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  اي بر كنترل مقدمه -1
  
  
  

  مقدمه -1-1

به  نياز، نگهداريم مطلوبي مقدار به نزديك را فيزيكي كميتي بخواهيم اگر موارد از بسياري در

 ناميده كنترل تنظيم سيستم هدف , باشد ثابت مطلوب اگر مقدار . داشت خواهيم اتوماتيك كنترل سيستم

 مثال عنوان به ناميم مي تعقيب را كنترلي هدف اين كند تغيير زمان با مطلوب مقدار اين اگر و شود مي

 كاغذ صنايع در كاغذ خمير در مخلوط موجود رطوبت ميزان , كامپيوتر ديسك هارد چرخش دور كنترل

 تنظيم كنترلي سيستمهاي از صنعتي شيميائي مثالهاي رآكتور يك از خروجي مواد غلظت يا و سازي 

  . باشند مي

  اوليه مباني و مفاهيم -1-2

 

 و سودآوري اقتصادي مسائل , عملكرد توان مي را كنترل سيستمهاي از استفاده عمدة دليل چهار

 مگر رسيد مناسب نخواهند عملكرد به سيستمها از بسياري .برد نام اطمينان قابليت و كاربر امنيت , توليد

  .گردد استفاده آنها در مناسب كنترل سيستم از
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 ايجاد در جنگي هواپيماهاي و انسان نقل و حمل در مسافربري مناسب هواپيماهاي عملكرد

 آن كنترل سيستم توسط روبات يك عملكردي دقت .ستا آن كنترل سيستم مختلف مديون مانورهاي

هستند كه  كنترل هاي سيستم ها، پااليشگاه و ها گاه نيرو ، توليدي هاي پروسه كلية در,. است شده تأمين

 .كنند مي ايجاد را مناسب محصوالت كيفيت

 در صنعت كنترل سيستمهاي از استفاده ديگر عمدة دليل نيز مناسب وري بهره و اقتصادي مسائل

 , انرژي نيروگاههاي توليد. تاس اهميت حائز بسيار توليدي فرآيندهاي در بخصوص امر اين. باشد مي

 مثالهائي جمله از پيوسته توليدي فرآيندهاي كلية و كاغذ توليد دستگاههاي , پااليشگاهها تجزية ستونهاي

   . دارد آن كنترل به سيستم مستقيم بستگي شده توليد فرآيند قيمت و كيفيت كه است

 اقتصادي مهم بسيار عوامل, حداقل ضايعات و مناسب كيفيت به رسيدن همراه به توليد سرعت

 كوچكي درصد تنها كه كنيد دقت. دسترسي است قابل كنترل و اتوماسيون سيستمهاي توسط كه است

 نقش آن وري بهره در شود مي توليد پيوسته به صورت كه محصولي در قيمت كاهش و كيفيت بهبود

  . كند مي ايفا مهمي بسيار

 توسط سيستمهاي تنها هواپيما . باشد مي كنترل سيستمهاي از استفاده ديگر دليل نيز كاربر امنيت

 وجود درصورت اي تنها هسته نيروگاه كي. باشد مي ديد حداقل در فرود به قادر دقيق امنيتي و كنترل

  . بود خواهد كامل ايمن صورت به انرژي توليد به قادر دقيق امنيتي و كنترل سيستمهاي

  هاي كنترل عناصر فيزيكي سيستم -1-2-1

فرآيند به . دهد مي نشان عمومي صورت به را كنترل سيستم يك فيزيكي عناصر زير شكل

 تواند نيز مي هواپيما يك صورت اين در . شود مي اطالق است گرفته قرار ترلكن تحت كه موضوعي
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 كنترل تحت آنها برخي از كه باشد مي  خروجي متغيرهاي داراي فرآيند . شود ناميده كنترل تحت فرآيند

 يك معموالً حساسه يك .شوند گيري مي اندازه سنسورها يا  ها حساسه توسط ها كميت اين . دارند قرار

 تبديل ديگر فيزيكي كميت به تناسبي به صورت نظر مورد فيزيكي كميت آن توسط كه باشد، مي مبدل

 .شود مي

 برروي فرآيند، تأثيرگذاري با واقع در كه باشد، مي ورودي متغيرهاي داراي فرآيند يك همچنين

 ناميده  عملگرها ,دكنن ايجاد مي را ورودي متغيرهاي كه عناصري. دهند مي تغيير را هاي خروجي كميت

  . شوند مي

  
  عناصر فيزيكي سيستم كنترل -1- 1شكل 

  

 از طريق را عمل اين و داشته عهده بر فرآيند برروي را كنترل استراتژي اجراي وظيفة كننده كنترل

 صورت به و توانند آنالوگ مي ها كننده كنترل . دهد مي انجام سنسورها اطالعات دريافت با و عملگرها

 پردازشگرهاي و توسط كامپيوتر و ديجيتال صورت به يا و بوده الكترونيكي يا الكتريكي ,اتيكينيومپ

