
 

 

 

  

اختصاصی             پلتفرم  

 مهندسی کنترل

https://controlengineers.ir 

 

https://t.me/controlengineers 

 

https://www.instagram.com/controlengineers.ir 

 

https://controlengineers.ir/
https://t.me/controlengineers
https://www.instagram.com/controlengineers.ir


Page 1 

 PIDعملکرد کنترل

  

PID CONTROL همان یا PID کنترل

  PIDکنترل از کاربردی مثال چند

 PIDبا استفاده ازسرعت کنترل 

Speed PID Control 
نظر از تغییر بار بر یک موتور  یک موتور صرفثابت سرعت حفظبرایPID  CONTROLاز استفاده باسرعت کنترل

.گیرد مورد استفاده قرار می

.کند ریزی می را برنامهPIDسرعتاست که کنترل PGمتصل به کارتانکودرحسگر بازخورد یک

و دقت در کنترل سرعت در مد کاری کلوز لوپ یا همان حلقه بسته درایو های فرکانسی نیز یک سرعتدر واقع کنترل

و همچنین در سروو موتور ها در مد پوزیشن کنترل استفاده AC های ایودرپیشرفته است که درPIDکنترل نوع

.میشود

Speed PID Control

PIDسرعتکنترل

 PIDفرایند کنترل
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توانند توسط یک حسگر  تواند برای کنترل پارامترهای برنامه مورد استفاده قرار گیرد که می میPIDفرایند کنترل

طور دیگری تحت  و با موتور متصل از طریق یک پمپ، فن یا به (جریان ، دما فشار، مثال، عنوان به)گیری شوند اندازه

 .تأثیر قرار بگیرند

PIDفرایند کنترل

 PIDهای کنترل ویژگی

 :Pکنترل 

.سازد میزان عملیات تولیدی را با انحراف متناسب می

 .ا روی صفر تنظیم کنید، انحراف رPتوانید فقط با استفاده از کنترل اما شما نمی

:Iکنترل 

.شود کند که با انحراف ترکیب می میزان عملیاتی را ایجاد می

.رود و برای هماهنگی مقدار بازخورد با مقدار هدف بکار می

 .برای تغییرات سریع مناسب نیست Iهرحال، کنترل به

:Dکنترل 

تواند بالفاصله نسبت به تغییرات سریع واکنش  اشد و میکند که از انحراف به دست آمده ب میزان عملیاتی را ایجاد می

 .نشان دهد

 PIDاستفاده از کنترل

 را انتخاب کنیدPIDروش ورودی مقدار هدف کنترل.1

را انتخاب کنیدPIDروش ورودی بازخورد کنترل.2

مثبت یا منفی را انتخاب کنیدPIDبازخورد.3

تنظیم کنید راPIDبهره.4

Pچگونگی تنظیم بهره 

.یک مقدار متناسب است Pبهره

 .سازی سیستم کنترل افزایش خواهد یافت مقدار انحراف با نسبت فعال
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Pچگونگی تنظیم بهره

P بهره تنظیم نتیجۀ

 Pنتیجۀ تنظیم بهره

Iچگونگی تنظیم بهره 

.، زمان انتگرال استIرهبه

.اگر لرزش با سیکل بلندتری نسبت به زمان انتگرال اتفاق بیفتد، عملیات انتگرال بسیار قدرتمند خواهد بود

co .نشاند طوالنی شدن زمان انتگرال، میزان لرزش را فرو می
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Iچگونگی تنظیم بهره

Dچگونگی تنظیم بهره 

گر لرزش اتفاق بیفتد، در زمانی که سیکل لرزش کوتاه باشد، و این سیکل تقریباً با زمان مشتق یکسان باشد، عملکرد ا

 .نشاند دیفرانسیل بسیار قدرتمند خواهد بود. کوتاه کردن زمان مشتق، لرزش را فرو می

Dچگونگی تنظیم بهره

کنترل براتون PIDباشه و سعی میکنم در روز های آینده مطالب ویژه تر و متفاوت تری از امیدوارم که مفید بوده

.بزارم موفق و پیروز باشید
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