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N.A 004 – Configuração PID. 

 

Objetivo: 

Este documento tem a intenção de instruir detalhadamente, de 

como efetuar a configuração de um bloco PID, que é um 

programa que controla uma malha de forma proporcional, 

integral e derivativo. 

PLC-S – CICON 5.02 

Configuração PID. 

Primeiro é necessário criar o programa PID, clique com o botão 

direito, em “Program” e depois “New Program” e selecione o 

tipo de programa como mostra a imagem, “PID Control”. 
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Depois de criar o programa, devemos parametrizar a tabela do 

controle PID. 
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No of Loop: Existe um recurso disponível que é possível 

configurar mais de um controle PID, usando apenas um bloco de 

programa, no parâmetro “No of Loop” é possível determinar 

configurações de 1 a 32 de um controle PID. 

Loop/Scan: Mesmo que tenha mais de uma configuração PID 

criada, neste parâmetro é determinado, a quantidade de 

controles a serem processados pela CPU. 
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PIDINIT: Os parâmetros a serem submetidos pelo comando 

PIDINIT são salvos a partir da variável especificada. O primeiro 

ciclo utiliza 22 variáveis para efetuar uma varredura. A partir do 

segundo Loop determinado, ele loca 20 variáveis, todo ciclo 

adicionado é usado mais 20 variáveis, exceto o primeiro ciclo. 

PIDCAL: As informações deste comando, é responsável por 

efetuar o cálculo do parâmetro “SV (Setting Value)”, “PV (Process 

Value)” e “MV (Manipulation value)” e os demais parâmetros 

associados as variáveis que correspondem a este comando. Para 

cada ciclo é utilizado 20 variáveis. 

Current Loop: Parâmetro onde é selecionado o Loop para 

monitoração ou edição. 

Trend: Parâmetro que permite a visualização do controle PID de 

forma gráfica. 
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Índice dos parâmetros. 

 

Path Calc: Parâmetro que representa o cálculo diretamente ou 

reversamente proporcional. Assumindo o valor “0” será 

diretamente, assumindo o valor “1”, será reversamente 

proporcional. 
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Sampling Time (0.01 – 60 sec): Define o intervalo de execução da 

operação do controle PID. O intervalo deve ser definido o mais 

curto possível, para que faça com que o sistema tenha uma 

resposta rápida sobre a saída analógica (MV). 

Kp (0 – 65535): Valor constante que é multiplicado pelo desvio 

(Sv – Pv). O valor determinado em “Kp” irá multiplicar o 

resultado da subtração do set point com o valor processado. 

 

 

 

Ki (0.0 – 3000 sec): A operação integral deduz o valor do desvio 

que ocorre entre o Sv e Pv, afim de remover este erro, 

dependendo do tempo que ele ocorre. A operação proporcional 

obtendo uma pequena diferença de erro não afeta 

significativamente o valor manipulado. Portanto a integral 

trabalha de forma corretiva, deixando o controle proporcional 

correto em um determinado intervalo de tempo.  

Kd (0.00 – 300 sec): A operação de derivar, suprime a ocorrência 

da diferença pelo cálculo do valor de manipulação que é 

proporcional à mudança do valor processado, a fim de eliminar a 

mínima diferença de uma malha com uma certa lentidão de 

resposta. 



    Nota de Aplicação IHM 004 
 

 
 
 

                        Documento:  NAA04. 
                                                                                                                                                                           Data Emissão: 18/05/2015. 

                                                                                                                                                                                     Revisão: 0 

 As informações contidas neste documento são propriedade da ATIVA AUTOMAÇÂO, sendo vetada a reprodução ou utilização para outras finalidades senão 
aquelas a que se destinam, sem prévia autorização. 

 

Filter(0 – 1.00): Define na medida em que o efeito do filtro é 

aplicado para o valor de medição, a partir do cartão A / D. 

MV Low Limit (0 – 16000): Define o limite inferior do valor 

manipulado que é calculado pela operação PID. 

MV High Limit ( 0 – 16000): Define o limite superior do MV de 

que é calculada pela operação PID no momento da operação 

automática. 

MV Change Limit (MV Change Limit): O valor ajustado neste 

campo será aplicado, se a variação do valor manipulado (MV) é 

maior que a limitação da varredura anterior. 

MV Auto Apply (0: Disabled 1: Enabled): Se for determinado 1 

(Enabled), o MV será calculado no modo automático. Se for 

determinado 0 (Disabled), o MV irá trabalhar no modo manual. 

SV Ramp (0: No use, 1~1000): Para suprimir a ocorrência de 

excesso devido à mudança abrupta do sv, e controlar de forma 

estável, se o sv é alterado, a alteração é dividido em fase de 

definição e aplicado de forma incremental, aumentando ou 

diminuindo pelo tempo de amostragem. Se definido como “100”, 

as mudanças do sv, é aplicado de forma incremental no intervalo 

de ts, (intervalo de amostragem: 1 segundo). 

ON/OFF control time (On/Off time): Define o intervalo de tempo 

para fazer o controle de PID. A proporção de On / Off em um 

intervalo é definido pela corrente MV. 
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Setting Value: Campo onde é introduzido o valor alvo para 

referência. Trabalhando com um valor digital de 0 ~ 16000, e o 

valor determinado neste campo é de 8000, então temos definido 

de forma percentual, que 50% do valor máximo da escala é o 

valor desejável. 

Process Value: O valor processado pela medição atual do 

controle PID. O valor pode ser lido a partir de um cartão de 

entrada analógica. A configuração da entrada analógica é feita 

neste mesmo campo. 

Manipulation Value: É o valor do resultado da operação PID. É 

exibido no controle usando um cartão de saída analógica. 

PVnt (After Filter): É utilizado para prevenir a diferença 

temporária devido ao ruído do PV. O PV é filtrado e salvo no 

valor de medição após a filtragem de área. 

 

MV Manual: Se o modo manual do PID é trabalhado a fim de 

efetuar o controle PID, o valor determinado neste parâmetro, 

passa a ser exibido como MV. 

Auto/Manual: Selecione “1” para efetuar o controle Manual do 

MV, ou mantenha em “0” para ser feito o controle automático 

do PID. 

PID Error Code: Este parâmetro usa uma determinada memória 

do CLP, para informar códigos de erros, representados por 
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valores, os mesmos trazem informações em relação a 

parametrização da tabela, indicando que algo não está de acordo 

com a configuração correta. 

PID Status Code: Este parâmetro usa uma determinada memória 

do CLP, para informar o status do controle PID, representados 

também por valores, os mesmos trazem informações em relação 

ao controle PID, indicando o que está acontecendo em tempo 

real. 

 

 

 

 

 

 


