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  :چكيده
در اين مقاله يك طرح كنترلي پايدار براي كنترل سرعت موتور           
. القايي با استفاده از روش كنترل مد لغزشي معرفي شـده اسـت            

در اين روش كنترلي، سرعت توسط حلقه كنترل خارجي كنترل       
شده و از روش كنتـرل بـرداري در حلقـه كنتـرل داخلـي نيـز                 

  .استفاده شده است
ابتدا روش كنترل مد لغزشي معرفي شده است، سپس چگونگي          

كننده در ساختار سيستم كنترلي نـشان         بكارگيري اين نوع كنترل   
ــي و حــوزه تعريــف  . داده شــده اســت ــانون كنترل ــه ق در ادام
پـس از   . كننده مد لغزشي مشخص شده است       پارامترهاي كنترل 

يكي و  اينكه سيستم كنترلي مورد نظر محقق شـد، پاسـخ دينـام           
 PIكننده    عملكرد آن با طرح متعارف كنترل برداري كه از كنترل         

سـازي    شود، با شبيه    در حلقه خارجي كنترل سرعت استفاده مي      
سپس به تأثير مقادير    . و انجام آزمايش عملي مقايسه شده است      

كننده بر عملكرد درايو پرداخته شـده اسـت و      پارامترهاي كنترل 
هـا كـه از پديـده اشـباع      سـازي   در نهايت برخالف سـاير شـبيه      

گـردد، ايـن پديـده        سازي موتور صرفنظر مي     مغناطيسي در مدل  

درنظر گرفته شـده و مجـدداً رفتـار دينـاميكي هـر دو سـاختار            
انـد، بـا       بهره برده  PIهاي مد لغزشي و       كننده  كنترلي كه از كنترل   

  . يكديگر مقايسه شده است
  
 مقدمه -1

 است كه روز بـه  يقيروش تطب از يا ر، گونهيساختار متغ كنترل
 مقـاوم بـه منظـور كنتـرل حركـت           يها  ستمي س يروز در طراح  

ـ در ا . شود  يمشهورتر م  كننـده عمـداً      ن روش، سـاختار كنتـرل     ي
ستم اجازه دهد كـه     يشود تا به حالت س      ير داده م  يي تغ يا  گونه  به
ـ ماي حالت بپ  ين شده را در فضا    ييش تع ير از پ  يك مس ي ـ . دي ك ي

 موسـوم   ير، به كنترل مد لغزش    يساختار متغ فرم خاص از كنترل     
 ينـه بـرا  ي قدرتمنـد زم  يكروپروسـسورها يبا ظهـور م   . باشد  يم

ستم يـ  سير به منظور طراح ي كنترل ساختار متغ   ياستفاده از تئور  
  .كنترل حركت فراهم شده است

توان روش كنترل با ساختار متغير را كه به عنوان كنترل مـد               مي
مزيت .  اعمال نمود  ACهاي    اشينشود، به م    لغزشي شناخته مي  

كنترل مد لغزشي، حساس نبودن پاسخ سيستم محركه نسبت به          
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باشـد و بنـابراين بـراي         تغييرات پارامترها و اغتـشاش بـار مـي        
ــر محركــه  ــستم نظي ــزار و  كاربردهــاي سروسي هــاي ماشــين اب

ايـن روش كنتـرل همچنـين       . باشـد   ها كامالً مطلوب مي     روبات
هايي كـه سـرعت و موقعيـت بايـستي از            تواند براي سيستم    مي

هـاي    نزديك مقادير مرجـع را تعقيـب نمايـد، هماننـد اتومبيـل            
هـاي چنـد      هاي نورد ورق و محركه      الكتريكي، باالبرها، دستگاه  

  .رود منظوره بكار 
 ي به صورت اجزائ   يكي الكتر يوهاي متعارف درا  يها  كننده  كنترل

از يـ نگ مورد ن  يچي مد سوئ  يها  ي و ورود  ي كنترل يها  يكه ورود 
. انـد   كننـد، مطـرح شـده       يم مـ  ي را تنظـ   يهـاد   مهي قطعات ن  يبرا

رات پارامترها و اغتشاشات بـار از       ييستم در برابر تغ   يمقاومت س 
ـ  يهـا   يدبك ورود يـ ق حلقه ف  يطر  همچـون   يا  وسـته ي پ ي كنترل

