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تقديم به فرزانه عزيزم

ج

تقدير و تشكر
برخود الزم میدانم از زحماتی که استتتتاد عمیمم دکتر اکبرزاده در طول ان ام پایان نامه کشتتتیدند و
همواره گوشی شنوا برای سواالتم داشتند تشکر نمایم.
همچنین از دکتر ر سول صالحی در بخش نگا شت شرکت ایپکو که فر صت این تحقیق را برایم فراهم
آوردند و در بخش های مختلف تحقیق پایان نامه راهنمایم بودند کمال تشکر را دارم.
و در پایان الزم ا ست مراتب ت شکر و قدردانی خویش را به ا ساتید و بمرگواران مخ صو ص ًا دو ست عمیمم
مهندس م صطفی اخیانی که در طی مدت ان ام این ر ساله ،من را از تو صیه ها و محبت های خود بی
نصیب نگذاشتند ،ابراز نمایم.

د

تعهد نامه
Article I.
این ا نب  .......................................................دانشتتت وی دوره کارشتتت ناستتتی ارشتتتتد رشتتت ته
پایان نامه
شاهرود نوی سنده
Article
 ...............................................دان شکده  ....................................دان شگاه صنعتی II.
 ................................................................................................................................................تتتحتتت راهتتنتتمتتا تتی
Article III.
 .............................متعهد می شوم .
Article IV.



تحقیقات در این پایان نامه توسط این انب ان ام شده است و از صحت و اصالت برخوردار است .



در استفاده از نتایج پژوهشهای محققان دیگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است .



مطالب مندرج در پایان نامه تاکنون توستتتط خود یا فرد دیگری برای دریافت هیو نود مدرک یا امتیازی در هیو جا ارا ه

Article V.

نشده است .


Article
VI.
اهرود
دانشگاه صنعتی ش
کلیه حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد و مقاالت مستخرج با نام «

» و یا «  » Shahrood University of Technologyبه چاپ خواهد رسید .


 Articleنامه
 VII.م ستخرج از پایان
حقوق معنوی تمام افرادی که در به د ست آمدن نتایح ا صلی پایان نامه تأثیرگذار بوده اند در مقاالت
رعایت می گردد.



در کلیه مراحل ان ام این پایان نامه  ،در مواردی که از موجود زنده ( یا بافتهای آنها ) ا ستفاده شده ا ست ضوابط و ا صول
اخالقی رعایت شده است .



در کلیه مراحل ان ام این پایان نامه ،در مواردی که به حوزه اطالعات شخ صی افراد د ستر سی یافته یا ا ستفاده شده ا ست
اصل رازداری  ،ضوابط و اصول اخالق انسانی رعایت شده است.

تاریخ
امضای دانشجو

مالکیت نتایج و حق نشر




کلیه حقوق معنوی این اثر و مح صوالت آن (مقاالت م ستخرج  ،کتاب  ،برنامه های رایانه ای  ،نرم افمار
ها و ت هیمات ساخته شده است ) متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد  .این مطلب باید به نحو
مقتضی در تولیدات علمی مربوطه ذکر شود .
استفاده از اطالعات و نتایج موجود در پایان نامه بدون ذکر مرجع م

از نمی باشد.

ه
مالکیت نتایج و حق نشر

Article VIII.

چكيده:
امروزه خودروسازان در سرار جهان برای عملکرد بهینه قطعات حیاتی خودرو،سیستمهای
الکترومکانیکی را به جای سیستم های مکانیکی پیاده سازی میکنند .یکی از این قطعات در موتورهای
احتراق داخلی جرقه ای  ،دریچه گاز الکترونیکی است.این دریچه به کمک موتور جریان -مستقیم مقدار
ورود هوا به موتور را تنظیم میکند که این تنظیم من ر به کنترل نسبت هوا به سوخت می شود .سیستم
دریچهگازالکترونیکی به خاطر وجود عوامل اصطکاک،فنر و  ...رفتار غیرخطیاش را به صورت دو حلقه
هیسترزیس نشان میدهد.
در این پایاننامه ابتدا سیستم دریچهگازالکترونیکی مدلسازی شده و سپس پارامترهای مدل با
آزمایشهایی که در عمل ان امشده ،شناسایی شدهاند،در ادامه با ان ام آزمایشهایی پارامترهای شناسایی
شده ،ارزیابی و برای بهبود عملکرد تنظیم شدهاند تا مدل پیشنهادی ،تاییدنهایی شود و نماینده خوبی
برای دینامیک سیستم واقعی باشد .بعد از این مرحله به بررسی خواستههای کنترلی از سیستم پرداخته
و بر این مبنا کنترلکنندههایی طراحی کردهایم تا خواستههای مورد نظر برآوردهشوند.از روش کنترل-
ولتاژ در مسیر پسخور با وارد کردن عدم قطعیتها و کنترل معکوس با استفاده از شبکههای عصبیفازی
پایهای شعاعی در مسیر پیشخور برای یادگیری عدم قطعیتها استفادهشدهاست.

کلمات کلیدی:شتتناستتایی،مدلستتازی ،ستتیستتتم های غیر خطی،دریچه گاز الکترونیکی ،شتتبکه
عصبی-فازی ،تابع مبتنی برشعاد،کنترل معکوس،کنترل مبتنی بر ولتاژ.
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 1فصل اول  :معرفي
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 1-1مقدمه
پیشتترفت علم الکترونیک و کارآیی آن در قرن حاضتتر ،خودروستتازان را بر آن داشتتتهاستتت که
سی ستمهای به طور کامل مکانیکی که تا دهه ی اخیر در ساخت خودرو ا ستفاده شده ا ست [ ]1را با
سی ستمهای الکترومکانیکی جایگمین کنند ،تا کنترل بی شتر و بهتری بر عملکرد سی ستمهای مختلف
در خودرو دا شته با شند .از مهمترین این سی ستمها می توان به سی ستم ترمم فعال ،1سی ستم تعلیق و
دریچه گاز اشاره کرد [.]2
برای کنترل این سی ستمهای الکترومکانیکی در خودرو ،نیاز به مغم فرمانروایی ا ست تا اطالعات
مختلف از شتتترایط کاری و محیطی موتور که توستتتط حستتتگرها فرستتتتاده شتتتده را پردازش کند ،و
سیگنالهای فرمان الکتریکیای که موجب عملکرد بهینهی این سی ستمها می شوند را تولید کند ،این
مغم برنامهپذیر در خودروها ،واحد الکترونیکی کنترل 2نامیده میشتتتود که در شککكل  2-1این فرآیند
مشاهده میشود[.]3
از اهداف این جایگمینی ها می توان به افمایش ستتترعت عکس العمل محرک ها ،بهبود حالت
رانندگی ،کاهش همینه ،کاهش م صرف سوخت ،کاهش آالیندگی خودروها و راحتی م سافرین ا شاره
کرد[.]4

-Active Brake System
)-Electronic Control Unit (ECU
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شكل  1-1طرحواره اي از ارتباط حسگرها و عملگرهاي مختلف با مغزالكترونيكيخودرو

3

 2-1دريچهگازالكترونيكي
در این بخش به ساختار دریچهگازالکترونیکی و عملکرد رفتار آن میپردازیم.
فلسفه به وجود آمدن دریچه گاز:
در بعضتتی شتترایط خودرو نیاز به حداکور توان تولیدی ندارد ،پس گشتتتاور و توان خروجی باید
کنترل شوند ،که این وظیفه را در خودروهای احتراق داخلی ،دریچه گاز بر عهده دارد .دو نود مکانیسم
کنترلی برای این منظور استفاده شده است-1 :دریچه مکانیکی -2دریچه گاز الکترونیکی [.]5
چون دریچهگازالکترونیکی جایگمین دریچهگازمکانیکی شتتدهاستتت،ابتدا به توضتتیح مکانیستتم
دریچه گاز مکانیکی میپردازیم.

شكل  2-1طرحواره اي از نقش دريچهگازالكترونيكي در کنترل دبيهواي ورودي

دریچهگاز به وستتیلهی صتتفحه فلمی ای که در آن تعبیه شتتده ،کنترل کننده دبی هوا به داخل
موتور ا ست تا هوا با سوخت ترکیب شود و موتور طی فرآیندی که ق سمتی از فرآیند در شکل 2-1
4

نشان داده شده تولید گشتاور کند.

شكل  1-1اصول دريچهگاز مكانيكي[]6

گشتاور تولیدی موتور با مقدار هوای ورودی نسبت مستقیم دارد [ ،]7از این رابطه برای ای اد پدالگاز
در خودرو استتتفاده شتتده استتت ،همانطوری که در شكل  1-1مش تاهده میکنید پدال گاز با رابطی
مکانیکی به طور مستتتقیم به دریچه متصتتل شتتده و راننده هر چه بیشتتتر پدالگاز (پدال هوا) را فشتار
دهد ،صفحهی دریچه بیشتر باز شده و هوای بیشتری وارد موتور میشود و در نتی ه گشتاور بیشتری
تولید می شود ،این نود کنترل ،کنترل تنا سبی نام دارد (ف شار بی شتر بر روی پدالگاز :هوای بی شتر،
فشار کمتر بر روی پدالگاز  :هوای کمتر)[. ]8

شكل  4-1دريچهگازالكترونيكي شرکت بوش
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در دریچهگازالکترونیکی این رابط مکانیکی بین دریچه و پدالگاز حذف شدهاست ،در نتی ه
برای باز و بسته کردن صفحهفلمی دریچه نیاز به محرکی داریم ،این محرک در دریچههایگاز امروزی
موتورجریان مستقیم است.
در ادامه نحوهی کارکرد دریچهگازالکترونیکی آمده است:
همانطور که در شكل  5-1مشاهده میکنید ،فرمان راننده به پدالگاز به وسیلهی حسگری که
تغییر موقعیت پدال را حس میکند(پتانسیومتر) به صورت سیگنال الکتریکی به  ECUمغم ماشین
فرستاده میشود و  ECUبر اساس -1 :سیگنال دریافتی موقعیت پدالگاز(فرمان راننده)  -2شرایط
محیطی و کاری موتور که توسط حسگرهای مختلف به  ECUفرستاده میشود ،سیگنال مرجعی که
صفحه فلمی دریچه گاز باید دنبال کند را می سازد ،حال در بخش کنترلکننده دریچه گاز الکترونیکی
که در  ECUقرار دارد ورودی ولتاژ موتور جریان مستقیم طوری ساخته میشود تا صفحه فلمی دریچه
سیگنال مرجع را دنبال کند .در دریچهگاز هم حسگر(پتانسیومتر) موقعیت صفحه فلمی قرار دارد که
موقعیت صفحه فلمی را به  ECUمیفرستد ECU ،با مقایسه موقعیت کنونی صفحه فلمی و سیگنال
مرجع ،ولتاژ موتور را توسط الگوریتم کنترل طوری تنظیم میکند تا خطا به حداقل برسد ]7[.

شكل  :5-1طرحوارهاي از مكانيسم کار دريچهگازالكترونيكي []8
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 1-1کاربردهاي دريچه گاز الكترونيكي
یکی از ممایای دریچه گاز الکترونیکی ،توانایی کنترل دبی هوای ورودی است که من ر به کنترل
نسبت هوا به سوخت و در نهایت کنترل گشتاور تولیدی موتور می شود ،پس در هر عملکرد و شرایطی
که نیاز به کنترل گشتاور موتور داشته باشیم ،حتما باید ابتدا دریچه گاز الکترونیکی کنترل شود.

1-1-1تنظيم سرعت خودرو در سرعت مطلوب
در طی رانندگی با خودروهای م هم به درچه گاز مکانیکی ،موقعیت صتتتفحه فلمی دریچه گاز
همواره بهطور مکانیکی و با استفاده از پدال گاز ،توسط راننده تنظیم میگردد .این کار در مسافرتهای
طوالنی که طی آن راننده باید ساعتها با یک سرعت ثابت در بمرگراههای بین شهری خودرو را براند،
کاری خ سته کننده خواهد بود .ا ستفاده از سی ستم دریچه گازالکترونیکی این امکان را فراهم میآورد
که در چنین شرایطی تنظیم سرعت خودرو به طور خودکار به و سیله واحد کنترل موتور صورت گیرد
[، ]14که در ادامه توضیح دادهشدهاست:
 ECUمقدار گ شتاوری را که برای ر سیدن به سرعت از پیش انتخاب شده (تو سط راننده) نیاز
است محاسبه کرده و بر این اساس موقعیت صفحه فلمی دریچه کنترل می شود تا گشتاور درخواستی
تامین گردد ،در این روش دیگر نیازی به فشردن پدال گاز توسط راننده نمیباشد [.]7
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2 - 1- 1

کاهش مقدار آالينده ها

در آزمایش هایی که توستتتط محققین شتتترکت دلفی [ ]11بر روی دو موتور دارای دریچه گاز
الکترونیکی ان ام شده ،کاهش  15در صدی در مقدار آالیندههای اک سیدهای نیتروژن و هیدروکربنها
گمارش شدهاست.
جدول  1-1تاثير دريچهگازالكترونيكي بر کاهش آاليندهها

همچنین در آزمایشهای دیگری که تو سط محققین شرکت فورد [ ، ]12بوش [ ]13و لوتوس
[ ]14ان ام شده ،تاثیر دریچه گاز بر کاهش مقدار آالیندهها بررسی شدهاست.

1- 1- 1

ديگر کاربردها:

در تحقیق شتتترکت بوش [ ]13کاربردهای دیگری نیم بیان شتتتدهاستتتت -1 :پدال گاز قابل
برنامهریمی-2 .تنظیم نیروی کشتتش موتور-3 .حفاظت و گرم کردن مبدل شتتیمیایی-4 .تعویض دنده
اتوماتیک با دا شتن م صرف سوخت بهینه-5 .کنترل نیروی ک شش در موتورهای رقیق سوز-6 .کنترل
نیروی موتور در به کار نگرفتن سیلندرها-7 .عملکرد ضد تکان شدید.

 4-1مروري بر کارهاي انجام شده
کنترل دریچه گاز الکترونیکی یک مستتهله ردیابی در کنترل ستتیستتتمهای غیرخطی محستتوب
می شود .تاکنون روشهای متعددی برای کنترل دریچه گاز الکترونیکی پیشنهاد شدهاست ،که یکی از
مهمترین روش ها در ادامه آمده است.

8

 1-4-1کنترلکننده  PIDو ترکيب  PIDبا ساير روشها
روش کنترلPIDیک راه حل ا صلی ا ست که ممیتش تنظیم پارامتر آ سان قانون کنترل و یکی
از معایبش طوالنی بودن ِ زمانِ تنظیم پارامترها ست ،در [ ]15ن شان داده شده که کنترلکننده PID
برای حالت کاری سیگنال بمرگ (تغییرات زاویه در سیگنال مرجع بیشتر از  5درجه) چون تاثیر عوامل
غیرخطی ا صطکاک و لیمپهوم( 1ناحیه مرده) کم است ،عملکرد نسبتاً مناسبی دارد (با این حال چون
ستتیستتتم در هر صتتورت غیرخطی استتت ،خطای حالت دا م برای بهرههای متناستتب ،نستتبت ثابت و
م شخ صی ندارد) ،ولی برای سیگنال کوچک (تغییرات زاویه در سیگنال مرجع بی شتر از  4.3درجه)
تحت تاثیر عوامل غیرخطی عملکرد نامناستتتبی دارد ،برای موال در کنترل دور آرام موتور که تغییرات
زاویه کمتر از  ±4.5درجه استتت ،خطای قابل قبولی ندارد .در ضتتمن چون ستتیستتتم در کل غیرخطی
استتتت به وستتتیله الگوریتم زمانبندی بهره ،دو کنترلکننده  ،PIDیکی برای ناحیه باالی لیمپهوم و
دیگری برای ناحیه زیر لیمپهوم طراحی شدها ست .برای بهبود عملکرد در حالت سیگنال کوچک در
تحقیقی که تحت حمایت شرکت فورد با همکاری دان شگاه زاگرب ان ام شده ا ست [ ،]16برای حذف
عوامل غیرخطی ابتدا این عوامل غیرخطی شنا سایی و به صورت پیشخور(مدل معکوس) با خروجی
کنترل کننده  PIDجمع و به ورودی سیستم دریچه گاز خورانده می شوند( شكل  .) 6-1بدین ترتیب
اثر عوامل غیرخطی ،با جبرانسازیای که از محاسبات به دست میآید خنوی می شود ،و سیستم تقریبا
خطی می شود ،البته این نتی ه در صورتی قابل دستیابی و معتبر خواهد بود که اثر نویم خیلی افمایش
نداشته باشد.
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لیمپ هوم
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شكل  :6-1استراتژي کنترل +PIDجبرانساز پيشخور

چون این جبران سازی بر ا ساس شنا سایی سی ستم ا ست ،عملکرد کنترل خطی دریچه گاز ن سبت به
تغییر پارامترهای دریچه گاز حستتاس استتت .تغییرات پارامترهای دریچه گاز ناشتتی از عوامل مختلفی
است ،که عبارتند از -1 :اختالف بین دریچههای مختلف در هنگام ساخت ،ناشی از اختالف بین اجمای
ستتازنده آنها -2تغییرات شتترایط محیطی مانند دمای هوا -3استتتهالک قطعات به مرور زمان .حال به
منظور وفق پیدا کردن کنترلکننده خطی با تغییرات پارامترها ،در [ ]17و [ ]18الگوریتم خود تنظیم
همانطور که در شکل  7-1م شاهده می شود ،به سی ستم کنترل خطی پی شین [ ]16ا ضافه می شود،
الگوریتم خود تنظیم میتواند هربار که موتور احتراق داخلی خاموش میشتتود اجرا شتتده و ستتیستتتم
کنترلی را از تغییرات پارامترها آگاه کند ،و هم میتواند بالدرنگ (روشتتتن بودن موتور) ،پارامترهایی از
ستتیستتتم را که ممکن استتت در ستتیکل کاری موتور تغییر کند (مانند مقاومت آرمیچر ،موقعیت ناحیه
مرده و  )...را تخمین زده و در اختیار کنترلکننده قرار دهد .نتایج عملی ن شانگر آن ا ست که سی ستم
کنترل تطبیقی خود تنظیم [ ]18نسبت به سیستم کنترل  PIDبا جبرانسازی عوامل غیرخطی []16
عملکرد بهتری دارد.
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شكل  :7-1استراتژي کنترل خود تنظيم

در راه حل کنترل غیرخطی که شتتتا مل کنترلکن نده  PIDو جبرانکن نده پس خور برای اثر های
اصطکاک و لیمپ هوم استفاده شده ،واضح نیست که چطور پارامترهای جبران کننده را برای تضمین
پایداری به د ست آوریم و هم چنین برای تنظیم اولیه  ،PIDشنا سایی پارامترهای سی ستم ضروری
است.
از ستتال  1981که تحقیق در مورد دریچهگازالکترونیکی در شتترکت فورد آغاز شتتده تا کنون ،2415
بیش از  254مقاله و تم به دریچهگازالکترونیکی پرداختهاند .بیشتتتر مقاالت در کنفرانسهای و م الت
Springer , Elsevier , IEEEو1 SAEچاپ شدهاند.

 5-1ضرورت انجام تحقيق
دانشگاههای کشور در زمینه مدل سازی ،شناسایی و کنترل در مهندسی برق ،مکانیک و کنترل
نیاز به یک سیستم غیرخطی محک 2دارند ،تا دانش ویان -به خصوص ارشد -بتوانند از درسهایی که
طی دوران تح صیل خود میگذرانند ،در عمل –آزمای شگاه -ا ستفاده کنند و فقط دید تهوری ندا شته
با شند و با آزمای شاتی که ان ام میدهند ،رابطهی بین علم و عمل برای شان به و ضوح م شخص شود و
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انگیمههای تحقیق و پژوهش و کاربردهای علمی درونشان زنده شود.
سیستم دریچه گاز الکترونیکی با توصیفاتی که در بخشهای قبل شد،سیستمی کامال غیرخطی
با اثرات اصطکاک ،فنر و لقی چرخدندهها است که میتواند در درس شناسایی به عنوان شناسایی یک
ستتتیستتتتم غیرخطی و در درسهای کنترل تطبیقی ،کنترل فازی ،کنترل عصتتتبی ،کنترل مقاوم( و
کنترلهای دیگر که برای سیستم غیرخطی وجود دارند) ،به عنوان سیستم عملی برای پیاده سازی این
الگوریتمهای کنترلی مورد استفاده قرار گیرد.

 6-1ساختار پايان نامه
در فصتتتل دوم عوامل غیرخطی موجود در دریچه گاز الکترونیکی توضتتتیح داده شتتتده ،مدل
دینامیکی سی ستم به د ست آمده و با ا ستفاده از آزمایش های عملی پارامترهای سی ستم شنا سایی
میشوند.
در فصل سوم مسهله و خواستههای کنترلی طرح می شوند و با استفاده از الگوریتم فازی-عصبی
به کنترل پیشخور ،و با استتتت فاده از روش کنترلول تاژ به کنترل پسخور دری چه گاز الکترونیکی
میپردازیم ،در ادامه هم نتی هگیری و پیشنهادات الزم برای کارهای در پیش رو ارا ه میگردد.

12

 2فصل دوم  :مدل سازي و شناسايي سيستم دريچه گاز
الكترونيكي

13

 1-2مقدمه
اولین قدم در کنترل عملی یک سی ستم مدل سازی و شنا سایی سی ستم مورد نظر ا ست ،تا -1
محقق دینامیک و رفتار ستتتیستتتتم را درک کند و -2در طی فرآیند طراحی الگوریتم کنترل ،بتواند
کیفیت الگوریتم خود را قبل از پیاده سازی در عمل با ا ستفاده از محیطهای شبیه سازی 1ت ست کند و
مشتکالت پیش آمده را برطرف کند .به همین خاطر هر چه مدل شتناستایی شتده به ستیستتم واقعی
نمدیکتر با شد ،طراحی کنترلکننده برای پیاده سازی در عمل آ سانتر می شود و نیاز به ا صالحات
اساسی کنترلکننده برای اینکه قابل پیاده سازی در عمل باشد ،نیست.
مراحل ان ام شنا سایی -1 :مدل دینامیکی سی ستمی که قرار ا ست کنترل شود ،با ا ستفاده از
معادالت فیمیکی -برای موال قانون دوم نیوتن -به دستتتت میآید-2 .برای هر یک از پارامترها ،مدل
مناستتبی انتخاب و آزمایشهای الزم برای تخمین هر یک از پارامترها ان ام میشتتود-3 .در این مرحله
که مهمترین ق سمت ا ست ،تاییدیه مدل میبا شد ،که معیارهای مختلفی برای برر سی آن وجود دارد،
یکی از معمولترین آنها ،اعمال ورودی یکسان به سیستم واقعی و سیستم شبیهسازی شده ،و بررسی
پا سخها ست ،که اگر پا سخها اختالف قابل توجهی دا شته با شند ،با سعی و خطا و رفتن به مرحله دو
سعی در رفع این اختالف میکنیم تا مدل بتواند جایگمین خوبی برای سی ستم واقعی در شبیه سازی
شود.

