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 لیست علائم و اختصارات

PID .................................................................................................................. انتگرالی -مشتقی -کنترل کننده تناسبی 

Kp .........................................................................  ضریب پخش تناسبی کنترل کنندهPID 

Kd .........................................................................  ضریب بخش مشتقی کنترل کنندهPID 

Ki ..........................................................................  ضریب بخش انتگرالی کنترل کننده 

M ..........................................................................  جرم توپ 

K ...........................................................................  ثابت معرف مشخصات توپ 

X ...........................................................................   محورX 

Y ...........................................................................   محورY 

x ...........................................................................   محورx بر روی صفحه 

y ...........................................................................   محورy بر روی صفحه 

α.......................................................................................................................  زاویه صفحه با افق در راستای محورx 

β .......................................................................................................................  زاویه صفحه با افق در راستای محورY 
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 چکیده

در این پایان نامه به معرفی سیستم توپ و صفحه و کاربرد آن در علم کنترل پرداخته خواهد شد. ابتدا مدل 

ریاضی سیستم از روی معادلات دینامیکی سیستم محاسبه می شود. سپس با استفاده از شبیه سازی مدل 

و به دست آوردن پاسخ پله سیستم، یک کنترل کننده خطی مناسب برای پایدارسازی و به دست ریاضی 

آوردن پاسخ سریع طراحی می گردد. در ادامه گزارش مشخصات سخت افزار )شامل میکرو کنترلر و مدارات 

ه شده صفحه ساخت جانبی(، نرم افزار )نرم افزار پردازش تصویر و برنامه میکرو کنترلر( و سازه دستگاه توپ و

شرح داده خواهد شد و در نهایت نتایج عملی به دست آمده از سیستم ساخته شده در چند آزمایش مختلف 

 از جمله: پایداری، کنترل مکان و کنترل مسیر توپ گزارش می گردد.
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 مقدمه

ل خواص سیستم به دلیسیستم توپ و صفحه یکی از سیستم های کلاسیک در تئوری کنترل می باشد. این 

غیر خطی، ناپایداری ذاتی و تعداد عملگر کمتر از درجه آزادی، پلتفورمی ایده آل جهت بررسی و مقایسه 

 الگوریتم های کنترلی مختلف در حوزه کنترل )دیجیتال( می باشد.

ه وسیله ب Y ،Xمحور  2سیستم توپ و صفحه دارای یک صفحه مسطح می باشد که زاویه آن نسبت به افق در 

تغییر می کند. بر اثر زاویه صفحه، توپ در جهت خاصی شتاب خواهد موتور الکتریکی )به صورت مستقل(  2

محرک  2درجه آزادی )دو موقعیت و دو سرعت( و وجود  4گرفت و موقعیت آن تغییر خواهد کرد. به دلیل 

 دد.در این سیستم کنترل وضعیت کامل توپ بر روی صفحه چالش برانگیز می گر

موتور الکتریکی از نوع سروو ویا  2به وسیله  Y ،Xدر سیستم توپ و صفحه زاویه صفحه نسبت به محورهای 

پله ای که در حقیقت عملگرهای سیستم هستند، مشخص می گردد. برای بسته شدن حلقه کنترلی و گرفتن 

 فیدبک از خروجی )موقعیت توپ( دو روش کلی رایج است:

  صفحه به وسیله پردازش تصویرتشخیص موقعیت توپ در 

 استفاده از یک توپ فلزی )سنگین( و به دست آوردن موقعیت آن توسط صفحه های لمسی 

باشد که به صورت خلاصه استفاده از پردازش تصویر یا صفحه لمسی دارای مزایا و معایب مختص به خود می 

 در جدول زیر به آنها اشاره شده است.