  . شود ي انجام مي انتگرال-يكننده تناسب كنترل
 ي كنترل خطـ   ي تئور يستم كنترل حركت برمبنا   يك س ي يطراح

ستم و سـرعت پاسـخ      يدار س ين صحت حالت پا   ي ب يمشكل ذات 
رات ي از تـأث   يكـ ي مثال،   يبرا. دهد  ي را از خود بروز م     يكيناميد

ستم را  يـ  نـوع س   ،كننده  ن كنترل ين است كه ا   ي ا گير  انتگرالمسلم  
 حالـت مانـدگار     ين، خطـا  يبنـابرا . دهـد   يش م يك واحد افزا  ي
ستم اكنـون  يـ  چـون مرتبـه س     اما ابد،ي يستم به صفر كاهش م    يس
ستم ممكـن اسـت     يـ  شده اسـت، س    يستم اصل يشتر از س  ي ب يكي

رات ييـ ك نـسبت بـه تغ     ين، كنتـرل كالسـ    يهمچنـ . دار شود يناپا
  .باشد يها و اغتشاشات بار حساس م يرخطيپارامترها، غ

بخـش، مهندسـان كنتـرل،        تي رضا يا  كننده   كنترل يدر جستجو 
 بكـار  يكـ ي الكتريوهـا يرا د  ستمي س ي كنترل مدرن را برا    يتئور
ن يتـر   ن و جذاب  ي از قدرتمندتر  يكي،  مد لغزشي كنترل  . اند  برده

 يهـا  ستميـ گر انـواع س ي از دمد لغزشي كنترل  . هاست  ن روش يا
كننـده،    ن نوع كنترل  يث كه ا  ين ح يباشد، از ا    ي متفاوت م  يكنترل

در . دهـد   ير مـ  ييـ نـد گـذرا تغ    ين فرا يش را در ح   يساختار كنترل 
ـ    يتـرل معمـول    كن يهـا   ستميس  ينـدها ي در فرا  ي، سـاختار كنترل

ب ي، هرچند كه ضـرا    يقي در كنترل تطب   يحت.  ثابت است  يكنترل
ر كننـد،   ييـ  تغ يقـ يزم تطب يوسته، مطابق با مكـان    يتوانند بطور پ    يم

. شـود   ي اسـتفاده مـ    ي كنترل يندهاين فرا ي در ح  يكسانيساختار  
 يروش  ي را پ  يديانداز جد   ر چشم ي ساختار متغ  ين طرح كنترل  يا

  ]1[. كنترل قرار داده استنيمهندس
گر يتر از د ار سادهي در عمل بسيتحقق كنترل مد لغزشعالوه،  به

  . استيقي تطبيها روش
  
 يكننده مد لغزش  كنترليطراح -2

 1و سـرعت در شـكل     يستم درا يك س ياگرام ساده شده    يبلوك د 
 در حلقـه    ين طرح، از كنترل بـردار     يدر ا . نشان داده شده است   

 كننـده   كنتـرل ي در حلقـه خـارج  ي و از كنترل مد لغزشـ   يداخل
  ]2،3[.استفاده شده است

  
  و ساده شدهيستم درايك سي يكنترل مد لغزش: 1شكل

 
 يكين توسط رابطه الكترومكان   ي ماش يكي و مكان  يكيارتباط الكتر 
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ـ  تعر يا   پله يفرمان را تابع   يكيچنانچه گشتاور الكتر   م، يف كنـ  ي
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 ي سـرعت و مـشتق خطـا       ي، خطا يستم كنترل مد لغزش   يدر س 
ن يبنـابرا . ميريگ  ي حالت در نظر م    يرهايسرعت را به عنوان متغ    

  : حالت عبارتند ازيرهايمتغ

)6(  
⎩
⎨
⎧

−==
−=

m

mm

xx
x

ω
ωω
&&12

1
*

  

  :مي دار)5( در رابطه )6( رابطه ينيگزيبا جا

)7(  )(tu
J
Gx

J
Fx −−= 22&  

ر يبصورت زرا  1 حالت شكليش فضايم نمايتوان ين، ميبنابرا
  :مييان نمايب

)8(  )(tu
bx

x
ax

x
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

+⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ 0
0
0

2

1

2

1 1
&

&  

  . استb=G/J و a=F/Jكه 
  
 يي موتور القايكنترل بردار -3

 كـه   ييهـا   نـه ي را در زم   يي القـا  ي، كاربرد موتورها  يكنترل بردار 
. باشـد، ممكـن سـاخته اسـت         ي باال م  ييازمند عملكرد با كارا   ين
. شـد   يها استفاده م    نهين زم ي در ا  DC ين، از موتورها  يش از ا  يپ