 2-2آشنايي با دريچه گاز الكترونيكي
دریچه گاز الکترونیکی دارای یک صتتتفحه فلمی گرد میباشتتتد -همانطورکه در شککكل 2-1
م شاهده می شود ،این صفحه درون ق سمت ا ستوانهای مانند دریچه قرار دارد -این صفحه فلمی که بر

- 1برای موال بخش  Simulinkدر نرمافمار Matlab
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سر راه هوای ورودی به منیفولد است ،دارای موقعیت زاویهای قابل کنترل است .تغییر موقعیت زاویهای
صتتتفحه فلمی موجب تغییر دبی هوای ورودی به منیفولد میشتتتود .کنترل موقعیت صتتتفحه فلمی به
وسیلهی موتور جریان مستقیم،حسگر تشخیصدهنده موقعیت –پتانسیومتر -و میکرو کنترلکنندهای
که در واحد کنترلِالکترونیکی قرار دارد ،امکانپذیر میشود [. ]16

شكل  :1-2دريچه گاز الكترونيكي ساخت شرکت بوش

با توجه به شکل  ،2-2دریچه گاز الکترونیکی دارای اجمای زیر میباشد:

شكل  :2-2طرحوارهاي از دريچه الكترونيكي []18

 -1موتور جریان م ستقیم :این موتور وظیفه تولید گ شتاور برای چرخاندن صفحه فلمی در هر
دو جهت باز شدن و بسته شدن صفحه را بر عهده دارد.
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 -2جعبه دنده- 1که از دو جفت چرخدنده ت شکیل شده :-علت ا ستفاده از چرخدندهها ،افمایش
گشتاور تولیدی توسط موتور است ،تا بتوان بر گشتاورهای مقاوم سیستم غلبه کرد .افمایش
گشتاور به ناچار کاهش سرعت را در بر دارد ،ولی چون کنترل موقعیت صفحه فلمی مد نظر
است ،سرعت در درجه دوم اهمیت است.
 -3فنر پیچ شی-بازگ شتی :2-از این فنر به دالیل ایمنی در سی ستم ا ستفاده می شود ،بدین
ترتیب که اگر به هر دلیلی موتور الکتریکی از کار بیفتد – مانند قطع شتتتدن تغذیه موتور،
خراب شتتدن موتور الکتریکی و  -...گشتتتاور حاصتتل از فنر -که به دلیل جمع شتتدن در آن
ذخیره شدها ست -صفحه فلمی را به حالت ب سته انتقال دهد ،البته وا ضح ا ست که صفحه
فلمی نباید به طور کامل ب سته شود ،چون در این صورت با از کار افتادن موتور الکتریکی،
صفحه کامال ب سته شده و خودرو به ا صطالح خفه میکند و نمیتواند به حرکت خود ادامه
دهد -که در بعضی موارد مانند سرعتهای باالی خودرو این اتفاق خطرناک است -به همین
خاطر از فنر پالنگر 3برای جلوگیری از بسته شدن کامل صفحه فلمی استفاده می شود ،این
فنر صتتتفحه فلمی فنر را در یک موقعیت پیش فر

و ثابت که کمی بمرگتر از زاویه دور

آرام 4میباشتتد نگه میدارد -تقریبا  7.5درجه -و از بستتته شتدن کامل صتتفحه توستتط فنر
بازگشتتتتی جلوگیری میکند[ . ]24به این ترتیب اگر به هر دلیلی موتور الکتریکی از کار
بیفتد ،خودرو به حرکت خود با دور آرام ادامه میدهد تا به اولین تعمیرگاه برستتتد ،به این
اثر ،اثر لنگان لنگان رفتن 5گفته می شود [. ]21پس وقتی خودرو خاموش است و در نتی ه
موتور هم گشتتتتاوری را انتقال نمی دهد ،فنرها در حالت تعادل قرار دارند و زاویهی تقریبا

1

- Gearbox
-Torsion (Return) Spring
3
Plunger Spring
4
Idle
5
 Effectلیمپ هوم
2
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 7.5نقطه تعادل سیستم محسوب میشود.
 -4حسگرهای تشخیص موقعیت :از دو پتانسیومتر تشکیل شده است ،همانطوری که در شکل
 3-2مشخص است ،پتانسیومترها به صورت عکس هم کار میکنند به این ترتیب ولتاژهای
دو پتانسیومتر در واحد کنترل الکترونیکی با هم جمع میشوند -به طور معمول حاصل

شكل  :1-2مشخصه حسگرها []11

جمع مستتاوی  5ولت استتت -و اگر مقدار نامعقول ثبت شتتود ،نشتتاندهندهی معیوب بودن
پتانستتتیومترهاستتتت-یا تداخل ستتتیگنال ِ تاثیرگذار بر روی ولتاژ حستتتگر -و واحد کنترل
الکترونیکی برای چک کردن پتانسیومترها به راننده اخطار میدهد [.]22
دریچه گاز الکترونیکی از دید ورودی-خروجی به صورت شکل  4-2است.

شكل  :4-2دريچه گاز از ديد ورودي-خروجي

که  uسیگنال ورودی -کنترل -ولتاژ آرمیچر و  φسیگنال خروجی – اندازهگیری -درجه میباشند.
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 1-2مدلسازي دريچه گاز الكترونيكي
ستتیستتتم دریچه گاز الکترونیکی به شتتدت غیرخطی استتت ،ابتدا برای درک بهتر ستتیستتتمهای
غیرخطی به بررسی ویژگیهای سیستم خطی میپردازیم:
سیستمهای خطی دو ویژگی اصلی دارند-1 :جمع آثار-2 1همگنی

2

 -1خا صیت جمع آثار همانطور که از ا سمش پیدا ست به این معنا ست که پا سخ خروجی سی ستم به
جمع ورودیها برابر است با جمع پاسخهای سیستم به ورودیهای م ما.
 -2اگر ورودی در عددی ثابت ضرب شود خروجی هم در همان عددثابت ضرب میشود.
سیستم دریچهگاز چون دارای مشخصات غیرخطی در ناحیههای کاریاش میباشد ،بنابراین دو خاصیت
باال در کل ناحیه کاری دریچهگاز صدق نمیکنند.

برای درک رفتار غیرخطی در سی ستم دریچه گاز منحنی ا ستاتیک بار -در بخشهای بعدی
این منحنی با شناسایی پارامترها به دست میآید -در شکل  5-2آورده شده ،همانطور که از شکل
پیدا ست ورودی ) (uو خروجی ) (θدر کلِ ناحیهکار با هم رابطهی خطی ندارند ،در ادامه به تحلیل
این نمودار میپردازیم:

-Superposition
-Homogeneity
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شكل  :5-2مشخصهغيرخطي(ناحيههاي مرده و هيسترزيس) دريچهگازالكترونيكي []21

 :1در ابتدا صتتفحه فلمی دریچه در موقعیت کامالً بستتته قرار دارد و با افمایش مقدار ولتاژ منفی
هیو تغییری در مقدار موقعیت صفحه فلمی ای اد نمیشود.
 :2با افمایش بیشتتتر مقدار ولتاژ منفی صتتفحه فلمی دریچه شتترود به باز شتتدن میکند (نقطه
تعادل سیستم بعد از باز شدن است) تا به ناحیه تعادل یا ناحیه لیمپ هوم برسد.
 :3در ناحیه لیمپ هوم با افمایش مقدار ولتاژ ،افمایش خیلی کمی در مقدار خروجی داریم.
 :4بعد از ناحیه لیمپ هوم با افمایش کمی در مقدار ولتاژ ،مقدار خروجی به مقدار بیشتتتینهاش
میرسد.
 :5بعد از اینکه خروجی به مقدار بی شینهاش ر سید با افمایش ولتاژ ،مانع مکانیکی خروجی را در
همان حد نگه دا شته و ناحیه ا شباد بهوجود میآید ،حال شرود به کاهش مقدار ولتاژ میکنیم ،باز هم
تغییری در خروجی مشاهده نمی شود (چون در بسته شدن تنها عامل مخالف اصطکاک است ،گشتاور
19

تولیدی ِکمی برای بسته شدن نیاز است).
 :6مقدار ولتاژ را باز هم کاهش میدهیم ،صفحه فلمی شرود به بسته شدن میکند (جالب است
که در بازهی کوچکی از تغییر ولتاژ دریچه از موقعیت کامال باز به ناحیه لیمپ هوم میرسد).
:7در ناحیه لیمپ هوم باز هم مقدار ولتاژ را کاهش میدهیم ،در این حالت باز هم صتتفحه فلمی
بسته میشود ولی تغییرات مقدار خروجی بسیار کم است.
 :8با کاهش بی شتر مقدار ولتاژ از ناحیه لیمپ هوم خارج شده و صفحه فلمی با تغییرات شدید
بیشتری نسبت به ناحیه لیمپ هوم به موقعیت کامالً بستهاش میرسد.
این حالتهای مختلف ن شان میدهند که در کل رابطهی خطی یک سانی بین ورودی و خروجی
برقرار نی ست ،و سی ستم دارای ناحیه مرده و اختالف بین م سیر باز شدن و ب سته شدن ا ست که به
ا صطکاک برمیگردد ،چون ا صطکاک همی شه با حرکت مخالفت میکند بین باز شدن و ب سته شدن
دریچه تفاوت وجود دارد و میتوان در نمودار باال نقش اصتتطکاک را مالحظه نمود .موالً برای حالت ،4
اگر خط و سط بین باز و ب سته شدن را م شخ صه فنر بگیریم ،در نتی ه برای باز شدن صفحه فلمی،
گشتتتاور اصتتطکاک هم چون موبت استتت با فنر جمع میشتتود و در مقابل گشتتتاور ورودی مخالفت
میکند ،ولی برای ب سته شدن مقدار گ شتاور ا صطکاک منفی ا ست و از گ شتاور فنر کم می شود و در
نتی ه گ شتاور کمتری در مقای سه با باز شدن نیاز ا ست- .در ب سته شدن گ شتاور فنر هم عالمت با
گ شتاور با موتور ا ست و به ب سته شدن کمک میکند ،در نتی ه گ شتاورهای فنر و موتور فقط باید بر
گشتاور اصطکاک غلبه کنند.-
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در باز شدن- :گ شتاور موتور موبت ا ست-گ شتاورهای فنر و ا صطکاک با گ شتاور موتور مخالفت
میکنند.
در ب سته شدن- :گ شتاور موتور منفی ا ست -گ شتاور فنر به گ شتاور موتور کمک میکند ولی
گشتاور اصطکاک با گشتاور موتور باز هم مخالفت میکند.
حال برای مدل سازی دریچه گاز الکترونیکی همانطور که از شکل  2-2و شكل  6-2و شكل
7-2پیداستتت ،ابتدا برای هر قستتمت از این م موعه ،مدل ریاضتتیاش را به دستتت آورده و در انتها با
ترکیب معادالت به مدلسازی کل م موعه میرسیم.

شكل  :6-2مدل سازي دريچهگازالكترونيكي []24
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شكل  7-2نماي داخلي دريچهگازالكترونيكي

1 - 1- 2

موتور جريان مستقيم

برای تولید گشتاور مورد نیاز برای باز و بسته کردن صفحه فلمی دریچه ،دو انتخاب وجود دارد:
-1موتور پلهای -2موتور جریان مستتتقیم .در دریچه گاز مورد بررستتی بنابر دالیل زیر از موتور جریان
مستتتقیم استتتفاده شتتده استتت-1 :توانایی حرکت دقیق و ستتریع در مقایستته با موتور پلهای در زوایای
مختلف و پیوستتتته-2 .انعطاف پذیری بیشتتتتر در طراحی کنترلکننده به خاطر نامحدود بودن تعداد
موقعیتها [.]25
موتور جریان م ستقیم مورد ا ستفاده از نود میدان دا م دو قطبی و جاروبکدار ا ست .ا ستاتور و
آرمیچر موتور جریان مستقیم در شکل  8-2و شکل  8-2نشان داده شدهاند.
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شكل  :9-2استاتور موتور جريان مستقيم

شكل  8-2آرميچر موتور و بقيه متعلقات(کوموتاتورها و جاروبک ها و فنرجاروبکها)
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شكل  11-2اطالعات موجود در برگه اطالعات محصول در مورد موتور جريان مستقيم

با توجه به اطالعاتی که در برگه اطالعات محصتتتول [ ]1دریچه گازالکترونیکی در مورد موتور
جریان م ستقیم آمدها ست  -شكل  -11-2چون مقادیر پارامترها به خاطر پرو سهی ساخت دارای عدم
قطعیت میباشد ،نیاز به شناسایی پارمترهای موتورجریان مستقیم داریم.
برای مدل سازی موتور جریان م ستقیم از مدار شکل 11-2ا ستفاده شدها ست،که در آن 𝑎𝑅 مقاومت
الکتریکی آرمیچر 𝐿𝑎 ،اندوکتانس آرمیچر 𝑉𝑎 ،ولتاژ ورودی 𝑖𝑎 ،جریان آرمیچر 𝜃𝑚 ،زاویه محور روتور،
𝑏𝑒 ولتاژ القایی ناشتتی از چرخش محور روتور 𝑇𝑚 ،گشتتتاور تولیدی موتور 𝐵𝑚 ،ضتتریب میراکنندگی
یاتاقانهای محور روتور -ثابت اصطکاک ویسکوز -و 𝑚𝐽 اینرسی روتور است.

شكل :11-2مدلسازي مدارآرميچر []24
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با نوشتن قانون اهم در مدار آرمیچر داریم:
)𝑡( 𝑎𝑖𝑑
)𝑡( 𝑏𝑒+
𝑡𝑑

)(1-2

𝑎𝐿 𝑉𝑎 = 𝑅𝑎 𝑖𝑎 (𝑡) +

و
)𝑡( 𝑚𝜃𝑑
𝑚𝜔 𝑏𝑘 =
𝑡𝑑

)(2-2

𝑒𝑏 = 𝑘1 φ

که در آن 𝑏𝑘 ثابت ولتاژ القایی در سمت موتور 𝜔𝑚 ،سرعت محور موتور و  φشار مغناطیسی در فاصله
هوایی میباشند.
چون از آهنربای دا می در استاتور استفاده شده است ،پس شار مغناطیسی در فاصله هوایی ثابت و در
نتی ه ولتاژ القایی تنها به سرعت محور موتور وابسته است.
موتور جریان م ستقیم مبدل گ شتاوری ا ست که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل میکند.
گشتتتاوری که بر روی محور موتور ای اد میشتتود به طور مستتتقیم با شتتار میدان –استتتاتور-و جریان
آرمیچر رابطه دارد.
𝑎𝑖 𝑚𝑘 = 𝑎𝑖𝑇𝑚 (𝑡) = 𝑘2 φ

)(3-2

که 𝑚𝑘 ثابت گشتاور موتور در سمت موتور است.
چون از آهنربای دا می در استاتور استفاده شده است ،پس شار مغناطیسی در فاصله هوایی ثابت و در
نتی ه گشتاور تنها به جریان آرمیچر وابسته است.
حال میخواهیم رابطهی بین گشتاور موتور و ثابت القایی را در موتورهای جریان مستقیم با میدان دا م
به دست آوریم ،برای این منظور توان مکانیکی تولید شده بر روی محور آرمیچر را مینویسیم.
)𝑡( 𝑎𝑖)𝑡( 𝑏𝑒 = 𝑃

)(4-2
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این توان همچنین برابر است با:
)𝑡( 𝑚𝜔)𝑡( 𝑚𝑇 = 𝑃

)(5-2

که در دستگاه  SIواحد 𝑚𝑇 N-m ،و واحد 𝑚𝜔 𝑟𝑎𝑑⁄𝑠𝑒𝑐 ،است.
حال میخواهیم از روابط ) (2-2و ) (3-2توان را در رابطهی ) (4-2بدست آوریم ،داریم:
] 𝑚𝑘𝑃 = 𝑒𝑏 (𝑡)𝑖𝑎 (𝑡) = [𝑘𝑏 𝜔𝑚 (𝑡)]. [𝑇𝑚 (𝑡)⁄

)(6-2

با مقایسه روابط ) (5-2و ) (6-2نتی ه میگیریم که:
)𝐴𝑘𝑏 (𝑉. 𝑠𝑒𝑐 ⁄𝑟𝑎𝑑 ) = 𝑘𝑚 (𝑁. 𝑚⁄

)(7-2

پس اگر ثابت های گشتتتتاور و ولتاژ القایی دارای واحدهای ارا ه شتتتده در رابطه )  (7-2باشتتتند با هم
برابرند[-.]26البته این رابطه وقتی برقرار است که تلفات قابل صرفنظر کردن باشد ،در ادامه این فصل
با بررسی اعتبارسن ی مدل متوجه شدیم که نمیتوان این دو ثابت را برابر قرار داد-
در ادامه برای درک مفهومی موتور جریان مستقیم به مفاهیم اصلی آن پرداختهایم.

1-1-3-2

ولتاژ القایی برگشتی در موتور جریان مستقیم

برای درک ایده نیرو محرکه برگشتتتتی در یک موتور جریان مستتتتقیم ،موالی از یک خودرو
الکتریکی یا ماشتتین تحویل شتتیر میزنیم که از تپهای باال و ستتپس پایین میآید ،که در شتتکل 12-2
آمده است .به محض اینکه سیمپیو در موتور شرود به چرخش میکند ،ولتاژ برگشتی بخاطر شاری که
باعث کاهش آن میشتتود ،در آن القا میشتتود ،این ولتاژ برگشتتتی موجب میشتتود تا جریان عبوری از
سیمپیو کاهش یابد.
حال اگر نیروی محرکه الکتریکی منبع ولتاژ -ولتاژ منبع -را  ،Eنیروی محرکه برگشتتتتی را  ،eمقاومت
سیمپیو را  Rو جریان عبوری از سیم پیو را  Iبگیریم ،داریم:
𝑒𝐸−
𝑅

)(8-2
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=𝐼

که  eبا سرعت زاویهای  -𝜔-رابطه مستقیم دارد ،سرعت زاویهای بیشتر ،ولتاژ برگشتی بیشتر در نتی ه
جر یان عبوری کمتری ای اد می ک ند .برای م وال یک موتور عملی با ول تاژ منبع  144و لت ،ول تاژ
برگشتی ممکن است تا  95ولت افمایش یابد!
مقاومت سیمپیو معموال کوچک است -در محدودهی  1اهم ،-و بنابراین زمانی که سیمپیو نمیچرخد
و در حالت سکون است ،ممکن است جریان بسیار بمرگی از آن عبور کند .وقتی که سیمپیو شرود به
حرکت میکند و ستترعتش افمایش مییابد ،از آن ایی که ولتاژ برگشتتتی متناستتب با ستترعت زاویهای
ستتیمپیو استتت ،در نتی ه جریان عبوری از ستتیمپیو کاهش مییابد .جریان راهاندازی ممکن استتت تا
 1444آمپر نیم بر سد ،بنابراین الزم ا ست در هنگام شرود چرخش ،مقامت محافظی به طور سری با
سیمپیو قرار گیرد تا جریان را کاهش دهد و مانع سوختن سیمپیو شود .این مقاومت سری وقتی که
موتور بهکار بیفتد ،میتواند از مدار خارج شتتود .به همین علت استتت که هیو وقت نباید موتور جریان
مستتتتقیم را وقتی در حالت کار و متصتتتل به منبع ولتاژ استتتت متوقف کرد ،چون در این حالت ولتاژ
برگشتی صفر میشود و جریان ناگهان افمایش مییابد و موجب سوختن سیمپیو میشود.
شکل  12-2خودرو برقی را نشان میدهد که با باطری  64ولتی به حرکت در آمده و به باالی تپه
میرود .این موال کمک میکند که درک کنیم وقتی موتور جریان مستتقیم با سترعتهای مختلف کار
میکند ،چه اتفاقی میافتد .ز مانی که خودرو  ABرا باال میرود ،مانند این استتتت که موتور جریان
مستتتقیم با ستترعت کم کار میکند ،پس ولتاژ القایی برگشتتتی کم استتت -موال  5ولت ،-و این بدان
معنا ست که جریان عبوری از موتور ،بمرگ ا ست و گ شتاور بمرگی را تحویل میدهد .انرژی شیمیایی
درون باطری به انرژی پتانسیلخودرو تبدیل میشود .خودرو به قسمت  BCمیرسد ،شیب کمتر شده
استتت ،ستترعت موتور جریان مستتتقیم افمایش مییابد و ولتاژ القایی بازگشتتتی برای موال به  59ولت
میر سد ،در نتی ه جریان عبوری از موتور کم می شود .حال خودرو در سرپایینی  CDقرار میگیرد،
سرعت باز هم افمایش پیدا میکند و ولتاژ القایی به  64ولت میر سد و انرژی عر ضه شده فقط برای
27

غلبه بر اصطکاک استفاده میشود .در ادامه حرکت سرعت باز هم افمایش پیدا میکند تا جایی که ولتاژ

شكل  :12-2خودروبرقي مثالي براي درک ولتاژالقايي[]27

القایی بازگشتتتی از  64ولت هم بیشتتتر میشتتود و بنابراین موتور مانند دینام رفتار میکند و برق
تولید میکند و انرژی تولید شده در باطری ذخیره میگردد .جریان ،گشتاوری تولید میکند که خالف
جهت حرکت استتت ،بنابراین به عنوان ترمم عمل میکند[ .]27بنابراین ولتاژ القایی برگش تتی معادل با
"اصطکاک الکتریکی" است که پایداری موتور و در نتی ه پایداری کل سیستم را بهبود میدهد[. ]26

2-1-2

چرخدندهها

میتوان محور موتور را مستتتقیما به محور صتتفحه فلمی متصتتل کرد ،ولی به منظور افمایش گشتتتاور
تولیدی توسط موتور از دو جفت چرخدنده استفاده شده است که در شکل  13-2نیم مشاهده میشود.
از دالیل دیگر استتتفاده از چرخدندهها ،میتوان به کاهش اصتتطکاک- 1در نتی ه کاهش توان تولیدی

 -1اصطکاک ویسکوز رابطه مستقیم با سرعت دارد ،در نتی ه چرخدندهها موجب افمایش گشتاور و کاهش سرعت می شوند ،اصطکاک
کاهش مییابد.
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موتور -و کنترل دقیقتر دریچه گاز اشاره کرد [.]25

شكل  11-2چرخدندههاي دريچهگازالكترونيكي

برای اینکه چرخدندهها بتوانند به خوبی چرخش کنند ،همیشه مقداری لقی به صورت استاندارد
مطابق با ابعاد چرخدندهها توستط ستازندگان اعمال میشتود که تا حدودی در شتکل  13-2مشتخص
است .لقیهایی که در چرخدندههای دریچه گاز وجود دارند ،به سرعت توسط فنرهای بازگشتی متقابل
تعبیه شده ،جبران می شوند ،فقط در ناحیه تعادل در همسایگی نقطهای که گشتاور فنرها صفر ا ست،
لقی به و ضوح م شاهده می شود ،همانطوری که در شکل  14-2م شاهده می شود ،این ناحیه محل
تالقی دو منحنی هیستتترزیس میباشتتد ،وقتی دریچه در ناحیهی باالی لیمپ هوم کار میکند ،نقطه
تعادلش با زمانی که دریچه گاز در ناحیه پایین لیمپ هوم کار میکند ،متفاوت استتتت ،که مقدار این
تفاوت همان لقی بهوجود آمده در چرخدندههاستتت .اثر این لقی در معادالت فنر مدلستتازی شتتده در
شبیهسازی وارد شده است .البته لقی در توقف خیلی سریع و ناگهانی موتور جریان مستقیم و بالفاصله
چرخش در جهت عکس پیش میآید که در دقت حالت ماندگار و پا سخ گذرای سی ستم تاثیر ب سمایی
ندارد [.]28
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شكل  :14-2نواحي کار دريچهگازالكترونيكي و اثرلقي در ناحيه ليمپ هوم

شكل 15-2شعاع چرخ دندهها و نحوه ي تماس چرخ دندهها با هم []28

حال تاثیر چرخدندهها در مدلسازی سیستم را بررسی میکنیم .چرخدندهها تبدیلهایی هستند
که باعث افمایش گشتاور و کاهش سرعت در سمت بار با نسبت تبدیل  Nمی شوند ،این نسبت تبدیل
را اینگونه محاستتتبه میکنیم :دو جفت چرخ دنده درگیر داریم ،پس دو نستتتبت تبدیل داریم که با
محاسبه هر یک و ضرب آنها در هم نسبت تبدیل کل بهدست میآید:

34

برای سه چرخ دنده –که دایره کامل هستند -تعداد دندانه ها معلوم است ،برای چرخدنده چهارم
که به محور صتتفحهفلمی متصتتل استتت ،-همانطوری که از شكل  16-2پیداستتت در  94درجه 12دندانه داریم پس در  364درجه  48دندانه خواهیم داشت.

شكل  16-2به دست آوردن تعداد دندانههاي چرخدندهچهارم

)(9-2

𝐿𝑛
𝑛4 𝑛2 47 48
=
∗
=
∗
= 22.56
𝑛𝑚 𝑛3 𝑛1 14 14

=𝑁

 nتعداد دندانههای هر چرخدنده استتت 𝑛1 .تعداد برای چرخ دنده متصتتل به محور موتور  𝑛2 ،و
 𝑛3تعداد برای چرخ دنده واستتط -بین محور موتور و محور صتتفحهفلمی 𝑛4 ، -تعداد برای چرخ دنده
متصل به محور صفحهفلمی میباشند.
عالوه بر ستترعت و گشتتتاور ،چرخدندهها بر اینرستتی و ثابتهای مدل هم تاثیر گذارند .برای راحتی ما
تمام پارامترها را به سمت بار منتقل میکنیم .با توجه به شکل  17-2داریم:
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شكل  :17-2مدل دريچهگازالكترونيكي []24

𝒎𝝎
𝑳𝝎

=𝑵

𝑵 𝒃𝒌 = 𝒃 ̅
𝒌

)(14-2

𝑵 𝒎𝒌 = 𝒎̅
𝒌
) 𝑳𝑱 𝑱𝒆𝒒 = (𝑵𝟐 𝑱𝒎 +
) 𝑳𝑩 𝑩𝒆𝒒 = (𝑵𝟐 𝑩𝒎 +

اندیس  :mپارامترهای ستتتمت موتور .اندیس  :Lپارامترهای ستتتمت بار .عالمت (–) بر روی
پارامترها یعنی پارامتر از سمت موتور به سمت بار منتقل شده است J .اینرسی و  Bضریب اصطکاک
ویسکوز است.

