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دانشگاه زنجانکنترل خطی هايدستور کار آزمایشگاه سیستم

مقدمه

کار سعی شده است، دستورکار حاضر جهت استفاده در آزمایشگاه کنترل خطی نگارش شده است. در نگارش این دستور
که استفاده زیادي در درس MATLABایشات مورد توجه قرار گیرد همچنین دستورات هاي مفهومی و عملی کنترل در آزمجنبه

کنترل خطی دارند، عالوه بر آزمایش اول در طول آزمایشات به فراخور موضوع مورد استفاده و سوال قرار گیرند. عالوه بر اینها به 
گزارش طراحی شده است و ها به صورت پیشاین بخشبه طوري که،اي شده استسازي توجه بسیار ویژههاي تئوري و شبیهجنبه

سازي عالوه بر اینکه آمادگی هاي تئوري و شبیهشوند. این توجه ویژه به جنبهدرصد آزمایشات را شامل می70حداقل در حدود 
دهد زیرا مهندسی سوق میآورد، محیط انجام آزمایشات و انتظارات را از قالب تکنسینی به کافی قبل از انجام آزمایش را فراهم می

ها که بدون شود و از روال مرسوم آزمایشگاهاست، اجرا میسازي و آزمایش عملی سه مرحله یک کار مهندسی که تحلیل، شبیه
گیرد. پذیرد، فاصله میشود و توجیه نتایج عملی به جاي تایید نتایج تحلیلی صورت میآمادگی اولیه آزمایشات متعدد انجام می

هاي موجود مطابقت دارد. همچنین سعی شده است برخی جلسه طراحی شده است و با سیستمیازدهآزمایشات براي انجام در تعداد 
ها و تعداد زیاد آزمایشات برطرف گردد. در پایان از اساتید گرانقدر و دانشجویان عزیز از اشکاالت منجمله سرعت بسیار کم سیستم

ت و ایرادات موجود و یا پیشنهادات سازنده خود را به نگارنده منتقل نمایند.شود که هر گونه اشکاالدرخواست می
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فهرست آزمایشات

کنترلاساسی علم آشنایی با مفاهیم آزمایش صفر:

در کنترل خطیMATLABآشنایی با دستورات آزمایش یک:

حلقه بازبررسی سیستم مرتبه اولآزمایش دو:

PIو Pکننده با کنترلسیستم مرتبه اولحلقه بسته ترل کنآزمایش سه:

PIDو PDکننده کنترل حلقه بسته سیستم مرتبه اول با کنترلآزمایش چهار:

حلقه بازبررسی سیستم مرتبه دومآزمایش پنج:

Lead-Lagکننده کنترلمرتبه دوم باسیستمبستهحلقهکنترلآزمایش شش:

نیکولززیگلرروشبهشدهطراحیPIDکننده کنترلبامرتبه سه سیستمستهبحلقهکنترلآزمایش هفت:

حلقه بازبررسی سیستم سرو موتور:هشتآزمایش

PIDکننده با کنترلسرو موتور سیستم سرعت حلقه بسته کنترل :نهآزمایش

PDکنندهکنترلباموتورسروسیستمموقعیتبستهحلقهکنترل:دهآزمایش

صنعتیواقعی الکترونیکی، نیوماتیکی و PIDبررسی یک : زدهیاآزمایش
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نکات کلی که باید در این آزمایشگاه رعایت کرد:

در جلسه 11شود و گزارش کار آزمایش شته شده و تحویل داده میگزارش کار آزمایش صفر در همان جلسه اول نو
شود.امتحان تحویل داده می

 و آماده شدهگزارش (قبل از انجام بخش عملی) سازي به صورت پیشش تئوري و شبیهبخ10- 1در تمامی آزمایشات
شود.نتایج بخش عملی در همان جلسه در گزارش کار مذکور وارد شده و تحویل داده می

آورده شده و در یک جدول واحدسازي و عملی باید در تمامی آزمایشات نتایج عددي حاصل از بخش تئوري، شبیه
سه شوند و علل اختالف تحلیل مهندسی شود.مقای

ها به روش سعی و خطا دقت شود با توجه به عدم امکان اعمال عملی، مقادیر طراحی شده براي کنندهدر طراحی کنترل
Kp وKi و براي 500کمتر ازKd باشد.1کمتر از

طبق دستوالعمل زیر انجام دهید:ها رانظیم مقادیر پارامترهاي ماژولت
oتنظیمی هايقدار پارامترم)a وb براي ماژول سیستم ((E307) ، مقدار مقاومت تنظیمی مربوط به آن بر بابرابر

