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ĮVADAS

Tokie kintamieji kaip slėgis, temperatūra, srautas , srovė ar įtampa dažnai turi būti
reguliuojami (valdomi) įvairiuose įrenginiuose ar sistemose.

Atvirojo ir uždarojo kontūro valdymo sistemos atlieka svarbias užduotis įvairiuose
įrenginiuose. Jos skiriasi savo struktūra ir veikimo principu.
Reguliavimas neturi keistis net ir tada, kai atsiranda kažkokių sistemos sutrikimų.
Valdymo inžinerija sprendžia visas problemas, kurios susijusios su tokiu reguliavimu.
Valdomas kintamasis iš pradžių yra išmatuojamas. Po to sukuriamas
elektrinis signalas, kuris leidžia nepriklausomam uždarojo kontūro
valdikliui valdyti kintamąjį.
Išmatuota vertė valdiklyje yra palyginama su pageidaujama kintamojo verte
ar pageidaujamos vertės kreive. Šio palyginimo rezultatas apsprendžia, kokie
veiksmai turėtų būti atlikti.

Galiausiai, reikia rasti tinkamą vietą sistemoje, kur būtų galima paveikti valdomąjį
dydį (pvz. šildymo sistemos vykdiklis). Todėl būtina žinoti ir suprasti
sistemos elgseną.
Mokymosi tikslai ir uždaviniai

•

Susipažinti su įvairiomis valdymo sistemomis

•

Susipažinti su įvairiomis valdymo signalų formomis

•

Susipažinti su skirtingais atvirojo ir uždarojo kontūrų valdymo būdais

•

Išmokti atskirti valdymo sistemas pagal signalus ir programas

•

Išmokti pritaikyti gautas žinias kasdieniniame gyvenime ir gamybinėje veikloje
Valdymas – tai toks proceso organizavimas (nukreipimas, reguliavimas, vadovavimas ir t.t.),
kuris leidžia pasiekti užsibrėžtus tikslus.
Sistema – tai aibė fizinių komponentų, sujungtų taip, kad sudarytų visumą, arba kad veiktų
kaip visuma.
Valdymo sistema – tai aibė komponentų, sujungtų ar susietų taip, kad valdytų save ar kitą
sistemą.
Kiekvieną valdymo sistemą apibūdina:
 valdymo tikslai;
 sistemos komponentai;

 valdymo rezultatai.

1 pav. Valdymo sistema

2 pav. Valdymo sistemų pavyzdžiai

1. Pagrindinės atvirojo ir uždarojo kontūrų valdymo sąvokos ir apibrėžimai
1.1. Atvirojo kontūro ir uždarojo kontūro valdymas
Išsiaiškinus “valdymo sistemos” sąvoką lieka apibrėžti uždarojo kontūro valdymą
taip, kaip pateikiama standartuose. Pirmiausia, reikia suprasti pagrindinį
skirtumą tarp atvirojo ir uždarojo kontūro valdymo.

Atvirasis valdymo kontūras
Vokietijos standartas DIN 19 226 apibrėžia atvirojo kontūro valdymą kaip
procesą, kuris vyksta sistemoje, kurioje vienas ar keli įėjimo kintamieji veikia
sistemos išėjimo kintamuosius priklausomai nuo sistemos charakteristikos.
Skiriamasis atvirojo kontūro valdymo bruožas yra tas, kad tokiame kontūre
išėjimo kintamasis neturi jokios įtakos įėjimo kintamajam.
Pavyzdys
Tūrio srautas yra nustatomas reguliavimo sklende. Esant pastoviam slėgiui,
tūrio srautas tiesiogiai priklauso nuo reguliavimo sklendės padėties. Priklausomybė
tarp reguliavimo sklendės ir tūrio srauto yra nustatoma arba fizikinėmis
lygtimis arba eksperimentiškai. Tokiu būdu gauname sistemą, kuri susideda
iš tokių sudedamųjų dalių: “sklendė” ir išėjimo kintamasis “tūrio srautas”,
bei įėjimo kintamasis “reguliavimo sklendės nuostatas” (1.1 pav.).

1.1 pav. Tūrio srauto nustatymas atvirojo kontūro valdymu

Uždarojo valdymo kontūras
Uždarojo valdymo kontūre valdomasis kintamasis yra nuolat stebimas ir lyginamas su
nustatytu kintamuoju (nuostatu). Nuo šio palyginimo rezultato priklauso, kaip bus
paveiktas sistemos įėjimo kintamasis, kad būtų gautas pageidaujamas išėjimo
kintamasis, nepaisant įvairių trikdžių.
Iš pradžių atliekamas matavimas, kuris verčiamas elektriniu signalu. Šis signalas
perduodamas į valdiklį ir palyginamas su nustatyta verte. Palyginimas vyksta atimant
išmatuotą dydį iš nustatytojo. Gautas rezultatas vadinamas nuokrypiu.
Tam, kad įvertinus nuokrypį, automatiškai būtų valdoma reguliavimo sklendė,
reikalingas elektros variklis. Šiuo atveju jis vadinamas valdančiuoju elementu,
kuriuo galima valdyti valdomąjį kintamąjį.
Valdiklis perduoda signalą vykdančiajam elementui, prikausomai nuo nuokrypio.

•

Kintamieji tokie kaip slėgis, temperatūra, srautas arba užpildymo lygis turi būti nustatyti iš
anksto.

•

Nustatytos vertės neturėtų pasikeisti, kai sistemą veikia trikdžiai

•

Kontroliuojamas kintamasis yra matuojamas

•

Kontroliuojamas rodiklis turi būti palygintas su norima verte

•

Iš palyginimo rezultato nustatomas valdymo veiksmas

•

Pagaliau valdymo išėjimo kintamasis turės įtakos sistemos būsenai

Pavyzdžiui: šildymo sistema

Vanduo
Srautas
Sklendė
Šildymo elementas

1.2 pav. Vandens šildymo sistema
Kad galima būtų susidoroti su uždaro ciklo valdymu reikia žinių apie tai,
kaip elgiasi sistema
Standartas DIN 19 226 apibrėžia uždarojo valdymo kontūrą kaip procesą, kuriame
valdomasis kintamasis yra nuolat stebimas ir lyginamas su nustatytu

kintamuoju (nuostatu). Nuo šio palyginimo rezultato priklauso, kaip bus paveiktas
sistemos įėjimo kintamasis, kad būtų gautas pageidaujamas išėjimo
kintamasis, nepaisant įvairių trikdžių.
Šį teorinį apibrėžimą paaiškinsime remiantis prieš tai minėtu tūrio srauto
nustatymo pavyzdžiu.

1.3 pav. Reguliavimo sistemų pavyzdžiai

1.4 pav. Proceso vertė, faktinė vertė, išmatuota vertė - PV, x

1.5 pav. Valdymo išėjimo signalas, valdomas dydis - y

1.6 pav. Nustatymo vertė - SP, w

1.7 pav. Trikdys - z

1.8 pav. Nuokrypis – e (Deviation)

Pavyzdys
Tarkime, kad turime palaikyti išėjimo kintamojo - tūrio srauto – dydį (išėjimo
kintamasis), kuris atitiktų nuostatą (nustatytąjį kintamąjį). Iš pradžių atliekamas
matavimas, kuris verčiamas elektriniu signalu. Šis signalas perduodamas
į valdiklį ir palyginamas su nustatyta verte. Palyginimas vyksta atimant
išmatuotą dydį iš nustatytojo. Gautas rezultatas vadinamas nuokrypiu.
Nuokrypis = nustatymo vertė – proceso kintamasis
e=w–x

Valdantysis elementas
Tam, kad, įvertinus nuokrypį, automatiškai būtų valdoma reguliavimo sklendė,
reikalingas elektros variklis. Šiuo atveju elektros variklis yra vadinamas
valdančiuoju elementu, kuriuo galima valdyti valdomąjį kintamąjį.

Matavimo
įrenginys
Sklendė

Valdymo
blokas

1.9 pav. Tūrio srauto valdymas uždaruoju valdymo kontūru

Valdiklis perduoda signalą vykdančiajam elementui, priklausomai nuo nuokrypio.
Jei nuokrypio dydis yra didelis ir neigiamas, vadinasi išmatuotas tūrio
srautas yra didesnis nei nustatyta vertė (nustatyto kintamojo vertė), todėl
sklendė yra priveriama. Jei nuokrypio vertė yra didelė ir teigiama, vadinasi
išmatuotas tūrio srautas yra mažesnis nei pageidaujamas, todėl sklendė
yra atidaroma.
Tiksliai nepavyksta nustatyti (palaikyti) išėjimo kintamąjį:
 Jei poveikis sistemai yra staigus ir didelis, tai įtaka sistemos įėjimo
kintamajam yra labai didelė. Tai lemia didelius svyravimus šėjime.
 Jei poveikis sistemai yra lėtas ir nedidelis, tai išėjimo kintamasis tiktai
aproksimuos pageidaujamą vertę.
Be to, skirtingoms sistemos (valdymo sistemoms) yra taikoma skirtinga valdymo
strategija. Sistemos, kurių reakcija yra lėta, turi būti derinamos atsargiai
ir apgalvotai, iš anksto numatant galimas pasekmes. Ir tai tik viena iš

daugelio valdymo inžinerijos problemų, su kuriomis susiduria inžinieriai kurdami
uždarojo valdymo kontūro sistemas.
Uždarojo valdymo kontūro sistemos kūrimo etapai:
 Nustatyti valdantįjį kintamąjį (tuo pačiu apibrėžti valdomąją sistemą).
 Nustatyti valdomosios sistemos elgseną.
 Nustatyti valdomosios sistemos valdymo strategiją (valdiklio elgseną).
 Parinkti tinkamus matavimo ir valdymo elementus.

Pagrindiniai terminai
1 skyriuje atkreipėme dėmesį į atvirojo ir uždarojo valdymo kontūrų
skirtumus, nagrinėdami tūrio srauto valdymo pavyzdį. Papildomai buvo išanalizuoti
pagrindiniai uždarojo valdymo kontūro principai ir pagrindiniai terminai.
Naudodami tą patį pavyzdį, plačiau panagrinėkime uždarojo valdymo
kontūro terminus.
Valdomasis kintamasis x
Bet kokio uždarojo kontūro valdymo tikslas - palaikyti pastovią pageidaujamą
kintamojo vertę arba sekti pageidaujamos vertės kreive. Kintamasis, kuris
yra valdomas, yra vadinamas valdomuoju kintamuoju x. Mūsų pavyzdyje,
tai yra tūrio srautas.
Valdantysis kintamasis y
Automatinis uždarojo valdymo kontūras gali būti taikomas tik tada, jei įrenginyje
ar sistemoje yra galimybė paveikti valdomąjį kintamąjį. Kintamasis,
kuris gali būti keičiamas taip, kad būtų galima paveikti valdomąjį kintamąjį
yra vadinamas valdančiu kintamuoju y. Mūsų tūrio srauto pavyzdyje valdantysis
kintamasis yra sklendę pasukančio variklio eiga.