  .شوند مي متصل فرآيند به   A/DوD/A مبدلهاي توسط حالت اين در شوند كه سازي پياده عددي
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 يمتنظ اجزاء و نموده مونيتور را موردنظر فرآيند كه است اي پنجره واقع در ماشين و كاربر رابط 

 مشخص را سيستم عملكرد كه را فرآيند از مورد نظري كميات همچنين و ها كننده كنترل هاي كننده

 و شده مونيتور عملگرها و سنسورها اطالعات واحد، در اين. دهد مي قرار كاربر اختيار نمايند ،در مي

 . گيرد مي قرار او تياراخ در كاربر تنظيم و استفاده جهت ها كننده تنظيم كنترل قابل و مهم هاي كميت

 كامپيوتري مختلف مونيتورهاي شامل تواند مي نشانگرها اين. گيرند مي قرار قسمت در اين نشانگرها انواع

كه  ساخت نشان خاطر بايد انتها در .كند مي ايجاد را سيستم با الزم ارتباط ، افزار نرم توسط باشند كه

سيستمهاي اجتماعي و  انواع و نبوده، مهندسي يندهايفرآ به منحصر چهارچوب اين در سيستمها بررسي

  .گيرند قرار و تحليل تجزيه مورد ترتيب بدين اصولي صورت به تواند مي جامعه نيز اقتصادي رشد

  فرايند طراحي كنترل كننده -1-2-2

 فرآيند آن ديناميكي مدلسازي مختلف، درفرآيندهاي آن سازي پياده و كنترل تئوري بين واسط پل

 شده سبب را كننده كنترل طراحي متنوع روشهاي زمينه، در اين طراح نگرش و مدلسازي نحوة .باشد مي

 كلية و پذيرفته صورت تبديل توابع صورت به فركانسي حوزة در مدلسازي كالسيك ديدگاه در. است

 50 دهة در كه تئوري اين. مكني مي بررسي حوزه اين در را سيستم پايداري و هاي عملكردي مشخصه

 كنترل در طراحي تحليلي روشهاي و يست نايكو بود و تئوريهاي با است رسيده خود اوج به ميالدي

 كرده رسوخ صنعتي فرآيندهاي كنترل سيستمهاي و صنايع كلية در كامل صورت ، به PIDهاي كننده

 .است
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اي فض صورت به ديناميكي سيستمهاي مدلسازي به مدرن نگرش 60 دهة و 50 دهة انتهاي در

 ميان تئوري در را خود جاي تحليلي روشهاي جاي به كامپيوتري و عددي هاي روش از استفاده و حالت

  .است نموده باز كنترل

 در طراحي و تحليل مدرن روشهاي اصلي مبناي حالت متغير از گيري با بهره حالت فضاي فرم

 اهميت اطالعات، سازي فشرده در حالت متغير خصوصيت به توجه با .باشد كنترل مي سيستمهاي

  .است شده بيان خطي سيستمهاي مدلسازي آن در از استفاده

  ها نمايش سيستم -1-3

مدل  يا و فيزيكي مشخصات دانستن خطي سيستمهاي براي كننده كنترل طراحي شروع نقطة

 استفاده تبديل سيستم توابع يا فركانسي هاي مدل از كالسيك هاي طراحي در. باشد مي سيستم رياضي

 سيستمهاي مدلسازي ديفرانسيل براي معادالت از و زماني فضاي در مدرن ديدگاه در درحاليكه شود، مي

 را سيستم داخلي ديناميك از تصوير كاملي حالت فضاي توصيف راستا اين در. بريم مي بهره ديناميكي

 رابطة و كرده لتداخ هم با چگونه سيستم متغيرهاي داخلي كه دهد مي نشان مدل اين. كند مي توليد

 است مزيت اين داراي روش ناي. شود مي مشخص حالت طريق متغيرهاي از خروجي بر سيستم ورودي

 توان مي را خروجي چند ورودي، چند سيستمهاي و زمان با متغير غيرخطي، سيستمهاي سيستمهاي كه

  .نمود آن مدلسازي توسط

  نمايش فضاي حالت -1-3-1

  .مدلسازي نمود يك مرتبة ديفرانسيل معادالت دستگاه يك توسط انتو مي را ها سيستم از بسياري
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)1-1(   
  :به عنوان مثال

 
  حركت يك جسم داراي اصطكاك -2- 1شكل 

  

  .كنيم مي استفاده نيوتن دوم قانون در اين حالت از

)1-2(  

 
  :شود مي نوشته زير صورت به حالت معادالت لذا

)1-3(  

 
سرعت  تعريف و نيوتن دوم قانون يعني مختلف فيزيكي اصول از فوق معادلة دو دكني دقت

 اين. باشند اول مي رتبة ديفرانسيل معادلة و دارند مشتركي شكل دو هر اما ,اند آمده بدست مكانيكي

 اين خصوصيات كند كه توليد مي سيستم از رياضي مدل طبيعي صورت به يك درجة معادالت دستگاه

