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پیشـگفتـار مترجمین
حمد و سپاس پرودگار را که با الطاف بیکران خود ،این توفیق را به ما ارزانی داشت که با ترجمه
یکی از کتب ارزشمند علمی ،گامی کوچک در ارتقای دانش این مرز و بوم برداریم.
با اینکه حدود یک قرن از طراحی اولین کنترلکنندهی بهره  /انتگرالگیر  /مشتقگیر میگذرد،
این کنترلکننده همچنان بیشترین کاربرد را در صنایع دارد .در این مدت روشهای بسیاری
برای تنظیم این کنترلکنندهی پیشنهاد شده است .اما در سیستمهای خطی ،وجود تأخیر و
صفرهای ناپایدار ،محدودیتهای ناشی از رابطه فاز /بهره و  ...استفاده از این کنترلکننده را با
مشکل مواجه میکند .یکی از سادهترین روشها برای غلبه بر این مشکالت ،استفاده از کنترل
بازنشان است .اگرچه ایده بازنشانی کنترلکننده در دهه  0591مطرح شد ،استفاده از آن تا 0551
رایج نشد .این امر به دلیل محدودیتهایی بود که در تحلیل سیستمها با کنترل بازنشان وجود
داشت .از دهه  0551نویسندگان کتاب سیستمهای کنترل بازنشان (که ترجمه آن هماکنون در
دست شماست) و همکارانشان روشهایی را برای تحلیل عملکرد ساختار بازنشان و ویژگیها و
نیز مثالهایی عملی از کاربرد های کنترل بازنشان ارائه دادند .چکیده نتایج کارهای این تیم تا
 2102به صورت کتاب مذکور درآمده است .شرح کاملی از آنچه به انجام رسیده در پیشگفتار
مولفین آمده است.
یکی از انگیزههای مترجمین از ترجمه این کتاب ،شاید ترویج این ایده است که برای حل مسائل
پیچیده ،همیشه راهحلهای پیچیده بهترین انتخاب نیست .کتاب حاضر اولین کتابی است که به
زبان فارسی به معرفی کنترل بازنشان میپردازد .امید است این کتاب گامی هر چند کوچک در
معرفی روشهای نوین اما ساده در علم کنترل به عالقمندان به ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد،
دکتری و پژوهشگران حوزه مهندسی کنترل باشد .چه بسا راهحلهای سادهای که در این کتاب
برای غلبه بر محدودیت های اساسی کنترل ارائه شده ،این خالقیت را در مهندسان کنترل و
دانشپژوهان این حوزه ایجاد کند تا برای غلبه بر مشکالت اساسی صنعت این کشور راهحلهای
سادهای بیابند.

با وجود تالش فراوان ،این اثر مصون از ایرادهایی نظیر غلطهای مفهومی ،متنی ،ابهام و اشکاالت
موضوعی نیست .لذا از شما خواننده محترم تقاضا میشود در صورت مشاهده هرگونه اشکال و
ایراد ،مراتب را به اطالع مترجمین برسانید .پیشاپیش از همکاری و دقت نظر شما گرامیان
قدردانی میکنیم.
در پایان فرصت را غنیمت شمرده ،از آقای محمد دخت شکیبجو که در ویرایش متن و طراحی
جلد کتاب و همچنین از کارکنان انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که در مراحل
مختلف چاپ کتاب همکاری نمودهاند ،تشکر مینماییم .همچنین از داورانی که مکرر متن کتاب
را بازبینی کردند و در هر گام پیشنهادات ارزندهای جهت بهبود این اثر ارائه دادند ،صمیمانه
سپاسگزاری مینماییم.
نسترن واثق
علی دخت شکیبجو