Trikdžio kintamasis z

Trikdžiai pasitaiko bet kokioje valdomoje sistemoje. Trikdžiai taip pat yra
viena pagrindinių uždarojo valdymo kontūro įdiegimo priežasčių. Mūsų pavyzdyje,
dėl tiekiamo slėgio pasikeitimo, pasikeičia ir tūrio srautas, todėl reikia
keisti valdymo sklendės nuostatą. Toks poveikis (kaip tiekiamo slėgio)
yra vadinamas trikdžio kintamuoju z.
Valdomoji sistema yra valdomojo įrenginio dalis, kurioje valdomasis kintamasis
yra palaikomas nustatyto (reference variabe) dydžio. Valdomoji sistema
gali būti vaizduojama kaip sistema, kur valdomasis kintamasis yra išėjimo
kintamasis, o valdantysis kintamasis, kaip įėjimo kintamasis. Tūrio srauto
valdymo pavyzdyje, vamzdžių sistema, kuria teka dujos kartu su valdymo
sklende sudaro valdomąją sistemą.
Nustatytasis kintamasis w (Reference variable)
Nustatytasis kintamasis dar yra vadinamas nuostatu. Jis reiškia pageidaujamą
valdomojo kintamojo vertę. Nustatytas kintamasis gali būti pastovus
arba kintantis laike. Reali momentinė valdomo kintamojo vertė yra vadinama
tikrąja verte w.

Valdymo reakcija
Valdymo reakcija rodo, kaip valdymo sistema reaguoja pasikeitus įėjimo
kintamajam. Valdymo reakcijos nustatymas yra vienas iš uždarojo valdymo
kontūro technologijos tikslų.
Valdiklis (reguliatorius)
Reguliatoriaus užduotis – palaikyti valdomo kintamojo vertę kiek galima artimesnę
nuostato vertei. Reguliatorius pastoviai lygina valdomo kintamojo vertę

su nustatyto kintamojo verte. Iš šio palyginimo ir iš valdymo reakcijos reguliatorius
nustato ir keičia valdančiojo kintamojo vertę (A1-5 pav.)

1.10 pav. Uždarojo valdymo kontūro veikimo principas

Valdantysis elementas ir pavara
Valdantysis elementas reguliuoja valdomąjį kintamąjį. Paprastai valdantysis elementas
yra įjungiamas (paleidžiamas) pavaros pagalba. Pavara reikalinga tuomet,
kai valdiklis negali tiesiogiai veikti valdančiojo elemento. Mūsų tūrio srauto
valdymo pavyzdyje, valdantysis elementas yra reguliavimo sklendė.
Matavimo elementas
Tam, kad valdomasis kintamasis būtų pasiekiamas (prieinamas) valdikliui, jis turi
būti matuojamas matavimo elementu (jutikliu, keitikliu). Po to signalas turi būti
verčiamas į tokį fizinį dydį, kuris būtų valdikliui kaip įėjimo signalas.
Uždarasis kontūras
Uždarasis kontūras yra sudarytas iš visų automatiniam uždarajam valdymo
kontūrui reikalingų elementų (1.11 pav.)

1.11 pav. Uždarojo valdymo kontūro blokinė schema

Valdomoji sistema
Valdomoji sistema yra įrenginio (ar gamyklos) dalis, kuriame valdomasis
kintamasis yra palaikomas nustatyto (pageidaujamo) dydžio ir kuriame valdantysis
kintamasis kompensuoja trikdžio kintamuosius. Valdomoje sistemoje
įėjimo kintamieji susideda ne tik iš valdančiųjų kintamųjų, bet ir iš trikdžio
kintamųjų.
Prieš parenkant valdomajai sistemai valdiklį, reikia žinoti tokios sistemos
elgseną. Valdymo inžinieriui turi būti aktuali sistemos elgsena, o ne techniniai
procesai, vykstantys sistemoje.
Dinaminė sistemos reakcija
Sistemos dinaminė reakcija (dar vadinama reakcijos kreive – time respond)
yra labai svarbus aspektas. Tai yra išėjimo kintamojo (valdomojo kintamojo)
charakteristika laikui bėgant, kuri priklauso nuo įėjimo kintamojo pokyčio.
Ypač svarbi yra sistemos būsena, kai keičiamas valdantysis kintamasis.

Valdymo inžinierius turi suvokti, kad beveik visos sistemos turi charakteringą
dinaminę reakciją.
Pavyzdys
Pavyzdyje su vandens rezervuaru, nagrinėtame 1 skyriuje, pakeitus garo
vožtuvo padėtį, išėjimo kintamojo – temperatūros – dydis nepasikeis staiga.
Dėl vandens talpoje sukaupto šilumos kiekio, temperatūra naują lygį pasieks
per tam tikrą laiką.

1.12 pav. Valdomosios “vandens rezervuaro” sistemos reakcijos kreivė
Pavyzdys
Pavyzdyje su sklende tūrinio srauto reguliavimui, dinaminė reakcija bus

staigi. Čia, dėl sklendės nuostato pakeitimo, poveikis srauto dydžiui pastebimas
iš karto. Tūrinio srauto išėjimo signalas praktiškai “seka” įėjimo
(sklendės nuostato pakeitimo) signalą.

1.13 pav. Valdomosios “sklendės” sistemos reakcijos kreivė

Valdomos sistemos dinaminės reakcijos apibrėžimas
Pavyzdžiuose pateiktuose 1.12 ir 1.13 pav. reakcijos kreivės (time response)
buvo parodytos taip, jei įėjimo kintamojo pokytis būtų staigus.
Šis metodas yra plačiai naudojamas sistemos reakcijos kreivei nustatyti.
Šuolinė reakcija (step response)

Sistemos reakcija į įėjimo kintamojo staigų pasikeitimą yra vadinama šuoline
reakcija. Bet kokia sistema gali būti charakterizuojama tos sistemos šuoline
funkcija. Šuolinė funkcija tai pat leidžia aprašyti sistemą matematinėmis
formulėmis.
Dinaminė reakcija (dynamic response)
Ši sistemos reakcija dar žinoma kaip dinaminė reakcija. Tai pavaizduota 1.14 pav. Čia valdantysis
kintamasis y yra staigiai padidinamas (žr. kairiąją
diagramą). Šuolinė valdomojo kintamojo x reakcija yra nusistovintis procesas
su pereinamojo proceso faze.

1.14 pav. Šuolinė reakcija
Pusiausvyra
Tokia sistemos charakteristika, kai sistemos būsena yra pusiausvyroje, vadinama
statine būsena.

Statinė būsena
Kai nei vienas iš sistemos kintamųjų nekinta per tam tikrą laiko tarpą, tada
yra sistemos statinė būsena. Kada sistema nusistovi, tada yra pasiekiama
pusiausvyra. Tokia būsena gali būti palaikoma neribotą laiką.
Išėjimo kintamasis vis dar priklauso nuo įėjimo kintamojo – ši priklausomybė
yra nusakoma sistemos charakteristika.

Pavyzdys
Prisiminkime pavyzdį su vandens rezervuaru. “Sklendės” sistemos charakteristika
rodo priklausomybę tarp tūrio srauto ir sklendės padėties.

1.15 pav. “Sklendės” sistemos charakteristika
Pagal charakteristiką galima nuspręsti ar sistema yra tiesinė ar netiesinė.
Jei charakteristika yra tiesi linija – sistema yra tiesinė. Mūsų nagrinėjamu
atveju sistema yra netiesinė.
Daugelis valdomųjų sistemų sutinkamų praktikoje yra netiesinės. Tačiau jas
galima aproksimuoti tiesinėmis charakteristikomis jų veikimo ribose.

1.6 Valdikliai (reguliatoriai)
Prieš tai esančiame skyriuje aptarėme valdomąją sistemą – dalį sistemos
kurią valdo reguliatorius. Šiame skyriuje aptarsime reguliatorių.
Įtaisas, kuris uždarajame valdymo kontūre palygina matuojamąjį dydį (tikrąjį
dydį) su pageidaujamu dydžiu (nuostatu), po to suskaičiuoja ir išėjime duoda
valdantįjį kintamąjį, yra vadinamas reguliatoriumi. Prieš tai esančiame
skyriuje paminėta, kad valdomosios sistemos gali turėti įvairias reakcijas.
Vienos sistemos reaguoja staiga, kitos labai lėtai arba turi kaupiamųjų savybių.
Kiekvienai tokiai valdomajai sistemai valdančiojo kintamojo y pokytis yra
perduodamas skirtingai. Todėl yra įvairių tipų reguliatorių, su skirtingomis
valdymo reakcijomis. Valdymo inžinieriaus užduotis - parinkti tokį reguliatorių,
kurio valdymo reakcija labiausiai tiktų valdomajai sistemai.

1.6.1 Valdymo reakcija
Valdymo reakcija yra būdas, kuriuo reguliatorius išveda valdantįjį kintamąjį
iš sistemos nuokrypio. Reguliatoriai skirstomi į dvi dideles grupes:
 tolydaus veikimo reguliatoriai
 netolydaus veikimo reguliatoriai.

2. Valdymo ir reguliavimo sistemos
Atvirojo ir uždarojo kontūro valdymo sistemos plačiai naudojamos technologinių procesų bei
įvairių elektros sistemų parametrų (įtampos, srovės) valdymui. Įvertindami tai, kad šis vadovėlis
skirtas elektros inžinerijos studijų sričiai, daugelis klausimų bus pateikiami pasinaudojant būtent
šios srities pavyzdžiais.
2.1 Terminai ir apibrėžimai
Pagal 2.1 pav. pateiktą schemą apkrovos vietoje RB galima nustatyti norimą įtampą U1.

Pagal pateiktas vertes ir 2.1 a pav. parodytą R2 padėtį prijungus apkrovą galioja:
𝑅1𝐵 =

𝐼=

𝑅1 ∙ 𝑅𝐵
100𝛺 ∙ 500𝛺
=
= 83,33𝛺
𝑅1 + 𝑅𝐵 100𝛺 + 500𝛺

𝑈
10𝑉
=
= 0,075𝐴
𝑅2 + 𝑅1𝐵 50𝛺 + 83,33𝛺

𝑈 = 𝐼 ∙ 𝑅1𝐵 = 0,075𝐴 ∙ 83,33𝛺 = 6,25𝑉

Ant apkrovos ir ant varžos R2 = 50Ω įtampa yra 6,25V.
Nustačius varžą R2 į 75 omų varžą, gaunamos tokios vertės:

𝐼′ =

′
𝑅1𝐵

𝑅𝐵′

= 83,33𝛺

𝑈
10𝑉
=
= 0,0632𝐴
+ 𝑅1𝐵 75𝛺 + 83,33𝛺

𝑈1′ = 𝐼 ′ ∙ 𝑅1𝐵 = 0,0632𝐴 ∙ 83,33𝛺 = 5,27𝑉

2.1 pav. Išėjimo įtampos valdymas

Pakeitus varžos vertę, įtampa pakinta į 5,27V.
Dabar elektros grandinėje pakeičiama jungiama apkrova pagal 2.1 pav.

