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های فراصوتی، ها و مبدلهای میکروالکترومکانیکی مانند میکروپمپی خاصی که دارند، در سیستمای با توجه به هندسههای دایرهمیکروصفحه 
ی ناپایداری کششی است که مانع های الکترواستاتیک، وقوع پدیدههای کار با میکرومحرکمشکلترین گیرند. یکی از مهممورد استفاده قرار می

های فراتر از ناپایداری کششی نیز توان میکرومحرک را در موقعیتی مناسب، میکنندهشود. با طراحی کنترلهای بزرگ میاز ایجاد جابجایی
گاه گیردار، مورد نظر است. ای با تکیهی دایرهشده از دو صفحهمحرک الکترواستاتیکی تشکیلپایدار کرد. در این پژوهش، کنترل موقعیت میکرو

شود. با توجه به عدم قطعیت مقادیر پارامترهای مسئله و ی حرکتی میکرومحرک و تسریع در اجرای فرمان، انجام میاین کار با هدف افزایش بازه
ی فازی استفاده شده است. ابتدا با فرض غالب بودن مود اول ارتعاشات و با استفاده از کنندهکنترلسازی، از منظور در نظر گرفتن خطای مدلبه

های استاتیکی و دینامیکی مسئله، پایگاه قواعد سازیها به دست آمده است. با استفاده از شبیهی حاکم بر ارتعاشات صفحهروش الگرانژ، معادله
اند. در ی فازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک، بهینه شدهکنندهیع در اجرای فرمان کنترلی، ضرایب کنترلمنظور تسرفازی نوشته شده است. به
شده برحسب موقعیت موردنظر، به ولتاژ اعمالی بیشینهای برای های مختلف میکرومحرک، رابطهسازی برای موقعیتانتها، با تکرار فرایند بهینه

ی چندگانه و چیرپ ترسیم شده های پله، پلهی به دست آمده، هنگام اجرای فرمانی فازی به همراه رابطهکنندهدست آمده است. عملکرد کنترل
 .اندخوبی برآورده شدهدهند که اهداف پژوهش بهآمده نشان میاست. نتایج به دست 
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 Circular micro-plates are used in microelectromechanical systems (MEMS) such as micro-pumps and 

ultrasonic transducers due to their special geometry. One of the most important problems with 

electrostatic micro-actuators is pull-in instability which prevents large displacements. Stabilization in 
beyond pull-in displacements can be attained using an appropriate controller. This paper presents a 

position control problem for an electrostatic micro-actuator consisting of two circular clamped micro-

plates to enhance the stroke and speed up the input commands. To consider the modeling error and 
geometric uncertainties, a fuzzy controller is applied. First, the equation of the plates vibration is 

derived using Lagrange equation with single mode assumption. Fuzzy rule-base is constructed 

according to static and dynamic simulations. Genetic algorithm is utilized for finding the optimum 
parameters of the controller to accelerate accomplishing the commands. Finally, the maximum voltage 

of the plates is fitted with a function using the optimization results for full range gap commands. The 

performance of the fuzzy controller along with this function is depicted applying step, multiple step and 
chirp commands. The obtained results show that the objective has been met well. 
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 مقدمه 1-

های مختلف، مخصوصاً پزشکی و در زمینه 1میکروالکترومکانیکیهای سیستم

های میکروالکترومکانیکی با خودروسازی کاربرد وسیعی دارند. قطعات سیستم
                                                                                                                                  
1 Microelectromechanical systems (MEMS) devices 

شوند. ها و حسگرها تقسیم میی محرکتوجه به نوع کاربرد، به دو دسته

ژی ها ابزاری برای تبدیل انواع انرژی نظیر گرمایی و الکتریکی به انرمحرک

ی الکترواستاتیکی، پیزوالکتریکی، حرارتی و حرکتی هستند و به چهار دسته

 .[1] شوندمغناطیسی تقسیم می
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 نسخه پیش از انتشار برای تایید نویسنده  

های الکترواستاتیک با توجه به مصرف انرژی کم و دقت میکرومحرک

گیرند. با توجه به میها، در بسیاری از کاربردها مورد استفاده قرار باالی آن

ای ی دایرههای با صفحهای، از میکرومحرکهای دایرهی صفحهی ویژههندسه

شود. استفاده می [3] 1های فراصوتیو مبدل [2]ها در ساخت میکروپمپ

های قبلی ای در تحقیقطور گستردهای، بههای دایرهتحلیل دینامیکی صفحه

ی فرکانسی را برای معادله [4]رک انجام شده است. به عنوان نمونه، پا

ای، به دست آورد. شبانی و ی دایرهای در یک صفحهصفحهارتعاشات درون

ای را در اثر اعمال فشار سیال ی دایره، ارتعاشات عرضیِ صفحه[5]همکارانش 

، دینامیک غیرخطی [3]در یک میکروپمپ مورد بررسی قرار دادند. وگل 

ی حرکت نیز، معادله [6]ای را بررسی کرد. رائو وتی دایرههای فراصمبدل

ای را در حالت کلی اعمال نیرو، به دست آورد. این رابطه ی دایرهصفحه

تأثیر نیروی ی حاضر که شامل دو صفحه بوده و تحت بایستی برای مسئله

 الکترواستاتیکی است، تغییر یابد.