باشد، مقاومت 10برابر aبه عنوان مثال اگر در آزمایشی مقدار خواسته شده براي پارامتر است. حسب کیلو اهم 
کیلو اهم باید قرار داد. 10مربوطه را روي 

o دار پارامترهاي تنظیمی (مقبراي تنظیمKp،Ki وKdو انتگرالیکننده تناسبی، کنترلهاي) براي ماژول
برابر با مقدار مقاومت تنظیمیتوجه شود. مقادیر این پارامترهاسلکتور به عدد، )E304و E302،E303(مشتقی 

است.رضربدر مقدار سلکتومربوط به آن بر حسب کیلو اهم 
o) مقدار پارامتر تنظیمیKd(کننده مشتقی) براي ماژول کنترلE304 برابر یک صدم مقدار مقاومت تنظیمی ،(

مربوط به آن بر حسب کیلو اهم است.
oکننده براي اینکه بهره ماژول جمع)E305،(باید پیچ تنظیم آن در مقدار ماکزیمم تنظیم گردد. ،واحد شود

هرتز قرار دهید.1ولت) و فرکانس 5/1ولت (بین صفر و 5/1با دامنه ،لتاژ ورودي را مربعیدر تمامی آزمایشات و
 ابتدا اتصاالت مربوط به آزمایش را برقرار نموده و پارامترهاي مورد نیاز را تنظیم نمایید. آنگاه پس از اطمینان از درستی

اتصال برق نمائید.اتصاالت آزمایش و تغذیه هاي هر کدام از ماژول ها، اقدام به
وصل نگردند زیرا در این صورت ماژول تغذیه آسیب جابجاها به هم دقت شود که به هیچ وجهدر اتصال تغذیه ماژول

جدي خواهد دید.
 دستورکار حاضر صرفا براي استفاده در را در جاي خود قرار دهید.تمامی وسایلو میز را مرتبپس از انجام آزمایشات

آن را از آزمایشگاه خارج نکنید و براي تهیه فایل دستورکار به سایت دانشگاه مراجعه نمائید.باشد. لطفاٌآزمایشگاه می
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آشنایی با مفاهیم اساسی علم کنترل: صفرآزمایش 

هاي کنترلآشنایی با مفاهیم و سیستمهدف از آزمایش:

را شرح دهید.Processفرآیند یایاPlantمفهوم سیستم یا -1
باشد؟افزاري خروجی در یک سیستم چه میخروجی در یک سیستم چه مفهومی دارد؟ مفهوم سخت-2
باشد؟تفاوت ورودي کنترلی و ورودي اغتشاشی و ورودي نویز چه میورودي در یک سیستم چه مفهومی دارد؟-3
در کنترل خطی استفاده مدل نوع کدام وآید؟ انواع آن چیستچگونه به دست میومدل یک سیستم به چه معنی است-4

زیادتري دارد؟
باشد؟ براي یک سیستم فیزیکی مرتبه سیستم را به صورت شهودي چگونه به دست آوریم؟ منظور از مرتبه سیستم چه می-5
باشد؟چه مییک سیستم قطب و صفر در فهوم ریاضی و فیزیکیم- 6
نا یا غیر خطی، چند ورودي چند خروجی، متغیر یا هایی است؟ (خطی ابزار تابع تبدیل در کنترل براي مطالعه چه سیستم-7

).متغیر با زمان، معین یا نامعین، با یا بدون شرایط اولیه
به صورت شهودي چگونه تشخیص دهیم که سیستم مفروض خطی است یا غیر خطی؟-8
به صورت شهودي چگونه تشخیص دهیم که سیستم مفروض متغیر با زمان است یا نامتغیر با زمان؟-9

کننده نام ببرید.اي خوب است؟ چند کنترلکنندهچه کنترلباشد؟کننده در یک سیستم چه میکنترلمفهوم-10
؟و به چه منظوري به کار می رودکننده یا ... در سیستم کنترل چیستیا درایور یا تقویتActuatorمفهوم محرك یا -11
چیست؟در یک سیستم کنترل Transducerمفهوم سنسور یا حسگر یا مبدل یا -12
مزایاي فیدبک چیست؟دارد؟feedforwardخورد یا به چه مفهومی است و چه تفاوتی با پیشfeedbackپسخورد یا -13
شود؟به صورت شهودي بگوئید فیدبک منفی چرا باعث پایداري و فیدبک مثبت باعث ناپایداري می-14
تعریف پایداري و ناپایداري در کنترل خطی چیست؟ -15
ي و ناپایداري چیست؟مفهوم فیزیکی پایدار- 16
ه خوب و ناپایداري همواره بد است؟ براي هر یک مثال نقض بزنید.راوآیا پایداري هم-17
هاي سیستم کنترل استاندارد نشان داده شده در شکل زیر را بنویسید.و سیگنالهاهاي زیر بلوكبراي سیستم-18