Apkrovos varža

sumažinama iki 250Ω. Todėl, nustačius R2 į 75Ω, gaunamos atitinkamos vertės:
𝑅1𝐵 =
𝐼=

𝑅1 ∙ 𝑅𝐵
100𝛺 ∙ 250𝛺
=
= 71,43𝛺
𝑅1 + 𝑅𝐵 100𝛺 + 250𝛺

𝑈
10𝑉
=
= 0,068𝐴
𝑅2 + 𝑅1𝐵 75𝛺 + 71,43𝛺

𝑈 = 𝐼 ∙ 𝑅1𝐵 = 0,068𝐴 ∙ 71,43𝛺 = 4,86𝑉

Keičiant apkrovą žymiai mažėja išėjimo įtampa (raudona linija 2.2 pav.). Siekiant išėjimo įtampą
palaikyti pastovią, varžos R2 vertė turi keistis priklausomai nuo apkrovos.

Pratimas. Kokią R2 vertę reikia nustatyti, kad pakeitus apkrovą įtampa vėl būtų 5,27 V?

Vienas dalykas yra aiškus: siekiant išėjimo įtampą laikyti pastovią, kiekvienai apkrovai turi būti
atitinkama reakcija (keičiant R2 vertę).
Apkrovos keitimas yra trukdžiai, dėl kurių, nekeičiant varžos R2, nepageidaujamai keičiasi išėjimo
įtampa. Antrasis trukdis yra varžos kitimas nuo temperatūros ir mes į jį neatsižvelgiame. Sekantis
trukdis gali pasitaikyti dėl kintančios įėjimo įtampos.

Retai pasitaiko išorinių veiksnių trukdžių, jei atsižvelgiama į pagrindinius reguliuojamus dydžius.

Jei nėra reaguojama į apkrovos pokytį ir atitinkamai į išėjimo įtampą, tuomet yra reikalingas
valdymas.
Valdymas visada duos patenkinamą rezultatą, jei trukdžiai nėra pastebimi arba yra labai maži. Dėl
trukdžių gaunami atitinkami pereinami procesai, kuriuos galima su reguliatoriumi greitai sumažinti.
2.3 paveiksle

matyti paprastos formos rankinio reguliavimo principas. Tuomet prie apkrovos

varžos RB matuojama ir nuskaitoma įtampa U1. Reguliuojant rankiniu būdu varžą R2 galima įtampą
U1 išlaikyti gana pastovią.
Šis paprastas ir aiškus pavyzdys paaiškina reguliatoriaus veikimą:
yra matuojamas reguliuojamas dydis (pvz. įtampa U1). Išmatuotas rezultatas palyginamas su
reikalinga U1 verte. Tuomet yra pakeičiama varžos R2 vertė.

2.2 pav. Įtampa esant apkrovai

2.3 pav. Rankinis reguliavimas

Tuomet galima parengti užduotis reguliatoriui. Šie uždaviniai yra:
•

matavimas;

•

palyginimas;

•

reguliavimas.

Reguliatoriui yra svarbu nuolatos stebėti ir atpažinti pasikeitimus.
Rankiniu būdu reguliuojant nebus pasiekiamas automatizavimo lygis, nes reikės žmogiškos
pagalbos.
Tačiau tai galima pakankamai paprastai automatizuoti. 2.4 paveiksle pateiktas veikimo principas.
Prieš pradedant aiškintis veikimą, yra tikslinga išnagrinėti terminus.
Išėjimo įtampa turi būti išlaikoma pastovi. Tai yra parametras, kurio išlaikymui yra reikalingos
atitinkamos reguliatoriaus pastangos. Šis parametras yra

vadinamas reguliavimo parametru

(formulėje žymimas x).
Reguliatoriuje, kuris veika pagal kambario temperatūrą, kambario temperatūra yra reguliavimo
parametras.

2.4 pav. Savarankiškas reguliatorius

Šiuo atveju reguliatoriaus tikslas yra išėjimo įtampą laikyti lygią 5,27 V. Įtampa 5,27 V yra norima
reguliuojamo parametro vertė (ideali vertė). Ji yra vadinama reikalinga verte (formulėje žymima xs).
Dėl trukdžių parametro įtakos (formulėje žymima z), norima vertė kurį laiką gali būti netinkama.
Reguliuojamo parametro vertė yra vadinama reali vertė (formulėje žymima xi).

Reali vertė gali būti didesnė ar mažesnė už reikalingą vertę.
Reguliatorius yra skirtas tam, kad išlaikyti kuo mažesnį skirtumą tarp reikalingos vertės ir
realios vertės (reguliavimo neatitikimas xd).
Jei reali vertė yra mažesnė už reikalingą vertę, gaunamas teigiamas neatitikimas (skirtumas). Jei
reali vertė yra didesnė už reikalingą vertę, gaunamas neigiamas nuokrypis.
Apžvelgsime visus paminėtus terminus:
Reguliavimo parametras x: užduoties parametras.
Reikalinga vertė xs: norima vertė.
Reali vertė xi: dabartinė vertė.
Reguliavimo neatitikimas xd = xs - xi.
Reguliatoriaus tikslas yra reguliuoti neatitikimą ir priklausomai nuo pokyčio užduoti
atitinkamą vertę reguliavimui.
2.4 pav. parodytas automatinio arba savarankiško reguliatoriaus veikimas. Esant reguliavimo
neatitikimui susidaro atitinkama įtampos vertė ΔU (skirtumas tarp U1 ir Us). Vertės ΔU kryptis
priklauso nuo to, ar vertė U1 yra didesnė ar mažesnė už Us. Gauta įtampa ΔU yra sustiprinama ir
panaudojama servovariklio valdymui.
Servovariklis veikia varžos R2 šliaužiklį. Šliaužiklis perstumiamas taip, kad būtų gaunamas kuo
mažesnis reguliavimo neatitikimas.
Jeigu žmogaus veikla nėra reikalinga, vadinasi reguliatorius yra automatinis.
Pagal elektros schemą 2.4 pav. bus toliau nagrinėjami terminai ir apibrėžimai.

Atsižvelgiant į 2.4 pav. pateiktą reguliatoriaus veikimą, jis gali būti padalintas į reguliavimo įrangą
ir reguliavimo objektą.
Reguliavimo įrangai priskiriami matavimo jutiklis, signalo konverteris ir vykdymo
mechanizmas.
Reguliavimo įranga palygina norimą vertę su dabartine verte. 2.5 pav. parodoma, kaip palyginamos
dvi įtampos U1 ir UN. Idealus reguliavimo atvejis yra, kai U1=UN, tuomet ΔU=0.
Dažnai vis dėlto norima vertė nesutampa su dabartine verte. Todėl yra nustatomas neatitikimas.
Atkreipkite dėmesį į 2.5 pav. pateiktą neatitikimą ΔU. Neatitikimo (skirtumo) signalas bus
sustiprinamas ir perduodamas servovarikliui, kuris turi atlikti atitinkamus reguliavimo veiksmus.
2.5 pav. vaizdžiai parodyta reguliavimo signalų (palyginimo ir stiprinimo įtaisai) bendros sąveikos
kryptys.
Reguliavimo technika yra naudojama ne tik elektrotechnikoje, bet ir įvairiose gyvenimo srityse,
todėl yra priimta bendruoju atveju naudoti šiuos žymėjimus.
1 lentelė
x

reguliuojamas

parametras

(pvz.

įtampa ar temperatūra)
w

valdantysis parametras (reikalinga
vertė)

r

atgalinis parametras (tikroji vertė)

z

trukdžiai

(priežastis

naudoti

reguliatorių)
e=w-r

reguliavimo neatitikimas (teigiamas
arba neigiamas)

y

reguliavimo
(perduodamas
signalas)

parametras
reguliavimo

įtaiso

Reguliavimo įtaisas per vykdymo mechanizmą įtakoja reguliuojamą objektą.
2.2 Vykdymo mechanizmai
Jie įtakoja reguliuojamo mechanizmo įėjime energijos arba masės tėkmę per reguliavimo įtaiso
pateikiamą reguliavimo parametro dydį. Vykdymo mechanizmu pavyzdžiui gali būti:
•

servovožtuvas, pvz. srauto reguliavimui (2.5 pav.);

•

puslaidininkinė relė, pvz. šildytuvo temperatūros valdymas (2.5 pav.).

2.2.1. Reguliuojamas objektas
Nuo reguliatoriaus gaunamas signalas galiausiai patenka į reguliuojamą objektą.
Pagal mūsų parinktą pavyzdį įtampos reguliatorius yra kaip įtampos daliklis, kuriuo galima
užfiksuoti reguliavimo parametrą U1 ir perduoti reguliuojamam objektui.
Reguliavimo įranga ir reguliuojamas objektas sudaro reguliavimo grandinę. Terminas reguliavimo
grandinė reiškia, kad reguliavimas vyksta uždaroje grandinėje. 2.11 paveikslas paaiškina šį terminą.

2.5 pav. Palyginamojo įtaiso veikimas

2.6 pav. Reguliavimo įrangos veikimas

2.7 pav. Reguliavimo įranga su standartiniais parametrais

2.8 Įtampos reguliatorius, reguliuojamas objektas

Reguliatoriaus ypatumas yra tame, kad yra uždaras veikimo ratas.
Reali vertė (atgalinis parametras r) bus perskaitoma ir palyginama su reikalinga verte
(valdantysis parametras w); rezultate gaunamas reguliavimo skirtumas e=w-r. Reguliavimo
parametras y yra reikalingas tam, kad su šliaužikliu būtų galima atitaikyti realią vertę su
reikalinga verte.

Pratimas.
1. Paveiksle 2.8 parodytas praktiškai atliekamas įtampos reguliavimas. Nupieškite reguliavimo
grandinę ir paaiškinkite jos veikimą.
2. Kambario temperatūros reguliavimas (reikalinga vertė yra 20°C). Nupieškite reguliavimo
grandinę, išvardinkite visus elementus ir paaiškinkite reguliatoriaus veikimo principą.

Šuolinis atsakas.

Esant laikui t=0, staiga pakinta įėjimo parametras. Tuomet išėjimo parametras keičiasi atitinkamai
pagal reguliavimo grandinės elementais nustatytą dėsningumą.

2.9 pav. Reguliavimo grandinės elementai

2.10 Šuolinis atsakas

2.11 Reguliavimo grandinė

2.3 Reguliavimo grandinės elementai
Reguliavimo technikoje atskiri reguliavimo grandinės elementai, nepriklausomai nuo jų išdėstymo
grandinėje, yra aprašomi „dėžutėmis“ su atitinkamais įėjimais ir išėjimais. Tai vadinama
reguliavimo grandinės blokine diagrama (2.7 pav.).

2.3.1 Reguliavimo grandinės elementų priklausomybė nuo laiko
Kadangi reguliuojamas objektas ir reguliavimo įranga esant galimybei turi dirbti kartu, turi būti
žinoma laiko įtaka atskiriems reguliavimo grandinės elementams. Laiko įtakai nustatyti yra
naudojami skirtingi būdai, kurių keletas bus paminėta.
Šuolinis atsakas
Įėjimo parametrai kinta šuoliškai. Todėl išėjimo parametras laike atkartojamas šuoliškai (2.10 pav.).

Didėjantis atsakas
Įėjimo parametrai keičiasi atitinkamu pasikeitimo greičiu Δxe/Δt. Todėl išėjimo parametrai laike
kinta didėjančiai (2.13 pav.).

