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  کانیزاسیون دانشگاه محقق اردبیلیاستادیار گروه مهندسی بیوسیستم و م .3

  
  چکیده

وهواي گلخانه بر اساس  هاي کنترل آب تکنیک. شوند وهوایی استفاده می ها براي مراقبت از محصول در مقابل تغییرات آب گلخانه
محیط  وهوایی گلخانه یک سیستم کامال غیر خطی و آب  سیستم. باشد ، میهاي اضافی نیازهاي گیاه و اجتناب از مصرف انرژي

توانند در کنترل  هاي کامپیوتري می سیستم. باشد پیچیده و از لحاظ پارامترهاي محیطی کامال دینامیک می گلخانه محیطی کامالً
هاي زبانی  با توجه به دستیابی به داده .ندهاي تولید موثر باش ل و کاهش هزینهوهواي گلخانه جهت بهبود شرایط زیستی محصو آب

ترین و  یکی از مدرن. باشد وهواي گلخانه عملی می سازي و کنترل آب هاي فازي تطبیق یافته براي مدل و عددي، استفاده از سیستم
. باشد رل فازي میها، استفاده از کنت نهها همانند سایر زمی هاي کنترلی مورد استفاده در گلخانه ترین تکنولوژي سیستم سریع
که کنترل مطالعات نشان داد . وهوایی گلخانه بررسی شده است هایی در زمینه استفاده از کنترل فازي در کنترل وضعیت آب مثال

هاي کنترلی  جایگزین سیستمبنابراین کنترل فازي به عنوان . دهد بدست می نقطه تنظیمتري به  فازي مقدار متوسط نزدیک
  .تواند در نظر گرفته شود یوهواي گلخانه م آب
  

  هاي فازي، کنترل اي محیطی، سیستمگلخانه، انرژي، پارامتره :کلمات کلیدي
  
  مقدمه .1

کند تا هوا ازطریق پوشش  باشد که یک محیط متفاوتی را براي محصور کردن هوا ایجاد می گلخانه یک فضاي محصور شده می
کند که به عنوان  اي را در داخل گلخانه ایجاد می این کار یک محیط تازه .]6[ اي اشعه خورشید را جذب کند پالستیکی یا شیشه

. کنترل شود CO2گرمایش، تهویه، کنترل : تواند توسط عملیاتی مثل میکروکالیمیت گلخانه می. شود شناخته می 1میکروکالیمیت
هاي  خصوص تولید و همچنین کاهش هزینهبراي فراهم آوردن شرایط م. ]3[باشد  یتمامی این عوامل براي بهبود شرایط کنترل م

  .]9[ باشد وهواي گلخانه خیلی مهم می ها، کنترل آب تولید براي تولیدکننده
  :ها براي دو منظور ساخته شدند  گلخانه 

 وهوایی مراقبت از محصول در مقابل شرایط بد آب -1
 .بود رامترهاي محیطی هاي کنترل پا براي ایجاد شرایط زودرسی محصول که مستلزم استفاده از سیستم -2
وري و همچنین بهبود  ها بایستی براي افزایش بهره نندهتولید ک هاي مناسب بود ثانیاً رسی محصول در گرو قیمت  اوالً زود

پیچیده و از نظر  محیط گلخانه محیطی کامالً. کردند هاي کنترل محیطی مجهز می هاي خود را با سیستم کیفیت، گلخانه
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کنترل  باشد اي امري سخت می بینی کردن پارامترهاي دخیل در پرورش گلخانه پیش دینامیک بوده، بنابراین پارامتریک، کامالً
   .]6[باشد  وري می لخانه و بهترین بهرهمدترین محیط گکارآجهت رسیدن به دقیق محیط گلخانه 

هاي کامپیوتري  مروزه با پیشرفت سیستمگردد ولی ا بر می 1970هاي اتوماتیک یا کنترل شده به سالهاي اول  تاریخ گلخانه
هاي جدید و  در ایران نیز ضرورت توسعه طرح. شود شده است و در سطوح مختلف عرضه میتجاري  ها کامالً کاربرد این گلخانه

یزان دهی، مط، شدت نور، طول زمان نورهاي مدرن تمام اتوماتیک، دماي هوا، رطوبت محی امروزه گلخانه. شود مکانیزه احساس می
ها  سیستم. کنند می 2گیري و مانیتورینگاکسید کربن هوا، دماي خاك وسایر پارامترهاي موثر در گلخانه را به طور دقیق اندازه دي