 کنترل دماي اتاق با بخاري توسط شخص
کنترل تورم توسط دولت
ل ارتفاع پروازي هواپیماکنتر

کنترل دبی خط لوله توسط پمپ
کنترل سرعت خودرو توسط راننده
.یک سیستم خودتان مثال بزنید

هاي مجموعه آموزشی و نحوه کار با اسیلوسکوپ دیجیتال آشنا شوید.با ماژول-19
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در کنترل خطیMATLABآشنایی با دستورات آزمایش اول: 

رقم اول شماره دانشجویی از سمت چپ به صورت نزولی و ضرایب مخرج سهضرایب صورت برابر دیلی باتابع تببراي سیستمی با
موارد زیر را اعمال کنید.برابر پنج رقم بعدي شماره دانشجویی به صورت نزولی 

تابع تبدیل سیستم را تعریف کنید..1
ا بررسی کنید.هاي سیستم را محاسبه کرده و پایداري سیستم حلقه باز رصفرها و قطب.2
است؟هاهندسی ریشهمحاسبه کنید. آیا این نقطه جزء مکان3j+1-اندازه و زاویه تابع تبدیل را در .3
تابع تبدیل را به کسرهاي جزئی تجزیه کنید..4
سیستم را به فضاي حالت تبدیل کرده و با محاسبه مقادیر ویژه پایداري سیستم حلقه باز را بررسی کنید..5
.را به دست آوریدشیب سیستم حلقه بسته با فیدبک منفی واحد را رسم و خطاي حالت ماندگارپاسخ به ورودي .6
براي پایداري حلقه بسته را به دست آورید.kها، محدوده با رسم مکان هندسی ریشه.7
به دست آمده در بخش قبل را تحقیق کنید.kبا رسم منحنی نایکوئیست، درستی محدوده .8
کانس قطع فاز، فرکانس قطع بهره، حاشیه فاز و حاشیه بهره را محاسبه کنید.با رسم نمودار بود فر.9

اي طراحی کنید که سیستم حلقه بسته به کنندهبا سعی و خطا کنترلسازي سیستم در محیط سیمولینک،شبیهبا .10
ه داشته باشد.ثانی2درصد و زمان نشست زیر 10درصد، باالزدگی زیر 5ازاي ورودي پله خطاي حالت ماندگار زیر 

را به صورت فایل سیمولینک تحویل دهید.10(به صورت کد و سپس نتیجه) و نتایج Wordرا در یک فایل 9تا 1نتایج توجه:

استفاده کنید.helpتوانید از دستورات زیر براي این تمرین استفاده کنید. براي راهنمایی بیشتر از دستور میراهنمایی:

ستوردتوضیحدستورتوضیح
)tfتعریف تابع تبدیل با ضرایبjordan(A)=[V,J]فرم جردنمحاسبه  صورتبردار ضرایب , مخرجبردار ضرایب )

,بردار صفرها)zpkصفر و قطبتعریف تابع تبدیل با (تابع تبدیل)stepپاسخ پله هابردار قطب (بهره,
zeroصفرهاي تابع تبدیل(تابع تبدیل)impulseپاسخ ضربه ( تبدیلتابع )

)seriesضرب دو تابع تبدیل 1ابع تبدیلت , poleي تابع تبدیلهاقطب2(تابع تبدیل (تابع تبدیل)
)parallelجمع دو تابع تبدیل 1ابع تبدیلت , )rootsايهاي چند جملهریشه2(تابع تبدیل ايبردار ضرایب چند جمله )

,تابع تبدیل)lsimپاسخ به ورودي دلخواه ,ورودي )tf2zpیل تابع تبدیل به صفر و قطبتبد(زمان صورتبردار ضرایب , مخرجبردار ضرایب )

)polyهااي از ریشهمحاسبه چند جملهeig(A)=[V,D]بردارها و مقادیر ویژه ايهاي چندجملهبردار ریشه )

)polyvalايمحاسبه مقدار چند جمله(تابع تبدیل)rlocusهامکان هندسی ریشه ايملهبردار ضرایب چند ج , (عدد
ss2zp(A,B,C,D)=[Z,P,K]به صفر و قطبفضاي حالت(تابع تبدیل)bodeنمودار بود

zp2ss(Z,P,K)=[A,B,C,D]صفر و قطب به فضاي حالت(عدد)phaseزاویه عدد مختلط

tf2ss=[A,B,C,D]تبدیل تابع تبدیل به فضاي حالت(عدد)angleزاویه عدد مختلط ( صورتضرایب ضرایب, خرجم )

ss2tf(A,B,C,D)=[Num,Den]به تابع تبدیلتبدیل فضاي حالت(عدد)absاندازه عدد مختلط

)convايضرب دو چند جمله(عدد)rad2degتبدیل رادیان به درجه 1ايضرایب چندجمله , 2ايضرایب چندجمله )

