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 چکیده

شود، زیرا ها یافت میهای کنترل بسیاری از دانشگاهمعموال در آزمایشگاهامروزه سیستم گلوله و میله 

 گیرد.ساخت، مدلسازی و تئوری کنترل آن نسبتاساده انجام می

های سازی سیگنالکارایی بسیار باالیی در پیادهاز طرفی در سطوح دانشجویی و همچنین سطوح پیشرفته، 

عالقه اکثر دانشجویان و غیرخطی و پیشرفته دارد. از این رو این سیستم موردکنترلی مختلف از جمله کنترل

 اساتید مهندسی کنترل است. 

 رونی واین سیستم، پایداری و حذف اثر اغتشاشات بیکنترل  ترین چالش پیش روی دانشجویان درمهم

 داخلی سیستم است.

رل و پایدارسازی های معمول به کنتسازی مناسب، با یکی از تئوریدر این پایان نامه بنا داریم پس از مدل

 سیستم گلوله و میله بپردازیم.

و سپس با استفاده از انجام گرفته  1افزار متلبدر نرم سازیشبیهابتدا خواهد بود که  بدین صورتروش کار 

 . شودسازی عملی انجام میپیاده 2وی آردوینبردها
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 مقدمه 1-1

موزش آ یبرا یهاشگیآزما یهامدل ترینو محبوب نیاز مؤثرتر یکی لهیمو  گلوله کنترل سامانه     

 کنترل است. یمهندس یهاستمیس

 ساده اریآن را بس رایز رد،یگیطور گسترده مورد استفاده قرار مبهها در دانشگاه لهیمو  گلوله سامانهامروزه 

 موردآن  یروند نتوایکنترل که م یهاکیتکن حالنیستم درک کرد، و در عیس کیعنوان به توانیم

 .دهدیم پوشش را مدرن و کیکالس یمهم طراح یهاروش از یاریبس رد،یمطالعه قرار گ

  .است داریناپا زباحلقه درحالت ستمیس نیست که اا آن سامانه نیامهم  یژگیو

 3شفت یبر رو لهیم. دارد قرار یطوالن لهیم کی ینورد در باال یفوالد گلولهساده است،  اریبس ستمیس

به  یکیکنترل الکتر گنالیس کی اعمالتوان با یم نینصب شده است و بنابرا یکیموتور الکتر کی یخروج

  کننده موتور، محور مرکز آن را کج کرد. تیتقو

 

 .]1[به ساختار کلی سیستم گلوله و میله مربوط  :1-1شکل 

 را توسط میلهبر روی  گلولهاین است که به طور خودکار موقعیت  در این سامانه  کنترلسیگنال  وظیفه

قرار  یلهمدر مشخص در یک نقطه  گلوله. این کار کنترل دشوار است زیرا کنترل کند میلهتغییر زاویه 

، یت کنترل. در اصطالحااست میلهتقریبا متناسب با شیب این شتاب کند که با شتاب حرکت می وگیرد نمی

ثابت  بدون محدودیت برای ورودی (گلولهعیت ناپایدار است زیرا خروجی سیستم )موقباز سیستم حلقه

قعیت مطلوب بر در مو گلولهباید برای تثبیت سیستم و نگه داشتن از این رو یابد. ( افزایش میمیله)زاویه 

 مورد استفاده قرار گیرد.کنترل بازخورد  ،میلهروی 

                   
3  Shaft 
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تر باشد و تأثیر بسیار ساده یاروصل شده است. این باعث می شود کنترل فرایند بس 4وسرو به یک موتور میله

 .شته باشدوجود دا میلهبه  گلولهکمی از اتصاالت متقاطع از 

 میلهبر روی  گلولهموتور برای کنترل موقعیت  توسطاین است که از گشتاور تولید شده کنترلی ایده اصلی 

خطی، اطالعات از سنجشهای استفاده از تکنیکباشود. می رهاآزادانه  میلهبر روی  گلوله. کنیم استفاده

بازگردد، و  کنندهکنترلتواند به می خطاشود. این مینظر مقایسه موردو با مقادیر  شودگرفته می 5سنسور

 فرمان دهد. دست آوردن موقعیت دلخواههسپس به موتور برای ب

بااین حال، افقی خطی شود. ناحیه خطی است اما ممکن است در اطراف ریاضی این سیستم ذاتا غیر 6مدل

، مانند تثبیت افقی هواپیما در شودمی قعیهای وابسیاری از سیستمشامل ساده، هنوز  این مدل خطی

 هنگام فرود و در جریان هوای آشفته. 

های کنندهسنسور و اشباع محرک، کنترلدرونی  اغتشاشاتواقعی مانند  فرآیندبا در نظر گرفتن مشکالت 

 شوند.تر میکارآمدتر و قوی سیستم

 

 خچهیتار 1-2

ارائه شده  یک بررسی مختصر که در ذیل شده ها ساختهزمانقبال توسط بسیاری از سا میلهو  گلولهسیستم 

 است.

نشان  2-1ته است. یک عکس از سیستم در شکلساخ 1999خود را در سال و میله  گلولهسیستم  7هیرش

استفاده کرد. زاویه  گلولهگیری موقعیت برای اندازه 8یک سنسور اولتراسونیکاز داده شده است. این سیستم 

مبدل با یک مدار قدرتمند  دندهجعبهاندازه گیری شد. موتور با یک  9با استفاده از یک پتانسیومتر میله

  شود.کنترل می مشتقی-تناسبیکننده سیستم توسط کنترلاین رانده شد. 

