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فصل اول
مقدمه
 1.1آشنایی با PID
کنترلکنندههای pidدر اوایل قرن بیستم در صنایع کشتیرانی مورداستفاده قرار گرفتند امروزه این ن وع
کنترلکنندهها در بسیاری از ماشینآالت صنعتی و غیر صنعتی کاربرد دارند].[5
کلمه  PIDمخفف کلمههای (RROPORTONAL – INTEGRAL – DFFRENTALمش ت گی ر –

انتگرالی – متناسبی) است .هرکدام از این موارد در الگوریتمهای کنترلی دارای خواص مش خ

اس ت و

هرکدام با اهداف معین مورداستفاده قرار میگیرند .در برخی از موارد ،بعضی از خواص هر بخش به دلیل
عدم کارایی ،در رراحی کنترلرها مورداستفاده قرار نمیگیرند.

 2.1کنترلر تناسبی
در این نوع کنترلر بین خروجی و ورودی یک نسبت مستقیم وجود دارد با یک ضریب مشخ

که آن را

گین یا بهره کنترل مینامند .البته کنترلر تناسبی بهتنهایی کافی نیست زیرا وقتی خروج ی سیس تم ب ه
سمت مقدار مطلوب پیش میرود ،خطا کاهشیافته و درنتیج ه خروج ی کنترل ی نی ز ک م م یگ ردد؛
بنابراین همواره کننده یک خطای ماندگار بین مقدار مطلوب و خروجی واقعی وج ود دارد .ای ن خط ا را
میتوان با افزایش بهره کنترلکننده کاهش داد اما باعث ناپایداری سیستم و نوسان خروج ی م یش ود.
برای حل این مشکالت معموالً کنترلر تناسبی را همراه کنترلرهای مشت و انتگرال بکار میبرند

1
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 3.1کنترلر انتگرالی
همانرور که از نامش پیداست بین ورودی و خروجی یک رابطه انتگرالی برقرار است .ای ن کنترل ر ب رای
جبران خطای ماندگار به کار میرود ،زیرا تا وقتی که خط ایی در خروج ی وج ود داش ته باش د ،جمل ه
انتگرال تغییر پیدا میکند و درنتیجه خطای خروجی رفتهرفته کاهش مییابد[4].

 4.1کنترلر تناسبی-انتگرالی
کنترلر  PIترکیبی از کنترلر انتگرالی و تناسبی است که بهصورت موازی به هم وصل شدهاند .این کنترلر
اگر بهرور صحیح رراحی شود مزایای هر دو نوع کنترل انتگرالی و تناسبی را خواه د داش ت .پای داری،
سرعت و نداشتن خطای حالت ماندگار از ویژگیهای این کنترلر است[4] .

 9.1کنترلرتناسبی – مشتقی
کنترلر  PDاز ترکیب موازی دو نوع کنترلر مشت گیر و تناسبی ایجاد میشود [4] .کنترلر مشت گیر
دارای این مشخصه است که خود را سریعاً با تغییرات ورودی هماهنگ میکنند .لذا در مواردی که پاسخ
سریع خروجی مدنظر است میتوان از این نوع کنترلر ها استفاده کرد اما ازآنجاییکه عمل مشت گیری
باعث تقویت نویزهای موجود در محیط پروسه میشوند و بهعالوه مشت گیرها تنها نسبت به تغییرات
ورودی حساسیت نشان میدهند بنابراین مشت گیرها بهتنهایی مورداستفاده قرار نمیگیرند بلکه هرگاه
نیاز به خاصیت مشت گیری در یک پروسه باشد کنترلر آن را بهصورت مشت گیر -تناسبی یا مشت
گیر -انتگرالی یا مشت گیر -تناسبی – انتگرالی میسازند.
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 2.1کنترلرPID
این نوع کنترلر از ترکیب موازی سه کنترلر تناسبی ،انتگرالی و مشت گیر ایجاد میشود و مت داولت رین
نوع کنترلر در صنایع میباشد .مهمترین بخش در کنترل فرآیندهای  PIDبه دست آوردن ض رایب آن
میباشد .روش زیکلر نیکولس یک روش تجربی برای به دست آوردن ضرایب  PIDمیباش د ک ه ب ه دو
صورت حلقه بسته و حلقه باز مورداستفاده قرار میگیرند.

3
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انواع روشهای حلقه بسته
روشهای تنظیم حلقهی بسته ارجاع پیدا میکند بهروشهایی که:
 (1روش زیگلر نیکولس
 (2روش اصالحشدهی زیگلر نیکولس
tyreus_luyben method (3
Damped oscillation method )4

 1.2روش زیگلر نیكولس
را رور پیشفرض تعین میکنیم

را از  0زی اد م یکن یم ت ا نقط هی بحران ی

جایی که خروجی برای اولین بار خروجی نامیرا پیدا م یکن د س سس مط اب «ش کل  »1.2می زان
بهرهی بحرانی

در زمان تناوب آن

بهرور تجربی تعیین میشود[1] .
1
)  TDS
TiS

()1.2
انتگرالی=

مشتقی=

شکل  1.2پاسخ نوسانی سیستم حلقه بسته به ازای بهره بحرانی
5

Gc( S )  Kc(1 
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در این روش ،زیگلر و نیکولز پیشنهاد میکنند مقادیر پارامترهای ب ا توج ه ب ه «ج دول  »1.2تنظ یم

شوند:
جدول  1.2جدول زیگلر نیکولس حلقه بسته
Td

Ti

Kp

نوع کنترلر

0

∞

0.5Kcr

P

0

0.83Pcr

0.45Kcr

PI

0.125Pcr

0.5Pcr

0.6Kcr

PID

1
)  TDS
TiS

()2.2

1
)  0.125PcrS
0.5Pcr

()3.2

4 2
)
Pcr
S

()4.2

یکقطب در مبدأ و صفر دوگانهای

Gc( S )  Kc(1 

 0.6 Kcr (1 

(S 

 0.075Pcr

= Sدارد.

قواعد زیگلر نیکولس برای تنظیمکنندهها  PIDبهکاررفته در سیستم کنت رله ای کنت رل ص نعتی ک ه
دینامیک یک دستگاه دقیقاً معلوم نیست زیاد استفاده میشود.

معایب این روش:
 )1به دلیل انجام آزمون و خط وقتگیر است.
 )2نقطهی ناپایداری مرزی میبرد و ممکن است این شرایط خطرناک باشد.
 )3این روش برای سیستمهای ناپایدار حلقه باز قابلاستفاده نیست.
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داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم:
ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺮوژه ﮔﺮوه ﺑﺮق
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
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