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هقذهِ

وٌششل اص خولِ ػلَهي هيثبؿذ وِ دس ثؼيبسي اص حَصُّبي هٌْذػي ٍ غيش هٌْذػي هَسد اػشفبدُ لشاس هيگيشد .دس هفبّين
وٌششلي اًَاع هشٌَػي اص وٌشـشلشّب ٍخَد داسًذ وِ ّشيه داساي ٍيظگـيّبي خبكي هيثبؿٌذ .ثؼضي وٌششلشّب ثِ هٌظَس
دبيذاسػبصي ػيؼشنّبي ديٌبهيىي ٍ ثشخي ديگش خْز سّگيشي يه ػيگٌبل وٌششلي هَسد اػشفبدُ لشاس هيگيشًذ .وبسثشد
وٌششلشّب سٌْب هحذٍد ثِ حَصُ ػيؼشنّبي كٌؼشي ًجَدُ ٍ اخيشاً اص هفبّين وٌششلي دس ػيؼشنّبي الشلبدي ،صيؼزؿٌبػي ٍ
خبهؼِؿٌبػي ًيض اػشفبدُ هيؿَد.
ثشاي عشاحي وٌششلش هيسَاى اص سٍؽّبي خغي ٍ غيشخغي اػشفبدُ وشد (دس دسع وٌششل اسَهبسيه ،ثِ هفبّين وٌششل خغي
ثِ عَس خبهغ دشداخشِ ؿذُ اػز) .يىي اص سٍؽّبي ثشسػي ػولىشد وٌششلش ،ؿجيِػبصي آى دس هحيظّبي ًشمافضاسي هيثبؿذ
وِ دس ايي آصهبيـگبُ اص ايي سٍؽ اػشفبدُ هيؿَد .وٌششلشّبي خغي ثِخلَف وٌششلش  PIDوبسثشدّبي فشاٍاًي دس ػيؼشن-
ّبي كٌؼشي داسد .دس ايي آصهبيـگبُ وبسثشدّبيي اص وٌششلشّبي  PIDثِ هٌظَس ثشسػي اثشار ًبؿي اص اػوبل اغشـبؽ ثِ ػيؼشن
(ٍسٍديّبي ًبخَاػشِ)ٍ ،سٍديّبي وٌششلي هخشلف هَسد ثشسػي لشاس گشفشِ ٍ ّنچٌيي سفشبس وٌششلش سؼييي هيگشدد.
دس ساػشبي ًگبسؽ خذيذ دػشَس وبس ،اص دوشش حؼي ػبالسيِ ٍ هٌْذػيي هشآر ،كبدليبى ٍ هشسضي دَسالذم وِ ثب ًظشاسـبى ثِ
وبهل ؿذى دػشَس وبس ووه ؿبيبًي وشدُاًذ سـىش ٍ لذسداًي ثِ ػول هيآيذ.

آصهبيـگبُ وٌششل داًـىذُ هٌْذػي هىبًيه
داًـگبُ كٌؼشي ؿشيف

آضٌبیی ثب آسهبیطگبُ کٌتزل

ضوي ػشم خَؽآهذگَيي ثِ آصهبيـگبُ وٌششل ،دبسُ اي اص لَاًيي ٍ همشسار ايي آصهبيـگبُ ثِ ؿشح ريل ثِ اعالع داًـدَيبى
ػضيض سػبًذُ هي ؿَد .هؼلوبً سػبيز ايي ًىبر دس ثْجَد ويفيز ايي آصهبيـگبُ هَثش ثَدُ ٍ هَخت خَاّذ ؿذ وِ اّذاف
آهَصؿي ثِ ًحَ احؼي ثِ ٍلَع ثذيًَذًذ.
 -1حضَس ثِ هَلغ ٍ دائن دس آصهبي ـگبُ ضشٍسي اػز ،ثِ ايي هؼٌي وِ داًـدَ ثبيذ هَلغ حضَس ٍ غيبة اػشبد دس
آصهبيـگبُ حضَس داؿشِ ثبؿذّ .ش سبخيش هَخت وؼش ثخـي اص ًوشُ ًْبيي خَاّذ ؿذ.
 -2داًـدَيبى ثبيذ ثب آهبدگي لجلي ٍ هغبلؼِ دػشَسوبس ثِ آصهبيـگبُ ثيبيٌذ.
 -3گضاسؽ هشثَط ثِ ّش آصهبيؾ هيثبيؼز حذاوثش سب ّ 2فشِ ثؼذ اص اًدبم آصهبيؾ سحَيل دادُ ؿَد.
 -4گضاسؽّب ثبيذ دس ثشگِ  ٍ A4ثِ كَسر يهسٍ ًَؿشِ ؿًَذ.

گضاسؽوبسّب هيثبيؼز ؿبهل ّشيه اص ثخؾّبي خَاػشِ ؿذُ صيش ثبؿٌذ:
ّ .1ذف اص اًدبم آصهبيؾ
 .2ؿشح دػشگبُ آصهبيؾ
 .3سٍؽ اًدبم آصهبيؾ
 .4خَاػشِّبي آصهبيؾ
 .5هشاخغ

- C1

Matlab

- C1آضٌبیی ثب Matlab
اهشٍصُ دس دًيبي هٌْذػي ًشمافضاسّبي فشاٍاًي ٍخَد داسد وِ ثِ ووه آىّب هيسَاى هفبّين هٌْذػي سا هذلػبصي وشدُ ٍ
ًشبيح آىّب سا سحليل وشد .هذلػبصي هفبّين وٌششل ًيض سَػظ ثشخي ًشمافضاسّبي هَخَد كَسر هيدزيشد.
 تعزیف تبثع تجذیل ٍ طزاحی ججزاى سبس
دس  Matlabثشاي ثشسػي سبثغ سجذيل اثشذا هيثبيؼز كَسر ٍ هخشج وؼش سؼشيف گشدد .وذّبي هشثَط ثِ سؼشيف كَسر ٍ
هخشج ثِ سشسيت ثب آسايِّبي  den ٍ numسؼشيف هيؿًَذ.

كفحِ وبسي Matlab

ثِ هٌظَس سحليل سبثغ سجذيل ،ضشايت كَسر ٍ هخشج سؼشيف هيؿَد.
Matlab Codes-Defining numerator and denominator
]>> num = [0 0 0 1
= num
0 0 0 1
]>> den = [1 1 1 1
= den
1 1 1 1
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كَسر وؼش سبثغ سجذيل يبد ؿذُ ثبثز ٍ هخشج آى دسخِ  3اػز .سؼشيف سبثغ سجذيل ثِ كَسر صيش خَاّذ ثَد.
Transfer function
)>> G = tf(num,den
Transfer function:
1
----------------s^3 + s^2 + s + 1

ثشاي ديذى ػولىشد ّش وذ اثشذا  helpيب  docسا ًَؿشِ ٍ ػذغ ًبم سبثغ هشثَعِ سا ٍاسد هيػبصين ،ثِ ػٌَاى هثبل :
][ Help
>> help tf
>> doc tf

ثشاي عشاحي وٌششلش هيسَاى اص ديگش لبثليزّبي ثشًبهِ اػشفبدُ وشد .ثشاي ايي هٌظَس ثبيذ  SISO Packageسا
فشاخَاًذُ سب فؼبل گشدد ،لزا دس دٌدشُ دػشَسار چٌيي ٍاسد هيوٌين:
SISO Package
)>> sisotool(G

Matlab
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ثب سَخِ ثِ ؿىلّبي ًـبى دادُ ؿذُّ ،وبًغَس وِ دس كفحِ وبسي هـخق اػز ،هيسَاى ػيؼشن سا ثب اضبفِ وشدى
لغت ٍ كفش دبيذاس ًوَدُ ٍ هذاس وٌششلشي سا عشاحي وشد .هشثغّبي ًوبيؾ دادُ ؿذُ سٍي ًوَداسّب ًوبيبًگش لغت-
ّبي هذاس ثؼشِ ّؼشٌذ وِ اگش دس ػوز ساػز ٍالغ ؿذُ ثبؿٌذ ثِ هفَْم آى اػز وِ ػيؼشن ًبدبيذاس اػز .ثشاي
دبيذاسػبصي هيسَاى ثِ ووه ايي ثشًبهِ وٌششلشّبي هخشلفي عشاحي وشد .سَخِ داؿشِ ثبؿيذ وِ ثب اضبفِ وشدى لغت
يب كفش ٍ يب حشي سغييش همذاس ثْشُ ،سغييشار ديگش ًوَداسّب ًيض هَسد ثشسػي لشاس گيشد .الجشِ ثِ دليل ػبدُ ثَدى
ػيؼشن هَسد ًظش ،هيسَاى ثب اضبفِ وشدى سٌْب يه كفش سوبهي ؿبخِّبيي وِ ًبدبيذاس ّؼشٌذ سا ثِ ػوز چخ
وـيذ.

Matlab
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.

Phase Margin

SISO كفحِ عشاحي وٌششلش
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سغييش ؿىل ًوَداسّب ثب سغييش وٌششلش

ًوبيؾ كفش اضبفِ ؿذُ ثشاي خجشاىػبصي
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دس ثشخي هَالغ ػاللوٌذ ّؼشين وِ ػبخشبس ػيؼشن وٌششلي سا سغييش ثذّين ٍ خجشاى ػبص سا هَاصي ثب ػيؼشن اكلي
لشاس دّين .ثشاي ايي وبس سٍي دووِ  FSوليه هيوٌين .دس كَسر سوبيل ثِ داؿشي دؼخَساًذ هثجز ،سٍي +/-
وليه هيوٌين:

هثجز ٍ يب هٌفي وشدى دؼخَساًذ

ثشاي هـبّذُ ًوَداس هىبى ٌّذػي سيـِّب ًٍوَداس ًبيىَئيؼز هيسَاى اص كفحِي اكلي ًيض اػشفبدُ وشد .ثؼذ اص
سؼشيف سبثغ سجذيل ٍاسد هي وٌين:
Root Locus and Nyquist Commands
)>> rlocus(G
)>> nyquist(G

ًوَداس هىبى ٌّذػي سيـِّبي ػيؼشن هذاسثؼشِ
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ًوَداس ًبيىَئيؼز سبثغ سجذيل

 سیوَلیٌک )(Simulink
ثشًبهِ  Simulinkهيسَاًذ هذلّبي ٍالؼي سا ثذٍى ًيبص ثِ وذًَيؼيّبي ػٌگيي ؿجيِػبصي وٌذ وِ ايي هَسد اص
لبثليزّبي  Matlabثِ حؼبة هيآيذ .ثشاي ثبص وشدى هحيظ ؿجيِ ػبصي دس دٌدشُ دػشَسار ٍاسد هيوٌين:
Simulink Initializer
>> simulink

كفحِ هشثَط ثِ هحيظ  Simulinkثبص هيگشدد .ايي هحيظ ؿبهل الوبىّبيي اػز وِ هيسَاى ديٌبهيه سيبضي
ػيؼشن ثِ خلَكي سا ؿجيِ ػبصي وٌذ.

- C1

Block

ًحَُ اًشخبة الوبىّب دس ؿجيِ ػبص

Matlab
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ثِػٌَاى هثبل دس ايٌدب ثِ روش ؿجيِػبصي ديٌبهيه هؼبدلِ "ٍى دس دل" دشداخشِ هيؿَد.
الوبىّبي هشثَعِ ؿبهل اًشگشالگيش ،خوغ ٍ Scope ،غيشُ اص عشيك  Libraryاًشخبة هيؿًَذ ٍ ثب اسلبل هٌبػت
آًْب هؼبدلِي هشثَعِ ؿجيِ ػبصي هيؿَد .ثشاي هـبّذُ خشٍخي اثشذا ثشًبهِ سا  Runوشدُ ٍ ػذغ سٍي Scope
دٍثبس وليه وشدُ سب ًوَداسّبي خشٍخي ًـبى دادُ ؿًَذ.

