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 چکیده 
هجتٌي ثش الگَسيتن  PID  كٌٌذُ كٌتشلعشاحي ثْیٌِ دس ايي هقبلِ 

   ِ سابصّبي   طًتیک ثشاي يک سثبت خذيذ هَسَم ثِ سثابت هاَاصي ضاجی

تحلیا   . گشفتاِ اسات  هاذ ًراش ااشاس    بي دٍساًاي  ّ حشكتي ثب هحشک

 غیاش طغاي  ثسایبس  آى حشكت ٍ هعبدالت  پیچیذُ ديٌبهیک ايي سثبت

ثاشاي سسایذى ثاِ      PIDكٌٌذُ  تعییي ضشايت كٌتشل است دس ًتیدِ

ِ اسات. ثاشاي    ثسیبس هطک عولکشد ثْیٌِ  ضاشايت اياي    سابصي  ثْیٌا

ٍ   كٌٌذُ كٌتشل ضاي ثسایبس   اص الگَسيتن طًتیک ثْشُ گشفتِ ضاذُ كاِ س

ِ است.   سبصي هسبئ  پیچیذُ كبسآهذ دس صهیٌِ ثْیٌِ سابصي   ثشاي ثْیٌا

اص آى ثشاي  ٍضذُ ايي الگَسيتن، يک هذل هشخع اًتخبة ثب استفبدُ اص 

ًطابى  خْات  سابصي   ًتبيح ضجیِاست.  تعییي تبثع ّذف استفبدُ ضذُ

 است.  كٌٌذُ ًیض اسائِ ضذُ دادى عولکشد ايي كٌتشل

 

 واشه های کلیدی
ِ   PIDكٌٌاذُ  كٌتاشل  الگَسيتن طًتیک، سابص   ، سثابت هاَاصي، ضاجی

 حشكتي

 

 مقدمه

ّابي كٌتشلاي هاَسد     دسصاذ سیساتن   99دس  PIDّابي   كٌٌذُ كٌتشل

كٌٌاذُ اص   . ثشاي تعییي ضشايت اياي كٌتاشل  [3]گیشًذ استفبدُ اشاس هي

ّاب هبًٌاذ سٍش    ثشطاي اص سٍش  ضَد. فبدُ هيّبي گًَبگًَي است سٍش

ّاب ًیابص ثاِ ساعي ٍ طغابي       ثي ثَدُ كِ ايي سٍشتدش 3ًیکَلض-صيگلش

صيابدي ثبياذ صاشف     ٍاتثشاي سسیذى ثِ ضشايت ثْیٌِ فشاٍاى داسد ٍ 

تئَسي  ّب هکبى ٌّذسي سيطِهبًٌذ  ّب تعذادي اص سٍشدس هقبث  . كشد

ابثا    اًاذ  ّبيي كِ داساي ديٌبهیک سابدُ  ثَدُ كِ عوذتب ثشاي سیستن

 است.  استفبدُ

آٍسدى ضااشايت ثْیٌااِ ثااشاي    سااتّاابي فااَا ثااشاي ثذ   سٍش

ثب  یذُ ٍ غیشطغي داسًذ هٌبست ًیست.كِ ديٌبهیک پیچ يّبي سیستن

 بس پیچیذُ استكِ سثبت هَسد هغبلعِ داساي ديٌبهیک ثسی تَخِ ثِ ايي

ّبيي ثْشُ گشفت كاِ ديٌبهیاک پیچیاذُ سیساتن دس آى      ثبيذ اص سٍش

سٍش  ّابي هٌحراش ثفاشد    ثاب تَخاِ ثاِ ٍيظگاي     تبثیشي ًذاضتِ ثبضذ.

                                                 
1
 Ziegler-Nichols 

سٍش ثاشاي تعیایي ضاشايت ثْیٌاِ     ايي سبصي الگَسيتن طًتیک،  ثْیٌِ

 . استثسیبس هٌبست  PIDكٌٌذُ  كٌتشل

ِ      سبلدس  سابصي   ّبي اطیش دس چٌاذ هقبلاِ اياي سٍش ثاشاي ثْیٌا

ثِ  دُ ضذُ ٍ دس ّش كذام تبثع طبصياستفب PIDكٌٌذُ  ضشايت كٌتشل

اًتگشال طغب  [1]ٍ  [2]. دس هشاخع است هعشفي ضذُعٌَاى تبثع ّذف 

ثِ عٌَاى تبثع ّذف استفبدُ ضذُ كِ استفبدُ اص ايي تبثع ّذف هٌداش  

2فشاخْص كبّص ثِ
ا تضاویي  ضَد ٍلي طغبي هبًذگبس هٌبسات س  هي 

داس طغابي هبًاذگبس ٍ    ًیاض هدواَو ٍصى   [9]ٍ  [4]هشاخاع   كٌذ. ًوي

اًذ كِ اياي ًیاض هعیابس     فشاخْص سا ثِ عٌَاى تبثع ّذف دس ًرش گشفتِ

ِ  ثبضذ ي ًويكبهل ِ   ثاشاي عشاحاي كٌتاشل    چشا كا ثبياذ   ،كٌٌاذُ ثْیٌا

ضًَذ ثِ دسساتي   ضشايجي كِ دس طغبي هبًذگبس ٍ فشاخْص ضشة هي

     ِ سابصي داسد ٍ ثاش    اًتخبة ضًَذ كِ طَد اياي ضاشايت ًیابص ثاِ ثْیٌا

 افضايذ. ثشاي حا  اياي هطاک  ساُ حا  هٌبسات      پیچیذگي هسبلِ هي

تعیایي تابثع ّاذف اسات.      استفبدُ اص يک هذل هشخع دسپیطٌْبدي 

ثٌبثشايي دس ايي هقبلِ اص يک هذل هشخع هغلَة استفبدُ ضذُ ٍ تابثع  

ّذف ثِ صَست تفبضا  طشٍخاي هاذل هشخاع ٍ طشٍخاي سیساتن       

دس ايي حبلات الگاَسيتن طًتیاک     است. ضذُ دس ًرش گشفتِ ضذُ كٌتشل

كٌذ كِ طشٍخي سیستن  اي تعییي هي كٌٌذُ سا ثِ گًَِ ضشايت كٌتشل

 ذُ، طشٍخي هذل هشخع سا دًجبل كٌذ.ض كٌتشل
ثب تَخِ ثِ هقذهِ ركش ضذُ دس ايي هقبلِ ثِ هغبلجي كِ دس اداهاِ  

است. اثتذا هکبًیضم سثبت كاِ هکابًیضم خذياذي     آيذ پشداطتِ ضذُ هي

ِ   است. دس اداهِ ثَدُ، هعشفي ضذُ كابسگیشي سٍش الگشاًاظ ثاشاي     ثاب ثا

سبصي  شاحي ٍ ضجیِديٌبهیک هستقین سثبت ثشاي ع، ّبي هقیذسیستن

ثاِ هعشفاي هختراشي اص    پا  اص آى   اسات.  ضذُ تحلی  كٌٌذُ كٌتشل

ثاب   PID كٌٌاذُ  كٌتشلالگَسيتن طًتیک پشداطتِ ضذُ ٍ ضیَُ عشاحي 

ب ًیااض ًتاابيح اساات. دس اًتْاا اسااتفبدُ اص ايااي سٍش ضااش  دادُ ضااذُ 

دادى كبسايي سٍش ثاِ كبسگشفتاِ ضاذُ اسائاِ      ًطبى سبصي خْت ضجیِ

 است. ضذُ
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