تثبیت  هاي پیچیده کنترلی وضعیت گلخانه را در حالت بهینه و مورد نظر اي پارامترها و بر مبناي الگوریتم با توجه به مقادیر لحظه
  .]8[ نماید می

هایی ارائه شدند که نشان  وهوایی انجام گرفت و روش هاي پیشرفته کنترل آب هاي بسیاري در جهت توسعه سیستم تالش
طبق گزارشات واصله، تولید محصول با استفاده از محیط کنترل شده،  .]10[ هاي کنترلی بودند و خصوصیات روشدهنده اهمیت 

 .]11[ تولید زیاد محصول، کیفیت باالي محصول و مصرف آب وکود کم: رد مانندچندین مزیت نسبت به تولید مرسوم محصول دا
از کنترل معمولی که به تئوري کنترل کالسیک . هاي مختلف بهره گرفتند هاي زیادي براي کنترل در زمینه محققین از تکنیک

عصبی و الگوریتم ژنتیک، تا شبکه ،  )5FIS( کنترلر فازي: شامل) 4AI( ، هوش مصنوعی3PIDگردند، مثل کنترلرهاي  برمی
  .]4[ …هاي تطبیقی و هاي کنترل خطی، سیستم هاي پیشرفته مثل سیستم تکنیک

وهواي گلخانه  تواند براي توصیف آب سازد و همچنین می هاي کمی میسر می نظریه فازي استفاده از مفاهیم زبانی را براي داده
هاي دینامیکی  سازي یک تکنیک قوي براي توصیف سیستم عالوه بر این مدل بر اساس روش شناسایی سیستم به کار گرفته شود،

  .]12[ باشد می If-Thenآوري قوانین  چارچوب اصلی استفاده از این روش شامل ارائه روابط مدل شده با جمع. پیچیده است
  :ها انواع کنترلرهاي رایج مورد استفاده در گلخانه .2

  : ON/OFF کنترلر نوع
صرفه و ساده بوده و نیاز به هیچ تنظیم  مقرون به. باشد ترین نوع کنترلر بوده و داراي برخی مزایاي مهم می لر سادهاین نوع کنتر

اگر نوسانات، عملیات سیستم را مختل کند و همچنین نیاز به هیچ تنظیمی براي پارامترها نباشد، این نوع سیستم . پارامتري ندارد
این نوع کنترلر است که  کنند، اکثراً کار می) خاموش/روشن(این، اگر عملگرها در دو حالت  عالوه بر. کنترلی راه حل خوبیست

این کنترلرها اکثرا در لوازم خانگی یا در مواردي که حساسیت کیفیت پارامتر مورد کنترل باال نباشد، . جواب گوي این عملگرهاست
  .اینست که، نیاز به تعمیر یا نگهداري آنها خیلی کم است مزیت دیگر این نوع کنترلرها. گیرند مورد استفاده قرار می

  

 ]PID:]5کنترلر 
یک مکانیسم کنترلی عمومی همراه با بازخورد است که به . باشد مشتق گیري، می -انتگرالی-سیستم کنترلی با عملیات تناسبی

گیري و مقدار تنظیم  بین مقدار متغیر اندازه مقدار خطا را PIDکنترل کننده . گیرد طور گسترده در صنایع مورد استفاده قرار می
. کند تا این مقدار خطا را با تغییر در مقادیر ورودي کنترل، کاهش دهد کنترلر تالش می. کند گیري می شده مورد نظر، اندازه

سه بخشی هم شامل سه پارامتر ثابت جداگانه بوده و به همین خاطر است که گاهی اوقات کنترل  PIDالگوریتم کنترل کننده 
توان در قالب  به عبارت ساده، این مقادیر را می). D(، مشتق گیري)I(، انتگرالی)P(تناسبی: این سه بخش عبارتند از. شود نامیده می
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بینی از  یک پیش Dدر ناشی از  خطاهاي گذشته بوده، و  Iبستگی به خطا در حال حاضر دارد،  P: زمان مربوطه تفسیر کرد
  .خطاهاي آینده است

  
  

در مواقعی که وضعیت مطلوب مورد نظر این کنترلر در مواردي خاص با کنترلی مالیم و خطاي صفر،  :)P(کنترل تناسبی
و با یک کند  فراهم می را متناسب با خطاي موجود کنترلر نسبی یک سیگنال کنترلی .گیرد باشد مورد استفاده قرار می ثابت می

  : آید سیگنال کنترلی به صورت زیر بدست می .فرستد پس میبه ورودي  )6Kp(ضریب بهره نسبی 

