبه
صورت زیر بیان می شود:

.

;X 2  x  

.

X2  x

در نتیجه فرم ماتریسی فضای حالت به صورت زیر خواهد
بود:
x  Ax  Bu

 y  Cx  Du

()6



U 0






0 
 0
X


1

K    
 X 2    0
E 
X   1
1   3 


 RC
RC 

1
H
E
0




 .   0
X
1
  
 .   Z
X 2   
 .   E
X 3   0
 


X 1 
y  X  1 0 0  X 2 
 X 3 
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 -4طراحي کنترلر

با استفاده از مقادیر  و  ،  nمکان قطب های سیستم

 -1-4طراحي سيستم سروو نوع یک [:]11

مشخص میشود .سپس با استفاده از فرمول آکرمن که به

اگر معادالت سیستم به صورت زیر در نظرگرفته شده باشد :
 x  Ax  Bu

 y  Cx

()6
فرض کنیم که ورودی به شکل زیر باشد :

)K  [0 0 ... 0 1][ B AB ....An1B]1 ( A

()11

که در آن )  (Aمعادلة مشخصة قطب های مطلوب سیستم
میباشد .سپس ماتریس  A-BKرا محاسبه کرده و رابطة

u  Kx  k1r

()7

صورت زیر میباشد ،بهرة ماتریس  Kرا بدست آورده:

( )15را بدست آورده .با داشتن معادلة سیستم پاسخ پله برای

که در آن  rورودی مرجع میباشد که در اینجا یک تابع پله

سیستم سروو نوع  1رسم شده است.

است و

 -2-4طراحي مشاهدهگر 3حالت مرتبه کامل [:]11

] K = [k1 k2 … knو همچنین برای خروجی داشته باشیم

اگر رتبة ماتریس مشاهدهپذیر با درجه تابع تبدیل سیستم

 .y = x1اگرورودی مرجع در زمان  t = 0در نظر گرفته

یکسان باشد ،سیستم موردنظر به صورت کامل مشاهدهپذیر

شود ،برای  ، t>0با جایگذاری رابطة ( )7در رابطة ()6

است .پس میتوان مشاهدهگر حالت مرتبه کامل برای

خواهیم داشت :

سیستم طراحی کرد .قطب های مطلوب را معموالً  2تا 5

()8

x  Ax  Bu  ( A  BK ) x  Bk1r

برای طراحی سیستم سروو نوع  1به طوری که قطب ها در
مکان های مطلوب قرار گیرند مراحل زیر را انجام داده :
شرایط مطلوب و موردانتظار برای طراحی عبارت است از:
درصد فراجهش ، 11 =1زمان نشست1/15 = 2
با استفاده از روابط زیر با داشتن درصد فراجهش و زمان
نشست ( )Tsمطلوب طراحی  ،مقادیر  و   nبدست می-

این قطب ها و استفاده از فرمول آکرمن ماتریس بهرة
مشاهدهگر حالت  K eرا از رابطة زیر بدست آورده:
()11

T

T

n1

]C ] [0 0 ... 0 1

K e  ( A)[C AC ....A

که در آن )  (Aچندجملهای مشخصة مطلوب مشاهدهگر
حالت است .سپس تابع تبدیل مشاهدهگرحالت را بدست -
آورده و منحنیهای پاسخ به شرایط اولیه رسم میشود.
 -5محاسبات و نتایج :

آید.
()9

برابر قطبهای مطلوب کنترلر در نظر میگیرند .با داشتن

,

) ln(%OS /100
2

))  (ln(%OS /100
2

3
T s

 

روش های دیگری نظیر آنالیو مودال و شبکه های مصنوعی
برای شناسایی مدل های دینامیکی سیستم ها و شناسایی

n 

مقادیر پارامترها وجود دارد ولی چون موضوع این مقاله
طراحی کنترلر بوده به این روشها پرداخته نشده است و تنها
مقادیری که در مراجع بوده مورد استفاده قرار گرفته است.