 صفحه لمسی برای تشخیص موقعیت توپ مقایسه بین استفاده از پردازش تصویر و -7جدول 

 روش

 

 

نرخ دریافت 

 اطلاعات

سادگی 

 اجرا

هزینه 

تهیه 

 تجهیزات

انتخاب  دقت

 توپ

انتخاب 

شکل و ابعاد 

 صفحه

حرکت توپ در 

 Zمحور 

 دوام

تا  کم دشوار (30Hz~پایین ) پردازش تصویر

 متوسط

متوسط تا 

 بالا

 بالا بله متنوع متنوع

فقط توپ  بالا متوسط ساده (Hz 200~بالا) صفحه لمسی

های 

 سنگین

مستطیل 

شکل با ابعاد 

 محدود

خیر )توپ نباید 

از صفحه جدا 

 شود(

پایین 

)احتمال 

 شکسن(
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جهت  CCDدر شکل زیر نمونه ای از یک سیستم توپ و صفحه دیده می شود که در آن از یک دوربین 

. دوربین در بالای صفحه به گونه ای ثابت می شود که تمام صفحه  تصویربرداری از صفحه، استفاده شده است

قابل مشاهده باشد. بعد از انتقال تصویر به کامپیوتر، موقعیت توپ با استفاده از پردازش تصویر به دست می 

 آید:

 

یر زدار بلوک دیاگرام عمومی مربوط به حلقه کنترلی این سیستم در یکی از محورها، به صورت وهمچنین نم

 است:

 بلوک دیاگرام حلقه کنترلی سیستم توپ و صفحه -2شکل 
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حلقه کنترلی در این سیستم از دو حلقه )داخلی و بیرونی( تشکیل شده است. وظیفه حلقه داخلی ایجاد یک 

سیستم سروو زاویه صفحه است و حلقه خارجی کنترل موقعیت توپ را انجام می دهد. بدیهی است در صورتی 

 ای سروو تجاری به عنوان عملگر استفاده شود، حلقه داخلی حذف خواهد شد.که از موتوره

در ادامه این پایاننامه در فصل اول به مدلسازی سیستم و به دست آوردن مدل غیر خطی آن می پردازیم. 

سپس با محدود کردن شرایط کاری سیستم، مدل خطی سیستم به دست خواهد آمد. بعد از مشخص شدن 

سیستم، پاسخ پله مدل های خطی و غیر خطی را به دست آورده و با یکدیگر مقایسه خواهیم کرد. مدل های 

 و در نهایت یک کنترلر مناسب برای سیستم طراحی خواهد شد.

در فصل دوم به معرفی سیستم توپ و صفحه ساخته شده پرداخته می شود. بخش های مختلف سیستم از 

 ی و درایو موتورها و نهایتاً سازه دستگاه بررسی خواهند شد.جمله پردازش تصویر، برنامه کنترل

فصل سوم به گزارش نتایج حاصل از آزمایش های عملی بر روی سیستم اختصاص یافته است. در ابتدا به 

تست پایداری سیستم و مقایسه کنترلرهای خطی بر روی آن پرداخته می شود. بعد از به دست آمدن کنترلر 

 ، کنترل موقعیت توپ مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.مناسب برای سیستم

در نگارش این پایان نامه فرض شده است که خواننده با اصول کنترل کننده های خطی آشنایی دارد و به 

 همین منظور از تکرار مبانی کنترل خطی در طراحی کنترل کننده و شبیه سازی اجتناب به عمل آمده است. 
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در این فصل به بررسی معادلات دینامیکی حام بر سیستم می پردازیم. سپس با استفاده از قاعده لاگرانژ و از 

روی معادلات دینامیکی به دست آمده، معادلات فضای حالت سیستم خطی به دست می آید. در ادامه با توجه 

ی را به یک سیستم خطی تقریب خواهیم زد تا به منظور طراحی به محدوده کار سیستم، سیستم غیر خط

 کنترل کننده خطی مورد استفاده قرار گیرد.

