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  گفتار پيش
 مهندسي اندازة  مهندسي بههاي گرايشكدام از  شايد بتوان گفت در تقابل تئوري و عمل هيچ

جو كرد كه و توان در نوع مسائلي جست علت آن را مي. است  هكنترل چالش برانگيز نبود
تنها  نه. هستنداين مسائل داراي ديناميك ة عمد. است وجود آمده هاي كنترل براي حل آنها به تئوري
 هاي هاي اجتماعي و اقتصادي نيز سيستم هاي مكانيكي، شيميايي و الكتريكي بلكه سيستم دستگاه

در . يك سيستم ديناميكي است نيزديفرانسلة است كه يك معادل  مهم آن ةاما نكت. ديناميكي هستند
 هعمدطور بههاي كنترل كه  است؛ تئوري  مهندسي كنترل در دو رويكرد كلي گسترش يافته ،نتيجه
كنترل ة د و كنترل كاربردي كه به حل مسالنده هاي ديناميكي رياضي را مورد توجه قرار مي سيستم

  اصلي و چالش برانگيز در مهندسي كنترل آنة نكت .پردازد هاي واقعي ميندفرآيها و  در دستگاه
  .كار گرفت را در عمل بههاي ارائه شده  توان تئوري است كه چگونه مي 

هايي به مراتب بيش از پيچيدگي مسائلي  است كه مسائل صنعتي داراي پيچيدگي   واقعيت آن
 ي كنترل،ها بسياري از تئوري ،در نتيجه. شود  آن پرداخته ميي كنترل بهها است كه در تئوري

ستقيم در حل مسائل طور م بهتوانند  كه از نظر رياضي بسيار پيشرفته هستند، اما نمي  رغم آن  به
 گيري يك تئوري كنترلي در كنترل يك دستگاه صنعتي، نيازبكاردر واقع در .  روندبكارصنعتي 

كاربردي را به ة مسألي است تا با كمك آنها بتوان به درنظر گرفتن بسياري از مالحظات كاربرد
 براي حل هركدام از آن مسائل ،در اين شرايط.  تبديل كرد، با بيان ديگرگاه و تر مسائل كوچك

 آيد  كار ممكن است اين تصور پيش  بدون اين. كردي مختلف كنترل استفاده ها توان از تئوري مي
كاربردي  ابط و قضاياي رياضي است كه در عملي كنترل تنها يك مجموعه روها كه تئوري

اي  علمي نتيجهة اين در حالي است كه طراحي و ساخت يك دستگاه صنعتي بدون پشتوان. ندارند
  . ندارد،بيني نشده هاي پيش جز كيفيت نامطلوب، بازده پايين، مصرف باالي انرژي و خطر خرابي

توان تنها  اي است كه ديگر نمي گونه ها بهفرآيندها و  هاي موجود در دستگاه امروزه پيچيدگي
به در طراحي يك سيستم كنترل . هاي ذهني و كيفي به كنترل مناسب آنها پرداخت با اتكا به تحليل

 ،آورد  بدستاست ابتدا بيان رياضي يا منطقي مناسبي از دستگاه تحت كنترل   الزم طور معمول
 پس از طراحي، كنترل. كردمناسب را طراحي  ةكنند ي مربوط، كنترلها سپس با توجه به تئوري

هاي كامپيوتري، مدارهاي الكترونيكي و يا تجهيزات مكانيكي محقق و اجرا   برنامهوسيلة بهكننده  
تواند   بايد بداند در عمل چگونه و در چه جايگاهي مي، يك مهندس كنترلترتيب، اين به. شود مي

ي كنترل در بستر ها بدون آن، تئوري. كنداستفاده ظاهر رياضي  ي بهها از هركدام از اين روش
  .كنند ند و امكان كاربردي شدن پيدا نمينما   ميرياضي خود باقي



 
براي . هاي كنترل بپردازد بردن تئوري بكاركردن و   كاربردية است تا به نحو اين كتاب برآن
كارگيري آن،  ي بهها روشه بر ارائ  عالوه،است تا در هر موضوع   سعي شده،رسيدن به اين مهم

آوردن روابط  بدستة  نحو،در برخي موارد. شود  توضيح كيفي و تحليلي از كاركرد آن نيز ارائه
هاي رياضي و توضيحات كيفي، خوانندگان   تا با در كنار هم قرارگرفتن تحليلاند شده رياضي ذكر

اربردهاي عملي ي رياضي كنترل در كها كارگيري تئوري كتاب درك مناسبي از چگونگي به
اند  اي انتخاب شده گونه اگرچه مباحث كتاب به. دكننموضوعات كتاب پيدا ة صنعتي در محدود