1- 1- 2

اصطكاک

اصطکاک عاملی است که همواره با جهت حرکت مخالفت میکند -تابع عالمت ،-و میتوان آنرا
به دو بخش غیرخطی تقسیم کرد :بخش اول ،اصطکاک استاتیک -ایستایی یا کولمبی-که قبل از اینکه
صفحه فلمی به حرکت درآید باید بر آن غلبه کرد .ما در مدل سازی این نود ا صطکاک را عددی ثابت
در نظر گرفتهایم که وابستتتته به عالمت جهت چرخش صتتتفحه فلمی استتتت -تابع عالمت ،-این نود
ا صطکاک به دلیل خا صیت ذاتی تابع عالمت در صفر گ س سته ا ست و بر هر دو حالت کاری سیگنال
بمرگ و ستتیگنال کوچک تاثیر میگذارد ،و چون قبل از حرکت وجود دارد موجب ای اد شتتدن ناحیه
مرده در اطراف لیمپ هوم میشتتود که در شتتکل  18-2قابل مشتتاهده استتت .این اصتتطکاک ناشتتی از
درگیری اولیه چرخدندهها برای شترود چرخش میباشتد .این نود اصتطکاک به شترایط و حاالت قبلی
سیستم بستگی ندارد -بدون حافظه بودن.]31 .34[ -
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شكل :19-2ناحيه مرده در دريچهگازالكترونيكي به خاطر وجود اصطكاک

وقتی صتتتفحه فلمی به حرکت درآید دیگر اصتتتطکاک استتتتاتیک وجود ندارد ،ولی اصتتتطکاک
دینامیک –وی سکوز -وجود دارد که واب سته به سرعت صفحه فلمی میبا شد و بنابر شرایط محیطی -
مانند دما و رطوبت -و نقطهی کار تغییر میکند و قابلیت تکرارپذیری ندارد .این نود اصتتتطکاک بین
یاتاقانها و بین محفظه دریچه و تیغه دریچه پیش میآید .بیشتتترین تاثیر اصتتطکاک دینامیکی وقتی
است که دریچه گاز در حال باز یا بسته شدن باشد .این نود اصطکاک همانطور که از اسمش پیداست
دارای دینامیک است و به حاالت ،شرایط قبلی و نقاط کار وابسته است -باحافظه بودن. ]32-34[ -
معادالت ریاضی اصطکاک:
هنگام چرخش صفحه فلمی باید بر گشتاور اصطکاک سکون غلبه کرد که به شکل زیر است:
𝑠𝑇𝜔𝐿 = 4 𝑡ℎ𝑒𝑛: 𝑇𝑓 = ±

)(11-2
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به محض اینکه صتتفحه فلمی به حرکت درآید میتوان از اصتتطکاک ستتکون صتترف نظر کرد،
گشتاور مربوط به اصطکاک کولومب و ویسکوز که متناسب با سرعت زاویهای است بدین صورت است:
))𝑡( 𝐿𝜔(𝑛𝑔𝑠 𝑐𝑇 𝑇𝑓 = 𝐵𝑒𝑞 𝜔𝐿 (𝑡) +

)(12-2

که 𝑐𝑇 ا صطکاک کولمب 𝑇𝑠 ،ا صطکاک سکون  𝜔𝐿 ،سرعت زاویهای صفحه فلمی و 𝑛𝑔𝑠 تابع
عالمت است.
𝑖𝑓 𝜔𝐿 < 4
𝑖𝑓 𝜔𝐿 = 4
𝑖𝑓 𝜔𝐿 > 4

)(13-2

−1
))𝑡(
4
𝐿𝜔(𝑛𝑔𝑠
{=

1

و 𝑞𝑒𝐵 ثابت اصطکاک ویسکوز در سمت بار میباشد.

4-1-2

فنرهاي بازگشتي و متوقف کنندههاي مكانيكي

1-4-3-2

فنرهای بازگشتی

همانطور که در بخشهای قبل توضیح داده شد ،فنرها به دو منظور استفاده میشوند:
 -1وقتی به هر دلیلی برق سیستم دریچه گاز قطع شود ،فنرها صفحه فلمی را به یک موقعیت
اولیه که نمدیک به موقعیت بسته است ،هدایت کنند.
 -2به منظور جبرانسازی اثر لقی چرخدندهها.
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شكل  18-2فنرهاي استفاده شده در دريچهگازالكترونيكي

شتترکت بوش که ستتازنده دریچه گاز میباشتتد از مکانیستتم کار فنرها شتتکل  24-2را در برگه
اطالعات محصتتول خود آوردهاستتت .در این مکانیستتم فنرها ستتیستتتم را در موقعیت پیشفر
اولیهای قرار میدهند ،در این موقعیت صفحه فلمی دریچه گاز کمی باز ا ست و موتور خودرو در
کمترین توان ممکن تولیدی کار میکند.
در شکل  24-2برای سادگی ،حرکت دورانی سیستم با حرکت خطی تقریب زدهشده است ،حال
توضیحی مختصر از مکانیسم کار سیستم فنرها میدهیم .وقتی صفحه پایینی در شكل 21-2
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شكل  21-2طرحوارهاي از مكانيسم کاري فنرها []1

در جهت باز شتتدن صتتفحه فلمی حرکت میکند ،صتتفحه باالیی را هم در امتداد خود به حرکت
درمیآورد در این حالت تنها فنر  𝐹1درگیر استتت .وقتی صتتفحه پایینی در جهت بستتته شتتدن
صتتتفحه فلمی حرکت میکند ،صتتتفحه باالیی حرکتی ندارد و در این حالت تنها فنر  𝐹2درگیر
استتت .در ضتتمن وقتی که صتتفحه فلمی در حالت پیشفر

اولیه قرار دارد هر دو فنر درگیرند

[.]33برای موال وقتی که گشتاور ای اد شده توسط موتور باعث کشیده شدن فنر  𝐹1می شود و
صفحه فلمی دریچه باز می شود ،اگر برق موتور را قطع کنیم انرژی پتانسیل ذخیره شده در فنر
باعث میشود که صفحه فلمی به سرعت بسته شود ،ولی چون بنابر دلیل ایمنی نمیخواهیم که

شكل  21-2نمايي واضح تر از شكل  21-2در مورد نحوه کار دو فنر []14
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صفخه فلمی کامال ب سته شود ،فنر ( 𝐹2پالنگر) مانع ب سته شدن کامل صفحه فلمی شده و صفحه در
موقعیت کمی باز خواهد ماند .با این حستتتاب در غیاب ستتتیگنال قدرتی دریچه گاز ،دو فنر خود را به
موقعیت اولیه تعادلی میبرند که این مسهله باعث ای اد گشتاوراولیه 1در م موعه فنرها میشود [.]24
با توضیحاتی که داده شد و آزمایش مربوط به شناسایی مشخصات فنرها که در بخش شناسایی
آمده است ،معادالت ریاضی م موعه فنرها به این صورت درمیآید:
+
𝑖𝑓 𝜃 > 𝜃𝑙ℎ
+
𝑖𝑓 𝜃𝑙ℎ < 𝜃 < 𝜃𝑙ℎ

)(14-2

−
𝑖𝑓 𝜃𝑙ℎ
< 𝜃 ≤ 𝜃𝑙ℎ
−
𝑖𝑓 𝜃 ≤ 𝜃𝑙ℎ

+
)
𝑇𝑝𝑙𝑙ℎ + + 𝑘 + (𝜃 − 𝜃𝑙ℎ
) (𝜃 − 𝜃𝑙ℎ
𝑇𝑝𝑙𝑙ℎ +
) 𝜃 ⁄(𝜃 + −
𝑙ℎ
𝑙ℎ
)𝜃 − (𝜃𝑙ℎ −
𝑇𝑝𝑙𝑙ℎ
) ⁄(𝜃 − 𝜃 −
𝑙ℎ
𝑙ℎ
−
− (𝜃 −
𝑇
−
𝑘
−
)𝜃
{ 𝑝𝑙𝑙ℎ
𝑙ℎ

که 𝑠𝑇 گشتتتاور فنر 𝑇𝑝𝑙 ،گشتتتاور اولیه فنر 𝑙ℎ ،ناحیه لیمپ هوم 𝑘 ،ثابت فنر 𝑙ℎ+ ،باالی ناحیه
لیمپ هوم و  𝑙ℎ−پایین ناحیه لیمپ هوم میباشتتتند .برای ثابت فنرها همانطور که از شتتتکل
 22-2پیداستتت اینکه در چه ناحیهای باشتتیم مهم استتت ،در ناحیههای باال و پایین لیمپ هوم
ثابت فنرها به هم نمدیکاند ،ولی در ناحیه لیمپ هوم ثابت م موعه فنر خیلی بمرگتر استتتت
[.]23

- Preload
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1

شكل  :22-2مشخصه غيرخطي فنر – توجه شود که مبدا زاويه صفر نيست بلكه زاويه ليمپ هوم است که در آن گشتاور فنر صفر
است [.]21

در مورد لقی چرخ دندهها همانطور که از شكل  22-2پیداستتت ،درتمامی ناحیههای کاری،گشتتتاور
تولیدی م موعه فنر ،لقی را به سرعت از بین میبرند و باعث ای اد درگیری بین چرخدندهها می شوند
 ،تنها در زاویه لیمپ هوم که گشتاور فنر صفر است ،لقی بوجودمیآید که قابل صرف نظر کردن است.
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2-4-3-2

مانعهای مکانیکی

1

موقعیت زاویهای دریچه گاز برای استتتفاده در خودرو باید بین  4تا  145درجه باشتتد ،برای این
منظور از دو مانع مکانیکی در ساختمان دریچه گاز استفاده شدهاست تا صفحه فلمی نتواند کمتر از 4
درجه و بیشتتتتر از  145درجه حرکت کند .این موانع در شتتتکل  23-2آورده شتتتدهاند .از نقطه نظر
مدل سازی و شبیه سازی این موانع از دید موتور باید دارای گشتاورهای خیلی بمرگ باشند 2تا گشتاور
تولیدی موتور نتواند بر آنها غلبه کند و درنتی ه موقعیت صفحه فلمی به اشباد میرود ،چون گ شتاور
تولیدی موتور محدود استتت .شتتیب این موانع تا حدودی نمدیک به شتتیب خط در ناحیه لیمپ هوم
میبا شد که در شکل  24-2ن شان داده شده ا ست .در شبیه سازی با ا ستفاده از جدول ج ست و،3
شیبهای مورد نیاز برای موانع را ای اد کردهایم.

شكل  21-2دو مانع مكانيكي در ابتدا و انتهاي ناحيه کاري دريچهگازالكترونيكي

Mechanical Stop

1

 2به نوعی فنر با ثابت بینهایت (خیلی بمرگ)
Lookup Table
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3

شكل  24-2مشخصه مانعهاي مكانيكي در ابتدا و انتهاي ناحيهکاري دريچهگازالكترونيكي

5-1-2

جمعبندي معادالت و رسيدن به معادالت سيستم واحد

حال که تمام قطعات دریچه گاز الکترونیکی به صتتورت م ما از هم مدل شتتدند ،به ترکیب این
مدل سازی پرداخته تا به معادله واحدی برای کل سیستم برسیم .با توجه به شکل  25-2معادله تعادل
گشتاور در سمت موتور به این صورت خواهد شد:

شكل  25-2مدل کامل دريچهگازالكترونيكي

𝐿𝑇
)𝑡( 𝑎𝑖 𝑚𝑘 =
𝑁

)(15-2
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𝐽𝑚 𝜔̇ 𝑚 (𝑡) + 𝐵𝑚 𝜔𝑚 (𝑡) +

که 𝐿𝑇 گشتاور بار سیستم است و در زیر آورده شدهاست:
) 𝐿𝜔(𝑛𝑔𝑠 𝑓𝑇 𝑇𝐿 (t) = 𝐽𝐿 𝜔̇ 𝐿 (𝑡) + 𝐵𝐿 𝜔𝐿 (𝑡) + 𝑇𝑠 +

)(16-2

𝑠𝑇 گشتاور فنر است که در رابطه ) (14-2آورده شدهاست .حال با ترکیب معادالت ) (15-2و ) (16-2و
انتقال پارامترهای موتور به سمت بار خواهیم داشت:
)𝑡( 𝑎𝑖 𝑚̅𝑘 = ) 𝐿𝜔(𝑛𝑔𝑠 𝑓𝑇 𝐽𝑒𝑞 𝜔̇ 𝐿 (𝑡) + 𝐵𝑒𝑞 𝜔𝐿 (𝑡) + 𝑇𝑠 +

)(17-2

که از رابطه ) (14-2داریم:
𝑁 𝑚𝑘 = 𝑚̅𝑘 ;

) 𝐿𝐽 ; 𝐽𝑒𝑞 = (𝑁 2 𝐽𝑚 +

) 𝐿𝐵 𝐵𝑒𝑞 = (𝑁 2 𝐵𝑚 +

حال باید به شناسایی تمامی پارامترها در رابطه ) (17-2بپردازیم.

 4-2شناسايي سيستم دريچه گاز الكترونيكي
1-4-2

مقدمه

در شناسایی سیستم دریچه گاز الکترونیکی ما از ت هیمات زیر استفاده کردهایم:
 -1م موعه دریچه گاز الکترونیکی ساخت شرکت بوش
 -2منبع ولتاژ به عنوان ورودی ولتاژ برای مدار آرمیچر موتور جریان مستتتقیم و تغذیه حستتگر
پتانسیومتر دریچه گاز الکترونیکی
 -3اسیلوسکوپ دی یتال ولتاژ برای ثبت داده های آزمایشها
 -4کامپیوتر برای دیدن و ت میه و تحلیل داده های ثبت شده توسط اسکوپ
 -5مقاومت آجری با اهم بستتیار کم  4.1-اهم و توان  5وات برای تحمل جریان عبوری -1برای

 - 1با استتتفاده از فرمول  𝑃 = 𝑅𝐼 2حداکور جریان عبوری برابر استتت با 𝐼 ≈ 7.1𝐴 :که چون حداکور جریان آرمیچر  6آمپر استتت
برای کارمان مناسب است.

41

اندازهگیری جریان آرمیچر- .توجه :چون مقاومت بستتیار کوچک استتت- ،تلورانستتش ممکن
استتت خیلی بمرگ باشتتد که با اندازهگیری مقاومت باید این مستتهله را بررستتی کرد -برای
اینکه تلفات ولتاژی روی مقاومت خیلی کم باشد از مقاومت خیلی کوچک استفاده کردهایم.
 -6کانکتورها برای اتصال قسمت برقی دریچه گاز به منبع ولتاژ و اسیلوسکوپ
ت هیمات مورد استفاده در شکل  26-2و شکل  27-2نشان داده شده اند.
استتیلوستتکوپ توانایی ثبت ولتاژ را دارد ،پس برای اندازهگیری داده ها باید رابطهای بین داده و
ولتاژ فراهم کنیم.

شكل  26-2مجموعه تجهيزات مورد استفاده براي شناسايي

شكل  27-2مقاومت آجري مورد استفاده براي به دست آوردن جريان
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داده هایی که برای عملیات شنا سایی نیاز به آنها داریم عبارتند از -1 :ولتاژ آرمیچر  -2جریان
آرمیچر  -3موقعیت زاویهای صفحه فلمی دریچه گاز.
حال به بررسی چگونگی ثبت داده ها میپردازیم:
 -1ولتاژ آرمیچر :چون خود از جنس ولتاژ است ،نیازی به تبدیل ندارد.
 -2جریان آرمیچر :ولتاژ مقاومت آجری که به صتتتورت ستتتری در مدار آرمیچر قرار میگیرد،
توسط اسیلوسکوپ ثبت میشود ،با تقسیم ولتاژ ثبت شده بر مقدار مقاومت ،جریان آرمیچر
به دستمیآید.
 -3موقعیت زاویهای صفحه فلمی دریچه گاز :در دو حالتی که موقعیت زاویهای معلوم است-1 :
وقتی صفحه فلمی دریچه کامال ب سته ا ست-2 .وقتی صفخه فلمی دریچه کامال باز ا ست،
ولتاژ حسگرهای پتانسیومتر توسط اسیلوسکوپ خوانده شده ،با داشتن دو نقطه از یک خط،
رابطه خطی بین ولتاژ پتانسیومتر و موقعیت زاویهای صفحه فلمی دریچه به دستمیآید.

اثر اهمي مدار آرميچر

2-4-2

برای به دستآوردن اثر اهمی مدار آرمیچر ابتدا شرایط زیر را فراهم میکنیم:
-1با گذا شتن مانعی ،صفحه فلمی دریچه را در موقعیت ب ستهاش ثابت نگه میداریم .با این کار
سرعت صفحه فلمی و در نتی ه ولتاژ القایی در رابطه ) (18-2صفر خواهد شد.
)(18-2

)𝑡( 𝑎𝑖𝑑
)𝑡( 𝑚𝜔 𝑏𝑘 +
𝑡𝑑

𝑎𝐿 𝑣𝑎 (𝑡) = 𝑅𝑎 𝑖𝑎 (𝑡) +

-2با اعمال ولتاژ به صتتتورت شتتتیب با تغییرات آهستتتته به مدار آرمیچر ،جریان آرمیچر نیم به
آهستتتتگی افمایش پیدا میکند ،با توجه به شتتتکل  28-2تغییرات جریان نستتتبت به زمان برابر با
4.1645آمپر بر ثانیه استتت ،مقدار اثر ستتلفی نیم بنابر  3-4-2برابر با 1.4میلی هانری استتت ،بنابراین
مقدار

)𝑡( 𝑎𝑖𝑑
𝑡𝑑

𝑎𝐿 برابر با  2.3 ∗ 14−4است که در مقایسه با اثر اهمی قابل صرف نظر کردن است.
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شكل  29-2جريان آرميچر

با شرایطی که ای اد کردهایم ،تنها اثر باقیمانده اثر اهمی است که به راحتی قابل محاسبه است:
با اعمال ولتاژ به صتتورت شتتیب به مدار آرمیچر ،مقدار جریان آرمیچر را به همراه آرمیچر ثبت
میکنیم ،شتتیب خط نمودار ولتاژ بر حستتب جریان ،برابر با مقدار اهمی مدار آرمیچر میباشتتد ،که این
مقدار با توجه به شکل  29-2برابر با  1.544اهم به دستآمدهاست.

شكل  28-2منحني جريان-ولتاژ براي به دست آوردن مقاومت

1-4-2

اثر سلفي مدار آرميچر

برای به د ستآوردن اثر سلفی مدار آرمیچر ابتدا مانند آزمایش قبل ،با گذا شتن مانعی صفحه
فلمی دریچه را در موقعیت بستتتهاش ثابت نگه میداریم .با این کار ستترعت صتتفحه فلمی و در نتی ه
ولتاژ القایی در رابطه ) (18-2صفر خواهد شد .بنابراین رابطه ) (18-2به صورت زیر درمیآید.
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)𝑡( 𝑎𝑖𝑑
𝑡𝑑

)(19-2

𝑎𝐿 𝑣𝑎 (𝑡) = 𝑅𝑡 𝑖𝑎 (𝑡) +

که 𝑡𝑅 شامل اهمیهای مدار آرمیچر ،سیمها و ت هیمات اندازهگیری میباشد.
معادله دیفرانسیل رابطه را با فر

ورودی پله و جریان اولیه صفر آمپر حل میکنیم:
𝑎𝑉
𝑡−
) 𝜏(1 − 𝑒 ⁄
𝑡𝑅

)(24-2

= )𝑡( 𝑎𝑖

𝜏 ثابت الکتریکی موتور است و داریم:
𝑎𝐿
𝑅⁄
𝑡

)(21-2

=𝜏

حال با اعمال ولتاژ پله به مقدار تقریبا  1.5ولت به مدار آرمیچر ،مقدار جریان و ولتاژ آرمیچر را
بر حستتب زمان ثبت میکنیم ،که در شكل  11-2قابل مشتتاهده استتت .ابتدا از روی شتتکل جریان
ثابتزمانی الکتریکی به این صورت بهدستمیآید:
مقدار حالت دا م جریان برابر با 𝐴 𝐼𝑠𝑠 = 4.7676خواهد بودکه  63درصد آن برابر با 𝐴 4.4836
خوا هد شتتتد ،حال ز مان مربوط به این جر یان ه مان ثا بتز مانی الکتریکی مدار استتتت که برابر
 714 ∗ 14−4ثانیه است.

شكل  11-2منحنيهاي ولتاژ و جريان بر حسب زمان براي به دستآوردن اثر سلفي مدار

با توجه به رابطه ) (21-2برای بهدستآوردن 𝑎𝐿 نیاز به 𝑡𝑅 داریم که از تقسیم جریان حالت دا م
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بر ولتاژ حالت دا م برابر با  1.9672اهم خواهد شد .حال 𝑎𝐿 بهراحتی قابل محاسبه است:
𝐻 𝐿𝑎 = 𝜏 ∗ 𝑅𝑡 = 1.4 ∗ 14−3

)(22-2

4-4-2

ثابت نيروي ضدمحرکه الكتريكي

برای بهدستتتآوردن ثابت نیروی ضتتدمحرکه الکتریکی ابتدا مدار آرمیچر را باز میکنیم ،ستتپس
صفحه فلمی دریچه را به صورت دستی به حالت کامال باز برده و رها میکنیم ،فنرهای بازگشتی موجب
می شوند تا صفحه فلمی به سرعت به موقعیت اولیهاش برگردد .این ب سته شدن سریع سبب تحریک
مکانیکی شفت موتور به و سیله چرخ دندهها خواهد شد که ولتاژ القایی بازگ شتی را در ترمینال موتور
ای اد خواهد کرد:
)𝑡( 𝐿𝜔 ∗ 𝑏̅𝑘 = )𝑡( 𝑏𝑒

)(23-2

برای بهدستت آوردن ثابت در رابطه )  (23-2ابتدا موقعیت زاویهای صتفحه فلمی و ولتاژ القایی را
توسط اسیلسکوپ ثبت کردیم که در شکل  31-2آوردهشدهاست.

شكل  11-2منحنيهاي موقعيتزاويهاي صفحهفلزي و ولتاژالقايي براي به دستآوردن ثابت ولتاژالقايي

حال برای بهدستتتآوردن ستترعت زاویهای ،از موقعیت زاویهای مشتتتق میگیریم ،چون نمودار
موقعیت زاویهای دارای ناپیوستگیهایی است باید موقعیت زاویهای را طوری تقریب زد که پیوسته شده
و بتوان از آن مشتتتقگیری کرد .برای این منظور موقعیت زاویهای را در بازه زمانی  4.24تا  4.41ثانیه
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توسط سری فوریه تقریب زدیم ،1که در شکل  32-2مشاهده میکنید.

شكل  12-2تقريب موقعيت زاويهاي صفحهفلزي با سري فوريه

حال از موقعیت زاویهای تقریب زده شده م شتق میگیریم ،در شکل  33-2سرعت زاویهای و
ولتاژ القایی آمدهاند.

شكل  11-2منحني سرعتزاويهاي صفحهفلزي و ولتاژالقايي بر حسب زمان براي به دستآوردن ثابت ولتاژالقايي

با توجه به رابطه )  (23-2ولتاژ القایی برگ شتی ن سبت م ستقیم با سرعت زاویهای دارد ،که این
ن سبت م ستقیم برابر با 𝑏̅𝑘 ا ست .برای بهد ستآوردن این ثابت ،با توجه به شکل  33-2در بازه زمانی

 1با استفاده از بخش برازش منحنی نرم افمار متلب
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 4.35تا  4.37ثانیه از ولتاژ الفایی و سرعت زاویهای میانگین گرفته و بر هم تقسیم میکنیم.
𝑡𝑙𝑜𝑣 𝑒𝑏 = −4.936
)(24-2

𝑐𝑒𝑠𝜔𝐿 = −12.77 𝑟𝑎𝑑⁄
𝑐𝑒𝑠𝑘̅𝑏 (𝑡) = 4.3865 𝑣𝑜𝑙𝑡. 𝑟𝑎𝑑 ⁄

حال برای بهد ستآوردن ثابت نیروی محرکه الکتریکی در سمت موتور ،ثابت بهد ستآمده را بر
نسبت چرخدندهها تقسیم میکنیم:
𝑏̅𝑘
𝑐𝑒𝑠= 4.4187 𝑣𝑜𝑙𝑡. 𝑟𝑎𝑑 ⁄
𝑁

)(25-2

= 𝑏𝑘

بنابر روابط ()2-4تا( ، )2-7ثابت می شود که ثابت نیروی ضدمحرکه الکتریکی با ثابت گ شتاور
موتور در موتورهای جریان مستقیم مغناطیس دا م برابرند ،پس:
𝐴𝑘̅𝑚 = 𝑘̅𝑏 = 4.3865 𝑁. 𝑚⁄

)(26-2

همانطوری که در شکل  33-2م شاهده می شود ،روش مورد ا ستفاده کمی دور از واقعیت ا ست ،چون
در تمام بازهها ،سرعت زاویهای و ولتاژ القایی نسبت ثابتی ندارند.

