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STRESZCZENIE
Artyku³ przedstawia obserwator ze sprzê¿eniem zwrotnym. Zaprezentowano obserwator prêdkoci k¹towej bazuj¹cy
na sterowaniu lizgowym. Omówiono wp³yw parametrów obserwatora na uzyskiwan¹ jakoæ regulacji prêdkoci.
Omówiono metody eliminacji zjawiska chatteringu  filtr dolnoprzepustowy, zast¹pienie funkcji sign przez sat (nasycenie). Przedstawiono wyniki badañ symulacyjnych.
S³owa kluczowe: napêd pr¹du sta³ego, obserwator zmiennych stanu, sterowanie lizgowe, chattering
SLIDING MODE ANGULAR VELOCITY OBSERVER OF THE DC DRIVE
The article presents the closed-loop observer. The observer of the angular velocity based on the sliding mode control is shown. The influence of the observer parameters on velocity control quality is talked over. The elimination
of the chattering phenomenon is discussed  low-pass filter and replacement of the function sign by sat (saturation). Simulation results are presented.
Keywords: DC drive, state observer, sliding mode control, chattering

1. WSTÊP
Okrelenie bezczujnikowe uk³ady regulacji (sensorless)
dotyczy systemów, w których bezporedni pomiar wielkoci mechanicznej zastêpuje siê uk³adami odtwarzaj¹cymi
(symulatory, obserwatory zmiennych) [1, 2, 3]. Stosowanie
w napêdach uk³adów bezczujnikowych obni¿a koszty wykonania ca³ego napêdu i zwiêksza jego odpornoæ na
uszkodzenia mechaniczne. Uk³ady te musz¹ byæ wykorzystywane w przypadku braku mo¿liwoci monta¿u przetwornika pomiarowego.
Wad¹ takich rozwi¹zañ jest pojawienie siê opónieñ
w torze regulacji, wiêc jednoczenie wyd³u¿aj¹ siê przebiegi przejciowe oraz zwiêksza uchyb dynamiczny (np. podczas zmian momentu obci¹¿enia).
Odtwarzanie prêdkoci k¹towej w napêdach elektrycznych prowadzi do eliminacji enkodera inkrementalnego lub
tachopr¹dnicy i jest realizowane w ró¿ny sposób dla poszczególnych silników.
Napêdy z silnikiem obcowzbudnym pr¹du sta³ego 
z uwagi na prosty model matematyczny (nieruchomy uk³ad
wspó³rzêdnych i opis dwoma liniowymi równaniami ró¿niczkowymi zwyczajnymi)  daj¹ mo¿liwoæ zastosowania
obserwatorów lizgowych. Najczêciej w tym przypadku
dokonuje siê pomiaru pr¹du (jest proporcjonalny do momentu elektrycznego) i napiêcia twornika.

2. STEROWANIE LIZGOWE I CHATTERING
W projektowaniu nieliniowych kompensatorów (uk³adów
ze sprzê¿eniem zwrotnym od zmiennych stanu) wykorzystuje siê regu³ê sterowania w postaci:
*

u = F1 (e, e, e,...) sign( F2 (e, e, e,...)),
gdzie:

e  sygna³ b³êdu,
F1, F2  filtr liniowy.

W wyniku uzyskuje siê nieci¹g³y, ale modelowany sygna³em b³êdu e wyjciowy sygna³ u. W najprostszej postaci
mo¿na przyj¹æ postaæ sterowania:

u = − e sign(e + λe) = − e sign( s)