Impulsinis atsakas
Įėjimo parametro su impulsine forma pasikeitimas išėjimą įtakoja taip pat impulsine forma (2.14
pav.).

Pereinamos funkcijos atsakas
Šuolinis atsakas gali peraugti į pereinamą funkciją, todėl išėjimo signalo pasikeitimas išsitemps iki
įėjimo signalo aukščio (2.15 pav.).

Pavyzdys
RC elemento pereinamoji funkcija

2.12 pav. RC elemento perdavimo funkcija

2.3.2 Reguliavimo grandinės elementų pagrindiniai tipai
Kiekviena reguliavimo grandinė sudaryta iš skirtingo skaičiaus reguliavimo grandinės elementų. Jie
pagal savo veikimo būdą keičia įėjimo signalą į tam tikrą išėjimo signalą.
Reguliavimo grandinės veikimo būdo įvertinimui yra labai svarbu žinoti atskirų elementų veikimą.
Reguliavimo grandinės elementai gali būti sudėlioti pagal atitinkamą veikimo tipą.

Proporcinis elementas (P-elementas)
Esant P - elementui išėjimo parametras xa ir įėjimo parametras xe yra susiję tarpusavyje per
pastovų koeficientą; xa ir xe yra vienas kitam proporcingi.

2.13 pav. Didėjantis atsakas

2.14 pav. Impulsinis atsakas

2.15 pav. Pereinamoji funkcija

2.16 pav. P - elementas blokinėje diagramoje

Galioja tokia lygybė:

Pastovus koeficientas

∆𝑥𝑎 = 𝐾𝑝 ∙ ∆𝑥𝑒 .
𝐾𝑝 =

𝐾𝑝 yra vadinamas proporcingumo koeficientu.

Pavyzdys

∆𝑥𝑎
∆𝑥𝑒

Keltuvas
Keltuvas yra P - elemento pavyzdys be laiko uždelsimo. Proporcingumo koeficientui galioja tokios
lygybės:
𝐾𝑝 =

2.17 pav. Svirtinė sistema

∆𝑥𝑎
∆𝑥𝑒

=

𝑥𝑎
𝑥𝑒

; 𝐾𝑝 =

𝐹2
𝐹1

𝑙

= 1.
𝑙2

2.18 pav. Integravimo principas

Stiprintuvas
Proporcingumo koeficientas atitinka signalo stiprinimą:
𝐾𝑝 =

2.19 pav. Stiprintuvas
Integralinis elementas (I - elementas)

∆𝑥𝑎
∆𝑥𝑒

=

∆𝑈𝑎
∆𝑈𝑒

; 𝐾𝑝 = 1 +

𝑅2
𝑅1

.

Išėjimo parametras priklausomai nuo laiko didėja tiesiogine priklausomybe, t.y. kinta tiesiškai. Jis
priklauso nuo įėjimo parametro ir nuo laiko, kol jis atitiks įėjimo parametrą (2.19 pav.).
Šuolinis atsakas (2.21 pav.) paaiškina, kad išėjimo parametras xiš bėgant laikui įgauna vis didesnę
vertę.
Galioja tokia lygybė:
𝑥𝑖š = 𝐾𝐼 ∙ 𝑥𝑒 ∙ 𝑡.

Čia, KI yra I - elemento integravimo koeficientas. Kuo parametras KI yra didesnis, tuo yra staigesnis
šuolinio atsako pakilimas ∆𝑥𝑖š /∆𝑡.

Integravimo apibrėžimą nagrinėja matematikos mokslas. Supaprastintai išsireiškus, tai suprantama
kaip plotų, esančių po kreive, sumavimas. Lygiai taip pat yra pastebima ir su I - elementu (2.18
pav.).

2.20 pav. I - elementas blokinėje schemoje

2.21 pav. I - elementas, šuolinis atsakas

Atitinkamu laiko momentu t išėjimo parametro xiš vertė yra tam tikras dydis, atitinkantis plotą,
esantį žemiau įėjimo signalo kreivės, iki laiko momento t.

Diferencinis elementas (D - elementas)
Esant D - elementui išėjimo parametro kitimo greitis priklauso nuo įėjimo parametro:
𝑥𝑖š = 𝐾𝐷 ∙

Čia, KD yra vadinamas diferenciniu koeficientu.

∆𝑥𝑒
∆𝑡

.

Esant įėjimo signalo pastoviam kitimo greičiui, išėjimo signalas yra pastovus. Vienkartinis įėjimo
signalo šuolinės formos pokytis iššaukia išėjime adatinės formos impulsą. Kuo yra didesnis ir
greitesnis įėjimo signalo pokytis, juo yra didesnė išėjimo signalo adatinės formos impulso
amplitudė.

D-elemento priklausomybei nuo laiko pavaizduoti yra tinkamesnė didėjanti atsako signalo forma
(2.23 pav.), o ne šuolinio atsako signalo forma. Išėjimo signalo dydis priklauso nuo įėjimo signalo
kilimo ∆𝑥𝑖š /∆𝑡 ir nuo diferencinio koeficiento KD.

2.22 pav. D - elementas, šuolinis atsakas

2.23 pav. D - elementas, didėjantis atsakas

Pavyzdys
Skysčio lygio reguliavimas
Įėjimo parametras yra vandens pritekėjimas, išėjimo parametras yra skysčio kiekis (lygis) talpoje.
Skysčio lygis išlieka pastovus, kai vandens priteka 10 m3/h ir išteka 10 m3/h. Vandens lygis turi būti
2,5 m.
Nuo laiko t1 padidinamas pritekančio vandens kiekis iki 20 m3/h, nekeičiant ištekančio vandens
kiekio. Todėl vandens lygis pradeda didėti tiesine priklausomybe nuo laiko.
Esant laikui t2, pasiekiama technologinė perpildymo riba ir skystis pradeda tekėti lauk per viršų.
Nustatomas integracijos koeficientas KI:
𝑥𝑖š = 𝐾1 ∙ 𝑥𝑒 ∙ 𝑡

t = tz = 6,5 min = 0,1083 h

𝐾1 =

𝐾1 =

𝑥𝑖š
∆𝑥𝑖š𝑎
=
𝑥𝑒 ∙ 𝑡 ∆𝑥𝑒 ∙ 𝑡

5𝑚 − 2,5𝑚
1
= 2,31 2
3
𝑚
𝑚
− 10 � ∙ 0,1083ℎ
�20
ℎ
ℎ
𝑚3

Vertė 𝐾𝐼 = 2,31 1⁄m2 parodo, kad per 1 valandą talpos lygis pasikeičia 2,31 m, kai 𝑥𝑒 = 1 m3 ⁄h.
Tuomet pasidaro aiškiau, kad koeficientas KI priklauso nuo talpos skerspjūvio ploto.

2.24 pav. Vandens lygio reguliavimas

2.25 pav. Vėlinimo elementas, šuolinis atsakas

2.26 pav. Vėlinimo elemento vaizdavimas blokinėje diagramoje

Idealios formos D - elementas praktikoje nepasitaiko. Visuomet adatos formos impulso amplitudė
apribojama baigtine verte.
Vėlinimo elementas
Esant vėlinimo elementui, išėjime iššaukiama tokia pati šuolinė funkcija kaip įėjime, tik su
vėlinimu (pauze). 2.25 pav. parodytas šuolinis atsakas su vėlinimu.
Išėjimo parametras xiš turi tokią pačią vertę kaip įėjimo parametras xe.

Pavyzdys
Kondensatorius
Kondensatoriaus srovė priklauso nuo kondensatoriaus įtampos Uc pasikeitimo greičio ir nuo
kondensatoriaus talpos C.
𝑖𝐶 = 𝐶 ∙

∆𝑈𝐶
∆𝑡

Praktikoje kondensatoriaus įtampos pasikeitimo greitis apribojamas su aktyvia varža.

Pavyzdys

Tachogeneratorius
Šuolinis tachogeneratoriaus veleno pasisukimo kampo pakeitimas akimirksniu iššaukia labai didelę
išėjimo įtampą. Neatliekant veleno pasisukimo kampo pakeitimo, išėjimo įtampa yra lygi nuliui.
Taip paaiškinamas šuolinio atsako iššaukimas.

2.28 pav. Tachogeneratorius
Taip pat ir didėjanti atsako forma gali būti paaiškinama su tachogeneratoriumi. Nuolatos laike
besikeičiant veleno pasisukimo kampui α, generatorius gamina laike nekintančią įtampą. Žinoma,
pateikta įtampa priklauso ir nuo konstruktyvių tachogeneratoriaus duomenų (apvijų skaičius ir kt.). Į
tai atsižvelgiama su diferenciniu koeficientu KD.

Pavyzdys
Juostinis transporteris
Jei ant juostinio transporterio šuoliškai pasikeistų transportuojamos masės kiekis, po tam tikro laiko
vėlinimo Tt šis masės kiekis išėjime taip pat pasikeis šuoliškai.

Reguliavimas

2.29 pav. Reguliavimo sistema
Yra pažymėtinas uždaras veikimo ratas, kuriame reguliavimo parametrai nuolatos įtakoja vienas
kitą.
Reguliavimas reiškia: matavimas, palyginimas, valdymas.

Valdantysis parametras w yra palyginamas su reguliuojamu parametru x. Palyginimo rezultatas yra
reguliavimo skirtumas e.
Reguliavimo skirtumas (e) = valdantysis parametras (w) - atgalinis parametras (r).
Reguliavimo įrangai priskirtas uždavinys, kad būtų palaikomi kuo galimai mažesni trukdžiai.

2.3.3 Reguliuojamas objektas
Reguliuojamas objektas yra reguliavimo grandinės dalis, kurioje reguliuojamas parametras x yra
įtakojamas reguliavimo įrangos.
Reguliuojamas objektas bendruoju technologiniu atveju yra užduotas sąlygomis ir yra kaip
siekiamo reguliavimo technikos užduoties sprendimo rezultatas. Reguliavimo įranga turi būti
pritaikyta reguliuojamam objektui.
Yra labai svarbu tiksliai žinoti reguliuojamo objekto savybes bei elgseną ir stebėti svarbiausius
trukdžius, kad reguliavimo įranga veiktų sklandžiai. Ypatingai reikia atsižvelgti į sekančius
klausimus:
•

kokius technologinius uždavinius reguliuojamas objektas turi atlikti?

•

kokie yra reguliavimo parametrai?

•

kokie yra trukdžiai ir iš kur jie atsiranda?

•

kaip elgiasi reguliuojamas objektas?

Būna tokie reguliuojami objektai, kuriuos reguliavimo technika valdo be problemų ir tokie
reguliuojami objektai, kurių valdymui reikia didelių sąnaudų.
Svarbus apsprendžiantis klausimas reguliuojamam objektui yra savybė, vadinama išlyginimu.
Reguliuojamo objekto veikimas, atsisakius reguliavimo įrangai, yra apribojamas išlyginimo
savybėmis.
Reguliuojamas objektas be išlyginimo savybės tokiu atveju gali atsisakyti veikti. Toks
reguliuojamas parametras pavyzdžiui didės iki tol, kol bus pasiektos technologinės ribos ir įranga
priverstinai sustos arba suges.
Reguliuojamas objektas be išlyginimo
Reguliuojamo objekto įėjimo parametras xe yra reguliavimo parametras y, o išėjimo parametras xiš
yra reguliuojamas parametras x.