هحيظ ؿجيِ ػبص ٍ ؿجيِ ػبصي هذل ٍى دس دل

ًوبيؾ خشٍخي هؼبدلِ
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ثشاي آؿٌبيي ثيـشش ثب ًشم افضاس ؿجيِ ػبص هيسَاًيذ دس هحيظ اكلي وذ صيش سا ٍاسد وٌيذ:
Demo
>> demo simulink

دس ايي لؼوز هيسَاًيذ ًوًَِّبيي اص هذلّبي ديؾػبخشِ دس ًشمافضاس سا هـبّذُ وٌيذ.
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 کذّبي جبًجی
دس ايي ثخؾ ثِ هؼشفي چٌذ دػشَس دس هحيظ  Matlabدشداخشِ خَاّذ ؿذ.
 -1ثشاي سجذيل فشهز فضبي حبلز ثِ سبثغ سجذيل سٌْب الصم اػز هبسشيغّبي  A,B,C,Dوِ ثِ كَسر صيش ّؼشٌذ سا
ٍاسد وشدُ ٍ ػذغ ثب اػشفبدُ اص دػشَس  ss2tfخَاّين داؿز:
̇

State Space representation
;)>>[NUM,DEN] = ss2tf(A,B,C,D
)>>G = tf(NUM,DEN
)>>[z,p,k] = zpk(G

دػشَس  zpkكفشّب ،لغتّب ٍ ػذد ثبثز سبثغ سجذيل سا ثِ سشسيت دس ً z,p,kوبيؾ خَاّذ داد.
 -2ثشاي سجذيل فشهز سبثغ سجذيل ثِ فشهز فضبي حبلز سٌْب الصم اػز ضشايت چٌذخولِاي ّبي كَسر ٍ هخشج سا
ٍاسد وشدُ ٍ هبسشيغّبي  A,B,C,Dهحبػجِ خَاٌّذ ؿذ( a ٍ bثِ سشسيت ضشايت كَسر ٍ هخشج هيثبؿٌذ).
)>>[A,B,C,D] = tf2ss(b,a

هٌبثع
1- K. Ogata, “Modern Control Engineering”, Prentice-Hall, 4th Edition, 2002
2- Sergey E. Lychevski, “Engineering and Scientific Computations using Matlab”,
Wiley-Interscience, 2003
3- Matlab v 7.0 Help, Registered TradeMark of The MathWorks, Inc.
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 - C2آسهبیص ضجیِ سبس فزآیٌذ
ّذف:
ؿجيِػبصي ٍ ثشسػي ػولىشد ػيؼشن وٌششلي
تئَري:
دس كٌؼز ثؼيبسي اص فشآيٌذّب ؿجيِ ػبصي ؿذُ ٍ ثب اػشفبدُ اص سىٌيه هـخق وشدى ػيؼشن يب ؿٌبػبيي ػيؼشن 1سَاثغ
سجذيل هَسد ًظش اػشخشاج هيؿًَذ ٍ ثش اػبع سػشِي آىّب هَسد سحليل لشاس هيگيشًذ .سبثغ سجذيل هيسَاًذ داساي سبخيش ٍ 2يب
حشي صهبى هشدُ 3ثبؿذّ .ش چٌذ سٍؽّبي ؿٌبػبيي گًَبگَى ٍ هشٌَػي ٍخَد داسد ٍلي دس كٌؼز ّذف سمشيت سفشبس ػيؼشن ثب
سَاثغ دسخِ دبييي ٍ ػبدُ هيثبؿذ ٍ ايي وبس هؼوَال ثب ثشسػي دبػخ صهبًي ػيؼشن اًدبم هيدزيشد سب دس كَسر اهىبى اص
وٌششلشّبي هؼوَل هبًٌذ  PIDثشاي وٌششل آىّب اػشفبدُ ؿَد.
سفشبس يه ػيؼشن هىبًيىي سا هيسَاى ثَػيلِي اثضاس الىششيىي هَسد ثشسػي لشاس داد ٍ اص ّضيٌِّبي صيبدي وِ كشف ػبخشي
ًوًَِ هيؿَد خلَگيشي وشد ٍ ّذف اكلي دس ؿجيِػبصي ًيض ّويي هيثبؿذ .دس ايي آصهبيؾ دبػخ صهبًي سَاثغ هخشلفي
ثشسػي هيؿًَذ ٍ اثشار هخشلف وٌششلش سٍي دبػخ صهبًي ًيض هَسد ثشسػي لشاس هيگيشد.

1

System Identification
Lag
3
Dead time
2
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ؿىل دػشگبُ PID

ضزح دستگبُ:
.1

فزآیٌذ )(Process

 :Lag/Integratorايي لؼوز هشثَط ثِ سبثغ سجذيلّبي هَسد اػشفبدُ هيثبؿذ .ثلَن هشثَعِ سا هيسَاى ثب اػشفبدُ اص يه
1
1
ثِ حبلز اًشگشالگيش
وليذ اص حبلز سبخيشداس
Ts
Ts  1

سغييش داد.

1
 يه ثلَن سبخيشداس دسخِي اٍل ثب سبثغ سجذيلTs  1
 -يه ثلَن  Distance Velocity Lagثب صهبى هشدُي  T ; 10msثب سبثغ سجذيل eTs

 ثلَن هؼىَعوٌٌذُ ثب سبثغ سجذيل -1دس ثلَنّبي فَق ػالٍُ ثش صهبى هشدُ ،هيسَاى ثبثز صهبًي  Tسا سَػظ يه وليذ ديگش سٍي همذاس  Fastثِ اًذاصُي 10ms

ٍ يب سٍي همذاس  Slowثِ اًذاصُي  1sسؼييي ًوَد.
 .2کٌتزلز
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ثخؾ فؼبل دػشگبُ وٌششلش ضشيت سٌبػجي  Pهيثبؿذ وِ اص همذاس  %200سب  %4سغييش وشدُ وِ هشٌبظش ثب همبديش صيش هي-
ثبؿذ :

p : 200% 
 4%

:

100
p

Kp 


K p : 0.5 
 25

ٍلشبط هشخغ 4سَػظ يه دشبًؼيَهشش ثيي ٍ -10لز سب ٍ +10لز لبثل سٌظين اػز.
ً .3وبیطگز اًذاسُگیزي
ايي لؼوز داساي ً 2وبيـگش ثب هشوض كفش هيثبؿذ وِ لؼوز صيشيي ٍلشبط هشخغ سا ًـبى هيدّذ ٍ لؼوز فَلبًي هي-
سَاًذ دٍ همذاس خشٍخي فشآيٌذ ٍ اًحشاف ، 5خغب سا ًوبيؾ دّذ .اگش وليذ وٌبسي ايي لؼوز سٍي Measured Value

لشاس گيشد همذاس ًـبى دادُ ؿذُ ،خشٍخي فشآيٌذ هيثبؿذ ٍ اگش وليذ سٍي  Deviationلشاس گيشد همذاس ًـبى دادُ ؿذُ
خشٍخي ثشاثش اػز ثب:
Deviation = Measured value – Set value
Deviation
Set Value
Process

Load

Controller

Supply
Disturbance

Comparing
Element

Set Value
Disturbance

Set Value
Deviation

4
5
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آسهبیص  : 1سیستن هذار ثستِ رستِ یک ثب کٌتزلز تٌبسجی
ّذف ثشسػي اثش ثْشُ وٌششلش سٌبػجي سٍي خغبي هبًذگبس اػز .هذاس سا ثلَسر ًـبى دادُ ؿذُ دس صيش ثجٌذيذ.

 3a  3b  ,  5a  5b  , 8a  8b  ,  9a  13b  , 14a  15b  , 16a  16b  , 18a  18b 
دووِ ًوبيـگش اًذاصُگيشي سا سٍي اًحشاف ) (Deviationسٌظين وٌيذّ .ش دٍ دووِ  Fast, Slowسا دس فشآيٌذ ٍ وٌششلش سٍي
 Fastلشاس دّيذ .دس فشآيٌذ ،ػيؼشن سا دس حبلز  Fastلشاس هيدّين سب دبػخ ػيؼشن ػشيغسش ّوگشا ؿَد.
ديچ ػيگٌبل هشخغ سا سٍي ٍ +10لز لشاس دّيذ ٍ ثبًذ سٌبػجي سا اص  %200سب  %5سغييش دادُ ٍ ثشاي ّش همذاس اًحشاف سا
يبدداؿز وشدُ ٍ خذٍل ( )1سا وبهل وٌيذ.
خذٍل ()1
همذاس ثْشُ سٌبػجي

هيضاى خغب

آسهبیص  : 2اثزات ثْزُ کٌتزلز تٌبسجی رٍي ثبثت سهبًی سیستن هذار ثستِ درجِ ي 1
ثب لغغ   3a  3b ػيگٌبل هشخغ سا اص هذاس خبسج وٌيذ .ثب اػشفبدُ اص سشهيٌبل يه ػيگٌبل طًشاسَس ثِ دَسر

 3b 

ٍكل ًوبييذ ٍ  Commonسا ثِ دَسر صهيي دس دػشگبُ اكلي ٍكل وٌيذ .دػشگبُ هَلذ سبثغ سا سٍي هَج هشثؼي ثب
سٌبٍة  10 secثب ّ 0/1شسض سٌظين وٌيذ ٍ داهٌِ هَج سا سٍي ٍ 2لز لشاس دّيذ .سشهيٌبلّبي دػشگبُ هَلذ سا ثِ وبًبل
اػيلَػىَح هشلل وٌيذ ٍ وبًبل ( )1اػيلَػىَح سا ثِ دَسرّبي ( 16b  ٍ )1هشلل ًوبييذ.
دس ثخؾ وٌششلش دػشگبُ اكلي ّش دٍ دووِ  Fast, Slowسا دس فشآيٌذ ٍ وٌششلش سا سٍي  Slowلشاس دّيذ( .وٌششلش لضٍهي
ًذاسد چَى ) Ki = KD = 0
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خَاستِّب
 .1ثبًذ سٌبػجي سا اص  %200سب  %5سغييش دادُ ٍ اص سٍي اػيلَػىَح دبػخ ػيؼشن هذاس ثؼشِ سا هـبّذُ وٌيذ .ثب سغييش
100
ثْشُ
p

 K p چِ سغييشي دس ثبثز صهبًي ػيؼشن هذاس ثؼشِ ثَخَد هيآيذ ؟

 .2ثب اػشفبدُ اص سبثغ هذاس ثؼشِ ،ساثغِاي ثشاي ثبثز صهبًي ػيؼشن هذاس ثؼشِ  ٍ Tcثبًذ سٌبػجي ثذػز آٍسدُ ٍ ثشاي
همبديش هخشلف  P ٍ Tcسا هحبػجِ وٌيذ.
 .3دَسرّبي  16b  ٍ 1دػشگبُ سا ثِ سشهيٌبل ( )1اػيلَػىَح هشلل وشدُ ٍ ثب اػشفبدُ اص ًشمافضاس همبديش خشٍخي
ػيؼشن سا ثشاي چٌذ ػيگٌبل ضجظ ًوبييذ .ثب سػن دبػخ خشٍخي ػيؼشن ثش حؼت صهبى ،ثبثز صهبًي هذاس ثؼشِ سا
ثشاي همبديش هخشلف  Pثذػز آٍسدُ ٍ ثب لؼوز  2همبيؼِ وٌيذ.

آسهبیص  : 3اثز ثْزُ رٍي خطب ثزاي سیستن درجِ  2ثب کٌتزلز تٌبسجی
ػيؼشن سا ثِ كَسر صيش ثجٌذيذ.

 3a  3b  ,  5a  5b  , 8a  8b  ,  9a  12b  , 13a  13b  , 14a  16b  , 18a  18b 
دووِ ثلَن  Lag/Integratorسا دس ٍضؼيز  Lagلشاس دّيذ ٍ ػبيش دووِّب سا هبًٌذ آصهبيؾ  1سٌظين وٌيذ .هشاحل آصهبيؾ
( )1سا هدذدا سىشاس وشدُ ٍ ًشبيح سا دس خذٍل ( )2يبدداؿز ًوبييذ.
خذٍل ()2
همذاس ثْشُ سٌبػجي

هيضاى خغب
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خَاستِّب
ًشبيح آصهبيؾ  3سا ثب ًشبيح حبكل اص آصهبيؾ  1همبيؼِ ًوبييذ.