ی حرکتی های الکترواستاتیکی، بازههای مطلوب محرکیکی از ویژگی

پتانسیل بین دو الکترود، نیروی ها با اعمال اختالفبزرگ است. در این محرک

گردد. با ها میتر شدن آنها به وجود آمده و باعث نزدیکجاذبه بین آن

که به ازای یک ولتاژ شود؛ تا اینتر میها بیشجابجایی الکترودافزایش ولتاژ 

چسبند. این پدیده، ناپایداری مشخص، دو الکترود ناگهان به یکدیگر می

های بزرگ در ترین مانع در رسیدن به جابجایینام دارد و مهم 2کششی

منظور تأخیر در وقوع ناپایداری های الکترواستاتیکی است. بهمیکرومحرک

شده در این های استفادههای متعددی انجام شده است. روشکششی، پژوهش

، تغییر در [7,8]ها شامل تغییر در مکانیزم متصل به الکترودها پژوهش

شود. لیزر و می [11]و کنترل ولتاژ  [10]، کنترل بار [9]ها ی الکترودهندسه

کار گرفته شده برای های بهی روشرهنیز، تحقیق جامعی دربا [12]سانتیاگو 

هایی در رابطه اند. اگرچه اخیراً پژوهشتأخیر در ناپایداری کششی انجام داده

، کنترل ولتاژ در میکروتیر دوسر [13]با تحلیل ناپایداری کششی در نانوتیر 

های موازی متصل به ی ولتاژ برای صفحهکنندهو طراحی کنترل [14]گیردار 

صورت گرفته است، اما تا جایی که نویسندگان این مقاله  [15]فنر خطی 

ای های دایرهی حرکتی میکرومحرک با صفحهاطالع دارند، تاکنون افزایش بازه

های کنندهسراسر گیردار، به روش کنترل ولتاژ انجام نگرفته است. کنترل

سازی دقیق سیستم های کالسیک، نیاز به مدلکنندهفازی برخالف کنترل

. [16]سازی هستند قابل پیاده 3نداشته و تنها با تعیین پایگاه قواعد فازی

 شود.ی فازی برای تنظیم ولتاژ استفاده میکنندهدرنتیجه، از کنترل

در این پژوهش با استفاده از روش کنترل ولتاژ، امکان دستیابی به 

های فراتر از ناپایداری کششی در میکرومحرک الکترواستاتیکی، موقعیت

ی ، این میکرومحرک شامل دو صفحه1فراهم شده است. مطابق شکل 

ی اند. معادلهگاه گیردار، مقید شدهای است که از اطراف با تکیههمنعطف دایر

و با استفاده از  4هابعد سیستم با فرض تئوری کالسیک صفحهحرکت بی

ی فازی کنندهروابط کرنش خطی به دست آمده است. اگرچه طراحی کنترل

 یمنظور مشاهدهی حرکت سیستم نیز ممکن است؛ اما بهبدون داشتن معادله

باشد که با ها میسازی حرکت صفحهکننده نیاز به شبیهعملکرد کنترل

های گردد. با استفاده از تحلیلپذیر میی حرکت امکاناستفاده از معادله

استاتیکی و دینامیکی مسئله، پایگاه قواعد فازی استخراج گردیده است. 

 فراتر ازهای ، دسترسی به موقعیتی فازیکنندهسپس با طراحی کنترل
 

                                                                                                                                  
1 Ultrasonic transducers 
2 Pull-in instability 
3 Fuzzy rule-base 
4 Classical Plate Theory (CPT) 

  
Fig. 1 Electrostatic actuator with two circular microplates 

 ای  ی دایرهمحرک الکترواستاتیکی با دو میکروصفحه 1شكل 

ها، منظور تسریع در اجرای فرمانناپایداری کششی فراهم شده است. به

ی فازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک کنندهسازی پارامترهای کنترلبهینه

ای ها، رابطهسازی برای سایر فرمانانجام گرفته است. با تکرار فرایند بهینه

کننده، به دست آمده که برای شده توسط کنترلی ولتاژ اعمالبرای بیشینه

 ی چندگانه و نوسانی، از آن استفاده شده است.های پله، پلهاجرای فرمان

 سازی مسئلهرابطه  -2

آید. در شکل ی حرکت سیستم دینامیکی به دست میدر این قسمت معادله

1 ،𝑎  و𝑏  به ترتیب شعاع و ضخامت صفحه بوده وℎ  و𝑣 ی به ترتیب فاصله

 پتانسیل بین دو صفحه است.میانی و اختالف

 پاسخ دینامیكی سیستم -2-1

اول ارتعاشات است.  های دینامیکی، شکل مودمؤثرترین مود در اغلب سیستم

ی ، درستی این فرض را برای یک صفحه[17]فرد رادگلچین و معین

صورت الکترواستاتیک، بررسی شده بهمستطیلی سراسر گیردار تحریک

طبق نتایج این پژوهش، شکل مود اول به طرز قابل توجهی مؤثرتر از اند. کرده

شود شکل مود اول شکل مودهای دوم و سوم است. درنتیجه، فرض می

(، 2( و )1ی )هابیشترین تأثیر را در رفتار دینامیکی سیستم حاضر دارد. رابطه

 گاهای با تکیهی دایرهی شکل مودهای ارتعاشات یک صفحهدهندهنشان

 .[6]گیردار است 

(1) 
𝑊𝑚𝑛

(1)(�̂�, 𝜃) = {𝐽𝑚(𝜆𝑚𝑛�̂�)𝐼𝑚(𝜆𝑚𝑛𝑎) 
                    −𝐽𝑚(𝜆𝑚𝑛𝑎)𝐼𝑚(𝜆𝑚𝑛�̂�)} cos(𝑚𝜃) 

(2) 
𝑊𝑚𝑛

(2)(�̂�, 𝜃) = {𝐽𝑚(𝜆𝑚𝑛�̂�)𝐼𝑚(𝜆𝑚𝑛𝑎) 
                    −𝐽𝑚(𝜆𝑚𝑛𝑎)𝐼𝑚(𝜆𝑚𝑛�̂�)} sin(𝑚𝜃) 

ی تابع بسل نوع اول از مرتبه 𝐽𝑚فاصله از مرکز دایره،  �̂�، هااین رابطهدر 

𝑚  و𝐼𝑚 ی تابع بسل هایپربولیک نوع اول از مرتبه𝑚  بوده و مقدار𝜆𝑚𝑛  از

 :[6]آید به دست می( 3ی )رابطه

(3) 𝜆𝑚𝑛 = √
𝜌𝑏𝜔𝑚𝑛

2

𝐷
 

4

 

است. ضمناً  𝑚𝑛فرکانس طبیعی در مود ارتعاشی  𝜔𝑚𝑛در این رابطه، 

𝐷[18]آید ( به دست می4ی )بوده و از رابطه 5، سفتی خمشی صفحه: 

(4) 𝐷 =
𝐸𝑏3

12(1 − 𝜈2)
 

است. ها ضریب پواسون مربوط به صفحه 𝜈مدول یانگ و  𝐸که در آن، 

(، جابجایی نقاط 2( و )1های )شده در رابطهبا استفاده از شکل مودهای ارائه

 آیدمی( به دست 5ی )صورت رابطهای بههای دایرهمختلف صفحه

[6]. 

                                                                                                                                  
5 Flexural rigidity of the plate 

𝑏 

ℎ 

2𝑎 

𝑦 
𝑥 

𝑧 
𝑣 
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 نسخه پیش از انتشار برای تایید نویسنده  

�̂�(�̂�, 𝜃, �̂�) = ∑ ∑ (𝑊𝑚𝑛
(1)(�̂�, 𝜃)�̂�𝑚𝑛

(1) (�̂�) + 𝑊𝑚𝑛
(2)(�̂�, 𝜃)�̂�𝑚𝑛

(2) (�̂�))

∞

𝑛=1

∞

𝑚=0

 

(5)  

�̂�𝑚𝑛در این رابطه 
(𝑖) ی قسمت زمانی مربوط به شکل مودها دهندهنشان

𝑚است. با فرض شکل مود اول ) = 𝑛و  0 = های استفاده از رابطه( و با 1

 آید:(، به دست می6ی )(، جابجایی صفحه از رابطه5( و )2(، )1)

(6) �̂�(�̂�, 𝜃, �̂�) = 𝑊(�̂�)�̂�(�̂�) =
𝑊(�̂�)

𝑊(0)
�̂�max(�̂�) 

طور که مشاهده جابجایی مرکز دایره است. همان �̂�max(�̂�)که در آن 

محوری است که ناشی متقارن 𝜃شود پاسخ دینامیکی سیستم، مستقل از می

گردد. سازی مسئله میباشد و باعث سهولت در مدلمود اول میبودن شکل 

( به 7ی )گاه گیردار به کمک رابطهای با تکیهی دایرهاین شکل مود در صفحه

 .[6]آید دست می

(7) 𝑊(�̂�) = 𝐽0(𝜆01�̂�)𝐼0(𝜆01𝑎) − 𝐽0(𝜆01𝑎)𝐼0(𝜆01�̂�) 

( 8ی )ی فرکانسی ذکرشده در رابطهدر این رابطه، از معادله 𝜆01مقدار 

 .[6]محاسبه است قابل

(8) 𝐽−1(𝜆01𝑎)𝐼0(𝜆01𝑎) − 𝐽0(𝜆01𝑎)𝐼−1(𝜆01𝑎) = 0 

𝜆01𝑎شود که فرکانسی، نتیجه میی با حل این معادله = 3.1962. 
 