Reguliuojamame objekte be išlyginimo reguliuojamas parametras x, keičiantis reguliavimo
parametrui y arba veikiant trukdžiams z, keisis tol, kol pasieks technologines ribas arba įrenginys
suges.

2.30 pav. Reguliuojamas objektas, blokinė schema
Reguliuojamo objekto be išlyginimo pavyzdys yra pateiktas nagrinėjant skysčio lygio reguliavimą
su I - elementu. Jeigu skysčio pritekėjimas yra didesnis nei ištekėjimas, skysčio lygis tiesiškai
didėja bėgant laikui.
Jeigu bus pasiekiama technologinė riba, skystis tekės per talpos viršų. Jeigu vandens pratekėjimas
per viršų nėra svarbus ir nebus apribotas, tuomet reguliuojamas objektas bus be išlyginimo. Taip
sakant, sistema nepasieks naujos pusiausvyros būsenos.

2.31 pav. Reguliuojamas objektas be išlyginimo (I - elementas)

2.32 pav. Šuolinis atsakas (objektas be išlyginimo)

2.33 pav. Reguliuojamas objektas be išlyginimo, blokinė diagrama

Pusiausvyros padėtis yra ramybės būsena, kai reguliuojami parametrai, kintant reguliavimo
parametrams, po tam tikro laiko nustoja keistis.
Šuolinis atsakas yra reguliuojamas objektas be išlyginimo (I - elementas) pateiktas 2.32 pav.
Reguliuojami objektai be išlyginimo apsunkina reguliavimo procesą.

Termostatinis vožtuvas
Kuo mažesnė aplinkos temperatūra, tuo yra didesnis vandens pratekėjimas. Dėl to didėja kambario
aplinkos temperatūra.

Reguliuojamas objektas su išlyginimu
Reguliuojami objektai su išlyginimo funkcija, keičiantis reguliavimo parametrams arba įtakojant
trukdžiams, pereina į naują pusiausvyros padėtį. Išskyrus reguliuojamą objektą, kurio reguliuojami
parametrai veikiant išlyginimui pasiekia atitinkamas ribas. Yra pasiekiama masių pusiausvyros
būklė t. y. pasiekiamas išlyginimas.
Reguliuojami objektai su išlyginimo funkcija savaime pereina į naują masių pusiausvyros
būklę. Tokiu būdu padeda reguliavimo procesui.
Reguliuojamo parametro x pokytis yra proporcingas reguliavimo parametro y pokyčiui.
Reguliuojamiems objektams, kuriems tai galioja yra vadinami proporciniais objektais (P elementas).
Pusiausvyros padėtyje reguliuojamas parametras x ir reguliavimo parametras y yra atitinkamo
santykio vienas su kitu.
Priklausomybė tarp reguliuojamo parametro x ir reguliavimo parametro y yra vadinama
statine reguliuojamo objekto savybe.
Santykis tarp reguliuojamo parametro x pokyčio ir reguliavimo parametro y pokyčio yra vadinamas
objekto perdavimo koeficientu arba proporcingumo koeficientu KS.
Atsižvelgiant į pateiktą pavyzdį termostatinį vožtuvą galima reguliuoti sklandžiai.
Pavyzdys
Kambario temperatūra reguliuojama su termostatiniu vožtuvu, kuris įtakoja vandens tekėjimą
radiatoriuje.

2.34 pav. Kambario temperatūros reguliavimas
Yra priimama, kad vožtuvo rankenėlės padėtis „1“ atitinka kambario temperatūrą 15˚C. Ši masių
pusiausvyros būklė (pusiausvyros padėtis) nustatoma atsižvelgiant į trukdžius.
Kai vožtuvo rankenėlė yra padėtyje „4“, dėl padidėjusio vandens tekėjimo radiatoriuje didėja
kambario temperatūra. Yra priimta, kad rankenėlės padėtyje „4“ prie 20˚C temperatūros pasidaro
pusiausvyros padėtis.

Kambario temperatūros reguliavimas
Tuomet reguliavimo linija yra sklandžios formos.
Kilimo kampas
𝑡𝑎𝑛 ∝=

∆𝑥
∆𝑦

Reguliavimo linijos kilimo kampas atitinka perdavimo koeficientui KS.
Vis dėl to, tai galioja tik esant tiesiniam kitimo pobūdžiui, kuris praktikoje retai pasitaiko. Kuo
didesnis kitimo pobūdis, tuo reguliavimo įrangai yra sunkiau greitai ir stabiliai išlyginti trukdžius.
Reguliavimo objekte po reguliavimo parametro pokyčio po tam tikro laiko bus iššauktas
atitinkamas reguliuojamo parametro pokytis. Tai vyksta todėl, kad reguliuojamos grandinės
elementai yra su atitinkamu kaupimo pobūdžiu.

Todėl reguliuojami objektai padalinami į atitinkamą kaupiklių skaičių.

Reguliuojamas objektas be kaupiklio
Reguliavimo parametro pokytis Δy veikia reguliuojamą parametrą Δx praktiškai be laiko uždelsimo.
Šuolinis atsakas yra 2.37 pav. pavaizduotos formos. Kalbama apie reguliuojamą objektą lygyje 0
(signalo nėra).
Reguliuojamas objektas su kaupikliu
Reguliuojamame objekte su kaupikliu (reguliuojamas objektas lygyje 1, t.y. signalas yra) esant
šuoliniam reguliavimo parametro y pokyčiui, reguliuojamas parametras x kinta be uždelsimo su
atitinkamu pradžios greičiu.
Bėgant laikui reguliuojamo parametro kitimo greitis Δx/Δt mažėja, kol pasiekiama nauja
pusiausvyros padėtis (2.35 pav.).

2.35 pav. Reguliuojamas objektas su kaupikliu

2.36 pav. Belaipsnis reguliavimas, kitimo pobūdžio linija

2.37 pav. Reguliuojamas objektas be kaupiklio

Pavyzdys
Prieš tai buvusiame pavyzdyje kambario temperatūra kito nuo 15˚C iki 20˚C (viso 5˚C), kai vožtuvo
rankenėlė perstatoma iš padėties „1“ į padėtį „4“.
Tuomet perdavimo koeficientas KS bus:

𝐾𝑆 =

∆𝑥
5℃
℃
=
= 1,67
∆𝑦 3 laipteliai
laiptelis

Sekančiame paveiksle pavaizduota reguliuojamo objekto statinė kitimo linija arba reguliavimo
kitimo pobūdžio linija.

2.38 pav. Laipsniškas (pakopis) temperatūros reguliavimas

Pavyzdys
Kondensatoriaus įkrovimas

2.39 pav. Kondensatoriaus įkrovimas
Reguliavimo technikoje laiko konstanta yra žymima ne simboliu τ, bet simboliu TS.
𝜏 = 𝑅 ∙ 𝐶 = 10𝑘𝛺 ∙ 10𝜇𝐹 = 0,1𝑠

Reguliuojamas objektas be kaupiklio veikia be laiko uždelsimo ir reguliuojamo parametro vertė
tiesiogiai seka pagal reguliavimo parametro vertę.
Tokie objektai įprastai yra reguliuojami nesudėtingai. Kai reguliuojamas objektas yra su kaupikliu,
reguliuojamo parametro vertė x staigiai seka pagal reguliavimo parametro vertę y su laiko
uždelsimu.
Laiko konstanta TS parodo laiką per kurį reguliuojamo parametro vertė 63,2% didėja link
naujos pusiausvyros būsenos vertės. Po 5 laiko konstantų (5·TS) pasiekiama apie 100% naujos
pusiausvyros būsenos vertės.

2.40 pav. Laiko konstantos grafinis nustatymas
Laiko konstantą galima nustatyti grafiškai pagal tangentę, kuri nubrėžiama nuo pradinio
šuolinio atsako taško pagal kitimo kreivės pobūdį. Tangentė nuo taško su nauja pusiausvyros
būsenos verte parodo laiko konstantą TS.

Reguliuojamas objektas su kaupikliu ir vėlinimo laiku
2.41 paveiksle pateiktas reguliuojamo objekto (signalo lygis 1) su vėlinimo laiku Tt šuolinis atsakas.
Galima matyti, kad po 5 laiko konstantų bus beveik pasiekta pusiausvyros būsena.

Reguliuojamas objektas su daug kaupiklių
Praktikoje dažniausiai pasitaiko atvejai, kai reguliuojami objektai turi daugiau negu vieną kaupiklį.

2.41 pav. Reguliuojamas objektas su kaupikliu ir vėlinimo laiku

Pavyzdys
Kaitinimo lenta

2.42 pav. Kaitinimo lentos šildymas

Ribose nuo 0 iki t1 bus šildoma kaitinimo lentos masė. Temperatūros didėjimo pobūdis yra artimas
tiesiniam, nes šilumos atidavimas mažai priklauso nuo aplinkos sąlygų. Atsiranda tik santykinai
maži šilumos nuostoliai.
Toliau su didėjančia kaitinimo lentos temperatūra didėja skirtumas tarp kaitinimo lentos
temperatūros ir aplinkos temperatūros. Todėl didėja šilumos nuostoliai. Toliau didėjant plokštės
temperatūrai mažėja atiduodamos energijos kiekis.

Kai bus pasiekta pusiausvyros būsena, energijos sunaudojimas bus nulis. Pusiausvyros būsenos
temperatūra ir šilumos nuostoliai bus nustatomi pagal tiekiamos energijos (galios atidavimas į
plokštę) masių mainų būklę. Nuo laiko taško t5 praktiškai nesikeičia kaitinimo lentos temperatūra.
Kaitinimo lentos masė yra energijos kaupiklis. kuo didesnė masė, tuo didesnės kaupimo galimybės,
todėl kaitinimo laikas bus ilgesnis iki bus pasiekta pusiausvyros būsena. Kaitinimo plokštės
reguliuojamo objekto signalas yra lygyje „1“.

2 lentelė. Apytikslės konstrukcinės šuolinio atsako vertės
Laikas

Vertė

τ

63%

2τ

86%

3τ

95%

4τ

98%

5τ

99%

Dėl esančių kaupiklių staigus reguliavimo parametro pokytis, po trumpesnio ar ilgesnio uždelsimo
laiko, atitinkamai veikia reguliuojamo parametro pokytį. Reguliuojamas objektas su daug kaupiklių
yra vadinamas aukštesniojo laipsnio reguliuojamu objektu.
Aukštesniojo laipsnio objektai yra uždelsto veikimo. Uždelsimas yra siejamas su skirtingomis
atskiro kaupiklio energijos kaupimo savybėmis.
Aukštesniojo laipsnio reguliuojamo objekto su išlyginimo savybe elgsena pateikta 2.44 paveiksle.

Pavyzdys
RC-elementų šuolinis atsakas

2.43 pav. RC-elementų šuolinis atsakas

Vėlavimo laikas Tu
Tai yra laikas, per kurį reguliuojamas objektas neatlieka praktiškai jokio veiksmo į
reguliavimo parametro pakitimą.