 مـشابه بـا     يي القـا  ي، موتورها يبا استفاده از روش كنترل بردار     
بلـوك  . ك جداگانه قابـل كنتـرل هـستند       ي تحر DC يموتورها

  . داده شده است نشان2 در شكلياگرام كنترل برداريد

  
  يبردارستم كنترل ياگرام سيبلوك د: 2شكل

 
ـ ن است كه كنترل جر    ين روش ا  ي ا يده اصل يا ان بـه دو مؤلفـه      ي

ـ كنترل مؤلفه جر  : ه شود يتجز ، و كنتـرل مؤلفـه   iqsان گـشتاور  ي
ـ تجز. گريكدي، بطور مستقل از     idsان شار   يجر ه در چـارچوب   ي

چرخان سنكرون با قـرار دادن بـردار شـار رتـور در امتـداد بـا                 

ـ ا. شود  ي چارچوب چرخان انجام م    dمحور  ين كنتـرل مجـزا    ي
   .شود ي ميعي سريكيناميشار و گشتاور موجب پاسخ د

كننده مد لغزشي پيشنهادي با طرح ماشين القايي با كنترل            كنترل
  . نشان داده شده است3برداري در شكل
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 ميرمستقي غيگرا داني در كنترل ميكننده مد لغزش استفاده از كنترل: 3شكل

 
ـ ون جر ي رگوالسـ  يدبك داخل يو، حلقه ف  يستم درا ين س يدر ا  ان ي

Teفرمـان گـشتاور     . دهـد   يسنكرون را انجام م   
 توسـط حلقـه     *

ن سـرعت فرمـان     يمـاب  ي خطـا  ي بر مبنا  يكنترل سرعت خارج  
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  . نشان داده شده استالف-4ر در شكلين مسيا. نديمايبپ

  
)ج(  )ب(  )الف(

   مد لغزشي ناپايدار-، جنگيده چتريپد -، بتينهايب سوئيچينگ فركانس -الف: يكنترل مد لغزشرژيم لغزش در : 4شكل
 

 يرهـا يغ كـه مت يري كوچكتر از صفر باشد، مس    Cچنانچه مقدار   
ن خـط   ي ا ي بوده، منتها رو   S خط لغزش    يند رو يمايپ  يحالت م 

به سمت صفر همگرا نشده، بلكه در جهت مخالف بـه سـمت             
 نشان داده شـده     ج-4ن امر در شكل     ي ا .شوند  يت واگرا م  ينهايب

بـه  .  بزرگتـر شـود    يتواند از حد    يز نم ي ن C مقدار مثبت    .است
ـ  يچيت نبودن فركانس سـوئ    ينهايسبب ب  رسـاختار،  يدو ز ن  ينگ ب
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ش از  يبا بزرگ شدن ب   ). ب-4شكل  (ند  ينگ گو يده چتر ين پد يا
ستم و خـارج شـدن      ي س يدارين نوسانات موجت ناپا   ي، ا Cحد  
 مـشخص شـده توسـط خـط         ي حالت از راستا   يرهاير متغ يمس

ن يـي  تع Kب بهـره    ي توسـط ضـر    C يحد بـاال  . شود  يلغزش م 
 ي موجـب كنـد    Cگـر كـم بـودن مقـدار         ي د ياز سو . دگرد  يم

  ]4[.شود يكننده م سرعت پاسخ كنترل

iqs 

ωm
 

KT 

١/Lm 

Kp+KI/s 

T(θ) ١-  PWM 
VSI 

Kslip 

÷

÷

Kp+KI/s 

λdr
* 

کنن کنرتل
 ده 
مد  /s١

T(θ)
iqs 

ids 

ids 

ωm
* 

IM 

iqs 

iqs
*

+

+ــ

 ــ

+
+

+ ــ

Te
* 

θ

vas
*

vbs
*

vcs
*



  پذير نسبت به تغييرات بار نترل مقاوم موتور القايي اشباعك
 المللي برق بيست و دومين كنفرانس بين

نـشان داده شـده      ي، ساختار كنترل كننـده مـد لغزشـ        5در شكل 
 برابـر اسـت   uشود،  يده مين شكل ديهمان طور كه در ا     .است
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رد كـه شـرط     يـ گ  ي صـورت مـ    يا  ها به گونه    بهرهمقدار  انتخاب  
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   مورد استفادهيكننده مد لغزش ات كنترليجزئ: 5شكل