Overshoot
Settling time

1
2

observer

3
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برای یک مدل آزمایشگاهی شیر پنوماتیکی و مواد

بنابراین سیستم ،نوع صفراست .پاسخ پله این سیستم به

پیووالکتریک ،پارامترها را به صورت زیردر نظر گرفته می-

صورت نمودارشکل  4می باشد .مشاهده می شود که پاسخ

شوند]: [7

سیستم به ورودی پله واحد برابر با  6×10-5است .یعنی

K1=2.5×107 (N/m), L1=5 mm, L2=40 mm,

سیستم دارای خطای دائمی  0.99994می باشد.

m1=0.04 kg, m2=0.02 kg, I=5.4×10-6 (kg/m2),
c=3.6×10-6 (F), R=50 Ω, d33=1.5×10-8 (m/V),
(kg/mm3),

ρ=7.5×10-6

N/(m/s),

μ1=1000

n=500, µ2= 50 N.S/m

با جایگذاری عددی خواهیم داشت :
E = 0.192 ; H = 525 ; Z = 3.125 × 106
K = 187.5 ; RC = 1.8 × 10-4

و ماتریسهای حالت به صورت زیر تعریف می شوند :
0

976.6 
5555.56 

1
2.734 104
0

0

A   1.627 107

0

 0 
B   0 
5555.56 

شکل ( )4پاسخ پله سیستم قبل از طراحی کنترلر

بنابراین طراحی انتگرال گیر ،ضروری است.
نمودار بلوکی طراحی سیستم سرووی نوع  ، 1برای این
سیستم به صورت شکل ( )5می باشد:

C  1 0 0

ابتدا ماتریس کنترل پذیری را تشکیل داده و کنتررل پرذیری
سیستم را بررسری مریکنریم .شرر کنتررل پرذیری محاسربه
ماتریس کامل بودنرنک به طورت زیر میباشد.
]M = [B AB A2B

شکل ( )5نمودار بلوکی سیستم

برای طراحی سیستم سرووی نوع  ،1یک انتگرال گیر در

درجه ماتریس کنترلپذیری کامل و برابر با  3است .بنابراین

مسیر پیشخورد ،بین مقایسه کننده خطا و دستگاه قرار می

سیستم کنترل پذیر کامل حالت است .در این مقاله سیستم به

گیرد .با فرض اینکه تمام متغیر های حالت را می توان فید

صورت ذاتی کنترل پذیر است و تغییر پارامترها تاثیری بر

بک کرد ،طراحی انتگرال گیردرصورتی امکان پذیر است

کنترلپذیری سیستم ندارد.

که رتبه ماتریس زیر ،کامل باشد:

قطب های سیستم که مقادیر ویژه ماتریس  Aهستند،
عبارتند از:
 = P = -1367.1875 ± 3795.63437910499 i ; P5555.56

B
0 

A
 C


با تشکیل ماتریس فوق ،مشاهده می شود که رتبه آن برابر 4
است .بنابراین طراحی انتگرال گیر امکان پذیر است.
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 -1-5طراحي کنترلر به روش قطبهای غالب

با تعریف ماتریسهای زیر ،پاسخ سیستم به ورودی پله واحد

محل مطلوب قطبهای سیستم را طوری تعیین کرده که

به صورت شکل ( )6به دست می آید :

زمان نشست  1/1ثانیه و بیشترین فرا جهش  11درصد باشد.

0 ˆ  B 
,B   
0
0

با این مقادیر قطبهای غالب سیستم  -30 ± 40.95iمی-

0 ; Dˆ  0

گردد همچنین قطبهای سوم و چهارم را برابر -300

فرض کرده و با استفاده از دستور آکرمن مقادیر ماتریس
بهره فیدبک ) (Kو ثابت بهره انتگرال گیر ) (KIبه صورت

