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کنترل کننده  PIDگسسته
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مقدمه

این یادداشت کلربردی یک پیاده سازی ساده از یک کنترل کننده  PIDگسسته را تشریح می کند .وقتی که با
کاربردهایی کار می کنیم که خروجی سیستم ناشی از تغییرات در مقدار مرجع یا حالت مرجع مورد نیاز است  ،پیاده
سازی یک الگوریتم کنترلی الزامی است .نمونه این کاربردها کنترل موتور ،کنترل دما ،فشار ،دبی ،سرعت ،نیرو یا
هر متغیر دیگری می تواند باشد .کنترلر  PIDمی تواند برای کنترل هر متغیر قابل اندازه گیری به کار رود ،تا
زمانی که این متغیر بتواند با دستکاری سایر متغیرهای فرایند دستخوش تغییر شود.
راه حل های کنترلی زیادی در طول زمان به کار رفته اند  ،اما  PIDبه علت سادگی و عملکرد خوب به استاندارد
صنعتی تبدیل شده است.
شکل  1-1پاسخ پله یک تنظیم کننده  PIDنوعی
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کنترل کننده PID

در شکل  1-2نمودار یک سیستم با یک کنترل کننده  PIDنشان داده شده است .کنترل کننده  PIDمقدار اندازه گیری
شده فرایند  yرا با مقدار نقطه تنظیم مرجع  y0مقایسه می کند .سپس تفاضل یا خطا  ، e ،پردازش می شود تا یک
ورودی جدید  uتولید گردد .این ورودی تالش می کند که مقدار اندازه گیری شده فرایند را به نقطه تنظیم دلخواه
برگرداند.
جایگزین یک نقشه حلقه بسته ماند  PIDکنترل حلقه باز (بدون فیدبک) است که در بسیاری موارد راضی کننده نیست
و با توجه به خصوصیات سیستم عملی نیست .با اضافه کردن فیدبک از خروجی عملکرد ارتقا می یابد.
شکل  1-2سیستم حلقه بسته با کنترل کننده PID

برعکس الگوریتمهای کنترل ساده PID ،می تواند ورودیهای فرایند را بر اساس گذشته و نرخ تغییر سیگنال
دستکاری کند که این یک شیوه کنترل دقیقتر و پایدارتر به دست می دهد.
ایده پایه ای این است که حالت سیستم را با یک سنسور می خواند و سپس آن را از یک مرجع دلخواه کم می کند تا
مقدار خطا را تولید نماید .خطا از سه طریق مدیریت می شود ،با مولفه نسبت  Pبرای اداره حال حاضر ،با مولفه
انتگرال گیر  Iبرای بازیابی از گذشته ،و مولفه مشتق گیر  Dبرای پیش بینی آینده.
شکل  2-2نمودار کنترل کننده  PIDرا نشان می دهد که  Ti،Tpو  Tdبه ترتیب ثابت زمانی مولفه های نسبت،
انتگرال گیر و مشتق گیر هستند.
شکل  2-2نمودار کنترل کننده PID
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 -1-2مولفه نسبت

مولفه نسبت  Pیک ورودی کنترل سیستم متناسب با خطا می دهد .فقط با استفاده از  Pکنترل همیشه یک خطای ثابت
می دهد مگر زمانی که ورودی صفر است و مقدار فرایند سیستم برابر مقدار دلخواه است .در شکل  3-2خطای ثابت
در مقدار فرایند سیستم پس از اعمال تغییر در ورودی ( )refظاهر شده است .استفاده از یک مولفه  Pبزرگ باعث
می شود یک سیستم ناپایدار داشته باشیم.
شکل  3-2پاسخ پله کنترل کننده P

 2-2مولفه انتگرال گیر

مولفه انتگرال گیر یک انباره از جمع خطاهای قبلی به ورودی کنترل سیستم به دست می دهد .جمع کردن خطا ادامه
می یابد تا زمانی که مقدار فرایند سیستم با مقدار دلخواه برابر شود و زمانی که مرجع پایدار باشد خطا صفر خواهد
شد .رایج ترین استفاده از مولفه  Iبه طور طبیعی همراه با مولفه  Pاست که به آن کنترل کننده  PIگفته می شود .اگر
فقط از مولفه  Iاستفاده شود پاسخ کند خواهد بود و معموال یک سیستم نوسانی خواهیم داشت .شکل  4-2پاسخ پله های
کنترل کننده های  Iو  PIرا نشان می دهند .همان طور که دیده می شود پاسخ کنترل کننده  PIخطای ثابت ندارد و
پاسخ کنترل کننده  Iبسیار کند است.
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شکل  4-2پاسخ پله کنترل کننده  Iو PI