5-4-2

آزمايش بارهاي استاتيک

هدف از ان ام این آزمایش ،شناسایی گشتاور اصطکاک ،گشتاور ذخیره شده در فنر -که توسط
فنرهای بازگشتی ای اد میشوند -و ثابتهای بازگشتی میباشد.
وقتی صتتفحه فلمی دریچه گاز خیلی آرام حرکت میکند داریم  𝜔𝐿 (𝑡) = 𝜔̇ 𝐿 (𝑡) ≈ 4بنابراین
معادله تعادل گشتاور رابطه ) (17-2به این صورت خواهد شد:
)(27-2

)𝑡( 𝑎𝑖 𝑚̅𝑘 = ) 𝐿𝜔(𝑛𝑔𝑠 𝑠𝑇 𝑇𝐿 (𝑡) = 𝐾𝑠 𝜃𝐿 (𝑡) + 𝑇𝑃𝐿 +

برای استتتفاده از رابطه )  (27-2موتور جریان مستتتقیم با افمایش آهستتته جریان آرمیچر تغذیه
میشود ،که این کار موجب چرخش آهسته صفحه فلمی میشود.
آزمایش بارهای استتتتاتیک را برای دو ناحیه کاری دریچه گاز ان ام میدهیم -1 :ناحیه باالی
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لیمپ هوم -2ناحیه پایین لیمپ هوم
جریان آرمیچر و موقعیت زاویهای صتتفحه فلمی برای ناحیه  1که توستتط استتیلوستتکوپ ثبت
شدهاست در شکل  34-2نشان دادهشدهاست.

شكل  14-2منحنيهاي موقعيتصفحهفلزي و جريانآرميچر بر حسب زمان در ناحيه 1

از شکل  34-2معلوم است که جریان بیشتری در جهت باز شدن صفحه فلمی در مقایسه با بسته شدن
صفحه فلمی نیاز است ،چون در جهت باز شدن ،تمامی گشتاورهای سمت بار با گشتاور موتور مخالفت
میکنند ،در حالی که در جهت بسته شدن فنرهای بازگشتی به گشتاور موتور برای بسته شدن کمک
میکنند.
جریان آرمیچر و موقعیت زاویهای صفحه فلمی برای ناحیه  2که توسط اسیلوسکوپ ثبت شدهاست
در شکل  35-2نشان دادهشدهاست.
از شکل  35-2معلوم است که جریان بیشتری در جهت بسته شدن صفحه فلمی در مقایسه با باز
شدن صفحه فلمی نیاز است ،چون در جهت بسته شدن ،تمامی گشتاورهای سمت بار با گشتاور موتور
مخالفت میکنند ،در حالی که در جهت باز شدن فنرهای بازگشتی به گشتاور موتور برای بسته شدن
کمک میکنند.
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شكل  15-2منحنيهاي موقعيتصفحهفلزي و جريانآرميچر بر حسب زمان در ناحيه 2

برای اینکه بتوانیم پارامترهایمان را شناسایی کنیم ،جریان آرمیچر ثبت شده را در ثابت گشتاور
موتور در سمت بار  -𝑘̅𝑚 -ضرب میکنیم تا گشتاور کل بار بهدستآید ]سمت راست رابطه ).[ (27-2
رابطه ) (27-2را بازنویسی میکنیم:
𝑠𝑇 𝑇𝐿 (𝑡) = 𝐾𝑠 𝜃𝐿 (𝑡) + 𝑇𝑃𝐿 ±

)(28-2

وقتی صفحه فلمی باز میشود 𝑠𝑔𝑛(𝜔𝐿 ) = +1 :و وقتی صفخه فلمی بسته میشود،𝑠𝑔𝑛(𝜔𝐿 ) = −1:
در هر صورت گشتاور اصطکاک همیشه با جهت گشتاور محرک مخالفت میکند.
در رابطه )  𝑇𝐿 (𝑡)،(28-2و )𝑡( 𝐿𝜃 معلوم هستتتند ،ما میتوانیم با فرضتتیات ریاضتتی که مستتهله را ستتاده
میکنند ،مقادیر پارامترهای م هول در رابطه ) (28-2را به دستمیآوریم.
توجه :چون دریچه گاز دارای دو ناحیه کاری می باشتتتد ،بنابراین مقادیر پارامترها را برای هر ناحیه به
طور جداگانه به دستمیآوریم.

1-5-4-2

ناحیه باالی لیمپ هوم

ابتدا با استفاده از داده های به دستآمده از سیستم واقعی ،نمودار موقعیت زاویهای صفحه فلمی
بر حسب گشتاور بار را رسم میکنیم.
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شكل  16-2موقعيتصفحهفلزي بر حسب گشتاربار در ناحيه(1داده هاي به دستآمده)

شکل  36-2مانند یک حلقه پسماند 1میباشد ،برای مشخص شدن بهتر حلقه کاری دریچه گاز،
مراحل کاری توسط فلشها در شکل  37-2نمایش دادهشدهاند.

شكل  17-2موقعيتصفحهفلزي بر حسب گشتاوربار در ناحيه(1داده هاي به دستآمده)

همانطور که در شکل  37-2م شخص ا ست و در گذ شته بیان شد ،دریچه گاز دارای ناحیههای
مرده میباشتتد ،در این ناحیهها با افمایش جریان موتور و در نتی ه گشتتتاور موتور ،تغییری در خروجی
که همان موقعیت زاویهای صفحه فلمی ا ست ،ای اد نخواهد شد ،این ناحیههای مرده نا شی از گ شتاور
اصطکاک ،گشتاور ذخیره شده در فنر و گشتاور محدودکنندههای مکانیکی میباشند ،با افمایش بیشتر

-Hysteresis
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1

گ شتاور موتور ،دریچه گاز از ناحیه مرده خارج شده و شرود به باز شدن میکند تا جایی که به مانع
مکانیکی میرسد و نمیتواند بیشتر باز شود ،و دریچه گاز وارد ناحیه مرده دوم می شود ،حال با کاهش
جریان و در نتی ه کاهش گشتاور موتور و پایان ناحیه مرده ،دریچه گاز شرود به بسته شدن میکند و
به موقعیت اولیهاش که فنرها در حالت تعادلاند ،برمیگردد ]از  Aتا  Dروی شکل .[38-2
ما سه پارامتر م هول داریم ،برای ساده شدن م سهله شنا سایی ،فر

میکنیم که گ شتاور

اصطکاک در جهت باز شدن و بسته شدن با هم برابرند ،در نتی ه خطی که مشخ صه فنر میباشد در
وسط ناحیههای مرده قرار خواهد گرفت ،که در شکل  38-2مشخص است:

شكل  19-2موقعيتصفحهفلزي بر حسب گشتاوربار و تقريبهاي مورد استفاده در ناحيه1

حروف ن شان داده شده ،در شکل  ،38-2بیانگر این پارامترها ه ستند ،که با ا ستفاده از نمودار
قابل محاسبه هستند.
 𝑇𝑠+گشتاور اصطکاک سکون در جهت باز شدن 𝑇𝑠− ،گشتاور اصطکاک سکون در جهت بسته
شدن 𝐾𝑠 ،ثابت فنر-برعکس شیب خط و سط -و 𝑙𝑝𝑇 گ شتاور اولیه ذخیره شده در فنر-طول از مبدا
خط وسط -میباشند.
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𝑚 𝑇𝑠+ = 4.5276 − 4.2474 = 4.2842 𝑁.
)(29-2

𝑚 𝑇𝑠− = 4.6493 − 4.3691 = 4.2842 𝑁.
𝑑𝑎𝑟𝐾𝑠 = 4.4913 𝑁. 𝑚⁄
𝑚 𝑇𝑝𝑙 = 4.3691 𝑁.

2-5-4-2

ناحیه پایین لیمپ هوم

روند ان ام کار مانند باالی ناحیه لیمپ هوم است .مانند قبل با استفاده از داده های بهدستآمده
از سی ستم واقعی ،نمودار موقعیت زاویهای صفحه فلمی بر ح سب گ شتاور بار را ر سم میکنیم و حلقه
کاری و خط وسط را برای شناسایی مشخص میکنیم:

شكل  18-2موقعيتصفحهفلزي بر حسب گشتاوربار و تقريبهاي مورد استفاده در ناحيه2

همانطور که در شکل  39-2با حروف  Aتا  Dم شخص شدها ست ،دریچه گاز ابتدا در موقعیت
اولیهاش قرار دارد ،با افمایش مقدار جریان منفی و در نتی ه افمایش مقدار گ شتاور منفی ،دریچه گاز از
ناحیه مرده خارج شده و شرود به ب سته شدن میکند ،تا به مانع مکانیکی بر سد و کامال ب سته شود،
ستپس با کاهش مقدار جریان منفی و در نتی ه کاهش مقدار گشتتاور منفی ،دریچه گاز با پشتت ستر
گذاشتن ناحیه مرده باز شده و به کمک گشتاورهای موتور و فنر به موقعیت اولیهاش برمیگردد.
 𝑇𝑠+گشتاور اصطکاک سکون در جهت باز شدن 𝑇𝑠− ،گشتاور اصطکاک سکون در جهت بسته
شدن 𝐾𝑠 ،ثابت فنر-برعکس شیب خط و سط -و 𝑙𝑝𝑇 گ شتاور اولیه ذخیره شده در فنر-طول از مبدا
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خط وسط -میباشند.
𝑚 𝑇𝑠+ = 4.4497 − 4.241 = 4.2487 𝑁.
)(34-2

𝑚 𝑇𝑠− = 4.4174 − 4.2487 = 4.2487 𝑁.
𝑑𝑎𝑟𝐾𝑠 = 4.1496 𝑁. 𝑚⁄
𝑚 𝑇𝑝𝑙 = −4.4459 𝑁.

6-4-2

ضريب اصطكاک ويسكوز

اصتتطکاک ویستتکوز بار در مقابل ویستتکوز موتور قابل صتترف نظر کردن استتت ،چون اصتتطکاک
ویستتکوز با ستترعت رابطه مستتتقیم دارد ،و ستترعت توستتط چرخدندهها -چرخدندهها به منظور افمایش
گ شتاور گذا شته شدهاند که در نتی ه کاهش سرعت امری بدیهی ا ست 1/24 -برابر می شوند که قابل
صرف نظر است و ما فقط به شناسایی ضریب اصطکاک ویسکوز موتور میپردازیم.
)(31-2

)𝐵𝑒𝑞 = 𝑁 2 𝐵𝑚 + 𝐵𝐿 ≈ 𝑁 2 𝐵𝑚 (𝑁 = 24.68

توجه داشتتته باشتتید که حرکت صتتفحه فلمی به  145درجه محدود شتتدهاستتت ،ولی ضتتریب
اصطکاک ویسکوز به سرعت زاویهای وابسته است ،بنابراین نیاز است که موتور آزادانه حرکت کند ،برای
این منظور رابطهی بین موتور و شتتفت صتتفحه فلمی که توستتط چرخدندهها فراهم شتتدهاستتت را قطع
میکنیم .برای موتور جدا شده معادله گشتاور را مینویسم ،داریم:
)(32-2

)𝑡( 𝑚𝑇 = 𝑚𝑓𝑇 𝐽𝑚 𝜔̇ 𝑚 (𝑡) + 𝐵𝑚 𝜔𝑚 (𝑡) +

که 𝑚𝑓𝑇 گشتاور اصطکاک استاتیک موتور است .برای هر سرعت زاویهای ثابتی  𝜔̇ 𝑚 (𝑡) = 4در
نتی ه رابطه ) (32-2به این شکل خالصه میشود:
)𝑡( 𝑚𝑇 = 𝑚𝑓𝑇 𝐵𝑚 𝜔𝑚 (𝑡) +

)(33-2

از رابطه )  (33-2چنین برمیآید که اگر ما مقادیر لحظهای ستتترعت زاویهای موتور و گشتتتتاور موتور را
داشته باشیم ،میتوانیم مقادیر 𝑚𝑓𝑇 و 𝑚𝐵 را بهدستآوریم.
از آن ایی که نیاز به ستترعت زاویهای موتور داریم و موتور جریان مستتتقیم جدا شتتده م هم به حستتگر
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سرعت نمیباشد ،پس حسگر نوری  16-پالس در هر دور مکانیکی -را به شفت موتور الحاق میکنیم و
موتور را برای حرکت یکنواخت تغذیه میکنیم .ستتتیگنالهای حستتتگر نوری ،ولتاژ و جریان موتور در
شکل  44-2آورده شدهاند.

شكل  41-2منحنيهاي جريان،ولتاژ و حسگرنوري بر حسب زمان در حالت جدايي موتور از دريچهگاز و حرکتآزادانه موتور -در هر
 16پالس نوري  9پالس الكتريكي داريم]24[ -

همانطور که از شکل  44-2پیداست ،در هر دور مکانیکی که برابر  16پالس حسگر نوری است،
ولتاژ و جریان موتور  8دور میزنند ،این بدان معناست که فرکانس ولتاژ و جریان موتور  8برابر فرکانس
مکانیکی استتتت .به طریق دیگر و بدون ان ام آزمایش هم میتوان به این رابطه پیبرد ،با توجه به
مطالب [ ]35تعداد کالف های موجود در آرمیچر موتور برابر با  8استتتت (شتتتکل  ،)41-2در نتی ه
فرکانس ولتاژ و جریان  8برابر فرکانس مکانیکی استتتت .پس میتوانیم با محاستتتبه فرکانس جریان و
بدون استفاده از حسگر نوری،فرکانس مکانیکی را بهدستآوریم-بدین خاطر که موتور کوچک است و

الحاق حسگر نوری روی شفت موتور برای اندازهگیری مناسب نیست-
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شكل  41-2آرميچر و کالفهايآن

برای بهدستتتآوردن ضتتریب اصتتطکاک ویستتکوز ورودیهای پله  14،8،6،4،2.173و 12ولت به
مدار آرمیچر موتور جدا شده اعمال میشوند و مقادیر ولتاژ و جریان آرمیچر ثبت میشوند.
برای نمونه شتتتکل موج های ولتاژ و جریان به ازای ورودی پله  2.173ولت در شتتتکل  42-2آورده
شدهاست.

شكل  42-2منحنيهاي ولتاژ و جريان بر حسب زمان در حالت بيباري موتور

شتتکل موج به ازای بقیه ورودیها هم درستتت به این شتتکل استتت ،با این تفاوت که دامنهها و
فرکانسها متفاوت است ،به همین خاطر از آوردن بقیه شکلها صرف نظر شدهاست.
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برای بهد ستآوردن فرکانس جریان و در نتی ه سرعت مکانیکی ،از آنالیم تبدیل فوریه سریع

1

در متلب ا ستفاده شدها ست ،برای موال تبدیل فوریه سریع شکل موج جریان شکل  ،42-2در شکل
 42-2آورده شدهاست.

شكل  41-2تبديل فوريه سريع سيگنال جريان در شكل 42-2

با توجه به شتتتکل  ،43-2فرکانس جریان برابر با  𝑓 = 87.42هرتم میباشتتتد ،حال با توجه به
اینکه فرکانس جریان 8 ،برابر فرکانس مکانیکی است ،سرعت مکانیکی بهدستمیآید.
𝑓
𝑐𝑒𝑠𝜔𝑚 (𝑡) = 2𝜋 ( ) = 68.3453 𝑟𝑎𝑑⁄

)(34-2

8

برای بهد ست آوردن گ شتاور موتور از 𝑎𝑖 𝑚𝐾 = 𝑚𝑇 ا ستفاده می شود که در آن  𝐾𝑚 = 4.4187و 𝑎𝑖

نیم از میانگینگیری از شکل موج جریان بهدستمیآید.
اطالعات مربوطه در جدول اطالعات مربوط براي به د ستآورن ضريب ا صطكاک وي سكوز -12

آورده شده است :

-Fast Fourier transform
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1

 2-1جدول اطالعات مربوط براي به دستآورن ضريب اصطكاک ويسكوز

Motor
Torque

Average
measured
current

Angular
Velocity

FFT

Step input

Frequency

Voltage
) (V

4.4498

4.5227

68.3453

87.42

2.173

4.4145

4.5618

158.2577

241.5

4

4.4126

4.6753

251.8772

324.7

6

4.4156

4.8343

344.5542

438.7

8

4.4188

1.4437

443.8285

565.1

14

4.4244

1.4719

543.4243

691.4

12

حال با استتتفاده از بخش برازش منحنی 1نرمافمار متلب ،گشتتتاور موتور را بر حستتب ستترعت زاویهای
برازش میکنیم.

شكل :44-2برازش داده ها براي نمودار گشتاور بر حسب سرعتزاويهزاويهاي صفحهفلزي

شیب خط در شکل  44-2برابر با ضریب اصطکاک ویسکوز است:

- Curve Fitting
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1

𝑑𝑎𝑟𝐵𝑚 = 2.37 ∗ 14−5 , 𝐵𝑒𝑞 = 𝑁 2 𝐵𝑚 = 4.4142 𝑁. 𝑚. 𝑠𝑒𝑐 ⁄

)(35-2

7-4-2

آزمايش ممان-اينرسي

در این آزمایش چرخدندهها را به جای خود برمیگردانیم و رابطه بین موتور و شتتتفت صتتتفحه
فلمی را م ددا برقرار میکنیم ،مانند آزمایش  3صتتفحه فلمی را به صتتورت دستتتی از موقعیت کامال
بازش رها میکنیم ،چون جریان آرمیچر صفر است ،معادله تعادل گشتاور به این صورت خواهد شد:
)(36-2

𝑓𝑇 𝑇𝑡𝑜𝑡 (𝑡) = 𝐽𝑒𝑞 𝜔̇ 𝐿 (𝑡) = −𝐵𝑒𝑞 𝜔𝐿 (𝑡) − 𝐾𝑠 𝜃𝐿 (𝑡) − 𝑇𝑃𝐿 −

حال مقادیر لحظهای )𝑡( 𝑏𝑒 و )𝑡( 𝐿𝜃 ،در حین خود ب سته شدن سریع صفحه فلمی تو سط فنر
بازگشتی ثبت میشوند.
برای محاسبه سرعت و شتاب زاویهای از رابطه ) (37-2استفاده میکنیم:
)(37-2

𝑡𝑑̅𝑏 , 𝜔̇ 𝐿 (𝑡) = 𝑑𝜔𝐿 ⁄
𝐾𝜔𝐿 (𝑡) = 𝑒𝑏 (𝑡)⁄

)𝑡( 𝑡𝑜𝑡𝑇 هم از ستتمت راستتت رابطه )  (36-2قابل محاستتبه استتت ،چون 𝑓𝑇 𝐾𝑠 ،𝑇𝑃𝐿 ،و 𝑞𝑒𝐵 از
آزمایشهای قبلی بهد ستآمدهاند -توجه شود که در این آزمایش ،ناحیه کاری دریچه گاز باالی ناحیه
لیمپ هوم است و باید از آن مقادیر استفاده کرد ،-مقادیر )𝑡( 𝐿𝜃 هم که در حین آزمایش ثبت شدهاند
و سرعت زاویهای هم از رابطه ) (37-2بهدستمیآید.
)𝑡( 𝑏𝑒 ثبت شده توسط اسیلوسکوپ و مقادیری که با روابط ) (35-2و ) (37-2بهدستآمدهاند در
شکل  45-2نشان دادهشدهاند.
در نهایت اینرستتی از )𝑡( 𝐿 ̇𝜔 𝐽𝑒𝑞 = 𝑇𝑡𝑜𝑡 (𝑡)⁄قابل محاستتبه استتت ،برای این منظور در فاصتتله
زمانی  4.44تا  4.46ثانیه مقادیر میانگین گشتاور کل و شتاب زاویهای را بهدستآورده و بر هم تقسیم
میکنیم.
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شكل  45-2منحنيهاي گشتاوربار ،شتاب زاويهاي و سرعتزاويهاي صفحهفلزي و ولتاژالقايي بر حسب زمان براي به دستآوردن
مماناينرسي

𝐽𝑒𝑞 = 1.88 ∗ 14−3 𝑘𝑔. 𝑚2

)(38-2

این مقدار ،ممان اینرسی کل م موعه دریچه گاز میباشد.

9-4-2

تاييديه شناسايي

حال که شناسایی پارامترها به اتمام رسید ،باید بررسی کنیم که آیا مقادیر پارامترهای شناسایی
شده قابل قبول هستند یا خیر ،ما این کار را به وسیله -1اعمال ورودیهای یکسان به سیستم واقعی و
سی ستم شبیه سازی شده و مقای سه پا سخها-2 .مقای سه نمودار ا ستاتیک موقعیت زاویهای بر ح سب
گشتاور بار در سیستم واقعی و سیستم شبیهسازی شده ،ان ام میدهیم.
شبیهسازی سیستم دریچه گاز الکترونیکی در شکل  46-2آمدهاست.

1-8-4-2

اعمال ورودیهای یکسان به سیستم واقعی و شبیهسازی شده

برای این منظور ابتدا شرایط شبیه سازی را نمدیک به عمل کنیم تا بتوانیم در شرایط یک سان،
پاستتخهای شتتبیهستتازی را با واقعیت مقایستته کنیم .یکی از این شتترایط این استتت :در واقعیت ورودی
انتخابی را زمان اندکی به مدار آرمیچر اعمال میکنیم ،که بعد از آن مدار آرمیچر ،مدار باز خواهد شد،
در شتتبیهستتازی ولی اینگونه نیستتت و بعد از اعمال ورودی ،مدار آرمیچر اتصتتال کوتاه میشتتود -این
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حالت باعث می شود که ولتاژ القایی نا شی از سرعت زاویهای ،در مدار آرمیچر جریان ای اد کند ،-برای
حل این مشکل ،با نوشتن برنامهای وقتی که ورودی نداریم ،جریان آرمیچر را صفر میکنیم.

شكل  46-2شبيهسازي دريچهگازالكترونيكي در محيط سيمولينک متلب

ورودی انتخابی از نود پالس مربعی و دامنه های متغییر استتتت تا بتوانیم رفتار دریچه گاز را در
ناحیههای مختلف کاری مشاهده و مقایسه کنیم.
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 -ناحیه میانی

شكل  47-2مقايسه موقعيتزاويهاي صفحهفلزي در شبيهسازي با مقاديراندازهگيري شده در عمل

در این ناحیه مشاهده می شود که  -1سرعت باز شدن در شبیه شازی کمتر از واقعیت است-2 .
دامنه خروجی در شبیهسازی کمتر از واقعیت است.
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-باز شدن کامل

شكل  49-2مقايسه موقعيتزاويهاي صفحهفلزي در شبيهسازي با مقاديراندازهگيري شده در عمل

در این ناحیه اختالف کمی در سرعت باز شدن شبیهسازی نسبت به واقعیت وجود دارد.

2-8-4-2

نمودار استاتیک موقعیت زادیهای بر حسب گشتاور بار

ورودی شتتتیب -با ستتترعت مالیم پایین-را طوری انتخاب میکنیم که دریچه گاز تمامی نواحی
کاری خود را طی کند ،و ستتپس همان طوری که در بخشهای قبل توضتتیح داده شتتد نمودار موقعیت
زاویهای بر حسب گشتاور بار را رسم میکنیم.
از نمودار ر سم شده در شکل  49-2هم م شخص ا ست که ناحیههای مرده اختالف بین شبیه
سازی و واقعیت وجود دارد.
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شكل  :48-2مقايسه نمودار استاتيک موقعيتزاويهاي صفحهفلزي بر حسب گشتاور بار در واقعيت با شبيهسازي

8-4-2

تنظيم پارامترها

از تو ضیحاتی که در بخش قبل داده شد و اختالفاتی که بین شبیه سازی با واقعیت وجود دارد،
متوجه می شویم که در بخش شناسایی پارامترها به خوبی شناسایی نشدهاند -به علت عوامل غیرخطی
موجود-و نیاز استتت که بعضتتی از پارامترها رو ضتتریب  4.1تا  4.99تغییر دهیم و تغییرات را مشتتاهده
کنیم و هرجا که شتتبیهستتازی به واقعیت نمدیکتر شتتد ،آن پارامترها را به عنوان پارامترهای استتتفاده
شده در شناسایی در نظر بگیریم .این روند کاری تنظیم پارامترها نامیده میشود.
الزم به ذکر ا ست به خاطر وجود دینامیکهای مدل ن شده ،همی شه اختالف بین شبیه سازی و
واقعیت وجود دارد ،لیکن این اختالف نباید زیاد باشد.
از آن ا که بی شترین اختالفها در شکل  47-2به چ شم میخورد ،پس اثر در تغییرات پارامترها
را برای ورودی شکل  47-2برر سی میکنیم .دو پارامتر مهمی که تاثیر مهمی در ناحیه مرده دا شته و
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تاثیرات غیرخطی دارند به ترتیب ثابت اصتتتطکاک ایستتتتایی و گشتتتتاور از قبل ذخیره شتتتده در فنر
میباشند پس ابتدا به تنظیم این دو پارامتر میپردازیم.

