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Abstrakt

Moje práce pojednává o realizaci PID regulátoru pomocí MCU (microcontroller unit). Za tímto účelem jsem sestavil

pohyblivou plošinu, která je pohybována servo motory a pomocí odporového displeje snímá polohu kuličky a stabilizuje ji na

určitý bod.

Úvod

Hlavním účelem práce je sestrojit model zařízení, které za pomoci PID regulátoru ovládá pohyb kuličky. 

Teorie PID regulace

PID regulátor je typ spojitého regulátoru, který je složen z Proporciální, Integrační a Derivační složky. Do samotného

regulátoru vstupuje regulační odchylka, která je vytvořena odečtením zpětné vazby z výstupu od žádané hodnoty. Tato

odchylka je poté dosazena do jednotlivých částí regulátoru a jejich výstupy jsou sečteny do akční veličiny.
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• regulační odchylka – Error

• žádaná hodnota – Setpoint

• akční veličina – vstup do Process



Proporcionánlní složka regulátoru

Proporcionální složka je jen prostý zesilovač. Regulační odchylka je zesílena činitelem zesílení 𝑟0, někdy je také uváděna konstanta zesílení

𝐾𝑅.

𝑥 𝑡 = 𝑟0𝑒(𝑡)

U jednoduchých soustav, kde výstup je zhruba proporcionální akční veličině plus působení „poruchové veličiny“ se působení poruchy projevuje

trvalou regulační odchylkou. Velikost regulační odchylky je pak úměrná velikosti poruchové veličiny a nepřímo úměrná zesílení regulátoru.

Zvyšování zesílení nad určitou mez však vede k nestabilitě regulované soustavy. Malá trvalá regulační odchylka může být v mnoha případech

přijatelná, použití regulátoru každopádně zlepší chování systému.

Pásmo proporcionality

Pásmo proporcionality udává, o kolik procent se musí změnit vstupní signál (regulační odchylka), aby se výstup (akční veličina) změnil v celém

rozsahu.
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Integrační složka regulátoru

Integrační složka regulátoru, I regulátor, je takový regulátor, kdy akční veličina je přímo úměrná integrálu regulační odchylky. 𝑟𝑖 je zesílení
integračního regulátoru.
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Ak%C4%8Dn%C3%AD_veli%C4%8Dina


Následující úvaha platí pro jednoduché soustavy, kde výstup je zhruba proporcionální akční veličině plus působení „poruchové veličiny“. V

takovém případě dokáže I-regulátor úplně eliminovat regulační odchylku. Regulační děj je však pomalejší a proti P-regulátoru může být horší

stabilita soustavy. V technické praxi může docházet vlivem integrace k překmitům. Tento jev se nazývá wind-up a může se řešit přidáním

nespojitého prvku (např. relé) mezi regulátor a soustavu, který v případě nulové odchylky akční veličinu omezí.

Derivační složka regulátoru

Derivační složka regulátoru, D regulátor, je takový regulátor, kdy akční veličina je přímo úměrná derivaci regulační odchylky. Vzhledem k

tomu, že „čistá“ derivace není technicky realizovatelná, mluvíme o ideálním D regulátoru.
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Derivační regulátor se používá pro zrychlení regulačního děje. Jeho nevýhodou je, že zesiluje šum, což může v některých případech vést až k

jeho praktické nepoužitelnosti. Samostatně se D-regulátor nikdy nepoužívá, pouze jako D-složka je součástí PD regulátoru a PID regulátoru.



Realizovatelný D-člen

D regulátor (či spíše D-člen regulátoru) můžeme technicky realizovat (nebo jeho realizaci modelovat) přidáním slabé

integrační složky s „realizační konstantou“ ε. Výstupem „čistého“ D-členu by totiž v případě skokové změny na vstupu

byl Diracův skok, což není fyzikálně možné. Při digitální implementaci by to jednak vedlo k aritmetickému přetečení,

jednak je reakce regulátoru omezena vzorkováním.

Konstanta ε se může pro modelování reálného D-členu uvažovat např. stokrát menší než hodnota v čitateli, ale pokud je

příliš malá (např. pětsetkrát), nemusí být výpočetní model regulátoru stabilní.

Provedení plošiny

Celá konstrukce se skládá ze 2 částí: dolní nepohyblivé desky a horní pohyblivé desky, obdélníkového tvaru. Na dolní

části je umístěná všechna elektronika (nepájivé pole, Arduino Mega, 6V baterie, serva). Horní deska je posazena na

hrotu závitové tyče. Její dvě strany, jedna kratší a jedna delší, jsou napojeny na jednotlivá serva (HS-7955TG). Každé

servo tedy ovládá jednu osu náklonu plošiny. Na horní části pohyblivé desky je umístěn odporový displej. Ten je

připevněn k desce upínacími úchyty a slouží k určení polohy kuličky. Na základě tohoto údaje mikropočítač (Arduino

Mega 2560) vyhodnocuje pomocí PID regulace natočení jednotlivých serv.





Závěr

Jakožto člověk, který nikdy na žádném takovém projektu přímo nepracoval si velice cením zkušeností, které

jsem touto prací získal. Tento dokument se ani zdaleka neblíží kvalitě kterou bych já osobně očekával. Abych

byl upřímný, s tímto, na první pohled jednoduchým projektem, jsem měl a stále mám problémy. Díky tomuto

projektu jsem si přiblížil problematiku konstrukce těchto zařízení a rozšířil své znalosti o funkci PID regulátoru.