آسهبیص  : 4اثز ثْزُ ي کٌتزلز تٌبسجی رٍي ثبثت سهبًی سیستن هذار ثستِ 2
ثب لغغ اسلبل  ٍ  3a  3b اسلبل دػشگبُّبي اػيلَػىَح ٍ هَلذ سبثغ ّوبًٌذ آصهبيؾ ( )2هشاحل هخشلف آصهبيؾ  2سا
سىشاس وٌيذ .ثدبي اًذاصُگيشي ثبثز صهبًي دس ايي آصهبيؾ دس كَسر هيشايي ًوبيي ثبثز صهبًي ػيؼشن ٍ دس كَسر ًَػبًبر
فشوبًغّبي   a ,  dسا اص سٍي هيشايي ًوبيي ٍ ثب اػشفبدُ اص ساثغِ صيش هحبػجِ وٌيذ.
1 2

V3 / V1  e 2 /

خَاستِّب:
هؼبدلِ خغبي دائن ػيؼشن ثشاي ٍسٍدي دلِ ثذػز آٍسدُ ٍ همبديش خغب سا ثشاي ضشايت ثْشُ هخشلف ثب همبديش خَاًذُ ؿذُ
همبيؼِ وٌيذ ،ػذغ دسثبسُي حزف خغبي داين سَػظ وٌششلش سٌبػجي ثحث وٌيذ.
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-C3کٌتزل پزٍسس حزارتی

ّذف:
هـبّذُي اثش وٌششلشّبي هخشلف ثش سٍي دشٍػِي حشاسسي
ضزح دستگبُ:
الوبىّبي هَسد اػشفبدُ دس ايي آصهبيؾ ػجبسسٌذ اص :
ػيؼشن وٌششل دهب

73412

آهذلي فبيش لذسر

73413

طًشاسَس هشغيش هشخغ

73402

وٌششل دٍ ٍضؼيشِ

73401

وٌششلش PID

734063

طًشاسَس سَاثغ آصهَى

73440

اص وٌششلشّبي دٍ ٍضؼيشِ ثيـشش دس هؼبئل سشهَاػشبسيىي هبًٌذ يخچبلّب ،فيوَيلّب ٍ  ...اػشفبدُ هيؿَد .دس ايي آصهبيؾ َّا
اص عشيك دهٌذُ ثِداخل لَلِ دهيذُ هيؿَد ٍ هيضاى َّاي ٍاسد ؿذُ ثِ ػيؼشن سا هيسَاى ثب اػشفبدُ اص دسيچِي خشٍج َّا
سٌظين وشد .ثِ ايي سشسيت خشيبى لبثل وٌششلي اص ػينّب گزؿشِ ٍ ثؼشِ ثِ همذاس خشيبى َّا ػينّب گشم هيؿًَذ .خشٍخي
ػيؼشن ثِ كَسر يه ػيگٌبل ٍلشبط ثَدُ ٍ هجذل دهب ثِ ٍلشبط ثىبس سفشِ هيسَاًذ ثِ اصاي ّش  10دسخِ ٍ 1لز خشٍخي دّذ ثِ
كَسسيوِ  40دسخِ سا ٍ 4لز سٍي كفحِ ًوبيؾ وبهذيَسش ًـبى هيدّذ.
دس ؿىل صيش هذاس ثٌذي آصهبيؾ هـخق اػز.
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هذاس ػيؼشن حشاسسي

ضزح آسهبیص:
هحفظِ  plantؿبهل هَسَس ،في ،الهخ ،يىؼَوٌٌذُ خشيبى ٍ دسيچِ لبثل سٌظين ػجَس َّا هيثبؿذ .هَسَس في داساي ديچ سٌظين
دٍس ثَدُ ٍ سَػظ ايي في ٍ دسيچِ ػجَس َّا هي سَاى خشيبى َّاي داخل هحفظِ سا سٌظين ًوَد .الهخ ثِ ػٌَاى الوبى حشاسسي
دس هحفظِ هَسد اػشفبدُ لشاس هيگيشد ثِ گًَِ اي وِ ثب ػجَس خشيبى َّا اص سٍي آى دسخِ حشاسر ًمغِ هَسد ثشسػي سغييش هي-
يبثذ .
اثشذا ثب سَخِ ثِ دهبي هغلَة ٍلشبط هشخغ اًشخبة ؿذُ ٍ ثِ ػٌَاى ٍسٍدي ثِ هدوَػِ اػوبل هي ؿَد ( ،)Rايي ٍلشبط سَػظ يه
دشبًؼيَهشش لبثل سٌظين هيثبؿذ .دهبي ًمغِ هَسد ًظش دس  Plantاًذاصُ گيشي ؿذُ ٍ ثِ ٍلشبط سجذيل هي ؿَد ٍ .لشبط حبكلِ ثِ
ػٌَاى ػيگٌبل فيذثه ثب ٍلشبط هشخغ همبيؼِ ؿذُ ( فيذثه هٌفي ) ٍ ػيگٌبل حبكلِ (ػيگٌبل خغب ) ثِ ثخؾ وٌششلش دػشگبُ
ٍاسد هيؿَد  .دس ايي آصهبيؾ اص وٌششلشّبي  ON/OFF , P , PI ,PIDاػشفبدُ ؿذُ اػز .ثب سَخِ ثِ ًَع وٌششلش ،سغييشاسي
ثشسٍي ػيگٌبل خغب اػوبل ؿذُ ٍ فشهبى حبكلِ ثِ ٍ plantاسد هيگشدد  .ثش اػبع ايي فشهبى ،خشيبى ػجَسي اص الهخ ٍ ثِ سجغ
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آى حشاسر سَليذ ؿذُ دس آى سغييش وشدُ وِ دس ًْبيز هٌدش ثِ سغييشار دهبيي ًمغِ هَسد ًظش ٍ سػيذى آى ثِ هيضاى هغلَة
هيؿَد.
وٌششلش  : PIDايي وٌششلش ؿبهل وٌششلش سٌبػجي ،اًشگشالگيش ٍ هـشك گيش هيثبؿذ وِ هيسَاى اص سشويتّبي هخشلف آىّب ثشاي
وٌششل ػيؼشن اػشفبدُ ًوَد ٍ فشم ولي آى ثِ كَسر صيش هيثبؿذ :

 : Kpضشيت ثْشُ
 : Tiضشيت اًشگشالگيش
 : Tdضشيت هـشك گيش

اػيلَػىَح :سَػظ اػيلَػىَح هيسَاى ػيگٌبل ّبي هَسد ًظش دس ّش ًمغِ اص هذاس وٌششلي سا ثش حؼت صهبى سػن ًوَد .ايي
دػشگبُ داساي دٍ وبًبل  2ٍ1ثَدُ وِ ثشاي همبيؼِ ثْشش هيسَاى ّنصهبى ًيض ػيگٌبلّبي آىّب سا دس يه ًوَداس سػن ًوَد.
كفحِ ًوبيؾ اػيلَػىَح ثِ كَسر ؿغشًدي ثَدُ وِ هي سَاى هميبع ضلغ ّبي افمي سا اص لحبػ صهبًي ٍ ّنچٌيي هميبع
ضلغّبي ػوَدي سا اص لحبػ ٍلشبط سؼييي ًوَد .

ثِ ػٌَاى هثبل دس ؿىل صيش دس وبًبل  1هميبع ػشضي ّشوذام اص هشثغ ّب ٍ 5لز ٍ دس وبًبل  2هميبع ػشضي ّشوذام اص آًْب 2
ٍلز هيثبؿذ  .ثِ دليل  dcثَدى اخضاي هذاس ،ثشاي ّشدٍ وبًبل ٍلشبط  dcاًشخبة هي ؿَد .
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آسهبیص  :1کٌتزل دهب تَسط کٌتزلز on-off
وٌششلش دٍ ٍضؼيشِ سا ثِ كَسسي دؼخَساًذ هٌفي ٍاسد ػيؼشن وٌيذ .وٌششلش دٍ ٍضؼيشِ ( )On-Off Controllerثذيي هفَْم
اػز وِ اگش خغب دس ػيؼشن اص حذي افضايؾ يبثذ خشيبى ٍسٍدي ثِ ػيؼشن وٌششل دهب سا لغغ هيوٌذ ٍ الهخ هشثَعِ خبهَؽ
هيؿَد .ثِ ّويي كَسر اگش خغب اص حذي وب ّؾ يبثذ (خغب هٌفي ؿَد) دٍثبسُ وٌششلش دٍ ٍضؼيشِ خشيبى سا ٍاسد وشدُ وِ
هٌشح ثِ سٍؿي ؿذى هدذد ػيؼشن هيؿَدً .وَداسّبي هشثَعِ سَػظ ثشًبهِ ثجز هيؿًَذ وِ دس صيش ثشخي اص آىّب ًوبيؾ
دادُ ؿذُ اػز.
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آسهبیص  - 1ثخص اٍل
دس ايي آصهبيؾ دسخِي دسيچِ خشٍج َّا سا وبهالً ثؼشِ ٍ همذاس ّيؼششصيغ سا سٍي كفش لشاس دّيذ .دػشگبُ سا سٍؿي وشدُ ٍ
هٌحٌيّبي ثِ دػز آهذُ سَػظ وبهذيَسش سا ثجز وٌيذ.

آسهبیص  -1ثخص دٍم
دس ايي آصهبيؾ دسيچِ خشٍخي َّا سا سٍي دسخِ  2لشاس دادُ ٍ هدذدا ّيؼششصيغ سا سٍي كفش لشاس دادُ ٍ ًوَداسّب سا ثجز
وٌيذ .ثشاي حبلز ثؼذي همذاس ّيؼششصيغ سا سٍي ٍ 0/5لز لشاس دّيذ ٍ هدذدا ًوَداسّب سا ثجز وٌيذ .ػيگٌبل ٍسٍدي سٍي
 ،DCدؼخَساًذ اص داهٌِ ٍ 2لز ٍ ػيگٌبل خشٍخي اص وٌششلش ٍ 5لز اػشفبدُ ؿَد .دغ اص اًذاصُگيشي ،ػيؼشن سا ػشد وٌيذ سب
ثِ دهبي هحيظ ثشػذ .ايي وبس سا هيسَاًيذ ثب لغغ وشدى ػيگٌبل ٍسٍدي ٍ سٍؿي وشدى في اًدبم دّيذ.
خَاستِ ّب
 .1سبخيش ػيؼشن اص چِ ًَػي اػز؟ (  Lagيب )Dead Time
 .2ثشاي وبّؾ خغب دس ايي ػيؼشن چِ سٍؿي ديـٌْبد هيوٌيذ؟ (دس هَسد اضبفِ وشدى  FeedForwardثحث وٌيذ)
 .3آيب ثبثز صهبًي لغغ ٍ ٍكل ثشاثش اػز؟