  :آید و تابع انتقال به صورت زیر به دست می

اگر سیگنال . شود به کار کرد، انتگرال خطا به سیگنال کنترل اضافه می انتگرالی شروع کنترلرکه  زمانی :)I( کنترلر انتگرالی
 .یابد یابد، ولی اگر سیگنال خطا کوچک باشد سیگنال خطا به آرامی افزایش می ش میافزای خطا بزرگ باشد، سیگنال کنترل سریعاً

  .فرستد کنترلر سیگنال خروجی را براي جبران میوجود نداشته باشد، حتی اگر هیچ خطایی 
  

  :)PI(تناسبی انتگرالیکنترلر 
تواند جبران کرده و  عمل انتگرال می. شود گیري ضروري می عمل انتگرال زمانی که کنترل تناسبی قادر به جبران خطا نشد،

  :شود به صورت زیر ارائه می PIکنترل . مقدار خطاي صفر را بوجود آورد
푢(푡) = 퐾 푒(푡) + 퐾 ∫ 푒(푡)푑푡 = 퐾 [푒(푡) + ∫푒(푡)푑푡]  

Ti کند و  عمل انتگرال را تنظیم میKp بع نتقال به صورت زیر به تا. کند هم عمل انتگرال و هم عمل تناسبی را تنظیم می
  :یدآ دست می

  

  :)PD(تناسبی کنترل مشتق
کنترلر نوع مشتقی نوعی . باشد هدف از کنترلرهاي مشتقی فراهم کردن یک سیگنال متناسب با تغییرات نرخ سیگنال خطا می

  :آید توسط رابطه زیر به دست می PDکنترلر نوع  .کند تعدیل و میرایی را به سیستم معرفی می
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  :باشد تابع انتقال آن به صورت زیر می

  :اید کند و از رابطه زیر به دست می سه نوع عمل کنترلی را ادغام می PIDکنترلر نوع 

  :باشد تابع انتقال آن به صورت زیر می

این نوع کنترلر یک ابزار کنترلی مهم براي فرایندهاي صنعتی بوده . باشد ترین نوع کنترلر در دسترس می کامل PIDکنترل نوع 
   .]11[ شود کنترل می و فقط با سه پارامتر

  فازي هاي سیستم .3
قوانین فازي، . باشند هاي کاربردي در نظریه فازي و منطق فازي می ترین برنامه هاي مبتنی بر دانش فازي، یکی از موفق سیستم

سازي و کنترل فازي  مدل. هاي نظري در این زمینه بیان کنند پذیري خود، دانش را به خوبی پیشرفت توانند با سادگی و انعطاف می
  .]13[کند  از روش قانون محور فراهم می یک چارچوبی را براي روابط غیرخطی پیچیده، با استفاده

پایگاه دانش بوده که از قواعد قلب یک سیستم فازي یک . باشند هاي فازي سیستم هاي مبتنی بر دانش یا قواعد می سیستم
وسیله توابع تعلق  هآنگاه بوده که بعضی کلمات آن ب-آنگاه فازي یک عبارت اگر- یک قاعده اگر .آنگاه فازي تشکیل شده است-اگر

طور خالصه، نقطه شروع  به. شود آنگاه فازي ساخته می-اي از قواعد اگر اند یک سیستم فازي از مجموعه پیوسته مشخص شده
آنگاه فازي از دانش افراد خبره یا دانش حوزه مورد بررسی، -اي از قواعد اگر ت یک سیستم فازي بدست آوردن مجموعهساخ
هاي متفاوتی براي  هاي فازي مختلف از اصول و روش سیستم. مرحله بعدي ترکیب این قواعد در یک سیستم واحد است. باشد می

  .]2[ کنند ترکیب این قواعد استفاده می
  .باشد می r(t)و ورودي مرجع  u(t) ورودي فرایند y(t)خروجی فرایند . باشد دیاگرام یک کنترلر فازي به شکل زیر می بلوك

  
  :باشد ترکیب اصلی می 4کنترلر فازي داراي 

باشد که نهایتا بهترین کنترل را به سیستم  اي از قوانین می دارنده دانش به صورت مجموعه که نگه ”rule-base“قسمت  .1
  .کند اعمال می
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گیرد که کدام  کند که کدام قاعده کنترل مربوط به این لحظه بوده، سپس تصمیم می کننده، ارزیابی می استنتاجمکانیزم  .2
  .ورودي باید به فرایند فرستاده شود

، مقایسه و توانند، با قواعد موجود در قواعد پایه کنند طوري که می ها را به صورت ساده معرفی می رابط فازي ساز ورودي .3
  . تفسیر شوند