ب

پیشـگفتـار نویسندگان
گرچه سییسیتمهای کنترل بازنشیان به سیال  0591با اثر کلگ میباشید اما این موضوع دوران
آغیازین خود را میگیذرانید .اولین تالشهیای هورویتز و همکیارانش با تئوری سیییاخت جبران
کنندههای بازنشییان همانند انتگرالگیر کلگ و فور (عنصییر بازنشییان مرتبه اول) شییروع شیید.
کمبودهیای تئوری کنترل در آن زمیان و همچنین مطرح بودن مسیییالههای اسیییاسیییی مانند
خوشرفتاری و پایداری ،روند پیشیرفت نظری و کاربردهای کنترلکننده بازنشان را چندین دهه
به تعویق انداخت .تا آنکه در اواخر دهه  0510با تالشهای چیت ،هولوت و همکارانش توسیییعه
کنترلکنندههای بازنشیان آغاز شد که حاصل آن دستیابی به نتایج زیادی در زمینه سیستمهای
کنترل ترکیبی و کنترل ضییربهای در ارتباط با کنترل بازنشییان بود .در دهه گذشییته تحقیقات
بسییاری از سیوی گروههای بینالمللی درباره کنترل بازنشیان انجام گرفته است به این امید که
بتوان از پتانسییییل عظیم کنترل بازنشیییان در طراحی کنترلکننده و کاربردهای عملی آن بهره
گرفت.
اولین آشیینایی ما با موضییوع کنترل بازنشییان به هنگام بازدید اسییحاز هورویتز از گروه ما در
سییپتامبر  2000در اسییپانیا صییورت گرفت .در آن زمان ما بر روی نظریه فیدبک کمی غیرخطی
تحقیق میکردیم کیه از جبرانسیییاز خطی اسیییتفیاده میکند .در جریان این بازدید بحثهای
مفیدی در زمینه مزایای اسیتفاده از جبرانساز بازنشان – غیرخطی برای غلبه بر محدودیتهای
اسییاسییی سیییسییتم خطی تیییرناپذیر با زمان بین ما انجام شیید .کار ما به صییورت جدی بر روی
کنترل بازنشیان از سیال  2006شیروع شد .هدف ما ارائه نظریهای مبتنی بر نظریههای پایه بوده
که در این راه با تعریف سییاختار جبرانسییاز و قوانین تنظیم برای آنها ،مسییائل کاربردی مانند
کنترل فرآیند و کنترل از راه دور و به طور کلی سییییسیییتمهایی با تأخیر زمانی مورد توجه قرار
گرفته است.

ت

در فصل اول این کتاب ابتدا به معرفی سیستمهای کنترل میپردازیم و سپس دو هدف را دنبال
میکنیم .در آغاز به صیورت مختصیر شیرح میدهیم کنترل بازنشیان چیست و اینکه چرا و چه
موقع این راهکیار بیه کار رود .هدفی که در دو بخش اول به آن پرداخته میشیییود در این نکته
کلیدی خالصیه میشود :کنترل بازنشان ساختار ساده غیرخطی است برای فرآیندهای خطی که
با محدودیتهای اسیاسی طراحی در دامنه زمانی و فرکانسی مواجه اند .هدف دوم فصل ،بررسی
اجمالی مقاالتی اسیت که به تحلیل و طراحی سیستمهای کنترل بازنشان پرداخته اند .پیشرفت
کنترل بازنشیان با معرفی انتگرالگیر کلگ و عنصیر بازنشیان مرتبه اول (فور) توسیط هورویتز و
همکارانش آغاز شییید .عالوه بر آن ،نتایج دقیق اولیه در مورد تحلیل و طراحی کنترلکنندههای
بازنشیان با استفاده از توصیف فضای حالت شامل جبرانکنندههای بازنشان کلی و جزئی بدست
آمد .در این کتاب همچنین از دیدگاههای متفاوت ارتباط بین کنترل بازنشییان و سیییسییتمهای
کنترل ترکیبی و ضربه را در حوزهای گستردهتر بررسی میکنیم.
در فصل دوم ،سیستم کنترل بازنشان را تعریف میکنیم .همانند سیستمهای ضربه ،کنترل
بازنشان ممکن است جوابهای متفاوتی بخصوص در الگوهای پیچیده مانند ضربه ،وقفه و زینو
از خود نشان دهند .در روند کنترل ،این نوع رفتار نوعی نقص به شمار میرود .بنابراین شرایط
مختلفی برای خوش رفتاری سیستمهای کنترل بازنشان مطرح میشود .به عبارت دیگر ،ویژگی-
های مهم کنترل بازنشان با تحلیل زمانهای بازنشان و تطبیق آن با شرایط اولیه بدست میآید.
ارتباط این الگوها را با رویتپذیری و قابلیت دسترسی سیستم خطی پایه بررسی میکنیم.
فصل سوم به مساله پایداری سیستمهای کنترل بازنشان با سیستمهای پایه با بُعد محدود
اختصاص دارد .در این فصل مساله پایداری از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار میگیرد که
شامل -0 :پایداری داخلی یا لیاپانوف  -2پایداری خارجی یا ورودی -خروجی با تحلیل غیرفعالی
و  -3بررسی پایداری با روش تابع توصیفی .روشهای پایداری داخلی به دو بخش تقسیم میشود:
روشهایی که مستقیما به زمانهای بازنشان وابسته نیست و دیگری روشهایی که وابسته به
زمانهای بازنشان است .مورد اول مستقیماً با استفاده از تابع لیاپانوف زمان پیوسته بدست میآید
(که منجر به شرط 𝛽𝐻 میشود) در حالی که مورد دوم (وابسته به زمانهای بازنشان) به جداسازی
مقادیر بعد از بازنشان و سپس تحلیل لیاپانوف زمان گسسته نیاز دارد .در ادامه پایداری ورودی-
خروجی  ℒ2را مورد مطالعه قرار میدهیم و نتایجی در ارتباط با ویژگیهای اتالفی و غیرفعالی
حلقههای فیدبک بازنشان ارائه میدهیم .در نهایت تابع توصیفی استاندارد برای پیشبینی تقریبی
وجود یا عدم وجود نوسان استفاده میشود.