1-9-4-2

تنظیم ثابت اصطکاک ایستایی

شكل  51-2تغيير ثابت اصطكاک ايستايي براي تنظيم تا موقعيتصفحهفلزي به واقعيت نزديک شود.

میبینیم که اگر اصطکاک ایستایی را به  4.95مقدارش کاهش دهیم ،مشکل دامنه حل میشود
و خروجی شبیه سازی با واقعیت یکی می شود ،حال م شکلی که باقی مانده اختالف در سرعت باز و
بسته شدن دریچه میباشد.
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2-9-4-2

تنظیم پارامتر گشتاور از قبل ذخیره شده در فنر

شكل  51-2تغيير پارامتر ِ گشتاور از قبل ذخيرهشده در فنر براي تنظيم تا موقعيتصفحهفلزي به واقعيت نزديک شود.

با بررستتی شتتکل  ،51-2برای اینکه ستترعت باز و بستتته شتتدن دریچه به واقعیت نمدیک شتتود،
گشتتتتاور از قبل ذخیره شتتتده در فنر را به  4.8مقدارش کاهش میدهیم ،مشتتتکل جدیدی که ای اد
میشتتود،مشتتکل عدم تطابق دامنه خروجی در شتتبیهستتازی با واقعیت استتت که این بار بالعکس دامنه
شبیهسازی بمرگتر از واقعیت شدهاست.
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3-9-4-2

تنظیم مقاومت آرمیچر

شكل  52-2تغيير پارامتر ِ مقاومتآرميچر براي تنظيمش تا موقعيتصفحهفلزي به واقعيت نزديک شود.

همانطوری که از شکل  52-2برمیآید از تغییر مقاومت آزمیچر به نتی ه قابل قبولی نرسیدیم.
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4-9-4-2

تنظیم ثابت گشتاور موتور

شكل  51-2تغيير پارامتر ِ ثابتگشتاورموتور براي تنظيمش تا موقعيتصفحهفلزي به واقعيت نزديک شود.

از شكل  51-2برمیآید که اگر گشتاورفنر و ثابتفنر را به  4.8مقدارشان و گشتاوراصطکاک را
به  4.7مقدارش کاهشدهیم پاسخ به واقعیت نمدیکتر خواهد شد.
در این مرحله با مطالعه گمارش فنی شرکت ایستیتاتو موتوری  ]29[1پی به سه اشتباه رایج که
در بیشتر مقاالت و تحقیقات وجود دارد بردیم:
-1در محاسبه زاویهحداقل و حداکور در دریچهگاز:

1

-Istituto motori
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ما براساس برگه اطالعات محصول دریچهگازالکترونیکی و گمارشات مقاالت مختلف حداقل زاویه
را صفر درجه و حداکور زاویه را  145درجه در نظر میگرفتیم که بر اساس محاسبات زیر اشتباه است:
با استفاده از نسبتهای مولواتی ،شکلهایشكل  54-2شكل  55-2و جدول  -22داریم:

شكل  54-2صفحهفلزي در موقعيت کامالً بسته

شكل  55-2صفحهفلزي در موقعيت ليمپ هوم
جدول  -22اطالعات مربوط براي به دستآورن زاويههاي حداقل و ليمپ هوم

)(39-2

)(44-2

قسمت

اندازه(سانتيمتر)

𝒍

6

𝟏𝒍

2775

𝟐𝒍

1764

𝟑𝒍

2754

𝟒𝒍

1796

𝑙2 − 𝑙1
=> 𝜃𝑚𝑖𝑛 = 8 𝑑𝑒𝑔.
𝑙

= ) 𝑛𝑖𝑚𝜃(𝑛𝑎𝑡

𝑑 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝜃𝐿𝐻 ) = 𝑙4 − 𝑙3 => 𝜃𝐿𝐻 = 12.58 𝑑𝑒𝑔.
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ولتاژ ح سگر در ناحیه لیمپ هوم  4.86 ،ولت میبا شد که برابر با  12.45درجه میبا شد که و
تاییدی بر محاسبهی باال میباشد.
که :
)(41-2

𝑑 = √𝑙 2 + (𝑙2 − 𝑙1 )2 , 𝜃𝑚𝑎𝑥 = 94 𝑑𝑒𝑔.

به دستآورن شیب خط حسگر:
در حداقل زاویه که  8درجه میباشد ،حداقل ولتاژ حسگریک -در بیشتر جاها  4.41-4.434ولت و در
حداکورزاویه که  94درجه میباشتتد حداکور ولتاژ حستتگر یک-در بیشتتتر جاها  4.782 -4.673ولت
میباشد ،بنابراین شیب خط حسگر قابل محاسبه میباشد:
در بیشتر جاها:
𝜃 = 19.3442 𝑉𝑠 − 4.3954

)(42-2

که 𝑠𝑉 ولتاژ حسگر است.
در بعضی جاها:
𝜃 = 18.79 𝑉𝑠 + 4.1457

)(43-2

60

40

20

data1
data2
5

4.5

4
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)SensorVoltage(v

1.5

1

0.5

شكل  56-2معادالت دو حسگر که بر روي هم افتادهاند.
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)AngularPosition(Degree

80

همان طور که از شکل پیدا ست ،هر دو معادله شبیه هم ه ستند ،پس از یکی از معادالت باال ا ستفاده
خواهیم کرد.
توضیحی در مورد ناحیه لیمپ هوم  :در بازشدن دریچهگاز در باالی ناحیه لیمپ هوم داده هایی
که تو سط ح سگر موقعیت ثبت شده ا ست حاکی از زاویه های اولیه مختلف بوده ا ست که نا شی از
اثرلقی در ناحیه لیمپ هوم میباشد :اعداد ثبت شده 4.771 :ولت 4.774 ،ولت 4.782،ولت و4.869-
ولت
پس پهنای ناحیه لیمپ هوم در باالی آن از  4.771تا  4.869ولت استتتت که اگر اعداد را در
معادله خط حسگر قرار دهیم زاویه از  14.3تا  16.4147تغییر میکند.
در زیر ناحیه لیمپ هوم نیم در بسته شدن داده های مختلف ثبت شده است :
 4.653ولت 4.746 ،ولت ،ولت 4.739-ولت 4.749-ولت 4.753-ولت .پس پهنای ناحیه لیمپ
هوم در زیر آن از  4.653تا  4.753ولت است که اگر اعداد را در معادله خط حسگر قرار دهیم زاویه از
 12.3تا  14.3درجه تغییر میکند.
با مقایستتته دو مقدار زاویه در دو ناحیه باال نتی ه میگیریم که پهنای کل ناحیه لیمپ هوم
از( 4.653ولت) 12.3درجه تا ( 4.869ولت) 16.4درجه است که  4.1درجه میباشد.
پس سه ناحیه داریم:
 -1از  16.4تا  94درجه  -2از  12.3تا  16.4درجه  -3از  8تا  12.3درجه
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با توجه به داده های به دستآمده ،زوایه لیمپ هوم را در  4.76ولت در نظر میگیریم که 14.3
درجه خواهد شد در نتی ه با تعریف کردن:
𝑔𝑒𝑑 𝜃𝐿𝐻 = 14.3 deg , ∆𝜃𝐿𝐻 = 16.4 − 14.28 = 14.28 − 12.3 ≅ 2

معادالت فنر به این شکل درخواهندآمد:
𝐻𝐿𝜃∆ 𝑖𝑓 𝜃 > 𝜃𝐿𝐻 +
𝐻𝐿𝜃∆ 𝑖𝑓 𝜃𝐿𝐻 < 𝜃 < 𝜃𝐿𝐻 +
)(44-2

𝐻𝐿𝜃 ≤ 𝜃 < 𝐻𝐿𝜃∆ 𝑖𝑓 𝜃𝐿𝐻 −
𝐻𝐿𝜃∆ 𝑖𝑓 𝜃 ≤ 𝜃𝐿𝐻 −

)) 𝐻𝐿𝜃∆ 𝑇𝑝𝑙𝑙ℎ + + 𝑘 + (𝜃 − (𝜃𝐿𝐻 +
) 𝐻𝐿𝜃 (𝜃 −
𝑇𝑝𝑙𝑙ℎ +
) 𝜃∆(⁄
𝐻𝐿
)𝜃 − (𝜃𝐿𝐻 −
𝑇𝑝𝑙𝑙ℎ
) 𝜃∆(⁄
𝐻𝐿
−
−
)𝜃 { 𝑇𝑝𝑙𝑙ℎ − 𝑘 ((𝜃𝐿𝐻 − ∆𝜃𝐿𝐻 ) −

-2برابر گرفتن ثابت ولتاژالقایی با ثابت گشتاور و صرف نظر از تلفات:
این اشتباه هم در بیشتر مقاالت و تحقیقات صورتگرفته وجود دارد ،در ادامه آزمایش مربوط به
شناسایی ثابت گشتاور آوردهشدهاست:
برای تخمین ثابتگشتاور همانطور که از شكل  57-2پیداست ،ابتدا یک نیروی خارجی معلوم
و مشتتتخص به نام  Fرا به صتتتفحهفلمی اعمال کرده و موقعیتزاویهای صتتتفحهفلمی را به وستتتیلهی
کنترلانتگرالیکوچکی در م قدارمعلوم ̅𝜃 ثا بتن گهداشتتت ته و در این حا لت م قدار جر یانآرمیچر را
اندازهگیری شدهاست.

شكل  57-2اعمال نيروي خارجي و نقطهتعادل ايجاد شده براي شناسايي ثابت گشتاور
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در حالتدا می گشتتتاورتولیدی Tموتورجریان مستتتقیم  ،به مقدار نیرویخارجی اعمال شتتده
وابسته است :
)(45-2

)̅𝜃(𝑇̅ = 𝑁 𝐾𝑡 𝐼 ̅ = 𝑇𝑠 (𝜃̅) + 𝑇𝑓 (4) + 𝐹 𝑏 cos

که در آن ̅ 𝐼 جریان حالتدا می 𝑇𝑠 ،گشتاورفنر و 𝑓𝑇 گشتاور اصطکاک هستند.
ب نابراین با ان ام دو آز مایش م ما با اع مال نیرو های خارجیمعلوم 𝑗𝐹 و 𝑘𝐹  ،موتورجر یان
مستقیم گشتاورهای 𝑗𝑇 و 𝑘𝑇 را فراهم خواهدکرد ،پس داریم:
)(46-2

)̅𝜃(̅𝑗 = 𝑁 𝐾𝑡 𝐼 ̅ = 𝑇𝑠 (𝜃̅) + 𝑇𝑓 (4) + 𝐹𝑗 𝑏 cos
𝑇

)(47-2

̅̅̅
)̅𝜃(𝑇𝑘 = 𝑁 𝐾𝑡 𝐼 ̅ = 𝑇𝑠 (𝜃̅) + 𝑇𝑓 (4) + 𝐹𝑘 𝑏 cos

حال با کم کردن رابطه دوم از اول خواهیم داشت:
̅̅̅ ̅𝑗 −
𝑇|
| 𝑘𝑇
𝑇∆
=
𝐼∆ 𝑁
| 𝑘̅𝐼 𝑁|𝐼̅𝑗 −

)(48-2

= 𝑡𝐾

این آزمایش چندین بار با اعمال نیرویهای مختلف 𝑗𝐹 تکرار خواهد شتتتد و در نهایت با معلوم
بودن ِ 𝑚  𝑏 = 4.43و  ، 𝜃̅ = 26.93 𝑑𝑒𝑔.و م یانگینگیری از ثا بتگشتتت تاور های بهدستتتتآ مده،
ثابتگشتاورنهایی به دستخواهدآمد:
)(49-2

𝐴𝐾𝑡 = 12.37 ∗ 14−3 𝑁. 𝑚/

به دلیل عدم وجود امکانات و وقت کافی ما این آزمایش را ان ام ندادیم ،به همین خاطر ما از
میانگین مقدارثابت گشتتتتاور به دستتتت آمده و مقدار ثابتگشتتتتاور ذکرشتتتده در برگه اطالعات
محصتتولدریچهگاز استتتفاده کرده و با الگوریتم ستتیمپلکس در بخش بهینهستتازی متلب 1این ثابت را

Response Optimization
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1

برای دریچهگاز مورداستفاده تنظیم کردهایم :
)(54-2
)(4.41237 + 4.41
= 𝑡𝐾
𝐴= 4.4112 𝑁. 𝑚/
2
-3مدل ستتازی اصتتطکاک  :در بیشتتتر مقاالت و کارهای تحقیقی ان ام شتتده برای مدلستتازی

اصطکاک به خاطر سادگی و راحتی از مدل کولومب استفاده میکنند و ما هم ابتدا از این مدل استفاده
کردیم ،ولی به دلیل مشکالت پیشآمده در بخش تنظیمپارمترها ،تصمیم گرفتیم که مدل اصطکاک را
عو

کنیم ،توضیحات مدل جدید در ادامه آمدهاست :
باز به دلیل سادگی از مدل کولومب ا ستفاده کردهایم،منتهی با این تفاوت که اثر ا ستریبک 1را

همانطور که از شكل  59-2پیداست،به معادالت اضافهکردهایم تا دقت افمایش پیدا کند:

شكل  59-2مدل اصطكاک داراي مشخصههاي استاتيک،استريبک،کولومب و ويسكوز []28

)(51-2

𝐿𝜔 𝑞𝑒𝐵 +

)𝐿

𝜔
𝐿 −
𝜔(𝑛𝑔𝑖𝑠 ] 𝑠𝜔

𝑒) 𝐶𝑇 𝑇𝑓 (𝜔𝐿 ) = [𝑇𝐶 + (𝑇𝑠 −

که 𝑠𝑇 اصتتطکاک ستتکون 𝑇𝐶 ،اصتتطکاک کولومب 𝜔𝑠 ،ستترعتزاویهای استتتریبک  𝐵𝑒𝑞 ،ثابت
اصتتطکاک ویستتکوز و 𝐿𝜔 ستترعتزاویهای صتتفحهفلمی میباشتتد 𝜔𝑠 .و 𝐶𝑇 را هم از طریق الگوریتم

 1حالت گذرای بین سکون و حرکت
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سیمپلکس در بخش بهینهسازی متلب بهدستخواهیمآورد.
اشتتتباه رایج دیگر برابر گرفتن ِ اصتتطکاک ستتکون با اصتتطکاک کولومب بود که در مدل جدید
اصالح شده است ،اصطکاک سکون همیشه بمرگتر از اصطکاک کولومب است.
پس در کل  :اصتتتطکاک ستتتکون زمانی پیشمیآید که صتتتفحهفلمی هیوگونه حرکتی ندارد،
ا صطکاک لغم شی-کولومب+وی سکوز -زمانی پیشمیآید که صفحهفلمی حرکت میکند و ا صطکاک
دیگری بین این دو حالت وجود دارد به نام اثر اصطکاک استریبک یا پیشلغمشی معروف است و حالت
گذاری بین سکون و حرکت(لغمش) میباشد [.]36
حال به دلیل تغییرات حاصتتل شتتده-تغییر معادله خط حستتگر،تغییر مدل اصتتطکاک و ثابت
گشتتتاور موتور ،-م بوریم بعضتتی از داده های به دستتت آمده از آزمایشها برای شتتناستتایی را دوباره
پردازش کنیم.
چون توضیحاتکامل در قبل دادهشدهاست به آوردن شکلهاومحاسبات اکتفا میکنیم.
در آزمایش اول و دوم که چون ربطی به زاویه دریچهگاز نداشتهاند ،پس عو
حسگر در آنها تغییری ای اد نمیکند.
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شدن معادله خط

به آزمایش سوم میپردازیم:
در این آزمایش داده ها به این صورت تغییر میکنند :

2

Angular position
-2

-4
wrong

Back emf

)Angular position(rad
)Back emf(volt

0

-6
modified
0.5

0.4

0.45

0.35
)t(sec

0.3

0.25

0.2

شكل  58-2منحنيهاي موقعيتزاويهاي صفحهفلزي و ولتاژالقايي براي به دستآوردن ثابت ولتاژالقايي-اصالح شده
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شكل  61-2تقريب موقعيت زاويهاي صفحهفلزي با سري فوريه-اصالح شده

76

0
0.2

)Angular Position (degree

measured
Excluded
approximation
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برای اینکه بتوانیم از موقعیتزاویهای مشتق بگیریم تا سرعتزاویهای را به دستآوریم ،نیاز است
تغییرات گسسته موقعیت زاویهای را با تابعی تقریب بمنیم که مشتقپذیر باشد ،ما تقریب را با نرمافمار
متلب ان ام دادیم.1
Comparision of Back emf & Angular velocity
2
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)Back emf(V) Angular velocity(rad/sec
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شكل  61-2منحني سرعتزاويهاي صفحهفلزي و ولتاژالقايي بر حسب زمان براي به دستآوردن ثابت ولتاژالقايي-اصالح شده

از هر دو کمیت ستترعتزاویهای و ولتاژالقایی در فاصتتلهزمانی  4.35تا  4.4ثانیه میانگینگیری
میشود ،و ثابت ولتاژالقایی قابل محاسبه است:
میانگین ولتاژالقایی -4.44654573 :
میانگین سرعت زاویهای -7.8194 :
ثابت  4.5686 :که نبست به مقدار قبلی( )4.3865حدودا  1.5برابر شده است.

Curve Fittng
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1

آزمایش چهارم:
این آزمایش به ثابت گ شتاورموتور واب سته ا ست ،چون ثابت گ شتاور در جریان ضرب شده و
گ شتاور تولیدی موتور را که یکی از داده های ورودی برای شنا سایی این ق سمت میبا شد رات شکیل
میدهد ،پس هر چقدر ثابت گشتاور را به درستی به دست آورده باشیم ،قابلیت اطمینان به پارامترهای
به دست آمده در این بخش افمایش خواهد یافت.
 -1ناحیه باال:

1.6
1.4

1
0.8
0.6
0.4
Measured
Excluded
0.6

0.5

)AngularPosition(Rad

1.2

0.2
0.3
0.4
)LoadTorque(N.m

0.2

0

0.1

شكل  62-2موقعيتصفحهفلزي بر حسب گشتاوربار در ناحيه(1داده هاي به دستآمده)-اصالحشده

𝑚 𝑇𝑠 = 4.157 𝑁.
)(52-2

𝑑𝑎𝑟𝐾𝑠 = 4.4749 𝑁. 𝑚⁄
𝑚 𝑇𝑝𝑙 = 4.233 𝑁.
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-2ناحیه پایین

0.22

Measured
Excluded

0.2

0.16
0.14
0.12
0.1

)AngularPosition(Rad

0.18

0.08
0.06
0

-0.1

-0.2

-0.4
-0.3
)LoadTorque(N.m

-0.5

-0.6

-0.7

شكل  61-2موقعيتصفحهفلزي بر حسب گشتاوربار در ناحيه(2داده هاي به دستآمده)-اصالحشده

𝑚 𝑇𝑠 = 4.1573 𝑁.
)(53-2

𝑑𝑎𝑟𝐾𝑠 = 4.5634 𝑁. 𝑚⁄
𝑚 𝑇𝑝𝑙 = −4.2363 𝑁.
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تغییرات در آزمایش  -5اصطکاک ویسکوزجدول  -12جدول اطالعات مربوط براي به دستآورن ضريب اصطكاک ويسكوز

Motor
Torque

Average
measured
current

Angular
Velocity

Step input

FFT
Frequency

Voltage
) (V

4.44585

4.5227

68.3453

87.42

2.173

4.446292

4.5618

158.2577

241.5

4

4.447563

4.6753

251.8772

324.7

6

4.449344

4.8343

344.5542

438.7

8

4.411241

1.4437

443.8285

565.1

14

4.412

1.4719

543.4243

691.4

12

0.012
0.01

0.006
Measured
Approximation

0.004
0.002

500

200
300
400
)Angular Velocity(Rad/s

100

شكل  64-2برازش داده ها براي نمودار گشتاور بر حسب سرعتزاويهزاويهاي صفحهفلزي-اصالحشده
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0

0

)Torque(N.m

0.008

𝑑𝑎𝑟𝐵𝑚 = 1.427 ∗ 14−5 , 𝐵𝑒𝑞 = 𝑁 2 𝐵𝑚 = 4.4473 𝑁. 𝑚. 𝑠𝑒𝑐 ⁄

تغییر در آزمایش6
5

500
0
-500
-0.2
-0.4
-0.6

شكل  65-2منحنيهاي گشتاوربار ،شتاب زاويهاي و سرعتزاويهاي صفحهفلزي و ولتاژالقايي بر حسب زمان براي به دستآوردن
مماناينرسي

با روند محاسباتی مانند قبل به  4.4412رسیدیم.
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Velocity
)(Rad/S

0.5

0.45

0.4

0.35

0.3

0.25
)Time(S

0.2

0.15

0.1

0.05

0

-10

)(Rad/S. 2

0.5

0.45

0.4

0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0

0

Acceleration

0.5

0.45

0.4

0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0

10

TotalTorque
)(N.m

0.5

0.45

0.4

0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0

-5

)eb(t
)emf(V

0

حال که تغییرات ان ام شد ،به اعتبارسن یمدل میپردازیم.
ابتدا برای اینکه یک مقایسه کلی داشتهباشیم و پارامترهای شناسایی شده را یک محک عمومی بمنیم،
نمودار استاتیک گشتاور-زاویه را بررسی میکنیم.
ورودی:
5

70

60

50

10

20

30
40
)Time(s

)ArmatureVoltage(v

0

-5
0

شكل  66-2ولتاژ ورودي براي به دست آوردن منحني استاتيک موقعيتزاويهاي بر حسب گشتاوربار

خروجی:

90

60
40

14
8
70

60

50

40
)Time(s

30

20

10

شكل  67-2موقعيتزاويهاي صفحهفلزي ناشي از ورودي شكل 66-2
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0

)Angular Position(deg

80

با پارامترهای به دستآمده داریم:

90

Measured
Simulink
0.8

0.6

14
8
0.4

-0.2
0
0.2
)Load Torque(N.m

-0.4

-0.6

)Angular Position(deg

60

-0.8

شكل  69-2منحني استاتيک موقعيتزاويهاي صفحهفلزي بر حسب گشتاوربار -اصالح شده

از شكل  69-2برمیآید که گشتتتاوراصتتطکاکستتکون،گشتتتاوراولیهفنر و ثابت فنربه درستتتی
شناسایی شدهاند.
بر اساس ناحیه مرده ی شكل  69-2از گشتاور  4تا  4.4نیوتن-متر معلوم می شود که زاویه
لیمپ هوم و ناحیه لیمپ هوم را به درستی تشخیص ندادهایم و به اصالح آن میپردازیم:
اگر 𝑔𝑒𝑑  𝜃𝐿𝐻 = 13 deg , ∆𝜃𝐿𝐻 = 1در نظر گرفته شوند داریم:
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90

Measured
Tunning
0.6

0.8

14
8
0.4

-0.4

-0.2
0
0.2
)Load Torque(N.m

-0.6

)Angular Position(deg

60

-0.8

شكل  68-2منحني استاتيک موقعيتزاويهاي صفحهفلزي بر حسب گشتاوربار -اصالح شده2

میبینیم که ناحیه مرده نسبت به شكل  69-2خیلی بهتر شدهاست.
با برر سی پا سخهای پله در ناحیههای مختلفکاری به این نتی ه ر سیدیم که ثابت گ شتاور نیاز
به تنظیم دارد ،و مقدار جدیدش  4.4133خواهد بود ،با مقدار جدید نمودار استتتتاتیک نیاز به تنظیم
م دد دارد:

90
75

45

14
8
0.8

0.6

0.4

-0.2
0
0.2
)Load Torque(N.m

-0.4

-0.6

)Angular Position(deg

Mesured
Simulink
Tunnig
Tunnig2

-0.8

شكل  71-2منحني استاتيک موقعيتزاويهاي صفحهفلزي بر حسب گشتاوربار -اصالح شده1

پارامترهای تنظیم شتتده  :گشتتتاور اصتتطکاک ستتکون از  4.157به  4.22و گشتتتاوراولیه فنر از
 4.2333به  4.27افمایش یافت.
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در تنظیم پارامترها از بخش بهینهستتتازی شتتتبیهستتتازی متلب استتتتفادهکردهایم و الگوریتم
بهینهسازی هم سیمپلکس بودهاست.
حال به بررسی پاسخ با ورودیهای مختلف میکنیم:
-1زاویه میانی -ناحیه باالی لیمپ هوم

Measured
Simulink
Tunnig

13
5

4

3

5

4

3

2

1

2

1

Angular
)Position(deg

55

0
2.913

Armature
)Voltage(v
0
0

)Time(s
شكل  71-2اعتبار سنجي مدل براساس پاسخ پله

-2حداکور زاویه-ناحیه باالی لیمپ هوم:
بعد از اینکه پارامترها را برای زاویه میانی تنظیم کردیم ،حال از پارامترهای تنظیم شتتتده برای
این مرحله استفاده میکنیم:
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Angular
Position(deg)

90
70
50
0
0

5

10

15

20

25

30

35
40
Measured
Simulink

45

5

10

15

20
25
Time(s)

30

35

45

Armature
Voltage(v)

6
4
2
0
0

40

 اعتبار سنجي مدل براساس پاسخ پله72-2 شكل

Angular
Position(deg)

: زاویه میانی – ناحیه پایین لیمپ هوم-3

14
12
Measured
Tunning
Simulink

8
0

1

2

1

2

3

4

5

3

4

5

Armature
Voltage(v)

0

-2.13
0

Time(s)
 اعتبار سنجي مدل براساس پاسخ پله71-2 شكل
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 -4حداقل زاویه -ناحیه پایین لیمپ هوم:

Measured
Simulink
Tunnig

8
5

4

3

5

4

3

2

1

2

1

Angular
)Position(deg

15
13

0
0
-2
-3.68
0

Armature
)Voltage(v

-1

)Time(s
شكل  74-2اعتبار سنجي مدل براساس پاسخ پله

بر ا ساس شکلهای به د ستآمده برای اعتبار سن ی مدل نتی همیگیریم که پارمترها به خوبی
تنظیم شده اند ،مقادیر پارامترها قبل و بعد از تنظیم در جدول  4-2آوردهشدهاند:
جدول  –4-2مقادير پارامترها قبل و بعد از تنظيم
بعد از تنظيم

قبل از تنظيم

پارامتر

1757

17544

اثر مقاومتي آرميچر (اهم)

171114

171114

اثر سلفي آرميچر(هانري)

22756

22756

نسبت چرخ دنده(بدون واحد)

171111

171112

ثابت گشتاور موتور(نيوتن.متر/آمپر)

171165

171252

ثابت ولتاژالقايي(ولت.ثانيه/راديان)

171112

171112

ممان اينرسي (کيلوگرم.مترمربع)

1722

17157

گشتاور اصطكاک سكون(نيوتن.متر)

171472

1719

گشتاور اصطكاک کولومب(نيوتن.متر)

171171

171171

ثابت اصطكاک ويسكوز (نيوتن.متر.ثانيه/راديان)

1279875

15

سرعت استريبک (راديان/ثانيه)

1727

17211

گشتاور اوليه فنر در بازشدن :باالي ناحيه ليمپ هوم (نيوتن.متر)

-1741

-172161

گشتاور اوليه فنر در بسته شدن :پايين ناحيه ليمپ هوم (نيوتن.متر)

171748

171748

ثابت فنر باالي ناحيه ليمپ هوم

171

175614

ثابت فنر پايين ناحيه ليمپ هوم
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 3فصل سوم کنترل دريچهگاز الكترونيكي

89

 1-1مقدمه
در این فصل ابتدا به بیان مسهله و سپس به روشهای حل مسهله خواهیم پرداخت.
کنترل دریچه گاز الکترونیکی یک مستتهله ردیابی در کنترل ستتیستتتمهای غیرخطی محستتوب
میشود.

 2-1بررسي سيستم از ديد کنترل و خواستههاي کنترل از سيستم
1 -2 -1

خواسته هاي کنترلي :

در زیر خواستتتههای کنترلیای که از ستتیستتتمکنترل ِ دریچهگازالکترونیکی انتظار میرود بیان
شدهاند :
-1خطای تنظیم موقعیت،در شرایط استاتیک و ماندگار ،باید کمتر از  4.1درجه باشد[]4[ ]37 .16
-2خطای ردگیری موقعیت ،در شرایط دینامیک وگذرا ،باید کمتر از  7درجه باشد [.]37 .4
-3با مقدار منبع ولتاژ بی شتر از  9ولت تا  12ولت ،زمان باز شدن کامل صفحهفلمی از  8تا  94درجه
باید کمتر از  134میلیثانیه با شد [ .]37زمان ن ش ست 1پا سخ پله برای سی ستمکنترل موقعیت برای
تمام نقاط کاری و برای هر تغییر در پله ی مرجع باید کمتر از  144میلیثانیه باشد -این امر با میرایی
 4.9و فرکانسطبیعی بمرگتر از، 72رادیان بر ثانیه،امکانپذیر خواهد شد [.]38
-4در پاسخ پلهی سیستم نباید هیو فراجهشی وجود داشته باشد ،این شرط برای حالتکاری سیگنال
بمرگ که ممکن است صفحهفلمی به موانع مکانیکی برخورد کند مهم است،با میرایی  4.9صفحهفلمی

 1حداقل زمانی که موقعیت صفحهفلمی به محدودهی  5درصدی حالت دا می خود میرسد.

94

به موانع برخورد نخواهد کرد و در نتی ه استتتهالک ناشتتی از تماس شتتفت با موانع به حداقل میرستتد
[ .]16همچنین میتوان با تعریف ورودی های مرجع کمتر از  94درجه و بیشتتتتر از  8درجه از عدم
برخورد صتفحهفلمی با موانع مطمهنتر شتد.همچنین با اینکار از افمایش ناگهانی و بیش از حد جریان
آرمیچر که باعث آستتیب زدن به بدنه دریچهگاز خواهد شتتد،جلوگیری کردهایم [ .]39برخورد با موانع
باال و پایین ،افمایش ستتتریع جریان موتور را ای اد میکند [ .]44راهکار دیگری هم وجود دارد  :برای
جلوگیری از آسیب دیدن قطعات مکانیکی و بدنه دریچهگاز میتوان مقدار موقعیت زاویهای صفحهفلمی
را مانیتور کرد و هر جا که زاویه بی شتر از  95یا کمتر از  4درجه می شود ،فرمانکنترلی صفر شود و
صفحهفلمی به ناحیه لیمپ هوم برود تا از آسیب رساندن به قطعات جلوگیری شود [.]36
-5ستتتادگی استتتتراتژی کنترل تا در میکروکنترلکنندههای ارزانقیمت خودرو قابلیت پیادهستتتازی و
کالیبره شدن داشتهباشند [.]16
-6مقاوم بودن سیستمکنترلی در مقابل تغییرات پارامتر سیستم هم ضروری است ،چون براثر خطاهای
تولید قطعه ،شرایط بیرونی-دما و رطوبت ،-و ا ستهالک و کهنگی سی ستم ،پارامترهای سی ستم تغییر
خواهندکرد [.]16
خوا ستهها و کاربردهای مختلف از قبیل شتابگیری،کاهش سرعت،درجاکارکردن موتور- 1دورآرام -و
وستتیلههای کمکی،مانند کمپرستتور ACو تغییربارمتناوب،یا شتتاید دینام  ،که به عنوان موردنیازهای
گ شتاوری تف سیر شدهاند تو سط  ECUتبدیل به زاویههای مطلوبی-مرجعی -می شوند که دریچهگاز
باید دنبالکند ،و در مرحله بعد ،این زاویههای مطلوب برای ارا ه قابلیترانندگی مناستتتب ،به صتتتورت
گمینشی فیلتر میشوند .برای موال اینکه زاویه مطلوب به صورت پله و خیلی سریع از مقداری به مقدار
دیگر پرش کند برای قابلیت رانندگی اصال مناسب نیست []44و باعث تکانهای همیشگی در رانندگی

Idle
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1

میشتتتود به همین علت زاویه های مطلوب از فیلتری -مدل مرجع -عبور دادهمیشتتتوند تا موال این
تکانهای نامناسب و اتفاقات بد دیگر را شاهد نباشیم.
در روشهای کنترل خطی با استتتتفاده از حوزههای زمان و فرکانس ،1فرمانکنترلی را طوری طراحی
میکنیم تا به خواستتتههای کنترلی مانند :مقدار فراجهش،زمان نشتتستتت،میرایی و  ...برستتیم ،پس هر
خواسته فرمولی داریم که به طور ریاضی میتوان به معادالت طراحی اضافه کرد و به خواستهها دست
یافت .برخالف روش های کنترل خطی،در روش های کنترل غیرخطی برای خواستتتته هایمان فرمولی
نداریم ،و تنها هدفمان طراحی قانون کنترلی استتتت که خطا و دینامیک های مربوط به آن را حداقل
کند .برای این منظور که به خواستتتتههایمان برستتتیم نیاز به مدل مرجع و ورودی مرجع داریم ،وقتی
ورودی مرجع را از مدلمرجع عبور میدهیم  ،سیگنالی ساختهمیشود که تمامِ خواستههای کنترلی در
آن لحاظ شده است -سیگنال مطلوب ،-در نتی ه وقتی قانونکنترل را طوری طراحی کنیم که خطا به
صفر میل کند ،به این معنا ست که خروجی به سمت سیگنال مطلوب میل کرده ا ست و خوا ستههای
کنترلیمان برآورده خواهد شد.

2-2-1

بررسي خواص سيستمي که قرار است کنترل شود:

به طور خالصه عوامل غیرخطی زیر در دینامیک سیستم تاثیر گذارند:
-1ا صطکاک -2گ شتاور آ رودینامیک -3گ شتاور بازگرداننده تکهای خطی فنرها  :از آن ایی که
ضریب سختی -سفتی -فنر پیش فر

همی شه از ضریب سختی فنر بازگ شتی بمرگتر ا ست ،گ شتاور

کشتتتستتتان منت ه به صتتتورت تابع تکهای خطی از زاویه م از ،به خاطر وجود متوقف کننده های
مکانیکی،مدل میشود-4 .ضربه ها به موانع -5لقی

 1مکان ریشه،بود،نایکوییست،نیکولم و ..
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کنترل در تمام ناحیههای دریچهگاز نیاز است:
 -1ناحیه زیر لیمپ هوم برای کنترل زاویه آیدل،1برای موال درجا کارکردن خودرو ،ضتتتروری
است.
-2ناحیه باالی لیمپ هوم که در حالت حرکت خودرو نیاز به کنترل آن داریم.
از نظر سیگنال مرجع دو حالت کاری داریم :
 -1حالت کاری سیگنال بمرگ  :تغییرات زاویه در سیگنال مرجع بیشتر از  5درجه.
 -2حالت کاری سیگنال کوچک  :تغییرات زاویه در سیگنال مرجع بیشتر از  4.3درجه][16

نقاط تعادل سی ستم  :در حالت بدون ورودی و با شرایط اولیه ،چون سی ستم غیرخطی ا ست ،پا سخ
سی ستم ب ستگی به مقدار شرایط اولیه دارد .برای شرایط اولیه پایین ناحیه لیمپ هوم بین  8تا 12.3
درجه نقطه تعادل عددی بین  13.41تا  14.84درجه و برای شرایط اولیه باالی ناحیه لیمپ هوم بین
 16.5تا  94درجه نقطه تعادل عددی بین  12.39تا  16.47میباشتتد ،الزم به ذکر استتت که برای به
دست آوردن نقطهتعادل از معادالتحالت سیستم نیاز به مدلسازی دقیق ناحیه لیمپ هوم میباشد که
از حوصتتله این تحقیق خارج استتت و در این ا برای به دستتتآوردن نقطهتعادل از داده های حستتگر
استفادهشده است.
میتوان اینطور تحلیل کرد که به خاطر وجود ناحیه لیمپ هوم  ،ستتیستتتم دارای نقاط تعادل
چندگانه هست که همگی در همسایگی هم -بیشترین اختالف بین نقاط تعادل  4درجه میباشد-و در

Idle Control
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1

ناحیه لیمپ هوم که از  12.3تا  16.48درجه میباشد قرار دارند  .این نقاط تعادل پایدار هستند چون
وقتی صفحهفلمی دریچه را با مقداری گ شتاور از ناحیه لیمپ هوم خارج میکنیم دوباره صفحهفلمی
دریچه به ناحیه لیمپ هوم باز می گردد ولی ممکن استتتت به آن نقطه تعادل اولیه برنگردد بلکه به
نق طهت عادل دیگری در همستتتایگی ِ نق طهت عادل اول یه برگردد .در شکک كل  1-1صتتتف حهفلمی را با
گشتتتاورتولیدی توستتط دستتتمان به حالت کامال باز برده و ستتپس رها کردهایم ،که به نقطه تعادلش
بازگشتهاست.
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شكل  1-1بردن صفحهفلزي به حداکثر زاويه ممكن با گشتاور توليد شده توسط دست و سپس رها کردن ِ آن

عامل تعیینکننده در نقاط تعادل فنرها هستتتند که وقتی گشتتتاورخارجی وجود نداشتتتهباش تد،
صفحهفلمی را به ناحیه لیمپ هوم برمیگردانند ،ولی وقتی که صفحهفلمی در ناحیه لیمپ هوم قرار
میگیرد،همانطور که از شکكل  2-1پیداستتت در ناحیه کوچکی از لیمپ هوم گشتتتاور فنری وجود
ندارد تا بتوانیم نقطهتعادل دقیق را از روی معادلهفنر به دستآوریم.
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شكل  2-1مشخصه فنر ها در ناحيه ليمپ هوم

 1-1مدل معكوس -کنترل پيشخور (کنترل معكوس مستقيم)
ساده ترین روشی که برای کنترل یک سیستم به ذهن میرسد این است که معکوس سیستم
ا صلی ای که قرار ا ست کنترل شود را به عنوان کنترل کننده قبل از سی ستم قرار دهیم ،با این کار
ورودی مرجع ای که قرار ا ست دنبال شود را در خروجی سی ستم خواهیم دا شت.به طور کلی نگا شتی
واحد بین ورودی-خروجی در سیستم ترکیبی ای اد خواهد شد.
معایب :
 -1چون همیشتتته دینامیکهای مدلنشتتتده وجود دارند پس هیو وقت نمیتوان معکوس یک
سیستم را به طور کامل به دست آورد.
 -2وجود اغتشاش باعث حساسیت در ورودی میشود.
 -3سی ستم حتما باید پایدار با شد تا بتوان این روش را پیاده کرد،.چون در سی ستم معکوس
قطب های سمت راست تبدیل به صفرهای سمت راست شده،و در نتی ه به خاطر استهالک
سی ستم  ،هیو وقت قطب و صفر روی همدیگر نمیافتند تا با هم خنوی شوند و درنتی ه
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سیستم کلی ناشی از حاصلضرب دو سیستم ناپایدار -ناپایداری داخلی -1میشود.
 -4سی ستم حتما باید حداقل فاز با شد تا بتوان این روش را پیاده کرد،چون صفرهای سمت
راست در سیستم موجب قطب های سمت راست در سیستم معکوس می شوند و به همین
دلیل شبکه نمیتواند آموزش ببیند.
 -5سیستم باید علٌی باشد.
 -6در این روش معیار بهینگی کمینه کردن خطای بین ورودی ستتتیستتتتم اصتتتلی و خروجی
کنترل کننده میباشتتد ،درنتی ه در ستتیستتتمهای غیرخطی این کار حتما به معنی بهینه
کردن خروجی سیستم اصلی نمیباشد.
ممیت :سادگی -زیرا مانند روش کنترل تخ ص صی نیازی به طراحی شنا سایی جدا و کنترل جدا
نمیباشد ،بلکه یک بلوک کار هر دو را ان ام میدهد و در آن ِ واحد با یک بلوک هم شناسایی معکوس
و هم کنترل ان ام میشتتتوند .در این روش شتتتبکه در یک مرحله زمانی آموزش میبیند و در همان
مرحلهزمانی هم خروجیکنترل کننده را به سیستم اعمال میکنیم.البته در روش مورد استفاده توسط
ما شبکه به صورت برون خط  2آموزش میبیند و سپس از آن در مسیر پیشخور استفاده خواهیمکرد.
با وجود معایبی که وجود دارد ،ولی به خاطر سادگی روش از ترکیب این روش و روشیپسخوری
استفاده خواهد شد.
این روش در کاربردهای رباتیک رایج استتت.ضتتعف مقاوم بودن بر اثر نبودن پسخور وجود دارد
[ ،]41در این جا این عیب با استفاده از روش کنترل ولتاژ در مسیر پسخور جبران میشود.

Internal Instability
Off Line
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1
2

آماده سازي سيستم براي اجراي کنترل معكوس

1 - 1- 1

با استفاده از مدلسازی فصل دوم ،معادالت حالت سیستم را به دست میآوریم:
𝐿𝜔 = ̇𝐿𝛳
1
) 𝑎𝑖 (𝐵 . 𝜔 + 𝑇𝑓 (𝜔𝐿 ) + 𝑇𝑠𝑝 (𝛳𝐿 ) − 𝑘𝑡 .
𝐿 𝑞𝑒 𝑞𝑒𝐽

()1-1

𝜔̇𝐿 = −

1
)𝑢 (𝑘 𝜔 + 𝑅𝑖𝑎 −
𝑏 𝑎𝐿

𝑖𝑎 . = −

𝐿𝜔 = ̇𝛳
) 𝐿𝜔(𝑛𝑔𝑖𝑠 𝑘 𝑤̇ = 𝑎21 (∆𝜃) + 𝑎22 𝜔𝐿 + 𝑎23 𝑖𝑎 −

()2-1

)𝜃∆(𝑛𝑔𝑖𝑠− µ
𝑢 𝑖𝑎 . = 𝑎32 𝜔𝐿 + 𝑎33 𝑖𝑎 + 𝑏3

که:
𝐻𝐿𝜃 ، ∆𝜃 = 𝜃 −
𝑅
𝑎𝐿

،𝑎33 = −

1
𝑎𝐿

𝑘𝑠1
𝑞𝑒𝐽

،𝑎21 = −

= ،،𝑏3

𝑐𝑇
𝑞𝑒𝐽

𝑞𝑒𝐵
𝑞𝑒𝐽

=kو

،𝑎22 = −

𝑙𝑝𝑇
𝑞𝑒𝐽

𝑡𝑘

𝑘

𝑞𝑒𝐽

𝑎𝐿

= ،𝑎32 = − 𝑏،𝑎23

= .µ

اکنون اگر 𝜃 = 𝑦, 𝑦̇ = 𝜔𝐿 :و با استفاده از تقریب تابع عالمت با تابع 𝑛𝑎𝑡𝑐𝑟𝑎 [:]42
2
)𝑥𝑘(arctan
𝜋

()1-1

≅ )𝑥(𝑛𝑔𝑖𝑠

𝑘 ثابت موبت به اندازه کافی بمرگ است که در شرط زیر صدق می کند:
)𝜀𝜋(1−

1

2

𝛾

)

()4-1
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(𝑘 ≥ tan

𝛾 :پهنای باند باریک برای اینکه |𝑥| ≥ 𝛾 > 4 :و 𝜀 خطای مطلوب برای تقریب است.
معادله ( )2-1به شکل زیر در می آید:

()5-1

) 𝑦⃛ = (𝑎12 𝑎21 + 𝑎23 𝑎32 − 𝑎33 𝑎22 )𝑦̇ − 𝑎33 𝑎12 𝑎21 (𝑦 − 𝑦.
) ̇𝑦(𝑛𝑔𝑖𝑠 𝑘 + (𝑎22 + 𝑎33 )𝑦̈ + 𝑎33 𝑎12
) ̈𝑦 + 𝑎33 𝑎12 µ 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑦 − 𝑦4 ) − 𝑎12 𝑘 𝑆𝑑 (𝑦̇ ,
𝑢 −𝑎12 µ 𝑆𝑑 (𝑦 − 𝑦4 , 𝑦̇ ) + 𝑎12 𝑎33 𝑏3

که )  𝑆𝑑 (.به این صورت تعریف می شود:
𝑑
)𝑥(𝑛𝑔𝑖𝑠
𝑡𝑑

()6-1

= ) ̇𝑥 𝑆𝑑 (𝑥,

در ادامه با استفاده از روش تقریب های مشتق مرتبه𝑛 که بدین قرارند:

()7-1

)𝑘(𝑦 𝑦(𝑘 + 1) −
)𝑘(𝑢 𝑢(𝑘 + 1) −
= ̇𝑢 ,
,
𝑇
𝑇
)𝑦(𝑘 + 1) − 2𝑦(𝑘) + 𝑦(𝑘 − 1
= ̈𝑦
,
𝑇2
)𝑦(𝑘 + 1) − 3𝑦(𝑘) + 3𝑦(𝑘 − 1) − 𝑦(𝑘 − 2
= ⃛𝑦
𝑇3
= ̇𝑦

(که 𝑇 دوره تناوب نمونه برداری است).
و جایگذاری آن ها در معادله ( )5-1به سیستم گسسته زیر خواهیم رسید:
()9-1

)𝑘(𝑢𝑏 𝑦(𝑘) = 𝑓(𝑦(𝑘 − 1), 𝑦(𝑘 − 2), 𝑦(𝑘 − 3)) +
که )𝑘(𝑢 ورودی کنترل و)𝑘(𝑦 خروجی سیستم در مرحله زمانی ِ 𝑘 می باشند.
حال اثر لقی را به مدل اضافه میکنیم:
لقی چرخ دنده ها :دریچه گاز دارای سه چرخ دنده است که گشتاور را از سر موتور 𝐶𝐷 به محور
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صفحه ی فلمی انتقال می دهند.بنابراین لقی های موجود بین چرخ دنده ها باعث به وجودآمدن ناحیه
ای غیر خطی در مدل دریچه گاز می شود،ساده ترین راه برای مدل سازیِ این عاملِ غیرخطی،استفاده
از تابع غیر خطی لقی بر حسب گشتاور ورودی است که به صورت زیر در نظر گرفته می شود:
)𝛿 𝑦 = 𝑓𝑏𝑙 (𝑥,

()8-1

که در آن 𝑦و𝑥 به ترتیب گشتتتتاور ورودی و خروجی 𝛿 ،پهنای ناحیه مرده ناشتتتی از لقی
است.مشخصه ی غیر خطی لقی چرخ دنده ها به صورت شكل  1-1در نظر گرفته می شود که در آن
دو تابع لقی روی هم افتاده اند و این کار به دلیل در نظر گرفتن اثردو لقی ِ ای اد شتده بر اثر دو جفت
چرخ دنده است.

شكل  1-1مشخصهلقي چرخدندهها

همانطور که در مقاله [ ]42ذکر شتتتده استتتت لقی می تواند به عنوان یک رابطه غیر خطی بین
)𝑘(𝑢 و ) 𝑢(𝑘 − 1لحاظ شتتتود و هم چنین با معادله 3که لقی به عنوان تابعی از خروجی محرک
ا ست،بیان شده ا ست(داللت براین می کند که لقی نوعی اغت شاش خارجی ا ست)،بدون از د ست دادن
عمومیت مدل سیستم که شامل رفتارغیرخطی لقی نیم هست،بوسیله این معادله معلوم می شود:
()11-1

𝜈 𝑦(𝑘) = 𝐹(𝑦(𝑘 − 1), 𝑦(𝑘 − 2), 𝑦(𝑘 − 3), 𝑢(𝑘), 𝑢(𝑘 − 1)) +
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که 𝜈 به عنوان اغتشتتاش های خارجی مدل شتتده استتت و )  𝐹(.هم یک نگاشتتت غیرخطی ِ
نامعلوم لحاظ شده است .پس از دید ورودی-خروجی با سیستم باال روبرو هستیم ومی توان ورودی را
هم تابعی از ) 𝑦(𝑘), 𝑦(𝑘 − 1), 𝑦(𝑘 − 2), 𝑦(𝑘 − 3), 𝑢(𝑘 − 1در نظر گرفت.