A
Aˆ  
 C
Cˆ  C

)Kˆ =acker( Â , Bˆ , J
300 300

J   30  40.95i

30  40.95i

زیر بدست میآید.
]-5.8

K = [80008.43 131.47

;]AA= [A-B×K B×KI ; -C 0

KI = 42.746

;]BB= [0; 0; 0; 1

 -1 -1-5پاسخ سيستم طراحي شده به ورودی پله

;]CC=[C 0
;]DD= [0

واحد
شیرهای کنترلی معموال حول یک نقطه کاری ،جریان سیال

;t= 0: 0.01: 1
;)[x,y,t]=step(AA,BB,CC,DD,1,t

را کنترل میکنند و باز وبسته شدن سریع معموال در شیرهای

; x1=[1 0 0 0] × yT

باز -بسته  on/offانجام میشود .برای طراحی کنترلر
شیرهای کنترلی معموال تابع ورودی که مورد توجه قرار
میگیرد تابع پله میباشد و عملکرد شیر با کنترلر طراحی
شده برای این ورودی معموال مناسب میباشد و در اکثر
مقاالت ،شبیهسازی برای ورودی پله انجام شده است .لذا در
این مقاله نیو این شبیهسازی برای ورودی پله انجام شده
است.
اکنون که ماتریس بهره فیدبک ) (Kو ثابت بهره انتگرال
گیر ) (K Iتعیین شده اند ،پاسخ پله سیستم از معادله زیر به
دست میآید:

BK I   x  0

r
0    1

 x   A  BK
    C
  

خروجی سیستم برابر است با :

x 
y  1 0 0 0    0 r
 

شکل ( )6پاسخ سیستم طراحی شده با معیار قطب های غالب به ورودی
پله واحد

مشاهده می شود که پاسخ سیستم بسیار سریع است و خطای
حالت ماندگار صفر است.
 -2-5طراحي کنترلر با معيار بسل:
قطب های تابع انتقال بسل برای یک سیستم مرتبه چهار به
ازای  wn = 1 rad/sعبارتند از [:]8
)(S+0.6573±0.8302i)(S+0.9047±0.2711i
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برای این که سیستم سریع پیشرفت کند و زمان نشست

در این حالت پاسخ سیستم به ورودی پله واحد به صورت

مطلوب شود ،فرکانس را ده برابر کرده و قطبهای مطلوب

شکل ( )9به دست می آید .با توجه به شکل ( )9مشاهده

سیستم ،برای  wn = 10 rad/sبه صورت زیر تعریف می-

می شود که پاسخ سیستم نسبت به حالت های قبل کندتر

شوند:

است .مشاهده می شود که پاسخ سیستم کند است.
] -9.047 ± 2.711i
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J=[-6.573 ± 8.302i

با استفاده از دستور آکرمن مقادیر بهره عبارتند از:
] K =[81892.66 134.61 -5.91
KI = 0.0018

در این حالت پاسخ سیستم به ورودی پله واحد به صورت

زمان نشست  0/5852 :ثانیه

شکل ( )8به دست میآید.

ماکزیمم فرا جهش  5/6055 :درصد

شکل ( )8پاسخ پله سیستم طراحی شده با معیار ITAE

 -4-5طراحي مشاهده گر حالت :

زمان نشست  0/8585 :ثانیه

در روش جایدهی قطب ،فرض می شود که تمام متغیرهای

ماکزیمم فرا جهش 0/629 :درصد

حالت برای فید بک مهیا هستند .ولی در عمل تمام متغیرهای
حالت ،برای فیدبک دردسترس نیستند .وظیفه مشاهده گر این

شکل ( )7پاسخ پله سیستم طراحی شده با معیار بسل

مشاهده می شود که پاسرخ سیسرتم سرریع اسرت و مراکویمم
فراجهش صفر است.

است که با گرفتن بردار ورودی و متغیر خروجی (که با سنسور اندازه
گرفته می شود ،یک  nکدر به عنوان سنسور استفاده شده
است .هر چند سنسورهای دیگری نظیر سنسورهای
پنیوالکتریک ،پتانسیومتر و  ...نیو میتواند استفاده شود).

 -3-5طراحي کنترلر با معيار :ITAE
قطب های تابع انتقال ایتائه برای سیستم مرتبه چهار به ازای
 wn = 1 rad/sعبارتند از[:]8

متغیرهای حالت را تخمین می زند ،به همین دلیل مشاهده گر
طراحی شده است.

)(S+0.424±1.263i)(S+0.626±0.4141i

ابتدا شر مشاهده پذیری ،برای سیستم بررسی شده است.