آسهبیص :2کٌتزل دهب تَسط PID
عشاحي وٌششلشّبي  PIDدس ػيؼشنّبي وٌششلي ثذيي هٌظَس كَسر هيدزيشد وِ خغبي هبًذگبس ػيؼشن ٍ overshoot ،صهبى
دبػخ ػيؼشن ثِ ٍسٍدي سا وبّؾ داد.وٌششلش دٍ ٍضؼيشِ سا اص هذاس خبسج ػبصيذ ٍ وٌششلش  PIDسا ثغَس ػشي ثب هذاس اكلي لشاس
دّيذ (دؼخَساًذ هٌفي ثبؿذ) .ثشاي دسيبفز ًوَداسّب اص سٌظيوبر لؼوز لجل اػشفبدُ وٌيذ ٍ فمظ ٍاحذ هحَس صهبى سا سٍي 1
دليمِ لشاس دّيذ.
اثشذا فمظ ثب وٌششلش سٌبػجي وب سا ديؾ هي ثشين .ػؼي وٌيذ ػيؼشن سا ثب وٌششلش سٌبػجي وٌششل وٌيذ .ثشاي ثْششيي حبلز دبػخ،
همذاس ضشيت هشثَعِ سا ثجز وٌيذ .ػذغ اًشگشالگيش سا ٍاسد ػبصيذ ٍ ثشاي ثْششيي حبلز دبػخ ضشايت سا ثجز وٌيذ .دغ اص
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اًذاصُگيشي ،ػيؼشن سا ػشد وٌيذ سب ثِ دهبي هحيظ ثشػذ .دس هشحلِ ثؼذ هـشمگيش سا ٍاسد وشدُ ٍ هدذدا هشحلِ لجل سا سىشاس
وٌيذ .هوىي اػز حشي همذاس ثْيٌِ لجل سا سغييش دّيذ .دس ًْبيز ثْششيي حبلز دبػخ سا ثجز وٌيذ.
ثشاي اعالع اص دبػخ ػيؼشن ثِ اغشـبؽ اص هَلذ سَليذ هَجّبي هشثؼي ٍ هثلثي اػشفبدُ وٌيذ وِ داهٌِ آى ثشاثش ٍ 1لز ٍ
فشوبًغ سا ثِ  0.5سب ّ 2شسض اػز .سبثيشار ضشايت وٌششلشي سا ثش اغشـبؿبر ٍاسدُ ثشسػي وٌيذ .اغشـبؿبر سا يه ثبس اص لجل اص
وٌششل وٌٌذُ ٍ ثبس ديگش ثؼذ اص وٌششلش ٍاسد ػيؼشن وٌيذ.
خَاستِّب:
 .1هـبّذار خَد سا اص آصهبيؾ ( وٌششلش سٌبػجي ،اًشگشالگيش ٍ هـشمگيش) ثب داليل ػلوي سَخيِ وٌيذ.
 .2سبثيشار ضشايت وٌششلي ثشٍي صهبى ًـؼز چگًَِ اػز؟
 .3ؿجيِ ػبص ػيؼشن سا دس  Matlabثِ دػز آٍسيذ .ثشاي ايي وبس ػيؼشن سا ثب هؼبدلِ حشاسسي هشسجِ اٍل هذل وٌيذ،
ػذغ ثِ ّوشاُ وٌششلش ٍسٍديّبي هخشلف ثِ ػيؼشن ثذّيذ ٍ حشي االهىبى ثب ًشبيح ثذػز آهذُ همبيؼِ وٌيذ.
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- C4ثزرسی هٌحٌیّبي هطخصِ هَتَرّبي  ٍ DCرفتبر هذار ثستِ آى
ّذف
آؿٌبيي ثب اخضاء ػيؼشنّبي ػشٍهىبًيضم ٍ وٌششل دٍس هَسَس  ٍ DCثشسػي هـخلبر هبًذگبس ايي ػيؼشنّب

تئَري آسهبیص:
هدوَػِ هَسَس  ،DCػشٍآهذليفبيش ٍ هٌجغ سغزيِ سا هيسَاى ثِ ػٌَاى يه ػيؼشن ديٌبهيىي دس ًظـش گشفـز وـِ خشٍخـي آى
يؼٌي ػشػز هَسَس سبثغ ٍسٍدي يؼٌي ٍلشبط ٍسٍدي ثِ (ػشٍآهذلي فبيش) اػز .دس وبسثشدّبي كٌؼشي الصم اػز دس ثؼضـي هـَاسد
ػشػز يه هَسَس  DCثش سٍي همذاس ثبثشي لشاس گيشد ٍ يب ثِ ؿىلي دلخَاُ سغييش وٌذ اًدبم ايي ػول وٌششل ػـشػز ًـبم داسد.
سَخِ داؿشِ ثبؿيذ وِ دس كَسر سغييش ؿشايظ خبسخي ٍ داخلي ػيؼشن ديٌبهيىي ،ايي وٌششل ػشػز ّنچٌبى ثبلي ثوبًـذ .دس
اداهِ سَضيح هخشلشي دسثبسُ دٍ ًَع وٌششل ،ؿبهل وٌششل هذاس ثبص ٍ وٌششل هذاس ثؼشِ آٍسدُ ؿذُ اػز.
 کٌتزل هذار ثبس:اگش ؿشايظ خبسخي هثالً ثبس ٍاسد ؿذُ ثِ هَسَس ثبثز ثبؿذ ٍ يب ًحَُ سغييش آى اص لجل هــخق ثبؿـذ ٍ ّـنچٌـيي دس
كَسسي وِ هغوئي ثبؿين ػيؼشن ديٌبهيىي هب دس عَل صهبى سغييش ًخَاّذ وشد ،هيسَاى ثب اػشفبدُ اص يـه وٌشـشل
هذاس ثبص ػشػز هَسَس سا وٌششل وشد .ثشاي ايي وبس الصم اػـز ساثغـِ هيـبى ػـشػز هَسـَس ٍ ٍسٍدي ػيؼـشن (ٍلشـبط
دشبًؼيَهشش) سا ثذػز آٍسين (هبًٌذ آصهبيؾ  .)1ثب هؼلَم ؿذى ساثغِ هيبى ػـشػز هَسـَس ٍ ٍسٍدي ػيؼـشن ،ػـشػز
هَسَس دس كَسر ًجَدى ثبس ،سٌْب ثب اػشفبدُ اص ٍسٍدي لبثل سؼييي اػز ٍلي دس كَسر افضايؾ ثبس هَسَس ديگش ًويسَاى
ثب اػشفبدُ اص ساثغِ ثذػز آهذُ ػشػز هَسَس سا هـخق وشد.
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 کٌتزل هذار ثستِ:دس كَسسيىِ ثخَاّين ػشػز هَسَس سا حشي ثب سغييش ثبس خبسخي دس همذاسي ثبثز ًگبُ داسين ،يه ساُ حل ثشاي ايي وبس
اػشفبدُ اص وٌششل هذاس ثؼشِ ٍ دؼخَساًذ گشفشي اص ػشػز اػز .ثب اًدبم ايي وـبس دس ٍالـغ اص اعالػـبر خشٍخـي ،دس
وٌششلش اػشفبدُ هي ؿَد .دس ايٌدب آصهبيؾ وٌششل هذاس ثؼشِ ثب اػشفبدُ اص وٌششلـش  PIDاًدـبم هـيدـزيشد .دس اداهـِ
اخضاء هْن ٍاحذ  PIDهؼشفي ؿذُاًذ.

ضزح دستگبُ:
دػشگبُ ؿبهل:
 -1هٌجغ سغزيِ  Power Supply Unitهذل : PS 150E
هٌجغ سغزيِ داساي ػِ خشٍخي ٍ -15 ٍ COM ٍ ،+15لز اػز وِ هيسَاًذ ػبيش اخـضا دػـشگبُ سا سغزيـِ ًوبيـذ.
ٍلشبطي وِ سَػظ آى خشيبىّبي هيذاى يب آسهيچش هَسَس وٌششل هيؿَد ،هيسَاًذ سَػظ ّـش يـه اص دٍ ٍسٍدي 2 ٍ 1
ثِ ايي دػشگبُ دادُ ؿَد.
 -2هذاس ػشٍ آهذلي فبيش هذل :SA 150D
ايي هذاس خشيبى هَسد ًيبص ساُاًذاصي هَسَس سا اص عشيك هٌجغ سغزيِ سأهيي هيًوبيذ .ثش سٍي ايي آهذلي فبيش يـه هـذاس
سػن ؿذُ اػز وِ اگش ًمبعي وِ سَػظ خظچييّبي  Aثِ ّن هشثَط ؿذُاًذ سا هشلل ًوبيين ًَع وٌششل هَسـَس اص
ًَع آسهيچش هيگشدد ٍ ،اگش ًمبعي وِ سَػظ خظچييّبي  Fثِ ّن هشثَط ؿذُاًذ سا هشلـل وٌـين وٌشـشل هيـذاى
خَاّين داؿز.
وٌششل آسهيچش (3-6), (4-5), (7-8) :
وٌششل هيذاى(3-4),(6-7),(5-8) :

 -3هَسَس  DCهذل : MT 150F
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ثِ يه ػش هحَس ايي هَسَس يه سبوَهششٍ 6كل ؿذُ اػز .سبوَهشش طًشاسَسي اػز وِ دس اثش چـشخؾ هحـَس آى يـه
ٍلشبط  DCهشـٌبػت ثب ػشػز دٍساى هحَس ايدبد هيًوبيذ .ايي ٍلــــشبط سَػـظ ًمـبط ( ٍ )+1 ،Comيـب ػىـغ آى
سَػظ ًمبط ( )-2 , Comاًذاصُگيشي هيگشدد .ثِ ػش ديگش هَسَس يه ديؼه فلضي ٍكل ؿذُ اػـز وـِ هيـبى دٍ
كفحِ هغٌبعيؼي (سشهض هغٌبعيؼي ثِ ػٌَاى  )Loadلشاس هيگيشد سب يه گـشبٍس همبٍم ثش سٍي هحَس ايدبد وٌذ.
 -4دشبًؼيَهشش  Attenuatorهذل :AU150 B
ًمبط  6 ٍ 4دٍ ػش همبٍهز  10Kاّن ايي دشبًؼيَهشش ثِ ٍلشبط  Com ٍ +15يب كفش ٍكل هي ؿًَذ ٍ ٍلشـبط ػمشثـِ
خشٍخي دشبًؼيَهشش ثِ كَسر خَاّذ ثَد (ًمغِ  . )5ثذيي سشسيت ّش دسخِ سٍي ديچ ثشاثش ٍلشبط ٍ 1.5لز هيگشدد.

:PID Controller Unit -5
دس ايي ٍاحذ ٍسٍديّب ٍاسد خوغ وٌٌذُ هيؿَد ٍ ثب گزؿشي اص يه هـذاس سٌبػـجي  ،Pسٌبػـجي اًشگشالـي  ٍ PIيـب
سٌبػجي

اًشگشالي

هـشمي  PIDوِ دس كَسر ًيبص ثِ ساحشي هيسَاى ّش وذام اص آىّب سا ٍاسد هذاس وشدُ ٍ ضشايت

ّش وذام اص ٍاحذّب لبثل سٌظين هيثبؿذ .خشٍخي ايي وٌششلش ثبيذ ثِ ٍسٍدي ػشٍآهذلي فبيش هشلل ثبؿـذ .اخـضاء هْـن
ٍاحذ  PIDػجبسسٌذ اص:
 خوغ وٌٌذُ ثب ػِ ٍسٍدي دس ػوز چخ دػشگبُ لشاس داسد وِ ثب ػالئن  ٍ +يب هٌفي هـخق ؿذُ .اص ايي دبيبًِّبثشاي دادى ٍلشبط ثِ وٌششلش يب اسلبل فيذثه اػشفبدُ هيوٌين.
 خشٍخي وٌششلش دس ػوز ساػز آى لشاس داسد وِ ثِ ٍسٍدي ػشٍآهذلي فبيش هشلل هيؿَد.ػِ چشاؽ وَچه دس هؼيش ػيگٌبل خغب وِ چشاؽ هيبًي ػجض سًگ اػـز ٍ دٍ چـشاؽ ثـبال ٍ دـبييي لشهضًـذ وـِ
ػالهز ػيگٌبل خغب سا ًوبيؾ هي دٌّذ .چشاؽ لشهض دبييي ٍ ثبال ثِ سشسيت هٌفـي ٍ هثجـز ثـَدى ٍ چـشاؽ ػـجض
كفش ثَدى ػيگٌبل خغب سا ًـبى هيدّذ.
 وليذّبي  : Doff ٍ Ioffايي وليذّب خبهَؽ ثَدى ػولگش ( Iاًشگشال گيش) ٍ ( Dهـشك گيش) سا دس وٌششلـش ًــبىهيدٌّذ.
 ديچّبي سٌظين ضشايت :ثب اػشفبدُ اص ايي ػِ ديچ سٌظين همذاس ضشايت سٌبػجي ،اًشگشالي ٍ هـشمي سؼيـيي هـي-ؿًَذ.