 از بسياري كلي حالت در .باشد مي غيرخطي D(v),سرعت از غيرخطي تابع وجود به جهتو با مدل

 اول مرتبة ديفرانسيل معادالت از اي صورت دسته به توان مي را صنعتي مختلف سيستمهاي مدلهاي

  .شود گفته مي سيستم حالت معادالت آن به كه. داد نمايش
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)1-4(  

 
 اندازه باشندكه مي سيستم خروجيهاي y1 , y2 ,...ym ستم وسي وروديهاي u1,u2 ,...,ur آن  در كه

  .باشند مي دسترس در و شده گيري

  
  خروجي-صورت ورودينمايش سيستم به-3-1شكل

  

 رفتار متغيرها اين .ناميم مي سيستم "حالت متغيرهاي" را   كه  حاليست در اين

 را شده تعريف متغيرهاي توان قبل مي مثال براي. كنند مي مشخص كامل صورت به را سيستم ديناميكي

  :نمود مشخص زير صورت به

)1-5(  
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 لذا مورد و )شود مي كنترل معموالً(بوده مهم كنترلي لحاظ به كه است متغيري سيستم خروجي

 به حالت تلذا معادال . دارد اهميت ما براي بلوك جابجائي ميزان مثال اين در .گيرد مي قرار گيري اندازه

  :شوند مي داده نمايش زير صورت

)1-6(  

 
معادالت  از طبيعي صورت به حالت متغيرهاي شود مي مشاهده مثال اين در كه همانگونه لذا

 به برسيستمها حاكم ديفرانسيل معادالت كلي درحالت. باشند مي انتزاع قابل سيستم بر حاكم ديفرانسيل

  .باشد مي زير فرم

)1-7(  

 
 آن بر عالوه. نامند مي زمان با متغير غير را توابع اين لذا نبوده زمان از تابعي  fiتوابع مثال اين در

 "زمان با متغير خطي غير سيستم" را نهائي سيستم , باشند خطي x,u متغيرهاي به نسبت hi , fi توابع  اگر

 متغير ماتريسي فرم به معادله اين باشندx,u, t برحسب  h, f خطي  توابع كه درصورتي. ناميم مي LTI يا 

  .شود مي تبديل زير زمان با

)1-8(  
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  كنترل كالسيك  - 2
  
  
  

  مقدمه -2-1

كنترل . پديد آمدند 1980و كنترل مدرن و تطبيقي در دهه  1940كنترل كالسيك در دهه 

در  علت استفاده از حوزه فركانس .هاي فركانسي تكيه داردكالسيك بر خالف كنترل مدرن، بر روش

به طور مثال براي بدست آوردن . باشدتر آن نسبت به حوزه زمان ميكنترل كالسيك محاسبات ساده

ورودي و پاسخ ضربه سيستم را محاسبه خروجي يك سيستم در حوزه زمان بايد كانوولوشن سيگنال 

ربه در تبديل الپالس پاسخ ض نمود اما در حوزه فركانس كافي ضرب تبديل الپالس سيگنال ورودي

هاي زماني و فضاي حالت كنترل مدرن بر روش. تر استسيستم بدست آورد كه اين عمل بسيار ساده

هاي الزم به ذكر است روش. است 1مبنا-نترل بهينه مدلككنترل مدرن، كنترل تطبيقي و . مبتني است

شكل محاسبات وجود گيري كنترل مدرن، ماند اما در به كارهاي فركانسي به كار رفتهزماني قبل از روش

هاي ها قبل از روشداشته است و به دليل عدم وجود كامپيوتر متوقف شده بود اما روابط و ايده

  .فركانسي شكل گرفته بود

  مفاهيم كنترل -2-2
                                                 
1 Model-based 
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  كنترل و ديناميك وارون -2-2-1

ها و اهداف كنترلي شود كه خروجي سيستم مطابق با خواستهكنترل به اين منظور انجام مي

شود به صورت آني خروجي مطلوب فراهم مي) با تابع تبديل يك(آل در سيستم ايده. باشد) ورودي (

- توان يك رفتار ايدههاي واقعي به علت وجود محدوديت، اينرسي يا ديناميك ديگر نميولي در سيستم

كنترلي و جهت رسيدن به اهداف ) گركنترل(كننده به همين سبب نياز به جبران. آل از سيستم ديد

  .مطلوب الزم و ضروري است

كننده مترجمي كنترل. هاي سيستم را در پاسخ به ورودي جبران كندگر بايد بتواند ضعفكنترل

ي آن چيزي كه مورد دلخواه كند و سيگنال كنترل ترجمهاست كه ورودي را براي سيستم ترجمه مي

شده باشد تا سيگنال كنترل مناسب را  پس بايد پالنت شناسايي و مشخص. است، به زبان پالنت است

شود به نوع ورودي كننده عالوه بر اينكه به پالنت مربوط ميدر ضمن كنترل. بتوان به آن اعمال نمود

  . كندهم ربط پيدا مي

برابر ) ديناميك وارون(گر ضرب پالنت و كنترلآل از نظر ديناميكي بايد حاصلدر حالت ايده

