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 مقدمه :

 هاي سیستم از وسیعي طیف در  ؛ کاربردشان با متناسب دقیق ابزار و (control system)کنترل هاي سیستم

 سیستم ؛ ساده اًنسبت فرآيندهاي از يکي عنوان به و مثال براي. اند گرفته قرار ساده نسبتاً تا پیچیده بسیار

 موتور ضعیتو که دارند وجود ؛حسگرهايي دهسا سیستم اين در.برد نام میتوان را موتورها سوخت خودکار تنظیم

 .دهند مي قرار بیني باز مورد را سرعت و ارتفاع؛چرخش فشار؛ ؛نظیر آن کار شرايط و

 کنترل  ، دهپردازن ريز  ، کامپیوتر ريز نظیر وسايلي يا و کامپیوتر توسط حسگرها اين از حاصل اطالعات

 مي موتورها هبهین کار کنترل باعث فرامیني  صورته ب هايتاًن و  میشوند تبديل  کنترل هاي سیگنال کننده،به

 مي تنظیم را اينها نظیر و سوخت جريان نسبت و  ؛ سوخت مقدار  ؛ هوا و سوخت ترکیب  فرامین؛ اين.گردند

 .گردد يم کنترل و تنظیم حالت بهترين در آن کارآئي  موتور؛ کار شرايط در تغییرات علیرغم لذا.  کند

 سه حداقل( یرهغ و پردازنده ريز کامپیوتر؛) کنترل اصلي اجزاء بر عالوه دقیق ابزار و کنترل مسیست هر در

 :   از عبارتند اجزاء اين.  باشد مي موجود قسمت چهار احتماالً و قسمت

 ها مبدل يا کننده حسالف(             

 سیگنال سازي اماده و گیري اندازه جزاب( ا            

 ها کننده عمل و ها کننده ج(کنترل            

 ثبات يا نشانگر حتماالد( ا            
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 حس کننده ها و مبدل ها :-الف

 شرايط؛ که باشد مي حسگر يا و کننده احساس قسمت خودکار؛ کنترل سیستم قسمت اولین معموالُ

 آنها با سبمتنا خروجي يها سیگنال ،شرايط اين با متناسب و کرده احساس را فرآيند متغیرهاي يا ؛ حاالت

 مي ندفرآي متغیر شرايط از قیاسي و  الکتريکي بصورت قسمت اين خروجي سیگنال غالباٌ.مي کند ايجاد

 مبدل زا  کنترل هاي سیستم در امروزه. تغییرولتاژ ولت : يکفشار پوند يک براي خروجي مثال براي.باشد

 ...(و غییرت دامنه؛ شتاب؛) نیرو و حرکت هاي کننده حس میتوان نمونه براي. شود مي استفاده مختلفي هاي

 برد. نام را ديگر مختلف انواع و...( و سطح فشار؛جريان؛) سیال ،شرايط

 اجزای اندازه گیری و آماده سازی سیگنال :-ب

 کمیت يا و شرايط فهمیدن فقط هدف قسمت اين در که چرا.باشد مي ابزاردقیق قسمت مهمترين گیري اندازه

شود تا مقدار خطاي سیستم  مطلوب مقايسه مي مقدار با شده گیري اندازه مقدار اوقات بیشتر بلکه ستمتغیرنی

 يا خروجي را کنترل کنند. يد و از روي آن کنترل کننده مناسب طراحي شود وبدست آ

 به فرآيند؛ متغیر هاي کمیت يا شييرايط حسييگر يک توسييط نخسييت ؛ معمولي کنترل سييیسييتمهاي در

شارهواي  يا تريکيالک سیگنال    جريان؛  تاوقا قالب در الکتريکي سیگنال  معموالٌ.  شود  مي تبديل معادل ف

 .باشند مي پالس تکرار سرعت و فرکانس  ؛ القائي ظرفیت  خازني؛ ظرفیت  مقاومت؛  ولتاژ؛

ستم    در  ولتاژ ثالٌم ) گآنالو مقادير تبديل شامل   ؛ گیري اندازه فرآيند   کامپیوتر؛ ريز مبناي بر هاي سی

 در ونچ  ديگر؛ عبارت ه ب .  باشيييد  مي نیز برعکس و( ديجیتال )  عددي  مقادير  به (   غیره و فشيييار معادل 

 مبدل ايمداره از سيييیسيييتم ها اين در لذا ؛ گیرد مي قرار اسيييتفاده مورد ديجیتالي هاي پالس کامپیوترها

 .شود مي استفاده برعکس و ديجیتال هب آنالوگ

 عملگر ها : کنترل کننده ها و-ج

شامل معموالٌ سیستم از مرحله آخرين ؛ کنترل سیستمهاي اکثر در
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 . گیرد مي قرار بسته يا و باز حالت در که باشد مي کنتاکت يا کلید يک (1

 .شدبا مي میاني حالت يک در يا و بسته يا و باز کامالٌ حالت در که شیر يک (2

 ييييک و شيييده رييييکتح الکتريکيييي جرييييان توسيييط کيييه الکترومغناطیسييييوسيييیله ييييک (3

 دهد. مي انجام را مکانیکي عمل

 آن جهييت يييا و نمييوده توقييف يييا چييرخش بييه شييروع کييه اسييت موتييور يييک شييامل يييا و (4

 اي پلييه موتورهيياي از اوقييات گيياهي ) يابييد مييي تغییيير آن سييرعت يييا و شييده؛ تعييوي 

 (   شود مي استفاده منظور اين به

 

 اييد نم ميي  شيروع  را کنتيرل  عميل  و ودهبي  حسيگر  معميوالٌ  کيه  کنتيرل  سیسيتم  جيزء  نخستین مابین