 -3-2مولفه مشتق گیر

مولفه مشتق گیر  Dیک انباره از نرخ تغییر خطا در ورودی کنترل سیستم به دست می دهد .یک تغییر سریع در خطا
یک افزایش به ورودی کنترل سیستم می دهد .مولفه  Dمعموال همراه با کنترل کننده  Pبه عنوان کنترل کننده  PDیا
 PIبه عنوان کنترل کننده  PIDبه کار می رود .یک مولفه  Dخیلی بزرگ معموال یک سیستم ناپایدار بوجود می
آورد .شکل  5-2پاسخهای کنترل کننده های  Dو  PDرا نشان می دهد .پاسخ کنترل کننده  PDنسبت به کنترل کننده
 Pیک افزایش سریعتر در مقدار فرایند سیستم می دهد .توجه کنید که مولفه  Dاساسا مانند یک فیلتر باالگذر بر روی
سیگنال خطا عمل می کند و بنابراین در یک سیستم ناپایداری را راحت تر بروز می دهد و آن را نسبت به نوز
حساس تر می کند.
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شکل  5-2پاسخ پله کنترل کننده  Dو PD

استفاده همه مولفه ها با هم به عنوان کنترل کننده  PIDمعموال بهترین عملکرد را دارد .شکل  6-2کنترل کننده های
 Pو  PIو  PIDرا مقایسه می کند P PI .را با حذف خطای ثابت و  PI PIDرا با پاسخ سریعتر و بدون جهش ارتقا
می دهد.
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شکل  6-2پاسخ پله  Pو  PIو PID

 -4-2تنظیم پارامترها

بهترین راه برای تنظیم پارامترها مورد نیاز  PIDاستفاده از مدل ریاضی سیستم است .اغلب یک توصیف ریاضی
دقیق از سیستم در دسترس نیست ،بنابراین تنظیم تجربی پارامترهای  PIDانجام می شود .پیدا کردن مولفه های کنترل
کننده  PIDمی تواند امری چالش برانگیز باشد .اطالعات مناسب درباره خصوصیات سیستمها و چگونگی عملکرد
مولفه های مختلف الزامی است .رفتار بهینه درباره تغییر فرایند یا تغییر نقطه تنظیم به کاربرد در دست اجرا بستگی
دارد .در بعضی فرایندها متغیر فرایند نباید از نقطه تنظیم فراجهش داشته باشند .در بعضی فرایندها مصرف انرژی
در مسیر رسیدن به نقطه تنظیم باید حداقل باشد .به طور کلی پایداری مهمترین شرط محسوب می شود .فرایند برای
هیچ ترکیب یا نقطه تنظیمی نباید نوسان داشته باشد .بعالوه تاثیر پایداری باید در محدوده های زمانی خاصی ظاهر
شود.
روشهای مختلفی برای تنظیم حلقه  PIDوجود دارد.انتخاب روش کامال به این مرتبط است که آیا تنظیم فرایند می
تواند به صورت آفالین انجام شود یا نه .روش زیگلر – نیکولز یک راهکار آنالین شناخته شده است .گام اول در این
روش برابر صفر قرار دادن بهره های  Iو  Dو باال بردن بهره  Pتا جایی است که یک نوسان قابل تحمل و پایدار (تا
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حد ممکن نزدیک) در خروجی حاصل شود .سپس بهره بحرانی  Kcو دوره نوسان  Pcثبت می شوند و مقادیر  Pو I
و  Dطبق جدول  1-2تنظیم می گردند.

جدول  1-2پارامترهای زیگلر – نیکولز

تنظیم مجدد پارامترها برای بهینه سازی عملکرد کنترل کننده  PIDالزم است.
باید توجه شود که سیستمهایی وجود دارد که کنترل کننده  PIDخوب روی آنها عمل نمی کند یا تنها روی یک بخش
کوچک حول یک حالت سیستم عمل می کند .سیستمهای غیرخطی می توانند اینگونه باشند ،اما به طور کلی غالبا
مشکالت زمانی با کنترل کننده  PIDرخ می دهند که سیستمها ناپایدار باشند و تاثیر ورودی به حالت سیستم وابسته
باشد.
 -5-2کنترل کننده  PIDگسسته

یک کنترل کننده  PIDگسسته خطا را می خواند  ،و ورودی کنترل را در فاصله زمانی داده شده دوره نمونه برداری
 Tمحاسبه می کند و بیرون می دهد .زمان نمونه برداری باید از کمترین ثابت زمانی موجود در سیستم کوچکتر باشد.
 -1-5-2پس زمینه الگوریتم
برعکس الگوریتمهای کنترلی ساده ،کنترل کننده  PIDمی تواند ورودی های فرایند را بر اساس گذشته و نرخ
تغییرات سیگنال دستکاری کند .این مساله یک روش کنترلی پایدارتر و دقیقتر ارایه می دهد.
شکل  2-2نمودارهای کنترل کننده  PIDرا نشان می دهد که  Tpو  Tiو  Tdبه ترتیب نشان دهنده ثابت زمانی مولفه
های نسبت ،انتگرالگیر و مشتق گیر هستند .تابع تبدیل سیستم شکل  2-2به این صورت است:

که می توان  uرا بر حسب  eدر حوزه زمان نمایش داد:
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با استفاده از رابطه زیر مولفه های انتگرالگیر و مشتق گیر را تخمین می زنیم تا به صورت گسسته درآیند:

که  nگام گسسته در زمان  tاست.
بنابراین کنترل کننده به این صورت نوشته می شود:

که:

برای پرهیز از اینکه تغییرات در مقدار فرایند دلخواه هر گونه تغییرات ناخواسته ناگهانی را در ورودی کنترل بوجود
بیاورند ،کنترل کننده با تعریف مولفه مشتقگیر تنها بر اساس مقدار فرایند بهبود می یابد:

-3

پیاده سازی

یک برنامه عملی به زبان  Cهمراه با سند اصلی این یادداشت ضمیمه شده است .مستندات کامل کد برنامه و اطالعات
کامپایل در فایل  readme.htmlکه با کد برنامه ضمیمه شده است.
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شکل  1-3نمودار بلوکی برنامه نمونه

در شکل  1-3یک نمودار ساده شده از برنامه نمونه نشان داده شده است .کنترل کننده  PIDاز یک ساختار برای
ذخیره حالتها و متغیرها استفاده می کند .این ساختار در  mainمقداردهی اولیه می شود و از آن تنها یک اشاره گر به
توابع )( Init_PIDو )( PIDفرستاده می شود.
تابع )( PIDدر هر فاصله زمانی  Tفراخوانی می شود و این به وسیله یک تایمر انجام می شود که در هر فاصله
زمانی پرچم  PID_TIMERرا فعال می کند .وقتی که این پرچم فعال می شود روتین  mainمقدار فرایند دلخواه
(نقطه تنظیم) و مقدار فرایند را می خواند  PID() ،را فراخوانی می کند و نتیجه را به ورودی کنترل می دهد.
برای افزایش دقت  P_factorو  I_factorو  D_factorبا یک نسبت  1/128مقیاس بندی شده اند .مقیاس نتیجه
الگوریتم  PIDبعدا با تقسیم بر  128مجددا اصالح خواهد شد .مقدار  128به منظور محاسبه بهینه در کامپایلر بهکار
رفته است.
PFactor=128Kp
تاثیر  IFactorو  DFactorبه زمان نمونه برداری  Tبستگی خواهد داشت:

 -1-3پایان انتگرال گیری

ورودی فرایند  uبه یک مقدار به اندازه کافی باال می رسد به طریقی محدود می شود .یا با بازه عددی به صورت
داخلی در کنترل کننده  PIDیا با بازه خروجی کنترل کننده یا قیود تقویت کننده یا خود فرایند .این زمانی رخ خواهد
داد که بین مقدار فرایند اندازه گیری شده و نقطه تنظیم مرجع تفاوت زیادی وجود داشته باشد و این خود عمدتا به این
علت اتفاق می افتد که فرایند یک اختالل یا بار بزرگتر از حدی دارد که سیستم بتواند آن را اداره کند.
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اگر کنترل کننده از یک مولفه انتگرالگیر استفاده کند ،این مساله می تواند مشکل ساز باشد .مولفه انتگرال گیر تا
زمانی که این وضعیت باقی بماند به جمع کردن ادامه می دهد و زمانی که تداخل یا بار بزرگ برداشته شود کنترل
کننده ورودی فرایند را بیش از حد جبران سازی می کند تا زمانی که مجموع انتگرال به حالت عادی بازگردد.
می توان به روشهای مختلف از این مشکل پرهیز کرد .در این پیاده سازی حداکثر جمع انتگرال توسط
 MAX_I_TERMمحدود شده است .مقدار مناسب  MAX_I_TERMبه سیستم و زمان نمونه برداری به کار رفته
بستگی دارد.
-4

پیشرفتهای بعدی

کنترل کننده  PIDکه در اینجا معرفی شد یک نمونه ساده است .کنترل کننده خوب کار می کند اما شاید الزم باشد در
برخی کاربردها مقاوم تر شود (با محدود کردن رانش و فراجهش) .افزودن اصالح اشباع به مولفه انتگرالگیر و
تعریف مولفه نسبت تنها بر اساس مقدار فرایند سیستم می تواند الزامی باشد.
در محاسبه  IFactorو  DFactorزمان نمونه برداری  Tبخشی از معادله بود .اگر  Tخیلی کوچکتر یا بزرگتر از
 1ثانیه باشد دقت  IFactorو  DFactorنامناسب خواهد بود .بازنویسی الگوریتم  PIDو مقیاس دهی باعث حفظ
دقت مولفه انتگرالگیر و مشتقگیر خواهد شد.
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