Išlyginimo laikas Tg
Tai yra laikas greičiui, kuriuo reguliuojamas parametras stengiasi pasiekti savo naują
pusiausvyros būseną (su išlyginimu).

Tu ir Tg gali būti nustatomi grafiškai pagal tangentę (liestinę) kreivės virtimo taške (2.44 pav.).

Pratimas
Nubrėžkite popieriaus lape tris šuolinio atsako kreives (žr. pavyzdį) ir nustatykite trijų kaupiklių
vėlavimo laiką ir išlyginimo laiką. Paaiškinkite trijų šuolinių atsakų elgsenas.
Kodėl reguliuojamo objekto 10 V pusiausvyros būsena pasiekiama tik su vienu kaupikliu.

Sunkumo koeficientas
Kuo viename objekte yra daugiau kaupiklių, tuo jis sunkiau yra valdomas.
Reguliuojamo objekto valdymo sunkumas yra įvertinamas sunkumo koeficientu Λ.

2.44 pav. Aukštesnio laipsnio reguliuojamas objektas, šuolinis atsakas

Λ sunkumo koeficientas;

Ʌ=

𝑇𝑢
𝑇𝑔

Tu vėlavimo laikas;
Tg išlyginimo laikas.

Idealiu atveju turi būti Tu=0 ir Λ=0. Tai galioja objektams tik su vienu energijos kaupikliu.
Kuo yra didesnis vėlavimo laikas Tu, tuo objektą yra sudėtingiau valdyti.

Praktinės vertės
3 lentelė
<0,1 gerai reguliuojama
0,166 dar reguliuojama
>0,33 sunkiai reguliuojama
1 beveik nereguliuojama

Šuolinio atsako įvertinimas
Projektuojant reguliavimo technikos įrenginius ir siekiant, kad projektas sėkmingai veiktų, būtina
žinoti atskirų reguliuojamų objektų šuolinius atsakus.
Dažniausiai su panašiais reguliuojamais objektais elgiamasi pagal patirtį, kuri ne visada būna
sėkminga. Kad to neatsitiktų, reikia įvertinti šuolinį atsaką. Todėl reikia imtis šių priemonių:

•

Šliaužiklis rankiniu būdu nustatomas taip, kad reguliuojamas parametras pasiektų normalią
darbinę vertę.

•

Galiausiai reguliavimo parametrai kinta šuoliškai, pavyzdžiui kinta po 10% nuo reguliavimo
ribų. Yra stebima reguliuojamų parametrų reakcija į reguliavimo parametrų pasikeitimą ir,
pavyzdžiui, išmatuojama bei užprotokoluojama.

•

Ypatingai yra svarbu, pradinėje šuolinio atsako dalyje kuo tiksliau nustatyti uždelsimo ir
vėlavimo laikus.

•

Jei gaunamas reguliuojamo objekto šuolinis atsakas, gali būti nustatomas, pavyzdžiui,
objekto sunkumo koeficientas.

Taip galima įvertinti reguliavimo sąnaudas ir ypač optimaliai parinkti reguliavimo įrangą.

2.3.4 Reguliavimo įranga
Reguliavimo įrangai keliamas uždavinys nustatyti reguliavimo parametrą y pagal valdantįjį
parametrą w ir atgalinį parametrą r.
Reguliatorius yra reguliavimo įrangos dalis kuri atlieka signalo apdorojimą. Taigi, reguliatorius yra
tik viena sudėtinė reguliavimo įrangos dalis.

Bimetalinis reguliatorius
Tai yra sujungimas su privirintomis arba priklijuotomis dviem metalinėmis juostomis, kurios turi
skirtingus šiluminio plėtimosi koeficientus.
Todėl, keičiantis temperatūrai, bimetalinė juosta išlinksta.
Reguliatorius gali būti su:
•

elektrine pagalbine energija;

•

pneumatine pagalbine energija;

•

hidrauline pagalbine energija

Reguliavimo įrangos išskirstymas
Reguliavimo įranga išskirstoma pagal skirtingus požymius.
•

Panaudojimo sritis

Pavyzdžiui, slėgio reguliatorius, temperatūros reguliatorius, sukimosi greičio reguliatorius,
įtampos reguliatorius, pratekėjimo srauto reguliatorius.
Pagalbinė energija

•

Reguliatorius be pagalbinės energijos (bimetalinis reguliatorius); reguliatorius su pagalbine
energija, kai šliaužiklio pastūmimui yra reikalinga papildoma jėga, kuri negali būti panaudota
nuo matavimo įrangos. Signalo stiprintuvas taip pat naudoja papildomą energiją.
•

Išėjimo parametro rūšis

Laipsninis reguliatorius, tai reguliatorius, kuriame reguliavimo parametras turi du (dviejų taškų
reguliatorius) arba tris (trijų taškų reguliatorius) reguliavimo laipsnius. Tokie reguliatoriai
vadinami perjungiantys reguliatoriai. Belaipsnis reguliatorius, tai reguliatorius, kuriame
reguliavimo parametras gali įgyti bet kurią vertę iš reguliuojamų ribų.
Modernūs reguliatoriai yra taip standartizuoti, kad jie gali būti naudojami su didele reguliavimo
technikos įvairove. Kai kurie reguliatorių tipai (vienetiniai reguliatoriai) taip pat keitikliai ir
rankiniu būdu valdoma papildoma įranga gali būti naudojami skirtingiems reguliavimo uždaviniams
spręsti. Dabartiniu metu daugumas reguliatorių veikia skaitmeniniu principu. Reguliavimo
uždavinius galima vykdyti per programinę įrangą.
Laipsninė reguliavimo įranga
Laipsninėje reguliavimo įrangoje reguliavimo parametras y gali būti keičiamas tik dideliais šuoliais.
Plačiausiai naudojamoje dviejų taškų reguliavimo įrangoje šuolio laiptelis yra kraštinė reguliavimo
riba Yh.
Laipsninėje reguliavimo įrangoje reguliavimo parametras gali turėti tik kelias skirtingas
vertes.

Bendruoju atveju dviejų taškų reguliavimo įranga yra paprastos konstrukcijos ir nedidelės kainos.
Toliau tekste paminėsime keletą dviejų taškų reguliatoriaus pavyzdžių. Trijų taškų reguliavimo
įranga veikia vis dėlto laipsniškai ir bendruoju atveju yra trys jungimo padėtys:
1. Šildymas įjungtas.
2. Išjungta.
3. Šaldymas įjungtas.

Pažymėtina laipsniniame reguliatoriuje yra dideli reguliavimo parametro laipteliai. Todėl
nereikia stebėtis, kad reguliavimo rezultatai kartais gaunami nepatenkinami. Tokiu atveju
reguliavimo objektas turi būti su pakankama energijos kaupimo galimybe, kas ypatingai
svarbu temperatūriniame reguliavimo objekte.

Dviejų taškų reguliavimo įranga (dviejų taškų reguliatorius)
2.47 pav. parodytas paprasto dviejų taškų reguliatoriaus veikimo principas, kuris, pavyzdžiui, gali
būti naudojamas elektrinio lygintuvo reguliavimui. Svarbiausia reguliatoriaus dalis yra reaguojanti į
temperatūrą bimetalinė plokštelė, su kuria gali būti uždaroma arba nutraukiama elektros grandinė.
Su užduotos vertės reguliavimu galima nustatyti, kada bimetalinė plokštelė (pagal temperatūrą)
nutrauks elektros grandinę.
Tuomet norint sumažinti kontaktų pridegimą, reikia naudoti šliaužiančius kontaktus. Dviejų taškų
reguliatorius be to gali turėti jėgos kaupiklį, pavyzdžiui, veikiant spyruoklei, galima gauti greitą ir
gražų kontaktų sujungimą.
Vis dėl to, veikiant jėgos kaupikliui, prie tos pačios temperatūros, negausime reikiamo kontaktų
atidarymo ir uždarymo.
Kai elektrinio lygintuvo padas pasiekia reikiamą 110⁰C temperatūrą (viršutinis jungimo taškas x0),
pasikeičia reguliavimo parametras y nuo 100% iki 0%. Kitaip sakant, kaitinimo varža yra
išjungiama (2.48 pav.).

2.45 pav. Reguliavimo įrangos sandara

2.46 pav. Dviejų taškų reguliatoriaus veikimo kreivė

2.47 pav. Dviejų taškų reguliatoriaus veikimas

2.48 pav. Jungimo skirtumai dviejų taškų reguliatoriuje

2.49 pav. Dviejų taškų reguliatorius, blokinė schema

2.50 pav. Temperatūros reguliavimas su dviejų taškų reguliatoriumi

2.51 pav. Jungimo ciklai

2.52 pav. Vidutinis reguliavimo parametras

2.53 pav. Jungimo skirtumai ir jungimo dažnumas

Dabar mažėja elektros lygintuvo pado temperatūra. Kai pasiekiamas apatinis jungimo taškas xu
(100⁰C), reguliavimo parametras y pasikeičia iš 0 % į 100%. Kaitinimo varža vėl įjungiama (2.48
pav.).
Jungimo skirtumas
xd = x0-xu
yra charakteringas dviejų taškų reguliatoriaus žymuo ir vadinamas histerize.

Ši histerizė kaip simbolis taip pat yra naudojama dviejų taškų reguliatoriaus žymėjime blokinėje
schemoje. (2.49 pav.).
Paveiksle 2.49 rodo dviejų taškų reguliatoriaus temperatūros reguliavimo objektą lygyje „1“.
Reguliavimo parametras y=100%; Reguliuojamas bėgant laikui parametras didėja, kai reguliuojamo
objekto lygis yra „1“ (kaupiklis), iki viršutinės ribinės vertės x0.
Reguliuojamas parametras mažėja iki tol, kol bus pasiekta apatinė ribinė vertė xu. Pasiekus apatinę
ribinę vertę reguliavimo parametras vėl bus įjungiamas (y=100%). Aprašyta veiksmų seka kartojasi
nuolatos.
Išjungus reguliavimo įrangą reguliuojamas parametras stengsis pasiekti pusiausvyros būseną, kaip
pavaizduota 2.50 pav.
Jungimo ciklas T sudarytas iš įjungimo laiko TĮ ir išjungimo laiko TIŠ. Įjungimo laikas TĮ yra
priklausomas nuo apkrovos. Kai, pavyzdžiui, keičiasi elektros lygintuvo pado temperatūra, TĮ yra
didesnis nei šilumos nuostoliai į aplinką, nes juos reikia kompensuoti (2.51 pav.).

Histerizė
Grįžimas į veikimo pradžią pagal įtakojančius fizikinius parametrus, taip pat likutinis veikimas
pradingus atitinkamoms įtakos priežastims.
Įjungimo santykis

𝜀=
ε -> įjungimo santykis [%];

𝑇Į
𝑇

TĮ -> įjungimo trukmė [s];
T -> jungimo ciklas [s].
Pagal stačiakampių vienodų plotų poveikį (2.52 pav.) galima nustatyti jungimo ciklo vidutinį
reguliavimo parametrą Ym.
Kelių taškų reguliatorius turi keletą privalumų. Kai įjungimo laiku įjungiama pilna galia, greitai
vyksta reguliavimo procesas. Todėl dėl paprastos sandaros yra labai pigus. Bimetaliniame
reguliatoriuje yra įtaisytas bimetalinis temperatūrinis jutiklis, palyginimo įtaisas, reguliatorius ir
šliaužiklis.
𝑌𝑚 = 𝜀 ∙ 𝑌ℎ
Ym -> vidutinis reguliavimo parametras, [kW]
Yh -> aukščiausias reguliavimo parametras, [kW]
Tokio reguliatoriaus trūkumas yra svyravimai, kurie mažina reguliuojamo parametro įjungimo
skirtumą (2.53 pav.).
Didelis jungimo skirtumas reiškia retą jungimų dažnumą, mažas jungimo skirtumas reiškia
didelį jungimų dažnumą.