   .کند گیري حاصل از مکانیزم استنتاج فازي را تبدیل به ورودي فرایند می مکانیزم غیر فازي سازي، نتیجه .4
این . انجام دادند PIDو سیستم کنترل  ON/OFFاي از سیستم کنترل سازي بسیار ساده ، شبیه ]1[عبدي و خوشکیش

  .باشد از سیستم کنترل دو وضعیتی بهتر است ولی پرهزینه تر می PIDمحققین نتیجه گرفتند که سیستم کنترل 
این روش . دادندبا استفاده از مدلسازي فازي مدلی براي کنترل دماي هوا و رطوبت داخل گلخانه ارائه  ]14[و همکاران ترابلسی

از این پژوهش مطالعه روي روش فازي، هدف . بندي فازي با استفاده از مدل فازي تاکاگی سوگونو انجام گرفت بر اساس روش خوشه
بود و عملکرد تکنیک پیشنهاد شده روي دماي هوا و رطوبت گلخانه مدل  MIMO7براي شناسایی مشکالت موجود در فرایند 

  .نشان داده شد
جی که گرفتند نتای.و سیستم کنترل فازي انجام داد  PIاي بین کنترلر  جام داد در ابتدا مقایسهدر پژوهشی که ان ]4[دومیتراسو

قادر به از بین بردن خطاي پایدار سیستم بود ولی براي کار به هر نوع تجهیزاتی، باید نسبت به آن تنظیم  PIاین بود که کنترلر 
شد یه آسانی براي  را نمی PIشد؛ عالوه بر این کنترلر  شد و در صورت تغییر تجهیزات مورد نظر، تنظیمات آن هم باید عوض می می

  .در مقابل کنترلر فازي توانست به آسانی با تجهیزات و امکانات موجود عمل کند. رژي تنظیم کردنتعادل ا
سازي در  ازي طراحی و نتایج حاصله از شبیهاي مبتنی بر کنترل کننده ف یک سیستم کنترل حلقه بسته ]6[گیت و همکاران

  .ندآمده از کنترل سنتی مقایسه کرد  محیط سیمولینک را با نتایج بدست
به علت چند  ON/OFFوهواي گلخانه براي اجرا در سیستم  هاي سنتی تنظیم آب بیان کردند که تکنیک ]8[الفونت و بالمات

هاي فازي امکان  دهد که کنترل موفق یک گلخانه با تکنیک متغیره بودن، غیر خطی بودن و غیر ثابت بودن مشکل است و نشان می
  .دارد

 P،PI ،PDطور نظري مورد آزمایش قرار داد و به طور تجربی با پهار کنترل کننده شامل کنترلر  کنترل فازي را به ]13[رحمان
کنترلرهاي  PDو  PIنتایج نشان داد کنترلرهاي  .ها مورد مقایسه قرار گرفتند سنجی استفاده در گلخانه از نظر دقت و امکان PIDو 

با این حال کنترلر فازي مقدار نزدیکی . کم در نقطه تنظیم شده، بود صفر در در خروجی و خطاي Overshootثري با کارآمد و مؤ
  .در نظرگرفته شد PIDبنابراین کنترلر فازي به عنوان کنترلر معادل و جایگزین کنترلر . به نقطه تنظیم را داد

  
  نتایج .4

دما و رطوبت متغیرهایی  .باشد وهوایی گلخانه هنوز یکی ازاهداف اصلی مهندسی، در کشاورزي دقیق می کنترل وضعیت آب
کنترل . براي کنترل این متغیرها، تئوري هاي کنترلی مختلفی به کار گرفته شد. هستند که رابطه مستقیم با تولیدات گیاهی دارند

نشان ها  نتایج بدست آمده از پژوهش. باشد که در این زمینه مورد استفاده قرار گرفته است هاي کنترلی می فازي یکی از انواع تئوري
کنترل فازي قادر به دستیابی به روابط . وهواي گلخانه ارائه داد توان مدلی براي کنترل آب دهد که، با استفاده از کنترل فازي می می

نتایج بدست آمده از تحقیقات حاکی از رضایت بخش بودن . باشد وهوایی متغیر می غیرخطی بین دماي گلخانه و فاکتورهاي آب
سادگی و دقت این رضایت بخشی شامل کاهش مصرف انرژي، افزایش میزان تولید محصوالت و . باشد میعملکرد کنترل فازي 

  . شود هاي کنترلی را شامل می نسبت به سایر روش باالي این سیستم کنترلی
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