 اعمال روش انرژی -2-2

-ها به دست میی حرکت صفحهدر این قسمت به کمک روش انرژی، معادله

آید. برای این منظور ابتدا الزم است با استفاده از پاسخ دینامیکی به دست 

پتانسیل و جنبشی و همچنین  های مربوط به انرژی((، رابطه6ی )آمده )رابطه

 شده توسط نیروهای خارجی مشخص گردد.کار انجام

ها چنانچه شرایط مشخصی در مسئله صدق طبق تئوری کالسیک صفحه

هایی انجام داد. این شرایط سازیتوان سادهسازی مسئله میکند، در مدل

 :[18]اند از عبارت

(، بعد از 1های جانبیخطوط مستقیم عمود بر صفحه میانی )نرمال -

 مانند.تغییر شکل نیز مستقیم باقی می

چرخند که پس از تغییر شکل، ای میگونههای جانبی بهنرمال -

 ی میانی باقی بمانند.عمود بر صفحه

 شوند.دچار افزایش طول نمیهای جانبی نرمال -

های ( تعدادی از مؤلفه9ی )با فرض برقراری شرایط فوق، طبق رابطه

 .[6]نظر هستند کرنش و تنش قابل صرف

(9) 휀�̂��̂� = 휀𝜃�̂� = 휀�̂��̂� = 𝜎�̂��̂� = 0 

پتانسیل مکانیکی ناشی از انرژی کرنشی دو صفحه، طبق درنتیجه، انرژی 

 .[19]آید ( به دست می10ی )رابطه

Πmech = ∫ ∫ ∫ (휀�̂��̂�𝜎�̂��̂� + 휀𝜃𝜃𝜎𝜃𝜃 + 𝛾�̂�𝜃𝜎�̂�𝜃)�̂�𝑑𝜃𝑑�̂�𝑑�̂�
2𝜋

0

𝑎

0

𝑏/2

−𝑏/2

 

(10)  

صورت تابعی از حرکت، انرژی کرنشی باید بهی برای یافتن معادله

های جانبی ی چرخش نرمالکه زاویهها نوشته شود. درصورتیجابجایی صفحه

های کرنش فون کارمن در مختصات ی کافی کوچک باشند، مؤلفهاندازهبه

 :[18]آیند ( به دست می11های )قطبی از رابطه

 휀�̂��̂� =
𝜕�̂�

𝜕�̂�
− �̂�

𝜕2�̂�

𝜕�̂�2  

 
휀𝜃𝜃 =

1

�̂�

𝜕�̂�

𝜕𝜃
+

�̂�

�̂�
− �̂� (

1

�̂�

𝜕�̂�

𝜕�̂�
+

1

�̂�2

𝜕2�̂�

𝜕𝜃2 ) 

                                                                                                                                  
1 Transverse normals 

(11) 𝛾�̂�𝜃 =
1

�̂�

𝜕�̂�

𝜕𝜃
+

𝜕�̂�

𝜕�̂�
−

�̂�

�̂�
+ 2�̂� (

−1

�̂�

𝜕2�̂�

𝜕�̂�𝜕𝜃
+

1

�̂�2

𝜕�̂�

𝜕𝜃
) 

ای روی به ترتیب جابجایی شعاعی و محیطی نقطه �̂�و  �̂�که در آن 

ی میانی دچار ها، صفحهی میانی هستند. طبق تئوری کالسیک صفحهصفحه

. با در نظر گرفتن این نکته و با [6]شود نمی 2ایصفحهتغییر شکل درون

( بازنویسی 12های )صورت رابطههای کرنش به(، رابطه6ی )اده از رابطهاستف

 شود.می

 휀�̂��̂� = −�̂�
𝑑2𝑊(�̂�)

𝑑�̂�2

�̂�max(�̂�)

𝑊(0)
 

 
휀𝜃𝜃 = −

�̂�

�̂�

𝑑𝑊(�̂�)

𝑑�̂�

𝑤max(�̂�)

𝑊(0)
 

(12) 𝛾�̂�𝜃 = 0 

(، برحسب کرنش 10ی )ها در رابطهی بعدی الزم است تا تنشدر مرحله

( نوشته 13های )صورت رابطههوک بهی بیان شود. برای این منظور قاعده

 :[19]شود می

 𝜎�̂��̂� =
𝐸

1 − 𝜈2
(휀�̂��̂� + 𝜈휀𝜃𝜃) 

 𝜎𝜃𝜃 =
𝐸

1 − 𝜈2
(휀𝜃𝜃 + 𝜈휀�̂��̂�) 

(13) 𝜎�̂�𝜃 = 𝐺𝛾�̂�𝜃 = 0 

( و 12های )مدول برشی است. اکنون با جایگذاری رابطه 𝐺که در آن 

 آید:( به دست می14ی )(، انرژی کرنشی طبق رابطه10ی )( در رابطه13)

Πmech =
𝐸𝐼𝜃𝜃

1 − 𝜈2
(

�̂�max(�̂�)

𝑊(0)
)

2

∫ {𝑊′′(�̂�)2 +
1

�̂�2
𝑊′(�̂�)2

𝑎

0

 

(14)              +
2𝜈

�̂�
𝑊′(�̂�)𝑊′′(�̂�)} �̂�𝑑�̂� 

 شود.( محاسبه می15ی )طبق رابطه 𝐼𝜃𝜃که در آن 

(15) 𝐼𝜃𝜃 = ∫ ∫ �̂�2𝑑�̂�𝑑𝜃
𝑏/2

−𝑏/2

2𝜋

0

=
𝜋𝑏3

6
 

دهد ی میانی، تشکیل یک خازن با ظرفیت متغیر میدو صفحه با فاصله

( به دست 16ی )شده در آن، طبق رابطهکه انرژی پتانسیل الکتریکی ذخیره

 آید.می

(16) Πelec = −
1

2
𝐶𝑣2 = −

휀0𝑣2

2
∫ ∫

�̂�𝑑𝜃𝑑�̂�

ℎ − 2�̂�(�̂�, 𝜃, �̂�)

2𝜋

0

𝑎

0

 

ی میانی الکتریک فاصلهثابت دی 휀0ظرفیت خازن و  𝐶(، 16ی )در رابطه

های عسکری و طهانی است. الزم به ذکر است که در این رابطه مشابه با فرض

ها صرف نظر شده است. با فرض شکل مود اول، ، از اثر لبه در صفحه[20]

( بازنویسی 17ی )صورت رابطهل الکتریکی دو صفحه، بهی انرژی پتانسیرابطه

 شود.می

(17) Πelec = −𝜋휀0𝑣2 ∫
�̂�𝑑�̂�

ℎ − 2
𝑊(�̂�)