 
 با توجـه بـه      λ  و α  ،β  ،γ ي پارامترها ر مناسب يبا انتخاب مقاد  

 كنتـرل سـرعت مقـاوم و        )11(ط مشخص شده در رابطـه       يشرا
 حالـت مانـدگار     ي خطا ي مقدار يم داشت ول  ي را خواه  يداريپا
 موتـور بـه مقـدار مطلـوب         يز مشاهده شده و سرعت واقعـ      ين

 ي و برطرف كردن خطـا     بين ع يبه منظور رفع ا   . دي رس نخواهد
 انتخـاب . ميينمـا   ي اضافه م  u را به    rحالت ماندگار، مقدار بهره     

  :رديگ يصورت م )12(با توجه به رابطه   rبهره
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  . استي مقدار مثبتAكه 
ــ حالــت مانــدگار نيب مــشكل خطــايــن ترتيبــد ز برطــرف ي
 ]5[.گردد يم
 
 
  

 PIكننده   با كنترليكننده مدلغزش سه كنترليمقا -5
، PIكننـده      نسبت به كنتـرل    يكننده مد لغزش    نترل ك يت اصل يمز
 . است يط مختلف كار  ي و مقاوم بودن آن نسبت به شرا       يداريپا

ر ييـ  نسبت بـه تغ    يكننده مد لغزش    م كه كنترل  ين انتظار دار  يبنابرا
ـ  ا ي بـه عبـارت    .دار باشـد  ي پا b و   a يپارامترها كننـده    ن كنتـرل  ي

رات بار  ييتغ،  ينرسيب اصطكاك، ممان ا   يرات ضر يينسبت به تغ  
شـوند مقـاوم      يرات مـ  ييـ ن تغ ي كه موجب ا   يطيا عوامل مح  يو  

رات بـار   ييـ شتر مورد توجه اسـت، تغ     يدر عمل آنچه كه ب    . است
سازي درايـو      نتايج حاصل از شبيه    7 و   6 هاي  در شكل  .باشد  يم

كننـده     و بار ديگر كنتـرل     PIكننده    موتور القايي كه يكبار كنترل    
 .ار رفتـه اسـت، نـشان داده اسـت         مد لغزشي در ساختار آن بك     

و  VL-L460فاز، بـا ولتـاژ نـامي          موتور القايي مورد استفاده، سه    
هاي استاتور و  كتانسرا بوده و مقاومت و KVA7/37توان نامي 

، =Ω087/0Rs :رتور ارجاع شده بـه اسـتاتور آن برابراسـت بـا           
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Ω228/0Rr= ،mH5/35.Ls=Lr= نمــودار 7 و 6هــاي  شــكل 
موتـور  . دنباشـ   يرات بار م  ييوتور برحسب تغ  رات سرعت م  ييتغ

، بـار را بـه    t=3لحظـه كنـد، در   ي كار مـ   يبار  يابتدا در حالت ب   
، مجـدداً بـار را بـر    t =6م و در لحظـه ييينمـا  يموتور اعمال مـ 

  .ميدار يم

 
سازي با بكارگيري  نمودار سرعت برحسب زمان حاصل از شبيه: 6شكل

 مد لغزشيكننده  كنترل

 
سازي با بكارگيري  نمودار سرعت برحسب زمان حاصل از شبيه: 7شكل

 PIكننده  كنترل

  
ـ  از مقا  همان طور كـه    ـ  د 7 و   6 يهـا   سه شـكل  ي شـود،    يده مـ  ي

رات بار حساس بوده و بـا اعمـال         يي نسبت به تغ   PIكننده    كنترل
ر سرعت دچار ، نموداt =6 و t=3بار و برداشتن آن در لحظات 

كننـده مـد      كـه كنتـرل     يدرحـال . شود  ي م ي و باالزدگ  يزدگ  نييپا
ـ رات بـار پا   ييـ  نسبت به تغ   يلغزش و   دارد يار خـوب  ي بـس  يداري
ز و قابـل    يرات بـار نـاچ    ييت سرعت موتور نسبت به تغ     يحساس

 كه  يوي موتور، درا  يانداز  عالوه، پس از راه     به. باشد  يصرفنظر م 
 و  يره بـرده اسـت در زمـان انـدك         بهـ  يكننده مد لغزش    از كنترل 