                   
4  Servo 

5  Sensor 

6  Model 

7  Hirsch 

8  Ultrasonic 

9  Potentiometer 
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 ].1[ رشیه لهیگلوله و م ستمیس :2-1شکل 

 

-1طور که در شکلساخت، همان 2005در سال  "Ball on Beam Balancing"سیستم را به نام  10ارویو

ده استفاده کر گلولهگیری موقعیت برای اندازه سیم مقاومتی سنسوراز این سیستم  ،نشان داده شده است 3

 گلولهموقعیت آن کند که در نتیجه شبیه به یک پتانسیومتر عمل می یمقاومتسنج . سنسور موقعیتاست

 .آیددست میهب

 در این سیستم همچنینپردازش شد.  11دیجیتال محیط پردازش سیگنال نسور دراز س خروجی سیگنال 

-تناسبی کنندهکنترل. این سیستم توسط ه استافته استفاده شدیبا دنده کاهش جریان مستقیمیک موتوراز 

 شود.کنترل می مشتقی

ساخته شده است  12از اکریلیک میلهشامل این است که  میله بر روی  گلولهسیستم این های منفی جنبه

توسط  گلولهناگهانی شکننده باشد. عالوه بر این، اگرچه موقعیت  هایواکنشکه ممکن است برای 

، شود. بنابراینگیری و کنترل نمیاندازه میلهزاویه شیب اما شود، کنترل میمشتقی -تناسبی کنندهکنترل

  ندان قوی نیست.چسیستم 

                   
10  Arroyo 

11  Digital Signal Processing (DSP) 

12  Acrylic 
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 .]1[ارویو لهیگلوله م ستمیس شینما :3-1شکل 

 

 را توسط "  Balancer and BeamBall"یک سیستم به نام  13لیکهد مهندسی برق در دانشگاه دانشکده

این در اده شده است. نشان د 4-1ساخت که در شکل  2006در سال  ،سه تن از دانشجویان خبره خود

و یک  ییاب مقاومتیکپارچه، سنسور موقعیت دندهجعبهیک با جریان مستقیم سیستم یک موتور

کنترل  14کوادراتیک-رگوالتور خطی کنندهکنترلسیستم توسط این . شده استاستفاده  دیجیتالیرمزگذار

 شد.

م ممکن ( داشت. سیستمیلهو زاویه شیب  گلولهیک ورودی )ولتاژ موتور( و دو خروجی )موقعیت  سیستم 

دی در کنترل وروکوادراتیک -رگوالتور خطی لبسیار قوی باشد، زیرا روش فضای حالت با کنتر است

 بود شده مینیوم ساختهسنگین بود زیرا از آلو میله در این سیستم خوب است. چندگانه، خروجی چندگانه

 که در مقایسه با اکریلیک چگالی باالیی دارد.

                   
13  Lakehead 

14  Linear Quadratic Regulator (LQR) 
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 .]1[: مربوط به سیستم گلوله و میله دانشگاه لیکهد 4-1شکل 

 

نشان داده  5-1که در شکل ،"میلهو  گلولهماژول "محصول تجاری خود را به نام   2006در سال  15کوانسر

 یهای مقاومتشامل سنسور موقعیت ساخته شده توسط سیم میلهو  گلولهدهد. ماژول ارائه می است راشده 

-مشتقی-تناسبیکننده توان با یک کنترلاست. سیستم را می کاهنده دندهجعبهبا  وسروو یک موتور 

 کننده فضای حالت کنترل کرد.یا کنترل انتگرالی

 

 .]1[ کوانسر لهیماژول گلوله و م :5-1شکل 

 

 

                   
15  Quanser 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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و میله و  عملکرد سیستم گلوله دنبال بهینه سازیدانشجویان و اساتید دانشگاهی به امروزه بسیاری از

 رل کنند. کنتبه بهترین صورت های کنترل متنوع هستند تا بتوانند این سیستم غیرخطی را طراحی سیگنال

 پیشنهادات 7-1

یگزین سنسور توان سنسور فاصله سنج مقاومتی را جاتر سامانه گلوله و میله میبهتر و دقیقبرای عملکرد 

 تر خواهد بود. کم اغتشاشصورت مقدار تاثیر التراسونیک کرد که در این

بجای  غتشاش بیرونی حساس است، بهتر استباتوجه به اینکه سامانه گلوله و میله بسیار نسبت به ا

 های کنترل غیرخطی بهره برد. از روش ،انتگرالی-مشتقی-کننده تناسبیکنترل

باشد گذر میشود استفاده از فیلتر پایینپیشنهاد می اغتشاشهایی که برای کاهش اثر از روشیکی معموال 

تفاده از فیلتر اما توجه فرمایید که این روش در سامانه گلوله و میله چندان کارا نخواهد بود چرا که اس

 کند. میگردد و از این طریق عملکرد سیستم را دچار مشکل موجب افزایش تاخیر زمانی می

ها صل و برششد، هرچه فواتواند در عملکرد سیستم تاثیرگذار بابسیار مینیز روش طراحی مکانیکی قطعات 

 تر باشند، عملکرد سیستم بهینه خواهد بود. تر و منظمدقیق
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