𝑊(0)
�̂�max(�̂�)

𝑎

0

 

ها، تنها انرژی جنبشی ناشی از های تئوری کالسیک صفحهطبق فرض

توجه است. درنتیجه انرژی جنبشی دو ها قابلحرکت عمودی )جانبی( صفحه

 شودمحاسبه می( 18ی )صفحه به کمک رابطه

(18) 𝑇 = ∫ ∫ ∫ 𝜌 (
𝜕�̂�(�̂�, 𝜃, �̂�)

𝜕�̂�
)

2

�̂�𝑑𝜃𝑑�̂�𝑑�̂�
2𝜋

0

𝑎

0

𝑏/2

−𝑏/2

 

چگالی صفحه بوده و برای دو صفحه یکسان و یکنواخت  𝜌که در آن 

( 19ی )صورت رابطه(، به6ی )فرض شده است. انرژی جنبشی به کمک رابطه

 شود.بازنویسی می

                                                                                                                                  
2 in-plane deformation 
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 نسخه پیش از انتشار برای تایید نویسنده  

(19) 𝑇 = 2𝜋𝑏𝜌 (
�̇̂�max(�̂�)

𝑊(0)
)

2

∫ 𝑊(�̂�)2�̂�𝑑�̂�
𝑎

0

 

شود. صورت میرایی ویسکوز فرض میبه تأثیر سیال بین دو صفحه

( به 20ی )شده توسط نیروی خارجی، طبق رابطهدرنتیجه کار مجازی انجام

 آید:دست می

𝛿𝛩ext  = −
4𝜋𝑐�̇̂�max(�̂�)

𝑊(0)
∫ 𝑊(�̂�)2�̂�𝑑�̂�

𝑎

0

𝛿�̂�max(�̂�) = 𝑄𝛿�̂�max(�̂�) 

(20)  

یافته در نیروی تعمیم 𝑄ضریب میرایی خطی سیال و  𝑐که در آن 

 شود.( بیان می21ی )ی الگرانژ طبق رابطهی الگرانژ است. معادلهمعادله

(21) 
𝑑

𝑑�̂�
(

𝜕𝑇

𝜕�̇̂�max

) −
𝜕𝑇

𝜕�̂�max

+
𝜕(Πmech + Πelec)

𝜕�̂�max

= 𝑄 

آمده برای انرژی پتانسیل  های به دستاکنون با جایگذاری رابطه

(، در 20یافته )نیروی تعمیم( و 19((، انرژی جنبشی )17( و )14های ))رابطه

ها را ی حرکت وابسته به بُعد صفحهتوان معادله(، می21ی الگرانژ )معادله

 ( به دست آورد:22ی )طبق رابطه

�̈̂�max(�̂�) +
𝑐

𝑏𝜌
�̇̂�max(�̂�) +

𝑏2𝐸

12𝜌𝐼1
�̂�max(�̂�) ∫ {𝑊′′(�̂�)2

𝑎

0

 

              +
1

𝑟2
𝑊′(�̂�)2 +

2𝜈

�̂�
𝑊′(�̂�)𝑊′′(�̂�)}�̂�𝑑�̂� 

(22) 

              =
휀0𝑣2𝑊(0)

4𝑏𝜌𝐼1

∫
2𝑊(�̂�)

(ℎ − 2
𝑊(�̂�)

𝑊(0)
�̂�max(�̂�))

2 �̂�𝑑�̂�
𝑎

0

 

 آید.( به دست می23ی )از رابطه 𝐼1که در آن 

(23) 𝐼1 = ∫ 𝑊(�̂�)2�̂�𝑑�̂�
𝑎

0

 

-تر است، پارامترهای بیبعد آساناز آنجا که کار کردن با پارامترهای بی

 شود.( فرض می26( تا )24های )بعد در رابطه

(24) 𝑟 =
�̂�

𝑎
 

(25) 𝑤max(�̂�) =
�̂�max(�̂�)

ℎ
 

(26) 𝑡 = 𝜔𝑛 �̂� 

 شود:( محاسبه می27ی )طبق رابطه 𝜔𝑛(، مقدار 26ی )در رابطه

𝜔𝑛
2 =

𝐸𝑏2

12𝜌𝐼1𝑎2(1 − 𝜈2)
∫ {(

𝑑2𝑊(𝑎𝑟)

𝑑𝑟2 )

2

+
1

𝑟2 (
𝑑𝑊(𝑎𝑟)

𝑑𝑟
)

21

0

 

(27)        +
2𝜈

𝑟
(

𝑑𝑊(𝑎𝑟)

𝑑𝑟
) (

𝑑2𝑊(𝑎𝑟)

𝑑𝑟2 )}  𝑟𝑑𝑟 

(، قابل 24( و )23) هایسادگی با استفاده از رابطهبه 𝐼1که در آن مقدار 

 محاسبه است.

ی (، معادله22ی )( در رابطه26( تا )24های )اکنون با جایگذاری رابطه

 آید:( به دست می28ی )ها طبق رابطهبعد صفحهحرکت بی
𝑤max

′′ (𝑡) + 2ζ𝑤max
′ (𝑡) + 𝑤max(𝑡) 

(28) 

              = 𝑉2 ∫
2𝑊(𝑎𝑟)

(1 − 2
𝑊(𝑎𝑟)

𝑊(0)
𝑤max(𝑡))

2 𝑟𝑑𝑟
1

0

 

بعد بوده و از بعد و ولتاژ بیبه ترتیب ضریب میرایی بی 𝑉و  ζکه در آن 

 آیند.( به دست می30( و )29های )رابطه

(29) ζ =
𝑐

2𝑏𝜌𝜔𝑛
 

(30) 𝑉 =
𝑎𝑣

𝜔𝑛
√

휀0𝑊(0)