رسـد؛    ي به سـرعت مانـدگار خـود مـ         يگونه باالزدگ   چيبدون ه 
 ي استفاده كرده اسـت دارا     PIكننده     كه از كنترل   يويكن درا يول

ز نمـودار   يـ ر بـوده و ن    ت  يالندن به سرعت ماندگار طو    يزمان رس 
هـم   ي پيش از رسيدن به سرعت ماندگار       باالزدگ يسرعت دارا 

  .هست
. شـود   يمـشاهده مـ   ز  يـ  ن يش عمل ي در آزما  يج مشابه ين نتا يچن
 نـشان داده    9 و   8هـاي     ها در شكل    شين آزما يج حاصل از ا   ينتا

  .شده است

  
نمودار سرعت برحسب زمان حاصل از آزمايش با بكارگيري : 8شكل

 كننده مد لغزشي كنترل

 
 زمان حاصل از آزمايش با بكارگيري نمودار سرعت برحسب: 9شكل

 PIكننده  كنترل

  
 بر يكننده مد لغزش  كنترلير پارامترهايتأث -6

 عملكرد آن
 Cش مقـدار پـارامتر      يح داده شد، افـزا    يگونه كه قبالً توض     همان

. شـود  يكننـده مـ    كنتـرل  يكيناميش سرعت پاسخ د   يموجب افزا 
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عت ش سـر  يز موجـب افـزا    ي ن αش مقدار پارامتر    ين افزا يهمچن
ـ ا. گـردد   يكننده م    كنترل يكيناميپاسخ د  ن امـر بـه وضـوح در        ي
  . قابل مشاهده است11 و 10 يها شكل

 
ش سرعت پاسخ ي در افزاCش مقدار پارامتر ير افزايتأث: 10شكل

 يكيناميد

 
سخ ش سرعت پاي در افزاαش مقدار پارامتر ير افزايتأث: 11شكل

 يكيناميد

  
 حالـت مانـدگار   ي در كاهش خطـا Aر پارامتر ي تأث12در شكل  

 يتوان مقدار خطـا     ي م Aبا انتخاب مقدار مناسب     . شود  يده م يد
  .ك نموديحالت ماندگار را تا مقدار مورد نظر به صفر نزد

  

 گار حالت ماندي در كاهش خطاAش مقدار پارامتر ير افزايتأث: 12شكل

  
 در محـدوده    يكننـده مـد لغزشـ        كنتـرل  ير پارامترهـا  ير سا ييتغ

كننـده و      كنتـرل  يكينـام ي بـر پاسـخ د     يري مجازشان، تأث  يانتخاب
  .شكل نمودار سرعت برحسب زمان ندارد

  
 اشباع مغناطيسيپديده عدم صرفنظر كردن از  -7

نـه  يباً تمام مقالت نوشـته شـده در زم        ي قبل و تقر    يساز  در مدل 
 صرفنظر شده   يسيده اشباع مغناط  ي از پد  يي القا يهاو موتور يدرا

ـ  جر -ولتـاژ ( سـرعت    - گـشتاور  يو منحن   در نظـر    يخطـ ) اني
ـ ن مقالـه ابتـدا از پد      يدر ا . شود  يگرفته م   يسيـ ده اشـباع مغناط  ي

 و مـد  PIكننـده    دو نـوع كنتـرل    يرير بكارگ يصرفنظر شد و تأث   
 . قـرار گرفـت    ي موتور مورد بررس   يكينامي بر عملكرد د   يلغزش
ــدر ا ــش از اي ــن بخ ــن پدي ــرده و آن را در  ي ــرفنظر نك ده ص
ـ ا   موتور در نظر گرفته    يساز  مدل ج حاصـل از    يم و سـپس نتـا     ي
 قـرار   يكننده مجـدداً مـورد بررسـ        ن دو نوع كنترل   ي ا يريبكارگ
ـ  جر - ولتـاژ  ين منظـور منحنـ    يبد. اند  گرفته ان موتـور مطـابق     ي
  .شود ي در نظر گرفته م13شكل

 
 )اني جر- ولتاژيمنحن (يسي اشباع مغناطيمنحن: 13شكل

  
ن موتور با فـرض عـدم       ي زمان هم  - سرعت ي منحن 14در شكل 

 مطـابق بـا     ي اشـباع  يده اشـباع و داشـتن منحنـ       يصرفنظر از پد  
كننـده بكـار رفتـه از نـوع            كـه از كنتـرل     ي حـالت  ي، برا 13شكل
  . است، نشان داده شده استي انتگرال-يتناسب