2 - 1- 1

انتخاب سيگنال تحريک(ورودي)

فرکانس های سیگنال ورودی باید طوری انتخاب شود که تمام مودهای دینامیکی سی ستم را
تحریک کند و دامنه ورودی هم باید طوری انتخاب شود که سی ستم را به تمامیناحیه هایکاری ببرد
تا رفتارغیرخطی در باال و پایین ناحیه لیمپ هوم خودشتتان را نشتتان دهند .]44[ 1اگر نودِ ستتیگنال
تحریک خوب و منا سب انتخاب ن شود ،مدلمعکوس،که شبکهع صبی قرار ا ست آموزش ببیند،خیلی به
ورودی حساس خواهدشد.
در مورد فرکانس تحریک ابتدا با ا ستفاده از نمودار بد پهنای باند سی ستم را به د ست میآوریم

2

 ،یا با استتتتفاده از اعمال ورودی با فرکانس نمدیک به صتتتفر ،3و مقایستتته دامنه ها تا جایی که در
فرکانستتی،دامنه به  4.7مقدارش در فرکانس نمدیک به صتتفر برستتد این کار را ان ام میدهیم.فرکانس
تحریک را از 44.1تا  24هرتم در نظر میگیریم. ]38[5در مورد اندازه ورودی هم  ،اگر اندازه از  -12تا
،+12ولتاژ باطری ماشتتتین ،تغییر کند زوایه دریچه گاز از  8تا  94درجه تغییر خواهد کرد پس تمامی
ناحیه کاری تحت پوشش قرار خواهد گرفت،البته در بحث شناسایی باید این نکته را در نظر گرفت که
سیگنال ورودی باید طوری با شد که صفحهفلمی به دفعات زیاد به متوقف کنندههای مکانیکی ابتدا و
انتهای کار برخورد نکند ،چون برخورد با موانع ای اد نوسان میکند و در نتی ه ای اد خطای زیادی در

 1زاویه دریچهگاز باید از  8تا  94درجه تغییر کند.
 2فرکانسی که  -3دسی بل کاهش داریم
 3مقدار DC
 4اثر اصطکاک در فرکانسهای پایین
 5در تهوری حداقل  2برابر پهنای باند در عمل  4تا  5برابر پهنای باند
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بحث شناسایی میکند ،به همین دلیل ولتاژ را بین  -6تا  +6در نظر میگیریم.

1 - 1- 1

توابع پايهاي شعاعي و شبكههاي عصبي-فازي

در این بخش به طور مختصر شبکههای عصبی و شبکههای عصبی تابع پایه شعاعی 1را توضیح
خواهیم داد.

1-3-3-3

شبکههای عصبی

در شكل  4-1شمای کلی از یک شبکهع صبی عمومی آورده شدها ست ،همان طور که از شکل
پیدا ست ،شبکهع صبی یک نگا شت،تبدیل ،ا ست که به و سیله چینش و معماریای که در الیهها داریم،
از فضای ورودی به فضای خروجی منتقل می شویم .در این بین هر الیه برای خود تابعهای فعال ساز و
پارامترهایی دارد.ما برای شبکهع صبی بر ا ساس -1م سهلهای که قرار ا ست حل شود و -2اینکه ف ضای
ورودی ما قابلیت تفکیکپذیری خطی دارد یا خیر .معماری و تابعهای فعالستتازی پیشتتنهاد میدهیم،
سپس در مرحلهبعدی برای به دستآوردن ِ پارامترهایی که در شبکه تعریف شدهاند به آموزش شبکه
با الگوریتمهای بهینهستتازی مختلف(اعم از کالستتیک:مانند گرادیاننمولی و توستتعهیافتههای گرادیان
نمولی -2و هوشتتمند :مانند ژنتیک-زنبورعستتل-مورچه و)...میپردازیم تا معیار بهینگی که تابعهمینهی
تعریف شده است،بهینه شود.

1

Radial Basis Function
 2در اصل باید به صورت شدیدترین نمول بیان شود ،ولی چون گرادیان نمولی رایج شدهاست ما هم از این واژه استفاده خواهیم کرد.

141

شكل  4-1شبكهعصبي در حالت کلي

از توضیحاتی که داده شد معلوم می شود شبکهعصبی تنها معماری و چینشی برای حل مسهله
در اختیار ما میگذارد ،ولی اینکه مستتهله چهجور حل شتتود و پارامترها چگونه به دستتتآیند دیگر به
شبکهعصبی مربوط نمیباشد  ،بلکه هر روش بهینه سازی ای بنابر شرایط مسهله میتواند برای آموزش
و به دستآوردن پارامترهای شبکهعصبی مورد استفاده قرارگیرد.

2-3-3-3

شبکهعصبی توابعپایهای شعاعی

در شكل  5-1معماری این نود شتتبکهعصتتبی آوردهشتتدهاستتت ،فضتتای ورودی به وستتیله
تابعهایپایهای شعاعی به فضایویژگی،مانند فاصله نقاط از مراکم ،برده می شوند و سپس وزنهایی به
هر یکی از ویژگیها دادهمیشود ،1تا معیار بهینگی برای خروجی به دستآید.

 1مرحلهی آموزش شبکه
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شكل  5-1معماري شبكهعصبي RBF

تابع مبتنی بر شعاد  ،تابعی ا ست که مقدار آن فقط به فا صلهورودی از یک نقطهمرکمی تعریف
شده ارتباط دارد ،یکی از تابعهای معروف ِ مبتنی بر شعاد تابعگو سی ه ست که در این جاهم ما برای
طراحی شبکه از این تابع استفادهخواهیم کرد:
𝑟2
)
2𝜎 2

()11-1

𝑓(𝑟) = 𝑒𝑥𝑝(−

که 𝑟 فاصله ورودی از مراکم و 𝜎 پراکندگی داده ها از مراکم میباشد.
در حالت کلی برای یک شبکهعصبی از نود مبتنی بر شعاد  4 ،مسهله را در کنارهم داریم:
-1انتخاب ِ نود ِ تابع مبتنی بر شعاد
-2چگونگی انتخاب مراکم الیه مخفی
-3چگونگی انتخاب پراکندگی
-4به دست آوردن وزنهای الیه خروجی
پس با توجه به انتخابهای باال ،روشهای مختلفی برای برخورد و حل مسهله وجود دارند.
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همانطور که از شكل  6-1پیدا ست،معموالً وقتی که نتوان ف ضای م سهله ورودی را تفکیک
پذیری خطی کرد ،ستترات توابع مبتنی بر شتتعاد میرویم تا با استتتفاده از ویژگی فاصتتله بتوانیم
فضای غیر خطی ورودی را به فضای خطی ویژگی تبدیل کنیم :

شكل  6-1تبديل فضاي ورودي غيرخطي به فضاي ويژگي خطي

در ادامه ارتباط بین شبکه ع صبی مبتنی بر شعاد و سی ستمفازی را با ذکر یک موال تو ضیح
خواهیم داد :
ابتدا به تعریفی مختصر در مورد سیستمهای فازی میپردازیم :
(نتی ه ها) Then

)شرایط(

If

درق سمت شرایط  ،شرایط به صورت متغیرهایفازی(زبانی فازی :هوا خیلی سرد ا ست) بیان
می شوند ،ولی در ق سمت نتی هها ،نتایج به دو صورت بیان می شوند  -1 :اگر به صورت زبانی-فازی
باشند ،سیستم ممدانی نام گذاری میشود و  -2اگر به صورت رابطهی دقیق ریاضی بیان شوند،سیستم
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تاکاگی-سوگنو-کانگ 1نامیده میشود.
حال به ارتباط  TSKبا  RBFدر قالب یک موال خواهیم پرداخت:
فر

کنید مشخصه مصرف برق در طول یک شبانهروز به صورت شكل  7-1باشد و بخواهیم

آن را به صورت فازی توصیف کنیم :

شكل  7-1مشخصه مصرف برق در طول يک شبانهروز

اگر ساعات مصرف را به صورت فازی بیان کنیم ،مطابق شكل  9-1خواهیم داشت :

شكل  9-1بيان ساعت هاي مصرف به صورت مجموعههايفازي-حداکثر مقدار توابع تعلق تعريف شده يک ميباشد.

 μها توابع تعلق مربوط به هر یک زمانهای م صرف میبا شد(.مانند توابع مبتنی بر شعاد دارای
پارامترهای مرکم و پراکندگی از مرکم هستیم)

TSK
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1

حال قوانین ِ فازی را طوری مینویسیم که سیستم  TSKباشد: 1
𝐼𝑓 𝑡 𝑖𝑠 6 (𝜇6 (𝑡)) 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝐸(𝑡) = 5

()12-1

𝐼𝑓 𝑡 𝑖𝑠 12 (𝜇12 (𝑡)) 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝐸(𝑡) = 13
𝐼𝑓 𝑡 𝑖𝑠 18 (𝜇18 (𝑡)) 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝐸(𝑡) = 24
𝐼𝑓 𝑡 𝑖𝑠 24 (𝜇24 (𝑡)) 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝐸(𝑡) = 14

که  tبیانگر زمان مصرف برق به ساعت و  Eبیانگر میمان مصرف به کیلووات است.
حال اگر بخواهیم میمان م صرف برق در بازهی  24ساعته را با سی ستمفازی  TSKمدل کنیم،
خواهیم داشت :
()11-1

𝜇6 (𝑡)𝐸6 + 𝜇12 (𝑡)𝐸12 +𝜇18 (𝑡)𝐸18 + 𝜇24 (𝑡)𝐸24
)𝑡( 𝜇6 (𝑡) + 𝜇12 (𝑡)+𝜇18 (𝑡) + 𝜇24

= )𝑡(𝐸

حال اگر توابع تعلق را طوری تعریف کنیم که در همه جا:
 𝜇6 (𝑡) + 𝜇12 (𝑡)+𝜇18 (𝑡) + 𝜇24 (𝑡) = 1باشد داریم :
()14-1

𝐸(𝑡) = 𝜇6 (𝑡)𝐸6 + 𝜇12 (𝑡)𝐸12 +𝜇18 (𝑡)𝐸18 + 𝜇24 (𝑡)𝐸24

که دقیقاً توصتتیف یک شتتبکهعصتتبی مبتنی بر شتتعاد گوستتی میباشتتد :توابع تعلق همان توابع
گوسی شبکه عصبی و عبارات ریاضی دقیق  Eها همان وزنهای الیه خروجی شبکه  RBFهستند.2
پس متوجه شدیم که شبکه RBFو سیستم فازی  TSKمعادل هم هستند [.]43

 1یعنی خروجی دارای مقدار دقیق ریاضی باشد و نه مقداری فازی.
 2م مود ِ وزندار یک سری تابع گوسی
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4 - 1- 1

آموزش شبكه عصبي-فازي RBF

با توضتتیحاتی که در بخش  1-3-3در مورد ارتباط بین ورودی-خروجی ،و در بخش 2-3-3
برای انتخاب سیگنال تحریک  ،آورده شده ا ست به آموزش شبکه ع صبی  RBFبا ا ستفاده از نرمافمار
متلب میپردازیم:
دستور مورد استفاده برای آموزش شبکه عصبی به صورت زیر است :
)𝐹𝐷 𝑛𝑒𝑡 = 𝑛𝑒𝑤𝑟𝑏(𝑃, 𝑇, 𝐺, 𝑆, 𝑀𝑁,

()15-1

که  Pداده های ورودی شبکه هستند:
)𝑦(𝑘), 𝑦(𝑘 − 1), 𝑦(𝑘 − 2), 𝑦(𝑘 − 3), 𝑢(𝑘 − 1
و  Tتابع هدفی است که خروجی شبکه عصبی باید به آن برسد:
)𝑘(𝑢
و  Gمیانگین مربعات خطا ست که ایدهآلش صفر ا ست 𝑆 ،پراکندگی تابعگو سی MN ،حداکور
تعداد نرونی که قرار استتت آموزش ببینند و  DFبیان کننده این استتت که معیارعملکرد ،هر چند نرون
یک بار نمایش دادهشود.
سیگنال تحریک مورد استفاده که شبکهعصبی باید یاد بگیرد در شكل  8-1آوردهشده است :

147

10

)Armature Voltage(v

5
0
-5
-10
100

120 130

80

60
)Time(s

40

20

0

شكل  8-1سيگنال تحريک ورودي که شبكه عصبي بايد براين اساس ،معكوس ديناميک سيستم را ياد بگيرد

خروجی ستتیستتتم دریچهگاز هم که با اعمال ستتیگنال تحریک ای اد میشتتود در شكل 11-1
آوردهشدهاست:
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شكل  11-1موقعيتزاويهصفحهفلزي ناشي از سيگنال تحريک ورودي

داده های ورودی برای شبکهع صبی با زمان نمونهبرداری  4.41ثانیه از سیستم شبیه سازی شده
دریچهگاز در نرمافمار متلب برداشته می شوند ،با این احتساب چون  134ثانیه زمان برای اکتساب داده
وجود دارد پس  13444=144*134داده برای آموزش شبکه عصبی وجود دارد که هر داده متشکل
از

5

متتتتقتتتتدار

ِ

)𝑦(𝑘), 𝑦(𝑘 − 1), 𝑦(𝑘 − 2), 𝑦(𝑘 − 3), 𝑢(𝑘 − 1
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به عنوان ورودی شبکهعصبی و یک مقدار )𝑘(𝑢برای هدفخروجی خواهد بود.
با آموزش شتتبکه برای تعداد نرونهای مختلف به این نتی ه رستتیدیم که تابع همینه برای 444
نرون(زمان آموزش خارجخط حدوداً  :نیم ساعت) تا حدودی منا سب به د ست میآید در شكل -111

معماری شبکهعصبی مورد استفاده آمده است.

شكل  -111معماري شبكهعصبي مورد استفاده

تابع همینه هم در شكل  12-1آمدهاست :
معیار عملکرد در این شبکه میانگین مربعات خطا بوده که به مقدار  4.454همگرا شدهاست.

شكل  12-1معيار عملكرد شبكه عصبي
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مقای سه سیگنال تحریک ورودی با خروجی شبکهع صبی در شکلهای شكل 11-1و شكل
 14-1آوردهشده اند.
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شكل  11-1مقايسه خروجي شبكه عصبي با سيگنال تحريک ورودي(هدف)
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شكل  14-1مقايسه خروجي شبكه عصبي با سيگنال تحريک ورودي(هدف) از نمايي نزديکتر

برای اعتبار سن ی شبکهعصبی،دو ورودیدلخواه به سیستمدریچهگاز میدهیم و خروجیشبکه
را با ورودیسیستم دریچهگاز مقایسه میکنیم که در شکلهای شكل  15-1و شكل  16-1آورده-
شدهاند:
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شكل  15-1اعتبار سنجي :مقايسه خروجي شبكه عصبي با سيگنال تحريک ورودي(هدف)
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شكل  16-1اعتبار سنجي :مقايسه خروجي شبكه عصبي با سيگنال تحريک ورودي(هدف)

شبکهع صبی ِ مورد نظر ما به صورت خارجخط آموزش میبیند و به دلیل تغییراتِدینامیکهای
مدلنشتتده 1و عدمقطعیتهایپارامتری ،حتماً نیاز به روشکنترلی برخط 2داریم تا خطاهای ناشتتی از
این موارد ذکر شده را از بین ببرد.

 1بی شتر ِ این تغییرات نا شی از توابع به شدت غیرخطیای ه ستند که اغت شاشهایخارجی(غیرقابل اندازهگیری) و اثرات نویم(غیرقابل
اندازهگیری) ،این اثرات غیرخطی را تحریک میکنند.
2
OnLine

111

 4-1کنترل پسخور-کنترل مبتني بر ولتاژ
بنابر ضعف شبکهع صبی که در بخش قبل تو ضیح داده شد،نیاز به روشکنترلیِ پسخوری داریم که-1
خطای نا شی از دینامیکمدلن شده را کاهش دهد -2.ساده و دارای قابلیت پیاده سازی در عمل با شد.با
بررستتیهای ان امشتتده و اینکه روش باید قابلیت رقابت با روش ِ رایج کنترل ِ  PIDرا داشتتتهباشتتد ،از
روش مبتنی بر ولتاژ که در مقاله [ ]44ارا ه شتتدهاستتت استتتفاده میشتتود که در ادامه توضتتیحات این
روش آمدهاست.

1-4-1

ديناميک جريان در مقابل ديناميک گشتاورهاي مكانيكي سيستم

ستتیستتتم دریچهگازالکترونیکی ،ستتیستتتمی استتت که از دوبخش الکتریکی و مکانیکی تشتتکیل
شدها ست که تو سط چرخدندهها موتور به قطعات مکانیکی کوپل می شود،اگر معادله تعادل گ شتاور را
برای سیستم دریچهگازالکترونیکی بنویسیم داریم :
()16-1

)𝑡( 𝑎𝑖 𝑚̅𝑘 = )𝜑(𝐷 𝐽𝑒𝑞 𝜃𝐿̈ (𝑡) + 𝐵𝑒𝑞 𝜃𝐿̇ (𝑡) + 𝑇𝑠 + 𝑇𝑓 +

که 𝑞𝑒𝐽 مماناینرستتی کل ستتیستتتم 𝐵𝑒𝑞 ،ضتتریب اصتتطکاکویستتکوزکلستتیستتتم 𝑇𝑠 ،گشتتتاور
م موعهفنر 𝑇𝑓 ،گشتتتاوراصتتطکاک کولموبی(با اثر استتتریبک) 𝜑،اغتشتتاشخارجی(ناشتتی از گشتتتاور
آ رودی نام یک که در م قدا ِر زاو یهصتتتف حهفلمی تاثیر می گذارد) 𝜃𝐿 ،موقع یتصتتتف حهفلمی𝑘̅𝑚 ،

ثابتگشتاورسمت بار 𝑖𝑎 (𝑡)،جریانآرمیچر هستند.
با نگاه دقیق و موشتتتکافانه به معادله باال متوجه میشتتتویم که هر دینامیک مکانیکی(اعم از
دینامیک خود ستتیستتتم و دینامیکهای اغتشتتاشهای واردشتتده)همگی اثرشتتان را در دینامیکجریان
نشتتتان میدهند ،در واقع با تغییر بارمکانیکی،جریان هم به همان نستتتبت تغییر میکند ،و هیو فرقی
ندارد که این بار جمء دینامیک های خود سی ستم با شد یا اینکه اغت شاش با شد ،به هر حال بار موجود
تاثیرش را در جریان نشتتان میدهد،الزم به ذکر استتت که موتورجریان مستتتقیم به تنهایی رفتارخطی
دارد و بنابر بارهای که روی شفت مینشینند(اعم از اصطکاک،فنر،اغتشاش و )...کل سیستم غیرخطی
112

میشود.
پس وقتی ما بتوانیم جریان را اندازهگیری کنیم ،درواقع به این معناستتتت که ما اثرات تمامی
دینامیکهای مکانیکی موجود را اندازهگیری کردهایم.1باز هم به دلیل اهمیت موضتتتود تاکید میکنیم
که فرقی ندارد که دینامیک مربوط به خود ستتیستتتم باشتتد یا اغتشتتاش باشتتد ،همگی خودشتتان را در
دینامیک جریان نشان میدهند.
حال به بررسی دینامیک موتورجریان مستقیم میپردازیم ،داریم :
)𝑡( ̇𝑚𝜃 𝑏𝑘 ̇ +
)𝑡( ̇𝑎𝑖 𝑎𝐿 𝑉𝑎 = 𝑅𝑎 𝑖𝑎 (𝑡) +

()17-1

که 𝑎𝑉 ورودی(ولتاژ آرمیچر) 𝑅𝑎 ،مقاومتآرمیچر 𝐿𝑎 ،خاصیت سلفیآرمیچر و 𝑏𝑘 ثابتولتاژالقایی سمت
موتور می باشتتتد .از معاد له (  )16-1معلوم میشتتتود که دینامیک های جریان موجود در م عادلهی
()17-1نمایندهی تمامیِ دینامیک گشتاورهای مکانیکی میباشند،انتگرال ِ )𝑡( ̇𝑚𝜃 هم موقعیتزاویهای
است که قرار است کنترل کنیم ،پس به همین سادگی تنها در معادلهموتور ،هم دینامیکهای مکانیکی
وجود دارند و هم ترمی که قرار ا ست کنترل شود و هم ورودی کنترل که قرار ا ست به سی ستم اعمال
شود.
این نک ته نیم مهم استتتت که عدمقطع یت های پارامتری موجود در م عاد له (  )17-1خیلی کمتر از
عدمقطعیتهای پارامتری موجود در معادله ( )16-1میباشد.

2-4-1

طراحي قانون کنترل

اگر قانون کنترل را به این صورت تعریف کنیم :
()19-1

𝑚𝜃[ 𝑏𝑘 ̇ +
]) 𝑚𝜃 ̇ (𝑡) + 𝑘𝑝 (𝜃𝑑 −
)𝑡( ̇𝑎𝑖 𝑎𝐿 𝑈 = 𝑉𝑎 = 𝑅𝑎 𝑖𝑎 (𝑡) +

 1البته به شرطی که از درست بودن ِ ثابتگشتاور موتور خیالمان راحت باشد.
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که 𝑑𝜃 مسیر ردگیری مطلوب است.
حال با اضافه کردن قانونکنترل به معادله ( )17-1خواهیم داشت:
]𝑒 𝑝𝑘 𝑘𝑏 [𝜃̇ 𝑑 (𝑡) − 𝜃𝑚̇ (𝑡) + 𝑘𝑝 (𝜃𝑑 − 𝜃𝑚 )]= 𝑘𝑏 [𝑒̇ (𝑡) +

()18-1

که 𝑒 خطای ردگیریاست.
هدف این استتتت که  ، 𝑘𝑏 [𝑒̇ (𝑡) + 𝑘𝑝 𝑒] = 4حال اگر با استتتتفاده از قاعده را -هورویتم 𝑝𝑘

مقداری موبت و مناسب داشته باشد ،به هدف مطلوبمان میرسیم.
یک بحث عملی وجود دارد که آیا در عمل به ستتتیگنال جریان دستتتترستتتی داریم تا بتوانیم
کنترلکننده را طراحی کنیم؟ متاسفانه جواب خیر است ،ولی چون هدف و انگیمه این پایاننامه بررسی
دریچهگازالکترونیکی به عنوان یک سیستم محک برای اجرای الگوریتمهای کنترلی میباشد میتوانیم
با اضافه کردنِ حسگر جریان اثر هال 1به سیستم ،این امر را محقق کرد.

5-1بررسي پايداري روش ها
1-5-1

کنترل پيشخور-مدل معكوس

تا کنون برای مدل معکوس RBFتحلیل پایداری ای ارا ه نشدهاست و تنها در [ ]42به همگرایی
توسط تابع لیاپانوف پرداخته شدهاست.