Pavyzdys
TĮ = 2 min, TIŠ = 5 min, Yn = 10 kW

𝑌𝑚 = 𝜀 ∙ Yh = 0,286·10 = 2,83 kW

𝜀=

2
𝑇Į
= = 0,286 = 28,9%
𝑇
7

Dviejų taškų reguliatorius su atgaliniu ryšiu
Stebimas kambario temperatūros reguliatoriaus pavyzdys, kuris yra lengvai suprantamas ir bendrąja
prasme yra gerai žinomas. Reguliuojamas parametras yra kambario temperatūra, kuri kambario
temperatūros reguliatoriumi yra pamatuojama ir turi būti palaikoma galimai vienoda. Kadangi
kambarys yra reguliuojamas objektas su daugeliu kaupiklių, tai, reguliuojamas objektas yra
aukštesnio laipsnio.
Po įjungimo, dėl kaupiklių poveikio kylant kambario temperatūrai (reguliuojamas parametras x),
kyla reguliavimo parametras y, tačiau su atitinkamu vėlinimu. Taigi, reguliuojamas parametras po
reguliavimo parametro išjungimo didėja toliau (2.55 pav.). Pasitaikantis vėlavimo laikas Tu veikia
taip, kad reguliuojamo parametro svyravimai išeina iš jungimo skirtumo xd ribų, kas savaime
suprantama turi būti sumažinama.
Kambario temperatūros reguliatorius dėl įmontuotos varžos gali grįžti atgal (2.54 pav.).
Kai įjungiamas šildymas (Ra), per atgalinio ryšio varžą teka srovė (2.55 pav.). Varžoje susidariusi
šiluma yra užfiksuojama temperatūros jutikliu. Jutiklis tarsi mato „pakeistą“ temperatūrą, kuri yra
didesnė už kambario temperatūrą. Parenkant varžą galima sureguliuoti prie kokios temperatūros
jungiklis išsijungs ir įsijungs.

Atgalinio ryšio varža bus įjungiama nuo šliaužiklio, tai įtakoja energijos pritekėjimą į reguliuojamą
objektą. Šilumos perdavimas nuo atgalinio ryšio varžos į matavimo jutiklį gali būti stebimas kaip
atgalinis ryšys. Čia yra kalbama apie terminį atgalinį ryšį.
Terminio atgalinio ryšio privalumai
Reguliavimo parametras išjungiamas prieš tai, kol bus pasiekiama norima kambario temperatūra.
Vėlavimo laikas Tu dėl šios priežasties sumažės, kambario oras nebus be reikalo perkaitinamas.

2.54 pav. Vėlavimo laikas kambario temperatūros reguliavimo procese

2.55 pav. Kambario temperatūros reguliatorius su atgaliniu ryšiu

Atgalinio ryšio varža atšąla greičiau nei kambarys su savo šilumos kaupikliu. Todėl reguliavimo
parametras vėl įjungiamas dar prieš tai, kol kambario temperatūra ženkliai sumažės.
Reguliavimo įrangos reguliavimo parametras y yra atgalinio ryšio įėjimo parametras. Atgalinio
ryšio išėjimo parametras yra temperatūros pokytis jutiklyje, kuri gaunama nuo atgalinio ryšio
varžos.
Jei po šuolinio atsako pastebimas atgalinis ryšys, galima spręsti, kad kalba apie vėluojantį atgalinį
ryšį. Tr yra atgalinio ryšio laiko konstanta. Ji priklauso nuo šilumos perdavimo ir yra tokia pati
šildymo bei šaldymo procesuose (2.56 pav.).

Reguliavimo grandinė su dviejų taškų reguliatoriumi ir atgaliniu ryšiu
Kambarys yra aukštesnio laipsnio reguliuojamas objektas, kuris gali būti aprašomas su vėlavimo
laiku Tu ir su išlyginimo laiku Tg.
Dviejų taškų reguliatorius turi mažą jungimo histerizę ir terminį atgalinį ryšį. Atgalinio ryšio
laiko konstanta Tr turi būti mažesnis už Tu ir Tg.
Įjungimo metu keičiasi reguliavimo parametras y iš 0% į 100%; šildymas bus įjungtas.
Reguliatoriaus atgalinis ryšys bus akimirksniu veiksmingas. Matavimo jutiklis pajaučia atgalinio
ryšio varžos temperatūros pokytį ir papildomai kambario temperatūros pokytį.

2.56 pav. Atgalinio ryšio šuolinis atsakas

Šildymas yra paruoštas įjungimui, prieš tai kol kambario temperatūra pasieks reikiamą temperatūros
padidėjimo vertę. Po šildymo išjungimo, atgalinio ryšio varža greitai atvėsta.
Jei jutiklis užfiksuoja apatinį jungimo tašką, vėl įsijungia šildymas ir atgalinio ryšio procesas. Šie
veiksmai kartojasi vėl ir vėl, dėl ko atgalinio ryšio įtaka vis mažėja ir kambario temperatūra tampa
artimesnė užduotai temperatūros vertei.

2.57 pav. Dviejų taškų reguliatorius su atgaliniu ryšiu

2.58 pav. Trijų taškų reguliatorius, jungimo diagrama

Pavyzdys
Elektrinė orkaitė: elektrinėje orkaitėje yra kintamos srovės apvijos, kurios gali būti jungiamos
žvaigžde arba trikampiu.
Jei orkaitė pajungiama trikampiu, gaunama maksimali kaitinimo galia (100%), dėl ko reguliuojamas
parametras santykinai greitai pasiekia jungimo tašką 2. Pasiekus šį jungimo tašką 2, apvijos bus
perjungiamos iš trikampio į žvaigždę.
Dėl to apie 33 % sumažėja kaitinimo galia.
Kai pasiekiamas jungimo taškas 1, kaitinimo apvijos visiškai išjungiamos.

2.59 pav. Orkaitės temperatūros reguliavimas

Jei išjungimo laikas darosi vis didesnis ir įjungimo laikas vis mažesnis, reguliuojamas parametras x
daugiau nebedidėja, tai pasiekia tokią vertę, kuri ne visai atitinka užduotą vertę.
Galiausiai reguliavimo parametrai svyruoja su pastoviomis laiko atkarpomis ir atitinkamai vyksta
įjungimo ir išjungimo procesai. Reguliuojami parametrai vis dėl to yra pastovūs. Tačiau reali
reguliuojamo parametro vertė yra mažesnė nei užduota vertė; kalba eina apie liekamąjį reguliavimo
skirtumą ΔxP (2.57 pav.).
Atlikus tinkamus reguliavimus, atgalinis ryšys sumažina reguliuojamo parametro didesnius
svyravimus. Vis dėl to pasitaiko liekamasis reguliavimo nukrypimas; reguliavimo parametro
jungimosi dažnumas didėja.

Trijų taškų reguliavimo įranga (trijų taškų reguliatorius)
Dviejų taškų reguliatoriuje reguliavimo parametras gali

būti įjungiamas ir išjungiamas.

Reguliavimo parametras y gali turėti tik du galimus lygius.

Trijų taškų reguliatoriuje yra minimali ir maksimali vertės, kurios nustatomos užduotomis vertėmis
w1 ir w2. Abi užduotos vertės viena nuo kitos dažniausiai būna nutolę iki 10%, o kartais ir daugiau.
Trijų taškų reguliatorių galima padaryti iš dviejų reguliatorių su dviem reguliavimo taškais, kaip
aiškiai pateikta pavyzdyje.
2.58 paveiksle vaizduojama trijų taškų reguliatoriaus su jungimo padėtimis šildymas-išjungimasšaldymas jungimo diagrama.
Belaipsnė reguliavimo įranga
Belaipsnėje reguliavimo įrangoje reguliavimo parametras y gali įgyti bet kurią reguliavimo ribų
būklę.
Proporcinė reguliavimo įranga (P - reguliatorius)
P - reguliatoriaus įrangoje reguliavimo parametras y yra proporcingas reguliavimo skirtumui e. Jie
veikia nepertraukiamai, be vėlavimo ir veikia vienodu reguliavimo skirtumu. 2.61 pav. parodytas
P - reguliatoriaus pavyzdys.

Proporcingas

vienodo skirtumo

Esant proporciniam reguliatoriui, valdymo signalas yra proporcingas sistemos nuokrypiui. Skysčio
lygis nustatomas plūdės pagalba. Vanduo į talpą patenka per įėjimo angą ir plūdinis jutiklis
keliamas aukštyn. Tuo pačiu plūdinis jutiklis per svirtį veikia įleidimo sklendę. Jeigu vandens

suvartojimas didelis, įleidimo sklendė atidaroma plačiai. Jeigu vandens suvartojimas mažas,
įleidimo sklendė atidaroma nežymiai. Tai reiškia, kad esant dideliam vandens suvartojimui, vandens
lygis talpoje bus taip pat mažesnis, negu esant mažam vandens suvartojimui. Tai proporcinio
reguliatoriaus trūkumas. Kintant skysčio lygiui kyla arba leidžiasi plūdė ir per svirtį bei traukę
uždaro arba atidaro vožtuvą. Galima parašyti pavyzdžiui tokią tvarką:

4 lentelė
Plūdė pakyla per...

Vožtuvas

užsidaro

per...
10%

5%

20%

10%

30%

15%

40%

20%

Plūdė leidžiasi per...

Vožtuvas
per...

10%

5%

20%

10%

30%

15%

40%

20%

atsidaro

2.60 pav. Reguliavimo įranga, veikimas

2.61 pav. P - reguliavimo įranga, pavyzdys

2.62 pav. Proporcinės ribos

Jei valdymo nuokrypis didelis, išėjimo kintamojo vertė taip pat didelė. Jei valdymo nuokrypis
mažas, išėjimo kintamasis taip pat mažas. Idealiu atveju proporcinio reguliatoriaus formuojamas
išėjimo signalas atkartoja įėjimo signalą. Šio reguliatoriaus privalumas – greita reakcija, nes nėra
vėlinimo.

Aiškiai yra atpažįstama, kad atgalinio parametro (plūdės) pokytis iššaukia reguliavimo parametro
pokytį.
Statinę P - reguliatoriaus elgseną galima aprašyti atitinkama kreive. Ribos, kuriose reguliavimo
parametras y yra proporcingas reguliavimo skirtumui e, yra vadinamos proporcingumo ribomis
(2.62 pav.). Ribos, kuriose gali kisti reguliavimo parametras, vadinamos reguliavimo ribomis.