جــاي  ، همــين منحنــي را بــراي حــالتي كــه بــه15و در شــكل
كننده مد لغزشي اسـتفاده شـده اسـت،            از كنترل  PIكننده    كنترل
  .بينيد مي
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ده اشباع و استفاده از ي با درنظر گرفتن پد زمان- سرعتيمنحن: 14شكل

 PIكننده  كنترل

  
ده اشباع و استفاده از يبا درنظر گرفتن پد زمان - سرعتيمنحن: 15شكل

  يه مد لغزشدكنن كنترل
ار بهتــر يوضــوح عملكــرد بــسن دو شــكل بــه يــبــا مالحظــه ا

ــ را در مقايكننــده مــد لغزشــ كنتــرل ــا كنتــرلي  PIكننــده  سه ب
 PIكننـده    كه از كنترليويم دراينيب يگونه كه م   همان. ميابي يدرم

ز يـ و زمـان نـشت آن ن       بـوده    ي بـاالزدگ  يبهره برده اسـت دارا    
ـ درا كـه    يتر است؛ درحال    يطوالن كننـده مـد       كـه از كنتـرل     يوي
 ي زمـان نرمـ    - سرعت ي منحن ي استفاده كرده است، دارا    يلغزش

 مشاهده نـشده و زمـان       ين منحن ي در ا  يگونه باالزدگ   چيبوده، ه 
  .ار كمتر استيدن به حالت ماندگار بسينشت آن و رس

   
 يريگ جهينت -8

شـود    ي مشاهده مـ   يش عمل ي و آزما  يساز  هيشبج  يبا توجه به نتا   
ستم يـ  س ي در حلقه خـارج    يكننده مد لغزش    كه استفاده از كنترل   

ـ  درا يكنترل  ي داراPIكننـده    كنتـرل يجـا  ، بـه  ييو موتـور القـا    ي

كننـده نـسبت بـه        ن نـوع كنتـرل    يا.  است ي محسوس يها  تيمز
كننـده     كـه كنتـرل    ينسبت بـه هنگـام    رات بار مقاوم بوده و      ييتغ

ـ  -يبتناس  زمـان نشـست     يدارا اسـتفاده شـده اسـت،        ي انتگرال
 زمـان بـه هنگـام اسـتفاده از     - سـرعت ي بـوده و منحنـ     يكمتر
ـ ا. شـود   ي نمـ  ي دچار باالزدگ  يكننده مد لغزش    كنترل ن مطلـب   ي

 يسـاز   هي در شب  يسيده اشباع مغناط  ي كه از پد   يبخصوص هنگام 
ـ تـر بـوده و مز       م، محـسوس  يينما  ي صرفنظر نم  ييموتور القا  ت ي

ــرلســتفاده از ا ــده كنت ــدكنن ــ م ــه اســتفاده از ي لغزش ــسبت ب  ن
كننـده   هرچند كـه كنتـرل     .شود  ي بهتر مشخص م   PIكننده    كنترل

 مقاوم اسـت    يطيط مح يرات بار و شرا   يي نسبت به تغ   يمد لغزش 
كننـده     خـود كنتـرل    يح پارامترهـا  ي نسبت به انتخاب صـح     يول

ـ    ين پارامترها م  يالبته ا . باشد  يحساس م   يعيازه وسـ   توانند در ب
ن بـازه انتخـاب   ين پارامترها چنانچه در اير نموده و اغلب ا    ييتغ

ر ير مقـاد  يي با تغ  .ستم ندارند ي س يكينامي بر پاسخ د   يريشوند، تأث 
كننـده را      كنتـرل  يكيناميتوان پاسخ د    ي م A و   α  ،C يپارامترها
 كه انتخـاب    يرير به نسبت تأث   ين تأث ير قرار داد؛ البته ا    يتحت تأث 

عـالوه    به. ار كمتر است  ي بس PIكننده     كنترل يارامترهانامناسب پ 
 تحـت شـرايط كـاري مختلـف نيازمنـد تظـيم             PIكننـده     كنترل

كننده مد لغزشـي      باشد كه اين امر در كنترل       پارامترهاي خود مي  
  .كننده الزم نيست به دليل مقاوم بودن اين نوع كنترل
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