باشد، تابع  sG)(در حالت كلي اگر تابع تبديل پالنت . ودي برابر باشديك باشد تا خروجي با ور

1)(گر بايدتبديل كنترل sG− اما بايد در نظر  ).1- 2شكل(سيستم باشد  1باشد يعني ديناميك وارون

اي نمونه اگر سيستم بر. ها قابل ساختن نيستها هميشه معكوس ندارند و معكوس آنداشت كه پالنت

پس . غيرخطي باشد ممكن است معكوس منحصر به فرد نداشته باشد و يا اساسا وارون نداشته باشد

دقيق است و  sG)(در ضمن فرض شده است كه مدل . گر معكوس سيستم را بايد تقريب بزندكنترل

  .اغتشاش هم وجود ندارد

                                                 
1 Inverse Dynamic  
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  .ميك وارونو دينا) پالنت(سيستم  1- 2شكل

  :توان براي ديناميك وارون به عنوان مشكالت و موانع برشمردموارد زير را مي

به عنوان مثال اگر تابع تبديل سيستم : ممكن است سيستم وارون غيرعلي شود .1
as +

باشد،  1

)(گر بايد تابع تبديل كنترل as توان اين سيستم علي نيست نمي داشته باشد اما به دليل اينكه +

در . است PDفاز تقريبي از پيش. تقريب زد 1فازتوان آن را با يك پيشآن را ساخت اما مي

)(واقع  as آل نيست ولي گرچه كه ايدهرا بايد در محدوده پهناي باند سيستم بايد ساخت  +

  .تقريب نسبتا خوبي است

به عنوان مثال اگر سيستم اصلي و وارون به ترتيب : ناپايدار بودن سيستم اصلي .2
)1(

1
−s

و  

)1( −s صفر و  2ي سمت راست امكان حذفباشد، عالوه بر مانع غيرعلي بودن، در حيطه

از سوي . قطب سمت راست نيز مجاز نيست به سبب اينكه حساسيست سيستم بسيار باال است

به عنوان مثال اگر سيستم اصلي و . يا رسيدن به نقطه رياضي غير ممكن است ديگر دقيق بودن

وارون به ترتيب برابر 
)1(

1
+s 

)99999.0( و +s  باشد چون حساسيت در سمت چپ باال

اما براي روي محور موهومي و سمت راست به شدت حتي . نيست، چندان اهميتي ندارد

مطرح است و عمال  s=−1در واقع رسيدن به نقطه رياضي . في اهميت داردكوچكترين اختال

 .است) هاي خطيدر سيستم(بسيار مشكل يا غيرممكن 

                                                 
1 LEAD 
2 Cancellation 

 خروجي واقعي
 خروجي مطلوب

)ورودي(  
 جبران کننده

G-1(s)
 پالنت
G(s)

 سيگنال كنترل
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به . گردداين حالت منجر به ناپايدار شدن سيستم وارون مي: نامينيمم فاز بودن سيستم اصلي .3

عنوان مثال اگر تابع تبديل سيستم 
))((

)1(
bsas

s
++

گر بايد تابع تبديل باشد، كنترل −

)1(
))((

−
++

s
bsas عالوه بر مانع غيرعلي بودن، ناپايداري به عنوان يك مانع بزرگ . داشته باشد

به عبارت ديگر براي سيستم وارون بايد يك سيستم ناپايدار . بازدارنده مطرح شده است

 .ساخت

ر سيستم اصلي يكي از اين دو خواص را داشته باشد اگ: غيرخطي بودن و تغييرپذيري با زمان .4

در مورد تغيير پذيري با زمان . پذير نباشد و يا چند معكوس داشته باشدممكن است معكوس

در اين حالت پيدا كردن و . تر استكار به مراتب مشكل) مانند زمان(يا تغيير مدل با شرايط 

 .سيار مشكل استسازي مدل ديناميك وارون به صورت عملي بپياده

توان از مدل كه در اين حالت به هيچ صورتي نمي: سازينداشتن مدل دقيق و خطاي مدل .5

چون ديناميك وارون در صورتي . استفاده كرد 1هاي جلوسوكنندهديناميك وارون در كنترل

 .پاسخ مطلوب خواهد داد كه مدل دقيق در دست باشد

موارد ديگر حتي با دانستن و يا داشتن مدل در اين : عوامل خارجي و اغتشاشات بيروني .6

 .توان از ديناميك وارون استفاده كرداغتشاش نمي

 فيدبك -2-2-2

، معلوم sG)(آل فرض بر آن است مدل دقيق سيستم،طور كه ذكر شد، در جبران كننده ايدههمان

ر داشت كه پالنت تحت تأثير اغتشاش و چنين بايد در نظهم. اما در واقع هيچ مدلي دقيق نيست. است

                                                 
1 Feedforward 
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 خروجي واقعي

نداشتن مدل دقيق (در اين دو صورت . عوامل ناشناخته روي خروجي هم اثر دارند. نويز هم هست