ث

پایداری سییسیتمهای کنترل بازنشیان تأخیر زمانی در فصل  4مورد بحث قرار میگیرد .کنترل
بازنشان قادر است محدودیتهای اساسی را رفع کند و تأخیر زمانی نیز یکی از این محدودیتها
بشیمار میرود .مسیاله پایداری با انتخاب تابع مناسب لیاپانوف-کراسوفسکی بررسی میشود و با
وارد کردن آن ،تابع میبایسییتی در مودهای بازنشییان و پیوسییته کاهش یابد .شییرایط حاصییله
نیامسیییاویهیای میاتریس خطی ) (LMIرا تشیییکییل میدهد که بسیییته به انتخاب نوع تابع،
نامسیاویهای ماتریس خطی میتواند وابسته به تأخیر یا مستقل از تأخیر باشد .در هر دو مورد،
نامسییاویهای ماتریس خطی که از شییرایط پایداری دامنه زمانی حاصییل شییدهاند با اسییتفاده از
ابزارهای مناسییب مانند لم کالمن – یاکوبوویچ -پوپوف یا روشهای غیرفعالی به شییرایط دامنه
فرکانسیی معادل تبدیل میشیوند .سیپس تحلیل مقاوم بدسیت آمده در شرایط دامنه فرکانسی
برحسب قضیه بهره کوچک یا لم زیرسیستم حقیقی مثبت بیان میشود .در آخر با چندین مثال
کاربرد شیرایط پایداری و توانمندیهای کنترل بازنشیان در سییسیتمهای تأخیر زمانی را نشان
میدهیم.
در فصیل  ،9جبرانسیاز بازنشیان برای رفع محدودیتهای جبرانساز خطی تیییرناپذیر با زمان
اسیتفاده میشیود .در این فصل جبرانساز جدید بازنشان به اصطالح  PI + CIمعرفی میکنیم.
این جبرانسیاز با اضیافه کردن انتگرالگیر کلگ به جبرانساز  PIتشکیل میشود و هدف از آن
بهبود پاسی حلقه بسیته با اسیتفاده از مشیخصیه غیرخطی این عنصر است .در نتیجه بازنشانی
درصیدی از عبارت انتگرالی در جبرانسیاز  PIمیتوان بهبود قابلتوجهی با تنظیم جبرانساز PI
بدسیت آورد مانند سییسیتمهایی با ثابت زمانی غالب یا سییسیتمهای انتگرالی .هدف اصلی این
فصل توسعه قواعد تنظیم  PI + CIدر محدوده کاربری وسیعتر برای سیستمهای دینامیکی پایه
شیامل سیستمهای مرتبه اول و باالتر با تأخیر زمانی است .در ادامه بعضی از بهبودهای طراحی
شییامل اسییتفاده از باندهای ثابت یا متییر بازنشییان ،همراه با نظریه فیدبک کمی و اسییتفاده از
درصید بازنشان متییر توضیح داده میشود .در فصل  ،6با کاربردهای عملی سیستمهای بازنشان
بر پایه جبرانسیاز  PI + CIآشینا میشیویم :سییسیتم کنترل دمای مبدل حرارتی ،سیستمهای
کنترل از راه دور دو طرفه و سییرانجام کنترل حرارتی کلکتور خورشیییدی .کاربردهای اول و دوم
در سییسیتم آزمایشگاهی مورد آزمایش قرار گرفته است و مورد سوم نیز با شبیهساز تائید شده
آزمایش شده است.
این کتاب خالصیییهای از تحقیقات گروه ما در طی  9سیییال اسیییت .این کار با همکاری خواکین
کاراسییکو ،انجل ویدال ،الخاندرو فرناندس ،خوان اگناسیییو مولیرو ،سییپاسییتین دورمیدو ،خوزه