 قابليت -شود  اطالق مي"كنترل صنعتي"كه به آن - هاي كاربردي كنترل كه در تمامي زمينه
هاي  ها به سيستم تن،ها در انتخاب مثال وسيع كاربردها،ة گيري داشته باشند، اما باتوجه به گستربكار

 طورعمده بههايي هستند كه در آنها مواد  ي سيستمفرآيندهاي  سيستم. است ي پرداخته شدهفرآيند
 درآنها تغييرات ، موردنظرفرآيندوجود دارند و در طي ) مايع، گاز يا پودر(به صورت سيال 

. شود انجام مي) ادسازي يا پخت مو خنثي(و يا تغييرات شيميايي ) تغيير حرارت يا فشار(فيزيكي 
  .استها، صنايع غذايي و صنايع معدني  ها، پااليشگاه  نيروگاه؛يفرآيندهاي  هايي از سيستم نمونه

 كنترل و از طرف ديگر مهندساني هستندة رشت طرف دانشجويان مخاطبان اصلي كتاب از يك
 در بنابراين،. تندهاي صنعتي درگير هسفرآيندكننده براي    كنترل كه در صنعت با موضوع طراحي 

ة است در كنار ارائه روابط رياضي مورد نياز، به تحليل كيفي آنها و نحو  شده تمامي كتاب سعي 
شود تا خوانندگان محترم بتوانند   هاي كنترل پرداخته گيري آنها در تحليل و طراحي سيستمبكار

دراين  .كنندنعتي پيدا شده و كاربردهاي ص ي كنترل مطرحها درك مناسبي از ارتباط بين تئوري
 وسيلة بهبر استفاده از كتب و مقاالت ارزشمندي كه در موضوع كتاب  ام عالوه  سعي كرده،راستا

اند، تجربيات صنعتي، آموزشي و پژوهشي خود را نيز  تحرير درآمدهة رشت محققان و نويسندگان به
  سازي عملي كنترل ه در پيادهگيرم تا كتاب قابليت استفاده نه تنها در مراكز آموزشي، بلكبكار

  .باشد كنندها در صنايع را نيز داشته
سازي اين كتاب مرا  عزيزاني كه در نگارش و آمادهة دانم از هم در پايان برخود الزم مي

تنها مشوق  كه نهكنم  سپاسگزاري مي از همسر خود ،پيش از همه. مكن سپاسگزاري ،ندا كردهياري 
هاي ارائه شده   در تكميل بسياري از تحليل،خودة  به تخصص و تجربتوجه بلكه بااست، بوده من 

كتاب  ةمتن اولي. است انجام رسيده   مرحله بهسه ويرايش متن حاضر در .است  هكردمرا ياري 
نظرات ايشان تاثير به سزايي در . گرديد  آقاي مهندس سيد محسن محمدي تاكامي ويرايشوسيلة به

. نمايم است كه بدينوسيله از ايشان تشكر و قدرداني مي  شده داشته  تصحيح و تكميل مباحث ارائه
 در اختيار درسية صورت جزو  به85-86ترم سال تحصيلي  دوم، كتاب در طي دوة در مرحل

نظرات دانشجويان و دقت آنان در تصحيح بسياري از اشتباهات نگارشي و . گرفت دانشجويان قرار



 
دكتر درنهايت، جناب آقاي . ه استز توضيحات بسيار موثر بودارائه برخي اة چاپي و تغيير نحو

در اينجا برخود . سيد مصفطي موسوي قبول زحمت فرموده و متن را از نظر ادبي ويرايش كردند
اي را در جهت   نكات ارزنده،كتابة متون اولية  عزيزان كه با مطالعآنان و سايردانم از  الزم مي

  .مكن سپاسگزاري ،اند هكردتصحيح و تكميل كتاب ارائه 
 و كاربردهاي ها تنها در تئوري خور را نه عنوان مهندس كنترل بايد اثر پس است كه به بديهي
ة عزيزاني كه به مطالعة ، از همبنابراين. دهيم  بلكه در تمام زندگي خود مدنظر قرار،صنعتي كنترل
طور  بهت محتمل در كتاب را نم نظرات، انتقادات و اشتباهاك پردازند تقاضا مي اين كتاب مي

هاي   تا در ويرايشندكنبه اينجانب منتقل  fatehi@kntu.ac.ir از مسير پست الكترونيكي مستقيم
  .شود گرفته آتي درنظر
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