قطب های مطلوب سیستم ،برای wn = 10 rad/sبه صورت

ماتریس مشاهده پذیری ) (Oبه صورت زیر تعریف می
شود .شر

زیر تعریف می شوند:
] J=[-4.24 ± 12.63i -6.26 ± 4.141i

و با استفاده از دستور آکرمن مقادیر بهره عبارتند از:

مشاهده پذیری آن است که رتبه ا ماتریس

مشاهدهپذیری کامل باشد.
O = [C CA CA2]T

] K =[81923.37 134.67 -5.91

مقادیر ویژه مطلوب معادله مشخصه ،به نحوی انتخاب می

KI = 0.0018

شوند که سرعت مشاهده گر حالت ،حداقل دو تا پنج برابر

طراحي سيستم سرووی نوع یک و مشاهدهگرمرتبه کامل به روش جایدهي قطب برای . . .
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سرعت سیستم حلقه بسته باشد .بنابراین محل قطب های
مطلوب مشاهده گر ،دوتاپنج برابر دورتر از محل قطبهای

()13

) U (s
 K (sI  A  K eC  BK )1 K e
) Y (s



کنترلرانتخاب میشوند .برای به دست آوردن ماتریس بهره

با انجام عملیات ماتریسی،تابع تبدیل کنترل کننده مشاهده

مشاهده گر ،مسئله طراحی کنترلر برای سیستم همواد زیر

گر به صورت زیر به دست می آید :
)U (s ) (92605658)s 2  (71831258419)s  (1.277e  15

)Y (s ) s 3  (6309)s 2  (222356000)s  (76625767110

حل میشود.
T
T

] [ x]  A [ x]  C [u

T

][ y ]  B [ x

()12

y = BT x

با طراحی کنترلر برای سیستم همواد ،مقادیر بهره مشاهده گر

در ادامه پاسخ سیستم به شرایط اولیه فرضی بررسی می شود
شرایط اولیه را به صورت زیر تعریف کرده :
0.5
e (0)   0 
 0 

به دست می آیند.
 -1-4-5طراحي مشاهده گر حالت با معيار قطب
های غالب:

0
; x (0)  0 
0 

پاسخ سیستم به شرایط اولیه به صورت زیر تعیین می شود :
 x 
A  K eC   e 

با انتخاب قطب های مشاهده گر در فاصله دو برابر از قطب

BK

های کنترلر ماتریس بهره مشاهده گر به صورت زیر به

 x   A  BK
e    0
  

دست می آید:

با تعریف ماتریسهای زیر ،پاسخ سیستم به شرایط اولیه به

Ke =[-4989.93 13113592.05 -88684288.21]T

دست میآید.

و از قسمت قبل ،بهره کنترلر(ماتریس بهره فیدبک حالت) به

;))sys=ss(AA,eye(6),eye(6),eye(6

صورت زیر میباشد:
]-5.8

AA=[A-B×K]; B×K; zeros(3,3) A-Ke×C
t=0.1: 0: 0.01

K = [80008.43 131.47

ماتریس بهره مشاهدهگر طوری انتخاب شده است که
مقادیر ویژه  -60 ± 81.86iو  -600را داشته باشد.

;)z=initial (sys, [ 0 ; 0 ;0.5 ; 0 ; 0 ; 0], t
;x1=[1 0 0 0 0 0]× zT

پاسخ  x1به صورت شکل ( )11می باشد:

اگر به جای فیدبک حالت ،فیدبک حالت مشاهده شده را
به کار برده  ،نمودار بلوکی سیستم به صورت شکل  9می
باشد :

شکل ( )9نمودار بلوکی مشاهدهگر

در این حالت تابع تبدیل کنترلکننده مشاهدهگر از رابطه
زیر به دست میآید:

شکل ( )11پاسخ  X1مشاهده گر به شرایط اولیه
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نوع یک برای شیر کنترل پیوو الکتریک است و با این

و با تشکیل ماتریس های زیر:
;)z=initial (sys,[1;0;0;.5;0;0],t

کنترلر ،شیر بسیار سریع است.