Tachometer

6
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 چشاؽ  : Overايي چشاؽ لشهض اؿجبع ؿذى وٌششلش سا ثِ دليل افضايؾ ثيؾ اص حذ ٍلشبط خشٍخي ًــبى هـيدّـذ.ّشگبُ ايي چشاؽ سٍؿي ؿَد ًويسَاى ثِ ػولىشد وٌششلش اعويٌبى وشد ٍ ًشبيح آصهبيؾ ثيهؼٌي خَاّـذ ثـَد .دس
كَسر ثشخَسد ثب چٌيي ٍضؼيشي آصهبيؾ سا سحز ثبس ووشش ٍ يب ٍسٍدي دبيييسش سىشاس وٌيذ.

Over

PID

ًوبي ؿىل PID

ضزح آسهبیص:
ػشٍهَسَسّب وبسثشدّبي صيبدي دس كٌبيغ هخشلف داسًذ .ثِ عَس هثبل وبسثشد آىّب دس سثبرّب ،هبؿييّـبي اثـضاس ،CNC ٍ NC
هذاسّبي وٌششل َّاديوبّب ٍ ثؼيبسي هَاسد ديگش سا هيسَاى هـبّذُ ًوَد.
دس ثؼضي اص وبسثشدّب الصم اػز وِ سَػظ هَسَس ،هَلؼيز ٍ صاٍيِ يه هحَس وٌششل گشدد ٍ دس ثؼضي اص وبسثشدّب ػشػز دٍساًي
هيثبيؼز سٍي همذاس خبكي سٌظين گشدد .دس ايي آصهبيؾ ثب خَاف وٌششلّـبي والػـيه PID ٍ PI ٍ P ،ثـشاي سٌظـين دٍس
هَسَس  DCسحز ثبس آؿٌب هيؿَين.
دس ايي آصهبيؾ ثِ ثشسػي سفشبس وٌششل هَسَس  DCدشداخشِ هيؿَد .يه هَسَس  DCاص دٍ لؼـوز آسهيچـش ٍ اػـشبسَس ســىيل
ؿذُ اػز .اػشبسَس هيسَاًذ داساي هغٌبعيغ دائن ٍ يب داساي ػين ديچ خذاگبًـِ ثبؿـذ .هـذاس ػـشٍهَسَسّبي  DCاص يـه خـضء
حغ وٌٌذُ ػشػز يب صاٍيِ ٍ يه سمَيز وٌٌذُ ػشٍهَسَس سـىيل ؿذُ اػز .دس يه ػـشٍهَسَس اگـش خشيـبى الىششيىـي ايدـبد
وٌٌذُ هيذاى هغٌبعيؼي دس اػشبسَس ثبثز ثبؿذ ٍ خشيبى الىششيىي آسهيچش لبثـل سٌظـين ثبؿـذ ،ػـشٍهَسَس ثـب وٌشـشل آسهيچـش
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ً Armature Controlبهيذُ هيؿَد .ثش ػىغ اگش خشيبى هيذاى هشغيش ٍ خشيبى آسهيچش ثبثـز ثبؿـذ ،ػـشٍهَسَس ثـب وٌشـشل
هيذاى  Field Controlگفشِ هيؿَد.
آسهبیص  :1ثزرسی سزعت هَتَر ًسجت ثِ ٍلتبژ ٍرٍدي (ضزیت کبلیجزاسیَى)
الف -هذاس دػشگبُ ّبي  MT150F,AU150B,SA150D,PS150Eسا هغبثك ؿىل هشلل ًوبييذ.
ة -يه ٍلزهشش  0-15 VDCسا ثِ سشهيٌبل  2 ٍ 1دػشگبُ  MTF150Fهشلل ًوبييذ( .خشٍخي سبوَهشش)
ج -دشبًؼيَهششي وِ سٍي  AU150Bلشاس داسد سا سٍي كفش سٌظين وٌيذ.
د -دػشگبُ  PS150Eسا سٍؿي ًوَدُ ٍ ػشػز هَسَس سا (سٍي ٍلزهشش) ثِ اصاي ّش يه اص دسخبر هخشلف دشبًؼيَهشش يبدداؿز
ًوبييذ ٍ خذٍل ( )1سا وبهل وٌيذ.
تَجِ کٌیذ کِ در ایي حبلت درجِ ي پتبًسیَهتز ثیطتز اس  44درجِ ًطَد.
Servo Amplifier Unit
SA150D

Power Supply Unit PS 150E

A
F

F

A

A

Power light Power
switch

Potentiometer Unit OP 150K

1
Input
2

+15V
Com
-15V

F

10K

Voltmeter
+

Motor Tachometer Unit
MT150F
Com

)1(+

ؿىل اسلبالر ثشاي حبلز هذاس ثبص

)2(-
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خذٍل ()1
خشٍخي سبوَهشش

صٍايبي خَاًذُ ؿذُ دس حبلز دبيذاس )(Steady

خَاستِّب:
همبديش هشثَعِ سا ثلَسر يه ًوَداس سػن وٌيذ .ؿيت ًوَداس ًـبى دٌّذُي چِ وويشي هيثبؿذ؟
آسهبیص  :2ثزرسی سزعت هَتَر ًسجت ثِ گطتبٍر خزٍجی
الف) هَسَس (ٍاحذ  )SA150Dسا ثِ كَسر وٌششل آسهيچش ثجٌذيذ .اسلبالر سا هبًٌذ حبلز هذاس ثبص هشثَط ثِ آصهـبيؾ ٍ 1كـل
وٌيذ.
ة) سشهض هغٌبعيؼي سا دس وٌبس ديؼه هحَس هَسَس چٌبى ثب دلز لشاس دّيذ وِ ٍلشي صاٍيِ سشهض سٍي (كفش) اػـز سشهـض اكـالً
ديؼه سا ًذَؿبًذ ٍ دس حبلز صاٍيِ  10سشهض وبهالً ديؼه هَسَس سا دس ثشگيشد .دلز ؿَد ثشاي سوبهي حبالر ًجبيـذ ديؼـه ثـِ
كفحبر سشهض ( حشي دس حبلز حشوز) ثشخَسد ًوبيذٍ .لشي وِ ديؼه دس هيذاى هغٌبعيؼي ثيي دٍ كفحِ سشهض دٍساى هيوٌـذ
يه ٍلشبط دس آى المبء هيؿَد وِ ثب ػشػز چشخؾ هخبلفز هيوٌذ .ايي اهش ثبػث هيؿَد وِ يه گـشبٍس همبٍم ثِ هَسـَس ٍاسد
ؿَد ٍ دٍس هَسَس سا وبّؾ هيدّذ.
ج -دشبًؼيَهشش دػشگبُ  AU150Bسا سٍي كفش لشاس دّيذ ٍ دػشگبُ  PS150Eسا سٍؿي ًوبييذ .سشهض ثبيذ دس صاٍيِ كفش لـشاس
گيشد.
د -دشبًؼيَهشش دػشگبُ سا آًمذس ثچشخبًيذ سب ٍلزهشش ػشػز هَسَس سا هشٌبػت ثب ٍ 5لز ًـبى دّذ.
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ّـ) سشهض سا آّؼشِ ثِ ديؼه ًضديه وٌيذ ٍ دس صٍايبي هخشلف ٍلشبط هشٌبػت ثب ػشػز هَسـَس سا ثخَاًيـذ ٍ يبدداؿـز ًوبييـذ.
دسخِ آهذشهشش هَسَس سا ًيض اص سٍي دػشگبُ  PS150 Eثخَاًيذ ٍ يبدداؿز وٌيذ .خذٍل  2سا وبهل وٌيذ.
خذٍل()2
دسخِ سشهض

ػشػز

خشيبى

ٍ -آصهبيؾ ثبال سا ثشاي ػشػز هشٌبػت ثب ٍ 7لز سىشاس ًوبييذ ٍ خذٍل  3سا وبهل وٌيذ.
خذٍل()3
دسخِ سشهض

ػشػز

خشيبى
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خَاستِ ّب:
 -1هٌحٌي ػشػز هَسَس (ٍلشبط سبوَهشش) ٍ گـشبٍس هَسَس (آهذشهَسَس) سا ثش حؼت دسخِ سشهض (گـشبٍس همبٍم) سػن
ًوبييذ .اگش گـشبٍس سشهض يه ٍسٍدي ًبخَاػشِ (اغشـبؽ) ثبؿذ ٍ للذ سٌظين ػشػز هَسَس سا داؿشِ ثبؿين آيب وٌششل
هذاس ثبص ّذف سا سبهيي هيوٌذ؟ سَضيح دّيذ.
ً -2شبيح هشثَط ثِ ٍلشبطّبي هخشلف سا دس يه ًوَداس ًـبى دّيذ.
آسهبیص :3
الف -کٌتزل تٌبسجی

 دَسر  Com ٍ 2سبوَهشش سا ثِ ّن هشلل وٌيذ دَسر  1سبوَهشش سا ثِ ٍسٍدي فيذثه وٌششلش (ثب ػالهـز هٌفـي)هشلل وٌيذ .ضشيت سٌبػجي سا ثش همذاس دٍ ( )k=2سٌظين وٌيذ .ثب سغييش دشبًؼيَهشش ػشػز هَسَس سا ثِ همـذاسي
هؼبدل  5Vسبوَهشش ثشػبًيذ.

(ًحَُ ي اسلبل هذاس ثؼشِ ي ػيؼشن)

 سشهض هغٌبعيؼي سا ٍاسد وٌيذ سب خبيي وِ چـشاؽ  Overسٍؿـي ًــَد ٍ هــبثِ آصهـبيؾ  2اػـذاد سا ثخَاًيـذ ٍخذٍل  4سا وبهل وٌيذ.
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خذٍل()2
دسخِ سشهض

-

ػشػز

خشيبى

ثْشُ سٌبػجي سا افضايؾ دّيذ ،هثالً  .K=4آصهبيؾ ثبال سا سىشاس وٌيذ ٍ خذٍل  5سا وبهل وٌيذ.
خذٍل()5
دسخِ سشهض

ػشػز

خشيبى

خَاستِ ّب:
 دس ايي حبلز هيضاى افز ػشػز چگًَِ اػز؟ سَضيح دّيذ. اػذاد ثذػز آهذُ سا ثب اػذاد خذٍل  2همبيؼِ وٌيذ.ٍ -لشي ضشيت سٌبػجي افضايؾ هي يبثذ هيضاى افز چگًَِ سغييش هيوٌذ؟
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ة -کٌتزلز PI

 وليذ  Ioffسا ثِ حبل سٍؿي دس آٍسيذ ثْشُ اًشگشالي سا ثش سٍي  ٍ Ti = 1ثْشُ سٌبػجي سا ًيض سٍي  K=2سٌظين وٌيذ.-

ثب افضٍدى دسخِ سشهض هغٌبعيؼي ،خذٍل  6سا وبهل وٌيذ.
خذٍل()6
دسخِ سشهض

ػشػز

خشيبى

 خذٍل ( )7سا ثشاي  Ti =0.1وبهل وٌيذ.خذٍل()7
دسخِ سشهض

ػشػز

خشيبى
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خَاستِّب:
 ًشبيح ثذػز آهذُ سا سحليل وٌيذً .مؾ اًشگشالگيش چيؼز؟ هؼبيت ٍاسد ػبخشي اًشگشالگيش چيؼز؟ج -سزعت پبسخ گَیی در کٌتزل PID

 ثب ٍاسد وشدى ثخؾ  Dوٌششلش ،سأثيش هـشمگيش سا دس وٌششل ػشػز ثشسػي وٌيذ.-

هـبّذار خَد سا يبدداؿز وٌيذ ٍ ثْششيي ٍ ثْيٌِسشيي همذاس هـشمگيش سا ثجز وٌيذ.