4𝑏𝜌𝐼1ℎ3 

 سازی مسئلهشبیه -3

گیرد. های استاتیکی و دینامیکی سیستم انجام میسازیدر این قسمت شبیه

موقعیت ناپایداری استاتیکی و رفتار دینامیکی سیستم با این کار، ولتاژ و 

، پارامترهای 1شود. در جدول کننده میسر میمشخص شده و طراحی کنترل

 ها، قابل مشاهده است.سازیهندسی و فیزیکی فرض شده برای انجام شبیه

 سازی استاتیكیشبیه -3-1

سرعت و شتاب قدری تدریجی اعمال شود که بتوان از که ولتاژ بههنگامی

ها ی موقعیت صفحه( معادله28ی )نظر کرد، با توجه به رابطهها صرفصفحه

 آید.( به دست می31ی )طبق رابطه

( به روش عددی حل شده و 31ی )، معادله1افزار متلببا استفاده از نرم

 2شده، طبق شکل بعد اعمالبرحسب ولتاژ بیها نمودار موقعیت مرکز صفحه

ی ناپایداری کششی، در ولتاژ یدهآید. با توجه به این شکل، پدبه دست می

 در 0.234ی شدهدهد. این تحریک باعث جابجایی نرمالرخ می 0.245بعد بی

 شود.مرکز دو صفحه می

تفاده کرد؛ اس 2توان از منحنی شکل ی حلقه باز میکنندهبرای طراحی کنترل

ی موقعیت صفحه در حالت پایدار نیز هست. دهندهزیرا این نمودار نشان

ی اندازهی باالیی به)صفحه 0.15بعد عنوان نمونه، برای ایجاد جابجایی بیبه

ی فاصله 0.15ی اندازهی پایینی بهی میانی پایین آمده و صفحهفاصله 0.15

 0.23بعدی در حدود ست تا ولتاژ بیشود(، کافی امیانی به باال کشیده می

تدریج اعمال گردد، مشابه شکل بین دو صفحه ایجاد شود. چنانچه این ولتاژ به

که آرامی در موقعیت هدف قرار خواهند گرفت. اما درصورتیها به، صفحه2

ولتاژ، ناگهانی اعمال شود، پس از مدتی نوسان )بسته به مقدار ضریب میرایی( 

ورده خواهد شد. در هر دو حالت سرعت دستیابی به فرمان هدف کنترلی برآ

کنترلی کامالً وابسته به پارامترهای سیستم خواهد بود و قابل تنظیم 

تر از های بزرگباشد. از طرف دیگر، امکان ایجاد پایداری در موقعیتنمی

ی حلقه بسته کنندهموقعیت ناپایداری کششی، وجود ندارد. استفاده از کنترل

ها را برطرف در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته است، این مشکلکه 

 کند.می

 سازی دینامیكیشبیه -3-2

در این قسمت پاسخ زمانی سیستم به ازای مقادیر مختلف ولتاژ تحریک، به 

(، با 28ی )رابطه 2ی دیفرانسیل معمولیآید. برای این منظور معادلهدست می

شود. اساس کار این افزار متلب حل میدر نرم ode45ستور داستفاده از 

 است. 3دستور، روش رانگ کوتا
 

 مقادیر پارامترهای هندسی و فیزیکی مسئله 1جدول 
Table 1 Values of geometrical and physical parameters of the problem 

 یکا مقدار پارامتر

 میکرومتر 750 شعاع

 میکرومتر 2 ضخامت

 میکرومتر 2 هافاصله بین صفحه

 گیگاپاسکال 162 مدول یانگ

 - 0.22 ضریب پواسون

                                                                                                                                  
1 MATLAB 
2 Ordinary Differential Equation (ODE) 
3 Runge Kutta 

(31) 𝑤max = 𝑉2 ∫
2𝑊(𝑎𝑟)

(1 − 2
𝑊(𝑎𝑟)

𝑊(0)
𝑤max)

2 𝑟𝑑𝑟
1

0
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Fig. 2 Deflection of the plates centers due to the application of a quasi-

static voltage 
 ها در اثر اعمال تدریجی ولتاژ  جابجایی مرکز صفحه 2شكل 

 

نشان داده شده است.  4و  3های سازی دینامیکی، در شکلی شبیهنتیجه

ζها فرض شده است که برای رسم این شکل = ی . با توجه به رابطه0.05

تأثیر است. سازی بیی حرکت سیستم، مقدار شعاع در این شبیه( و معادله7)

دهد. های مختلف نشان میها را به ازای تحریک، موقعیت مرکز صفحه3شکل 

بعد  ناپایداری دینامیکی رخ تاژ بیشود، به ازای ولطور که مشاهده میهمان

چسبند. ضمناً افزایش ولتاژ تحریک باعث داده و دو صفحه به یکدیگر می

ی فازی کنندهگردد. این نکته در طراحی کنترلتر میهای بزرگجابجایی

، سرعت مرکز 4استفاده خواهد شد. شکل  1آنگاه-برای تدوین قواعد اگر

د. این دو نمودار در طراحی دهیها را برحسب زمان نشان مصفحه

 رود.کننده و تنظیم پارامترهای آن، به کار میکنترل

 ی فازیکنندهطراحی کنترل -4

ی حلقه باز، در این قسمت کنندهشده برای کنترلهای مطرحبا توجه به نقص

شود. استفاده از ی حلقه بسته بر مبنای منطق فازی طراحی میکنندهکنترل

کند تا در صورت وجود عدم ی فازی این امکان را فراهم میکنندهکنترل

کننده عملکرد مناسب خود را قطعیت در ابعاد و پارامترهای مسئله، کنترل

 حفظ نماید.

صورت شده و بهکننده، تعریفها و خروجی کنترلابتدا ورودی

اند از خطای موقعیت و خطای ها عبارتآید. ورودیهای فازی درمیمجموعه

عنوان خروجی پتانسیل برقرارشده بین دو صفحه نیز بهسرعت. اختالف

صورت میزان انحراف شود. خطای موقعیت بهکننده در نظر گرفته میکنترل

( به 32ی )شده و طبق رابطهها از فرمان کنترلی تعریفموقعیت مرکز صفحه

 آید:دست می

(32) 𝑒(𝑡) = 𝑤max(𝑡) − 𝑤des(𝑡) 

فرمان کنترلی است. بدیهی است خطای سرعت، از ، 𝑤des(𝑡)که در آن 

 آید.( نسبت به زمان به دست می32ی )مشتق رابطه

𝐴𝑖های فازی به ترتیب، به کمک مجموعه ′𝑒و  𝑒 هایورودی
(𝑒)  و𝐴𝑖

(𝑒′) 

𝜇با توابع تعلق مثلثی 
𝐴𝑖

(𝑒)  و𝜇
𝐴𝑖

(𝑒′)منظور شوند. بهصورت فازی بیان می، به

 5ها، محاسبات و دقت کافی، برای هر یک از ورودی ایجاد تعادلی بین حجم

𝑖شود؛ یعنی ی فازی در نظر گرفته میمجموعه = 1,2, … . توابع تعلق 5,

 6و  5های مربوط به خطای موقعیت و خطای سرعت، به ترتیب در شکل
                                                                                                                                  
1 IF-THEN rules 

𝑝𝑘ها، اند. در این شکلنشان داده شده
(𝑒)  و𝑝𝑘

(𝑒′)  که𝑘 = ، توابع تعلق را 1,2

طور دهند. بهکننده را کامالً تحت تأثیر قرار میو عملکرد کنترل تنظیم کرده

از  شود.صورت توابع تعلق مثلثی بیان میکننده نیز بهمشابه، خروجی کنترل

ها فحه، منجر به نزدیک شدن آنپتانسیلی بین دو صآنجا که هر اختالف

تعلق مثلثی اند. توابع شود، تنها مقادیر مثبت ولتاژ در نظر گرفته شدهمی

𝜇𝐵𝑗صورت کننده، بهمربوط به خروجی کنترل
𝑗 که  = 1,2, … ، نشان داده 5,

ترین ولتاژ بزرگ 𝑑مشخص شده است. در این شکل،  7شده و در شکل 

 کننده بوده و یکی از پارامترهای کنترلی است.شده توسط کنترلبعد اعمالبی

 بل، این قاعدهشده در قسمت قهای انجامسازیاکنون به کمک شبیه

«. یابدها افزایش میاگر ولتاژ زیاد شود، موقعیت صفحه»شود که استنتاج می

با تعمیم این قاعده، دخالت دادن درک فیزیکی مسئله و حدس و خطا، پایگاه 

آید. با استفاده از پایگاه قواعد، به دست می 2قواعد فازی مطابق جدول 

های گوناگون خواهد ری در موقعیتگیی فازی قادر به تصمیمکنندهکنترل

 .بود

 سازو نافازی 3ضرب، موتور استنتاج حاصل2ساز منفردکارگیری فازیبا به

 