;e1= [0 0 0 1 0 0]×zT

ودر بازه زمانی:

جدول ( )1نتایج طراحی سیستم
زمان نشست (ثانیه)

ماکویمم فراجهش

معیار طراحی

1 /2

%11

قطب های غالب

1 /7

1

بسل

1 /2

%2

ITAE

; t= 0.02 : 0.001 : 0

پاسخ  e1به صورت شکل ( )11می باشد:

فهرست عالئم

شکل ( )11پاسخ  e1مشاهدهگر به شرایط اولیه

 -6جمعبندی:
در این مقاله مدلسازی و طراحی کنترلر برای یک شیر سروو
پیووالکتریک انجام گرفت .برای این منظور مدل ریاضی و
معادالت حالت استخراج شد و بدنبال آن و با توجه به نوع
سیستم ،خودتنظیم به روش جایدهی قطب ،مشاهدهگر
کامل-مرتبه

و کنترلر طراحی گردید .در هر قسمت

مشخصات مهم کنترلی سیستم شامل فراجهش و زمان

جرم معادل اجوای پیووالکتریک

M1

جرم معادل ماسورة شیر

M2

ضریب سختی اجوای پیووالکتریک

K1

ضریب میرایی اجوای پیووالکتریک

µ1

ضریب میرایی ماسوره شیر

µ2

ممان اینرسی حرکتی اهرم

I

نیروی وارد به اهرم از طرف اجوای
پیووالکتریک

F1

نیروی خروجی از اهرم

F2

نیروی ایجاد شده در اجوا پیووالکتریک

f

طول اهرم رابط

 aوb

جابجائی زاویه ای اهرم

Θ

جابجائی خطی اسپول شیر

X

جابجائی خطی محر

پیوو الکتریک

x1

ضریب شارژ پیووالکتریک

d33

تعداد الیه های پیووالکتریک

N

مقاومت الکتریکی

R

ظرفیت خازن

c

پاسخ شیر به سیگنال ولتاژ ورودی در طراحی با معیار

اختالف پتانسیل الکتریکی

u

قطبهای غالب ،بسیار سریع است .نتایج در جدول ( )1نشان

ولتاژ ورودی

u0

داده شده است .مشاهده میشود که در معیار بسل ،ماکویمم

ضریب سختی اجوای پیووالکتریک

K1

فرا جهش بهترین حالت ممکن رادارد و با معیار قطب های

ماتریسهای حالت

 B ،Aو C

مرتبه ماتریس حالت

n

ماتریس متغیرهای حالت

][x

ماتریس سیگنال کنترل (ورودی کنترلر)

][u

نشست استخراج گردید .در نهایت پاسخ به ورودی پله برای
سیستم سروو نوع  1و پاسخ سیستم به شرایط اولیه هریک از
کنترلرها در منحنی هایی نشان داده شد و مشاهده شد که

غالب زمان نشست کمترین مقدار را دارد .بنابر این معیار
قطب های غالب ،بهترین معیار برای طراحی سیستم سرووی

. . . طراحي سيستم سرووی نوع یک و مشاهدهگرمرتبه کامل به روش جایدهي قطب برای

linear motors, Ultrasonics, Vol. 38, 2000,
pp. 37–40.

[y]
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ماتریس خروجی سیتم

 ( A)

معادلة مشخصة قطب های مطلوب سیستم

K

ماتریس بهره فیدبک

[4] Gouda Y., Nakamura K., Ueha S., A
miniaturization of the multi-degree-offreedom ultrasonic actuator using a small
cylinder fixed on a substrate, in:
Proceedings of the second International
Workshop on Piezoelectric Materials and
Applications in Actuators, Paderborn
Germany, 2005, pp. 263–267.

kI

ثابت بهره انتگرال گیر

e(t)

بردار خطا



خروجی انتگرال گیر

r

)سیگنال ورودی مرجع (پله واحد

M

[5] Gouda.Y., Nakamura.K., Ueha.S. "A
miniaturiza-tion of the multi-degree-of-

ماتریس کنترل پذیری

O

ماتریس مشاهدهپذیری

OS%

درصد فراجهش

Ts

زمان نشست

wn

فرکانس طبیعی

freedom ultrasonic actuator using a small
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1

نسبت میرائی

t

زمان

P

قطبهای سیستم

J

قطبهای مطلوب سیستم

e(0)

خطای اولیه

x(o)

موقعیت اولیه

e

مشتق خطا نسبت به زمان

X1

پاسخ موقعیت سیستم به شرایط اولیه

e1

پاسخ خطای سیستم به شرایط اولیه

T

ترانهاده ماتریس

•

مشتق نسبت به زمان

i

قسمت موهومی عدد مختلط

S

متغیر بیان معادالت در حوزه الپالس
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