)feedbackفیدبک دو تابع تبدیل(تابع تبدیل)residue=[r,p,k]تجزیه به کسرهاي جزئی 1ابع تبدیلت , 2ابع تبدیلت (نوع فیدبک,
(تابع تبدیل)nyquistنمودار نایکوئیست(تابع تبدیل)margin=[Gm,Pm,Wcg,Wcp]حد فاز و بهره
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حلقه بازبررسی سیستم مرتبه اولآزمایش دوم: 

در حالت حلقه بازاولسیستم مرتبههاي پاسخبهره سیستم در مشخصهمقدار بررسی اثر محل قطب و هدف از آزمایش:

:تئوري

شرح دهید.آنتبه اول بودنربر مرا بینید مثال بزنید و استدالل خود سیستم مرتبه اول که در اطراف خود مییک-1
براي سیستم مرحله قبل به صورت شهودي ثابت زمانی و بهره آن را محاسبه و با استدالل بیان کنید.-2
به دست آورده و اثر افزایش هر را پله با دامنه مورد نظربه ورودي در حوزه زمان پاسخ سیستم مرتبه اول استاندارد زیر-3

هاي پاسخ از جمله ثابت زمانی و خطاي حالت ماندگار تحقیق کنید.را روي مشخصهTو a ،bیک از پارامترهاي 

را محاسبه کنید.مورد نظرپله با دامنه به ورودي به ازاي مقادیر زیر ثابت زمانی و خطاي حالت ماندگار سیستم -4

abTشماره

1431
2631
3651

سازي:شبیه

سازي کرده و نتایج عددي شبیهپله با دامنه مورد نظربه ازاي ورودي Simulinkآزمایشات بخش تئوري را در محیط 
کنید.سازي (ثابت زمانی و خطاي حالت ماندگار) را با تئوري مقایسه به دست آمده از شبیه

عملی:

را ) ثابت زمانی و خطاي حالت ماندگارنتایج عددي حاصل از آن (آزمایشات گفته شده را به صورت عملی انجام دهید و .1
مقایسه کنید. در صورت اختالف تحلیل مهندسی خود را ارائه دهید.در یک جدولسازي با نتایج تئوري و شبیه

را به روش عملی به ) a ،b(شناسایی پاسخ پله پارامترهاي مجهول سیستم به روش a،bبا تنظیم مقادیر نامشخص براي .2
هاي مربوطه نتیجه را با واقعیت مقایسه کنید.گیري مقاومتدست آورده و سپس با اندازه
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PIوPکنندهکنترلبااولمرتبهسیستمبستهحلقهکنترلوم: سآزمایش 

در حالت حلقه بستهسیستم مرتبه اولهاي پاسخدر مشخصهPIو Pهاي هکنندبررسی اثر ضرایب کنترلهدف از آزمایش:

تئوري:

شرح از کتب کنترل خطی یا صنعتی را )کد و...یاالکترونیکییا(مکانیکیواقعیPIDوP ،PIکننده ساختار یک کنترل.1
دهید.

ها (پایداري، خطاي حالت ماندگار، روي پاسخ سیستمPIDکنندهاثرات عمومی افزایش و کاهش هر یک از ضرایب کنتر.2
نویزپذیري، سرعت پاسخ، پهناي باند، حد بهره، حد فاز، نوسان و... ) را از مراجع مختلف تحقیق و ذکر کنید.

با در حوزه زمان به ورودي پله انتگرالی را - کنترل حلقه بسته مرتبه اول با کنترلرهاي تناسبی و تناسبیپاسخ سیستم .3
هاي پاسخ را روي مشخصهKIو a ،b،T ،KPهر یک از پارامترهاي یا کاهش دست آورده و اثر افزایش بهدامنه مورد نظر

تحقیق کنید.، باالزدگی، زمان نشست و زمان خیزخطاي حالت ماندگار،از جمله ثابت زمانی

سازي:شبیه

طوري طراحی با سعی و خطا کننده مربوطه را رلمرتبه اول با پارامترهاي داده شده در جدول، کنتسازي سیستمبا شبیه.1
دارا باشد.به صورت حداقلیمشخصات خواسته شده را ،کنید که پاسخ

ضرایب هر یک از ها براي مورد سوم جدول، اثر تغییرات رسم مکان هندسی ریشهبازنویسی معادله مشخصه و با .2
هاي حلقه بسته و نوع پاسخی که انتظار دارید، تحقیق بر روي محل قطببا فرض ثابت بودن دیگري کننده را کنترل
کنید.