 معینيي  عميل  هرکيدام  کيه  دارنيد  قيرار  مختلفيي  کنتيرل  اجيزاء  باشيد؛  مي عملگر که آن قسمت آخرين و

 .دهند مي انجام سیستم در را

 نشانگر یا ثبات )وسایل نشان دهنده و کامپیوتر ( :-د

 يييا و دهدا نشييان يييا و ثبييت را سييیگنالها کييه شييود مييي اطييالق وسييايلي بييه ثبييات و نشييانگر اصييطال 

 تير؛  ميقيدي  و تير  سياده  هياي  سیسيتم  در. شيوند  ميي  سیسيتم  مختليف  اجزاء بین سیگنالي انتقال باعث

 تابلوهياي  وير هياي  چيرا   و الکتريکيي   گیرهياي  انيدازه  ؛ هيا  سينج  دميا   هيا؛  سنج فشار به دهنده نشان

 کييه زن چشييمک رمييزق هيياي چييرا  نظیيير ) باشييند مييي سیسييتم در اتفيياقي دهنييده نشييان کييه کنتييرل

 نظیير  وسيايلي  و(  شيوند  ميي  خياموش  و روشين  معینيي  حيد  بيه  مخيزن  در ميايع  سيطح  رسيیدن  هنگام

 بييه والٌمعميي دهنييده نشييان کلمييه کييامپیوتر ريييز مبنيياي بيير  سیسييتمهاي در امييا. شييد مييي اطييالق اينهييا

 .شود مي گفته چاپگر هاي ماشین و تصويري هاي پايانه ؛ ديجیتالي هاي نشانگر
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 جزای سیستم های کنترل و ابزار دقیق :ا 

 خروجي به را شييده گیري اندازه کمیت تا هسييتند مبدل يک داراي اصييوال گیري اندازه هاي سييیسييتم

 از جزئي يک حسييگر اما .کنند مي تبديل کنترل و دقیق ابزار در( الکتريکي معموال) اسييتفاده براي مناسييب

س  يک از فقط يا ها مبدل لذا.  کند مي حس  را سينجش  مورد کمیت واقعي بطور که باشيد  مي مبدل  گرح

شکیل  سمت  شامل  يا و شده  ت سگر  هردو ق شند  مي کننده تبديل و ح  خروجي هاي سیگنال  به ندرت.  با

سگرها  ستند  که صورتي  همان به ها مبدل يا و ح ستفاده  مورد ه  سیگنال   اٌغالب بنابراين  گیرند، مي قرار ا

 شود. مي  پردازش سیگنال سازي آماده مدارهاي توسط  مبدل، خروجي هاي

 مي یق کهدق ابزار و کنترل سیستم   به شده  آماده هاي سیگنال  ؛ شده  داده نشان  گیري اندازه سیستم   در

 در.گردد مي اعمال باشييد نیز عددي چاپگر يا ثبات ؛ آنالوگ يا و ديجیتالي دهندهء نشييان يک شييامل تواند

 نیز ندهده نشان  در غیره و عدد ؛ درجه مثل خواندن براي تفادهاس  قابل شکل  به سنجش  مورد کمیت نتیجه

    .شود مي آشکار

 سنسور ها و عملگر ها:

 مورد یزيکيف کمیت بتواند که شود مي اطالق وسايلي يا و قطعات از اي مجموعه به مبدل يا ترانسديوسرو

 انرژي از نوع يک که ستا اي لهوسی يا و. دهد تحويل ديگر جنس از کمیتي آن با متناسب و دريافت را نظر

 کند. مي تبديل ديگري نوع به را

 ورودي میتک يا سیگنال که است ترانسديوسري وسیله بهترين  کامپیوتر؛ ريز يک به اطالعات انتقال براي

 داليل از يکي.مايدن تبديل خروجي.... يا و مقاوت  جريان،  ولتاژ،  مانند، الکتريکي، کمیت يا سیگنال يک به را

 براي موجود وسیع امکانات و قابلیت الکتريکي هاي سیگنال به الکتريکي غیر هاي سیگنال تبديل براي

 مبدل يا و ترانسديوسر.باشد مي الکترونیکي مدرن هاي سیستم بوسیله سیگنالها گونه اين تحلیل و پروسس

 و لکتريکيا سیگنالي يا یتيکم به وآنرا کرده حس عمالٌ را گیري اندازه مورد کمیت يا و فیزيکي کمیت يک

 (.کند مي لتبدي ولتاژ به را حرارت درجه که ترموکوپل مانند. )  نمايد مي تبديل شدن گیري اندازه قابل

  لشک در بسته کنترل حلقه يک در باشد مي گیري اندازه سیستم از جزئي عمالٌ که سنسور جايگاه

 : است شده داده نشان زير شماتیک
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 نسور:جايگاه س 1شکل

  

 مقايسه در و شده حس کننده عنصرحس توسط(  تحول)  فرايند خروجي در نظر مورد کمیت میزان

 بهبود جهت اٌنتیجت و اعمال کنترلر به(  خطا سیگنال ) حاصله سیگنال و شده مقايسه مطلوب مقدار با کننده

 تا گردد مي تکرار عمل اين آنقدر و گردد مي اعمال( تحول)  فرايند به نظر مورد کمیت کنترل وضعیت در

 .شود نزديک صفر به خطا سیگنال

 که ستنده ترانسديوسر نوعي واقع در و بوده کنترل هاي سیستم اجزاء ترين مهم از يکي نیز ها عملگر

 هاي کمیت از بعضي لیست صفحه بعد جدول.کند مي تبديل فیزيکي کمیت يک به را  الکتريکي انرژي

 است. کرده ذکر را شان مربوطه هکنند عمل و سنسور و فیزيکي

 

 

 

 

 

 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

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