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مقدمه
یکی از مهمترین گرایشهای رشته برق گرایش "الکترونیک" است که رشدی روز افزون دارد و کاربردهای
فراوانی در عرصه تجارت و صنعت ایفا میکند .یکی از مهمترین موضوعات در خصوص رشته الکترونیک
مبحث کنترل کننده هاست که کاربردی فراوان در صنعت دارد به فرض مثال در کارخانهها نوار نقاله برای
جابهجایی با زمان بندی دقیق برای بسته بندی کاال است.
قطعات الکترونیکی دارای حجمی کمتر و سرعت و دقتی باالتر نسبت به قطعات الکتریکی است .در این
پروژه از برخی از قطعات الکترونیکی شامل میکروکنترلر  ، AVRال سی دی کاراکتری  ،درایور  ،رگوالتور،
دیود  ،خازن ،مقاومت  ،اپتوکانتر ،استفاده میشود که حجمی بسیار کم ،کارایی و سرعت و دقت باالیی
برخوردارند که بهوسیله سیگنال  PWMکنترل میشود.
انواع کنترلکنندهها عبارت هستند از  PID ، PI،I ،P :که در این پروژه از  PIDبرای کنترل دور موتور
استفاده میشود.

www.shop.ioelectro.ir
4

فصل اول

تاریخچه
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-1-1کنترلکننده پی آی دی
کنترلکننده پیآیدی (به انگلیسی proportional–integral–derivative controller (PID controller :از
رایجترین نمونه های الگوریتم کنترل بازخوردی است که در بسیاری از فرآیندهای کنترلی نظیر کنترل
سرعت موتور  ،DCکنترل فشار ،کنترل دما و ...کاربرد دارد .کنترلکننده  PIDمقدار «خطا» بین خروجی
فرآیند و مقدار ورودی مطلوب ( )setpointمحاسبه میکند .هدف کنترلکننده ،به حداقل رساندن خطا با
تنظیم ورودیهای کنترل فرآیند است.

شکل  )1-1نمودار کنترلکننده P

اثر تغییر پارامترهای مختلف یک کنترلکننده  PIDایدهآل روی پاسخ پله یک سیستم خطی ،ضریب Kp

سرعت سیستم را افزایش میدهد و خطای حالت دائم را تا حدودی کاهش میدهد (اما صفر نمیکند).
افزودن جمله انتگرالی (ضریب  )Kiخطای حالت دائم را صفر میکند ،اما مقدار زیادی نوسانات ناخواسته
( )overshootبه پاسخ گذرا اضافه مینماید .جمله مشتقی ( )Kdنوسانات پاسخ گذرا را تضعیف کرده و
پاسخ پله را به شکل پله ایدهآل نزدیک

مینماید.

 -2-1عملکرد
 PIDاز سه قسمت مجزا به نامهای ( Proportionalتناسبی) ( Integral ،انتگرالگیر) و Derivative

(مشتقگیر) تشکیل شده که هر کدام از آنها سیگنال خطا را بهعنوان ورودی گرفته و عملیاتی را روی آن
انجام میدهند و در نهایت خروجیها با هم جمع میشود .خروجی این مجموعه که همان خروجی
کنترلکننده  PIDاست برای اصالح خطا ( )errorبه سیستم فرستاده میشود.
www.shop.ioelectro.ir
1

فرمول استاندارد  PIDبه فرم زیر است :
GC=KP + 𝑲𝒊⁄𝑺 + Kd

()1-1
بنابراین تابع تبدیل یک کنترلکننده  PIDبهصورت زیر درمیآید :
()2-1

𝒕
) 𝒕𝒅output (t)=Kp(e(t)+𝟏⁄𝑻𝒊 + ∫𝟎 𝒆(𝒕)𝒅𝒕 + Td𝒅𝒆⁄

در بسیاری از کنترلکنندهها بهعلت حساسیت عبارتِ مشتق نسبت به نویز و دشواری اجرا ،از آن صرفنظر
و کنترل را بهصورت  PIپیادهسازی میکنند .سیگنال (خروجی  )PIDبر اساس نسبتی از خطای کنونی
سیستم (عملکرد حاضر) ،بهاضافه مجموع خطاهای سیستم (رفتار گذشته) ،بهاضافه مشتق خطای کنونی
(تخمین خطی رفتار آینده) محاسبه میشود و برای اصالح خطا به سیستم اعمال میگردد .ضرایب ، Ti ، k
Tdنیز میتوانند با روشهای شناختهشدهای مانند تابع انتقال بهصورت بهینه محاسبه شوند ،اگرچه در
کاربردهای عملی ،بهطور رضایت بخش میتوانند با آزمون و خطا و مشاهده رفتار سیستم بهطور تقریبی
تعیین گردند.

دریافت نسخه اصلی( )WORDبه همراه فایل های
پروژه،بدون واترمارك با مراجعه به سایت :
WWW.SHOP.IOELECTRO.IR
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