ی:عمل

، خطاي حالت ماندگار، زمان خیزعددي حاصل از آن (آزمایشات گفته شده را به صورت عملی انجام دهید و نتایج 
تحلیل مهندسی خود را ارائه ،در صورت اختالفومقایسه در یک جدولسازي را با نتایج تئوري و شبیه) باالزدگی

دهید.

abTکنترلرشماره
خطاي حالت 
ماندگار (%)

0زمان خیز 
درصد90تا 

باالزدگی
(%)KPKIesstrMP

1P251505/00
2P51010505/00
3PI44101/010
4PI10101001/020



دانشگاه زنجانکنترل خطی هايدستور کار آزمایشگاه سیستم

PIDوPDکنندهکنترلبااولمرتبهسیستمبستهحلقهکنترلآزمایش چهارم: 

در حالت حلقه بستهسیستم مرتبه اولهاي پاسخدر مشخصهPIDوPDهاي کنندهبررسی اثر ضرایب کنترلهدف از آزمایش:

تئوري:

را در حوزه زمان به مشتقی-انتگرالی-و تناسبیمشتقی- پاسخ سیستم کنترل حلقه بسته مرتبه اول با کنترلرهاي تناسبی.1
را روي Kdو KIو KPبه دست آورده و اثر افزایش یا کاهش هر یک از پارامترهاي با دامنه مورد نظرپلهورودي 
هاي پاسخ از جمله ثابت زمانی، خطاي حالت ماندگار، باالزدگی، زمان نشست و زمان خیز تحقیق کنید.مشخصه

سازي:شبیه

کننده مربوطه را طوري طراحی کنید که پاسخ، مرتبه اول با پارامترهاي داده شده در جدول، کنترلستمسازي سیبا شبیه.1
دارا باشد.به صورت حداقلی مشخصات خواسته شده را 

abTکنترلرشماره
خطاي حالت 
ماندگار (%)

0زمان خیز 
درصد90تا 

باالزدگی
(%)KPKIKdesstrMP

1PD251101/00
2PD51010101/00
3PID44102/020
4PID10101002/020

ضرایب هر یک از جدول، اثر تغییرات دومها براي مورد رسم مکان هندسی ریشهبازنویسی معادله مشخصه و با .2
اي حلقه بسته و نوع پاسخی که انتظار دارید، هبر روي محل قطببا فرض ثابت بودن بقیه پارامترها کننده را کنترل

تحقیق کنید.
هاي زمانی پاسخ بحث کنید.با محاسبه حد فاز و بهره براي هر یک از آزمایشات بر روي ارتباط این مفاهیم با مشخصه.3

عملی:

ماندگار، ، خطاي حالت زمان خیز(آن عددي حاصل از آزمایشات گفته شده را به صورت عملی انجام دهید و نتایج 
مقایسه کنید. در صورت اختالف تحلیل مهندسی خود را ارائه در یک جدولسازي را با نتایج تئوري و شبیه) باالزدگی

دهید.



دانشگاه زنجانکنترل خطی هايدستور کار آزمایشگاه سیستم

حلقه بازاستاندارد دومبررسی سیستم مرتبه : پنجمآزمایش 
در حالت حلقه بازدومبه سیستم مرتهاي پاسخها و مقدار بهره سیستم در مشخصهبررسی اثر محل قطبهدف از آزمایش:

تئوري:

بینید مثال بزنید و استدالل خود را بر مرتبه دوم بودن آن شرح دهید.یک سیستم مرتبه دوم که در اطراف خود می-1
براي سیستم مرحله قبل به صورت شهودي زمان خیز، باالزدگی و بهره آن را محاسبه و با استدالل بیان کنید.-2
هر تغییربه دست آورده و اثر را پله با دامنه مورد نظربه ورودي تاندارد زیر در حوزه زمان اسدومپاسخ سیستم مرتبه -3

زمان خیز، زمان نشست، درصد باالزدگی، زمان پیک و هاي پاسخ از جمله را روي مشخصهTو a ،bیک از پارامترهاي 
تحقیق کنید.به ورودي پله و شیب واحد را خطاي حالت ماندگار 

»به دوم استانداردمرت« 

فرکانس فرکانس طبیعی نامیرا، هاي حلقه بسته، محل قطبرا بدست آورید. Tو a, bهاي جدول زیر مقادیر ξبه ازاي -4
به خطاي حالت ماندگار و پله با دامنه مورد نظربه ورودي و پیک، درصد باالزدگی خیز، نشستهايزمانمیرایی، 
واحد را محاسبه کنید.شیبورودي 

abTشماره

ξ=0

0<ξ<1

ξ=1

ξ>1

سازي کرده و نتایج شبیهپله با دامنه مورد نظربه ازاي ورودي Simulinkآزمایشات بخش تئوري را در محیط . 1سازي:شبیه
با تئوري مقایسه کنید.و پیک، درصد باالزدگی) را هاي خیز، نشست(زمانسازي شبیهعددي به دست آمده از 

ها و پاسخ روي محل قطب2براي آزمایش را bها براي بهره حلقه، اثر تغییرات پارامتر با رسم مکان هندسی ریشه.2
مورد انتظار تحقیق کنید.