خَاستِّب:
 چِ هحذٍديزّبيي دس اػوبل هـشمگيش دس ػيؼشنّب داسين؟ چگًَِ هيسَاى آًْب سا سفغ وشد؟-

افضايؾ همذاس هـشمگيش چِ هـىالسي ايدبد هيوٌذ؟

د -پبسخ پلِ

-

خشٍخي هَسَس (ٍلشبط سبوَهشش) ٍ ٍسٍدي ػيؼشن (ٍلشبط دشبًؼيَهشش) سا ثـِ يـه دػـشگبُ ًوبيــگش اػيلَػـىَح
هشلل وٌيذ.

 ثِ ػيؼشن يه ٍسٍدي دلِ ٍاسد وٌيذ (اص وليز لغغ ٍ ٍكل دس الوبى ٍلشبط هشغيـش اػـشفبدُ وٌيـذ) ٍ دبػـخ سا دسحبالر صيش ثذػز آٍسيذ.
الف -ػيؼشن هذاس ثبص
ة -ػيؼشن هذاس ثؼشِ ثب وٌششلش سٌبػجي P
ج -ػيؼشن هذاس ثؼشِ ثب وٌششلش PI
د  -ػيؼشن هذاس ثؼشِ ثب وٌششلش PID
 ثشاي ثجز ًوَداس دووِي  Holdسٍي اػيلَػىَح سا فـبس دّيذ ٍ دبساهششّـبي خَاػـشِ ؿـذُ سا دس خـذٍل 8يبدداؿز وٌيذ.
-

ثْششيي همبديش ثْشُ سا اص آصهبيؾ لجل اًشخبة وشدُ ٍ دس ايي آصهبيؾ سفشبس آى سا دس حضَس ٍسٍدي دلـِ ثشسػـي
وٌيذ.
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Volts/Dev

Time/Dev

خذٍل ()8
)(PI

ػيؼشن سػشِ (P) 1

ػيؼشن سػشِ 2

ثبثز صهبًي

صهبى Peak

صهبى Peak

صهبى ًـؼز

صهبى Rise

صهبى Rise

خغبي هبًذگبس

هيضاى Overshoot

هيضاى Overshoot

صهبى ًـؼز

صهبى ًـؼز

خغبي هبًذگبس

خغبي هبًذگبس

ػيؼشن سػشِ 2

خَاستِ ّب:
 سبثيشار اػوبل ّش يه اص دبساهشش ّب سا دس دبػخ ثذػز آهذُ ثشسػي وٌيذ. -دليل اػشفبدُ اص سمَيز وٌٌذُي هَسَس سا سَضيح دّيذ.

)(PID
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 - C5ثزرسی کٌتزلی هَتَر ٍ ژًزاتَر
ّذف:
ثشسػي وٌششل هذاس ثبص ٍ هذاس ثؼشِ هَسَس ٍ طًشاسَس
ضزح دستگبُ:
ليؼز لغؼبر ثِ ؿشح ريل هيثبؿذ.
سَليذ وٌٌذُ ػيگٌبل اغشـبؽ

73440

هٌجغ سغزيِ

72686

هٌجغ ٍلشبط هشغيش

73402

وٌششلش سٌبػجي اًشگشالگيش هـشمگيش

73406

آهذلي فبيش لذسر

73413

هَسَس ٍ طًشاسَس

73411

ثبس ( 3الهخ)

73439

حؼگش Cassy

524010

ضزح آسهبیص:
دس ايي آصهبيؾ ػؼي دس سحليل وٌششلي هذاس ثبص ٍ ثؼشِ يه هذاس وٌششلي ثشاي هَسَس  DCؿذُ اػز .اسلبالر دس آصهبيؾ ثِ
ايي سشسيت اص هٌجغ ٍلشبط هشغيش ثِ آهذليفبيش لذسر ٍ ػذغ ثِ هَسَس ٍ طًشاسَس ٍ دس ًْبيز ثِ ثبس ،كَسر هيگيشد .ثشاي ثْيٌِ-
ػبصي خشٍخي اص وٌششلش  PIDاػشفبدُ هيؿَد .عجك سَضيحبر دادُ ؿذُ هذاس سا هغبثك ؿىل  1ثجٌذيذ.
آسهبیص-1آسهبیص هذار ثبس سیستن
 ٍلشبط ٍسٍدي هجٌب سا سٍي ٍ 5لز سٌظين وٌيذ ٍ ػذغ ثبسّبي هشثَعِ سا ثِ سشسيت 1الهخ 2،الهخ ٍ  3الهخسغييش دّيذ.
 ًوَداسّبي ٍلشبط خشٍخي طًشاسَس ( )Uxثش حؼت صهبى سا ثشاي ّش حبلز ثب اػشفبدُ اص ثشًبهِ Cassy-Labدسيبفز وٌيذ .دس ٌّگبم اخشاي ثشًبهِ ( Cassy-Labدس كَسر فؼبل ًجَدى)  COM2سا فؼبل وٌيذ .ؿىل
()3ٍ2
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ؿىل  1هذاس ثؼشِ ػيؼشن

ؿىل  2كفحِ هشثَط ثِ Cassy-Lab

ؿىل ً 3حَُ فؼبل وشدى  COM2ثشاي دسيبفز وشدى ًوَداسّب
-

هشاحل روش ؿذُ سا ثشاي ٍلشبط هجٌب ٍ 7لز ًيض سىشاس وشدُ ٍ ًوَداسّبي ٍلشبط خشٍخي هَسَس ٍ طًشاسَس ( )Uxسا
دسيبفز وٌيذ( .سَخِ :ثشاي دسيبفز ثْشش ًوَداسّب هغبثك ؿىل صيش دبساهششّب سا سغييش دّيذ).
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 دبساهششّبي هَسد ًيبص خْز عشاحي وٌششلش ثِ سٍؽ صيگلشً-يىَلض سا اص عشيك آصهبيؾ ،ثشاي ػيؼشن ثِ دػزآٍسيذ.

ؿىل  -4سغييش دبساهششّب
خَاستِ ّب
 ًوَداسّبي ثذػز آهذُ ٍلشبط خشٍخي دٍس هَسَس ( )1V/1000rpmثش حؼت صهبى سا سحليل وٌيذ. ثب اػشفبدُ اص سٍؽ صيگلش ًيىَلض وٌششلشي ثشاي ػيؼشن عشاحي وٌيذ. دس ول عجك ًوَداسّبي ثذػز آهذُ چِ وٌششلشي سا ديـٌْبد هي وٌيذ.آسهبیص -2آسهبیص هذار ثستِ سیستن
دس ايي آصهبيؾ ػؼي ؿذُ اػز دٍس هَسَس (وِ ًوبيٌذُ ٍلشبط خشٍخي طًشاسَس اػز) سَػظ وٌششلش  PIDوٌششل ؿَد.
 ٍلشبط هشغيش هجٌب سٍي ٍ 2لز سٌظين گشدد (هؼبدل  .)2000rpmثبس سا سٍي يه الهخ لشاس دّيذ.-

اص خشٍخي هَسَس ٍ طًشاسَس ثِ ٍسٍدي وٌششلش هٌفي آى ٍكل وٌيذ.

 لؼوزّبي اًشگشالگيش -هـشمگيش وٌششلش خبهَؽ ثبؿذ ٍ ثشاي همبديش هخشلف ثْشُ سٌبػجي ًوَداسّبي ٍلشبط خشٍخيثش حؼت صهبى سا ثجز وٌيذ.
 اًشگشالگيش سا ٍاسد وشدُ ٍ ثب سغييش همبديش آى ًوَداسّبي ٍلشبط خشٍخي ثش حؼت صهبى سا دسيبفز وٌيذ. هـشمگيش  Dسا سٍؿي وٌيذ ٍ ثب سغييشار ضشيت هـشگيش ٍلشبط خشٍخي ثش حؼت صهبى سا دسيبفز وٌيذ. هشاحل اًدبم ؿذُ سا ثشاي ٍلشبط ٍسٍدي ٍ 2لز ٍ ثب ػِ الهخ دس هذاس هدذداً سىشاس وٌيذ.خَاستِ ّب
 ًوَداسّب سا ثب يىذيگش همبيؼِ ٍ سحليل وٌيذ.-

آيب وٌششلش  PIDسٌْب گضيٌِ هوىي ثشاي وٌششل وشدى ػيؼشن هيثبؿذ؟

 -افضايؾ ٍ يب وبّؾ ثبس سٍي وٌششلش چِ سبثيشاسي هيسَاًذ داؿشِ ثبؿذ؟
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آسهبیص -3آسهبیص هذار ثستِ سیستن در حضَر اغتطبش (ثعذ اس کٌتزلز)
ّذف دس ايي آصهبيؾ ثشسػي ديشٍي ػيگٌبل خشٍخي اص ػيگٌبل ٍسٍدي اػز .لزا ثشاي ّش يه اص هَج ّب ػؼي ؿَد ثب سغييش
همبديش وٌششلش ،ػيگٌبل خشٍخي ثب حذالل خغب ػيگٌبل ٍسٍدي سا دًجبل وٌذ.
 سَليذ وٌٌذُ ػيگٌبل اغشـبؽ سا ٍاسد هذاس وٌيذ ،ايي سَليذ وٌٌذُ هي سَاًذ اهَاج هشثؼي ،دبلغ ٍ هثلثي ثؼٌَاىاغشـبؽ ٍاسد وٌذ.
-

 tonسا سٍي  1/2لشاس دادُ ( ايي اهش ثِ ايي هفَْم اػز وِ هذر صهبى  Off ٍ Onهَج يىؼبى ثبؿذ)

-

فشوبًغ هشثَعِ سا سٍي ّ 10شسض لشاس دّيذ.

 داهٌِ اغشـبؽ سا سٍي ٍ 1لز سٌظين وٌيذ ٍ ّش  3الهخ سا ٍاسد هذاس وٌيذ.سَخِ

 :ثشاي دسيبفز ثْشش ًوَداسّب دس لؼوز  Measuring Parametersدبساهششّب سا ثلَسر گفشِ ؿذُ سغييش دّيذ:
Meas Interval: 20 ms
Number: 500
Time: 10 s

ثشاي ّش يه اص هَجّبي ٍسٍدي ػؼي وٌيذ ثب سغييش همبديش وٌششلش ،ػيگٌبل خشٍخي ثب حذالل خغب ػيگٌبل ٍسٍدي سا دًجبل
وٌذٍ .لشبط هشغيش ٍسٍدي سا سٍي ٍ 5لز ٍ داهٌِ اغشـبؽ سا ًيض سٍي ٍ 1لز سٌظين وٌيذ .ػذغ ثب اػشفبدُ اص همبديش ثْيٌِ
ثذػز آهذُ دس آصهبيؾ لجلٍ ،سٍدي هشثؼي سا ثِ ػٌَاى اغشـبؽ ٍاسد وٌيذ ٍ ًوَداسّبي ٍلشبط خشٍخي هَسَس ٍ طًشاسَس ( )Uxسا
دسيبفز وٌيذ .ثب سغييش دبساهششّبي وٌششلش  PIDػؼي دس وٌششل اغشـبؽ ٍاسدُ ؿَد.
خَاستِ ّب
 -ثب سحليل ًوَداسّب اثش ٍسٍد اغشـبؽ ثش سٍي هَسَس ٍ طًشاسَس سا ثشسػي وٌيذ.

