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Мета роботи
Набуття студентами практичних навичок налагодження замкненої системи підле-
глого керування компресорної установки за технологічним параметром, шляхом 
розрахунку коефіцієнтів ПІД-регулятора перетворювача частоти.

Програма роботи
Налаштувати перетворювач частоти ATV312, що живить приводний двигун ком-
пресора, для підтримки заданого тиску в системі при наявності збурюючих впливів
виходячи з умов забезпечення максимальної швидкодії системи і мінімального 
перерегулювання. 

Результатом роботи є працююча система підтримки заданого тиску повітря в баку 
з манометром за наявності випадкового збурюючого впливу.

Для цього необхідно:

1. Визначити контур регулювання;
2. Вибрати метод розрахунку;
3. Ідентифікувати систему;

а) зняти характеристику датчика, як залежність хвих=f(хвх);
б) подати керуючий вплив на об'єкт;
в) простежити та зафіксувати динаміку зміни значень з датчиків;
г) описати систему математично;

4. Знайти оптимальні коефіцієнти регулятора на математичній моделі;
5. Скоригувати знайденні коефіцієнти на реальному об’єкті;
6. Демонстрація роботи налагодженої системи компресорної установки.

Зміст звіту

 Обґрунтування вибору методики визначення параметрів ПІД-регулятора.

 Детальний опис ідентифікації системи (п. 3. Програми роботи).

 Графіки перехідних процесів, отримані при виконанні лабораторної робо-
ти.

 Розраховані параметри ПІД-регулятора.

 Математична модель досліджуваної системи.

 Скориговані параметри ПІД-регулятора.

Опис лабораторної установки
На рис. 1 приведена схема компресорної установки (КУ). Установка являє собою 
замкнену систему, яка заповняється повітрям. КУ складається з трьох баків (Е-1, 
Е-2, Е-3), з'єднаних між собою трубопроводами (Р-2 – Р-6). Бак Е-1 з’єднаний 
трубопроводом Р-1 з компресором. Всі трубопроводи забезпечені вентилями (V-1 
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– V-7). Запобіжний вентиль відсутній, оскільки в системі не можна створити небез-
печного тиску, проте не слід перевищувати значення 2 атм. Робочий бак Е-3 
обладнаний електронним манометром І-1 з аналоговим вихідним сигналом.

Рис. 1 Схема компресорної установки

У процесі роботи КУ відбувається накачування повітря в систему через бак Е-1 чи 
Е-2, створюючи в робочому баку Е-3 тиск, тому необхідно слідкувати, що були 
відкриті відповідні шиберні вентилі (V-2 – V-3 – V-6 чи V-4 – V-5 – V-6). При від-
ключенні компресора тиск в системі КУ повільно зменшується через негерметичні
з’єднання. За допомогою вентилів V-1, V-7 можна оперативно зменшити тиск в си-
стемі до нуля. 

Вихід манометра І-1 підключається до ПЧ і є сигналом зворотного зв'язку (S-1) за 
тиском.

Заданий тиск встановлюється потенціометром на пульті, підключеному до клемни-
ка ATV320.

Налаштування відбувається як при безпосередньому налаштуванні параметрів ПЧ, 
так і засобами віддаленої лабораторії.

Розрахунок параметрів
Перед тим, як розраховувати параметри регулятора, необхідно сформулювати мету
і критерії якості регулювання, а також обмеження на величини і швидкості зміни 
змінних в системі. Традиційно основні якісні показники формулюються виходячи 
з вимог до форми реакції замкнутої системи на ступеневу зміну уставки. Однак та-
кий критерій дуже обмежений. Зокрема, він нічого не говорить про величину 
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ослаблення шумів вимірювань або впливу зовнішніх збурень, може дати хибне 
уявлення про робастність системи.

Робастність – це здатність системи зберігати заданий запас 
стійкості при варіаціях її параметрів, викликаних зміною наванта-
ження (наприклад, при зміні завантаження печі змінюються її по-
стійні часу), технологічним розкидом параметрів і їх старінням, 
зовнішніми впливами, похибками обчислень і похибкою моделі 
об'єкта. Використовуючи поняття чутливості, можна сказати, що 
робастність – це низька чутливість запасу стійкості до варіації 
параметрів об'єкта.

Якість регулювання
Вибір критерію якості регулювання залежить від мети, для якої використовується 
регулятор. Такою метою може бути:

 підтримання постійного значення параметра (наприклад, температури чи ти-
ску);

 стеження за зміною уставки або програмне управління;

 управління демпфером в резервуарі з рідиною тощо.

Для тієї чи іншої задачі найбільш важливими можуть бути такі чинники:

 форма відгуку на зовнішнє збурення (час встановлення, перерегулювання, 
коефіцієнт загасання та ін);

 форма відгуку на шуми вимірювань;

 форма відгуку на сигнал уставки;

 робастність по відношенню до розкиду параметрів об'єкта управління;

 вимоги до економії енергії в керованій системі;

 мінімум шумів вимірювань та ін.

Для класичного ПІД-регулятора параметри, які є найкращими для стеження за 
уставкою, в загальному випадку відрізняються від параметрів, найкращих для осла-
блення впливу зовнішніх збурень. Для того, щоб обидва параметри одночасно бу-
ли оптимальними, необхідно використовувати ПІД-регулятори з двома ступенями 
свободи.

Наприклад, точне стеження за зміною уставки необхідно в системах управління ру-
хом, у робототехніці. У системах управління технологічними процесами, де 
уставка зазвичай залишається тривалий час без змін, потрібно максимальне осла-
блення впливу навантаження (зовнішніх збурень).
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Для ослаблення впливу зовнішніх збурень (зокрема, впливу 
навантаження) можна зменшити постійну інтегрування Ti. 
У тимчасовій області реакцію на зовнішні збурення оцінюють по 
відгуку на одиничний стрибок d(t)1.

Рекомендації щодо виконання роботи
Для розрахунку коефіцієнтів регуляторів пропонується спосіб, що передбачає 
попереднє зняття характеристики розімкненої системи. Отже необхідно пере-
конатися, що зворотній в’язок за тиском від’єднаний від ПЧ і вимкнений ПІД-регу-
лятор. 

По-перше, необхідно отримати передавальну характеристику датчика, як залеж-
ність вихідної напруги датчика від виміряного тиску. Поступово збільшуючи вихі-
дну частоту ПЧ треба фіксувати вихідну напругу датчика. Скориставшись отри-
маною характеристикою можна отримати коефіцієнт передачі датчика.

По-друге, треба отримати перехідний процес розімкненої системи за допомогою 
осцилографа чи програмного забезпечення (PowerSuite або SoMove) одночасно за-
фіксувавши 1) сигнал подачі завдання; 2) сигнал з датчика тиску для визначення 
коефіцієнтів регуляторів [4]. При цьому слід встановити найбільший темп розгону 
і гальмування (0,1 сек) та найбільше завдання на вихідну частоту ПЧ.

Методики отримання коефіцієнтів недосконалі, до того ж запропонована методика
пов’язана з похибкою емпіричного вимірювання, отже отримані коефіцієнти це ті-
льки «відправна точка». Для їх уточнення треба скласти математичну модель дослі-
джуваної системи керування. Всі параметри моделі можна визначити з графіка 
перехідного процесу.

Рис. 2 Структурна схема математичної моделі

Параметри ПІД-регулятора підбираються вручну виходячи з умови забезпечення 
найбільшої швидкодії та найменшого перерегулювання.

Отримані коефіцієнти треба випробувати на компресорній установці. 

1http://www.bookasutp.ru/Chapter5_3_4.aspx   
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