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5-نتایج

این کار نشان می دھد که چقدر امکان پذیر است که عملکرد 
سیستم ھای کنترل بر پایه ی تناسبی-انتگرالی-مشتقی بدون 

تغییرات شدید ساختار کنترل مرسوم و متدوال بھبود یابد. 
راندمان محرک شبکه ھای عصبی مصنوعی فیدفروارد به عنوان 

مدل ھای فرایند برای پیش بینی مقادیر بعدی متغیر کنترل 
شده از نتایج نشان داده شده است. مزیت این است که شبکه 
ھای عصبی مصنوعی فیدفروارد ھا داده ھای فرایند و اغتشاش 
مربوطه را کامل می کنند. داده ھای ورودی/خروجی از سیستم 
بدست آمده اند و این مقادیر در مرحله ی آموزش استفاده شده 
اند. در ھر حال، شبکه ھای عصبی مصنوعی فیدفروارد ھا مدل 

ھای آموزش داده شده ھستند و مدل ھای برنامه ریزی شده 
نیستند. مقادیر داده ھای ورودی و خروجی در دسترس برای 

آموزش بایستی به خوبی سیستم را مشخص کنند. کاربرد این 
شبکه ھای عصبی مصنوعی فیدفروارد ھا در بیرون مقادیر 

د. مرزی آموزش بایستی به خوبی تجزیه و تحلیل شو
برای ھمه ی حالت ھای مطالعه شده، که در این کار توسعه 

داده شده است، عملکرد متدولوژی کنترل مطرح شده بر 
حسب دنبال کردن نقطه ی تنظیم شده و زمان ته¬نشینی، 

تماما باالتر بوده است. در ھر حال، این وابسته به این است که 
مثال این متدولوژی کنترل بایستی روی پایلوت و یا مقیاس 

صنعتی تست شود تا اعتبارسنجی آزمایشگاھی برای 
. متدولوژی کنترل بحث شده بدست بیاید
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