و پیک، درصد هاي خیز، نشست(زمانعددي به دست آمدهآزمایشات گفته شده را به صورت عملی انجام دهید و نتایج . 1عملی:
مقایسه کنید. در صورت اختالف تحلیل مهندسی خود را ارائه دهید.در یک جدول سازي ایج تئوري و شبیهرا با نتباالزدگی) 

) را به روش عملی به دست a ،bپارامترهاي مجهول سیستم (،به روش شناسایی پاسخ پلهa،bبا تنظیم مقادیر نامشخص براي .2
را با واقعیت مقایسه کنید.هاي مربوطه نتیجهگیري مقاومتآورده و سپس با اندازه



دانشگاه زنجانکنترل خطی هايدستور کار آزمایشگاه سیستم

Lagو Leadکننده کنترلبامرتبه دوم سیستمبستهحلقهکنترلآزمایش ششم: 

Lagو Leadهاي کنندهبررسی و مقایسه پاسخ حلقه بسته سیستم مرتبه دوم با کنترلهدف از آزمایش:

تئوري:

ید. را بنویسLagو Leadهاي کنندهویژگیها و مزایاي و معایب کنترل.1
دارند؟Lagو Leadچه ارتباطی به کنترلرهايPIDو PI ،PDهاي صنعتی کنندهکنترل.2
ها را توضیح دهید.به روش مکان هندسی ریشهLagو Leadمراحل طراحی کنترل کننده .3
)براي سیستم با تابع تبدیل حلقه باز .4 درصد 10باالزدگی اي طراحی کنید که پاسخ حلقه بسته داراي کنندهکنترل(

ثانیه باشد. 5/0و زمان نشست 
؟چقدر انتظار رسیدن به پاسخ مد نظر با کنترلر طراحی شده را دارید؟ چرا.5
طراحی شده توانایی برآورده کردن این خواسته را دارد؟ مد نظر باشد آیا کنترلر10ثابت خطاي سرعت برابر حداقل اگر .6

د؟ در صورت پاسخ منفی چه پیشنهادي داری

سازي:شبیه

سازي کنید و صحت موارد خواسته شده را تحقیق کنید.کننده طراحی شده را شبیهسیستم حلقه بسته با کنترل

عملی:

(زمانسازي کرده و نتایج عددي به دست آمده صورت عملی پیادهکننده طراحی شده را به سیستم حلقه بسته با کنترل
مقایسه کنید. در صورت در یک جدول سازي را با نتایج تئوري و شبیهماندگار) نشست، درصد باالزدگی و خطاي حالت 

اختالف تحلیل مهندسی خود را ارائه دهید.



دانشگاه زنجانکنترل خطی هايدستور کار آزمایشگاه سیستم

طراحی شده به روش زیگلر نیکولزPIDکنندهکنترلبامرتبه سه سیستمبستهحلقهکنترلم: هفتآزمایش 

نیکولز-با کنترلرهاي طراحی شده به روش زیگلرسهمرتبه سیستم تهو مقایسه پاسخ حلقه بسبررسی هدف از آزمایش:

تئوري:

.بنویسیداز مراجع را نیکولز- به روش زیگلرPIDو P،PIهايکنندهروش طراحی کنترلدو 

سازي:شبیه

نیکولز - زیگلر،(حوزه زمان)روش اولنیکولز-زیگلرروش سهرا به PIDکنندهضرایب کنترل، جدول زیربه ازاي مقادیر .1
سازي نمائید. کیفیت پاسخ طراحی کرده و سیستم حلقه بسته را شبیهو سعی و خطا (حوزه فرکانس) روش دوم 

و نوشتهرا به دست آورده و در جدول روش سهرا در )و خطاي حالت ماندگاردرصد باالزدگیوهاي خیز، نشستزمان(
ا هم مقایسه کنید.ب

شناسایینتایج روشabTشماره
KpKiKdtrtsMPess

τd یاTτ یاK

15151
ZNروش اول 

ZNروش دوم 

سعی و خطا

210151
ZNروش اول 

ZNروش دوم 

سعی و خطا
سازي مقایسه ایی شده در روش اول را با کاهش مرتبه محاسبه و با شبیهبراي دو آزمایش فوق ثابت زمانی شناس.2