(1)

gdzie λ jest wspó³czynnikiem.
W praktycznych rozwi¹zaniach nie istnieje idealny ruch
lizgowy, poniewa¿ nie mo¿na zrealizowaæ komutacji przekaników (zarówno analogowych, jak i cyfrowych  realizowanych programowo) z nieskoñczon¹ czêstotliwoci¹.
Dodatkowo w uk³adach sterowania wystêpuj¹ opónienia,
a w uk³adach cyfrowych istnieje skoñczony czas próbkowania i skoñczona precyzja reprezentacji liczb.
W wyniku powy¿szych ograniczeñ w systemie sterowania, stan procesu bêdzie mia³ oscylacje zwane
chatteringiem (rys. 1), które s¹ widoczne podczas stabilizacji systemu na p³aszczynie prze³¹czeñ (s = 0). Zjawisko
to okrelane jest równie¿ jako niepo¿¹danie wysoki poziom aktywnoci sterowania. Szczegó³owy opis zjawiska
i metod przeciwdzia³ania zosta³ zamieszczony w monografiach [4, 5, 6].
Najprostszym sposobem przeciwdzia³ania chatteringowi
jest zast¹pienie funkcji sign przez sat (nasycenie) lub ewentualnie sigmoide. Funkcjê sat mo¿na analizowaæ jak regulator typu P z nasyceniem (rys. 2).
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3. MODEL MATEMATYCZNY NAPÊDU
Model matematyczny silnika obcowzbudnego opisuje siê
równaniami ró¿niczkowymi w postaci [3, 912]:
⎧ d ω(t )
⎪ J dt = M e (t ) − M m (t ), M e (t ) = ψe I (t )
⎪
⎨
dI (t )
⎪
⎪⎩U (t ) = RI (t ) + ψ e ω(t ) + L dt

gdzie:

Rys. 1. Sterowanie lizgowe i chattering

U
I
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Mm
ω
ψe

napiêcie twornika,
pr¹d twornika,
znamionowy pr¹d twornika,
moment obci¹¿enia,
prêdkoæ k¹towa silnika,
znamionowy strumieñ skojarzony rotacyjnie
z uzwojeniem twornika,
E  SEM indukowana w uzwojeniu twornika,
L⎞
⎛
T  elektromagnetyczna sta³a czasowa ⎜ T = ⎟ ,
R⎠
⎝
J  moment bezw³adnoci,
R  rezystancja uogólniona,
L  indukcyjnoæ ca³kowita,
Kp  wzmocnienie wzmacniacza mocy (przekszta³tnika tyrystorowego).

Rys. 2. Funkcja sat aproksymuj¹ca funkcjê sign
w nieci¹g³ej czêci sterowania

Zastosowanie funkcji sat likwiduje wprawdzie oscylacje, ale równoczenie os³abia odpornoæ uk³adu. Z tego powodu konieczne jest odpowiednie zaprojektowanie tej
funkcji. Rozwi¹zanie takie jest nazywane miêkk¹ wersj¹
sterowania nieci¹g³ego i dla p³aszczyzny lizgowej
s = x + λx = 0

(2)

i parametr ε charakteryzuj¹cy przedstawion¹ funkcjê najlepiej jest wyznaczaæ jako
ε=

km
λ

(3)

zgodnie z [7, 8].
Taka zale¿noæ wynika z faktu, ¿e parametr λ okrelaj¹cy nachylenie linii lizgowej tylko czêciowo aproksymuje
dynamikê uk³adu zamkniêtego.
Dok³adniejsza analiza ruchu lizgowego [7] wykazuje,
¿e λ przedstawia ograniczon¹ dynamikê o niskiej czêstotliwoci. Oznacza to, ¿e z³y model matematyczny uk³adu
mo¿e prowadziæ do zadowalaj¹cej jakoci sterowania, je¿eli λ ma odpowiednio du¿e wartoci.
W uk³adzie regulacji wystêpuj¹ sk³adowe wysokiej czêstotliwoci, które wynikaj¹ z nieci¹g³ego sterowania (funkcja sign).
Innym rozwi¹zaniem (równie¿ pogarszaj¹cym odpornoæ uk³adu) jest uci¹glenie funkcji Ud poprzez filtracjê
(np. za pomoc¹ obiektu inercyjnego I rzêdu)
GF ( s ) =
1