  
Fig. 3 Normalized deflection of the plates centers in dynamic analysis 

 ها در تحلیل دینامیکیبعد مرکز صفحهموقعیت بی 3شكل 

  
Fig. 4 Normalized velocity of the plates centers in dynamic analysis 

 ها در تحلیل دینامیکیبعد مرکز صفحهسرعت بی 4شكل 

                                                                                                                                  
2 Singleton fuzzifier 
3 Product inference engine 
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Fig. 5 Membership functions of 𝑒 

 𝑒توابع تعلق مربوط به  5شكل 

  
Fig. 6 Membership functions of 𝑒′ 

 ′𝑒توابع تعلق مربوط به  6شكل 

  
Fig. 7 Membership functions of the controller output 

 کنندهتوابع تعلق مربوط به خروجی کنترل 7شكل 

 پایگاه قواعد فازی 2جدول 
Table 2 Fuzzy rule-base 

 
 خطای سرعت

𝐴1

(𝑒′)
 𝐴2

(𝑒′)
 𝐴3

(𝑒′)
 𝐴4

(𝑒′)
 𝐴5

(𝑒′)
 

خطای 

 موقعیت

𝐴1
(𝑒) 𝐵5 𝐵4 𝐵3 𝐵2  𝐵1  

𝐴2
(𝑒) 𝐵4 𝐵4 𝐵2 𝐵2 𝐵1 

𝐴3
(𝑒) 𝐵4 𝐵3 𝐵1 𝐵1 𝐵1 

𝐴4
(𝑒) 𝐵3 𝐵2 𝐵1 𝐵1 𝐵1 

𝐴5
(𝑒) 𝐵2 𝐵1 𝐵1 𝐵1 𝐵1 

 

(33) 𝑉(𝑒, 𝑒′) =

∑ ∑ �̅�𝑖𝑗(𝑑)𝜇
𝐴𝑖

(𝑒)(𝑒)𝜇
𝐴𝑗

(𝑒′)(𝑒′)5
𝑗=1

5
𝑖=1

∑ ∑ 𝜇
𝐴𝑖

(𝑒)(𝑒)𝜇
𝐴

𝑗

(𝑒′)(𝑒′)5
𝑗=1

5
𝑖=1

 

( به دست 33ی )ی فازی طبق رابطهکنندهکنترل، خروجی 1میانگین مراکز

 :[16]آید می

و ستون  𝑖ی فازی نشان داده شده در سطر ، مرکز مجموعه�̅�𝑖𝑗که در آن 

𝑗  است. 2جدول 

 های مختلف بررسیفازی تحت فرمان یکنندهدر ادامه، عملکرد کنترل
 

                                                                                                                                  
1 Center average defuzzifier 

کننده نشان ، مقادیر فرض شده برای پارامترهای کنترل3شود. در جدول می

تر داده شده است. این مقادیر به کمک حدس و خطا و با هدف اجرای سریع

 اند.فرمان، به دست آمده

، 3افزار متلب و با استفاده از ضرایب کنترلی جدول به کمک نرم

ی دهندهنشان 8کل شود. شکننده انجام میسازی عملکرد کنترلشبیه

است. با توجه به شکل  0.2ی ی فازی به ازای فرمان پلهکنندهعملکرد کنترل

ی کننده، این فرمان کمتر از مقدار ناپایداری بوده و با استفاده از کنترل2

ی حلقه باز، کنندهدستیابی است؛ اگرچه با استفاده از کنترلحلقه باز نیز قابل

منظور نمایش بهتر مراتب بیشتر است. درنتیجه بهبه زمان رسیدن به پایداری

نیز انجام شده و در شکل  0.4ی سازی فرمان پلهکننده، شبیهعملکرد کنترل

 مشاهده است.قابل 9

 سازیبهینه -5

ی فازی بر مبنای ضرایب حاصل از حدس و خطا، کنندهدر قسمت قبل کنترل

کننده عملکرد خوبی از کنترل 9و  8های مورد تحلیل قرار گرفت. اگرچه شکل

توان به عملکرد کننده میی کنترلدهند، اما با یافتن ضرایب بهینهرا نشان می

 شود.بهتری دست یافت. برای این منظور از روش الگوریتم ژنتیک استفاده می

بوده و با الهام از فرایند  2های تکاملیالگوریتم ژنتیک یکی از الگوریتم

. در این روش، جمعیت اولیه [21,22]کند طبیعت عمل میتولید جمعیت در 

شود. با استفاده از سازی انتخاب میی پارامترهای بهینهیا مقادیر اولیه

ه ب 3جمعیت اولی د4و عملگرهای ژنتیکیِ انتخا ش 5، پیون  ،6و جه
 

 

 ی فازیکنندهمقادیر پارامترهای کنترل 3جدول 
Table 3 Values of fuzzy controller parameters 

 مقدار نماد کنندهپارامتر کنترل

𝑝1 ثابت اول خطای موقعیت
(𝑒)

  0.003 

𝑝2 ثابت دوم خطای موقعیت
(𝑒)  0.15 

𝑝1 ثابت اول خطای سرعت

(𝑒′)
  0.02 

𝑝2 ثابت دوم خطای سرعت

(𝑒′)
  0.1 

 𝑑  1 بعدی ولتاژ بیبیشینه
 

  
Fig. 8 Performance of fuzzy controller to the step command 0.2 

 0.2ی ی فازی با فرمان پلهکنندهعملکرد کنترل 8شكل 

                                                                                                                                  
2 Evolutionary algorithms 
3 Initial population 
4 Selection 
5 Crossover 
6 Mutation 

1 

3𝑑/4 

𝐵5 𝐵1 𝐵2 𝐵3 𝐵4 

𝑑/4 0 𝑑/2 𝑑 𝑉 

𝜇𝐵𝑖
(𝑉) 

1 

𝑝2
(𝑒′)

 −𝑝2
(𝑒′)

 

𝐴4
(𝑒′)

 𝐴5
(𝑒′)

 𝐴2
(𝑒′)

 

 
𝐴3

(𝑒′)
 𝐴1

(𝑒′)
 

−𝑝1
(𝑒′)

 0 𝑝1
(𝑒′)

 𝑒′ 

𝜇
𝐴

𝑖

(𝑒′)(𝑒′) 

1 

𝑝2
(𝑒)

 −𝑝2
(𝑒)

 

𝐴4
(𝑒)

 𝐴5
(𝑒)

 𝐴2
(𝑒)

 

 
𝐴3

(𝑒)
 𝐴1

(𝑒)
 

−𝑝1
(𝑒)

 0 𝑝1
(𝑒)

 𝑒 

𝜇
𝐴𝑖

(𝑒)(𝑒) 
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Fig. 9 Performance of fuzzy controller to the step command 0.4 

 0.4ی پلهی فازی با فرمان کنندهعملکرد کنترل 9شكل 

. این [22]شود که سازگاری بیشتری با هدف مسئله دارد تولید می 1نسلی

افتن شرط پایان، تکرار عمل تا برآورده شدن دقت مورد نیاز یا تحقق ی

گردد. در نتیجه، جمعیت باقیمانده در آخرین نسل، بیشترین تطابق را با می

 شود.سازی داشته و به عنوان مقادیر بهینه گزارش میهدف بهینه

های سازیسازی بهینهالگوریتم ژنتیک برای پیادهمقادیر پارامترهای مهم 

نشان داده شده است. همچنین  4انجام گرفته در این پژوهش، در جدول 

احتمال جهش، به صورت یک تابع تصادفی با چگالی احتمال گوسی، و 

احتمال انتخاب به صورت یک تابع تصادفی با چگالی احتمال یکنواخت در 

شود ای انتخاب میگونهسازی نیز بهرازش بهینهتابع ب نظر گرفته شده است.