در فيدبك خروجي مورد بررسي قرار . شودناگزير از فيدبك استفاده مي) سيستم و وجود عوامل خطا

گردد بلكه به دنبال بودن خروجي با ورودي نميمزيت فيدبك آن است كه به دنبال علت برابر ن. گيردمي

  .صفر كردن خطا است

    

        

  

  

  .گيريسيستم به همراه فيدبك و سيستم اندازه -2- 2شكل

  :توان مزايا و معايب زير برشمردبراي فيدبك مي

دهد به نحوي كه با ايجاد شرايطي به سازي را كاهش ميخطاي مدل: سازيكاهش خطاي مدل .1

گر، تابع تبديل سيستم حلقه بسته با فرض نبودن كنترل. تابع تبديل سيستم ديگر بستگي ندارد

GH
GT
+

=
1

باشد تابع تبديل كلي تقريبا برابر GH<<1است اگر  
HGH

GT 1
شود مي ≈=

تر ميزان وابستگي به كند يا به عبارت دقيقو ديگر به تابع تبديل پالنت اصلي بستگي پيدا نمي

دهد مستقل از سازي را كاهش ميدر واقع خطاي مدل. كندتابع تبديل پالنت اصلي را كم مي

 . چه باشد) ، اغتشاش و غيره1عوامل غيرخطي، عدم تطابق(اينكه عامل به وجود اورنده خطا 

فيدبك پهناي باند . شودبا گذاشتن فيدبك سرعت پاسخ زياد مي: افزايش سرعت و كاهش بهره .2

براي مثال اگر تابع تبديل . دهدكند اما به همان ميزان بهره سيستم را كاهش ميرا زياد مي

                                                 
1 Mismatching 

گيریندازها  
H(s)

 خروجي مطلوب
)ورودي(  

 پالنت سيگنال كنترل
G(s)

 جبران کننده
)کنندهکنترل(
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سيستم 
1

1
+s

ي بهره آن برابر شده ول 2باشد و براي آن فيدبك گذاشته شود، پهناي باند آن  

شود چون تابع تبديل با فيدبك واحد نصف مي
2

1
+s

  است يعني در عمل سرعت زياد  

توان اگر سطح توقع كم باشد زودتر به اهداف كنترلي مي. شودشود بلكه سطح توقع كم مينمي

ر مقايسه به دليل حضو(شود وقتي فيدبك گرفته شود انرژي كمتري به سيستم وارد مي. رسيد

-ترين هزينهكاهش بهره در فيدبك منفي عمده. شودو به همين دليل بهره سيستم كم مي) كننده

كند و حساسيت آن نسبت افزايش پيدا مي 1در عوض مقاوم بودن. شوداي است كه پرداخته مي

ضرب بهره در پهناي پس به طور خالصه، از آنجا كه حاصل. شودبه حالت بدون فيدبك كم مي

در واقع كاهش . دهدبه بهاي پايين آوردن بهره افزايش مي اند مقدار ثابتي است، سرعت راب

اي است كه به خاطر افزايش سرعت بهره معادل با افزايش مصرف انرژي است و اين هزينه

  .شودپرداخته مي

  ا نيز فيدبك مثبت سيستم ر. تواند سيستم را ناپايدار كندفيدبك منفي مي: اثر آن بر پايداري .3

در سيستم ديناميكي، خروجي تابع فركانس است يعني دامنه و فاز آن . كندتواند ناپايدار ميمي

درجه معادل با تبديل  180تغيير فاز خطرناك است چون فاز  . شودبا تغيير فركانس عوض مي

هم شود، مقدار دامنه درجه مي 180در اين فركانس كه فاز . فيدبك منفي به فيدبك مثبت است

شود ولي اگر باشد، سيستم ناپايدار مي 2اي باشد كه بهره برابر مثال اگر دامنه به گونه. مهم است

كند خطر ناپايداري وقتي پهناي باند افزايش پيدا . شودباشد سيستم پايدار مي 5/0بهره برابر 

ود داشته رود و اگر تأخير وجها معموال فازشان به سمت منفي ميشود چون سيستمبيشتر مي

                                                 
1 Robustness 
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)0,180(با بررسي نقطه . شودباشد شيب فاز شديدا منفي مي dB−  در نمودارهاي دامنه و فاز

 .شود و نتايج يكساني به دست خواهد آمددياگرام بود يا نايكويست مشابه نتايج باال اثبات مي

باشد اما احد ميتاخير داراي دامنه و. تاخير استمورد ديگري كه بر روي فاز تاثير دارد 

يابد و اگر پهناي باند سيستم، ناحيه موثر اثرفازمنفي آن همراه با افزايش فركانس افزايش مي

تواند هم در در بستن فيدبك تاخير مي. ساز خواهد شدتاخير را در بر گيرد اثر منفي آن مشكل