آسهبیص -4ضٌبسبیی سیستن در فضبي سهبى
ثشاي ثيـشش ػيؼشنّب هؼوَالً هذلّبي خَثي وِ ثيبًگش هبّيز آىّب اػز ٍخَد داسد وِ هؼوَال سَام ثب هشغيشّبي غيشخغي ٍ
يب فشآيٌذّبي سلبدفي اػز وِ ًيبصهٌذ سحليلّبي ديچيذُ هيثبؿٌذ .ؿٌبػبيي ػيؼشن دس فضبي صهبى يىي اص سٍؽّبي
هؼوَل ثشاي هذل وشدى ٍ ؿٌبػبيي دبساهششّبي ػيؼشن اػز .ثذيي سشسيت وِ ثِ ػيؼشن ػيگٌبلّبيي ثؼٌَاى ٍسٍدي دادُ
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هيؿَد ٍ ثشاػبع خشٍخي دبساهششّبي هذل هذ ًظش گشفشِ ؿذُ ،اػشخشاج هيؿَدّ .ش چٌذ ايي سٍؽ هذل وبهلي سا اسائِ
ًخَاّذ وشد ٍلي وبسثشد فشاٍاًي داسد ،صيشا اعالػبر هغلَثي دس ساثغِ ثب دبساهششّبي ػيؼشن ثَػيلِ آصهبيؾ هؼشمين هيدّذ.
 ثِ هذاس ثبص هَسَس ٍسٍدي دلِ ٍ 5لز ٍاسد وٌيذ ٍ ًوَداس هشثَعِ سا دسيبفز وٌيذ. ثب سَخِ ثِ ؿىل ثِ دػز آهذُ سبثغ سجذيل هشثَعِ سا ثذػز ثيبٍسيذ. ثِ هذاس ثبص ػيؼشن ٍسٍدي ؿجِ ضشثِ ثذّيذ ٍ ًوَداس ثذػز آهذُ سا رخيشُ وٌيذ .ػؼي وٌيذ ثب ػشفبدُ اص ًوَداسثذػز آهذُ ثْششيي هٌحٌي ًوبيي (هشثَط ثِ ػيؼشن سػشِ  )2وِ اص اػذاد هيگزسد سا اػشخشاج وٌيذ .سجذيل الدالع
هشثَعِ سا گشفشِ ٍ دبػخ خشٍخي آى سا ثشاي ٍسٍدي دلِ ثذػز آٍسيذ ٍ ثب لؼوز لجل همبيؼِ وٌيذ.
خَاستِ ّب
 -1دليل اًشخبة ٍسٍدي ضشثِ ثِ ػيؼشن هذاس ثبص سا سَضيح دّيذ.
 -2اگش ثٌب ثبؿذ ػيؼشن دس فضبي فشوبًؼي ؿٌبػبيي ؿَد چِ ديـٌْبدي هي دّيذ؟
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-C6آسهبیص کٌتزل دثی
ّذف:
ّذف اص اًدبم ايي آصهبيؾ آؿٌبيي ثب ػيؼشنّبي وٌششلي اػز وِ دس آىّب حشوز ػيبل هَسد ثشسػي لشاس هيگيشد .هفـبّيوي
ّن چَى وبليجشُ وشدى ٍ وٌششل دثي ٍ ّنچٌيي وبسثشد وٌششلش  PIDهَسد ثشسػي لشاس هيگيشد.
ضزح دستگبُ:
هخضى سبًه

734262

Cassey-Lab

52411

وٌششلش PID

734069

هٌجغ سغزيِ

72686

سغييش دٌّذُ ي ٍلشبط

73402

سَليذ وٌٌذُي ػيگٌبل

73440
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آسهبیص  -1کبلیجزُ کزدى دستگبُ کٌتزل دثی:
دػشگبُ اًذاصُگيشي دثي اص ًَع آػيبة ثبدي اػز ٍ اص خولِ دػشگبُّبي اًذاصُگيشي غيش هؼشمين حدوي اػز .دس ايي دػشگبُ
حدن هبيغ ػجَس وٌٌذُ اص همغغ يه لَلِ ثب اًذاصُگيشي ػشػز ػيبل ثِ ػٌَاى هشغيش ٍاػغِ هحبػجِ هيؿَد .دس ايـي آصهـبيؾ
ػشػز چشخـي آػيبة ثبدي هشٌبػت ثب دثي ػيبل اػز.
 هخضى سا خبلي وٌيذ ٍ ؿيش خشٍج ػيبل اص هخضى سا ثجٌذيذ.-

دوخ سا سٍؿي وٌيذ ٍ ٍلشبط خشٍخي دػشگبُ اًذاصُگيشي دثي سا ثش حؼت حدن دـش ؿـذُ دس ٍاحـذ صهـبى يبدداؿـز
وٌيذ .ثشاي ايي وبسٍ ،لشبط ٍسٍدي دوخ سا دلِ ثِ دلِ سغييـش دّيـذ ٍ دس ّـش حبلـز اخـبصُ دّيـذ ػيؼـشن ثـِ حبلـز
يىٌَاخز خَد ثشػذ آًگبُ صهبى الصم ثشاي ٍسٍد همذاس هـخلي اص ػيبل ثِ هخضى سا اًذاصُگيشي وٌيذ .اص سمؼـين آى
حدن هـخق ثش صهبى ،دثي هشَػظ هدوَػِ ثِ دػز هيآيذ.

 فشآيٌذ ثبال سا ثشاي حبلز سفز ٍ ثشگـز (يؼٌي ٍلشي ٍلشبط اص ون ثِ ػوز صيبد هيسٍد ٍ ثشػىغ) سىشاس وٌيذ ٍ ًشـبيحسا همبيؼِ وٌيذ.
خَاستِ ّب
ًشبيح سا ثش سٍي ًوَداس سػن ًوبييذ ٍ آى سا سحليل وٌيذ.

آسهبیص  -2طزاحی کٌتزل PID
ّذف اص ايي آصهبيؾ ثشسػي اثش همذاس ثْشُ وٌششل سٌبػجي ثش سٍي ؿىل دبػخ اػز .دبػخ دلِي ٍاسد ؿذُ ثِ ػيؼشن سا سَػـظ
وبهذيَسش رخيشُ وٌيذ .هغبثك دػشَس الؼول عشاحي وٌششل ،ضشايت هٌبػت ثشاي وٌششل  PID ٍ PI ،Pسا ثيبثيـذ .وٌششلـش  Pسا
ٍاسد هذاس وٌيذ ٍ دبػخ دلِي ػيؼشن سا سػن وٌيذ .همذاس ثْشُي وٌششل سا آًمذس سغييش دّيذ سب ػيؼشن ثِ هشص ًبدبيذاسي ثشػـذ
(دس ايي حبلز اگش ثِ ػيؼشن اغشـبؿي ٍاسد ؿَد ػيؼشن ًوي سَاًذ آى سا هيشا وٌذ ٍ ايي اغشـبؽ ثِ كَسر ًَػبًي اداهِ هـي
يبثذ) .ثِ اصاي همبديش ثيي ،لجل ٍ ثؼذ اص ايي همذاس ثْشُ دبػخ ػيؼشن هذاس ثؼشِ سا سػن ًوبييذّ .ويي وـبس سا ثـشاي وٌشـشل PI
ًيض اًدبم دّيذ ثب ايي سفبٍر وِ ثْشُ ي ثخؾ سٌبػجي سا ثبثز ًگِ داسيذ ٍ فمظ ثْشُ ثخؾ اًشگشالي سا ػَم وٌيذ سب ثـِ همـذاس
ثحشاًي ثشػيذ.
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آسهبیص  -3ثزرسی اثز هقذار ٍرٍدي هجٌب ثز رٍي خصَصیبت پبسخ گذرا
ثشاي ايي هٌظَس ػيؼشن وٌششلي سا ثش سٍي همبديش ًبهي وٌششلش  PIDثگزاسيذ ٍ ثب دلـِّـبي وَچـه ٍسٍدي سا سغييـش دّيـذ ٍ
دبػخ دلِي ػيؼشن سا سػن وٌيذٍ .سٍدي هجٌب سا سٍي ٍ 6لز ٍ ٍ 8لز لشاس دّيذ.
خَاستِّب:
 دس كَسر هـبّذُ سفشبس ػديت اص ػيؼشن ،ػلز آى سا سَضيح دّيذ.آسهبیص  -4پبسخ سیستن ثِ ٍرٍدي ًَسبًی ٍ ثزرسی اغتطبش
ثِ ووه سَليذ وٌٌذُ ػيگٌبل ،ثِ ػيؼشن هَخي ػيٌَػي ثب فشوبًؼي دس حـذٍد ٍ 3.0اسد وٌيـذ ٍ ًوـَداس دبػـخ ػيؼـشن دس
همبثل ٍسٍدي سا دس حضَس وٌششلشّبي گًَبگَى ثشسػي وٌيذ .يه ثبس اغشــبؽ دس خوـغوٌٌـذُ ٍ ثـبس ديگـش آى سا دس خشٍخـي
وٌششلش ٍاسد وٌيذ.
خَاستِّب:
 ًشبيح حبكلِ اص ًوَداسّبي ثِ دػز آهذُ سا ؿشح دّيذ.آسهبیص  -5کٌتزل سطح هبیع
ثب اػشفبدُ الوبى اًذاصُگيشي فـبس ،يه ػيؼشن وٌششلي ثشا ي وٌششل ػغح آة دس هخضى عشاحي وٌيذ .اثش وٌششلشّـبي ٍ PI ،P
 PIDسا ثب ٍاسد وشدى ّش يه اص ايي وٌششلشّب ثِ ػيؼشن وٌششلي وِ خَدسبى ثؼشِ ايذ ثشسػي وٌيذ.
خَاستِّب:
-

آيب هيسَاى ثب اػشفبدُ اص وٌششلش  Pثِ سٌْبيي خغبي هبًذگبس سا ثِ كفش سػبًذ؟ چشا؟

-

چِ سفبٍسي ثيي ػيؼشن وٌششل دثي ٍ وٌششلش ػغح آة ٍخَد داسد؟

PID
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 - C7دستگبُ ضجیِ سبس خطبي کٌتزلز PID
ّذف آسهبیص:
اهشٍصُ ػيؼشنّبي وٌششلي  PIDثِ عَس گؼششدُ دس كٌبيغ هَسد اػشفبدُ لشاس هي گيشًذ .دس حيي اػشفبدُ اص ايي ػيؼشنّب،
هوىي اػز خغبّبيي دس ثخؾّبيي اص هذاس اسفبق ثيفشذ .ثِ ػٌَاى هثبل ّش يه اص اخضاء D,I,Pثِ عَس هٌبػجي ػول ًىٌٌذ ٍ
يب اسسجبط هذاس دس ثخـي اص ػيؼشن ثِ داليلي لغغ ؿَد .اّذاف ايي آصهبيؾ سا هيسَاى ثِ ؿشح صيش روش وشد:
 آؿٌبيي ثب خغبّبي احشوبلي ثِ ٍخَد آهذُ دس يه ػيؼشن وٌششلش PID آؿٌبيي ثب اثش خغبّبي ثِ ٍخَد آهذُ ثش سٍي ػولىشد ػيؼشن آؿٌبيي ثب ًحَُ خغبيبثي دس ػيؼشن ثب وٌششلش PID اسصيبثي ويفيز وٌششل ،اًحشاف ،هيشايي ،صهبى سلحيح ٍسَاًبيي سـخيق يه ػيؼشن خغبداس ،ثب ثشسػي اييػَاهل
 -ثجز دبػخ دلِ ػيؼشن ٍ سؼييي هـخلبر ػيؼشن ثش اػبع اعالػبر ثذػز آهذُ ()Identification

ضزح دستگبُ:
ؿىل دػشگبُ دس صيش ًوبيؾ دادُ ؿذُ اػز .دس ايي آصهبيؾ يه وٌششلش  ٍ PIDيه ػيؼشن وٌششل ؿذُ ( )Plantدس اخشيبس
داسين .سَػظ وليذّبي ؿوبسُگزاسي ؿذُ اص  1سب  20هيسَاى ًَ 20ع خغبي هخشلف سا ثِ ػيؼشن اػوبل وشد ٍ اثشار خغبّبي
ثِ ٍخَد آهذُ دس ػيؼشن ٍ چگًَگي خغبيبثي سا ثشسػي وشد.
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ؿىل هٌجغ سغزيِ ٍ وٌششلش خغبي PID

ضزح آسهبیص:
ثشاي گشفشي ًوَداسّبي الصم اثشذا ثبيذ ثشًبهِ ي  TNMاخشاء ؿَد .ؿىل صيش هحيظ ًشم افضاسي  TNMسا ًـبى هي دّذ.