1

u (s)
1
=
u (s) T f s + 1
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W napêdach z silnikami pr¹du sta³ego mo¿na stosowaæ metody sterowania lizgowego. W projektowaniu obserwatora
prêdkoci k¹towej silnika wykorzystuje siê model matematyczny (5) przekszta³cony do postaci
⎧ dI (t )
⎪ L dt = U (t ) − RI (t ) − ψ e ω(t )
⎪
⎨
⎪ d ω(t )
⎪⎩ J dt = ψ e I (t ) − M m (t )

(6)

Obserwator pr¹du (pomija siê si³ê elektromotoryczn¹
E = ψeω) opisywany jest równaniem [6]:
L

dIˆ
= U − RIˆ − l1sign( Iˆ − I )
dt

(7)

gdzie:

I  wielkoæ mierzona,
ˆI  wielkoæ estymowana.
I = Iˆ − I i oznacza b³¹d estymacji.

Je¿eli od równania (7) odjête zostanie równanie (6), to
wynikiem bêdzie równanie b³êdu w postaci

(4)

gdzie u jest nowym sygna³em steruj¹cym, a Tf jest sta³¹
1
czasow¹ filtru ( f g =
jest czêstotliwoci¹ graniczn¹ filtru).
Tf

(5)

L

dI
= − RI + ψ e ω − l1sign( I )
dt

(8)

Aby uzyskaæ ruch lizgowy, nale¿y spe³niæ warunek
ss ≤ 0, gdzie s = Iˆ − I . Wynika st¹d, ¿e wzmocnienie ob-
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a)

b)

Rys. 3. lizgowy obserwator prêdkoci k¹towej z: a) filtrem dolnoprzepustowym; b) funkcj¹ sat

serwatora musi spe³niaæ warunek: l1 > ψ e ω − RI , wówczas
b³¹d estymacji I bêdzie d¹¿y³ do 0 w skoñczonym czasie.
Stosuj¹c koncepcjê sterowania równowa¿nego dla równania (8), uzyskuje siê

L

Wyniki zosta³y przedstawione na rysunku 4 dla obserwatora z funkcj¹ sign oraz na rysunku 5 dla obserwatora z funkcj¹ sat. W obydwóch uk³adach przyjêto l1 = 410.

dI
= − RI + ψe ω − (l1sign( I ))eq = 0
dt

gdzie: (l1sign( I ))eq ≠ (l1sign ( I )) jest sterowaniem ci¹g³ym.
Po uzyskaniu ruchu lizgowego wartoæ I jest ju¿ bliska 0, wówczas estymata prêdkoci dana jest zale¿noci¹
ˆ = ωest =
ω

(l1sign ( I ))eq

(9)

ψe

Aby uzyskaæ ci¹g³y sygna³ wyjciowy obserwatora
(w przebiegach wystêpuj¹ oscylacje), mo¿na wykorzystaæ
dolnoprzepustowy filtr pierwszego rzêdu o transmitancji

GF ( s) =

(l1sign( I ))eq
l1sign( I )

=

1
Tf s +1

Rys. 4. Porównanie przebiegu prêdkoci k¹towej modelu
silnika (5) z odtwarzanym w obserwatorze (rys. 3a),
sta³a czasowa filtru Tf = T/2 = 0,027 s

lub ewentualnie zastosowaæ filtry wy¿szego rzêdu, np. Bessela, Czebyszewa lub Butterwortha.
Innym rozwi¹zaniem jest wprowadzenie funkcji sat zamiast sign w zale¿noci (9). Wówczas w strukturze obserwatora nale¿y wprowadziæ dodatkowe wzmocnienie k1,
które bêdzie wzmocnieniem funkcji sat.
Porównanie obydwu struktur obserwatora zosta³o zamieszczone na rysunku 3.

5. BADANIA SYMULACYJNE
Badania symulacyjne przeprowadzono dla rozruchu i udarowego obci¹¿enia silnika (bez uk³adu regulacji pr¹du
i prêdkoci). W pierwszym etapie sprawdzano wp³yw wartoci wzmocnienia l1 na jakoæ odtwarzanych sygna³ów.