  .مسير رفت باشد هم مسير برگشت كه از نظر پاسخ فركانسي تفاتي ندارد

-ير توسط تاخير پاده به صورت يك صفر سمت راست و يك قطب پايدار تقريب زده ميتاخ

  .دهدنيمم فاز بودن اثر آن را نشان ميشود كه غيرمي

هاي تاخيردار  تناسبي در سيستم-گير كننده مشتق تواند استفاده از كنترل يك مثال مناسب، مي

در ناحيه فركانسي موثر تاخير   باند سيستمهمانطوريكه قبال اشاره گرديد، زمانيكه پهناي . باشد

علت  تناسبي نيز به-گير مشتق شود؛ لذا ازآنجاييكه كنترلر  قرار بگيرد، خطر ناپايداري تشديد مي

هاي  دهد، استفاده از آن در سيستم مي  سيستم پهناي باند را افزايش كردن يك صفر به اضافه

  .شود هيچ عنوان توصيه نمي تاخيردار به

 :اين مثال توجه نماييد درك بهتر، بهبراي 

اين سيستم با دو كنترلر . را درنظربگيريد .تبديل يك با تابع يك سيستم تاخيردار درجه

1 فرم شود؛ يعني به مي   گير، كنترل گير و مشتق انتگرال هاي  پارامتر 1

و  0.05و 0.01ترتيب برابر با  گير به حال با قرار دادن ضريب مشتق.گيريم درنظرمي 1را  ,

  :رسيم به نتايج زير مي 1
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  ٠.٠١ازای  دياگرام بد به. 1نمودار 

 
  ٠.٠٥زای ضريب  دياگرام بد به.2نمودار 
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  ١ازای ضريب دياگرام بد به.3نمودار 

باشد، اما با افزايش ضريب  شود، درحاليكه بهره استاتيك سيستم ثابت مي همانطور كه مشاهده مي

  .گردد گير، سيستم تاخيردار ناپايدار مي مشتق

گر بر اساس خطاي حال و گذشته كنترل. شوداثر خطاي آينده ديده نمي: نديدن خطاي آينده .4

اگر خطايي اتفاق نيفتد . كنندهاي كالسيك بر اساس اتفاقات عمل ميروش. كندعمل مي

 .توان كاري كردجا قبل از وقوع حادثه نميدر اين. كنترلي هم در كار نيست

توان از عاتي در دست باشد ميالاگر در مورد عوامل خطا و اغتشاش اط: برخورد با اغتشاشات .5

گيري تابع تبديل سيستم اندازه. اغتشاش وارد شده به سيستم است sD)(. فيدبك استفاده كرد

توان اغتشاش را تخمين زد و با در حاالت خاص مي. يعني ديناميك و خطا ندارد. يك دارد

 .به خروجي مطلوب رسيد 1استفاده از مدل جلوسو

                                                 
1 Feedforward 

10
-1

10
0

10
1

10
2

10
3

-11520

-5760

0

Ph
as

e 
(d

eg
)

Bode Diagram

Frequency  (rad/sec)

0

5

10

15

20

25

30

System: p
Gain Margin (dB): -0.0647
At frequency (rad/sec): 15.1
Closed Loop Stable? No

M
ag

ni
tu

de
 (d

B)



- 18 - 
 

  هاي كنترلشاخص -2-2-3

  :گردندر تعريف ميهاي زيهاي گرفته شده از سيستم شاخصجهت مقايسه پاسخ

زمان . كنندرا تعريف مي» زمان خيزش«براي داشتن معياري از سرعت پاسخ : زمان خيزش .1

 . مقدار نهايي را زمان خيز نامند 90%رسيدن به 

خطاي حالت . اختالف بين مقدار نهايي پاسخ با مقدار مطلوب نهايي را گويند: خطاي تعادل .2

 .شوده ميدائم يا خطاي حالت استاتيك نيز ناميد

 .شودخطاي حالت ديناميك نيز ناميده مي: فراجهش .3

  .در اهداف كنترلي مطلوب آن است كه تا حد امكان سه شاخص باال كم باشند

   PIDگر كنترل -2-3

كنندهايي كه در  درصد از كنترل 95در حقيقت درحدود  .است PIDگر كالسيك بهترين كنترل

است، كه يكي از مهم ترين داليل آن، عملكرد  PIDكننده  ترلگيرند، كن صنعت مورد استفاده قرار مي

به چه صورت  PIDگر براي بررسي و فهم بهتر از اينكه كنترل .قبول، درعين سادگي آن است نسبتا قابل

گذاشته  Pگر تناسبي را برداشته و به جاي آن كنترل PIDگر كنترل 3- 2كند، در سيستم شكلعمل مي

  .چنين اغتشاش وجود نداردهم. و ورودي پله است 2يستم درجه شود سفرض مي. شودمي



  

K

K

  .پاسخ پله

X(t) 

K  

I=1/s 

I 

I 

K  

P.  