ج

کارلوس مورینو ،مانوئل برنجل و ارجان وندر شیفت انجام شییده است .در حقیقت هر یک از این
همکاران سهم بسزایی در این مجموعه داشتند.
میا همچنین از وزارت علوم و نوآوری (دولیت اسیییپیانیا) برای حمایتشیییان از پرو ه مشیییتر
 DPI2111-66499 ،DPI2114-11611و  DPI21499سپاسگزاری میکنیم.
این کتاب شامل مقاالتی است که پیشتر در کنفرانسها و مجالت انتشار یافته و در اینجا به
صورت مجموعهای کامل در اختیار مخاطبان قرار میگیرد .هدف این کتاب آشنایی با کنترل
بازنشان و رویکردهای موجود به محققان کنترل و همچنین شناساندن روشهای موثر برای غلبه
بر محدودیتهای اساسی جبرانسازهای کالسیک  PI/PIDبه مهندسان کنترل است.
آلفونسو بانوس
آنتونیو باریرو

ح

فهرست مطالب
صفحه

عنوان
فصل اول -مقدمه

1

 0-0کنترل بازنشان چیست؟
 2-0چرا کنترل بازنشان؟
 0-2-0غلبه بر محدودیتهای اساسی در حوزه زمان
 2-2-0غلبه بر محدودیتها در حوزه فرکانس
 3-0ایدههای اولیه در مورد کنترل بازنشان
 0-3-0کنترل بازنشان با انتگرالگیر کلگ
 2-3-0کنترل بازنشان با عنصر بازنشان مرتبه اول (فور)
 4-0اولین رویکردهای کلی در تحلیل سیستمهای کنترل بازنشان
 0-4-0راهاندازی کلی و پایداری مجانبی
 9-0سیستمهای بازنشان به عنوان سیستمهای ضربهای
 0-9-0نظریه معادالت دیفرانسیل ضربهای
 2-9-0نظریه کنترل ضربهای
 3-9-0سیستمهای دینامیکی ضربهای
 6-0سیستمهای بازنشان به عنوان سیستمهای ترکیبی
 1-0سایر نتایج درباره کنترل بازنشان
 0-1-0طراحی بر اساس عملکرد بهرهها  ℒ2و ℋ2
 2-1-0طراحی براساس بهره  ℒ2و ورودیهای مرجع غیر صفر
 3-1-0طراحی بر اساس زمانهای بازنشان ثابت 𝑘𝑡
 1-0نگاهی گذرا به فصلها