صورت ا کند. این تابع بهترین زمان ممکن فرمان را اجرکه در کوتاه

ی الگوریتم وسیلهضرب خطای موقعیت در زمان، فرض شده و باید بهحاصل

 دهد.(، تابع برازش را نشان می34ی )ژنتیک کمینه شود. رابطه

(34) 𝐹 = ∫ 𝑡 |𝑒 (𝑝1
(𝑒)

, 𝑝2
(𝑒)

, 𝑝1
(𝑒′)

, 𝑝2
(𝑒′)

, 𝑑; 𝑡)| 𝑑𝑡
∞

0

 

ی افزار متلب، ضرایب بهینهدر نرم GAدر گام اول، به کمک تابع 

نشان  5به دست آمده و در جدول  0.2ی کننده، به ازای فرمان پلهکنترل

ی فازی به عنوان کنندهاند. در این مرحله تمامی پارامترهای کنترلداده شده

اند. به منظور مشخص شدن گرفته شدهسازی در نظر پارامترهای بهینه

با  PIDی دیگری از نوع کنندهی فازی، کنترلی بهینهکنندهعملکرد کنترل

𝐺(𝑠)تابع تبدیل  = 𝐾𝑝(1 + 𝑇𝑑𝑠 + 1 𝑇𝑖𝑠⁄ ، طراحی شده و ضرایب آن (

ذکر  6قبلی، به دست آمده است. این ضرایب در جدول  سازیمشابه با بهینه

ی فازی و های بهینهکنندهی عملکرد کنترلیسه، مقا10اند. در شکل شده

PID کششی سیستم انجام شده است. ، در فرمانی کمتر از ناپایداری

ی فازی غیر بهینه کنندهی فازی بهینه در مقایسه با کنترلکنندهکنترل

کاهش  %26و  %24را به ترتیب  3و زمان استقرار 2(، زمان صعود8)شکل 

ی فازی بهینه در مقایسه کنندهاست، استفاده از کنترلداده است. الزم به ذکر 

شده و زمان  4، تقریباً باعث حذف فراجهشPIDی ی بهینهکنندهکنترلبا 

 کاهش داده است. %58استقرار را 

 کننده به ازایضریب کنترل 5سازی برای یافتن ی بهینهتکرار مسئله
 

                                                                                                                                  
1 Generation 
2 Rise time 
3 Settling time 
4 Overshoot 

 مقادیر پارامترهای الگوریتم ژنتیک 4جدول 
Table 4 Values of genetic algorithm parameters 

 مقدار پارامتر

 20 جمعیت هر نسل

 100 های تعداد نسلبیشینه

  6−10 دقت

 0.8 احتمال پیوند

. به همین علت، در گام دوم گیر و غیرممکن استها، وقتتمامی فرمان

و های ممکن، انتخاب شده سازی، تنها چند فرمان از تمامی فرمانبهینه

شود. به (  تکرار می𝑑بعد )ی ولتاژ بیسازی برای یافتن بیشینهفرایند بهینه

بعد است. ی ولتاژ بیسازی در این مرحله، بیشینهعبارت دیگر پارامتر بهینه

 نشان داده شده است. 7سازی در جدول نتایج بهینه

 هایسازی بر حسب تکرارها )نسل، نمودار تابع برازش بهینه11در شکل 

، نشان داده شده است. در این 0.4ی الگوریتم ژنتیک( هنگام اجرای فرمان پله

 ، ضرایب0.2باشد. مشابه با فرمان ی نسل میی شمارهدهندهنشان 𝐺شکل، 

 
 

 0.2ی کننده برای فرمان پلهی ضرایب کنترلمقادیر بهینه 5جدول 
Table 5 Optimum values of the fuzzy controller parameters for the step 

command 0.2 
 مقدار نماد کنندهپارامتر کنترل

𝑝1 ثابت اول خطای موقعیت
(𝑒)

  0.0034 

𝑝2 ثابت دوم خطای موقعیت
(𝑒)  0.1939 

𝑝1 ثابت اول خطای سرعت

(𝑒′)
  0.0045 

𝑝2 ثابت دوم خطای سرعت

(𝑒′)
  0.0546 

 𝑑  1.4575 بعدی ولتاژ بیبیشینه

 0.2ی برای فرمان پله PIDی کنندهی پارامترهای کنترلمقادیر بهینه 6جدول 
Table 6 Optimum values of the PID controller for the step command 

0.2 

 مقدار نماد پارامتر

 𝐾𝑝  15.5316 ثابت تناسبی

 𝑇𝑑  0.8750 گیرثابت مشتق

 𝑇𝑖  1.2683 گیرانتگرالثابت 
 

  
Fig. 10 Comparison between the performance of optimized fuzzy 

controller and optimized PID one with 0.4 step command 
ی با فرمان پله PIDی فازی و های بهینهکنندهی عملکرد کنترلمقایسه 10شكل 

0.2 
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نشان داده شده  8به دست آمده که در جدول  PIDی کنندهی کنترلبهینه

ی ی فازی بهینه به ازای فرمان پلهکننده، عملکرد کنترل12است. در شکل 

 مقایسه شده است. PIDی ی بهینهکننده، با عملکرد کنترل0.4

ی فازی غیر بهینه کنندهی فازی بهینه در مقایسه با کنترلکنندهکنترل

کاهش داده است.  %37و  %30قرار را به ترتیب (، زمان صعود و است9)شکل 

ی کنندهی فازی بهینه در مقایسه با کنترلکنندههمچنین، استفاده از کنترل

 کاهش داده است. %55، زمان استقرار را PIDی بهینه

ها، ی حرکتی صفحهسازی در سرتاسر بازهمنظور استفاده از نتایج بهینهبه

شوند. این خط بعد، با یک خط برازش میولتاژ بیی ی بیشینهمقادیر بهینه

 ( است.35ی )صورت رابطه، نشان داده شده و به13در شکل 

(35) 𝑑 = 0.6956𝑤des + 0.8292 

ی خط برازش شده و چهار ثابت اول ذکر شده در با استفاده از معادله

شود. در ترین زمان، میسر میها در کوتاه، دستیابی به تمامی موقعیت5جدول 

ی چندگانه نشان ی فازی بهینه به ازای فرمان پلهکننده، رفتار کنترل14شکل

کننده را در اجرای داده شده است. این شکل، عملکرد مناسب کنترل

دهد. ترتیب و تر از ناپایداری کششی،  نشان میتر و بزرگهای کوچکفرمان

 آید.می (، به دست36ی )ها با توجه به رابطهمقدار فرمان

 