Rys. 5. Porównanie przebiegu prêdkoci k¹towej modelu
silnika (5) z odtwarzanym w obserwatorze (rys. 3b)
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Rys. 6. Kaskadowa struktura regulacji z obserwatorem prêdkoci

Przebieg estymowanej prêdkoci w obserwatorze z funkcj¹ sign charakteryzuje siê chatteringiem i mo¿na go zminimalizowaæ poprzez zwiêkszenie sta³ej czasowej filtru Tf.
Dodatkowo w przedstawionych przebiegach prêdkoæ
estymowana nie osi¹ga wartoci ustalonej (silnik nieobci¹¿ony)  ograniczony zakres estymowanych prêdkoci. Poprawê tych rezultatów mo¿na przeprowadziæ przez zwiêkszenie wartoci wspó³czynnika l1.
Na rysunku 6 przedstawiono strukturê uk³adu regulacji
silnikiem obcowzbudnym, w której wykorzystano lizgowy
obserwator prêdkoci. Schemat symulacyjny zosta³ wykonany w rodowisku MATLAB-SIMULINK.
Uk³ad regulacji sk³ada siê z nadrzêdnego regulatora
prêdkoci k¹towej i podrzêdnego regulatora pr¹du twornika. Zosta³y one zoptymalizowane zgodnie z zale¿nociami
przedstawionymi w ksi¹¿ce [12].

W przedstawionych przebiegach b³êdy odtwarzania
prêdkoci s¹ mniejsze od przyjêtych b³êdów identyfikacji
parametrów modelu matematycznego, ale wyj¹tkiem s¹
przebiegi z rysunku 10, które mo¿na poprawiæ poprzez
zmianê wzmocnienia l1 (rys. 11).

Rys. 8. Porównanie przebiegu prêdkoci k¹towej
dla 10% b³êdu identyfikacji ψe  wzmocnienie l1 = 550
(max |ψ  ψest| = 8,8%)

Rys. 7. Porównanie przebiegu prêdkoci k¹towej
dla +10% b³êdu identyfikacji ψe  wzmocnienie l1 = 550
(max |ψ  ψest| = 9,6%)

Badany obserwator posiada³ w swojej strukturze funkcjê
sat, która pozwala na unikniêcie zjawiska chatteringu.
Na rysunkach 711 przedstawiono wyniki badañ symulacyjnych przy za³o¿eniu ró¿nych wartoci b³êdów identyfikacji parametrów (R, ψe) modelu matematycznego, który
by³ wykorzystany w projektowaniu obserwatora.
44

Rys. 9. Porównanie przebiegu prêdkoci k¹towej
dla +10% b³êdu identyfikacji R  wzmocnienie l1 = 550
(max |ψ  ψest| = 3,1%)
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rzania prêdkoci. Analizowany obserwator jest kilkakrotnie
dok³adniejszy ze wzglêdu na b³êdy identyfikacji parametru
R ni¿ ψe (rys. 711).
W kolejnych etapach badañ przewiduje siê implementacjê obserwatora lizgowego prêdkoci w wersji cyfrowej na
istniej¹cym stanowisku laboratoryjnym.

7. DODATEK
Badania symulacyjne przeprowadzono dla napêdu pr¹du
sta³ego o nastêpuj¹cych parametrach:
Rys. 10. Porównanie przebiegu prêdkoci k¹towej
dla 10% b³êdu identyfikacji R  wzmocnienie
l1 = 550 (max |ψ  ψest| > 10%)

PN = 18 kW,

UN = 440 V,

IN = 47 A,

nN = 1800 obr/min, ωN = 188 rad/s, ω0 = 200, 3 rad/s,
R = 1,8 Ω,

L = 99 mH,

ψeN = 2,197 Vs,
Kp = 75,

T = L=R = 55 ms,

I
λ n = 2 max ,
IN

J = 0,69 kgm2,

p = 50IN A/s.
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