0
03
09
05
30
30
39
31
31
41
42
49
91
99
62
63
61
11
14

خ

فصل دوم -تعریف سیستم کنترل بازنشان و نتایج اساسی

77

 0-2پیش نیازها و تعریف مساله
 0-0-2جوابهای سیستم کنترل بازنشان
 2-0-2مشخصههای فواصل بازنشان
 2-2زینو ،ضربهزنی و بنبست
 0-2-2خوشرفتاری :ضربهزنی و بنبست
 2-2-2جواب های زینو
 3-2زمانهای بازنشان و بُعد سطح پس از بازنشان
dim(ℳℛ ) = 0 0-3-2
dim(ℳℛ ) = 2 2-3-2
dim (ℳℛ ) ≥ 3 3-3-2
 4-2سیستمهای کنترل بازنشان با ورودیهای بیرونی
 0-4-2سیستم کنترل بازنشان خوشرفتار با ورودی بیرونی
 2-4-2سیستم کنترل بازنشان با جوابهای زینو

11
11
12
11
11
59
012
013
016
002
004
001
005

فصل سوم -پایداری سیستمهای کنترل بازنشان

121

 0-3مقدمه
 2-3پایداری لیاپانوف
 0-2-3شرایط مستقل از زمانهای بازنشان
 2-2-3معیار پایداری وابسته به زمان بازنشان
 3-2-3پایدارسازی سیستمهای کنترل بازنشان
 3-3سیستمهای کنترل بازنشان با ورودیها /تحلیل غیرفعال بودن
 0-3-3جبرانسازهای بازنشان کامل
 2-3-3جبرانسازهای بازنشان جزئی
 3-3-3پایداری  ℒ2سیستم کنترل بازنشان
 4-3-3مثال
 4-3تحلیل تابع توصیفی
 0-4-3انتگرالگیر فور و کلگ
 2-4-3جبرانسازهای بازنشان با باند بازنشانی

029
026
021
033
040
092
091
060
069
061
011
010
013

د

 3-4-3تحلیل چرخه حدی
 4-4-3ارزیابی تابع توصیفی

012
019

فصل چهارم -پایداری سیستم کنترل بازنشان تأخیر زمانی

191

 0-4مقدمه
 2-4انگیزه و بیان مساله
 3-4شرایط بدون تاخیر در حوزه زمان
 4-4شرایط بدون تاخیر در حوزه فرکانس
 0-4-4شرط 𝛽𝐻
 2-4-4شرط 𝛽𝐻 تعمیم یافته
 3-4-4تفسیر شرایط پایداری
 9-4مثال :پایداری مستقل از تأخیر
 6-4شرایط وابسته به تأخیر در حوزه زمان
 1-4شرایط وابسته به تأخیر در حوزه فرکانس
 1 -4مثال :پایداری وابسته به تأخیر

053
059
210
214
219
215
200
209
201
222
233

فصل پنجم -طراحی سیستمهای کنترل بازنشان 8

217

 0-9جبران ساز PI + CI

231
243
241
291
260
264
269
269
261
265
211

 0-0-9تنظیم  PI + CIبرای سیستمهای مرتبه اول
 2-0-9سیستمهای تأخیر زمانی مرتبه اول
 3-0-9سیستمهای مرتبه باال
 4-0-9سیستمهای انتگرالگیر
 9-0-9خالصه قوانین تنظیم
 2-9بهبودهای طراحی
 0-2-9باند بازنشان ثابت
 2-2-9باند بازنشان متییر /بازنشان پیشرفته
 3-2-9درصد بازنشان متییر
 4-2-9طراحی کنترل مقاوم بر مبنای نظریه فیدبک کمی

ذ

فصل ششم -نمونههای کاربردی

271

 0-6کنترل دما در مبدلهای حرارتی
 0-0-6مدل فرآیند
 2-0-6طراحی PI + CI
 2-6کنترل از راه دور یک جرثقیل دروازهای
 0-2-6کنترلکننده از راه دور غیرفعال و بررسی اجمالی سیستم
 2-2-6روش بازنشانی
 3-2-6مثالها
 3-6کنترل میدانهای کلکتور خورشیدی
 0-3-6میدان کلکتور خورشیدی
 2-3-6طراحی کنترلکننده PI + CI
 3-3-6جبرانساز  PI + CIبا درصد بازنشان متییر

213
214
215
251
252
259
311
316
311
301
304

فهرست منابع

119

واژهنامه انگلیسی به فارسی

111

فهرست الفبایی

119

ر