کنید.
مکان، بود و راث، براي دو آزمایش فوق بهره و دوره تناوب نوسانات نامیراي شناسایی شده در روش دوم را با .3

سازي مقایسه کنید.نایکوئیست به دست آورده و با مقادیر به دست آمده شبیه

عملی:

و نشست، درصد باالزدگیوهاي خیز(زمانفته شده را به صورت عملی انجام دهید و نتایج عددي به دست آمده آزمایشات گ
تحلیل مهندسی خود را ارائه مقایسه کنید. در صورت اختالف،در یک جدولسازي را با نتایج تئوري و شبیه) خطاي حالت ماندگار

دهید.



دانشگاه زنجانکنترل خطی هايدستور کار آزمایشگاه سیستم

حلقه بازDCموتورسروبررسی سیستم تم: شآزمایش ه

DCسرو موتور بررسی سیستم مدلسازي و هدف از آزمایش:

تئوري:

اي و سپس با خروجی زاویهتحریک مستقل با کنترل ولتاژ آرمیچر و خروجی سرعت DCیک موتور تابع تبدیل-1
را با نوشتن معادالت الکتریکی، مغناطیسی و مکانیکی حاکم به دست آورید.اي موقعیت زاویه

واقعی از دیتاشیت آن DCي موجود در مدل (مقاومت و اندوکتانس آرمیچر، ممان اینرسی و...) را براي موتور پارامترها-2
را (خروجی سرعت) تقریب مرتبه اول مدل DCو با توجه به آنها ثابت زمانی و بهره بیابیدساز افزارهاي شبیهو یا نرم

.محاسبه کنید
ند، مثال بزنید.ناي کنترل یک متغیر فیزیکی استفاده می کچند سیستم کنترل واقعی که از موتور بر-3
اي را تشریح کنید.  اي و دو سنسور موقعیت زاویهاصول عملکرد دو سنسور سرعت زاویه، ساختار واز کتب ابزار دقیق-4

سازي:شبیه

ازي کرده و با شبیه سSimulinkدر محیط مرحله دوم بخش تئوري را DCمکانیکی موتور - مدل الکترومغناطیسی
با تئوري مقایسه کنید.آن را DCبهره ثابت زمانی و ،پلهنامی اعمال ولتاژ 

عملی:

آن را شناسایی کنید.DCموجود، ثابت زمانی و بهره DCاي به موتور با اعمال ولتاژ پله.1
سنسور سرعت و موقعیت موجود بر روي سیستم سرو موتور را به طور کامل تشریح کنید..2



دانشگاه زنجانکنترل خطی هايدستور کار آزمایشگاه سیستم

PIDکنندهکنترلباسرو موتور سیستمسرعت بستهحلقهکنترل: نهمزمایش آ

کنترل سرعت سرو موتور سیستم هاي پاسخدر مشخصهPIDکنندهبررسی اثر ضرایب کنترلهدف از آزمایش:

تئوري:

طوري طراحی راPIDکننده به روش جایابی قطب و صفر کنترل،در آزمایش قبلDCموتور مدل شناسایی شدهبراي .1
باشد. 20) برابر kvقرار گیرند و ثابت خطاي سرعت (-٣/j2±۵در حلقه بستههاي کنید که قطب

هاي غالب را با توجه به محل قطبهاي پاسخ از جمله خطاي حالت ماندگار، باالزدگی، زمان نشست و زمان خیز خصهمش.2
.محاسبه نمائید

ه شده را دارا باشد. در این مورد بحث کنید.هاي محاسبچقدر انتظار دارید پاسخ مشخصه.3

سازي:شبیه

در آزمایش قبلDCشناسایی شده موتور مدل با DCکنترل سرعت حلقه بسته سرو موتور سازي سیستمبا شبیه.1
را به دست آورده و با مقادیر هاي پاسخ از جمله خطاي حالت ماندگار، باالزدگی، زمان نشست و زمان خیز خصهمش
سبه شده در بخش تئوري مقایسه کنید.محا

قرار دارند.-٣/j2±۵در براي بهره واحد هاي حلقه بسته ها تحقیق کنید که محل قطبرسم مکان هندسی ریشه.2
ها، ، مکان هندسی ریشهنایکوئیستپایداري با معیار Kpمحدوده پایداري سیستم  حلقه بسته را به ازاي تغییرات .3

بدست آورید.ثنمودارهاي بود و روش را
حداکثرثانیه و باالزدگی5/1حداکثرثانیه، زمان نشست1/0حداکثربا زمان پیکPIDکننده به روش سعی و خطا کنترل.4

.و مقادیر آنها را براي کنترلر طراحی شده گزارش کنیددرصد طراحی کنید10

عملی:

و نتایج عددي کنید سازيپیادهکننده طراحی شده نترلرا به ازاي دو کDCکنترل سرعت حلقه بسته سرو موتور سیستم.1
در یک جدول سازي ) را با نتایج تئوري و شبیهخطاي حالت ماندگار، باالزدگی، زمان نشست و زمان خیزحاصل از آن (

مقایسه کنید. در صورت اختالف تحلیل مهندسی خود را ارائه دهید.
تحقیق کنید.محدوده پایداري به دست آمده را به صورت عملی.2



دانشگاه زنجانکنترل خطی هايدستور کار آزمایشگاه سیستم

PDکنندهکنترلباسرو موتور سیستمموقعیت بستهحلقهکنترل: دهمآزمایش 

کنترل موقعیت سرو موتور سیستم هاي پاسخدر مشخصهPDکنندهبررسی اثر ضرایب کنترلهدف از آزمایش:

تئوري:

به همراه بهره مربوط اي خروجی موقعیتهشتم به همراه یک انتگرالگیر بردر آزمایش DCموتور مدل شناسایی شدهبراي .1
را طوري طراحی کنید که PDکننده به روش جایابی قطب و صفر کنترل،)×به گیربکس و سنسور موقعیت (

قرار گیرند. j2.5±-5هاي حلقه بسته در قطب
هاي غالب ا با توجه به محل قطبرهاي پاسخ از جمله خطاي حالت ماندگار، باالزدگی، زمان نشست و زمان خیز خصهمش.2

.محاسبه نمائید
هاي محاسبه شده را دارا باشد. در این مورد بحث کنید.چقدر انتظار دارید پاسخ مشخصه.3
کننده استفاده نشده است؟چرا در این سیستم جمله انتگرالگیر در کنترل.4
دارد؟ چرا؟Under Shootآیا پاسخ در ابتدا .5

سازي:شبیه

هاي پاسخ از جمله خطاي حالت ماندگار، خصهمش،DCحلقه بسته سرو موتور موقعیتکنترل سازي سیستمبا شبیه.1
را به دست آورده و با مقادیر محاسبه شده در بخش تئوري مقایسه کنید.باالزدگی، زمان نشست و زمان خیز 

قرار دارند.j2.5±-5ه بسته در هاي حلقها تحقیق کنید که محل قطببا رسم مکان هندسی ریشه.2
نایکوئیست، مکان ، بود و روش راث بدست نمودارهايبا Kdمحدوده پایداري سیستم  حلقه بسته را به ازاي تغییرات .3

آورید.
درصد طراحی کنید.15ثانیه و باالزدگی 5/0ثانیه، زمان نشست 1/0با زمان پیک PDکننده به روش سعی و خطا کنترل.4

عملی:

سازي کنید و نتایج کننده طراحی شده پیادهرا به ازاي دو کنترلDCحلقه بسته سرو موتور موقعیتکنترل ستمسی.1
در یک سازي ) را با نتایج تئوري و شبیهخطاي حالت ماندگار، باالزدگی، زمان نشست و زمان خیزعددي حاصل از آن (

را ارائه دهید.در صورت اختالف تحلیل مهندسی خودومقایسه کنیدجدول 
محدوده پایداري به دست آمده را به صورت عملی تحقیق کنید..2



دانشگاه زنجانکنترل خطی هايدستور کار آزمایشگاه سیستم

الکترونیکی، نیوماتیکی و صنعتیدیجیتال، واقعی PIDبررسی یک : یازدهمآزمایش 

واقعی PIDهاي کنندهبررسی کنترلهدف از آزمایش:

سازي با بلوك سیستم مشخص نتایج شبیهبنویسید و براي یک MATLABدیجیتال را به صورت کد PIDکد مربوط به -1
PID کنید.تحلیلعلت آن را در صورت اختالف و را با کد نوشته شده مقایسه کنید

ر حسب ضرایب دار قطعات را برا از مراجع به طور کامل تشریح کرده و مقPIDکننده یک مدار الکترونیکی کنترل-2
کننده به دست آورید.کنترل

نیوماتیکی را از کتاب کنترل صنعتی یا مراجع دیگر به طور کامل تشریح کرده و نحوه PIDکنندهساختار یک کنترل-3
کننده را شرح دهید.تنظیم ضرایب کنترل

هاي فنی آن را ذکر کرده و نحوه تنظیم ضرایب صنعتی را به طور کامل مطالعه کنید. مشخصهPIDدیتا شیت یک نمونه -4
کننده را شرح دهید.کنترل

ها بحث کنید. PIDسازي هاي پیادهمزایا و معایب هر کدام از روشدر مورد -5