)Hall eﬀect current sensor (LTA 05P/SP1,LEM
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1

2-5-1

کنترل پسخور-مبتني بر ولتاژ-آناليز پايداري و ارزيابيعملكرد

برای بررستتی پایداری میدانیم که  ECUبرای حفاظت از موتور جریان مستتتقیم در برابر اضتتافهولتاژ ،
ول تاژ ورودی به موتور را بین  -12تا  +12م حدود می ک ند که ما این م قدار را با 𝑥𝑎𝑚𝑢 نشتتتان
میدهیم.حال اگر ولتاژ کنترل از 𝑥𝑎𝑚𝑢 کمتر باشتتتد ،همان به عنوان قانونکنترل به موتور اعمال
میشتتود(معادله (  ) )21-1وگرنه اگر از حدم از ولتاژ فراتر رود آنگاه عملکردی شتتبیه اشتتباد خواهیم
داشت و قانونکنترل به صورت معادله ( )21-1درخواهدآمد.
()21-1

𝑥𝑎𝑚𝑢 < |𝑈| 𝑟𝑜𝑓 𝑈 = )𝑡( 𝑎𝑉

()21-1

𝑥𝑎𝑚𝑢 > |𝑈| 𝑟𝑜𝑓 )𝑈(𝑛𝑔𝑠 𝑥𝑎𝑚𝑢 = )𝑡( 𝑎𝑉

برای اینکه دینامیکهای خطای ردیابی مطلوب شتتوند و صتتفحهفلمی بتواند مستتیرردگیری مطلوب را
دنبال کند ،فر های زیر را در نظر میگیریم:
 -1م سیرهای ردگیری مطلوب ِ 𝑑𝜃 باید هموار با شند به این ترتیب که 𝑑𝜃 و م شتقاتش تا مرتبه
موردنیاز (در این ا مرتبه-1ولی در کل برای ستتتیستتتتم دریچهگاز تا مرتبه )3وجود و به طور
یکنواخت محدود باشند.
 -2اغتشاش خارجیِ )𝑡(𝜑 محدود است :
𝑥𝑎𝑚𝜑 ≤ |)𝑡(𝜑|

()22-1

که 𝑥𝑎𝑚𝜑 ثابتی موبت است.
توضیح اینکه در سیستم دریچهگازالکترونیکی ،اغتشاشخارجی گشتاورآ رودینامیک است که
تاثیر در زاویهصتتتفحهفلمی می گذارد که میتوان این نود اغتشتتتاش را به نحوی از نود ولتاژ
فر کرد.
اگر معادله مدار آرمیچر موتورجریان مستقیم را بنوسیم داریم :
()21-1

)𝑡(𝜑 ̇ + 𝑘𝑏 𝜃𝑚̇ (𝑡) +
)𝑡( ̇𝑎𝑖 𝑎𝐿 𝑉𝑎 = 𝑅𝑎 𝑖𝑎 (𝑡) +
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حال طرفین معادله ( )21-1را در جریان ضرب میکنیم تا توان را به دستآوریم:
)𝑡( 𝑎𝑖)𝑡(𝜑 ̇ 𝑖𝑎 (𝑡) + 𝑘𝑏 𝜃𝑚̇ (𝑡)𝑖𝑎 (𝑡) +
)𝑡( ̇𝑎𝑖 𝑎𝐿 𝑉𝑎 𝑖𝑎 (𝑡) = 𝑅𝑎 𝑖𝑎 (𝑡)2 +

()24-1

در واقع موتور توان ِ )𝑡( 𝑎𝑖 𝑎𝑉 را از باطریخودرو تحویل میگیرد تا توان مکانیکی که به صورت
𝜔𝜏 = )𝑡( 𝑎𝑖)𝑡( ̇𝑚𝜃 𝑏𝑘 بیان شدها ست را فراهمکند .توان  𝑅𝑎 𝑖𝑎 (𝑡)2در سیمپیو هدر میرود
و توان )𝑡( 𝑎𝑖 ̇
)𝑡( ̇𝑎𝑖 𝑎𝐿 مشتق زمانی انرژیمغناطیسی (  )2 𝐿𝑎 𝑖𝑎 (𝑡)2است.
1

برای معادله ( )24-1و برای  𝑡 ≥ 4با انتگرال گرفتن از طرفین،انرژی را به دست میآوریم:
𝑡

()25-1

𝑡𝑑 )𝑡( 𝑎𝑖))𝑡(𝜑 ∫(𝑉 −
4
𝑡

𝑡𝑑)𝑡( 𝑎𝑖)𝑡( ̇𝑚𝜃 𝑏𝑘 ∫ ̇ 𝑖𝑎 (𝑡)𝑑𝑡 +
)𝑡( ̇𝑎𝑖 𝑎𝐿
4

با فر
()26-1

𝑡

∫ (𝑡)2 𝑑𝑡 +

𝑡

𝑎𝑖 𝑎𝑅 ∫ =
4

4

اینکه  𝑖𝑎 (𝑡) = 4داریم :
𝑡

𝑡

𝑡𝑑)𝑡( 𝑎𝑖)𝑡( ̇𝑚𝜃 𝑏𝑘 ∫ +
4

(𝑡)2

𝑎

𝑖𝐿(𝑡)2 𝑡 + 4.5

𝑎𝑖 𝑎𝑅 = 𝑡𝑑 )𝑡( 𝑎𝑖))𝑡(𝜑 ∫(𝑉 −
4

از آن ایی که  𝑅𝑎 𝑖𝑎 (𝑡)2 𝑡 ≥ 4و  4.5𝐿𝑖𝑎 (𝑡)2 ≥ 4پس داریم :
()27-1

𝑡

𝑡

𝑡𝑑)𝑡( 𝑎𝑖)𝑡( ̇𝑚𝜃 𝑏𝑘 ∫ ≥ 𝑡𝑑 )𝑡( 𝑎𝑖))𝑡(𝜑 ∫(𝑉 −
4

4

که امری بدیهی ا ست ،چون هیو وقت بازدهی بی شتر از  144در صد نداریم(به خاطر تلفات)،
پس همیشه انرژی الکتریکی تحویلی بمرگتر از انرژیمکانیکی تولیدشده میباشد.
در نتی ه حدباالی انرژی مکانیکی به صورت زیر خواهد شد:
()29-1

𝑡

𝑡

𝑡𝑑 )𝑡( 𝑎𝑖))𝑡(𝜑 ∫ 𝑘𝑏 𝜃𝑚̇ (𝑡)𝑖𝑎 (𝑡)𝑑𝑡 = ∫(𝑉 −
4
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4

و داریم:
))𝑡(𝜑 𝑘𝑏 𝜃𝑚̇ (𝑡) = (𝑉 −

()28-1

بنابراین سرعت شفتموتور به این صورت محدود خواهد شد :
)|)𝑡(𝜑| (|𝑉| +
𝑘⁄
𝑏

()11-1

≤ |)𝑡( ̇𝑚𝜃|

و از قانونهای کنترل ِ ( )21-1()21-1()19-1خواهیم داشت که :
𝑥𝑎𝑚𝑢 ≤ |𝑉|

()11-1

با جایگذاری معادالت ِ ()11-1و ( )22-1در معادله ( )11-1خواهیم داشت :
) 𝑥𝑎𝑚𝜑 (𝑢𝑚𝑎𝑥 +
𝑥𝑎𝑚⁄ ≜ 𝜃̇ 𝑚,
𝑏𝑘

()12-1

≤ |)𝑡( ̇𝑚𝜃|

که 𝑥𝑎𝑚 𝜃̇𝑚,حداکور سرعت شفتموتور است.
پس طراحیمان را جوری ان ام میدهیم که 𝑥𝑎𝑚 𝜃̇𝑚,از حداکورش بیشتر نشود.
تا به این ا ثا بت کردیم که با م حدود بودن ول تاژ ورودی و اغتشتتتاش خارجی ،حداکور
سرعتشفتموتور نیم محدود خواهد ماند ،حال چون در قانون کنترل برای رسیدن به خروجی
مطلوب دی نام یک های جر یان را حذف میکنیم ( ̇𝑎 ̇𝑖 و 𝑎𝑖) با ید بررستتتی کنیم که این
دینامیکهای داخلی هم محدود بمانند. 1

 1الزم به ذکر ا ست که ما دینامیک های سی ستم که جمیی از خواص ذاتی سی ستم ه ستند را نمیتوانیم حذف کنیم ،بلکه تنها اثر
دینامیکها را در خروجی از بین میبریم ،به همین خاطر دینامیک داخلی نامیدیم.
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از معادله ( )21-1میتوانیم بنویسیم که :
𝑧 = )𝑅𝑎 𝑖𝑎 (𝑡) + 𝐿𝑎 𝑖̇ 𝑎 (t

()11-1

که :
)𝑡(𝜑 𝑧 = 𝑉 − 𝑘𝑏 𝜃𝑚̇ (𝑡) −

()14-1

که 𝑉 و )𝑡( ̇𝑚𝜃 و )𝑡(𝜑 بر اساس معادالت ( )12-1( ،)11-1و ( )22-1محدود هستند پس
𝑧 هم محدود میشتتود ،و معادله (  )11-1یک ستتیستتتمخطی مرتبه 1پایدار بر استتاس معیار
را -هورویتم میباشتتد ،از آن ایی که 𝑧 محدود استتت ،برای ستتیستتتمخطیمرتبه ،1خروجیِ
)𝑡( 𝑎𝑖 نیم محدود خواهدشد و از معادله (:)11-1
)𝑡( 𝑎𝑖 𝑎𝑅 𝐿𝑎 𝑖̇ 𝑎 (t) = 𝑧 −

()15-1

پس چون 𝑧 و )𝑡( 𝑎𝑖 محدود هستند پس ) 𝑖̇𝑎̇ (tنیم محدود خواهدشد.
قتتتانتتتونهتتتای کتتتنتتتتتتترل ِ (  )21-1 ()21-1 ()19-1در دو نتتتاحتتتیتتته
𝑥𝑎𝑚𝑢 ≥ | |Uو 𝑥𝑎𝑚𝑢 < |𝑈| کار میکنند ،بنابراین عملکرد ردیابیمستتتیر باید در هر دو
ناحیه ارزیابی شود.
 -1ناحیه ی 𝑥𝑎𝑚𝑢 < |𝑈| :
در این ناحیه چون برای روش مدل معکوس پایداری را نتوان ستیم برر سی کنیم در نتی ه تابع
لیاپانوفی نداریم تا بخواهیم در کنار روش مبتنی بر ولتاژ بررستتتیاش کنیم ،فقط میتوانیم بر
اساسِ بخش قبل بگوییم که متغیرهای سیستم محدود باقی میمانند.
 -2ناحیه ی 𝑥𝑎𝑚𝑢 ≥ |: |U
ولی در این ناح یه میتوانیم عملکرد هر دو روش کنترلی را با هم بررستتتی کنیم ،چون
م مود ورودیهای هردو روش باهم باعث شدهاند تا ولتاژ به اشباد رود.
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برای بررستی همگرایی خطای  Eای اد شتده در ناحیه 𝑥𝑎𝑚𝑢 ≥ | ، |Uتابع موبت معینV

به این صورت پیشنهاد میشود :
𝐸 𝑏𝑘 𝑉 = 4.5

2

()16-1

که  𝑉(4) = 4و  ، 𝑉(𝐸) > 4 𝑓𝑜𝑟 𝐸 ≠ 4مشتتتقزمانی 𝑉 به این صتتورت محاستتبه
میشود:
̇𝑚𝜃 ̇ −
𝑉̇ = 𝑘𝑏 𝐸 𝐸̇ ,
𝑑𝑚𝜃 = ̇𝐸
) ̇𝑚𝜃 𝑏𝑘 ̇ −
𝑑𝑚𝜃 𝑏𝑘( 𝐸 = ̇𝑉

()17-1
()19-1

حال با جایگمینی قانونکنترل ( )21-1در ( )21-1داریم:
)𝑈(𝑛𝑔𝑠 𝑥𝑎𝑚𝑢 = )𝑡(𝜑 ̇ + 𝑘𝑏 𝜃𝑚̇ (𝑡) +
)𝑡( ̇𝑎𝑖 𝑎𝐿 𝑅𝑎 𝑖𝑎 (𝑡) +

()18-1

حال ̇𝑚𝜃 را از معادله ( )18-1به دستآورده و در معادله ( )19-1وارد میکنیم ،داریم :
))𝑈(𝑛𝑔𝑠 𝑥𝑎𝑚𝑢 ̇ + 𝑅𝑎 𝑖𝑎 + 𝐿𝑎 𝑖𝑎̇ + 𝜑(𝑡) −
𝑑𝑚𝜃 𝑏𝑘( 𝐸 = ̇𝑉

()41-1

فر
()41-1

میکنیم اسکالر موبتِ  µوجود دارد به طوری که :
𝜇 < |)𝑡(𝜑 ̇ + 𝑅𝑎 𝑖𝑎 + 𝐿𝑎 𝑖𝑎̇ +
𝑑𝑚𝜃 𝑏𝑘|

برای همگرایی شرط ِ  𝑉̇ < 4باید برقرار باشد ،برای این منظور ،کافیاست تا :
)𝐸(𝑛𝑔𝑠 𝜇 = )𝑈(𝑛𝑔𝑠 𝑥𝑎𝑚𝑢

()42-1

اگر )𝐸(𝑛𝑔𝑠 𝜇 را جایگمین ِ )𝑈(𝑛𝑔𝑠 𝑥𝑎𝑚𝑢 در معادله ()41-1کنیم ،داریم :
()41-1

))𝐸(𝑛𝑔𝑠 𝜇 ̇ + 𝑅𝑎 𝑖𝑎 + 𝐿𝑎 𝑖𝑎̇ + 𝜑(𝑡) −
𝑑𝑚𝜃 𝑏𝑘( 𝐸 = ̇𝑉
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از آن ایی که :
))𝑡(𝜑 ̇ + 𝑅𝑎 𝑖𝑎 + 𝐿𝑎 𝑖𝑎̇ +
𝑑𝑚𝜃 𝑏𝑘( 𝐸

()44-1

𝜇|𝐸| < |)𝑡(𝜑 ̇ + 𝑅𝑎 𝑖𝑎 + 𝐿𝑎 𝑖𝑎̇ +
𝑑𝑚𝜃 𝑏𝑘| |𝐸| ≤
بنابراین :
()45-1

̇ + 𝑅𝑎 𝑖𝑎 + 𝐿𝑎 𝑖𝑎̇ + 𝜑(𝑡)) − 𝜇 |𝐸| < 4
𝑑𝑚𝜃 𝑏𝑘( 𝐸
با استفاده از |𝐸| به جای )𝐸(𝑛𝑔𝑠 𝐸 در معادله ( )41-1خواهیم داشت :
|𝐸| 𝜇 ̇ + 𝑅𝑎 𝑖𝑎 + 𝐿𝑎 𝑖𝑎̇ + 𝜑(𝑡)) −
𝑑𝑚𝜃 𝑏𝑘( 𝐸 = ̇𝑉

()46-1

با جایگمینی معادله (  )46-1در معادله (  )45-1ثابت میشتتتود که  . 𝑉̇ < 4بنابراین ،خطای
ردیابی موتور همگرا شدهاست تا سیستم کنترلی به ناحیهکاری 𝑥𝑎𝑚𝑢 < |𝑈| برود.
پس همانطوری که در باال گفتهشتتتد حتی اگر ستتتیستتتتم دریچهگازالکترونیکی از ناحیهکاری
𝑥𝑎𝑚𝑢 ≥ | |Uشرود کند ،به ناحیهکاری 𝑥𝑎𝑚𝑢 < |𝑈| خواهد رفت.
معادله ( )42-1بیان میدارد که :
𝜇 = 𝑥𝑎𝑚𝑢

()47-1

بنابراین برای همگرایی خطای ردیابی 𝐸  ،حداکور ولتاژ موتور باید معادله ( )47-1را ارضا کند.
ه مان طوری که در باال اشتتتتاره شتتتتده ،وقتی از یک م قدار دلخواه ) 𝐸(4در شتتترایط
𝜇 = 𝑥𝑎𝑚𝑢 شتتترود میکنیم ،م قدار |𝐸| کاهش خواهد یا فت و موتور به ناح یهی 𝑥𝑎𝑚𝑢 < |𝑈|

خواهد رفت که تمامی متغیرها محدود هستند [.]46 .45
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 6-1اصالحات روش پيشنهادي
با توجه به عملکرد ضتتعیف کنترل معکوس و حستتاستتیت شتتدید این روش به ورودی ،ناچار به
ا صالح روش پی شنهادی شدهایم .همانطور که از شكل  17-1پیدا ست ابتدا با در نظر گرفتن عدم
قطعیتها ،کنترلپسخور مبتنی بر ولتاژ را ان ام میدهیم و سپس برای بهبود عملکرد و از بین بردن ِ
عدم قطعیتها ،شبکهع صبی را طوری آموزش میدهیم که معکوس اثر اغت شا شات را یاد بگیرد و در
نتی ه وقتی خروجی شبکهعصبی را به ورودی اعمال میکنیم اثر اغتشاشات را کاهش دهد.

شكل  17-1اصالح روش کنترلي پيشنهادي

اگر قانون کنترل را به صورت :
()49-1

]) 𝜽 ̂ 𝒃 [𝜽̇ + 𝜽̇𝒅 − 𝜽̇+𝒌𝒑 (𝜽 −
𝒌 ̂ 𝒊𝒂 +
𝑹 =𝑩𝑽 𝒖 = 𝒖
𝒅

𝑹 مقاومتآرمیچر و 𝒃 ̂
پیشتتتنهاد دهیم ،که در آن ̂
𝒌 ثابتولتاژالقایی با در نظر گرفتن عدم قطعیت

هستند.
و اگر معادله موتور را به این صورت در نظر بگیریم :
)𝑡(𝜑 𝒖 = 𝑹 𝒊𝒂 + 𝑘𝑏 𝜃̇ +

()48-1
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که )𝑡(𝜑 اغتشاش خارجی است.
با جایگذاری قانون کنترل ِ ( )49-1در ( )48-1خواهیم داشت :
𝒌 ̂ 𝒃 )𝜽̇ + 𝝋(𝒕) +
)̂ 𝒃 (𝒆̇ +𝒌𝒑 e
𝒌 ̂ )𝒊𝒂 + (𝒌𝒃 −
𝑹 𝒖 =𝑳 𝒊𝒂̇ + (𝑹 −

()51-1

که ̇𝒂𝒊 𝑳 دینامیک مدلن شده ه ست ،اگر تمامی عدمقطعیتها را )𝒕(𝜼 بنامیم با دوباره نوی سی رابطه
( )51-1خواهیم داشت :
)̂ 𝒃 (𝒆̇ +𝒌𝒑 e
𝒌𝒖 =𝜼(𝒕)+

()51-1

از شكل  17-1داریم  𝑢 = 𝑢 𝑉𝐵 + 𝑢 𝑅𝐵𝐹 :که 𝐵𝑉 𝑢 ولتاژ کنترلی روش مبتنی بر ولتاژ و 𝐹𝐵𝑅 𝑢

خروجی شبکهعصبی میباشند ،حال داریم:
)̂ 𝒃(𝒆̇ +𝒌𝒑e
𝒌= 𝐹𝐵𝑅 𝑢 𝜼(𝒕) −

()52-1

پس اگر 𝐹𝐵𝑅 𝑢 بتوا ند تقر یب خوبی از )𝒕(𝜼 باشتتتتد در نتی ه میتوانیم هدف کنترلی
)̂ 𝒃 (𝒆̇ +𝒌𝒑 e
𝒌 را به صفر میل دهیم. 1

برای آنالیم پایداری نیم بر استتتاس توضتتتیحات  ، 2-5-3متغیرهای حلقهداخلی محدود خواهند
ماند ،و اگر شتتتبکه عصتتتبی اغتشتتتاشتتتات ِ کل را با دقت 𝜺 تقریب بمند ،حلقهخارجی نیم با تعریف
تابعلیاپانوف مناسب پایدار خواهد شد.

 1با انتخاب مقدار موبت مناسبی برای 𝒑𝒌
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 7-1اغتشاش
اغتشتتاش خارجیای که وجود دارد،گشتتتاور آ رودینامیک میباشتتد،اثر این گشتتتاور وقتی پدید
میآید که جریان هوا از صفحهفلمی دریچه عبور کند.این گشتاور به موقعیت صفحهفلمی و نسبت فشار
هوای محیط و ورودی واب سته ا ست [ .]29وقتی این گ شتاور به صفحهفلمی برخورد میکند تغییراتِ
کمی در زاویه صفحهفلمی ای اد میکند.ما این گشتاور را به صورت تصادفی و با دامنه حداکور 4درجه،
و فرکانس  1هرتم در نظر گرفتهایم ،که در مشاهده میکنید:
5

10

8

4

6

2

)Angular Position (deg

0

-5
0

)Time (s
شكل  19-1تغيير زاويه ناشي از اغتشاش ِ گشتاور آئروديناميک

 9-1شبيهسازي و نتايج
در تمام شبیهسازی ها پاسخ با کنترل  PIDمقایسه شده است و همچنین اثر اغتشاش خارجی
هم در تمام شبیهسازیها وارد شده است.
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1 -9 -1

ردگيري سينوسي:
40

30

20

10

10

8

4

6

2

)Angular Position (deg.

Reference
my method
PID

0
0

)Time(s
شكل  18-1ردگيري سينوسي مرجع

10

PID
my method

0

10

8

4

6

2

)Error(deg

5

-5
0

)Time(s
شكل  21-1خطاي ردگيري

میبینیم که در هر دو روش در بع ضی از قم ستها به خاطر اغت شاش خطای زیادی در ردگیری اتفاق
افتادهاست.
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PID
My Method

10

)Control Effort(v

5
0
-5
-10
6

8

10

4

2

0

)Time(s
شكل  21-1تالش کنترلي

تالش کنترلی روش  PIDدامنه بی شتری دارد در نتی ه ا ستهالک قطعات سریعتر خواهد بود از
این نظر این روش دارای نقص است.

2-9-1

ردگيري پلههاي افزايشي و کاهشي:
90

60
40
20

80

60

40
)Time(s

20

)Angular Position (deg.

Refrence
PID
My Method

80

8
0
0

شكل  22-1ردگيري پلههاي افزايشي و کاهشي

همانطور که میبینیم در بعضی نقاط روش  PIDنتوانسته است ردگیری مطلوبی داشته باشد.
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PID
My Method

)Error(deg.

5
0
-5
20

40
60
)Time(s

80

0

شكل  21-1خطاي ردگيري

PID
My Method

10

0
-5

)Control Effort(v

5

-10
90

80

70

60

40
50
)Time(s

30

20

10

0

شكل  24-1تالش کنترلي

به خاطر اعمال اغتشاش روش  PIDدچار حالت بنگ-بنگ 1شده است ،و سیگنال فرمان تولیده
شتده توستط  PIDاصتال مناستب نبوده وقابل اجرا درعمل نیستت چون توان زیادی مورد نیاز استت و
همچنین استهالک سریع قطعات را خواهیم داشت.

Bang-Bang
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1

1 -9 -1

ردگيري شيب افزايشي و کاهشي
80

50

30

)Angular Position (deg.

Refrence
PID
My Method

8
40

35

30

25

20
)Time(s

15

10

5

0

شكل  25-1ردگيري شيب

5

PID
My Method

40

35

30

25

20
)Time(s

15

شكل  26-1خطاي ردگيري

بازهم اثر اعمال اغتشاش خود را در ردگیری نشان دادهاست.
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10

5

-5
0

)Error(deg.

0

PID
My Method

10

)Control effrot(v

5
0
-5
-10
40

35

25

30

20
)Time(s

15

10

5

0

شكل  27-1تالش کنترلي

دوباره در سیگنال فرمان  PIDبه خاطر وجود اغتشاش حالت بنگ-بنگ اتفاق افتادهاست.

4-9-1

ردگيري پله-شيب
Refrence
PID
My Method

80

40

20

40

35

30

25

20
)Time(s

15

10

5

)Angular Position(deg.

60

0
0

شكل  29-1ردگيري پله-شيب هاي مختلف

همان طوری که مشتتتاهده میکنید روش  PIDدر بعضتتتی نقاط نتوانستتتته ردگیری خوبی
داشتهباشد ،در صورتی که روش پیشنهادی ردگیری نسبتاً مناسبی دارد.
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80

PID
My Method

60

20

)Error(deg

40

0
-20
35

40

30

25

20
)Time(s

15

10

5

-40
0

شكل  28-1خطاي ردگيري

میبینیم که در بعضی از نقاط خطا ردگیری در روش  PIDزیاد است.

5
0
-5
-10

40

30

20
)Time(s

10

0

شكل  11-1تالش کنترلي

باز هم در سیگنال فرمان  PIDبه خاطر وجود اغتشاش حالت بنگ-بنگ اتفاق افتادهاست.
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)Control Effrot(v

PID
My Method

10

ردگيري سيگنال ترکيبي پله
Refrence
PID
My Method

Angular Position(deg.)

80

60

40

20
14
8
0

5

10
Time(s)

15

20

 ردگيري سيگنال ترکيبي پله11-1 شكل

PID
My Method

Error(deg.)

20
10
0
-10
-20
0

5

10
Time(s)
 خطاي ردگيري12-1 شكل
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15

20

5-9-1

10

0
-5

)Control Effort (v

5

-10
20

15

10
)Time(s

5

0

شكل  11-1تالش کنترلي

باز هم در سیگنال فرمان  PIDبه خاطر وجود اغتشاش حالت بنگ-بنگ اتفاق افتادهاست.

 8-1مقايسه  PIDبا روش پيشنهادي
با بررسی شکلهای بخش پیش این نتی هها را میگیریم:
-1روش پیشنهادی در بعضی شرایط عملکرد ردگیری بهتری نسبت به  PIDدارد.
-2تالش کنترلی روش پیشتتنهادی از  PIDدر بیشتتتر زمانها کمتر استتت ،روش  PIDبه خاطر
حالت بنگ-بنگ توان زیادی مصتترف میکند ،که هم از لحاظ مصتترف انرژی و هم از لحاظ استتتهالک
قطعات مناسب نمیباشد  ،در صورتی که در روش پیشنهادی استهالک قطعات به خاطر برخوردِ کمتر
با موانع کمتر خواهد بود.

 11-1پيشنهادات
 -1ا ستفاده از کنترل آموزش تخ ص صی شبکه ع صبی برای یادگیری  Fو  Gدر پس خور سازی
خطی
-2استفاده از الگوریتم  LoLiMoTبه جای  RBFNاستفاده شده در بخش مدل معکوس
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Abstract:
In this thesis practical Electronic Throttle system is studied. First, physical system is
modeling in math equation , then parameters of modeling identified and modified by
several exprements. In the following control demands reviewed and on this basis we
design controllers that satisfy control demands. We use voltage base control in feedback
and invers control by neural-fuzzy network in feedforward path.

Keywords: Identification , Modeling , Nonlinear System , Electronic Throttle ,
Neural-fuzzy network , Invers Control , Voltage Base Control .
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