(هحيظ ًشم افضاسي )TNM

همبديش دبساهششّبي ثبثز ػيؼشن ػجبسسٌذ اص:

PID
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صهبى سأخيش

Tu = 0.6 ms

صهبى سلحيح

Tg = 2.3 ms

ضشيت ػيؼشن وٌششل ؿذُ ()plant

Ks = 1

صهبى خجشاًؼبصي

Tn = 1.3 ms

صهبى سغييش ()Rate time

Ts = 0.32 ms

هحذٍدُ فشوبًغ سلحيح هَثش الوبى هـشمگيش ثب حذاوثش gain

Tv/Tl > 40

ديبگشام خؼجِاي ػيؼشن وٌششلي آصهبيؾ ثِ كَسر صيش هيثبؿذ:
Ys

X

Y

X

R

a

D
is
tu
rb
a
n
ce

d

w

z
)(+

ٍ wسٍدي ٍ  Zاغشـبؽ ( )Disturbanceهي ثبؿٌذ.
 ثشاي  wچْبس حبلز  0V ،3Vسٌبٍثي دًذاًِ اسُ اي-

ثشاي  Zدٍ حبلز  ٍ 0 Vسٌبٍثي هشثؼي

 ،سٌبٍثي هشثؼي

دس ًظش گشفشِ ؿذُ اػز.

وٌششلش ًيض هيسَاًذ سَػظ وليذ دٍساًي هشثَعِ ثِ ّش يه اص حبلزّبي  PID ٍ D ،I،Pسغييش ديذا وٌذ .سَػظ يه وليذ on
ً /offيض هي سَاى هذاس وٌششلي سا حلمِ ثؼشِ يب حلمِ ثبص اًشخبة وشد.

تئَري آسهبیص:
اغلت فشآيٌذّبي كٌؼشي سا هيسَاى ثب سَاثغ سجذيل ػبدُاي اص لجيل ػيؼشن سػشِ يه ٍ صهبى هشدُ (

–Ts

 ٍ )eيب سشويجي اص

آىّب ثب دلز لبثل لجَلي سمشيت صد .دس ػيؼشنّبي وٌششلي هؼوَالً سأخيش ًبؿي اص صهبى اًذاصُگيشي ٍ يب فبكلِ هحشن اص فشآيٌذ
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هيثبؿذ ٍ دس ايي حبلز سأخيش ٍالؼي دس ػيؼشن ٍخَد خَاّذ داؿز .دس ثؼضي حبالر ًيض دسخِ ػيؼشن ثبالػز ٍ سأخيش دس
دبػخ ثِ ٍخَد هي آيذ وِ ايي سأخيش ٍالؼي ًويثبؿذ  .دس كٌؼز ايي حبلز سا ثب يه ػيؼشن دسخِ يه ٍ يه سأخيش سمشيت هي
صًٌذ ،ايي سمشيت ثش اػبع دبػخ دلِ فشآيٌذ لبثل اػشخشاج اػز .دس ؿىل ثؼذ ًحَُ ايي سمشيت ًـبى دادُ ؿذُ اػز .دس ايي
ؿىل خظ ثب هبوضيون ؿيت ثِ دبػخ هوبع ؿذُ اػز ٍ ػذغ ثب سَخِ ثِ همبديش  Tg ٍ ،Tu ،Ksوِ اص ؿىل اػشخشاج هي-
ؿًَذ ،سبثغ سجذيل سمشيجي ثِ كَسر صيش اػز:

e Tu s
Ks
1  Tg s

ثشاي سؼييي  Tgهؼيبس ديگشي ًيض ٍخَد داسد وِ ثش اػبع  %63همذاس ًْبيي اػز .حبل ثشاي يبفشي دبػخ دلِ  Plantسٌظيوبر
صيش سا اًدبم دّيذ (دس عَل آصهبيؾ اػن فبيل ثجز ؿذُ سا ثشاي ّش خَاػشِ دسٍى خذٍل ثٌَيؼيذ.).
آسهبیص 1

آسهبیص 1

ؿوبسُ ٍ اػن فبيل ثجز ؿذُ:

سٌظيوبر:
P Controller Control Loop Open

z=0V

خَاستِّب:
ثب سَخِ ثِ ؿىل  ٍ 2دبػخ دلِ ثجز ؿذُ سَػظ اػيلَػىَح  Tg ٍ ،Tu ،Ksسا هحبػجِ وشدُ ٍ  plantسا ثذػز آٍسيذ.

=w

PID
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آسهبیص  -2ضجیِ سبسي خطبّبي احتوبلی :PID
دس ايي لؼوز ّذف آ ؿٌبيي ثب ًحَُ خغبيبثي ٍ ثشسػي اثش اًَاع خغبّبي احشوبلي دس ػيؼشن وٌششلي  PIDهيثبؿذ .ثِ ايي
هٌظَس ،دس ّش هشحلِ ثب فؼبل وشدى يىي اص وليذّبي خغبػبص ٍ اًذاصُگيشي دبساهششّبي هخشلف  ٍ Xa , Xd , YR , Ysهمبيؼِ
آىّب ثب حبلز ثذٍى خغبٍ ،خَد خغب سا دس ػيؼشن هشَخِ ؿذُ ٍ ًَع خغب سا سـخيق هيدّين ٍ ثِ هغبلؼِ اثشار هخشلف ايي
خغب ثش سٍي ػيؼشن هي دشداصين .دس اداهِ ثشاي ّش آصهبيؾ سٌظيوبر هشثَعِ سا اًدبم دادُ ٍ خذٍل سا وبهل وٌيذ.
دس اًشْبي گضاسؽ فشهَلّب ٍ ًوَداسّبي وبسثشدي ثشاي ايي آصهبيؾ ضويوِ ؿذُ اػـز وـِ هـيسَاًيـذ اص آىّـب ثـشاي سحليـل
ًوَداسّبي ثذػز آهذُ اػشفبدُ ًوبئيذ.

* دقت داضتِ ثبضیذ کِ ثزاي ّز آسهبیص خطبي آسهبیص قجلی را خبهَش کٌیذ ٍ سپس خطبي جذیذ را
ٍارد سبسیذ.

خطبي ضوبرُ 1
(الف) ؿوبسُ ٍ ًبم فبيل ثجز ؿذُ:
سٌظيوبر:
Control Loop Closed

PID - Controller

=z

w = 3V

هحل اًذاصُ گيشي:
Measurement Point = Xd
(ة) ؿوبسُ ٍ ًبم فبيل ثجز ؿذُ:
سٌظيوبر:
Control Loop Open

z = 0 P - Controller

w = 3V

هحل اًذاصُ گيشي:
Measurement Point = YR
خَاػشِ ّب:
 دس حبلز (الف) ثشٍص خغب ًبؿي اص چِ چيضي هي ثبؿذ؟
 دس حبلز (ة) آيب خغبي سَليذ ؿذُ سأثيشي دس هيضاى  YRداؿشِ اػز؟ ثب اػشفبدُ اص ايي آصهبيؾ همذاس ضشيت
سٌبػجي ( )Kpسا هحبػجِ ًوبييذ.

PID

- C7

خطبي ضوبرُ 2
(الف) ؿوبسُ ٍ ًبم فبيل ثجز ؿذُ:
سٌظيوبر:
Control Loop Closed

PID - Controller

=z

w = 3V

هحل اًذاصُ گيشي:
Measurement Point = Xd
(ة) ؿوبسُ ٍ ًبم فبيل ثجز ؿذُ:
سٌظيوبر:
Control Loop Open

z = 0V P - Controller

w = 3V

هحل اًذاصُ گيشي:
Measurement Point = Xa
خَاػشِ ّب:
 ثب سَخِ ثِ همذاس  Ys = Ks.w ٍ Xaهمذاس  Ksسا هحبػجِ ًوبييذ ٍ ثب همبيؼِ ثب همذاس اكلي آى (  ) Ks = 1سَضيح
دّيذ وِ خغبي ايدبد ؿذُ ًبؿي اص چيؼز؟

PID
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خطبي ضوبرُ 5
(الف) ؿوبسُ ٍ ًبم فبيل ثجز ؿذُ:
سٌظيوبر:
Control Loop Closed

PID - Controller

=z

w = 3V

هحل اًذاصُ گيشي:
Measurement Point = Xd, Xa
(ة) ؿوبسُ ٍ ًبم فبيل ثجز ؿذُ:
سٌظيوبر:
Control Loop Open

z = 0V P - Controller

=w

هحل اًذاصُ گيشي:
Measurement Point = YR
خَاػشِ ّب:
ً وَداس ثذػز آهذُ دس ثخؾ (الف) سا سحليل وٌيذ.
 ثب سَخِ ثِ همذاس  ،YRهمذاس ضشيت وٌششلش سٌبػجي ( )Kpسا دس ايي حبلز هحبػجِ ًوبييذ .ثب همبيؼِ ثب همذاس اكلي
آى ( )Kp = 2.72خغبي ايدبد ؿذُ ًبؿي اص چِ چيضي هي ثبؿذ؟

PID
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خطبي ضوبرُ 7
(الف) ؿوبسُ ٍ ًبم فبيل ثجز ؿذُ:
سٌظيوبر:
Control Loop Open

z = 0V I - Controller

=w

هحل اًذاصُ گيشي:
Measurement Point = Xd, YR
(ة) ؿوبسُ ٍ ًبم فبيل ثجز ؿذُ:
سٌظيوبر:
Control Loop Open

z = 0V D - Controller

=w

هحل اًذاصُ گيشي:
Measurement Point = Xd, YR
(ج) ؿوبسُ ٍ ًبم فبيل ثجز ؿذُ:
سٌظيوبر:
Control Loop Closed

PID - Controller

= w = 3V z

هحل اًذاصُ گيشي:
Measurement Point = Xd
خَاػشِ ّب:
 دس حبلز (الف)  Tnسا اص ساثغِ  Tn = Kp/KIهحبػجِ ًوبئيذ.
 دس حبلز (ة)  Tvسا اص ساثغِ  Tv = KD/KPهحبػجِ ًوبئيذ.
 دس حبلز (ج) چٌبًچِ صهبى اًشگشال  Tlسا ثِ كَسر  Tl = l / Klسؼشيف ًوبيين ،همذاس  Tv/Tlسا هحبػجِ ًوبييذ چشا
وٌششلش  Pاثش ثؼيبس ووي خَاّذ داؿز؟
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خطبي ضوبرُ 14
(الف) ؿوبسُ ٍ ًبم فبيل ثجز ؿذُ:
سٌظيوبر:
Control Loop Closed

PID - Controller

= w =3V z

هحل اًذاصُ گيشي:
Measurement Point = Xd
(ة) ؿوبسُ ٍ ًبم فبيل ثجز ؿذُ:
سٌظيوبر:
Control Loop Closed

P - Controller

=z

w = 3V

هحل اًذاصُ گيشي:
Measurement Point = Xd
(ج) ؿوبسُ ٍ اػن فبيل ثجز ؿذُ:
سٌظيوبر:
Control Loop Closed

z = 0V P - Controller

w = 3V

هحل اًذاصُ گيشي:
Measurement Point = Xd
خَاػشِ ّب:
 دس حبلز (ج) چشا دس ايي حبلز سبثغ خغبي ػيؼشن ثيـشش هي ؿَد؟

PID
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12 ُخطبي ضوبر
:ُ(الف) ؿوبسُ ٍ ًبم فبيل ثجز ؿذ
:سٌظيوبر
w =3V z = 0V PID - Controller

Control Loop Closed
:هحل اًذاصُ گيشي

Measurement Point = Xd
:ُ(ة) ؿوبسُ ٍ ًبم فبيل ثجز ؿذ
:سٌظيوبر
w = 3V

z = 0V P - Controller

Control Loop Closed
:هحل اًذاصُ گيشي

Measurement Point = Xd
:ُ(ج) ؿوبسُ ٍ اػن فبيل ثجز ؿذ
:سٌظيوبر
w = 0V

z=

P - Controller

Control Loop Open
:هحل اًذاصُ گيشي

Measurement Point = Xa
:خَاػشِ ّب
. خغبي ايدبد ؿذُ سا سحليل وٌيذ, ثشاي ّش حبلز

PID
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