(36) 

𝑤des = {

0.35 0 ≤ 𝑡 < 25
0.15 25 ≤ 𝑡 < 50
0.4
0.2

50 ≤ 𝑡 < 75
75 ≤ 𝑡 ≤ 100

 

 
 ی مختلفهای پلهبرای فرمان 𝑑ی مقدار بهینه 7جدول 

Table 7 Optimum value of 𝑑 for various step commands 
 بعدمقدار ولتاژ بی فرمان

0.05 0.8147 

0.1 0.8940 

0.15 0.8937 

0.2 0.9860 

0.25 1.0493 

0.3 1.0971 

0.35 1.1555 

0.4 1.1587 

0.45 0.9792 
 

 

  
Fig. 11 Fitness function versus the generation of genetic algorithm for 

the step command 0.4 
 0.4ی های الگوریتم ژنتیک برای فرمان پلهتابع برازش بر حسب نسل 11شكل 

  
Fig. 12 Comparison between the performance of optimized fuzzy 
controller and optimized PID one to the step command 0.4 

ی با فرمان پله PIDی فازی و های بهینهکنندهی عملکرد کنترلمقایسه 12شكل 
0.4 

 

  
Fig. 13 Linear fitting on the optimum values of 𝑑 

 𝑑ی برازش خطی بر روی مقادیر بهینه 13شكل 

  
Fig. 14 Performance of fuzzy controller to multiple step command 

 ی چندگانهی فازی بهینه برای فرمان پلهکنندهعملکرد کنترل 14شكل 
 

 در برخی از کاربردها مانند میکرومیکسر و میکروپمپ الزم است حرکت
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 9 9شماره  99، دوره 9999 فروردینمهندسی مکانیک مدرس، 
 

 نسخه پیش از انتشار برای تایید نویسنده  

 0.4ی برای فرمان پله PIDی کنندهی پارامترهای کنترلمقادیر بهینه 8جدول 
Table 8 Optimum values of the PID controller for the step command 
0.4 

 مقدار پارامتر

 5.7338 ثابت تناسبی

 1.1781 گیرثابت مشتق

 15.2395 گیرثابت انتگرال
 

. برای نمایش بهتر [23]ها انجام گیرد رفت و برگشتی توسط میکروصفحه

های نوسانی، پاسخ ی طراحی شده هنگام اجرای فرمانکنندهقدرت کنترل

سازی شده است. برای این شبیه 1سیستم حلقه بسته به یک سیگنال چیرپ

 شود.ی( تعریف م37ی )منظور، فرمان نوسانی طبق رابطه

(37) 𝑤des = 0.2 − 0.2 cos(𝜙(𝑡)) 

( 38ی )به صورت رابطه 𝜙(𝑡)که با در نظر گرفتن چیرپ خطی، مقدار 

 .[24]شود فرض می

(38) 𝜙(𝑡) = 𝜙0 + 2𝜋 (𝑓0𝑡 +
𝑘

2
𝑡2) = 0.3𝑡 + 0.02𝑡2 

ی صفر و نرخ به ترتیب برابر با فرکانس در لحظه 𝑘و  𝑓0که در آن، 

(، ضمن اعمال نتایج به 35ی )با استفاده از رابطه تغییرات فرکانس هستند.

صورت تابعی از موقعیت هدف، ی ولتاژ بهسازی، بیشینهدست آمده از بهینه

، رفتار 15بیان شده و در طول زمان تغییر خواهد کرد. در شکل 

 ی فازی بهینه هنگام اجرای فرمان چیرپ رسم شده است.کنندهکنترل

 بندیجمع -6

های الکترواستاتیکی، وقوع ی حرکتی میکرومحرکمانع اصلی در افزایش بازه

منظور دستیابی به ی ناپایداری کششی است. در این پژوهش، بهپدیده

برای تنظیم ولتاژ بین دو ی فازی کنندههای فراتر از ناپایداری، کنترلموقعیت

 ای، به کار گرفته شد.ی دایرهصفحه

دست آمده و با استفاده از آن، عملکرد ی حرکت دو صفحه به ابتدا معادله

تر از ناپایداری تر و بزرگهای کوچکی فازی هنگام اجرای فرمانکنندهکنترل

 تمکننده به کمک الگوریی کنترلهکششی بررسی شد. سپس ضرایب بهین

 

  
Fig. 15 Performance of optimum fuzzy controller in response to the 

chirp command 
 ی فازی بهینه هنگام اجرای فرمان چیرپکنندهعملکرد کنترل 15شكل 

                                                                                                                                  
1 Chirp 

ی ولتاژ منظور یافتن بیشینهسازی بهژنتیک به دست آمد. فرایند بهینه

ی حرکتی، تکرار شد. با سراسر بازهکننده به ازای چند فرمان از کنترل

بعد به ی ولتاژ بیای برای بیشینهسازی، رابطهاستفاده از برازش نتایج بهینه

توان به صورت ذیل خالصه ترین نتایج این پژوهش را میدست آمد. مهم

 نمود:

های فراتر ی فازی، امکان دسترسی به موقعیتکنندهبا طراحی کنترل -1

ی حرکتی میکرومحرک، به کششی فراهم شده و بازهاز ناپایداری 

ی بیش از دو برابر مقدار قبلی آن رسید. به عبارت دیگر تمام فاصله

 بین دو صفحه، قابلیت موقعیت دهی یافته است.

ازی با ضرایب بهینه به جای ی فکنندهاستفاده از کنترل -2

در کنترل  تری را، عملکرد بسیار مناسبPIDی ی بهینهکنندهکنترل

ای نشان داد. به طور خاص، استفاده از ی دایرهجفت میکروصفحه

، با تقریب خوبی باعث حذف 0.2ی فازی در فرمان کنندهکنترل

 درصد کاهش داد. 58فراجهش شده و زمان استقرار را 

ی کنندهسازی و بدون طراحی کنترلبا استفاده از برازش نتایج بهینه -3

های مختلف فراهم شد که باعث بار به موقعیت ناظر، امکان دسترسی

 شود.کننده میمحاسباتی کمتر کنترل

ی کنندهشده برای کنترلشبا استفاده از ضرایب بهینه و خط براز -4

ی چندگانه و چیرپ به خوبی دنبال شدند. به های پلهفازی، فرمان

سازی ورودی چیرپ، حداکثر خطای طور خاص، در هنگام شبیه

 درصد مشاهده شد. 1.4یت موقع

تواند به سادگی برای یافته در این پژوهش میرویکرد کنترلی توسعه

های میکرو و دهی و پایدارسازی سازههای موقعیتکنترل سایر میکرومکانیزم

 های مطلوب مورد استفاده قرار بگیرد.نانو در موقعیت
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