 تغييرات زماني پا

(Co

P=K 

K=cte 

II 

- 1

PIDگر كالسيك

و گر مطلوبرل

PID 
ontroller) 

II 

K  

19 -

گكنترل -3- 2كل

يك كنتر يير بهره

G

D=s 

K  

III 

شك
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w
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گر مطلوب ل

III 

K  

  

 کنترل



- 20 - 
 

به محض اينكه به . بايد زياد باشد تا بر اينرسي بتوان غلبه كرد III( ،Kناحيه (در شروع حركت 

فركانس پايين معادل ( Iدر ناحيه ). IIناحيه (كم شود تا فراجهش كم گردد  Kرسد بايد ر نهايي ميمقدا

توان به ثابت نمي Kدر نتيجه با يك . كم گردد DCگردد تا خطاي زياد مي K، .)با حالت دائمي است

  .داشته باشدگر پس بايد ديناميك اين كنترل. متغير باشد Kاهداف ذكر شده رسيد در نتيجه بايد 

ضرايب آن نيز . هاي آن را طراحي كردبايد فركانس. نگذر استگر فوق يك سيستم ميانكنترل

با . گير تلفيق شود، نتيجه خوبي خواهيم گرفتگير با تجربه انتگرالاگر سرعت مشتق. بايد تنظيم شود

PID توان هم سرعت، هم خطاي استاتيك و هم پايداري را بهبود دادمي.  

  :هاي زير هستندداراي ويژگي PIDهاي از بخش هريك

D :و حساس به . ديناميك سريعي دارد. كننده فركانس باال استحساس به نويز و تقويت

هاي  كننده اي از كنترل بسيار ساده در حقيقت يك نمونه. تغييرات خطا است، نه مقدار خطا

 ،ميريگبرظنرد ار  رباشد؛ چراكه اگر بسط تيلو بين مي پيش

 1بيني آن كوچك و تنها  اما گام پيش ،تسا هدنيآ رد اطخ نازيم زا يبيرقت هك مينيب يم

 .است برداري زمان نمونهواحد

• I :ميزان  .كندخطاي استاتيك را صفر مي. كار است و ممكن است ناپايدار كندكند و محافظه

گير  كمك انتگرال بهو . خروجي آن، وابسته به وضعيت خطا در گذشته است؛ نه حال ويا آينده

  .اما اين هزينه اين دستاورد، كندي سيستم است. توانيم خطاي استاتيك را صفر كنيم مي

• P : واسطهD  وI خروجي آن بسته به  .سرعت پاسخ متوسط است. خطاي استاتيك دارد. است

  .ميزان كنوني خطا دارد
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MPC  به عنوان رقيبPID رد؛ در واقع معايب تري در موارد زير داگرايانهنگاه واقعPID  را در

  : توان دانستموارد زير مي

-طور كه گفته شد كنترل كالسيك بر مبناي حوزه فركانسي است كه خود آن محدوديتهمان .1

 .كند از جمله اينكه سيستم بايد خطي باشد و نامتغير بازمانهايي ايجاد مي

در پاسخ به ورودي پله چون  1ه سيستم غيرمينيمم فاز درج. سيستم نبايد غيرمينيمم فاز باشد .2

تري توليد سيگنال كنترل قوي PIDها در اين سيستم. صفر سمت راست دارد فروجهش دارد

 .كندبه عبارت ديگر فرمان اشتباه توليد مي. شودكند و در نتيجه فروجهش بيشتر ميمي

اما فقط ، دبين مياثر خطاي آينده رااست، ) خطاي حال و گذشته(بر اساس فيدبك  PIDچون  .3

كند عمل مي آينده فقط دريك گام و بر اساس خطاي حال و گذشته PIDگر كنترل. در يك گام

بنابراين اگر خطايي اتفاق نيفتد كنترلي . كندباشد تنها بر اساس خطاي حال عمل مي PDو اگر 

 .توان كاري كردجا قبل از وقوع حادثه نميدر اين. هم در كار نيست

چند خروجي غير قابل -هاي چندمتغيره و سيستم چند ورودياي حالتبر PIDگر كنترل .4

 .ها مشكالت زيادي دارداستفاده است يا در برخورد با اين حالت

5. PID هاي در صورتي كه اغلب سيستم. ها و تأخير زماني را نداردقابليت برخورد با محدوديت

هستند و بايد اثر ) و تأخير زماني مانند اشباع، ناحيه مرده(هاي فيزيكي واقعي داراي محدوديت

  .تواند هر مقداري داشته باشدكننده لحاظ كرد چون سيگنال كنترل ديگر نميها را در كنترلآن

   PIDكننده كنترل طراحي -2-4
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كننده تنظيم كنترل ،كننده براي برآورده شدن مشخصات عملكردفرآيند انتخاب پارامترهاي كنترل

و  iKو  PKتعيين مقادير ( PIDهاي كنندهقواعدي براي تنظيم كنترل نيكولزو زيگلر . شودناميده مي

dK (البته سيستم . قواعد براساس پاسخ پله بدست آمده از آزمايش استوار است اين. اندپيشنهاد كرده

در اين صورت بايد با انجام . و غير قابل قبول داشته باشدكنترلي حاصل ممكن است فراجهش بزرگ 