 مدل غیر خطی مستقیم -1-1

 تصویر کلی یک سیستم توپ و صفحه در شکل زیر قابل مشاهده است:

Q1 = −mg sin α + fx           (1 − 1) 

Q2 = −mg sin β + fy           (1 − 2) 

نسبت به افق )چرخش حول محور  xزاویه صفحه در امتداد محور  αمعرف جرم توپ،  mکه در این رابطه 

Y ،)β  زاویه صفحه در امتداد محورY  نسبت به افق وfy ،fx  به ترتیب نیروهای ناشی از اصطکاک و سایر

 صفحه می باشند. y ،xنیروهای مزاحم حرکت توپ در محورهای 

 در روابط زیر مشاهده می شوند: βو  αهمچنین گشتاورهای وارد بر توپ در جهت های 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 نتیجه گیری

سیستم توپ و صفحه به دلیل خواص ناپایداری ذاتی، غیر خطی بودن در زوایای نسبتاً بزرگ و تعداد عملگرهای 

کمتر از درجه آزادی، یکی از وسایل پر کاربرد در علم کنترل می باشد که می توان از آن به عنوان یک دستگاه 

این پروژه از یک دوربین وبکم با نرخ  مقایسه بین الگوریتم های کنترلی مختلف استفاده نمود. در ساخت

فریم در ثانیه و تأخیر نسبتاً کم استفاده شد که عملکرد نسبتاً مطلوبی را به نمایش گذاشت.  92تصویربرداری 

بخش سازه مکانیکی و تغییر زاویه صفحه، از موتورهای سروو جریان مستقیم استفاده شد برای ساده تر شدن 

حه با اتصال مستقیم از طریق یک بازوی ساده را به وجود می آورد. به دلیل حجم که قابلیت تغییر زاویه صف

 8بالای پردازش تصویر و بهینه نبودن عملکرد نرم افزار متلب، بخش الگوریتم کنترلی بر روی میکروکنترلر 

وربین د بیی پیاده سازیشد و باعث شد در نهایت عملکرد کلی سیستم رضایت بخش شود. به دلیل استفاده از

جهت تشخیص موقعیت توپ در صفحه، اطلاعات وضعیت و حرکت توپ به طور کامل قابل بررسی و ذخیره 

سازی بوده و عملکرد سیستم به ازای کنترلرهای مختلف را می توان به صورت همزمان و یا ذخیره شده 

 مشاهده کرد.
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 پیشنهادات

یکی از مهمترین بخش های دستگاه توپ و صفحه بخش تشخیص موقعیت توپ بر روی صفحه می باشد زیرا 

دقت اجرای برنامه کنترلی و همچنین فرکانس حلقه کنترلی کاملاً وابسته به این بخش است. برای کاهش 

شود از  هاد میتأخیر، افزایش فرکانس حلقه کنترل و همچنین افزایش دقت در تشخیص موقعیت توپ، پیشن

 به همراه کارت های کیچر با سرعت بالا استفاده شود. CCDدوربین های 

به منظور هرچه کمتر کردن اثر نویز در تشخیص موقعیت توپ، پیشنهاد می شود سرت حرکت توپ با استفاده 

فزایش عث ااز تخمین گرهای نظیر فیلتر کالمن به دست آید زیرا استفاده از روش مشتق گیری از موقعیت با

 اثر نویز بر سیستم خواهد شد در صورتی که فیلتر کالمن اثر نویز را کمتر خواهد کرد.

استفاده از سیبک به منظور اتصال صفحه به پایه اصلی، با وجود ایجاد حرکت نرم و آزاد برای صفحه در دو 

ع باعث لرزش و نوسان صفحه که این موضوو یا یاو ایجاد می کند  zیک درجه آزادی نیز در محور  y ،xمحور 

 خواهد شد و اثرات نامطلوبی بر روی پاسخ سیستم می گذارد. zحول محور 

برای افزایش دقت در کنترل زاویه صفحه ها، از موتورهای سروی با کیفیت و دقت بالا استفاده شود تا علاوه بر 

صورت نیاز به دقت های خیلی بالا،  کم کردن اثر بک لش، فراجهش کمتری هنگام تغییر زاویه ایجاد نماید. در

 از موتورهای پلهای نیز می توان استفاده نمود که نیازمند تغییر در نحوه اتصال موتور به صفحه می باشد.
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