حدس  نيكولز -در واقع قواعد زيگلر. افتيك رشته تنظيم دقيق به مشخصه مطلوب دست ي

پس اين . تواند نقطه شروع خوبي براي تنظيم باشددهد كه مياي براي پارامترها به دست ميهوشمندانه

  .رها به حساب آوردقواعد را نبايد مقدار نهايي پارامت

  PIDهاي كنندهبراي تنظيم كنترل نيكولز- قواعد زيگلر -2-4-1

براساس مشخصات پاسخ گذراي دستگاه  PIDقواعدي براي تعيين پارامترهاي  زيگلر و نيكولز

وجود دارد كه هر دو روش را  نيكولز- دو روش موسوم به قواعد زيگلر. اندتحت كنترل پيشنهاد كرده

  :كنيماختصار معرفي ميدر اينجا به 

 روش اول -2-4-1-1

بدست ) 5- 2به صورت نشان داده شده در شكل(ي در روش اول پاسخ به ورودي پله بطور تجرب

 Sپاسخ پله به صورت يك منحني  ،اگر سيستم درجه اول باشد .باز است اين يك روش حلقه .آيدمي

  .خواهدشد 6-2همانند منحني شكل ،شكل



 T  . زمان

خورد آن با 

انتخاب  1-

  

  

و ثابت زماني

فتن محل برخ

-2هاي جدول

  )ش اول

dT
0  
0  

  

  

  

و Lان تاخير 

 S و يا ،شكل

هراساس فرمول

روش(له دستگاه 

  
  
L  

- 2

.خ پله دستگاهس

.شكل S پاسخ

  
زما. خص كرد

عطف منحني

  . دشو

iK  وdK بر

س پاسخ پلبراسا

iT

∞
/0.3

23 -

يافتن پا 5- 2كل

منحني 6- 2شكل

و پارامتر مشخ

اس در نقطه ع

شتعيين مي 7-

 ، PK مقادير

نيكلس ب_ زيگلر

K 
T 

0.9 

شك

ش

توان با دو مي

سم منحني مما

c مطابق شكل

كنندشنهاد مي
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pK
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شكل را Sي 

ت زماني با رس
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پيش زر و نيكول

2جدول

  كنندهرل
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PID  1.2T/L 2L  0.5T  
  

  :تنظيم شده با روش اول داراي تابع تبديل زير است PIDتوجه شود كه كنترل كنندة 

  
)2-1(  

  
1( ) (1 )C p d
i

G s K T s
T s

= + + 

1sاي در  در مبدا و صفر دوگانهيك قطب  PIDپس كنترل كنندة  L
  .دارد  =−

  

 روش دوم -2-4-1-2

==0در اين روش . گيرد بسته درنظرمي اين روش سيستم را حلقه  id kk در . شودقرار داده مي

كنيم تا به مقدار بحراني را زياد مي pk). 8- شكل(شود مي اين صورت تنها عمل كنترل تناسبي استفاده 

ck پس مقدار بحراني . كندجاي كه خروجي براي اولين بار نوسان ناميرا پيدا مي ،برسدck  و زمان

  ).7- 2شكل(شود به طور تجربي تعيين مي crPتناوب متناظر با آن 

  

  

  .م حلقه بسته با كنترل تناسبيسيست 7- 2شكل
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  .crPنوسان ناميرا با زمان تناوب  8- 2شكل

 2- 2هاي جدولبراساس فرمولdKو  PK ، iKاند پارامترهاي پيشنهاد كرده ززيگلر و نيكول

  .تنظيم شوند

  .براساس بهرة بحراني زنيكول-رنظيم زيگلقواعد ت 2-2جدول

  كنندهنوع كنترل
PK iT  dT  

P  
crK5.0 ∞  0 

PI  
crK45.0 crP

2.1
1

  
0  

PID  
crK6.0 crP5.0  crP 0.125  

  شود  مي 2، ميزان حد بهره برابر با با اين روش

بر بودن آن است و ديگر اينكه، ازآنجاييكه بايد با تغيير بهره، پاسخ  يكي از معايب اين روش زمان

  .ان آن را كنترل نمودرا به نوسان برسانيم، امكان دارد كه دراين حين، سيستم ناپايدار شود و نتو

به سيستم شوك وارد  KDگير و ضريب براي اينكه تغييرات ناگهاني به خاطر وجود عبارت مشتق

گير ننمايد و رفتار سيستم در اثر اين تغييرات هموارتر گردد، يك روش اين است اين قسمت مشتق

  .دهنددر مسير فيدبك قرار ميصورت زير يكي از دو به را  PIDكنترلر 
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  .در مسير فيدبك PIDگير كنترل كننده اعمال قسمت مشتق: 9- 2شكل

در ورودي مرجع و هموار كردن فرمان كنترلي توسط آن  Prefilterروش ديگر اضافه كردن يك  

شود صفر پالنت را همان قطب مذكور اينست كه سعي مي Prefilterروش معمول در انتخاب  .باشدمي

prefilter قرار دهند.  

 