2.63 pav. P - reguliavimo įrangos šuoliniai atsakai

2.64 pav. Proporcingumo koeficientų pokyčiai

Reguliavimo ribų ir proporcingumo ribų santykis
𝐾𝑝 =

𝑌ℎ
𝑋𝑃

yra vadinamas proporcingumo koeficientu KP. Bendruoju atveju koeficientas KP nustatomas
reguliavimo įrangoje. Pavyzdžiuose pagal paveikslus 2.61 pav. ir 2.62 pav. KP nustatomas keičiant
svirties ilgį.
𝐾𝑝 =

𝑏
𝑎

Tuomet, projektuojant reguliatorių, reguliavimo ribos Yh dažniausiai nustatomos pastovios, o
reguliatoriaus proporcingumo ribos XP įtakojamos nuo proporcingumo koeficiento KP.
P - reguliatoriaus trūkumas yra tas, kad esant trukdžių pokyčiams, reguliatorius neturės
galimybės suvaldyti situacijos. P - reguliatoriuje pasitaiko liekamasis reguliavimo skirtumas.

Proporciniai reguliatoriai naudojami tada, kai nereikalingas didelis valdymo tikslumas.
Proporciniai reguliatoriai vienetinio šuolio signalą tiesiogiai keičia į vienetinio šuolio išėjimo
signalą ir pasižymi greita reakcija.
Proporcinių reguliatorių privalumai yra jų greitis ir paprasta konstrukcija.
Trūkumas – proporciniai reguliatoriai generuoja pastovią sistemos paklaidą, nes valdomas
kintamasis (esama vertė) niekada nepasiekia komandinio kintamojo vertės (nustatytos
vertės).

2.65 pav. Operacinis stiprintuvas kaip P - reguliavimo įranga

Pavyzdžiui, skysčio užpildymo lygio reguliatorius liekamąjį reguliavimo nukrypimą nustatys per
priklausomybę tarp plaukiojimo aukščio ir sklendės atidarymo. Kai sureguliuotame skysčio
užduotos vertės lygyje staiga pradeda ištekėti vanduo, skysčio lygis krenta iki tol, kol pakaks
sklendės atidarymo skysčio pritekėjimui (tuo metu kiek skysčio pritekės, tiek ir ištekės).

Šliaužiklio išėjimo padėtis (kai e = 0)

Pakankama sklendės atidarymo padėtis yra giliau esanti plūdės padėtis ir susieta su žemuoju
skysčio lygiu.

2.66 pav. Integralinė reguliavimo įranga (I - reguliatorius)

2.67 pav. P - reguliavimo įrangos liekamasis reguliavimo skirtumas

Dėl reguliavimo nuokrypio užduota vertė nebus pasiekiama (2.67 pav.).

Liekamasis reguliavimo skirtumas įtakojamas nuo reguliavimo įrangos proporcingumo koeficiento
KP. Kuo didesnis KP, tuo mažesnis reguliavimo nuokrypis.
P - reguliatorius labai greitai reaguoja į trukdžius. P - reguliatorius pradeda veikti be
vėlavimo.
Operacinis stiprintuvas kaip P - reguliatorius
Neinvertuojantis signalo stiprintuvas gali veikti kaip P - reguliatorius. Stiprinimas priklauso nuo
proporcingumo koeficiento (2.65 pav.).
Integralinė reguliavimo įranga (I - reguliatorius)
Jeigu į integruojančio reguliatoriaus įėjimą paduodamas pastovus signalas, išėjimo signalas nuolat
keičiasi tol, kol neištaisoma sistemos paklaida. Integruojančio reguliatoriaus išėjimo kintamasis yra
proporcingas sistemos paklaidai ir laikui. Kuo didesnė sistemos paklaida, tuo didesnis išėjimo
kintamasis ir ilgiau išsilaiko paklaida. Integraliniame reguliatoriuje kiekvienai vertei yra
reguliavimo skirtumas e, kuris yra proporcingas atitinkamam reguliavimo parametro pokyčio
greičiui. Kuo yra didesnis reguliavimo skirtumas, tuo greičiau kyla reguliavimo parametrai (2.66
pav.).
Integruojantis reguliatorius tampa tuo efektyvesniu, kuo ilgiau išsilaiko sistemos paklaida. Net
maža sistemos paklaida paveikia aukštą išėjimo signalą, jeigu reakcijos laikas yra pakankamai ilgas.
Šis reguliatorius vienetinio šuolio įėjimo signalus keičia į nuožulnaus tipo išėjimo signalus,
vykdydamas nuolatinį sumavimą (integravimą), t. y. išėjimo kintamajame nuolat atsiranda pokyčiai
ir jie yra lėtesni, negu proporciniame reguliatoriuje.
I - reguliatorius yra tinkamas tik reguliuojamiems objektams su nedideliu kaupiklių kiekiu. Objektai
be išlyginimo negali būti reguliuojami su I - reguliatoriumi.

2.68 pav. Skysčio lygio reguliavimas su I - reguliavimo įranga

I - reguliatorius, palyginus su P - reguliatoriumi, yra lėto veikimo. Čia nepasitaiko
reguliavimo nuokrypių.

Skysčio lygio reguliavimas su I - reguliatoriumi (2.68 pav.).
Šliaužiklis valdomas nuolatinės srovės varikliu. Pateiktoje būsenoje (2.68 pav.) potenciometro
viduriniame išvade nėra įtampos.
Reguliuojamas parametras atitinka užduotą vertę. Kai plūdė leidžiasi (trukdžių įtaka) arba
potenciometro šliaužiklis pakeliamas (valdančiojo parametro pokytis), tai įtampa variklyje yra
proporcinga momentiniam reguliavimo skirtumui e. Variklis atitinkamu greičiu atidaro sklendę.
Skysčio lygis talpoje vėl kyla.

Kai viršijama užduota vertė, potenciometre pakinta įtampos poliariškumas. Pasikeičia variklio
sukimosi kryptis ir sklendė sumažina skysčio pritekėjimą. Skysčio lygis talpoje pradeda mažėti.
I - reguliatoriuje nepasitaiko liekamojo reguliavimo skirtumų. Dėl neišvengiamos masių
kaitos vis dėl to I - reguliatoriui reikia atitinkamo laiko, kad susidarytų pasitaikantis
reguliavimo parametro šuolinis reguliavimo skirtumas.
Atkreipti dėmesį, kad reguliavimo parametro pokyčio greitis mažėja su mažėjančiu reguliavimo
skirtumu.
I - reguliatorius nėra tinkamas greitų procesų reguliavimui. Tai galioja būtent tada, kai reguliavimo
objektas veikia pagal I - procesą. Būtent toks atvejis yra skysčio lygio reguliavimo atvejis
pateiktame 2.68 paveiksle.
Staiga padidėjus skysčio nutekėjimui, greitai mažėja skysčio lygis talpoje. Tuomet sklendė
atidaroma labiau. Jei pritekančio skysčio kiekis yra toks pat kaip ištekančio, skysčio lygis pasiekia
mažiausią vertę. Kai labiau atidaroma sklendė, skysčio lygis talpoje vėl didėja.
Tol, kol bus pasiektas vidurinis skysčio lygis, sklendė lieka pilnai atidaryta. Dėl didelio pritekėjimo,
skysčio lygis greitai didėja. Kai pasiekiamas vidurinis skysčio lygis, sklendė pradedama uždaryti.
Kai pasiekiamas aukščiausias skysčio lygis, tai pritekančio skysčio kiekis tampa toks pat, kaip
ištekančio. Tol, kol yra reguliavimo nuokrypis, sklendė toliau uždaroma.

2.69 pav. Svyravimai lygio reguliavime

2.70 pav. I - regulavimo įranga, integravimo vertė

2.71 pav. OP kaip I - reguliavimo įranga

Skysčio lygis pradeda mažėti. Susidaro svyravimai, kurie silpsta santykinai lėtai (2.70 pav.).
Reguliavimo įtakos stiprumas ir reguliavimo kreivės statumas nustatomas per integravimo
koeficientą KI (2.70 pav.). Didėjant KI, didėja ir reguliavimo parametro pokyčio greitis. KI vertė
įprastai yra nustatoma reguliavimo įrangoje.
Pagal paveikslą 2.70 yra suprantama, kad I-reguliavimo įrangai reikia atitinkamo laiko TI tam, kad
reguliavimo parametras taptų y = e. Integravimo koeficiento grįžimo vertė yra vadinama
integravimo laiko konstanta TI.
Integruojantys reguliatoriai naudojami retai, nes jiems charakteringas nestabilus darbas ir į greitus
pasikeitimus jie reaguoja lėtai. Tačiau jie naudojami tam, kad panaikinti proporcinių reguliatorių,
kurie negali visiškai panaikinti sistemos paklaidos, trūkumus.
Operacinis stiprintuvas kaip I - reguliatorius (2.71 pav.)

D - reguliavimo įranga

𝐾𝑃 = 1 +

𝑅2
𝑅1

Kai kuriose valdomose sistemose stiprūs sutrikimai greitai paveikia sistemą. Dėl to valdomas
kintamasis per trumpą laiką stipriai nukrypsta nuo nustatyto kintamojo. Tokio tipo paklaidos gali
būti koreguojamos naudojant diferencijuojantį reguliatorių.
Diferencijuojančio reguliatoriaus išėjimo kintamasis yra proporcingas valdymo paklaidos pokyčiui
laike. Staigus valdymo paklaidos pokytis reguliatoriaus išėjime sugeneruoja didelį valdomą
kintamąjį. Tačiau diferencijuojantis reguliatorius nepajėgia sureguliuoti pastovios sistemos
paklaidos. Jis retai naudojamas automatinėse valdymo sistemose. Tačiau jis gali būti naudojamas
kombinacijoje su proporciniu ar integruojančiu reguliatoriais. Diferencijuojantis reguliatorius yra
tuo efektyvesnis, kuo greitesnis sistemos paklaidos pokytis.
Įėjimo parametras yra reguliavimo skirtumas e, išėjimo parametras yra reguliavimo parametras y.
Reguliavimo parametras yra proporcingas reguliavimo skirtumo pokyčio greičiui Δe/Δt.

D - reguliatorius tik tada veikia reguliavimo parametrą, kai reguliavimo skirtumas e keičiasi
tinkamu laiku. Reguliavimo parametras yra priklausomas nuo pokyčio greičio Δe/Δt ir nuo
diferencinio koeficiento KD.
Kai D - reguliatorius yra ramybės būsenoje (e = 0 arba e = konstanta), netiekiamas joks signalas, tai
negali pasigaminti statinis reguliavimo parametras.
D - reguliatorius nėra naudojamas kaip atskiras reguliatorius, tačiau kombinuojant su kitais
reguliatoriais turi svarbią reikšmę.

2.72 pav. D - reguliavimo įranga, kylantis atsakas

2.73 paveiksle pavaizduotas operacinis stiprintuvas kaip D - reguliatorius.

2.3.6 Sudėtiniai (kombinuotieji) reguliatoriai

Kadangi įvairūs reguliatorių tipai neužtikrina pageidaujamo poveikio, jie yra apjungiami. Tačiau ne
visos sudėtinės reguliatorių kombinacijos naudojamos praktikoje. Dažniausiai yra naudojami PI, PD
ir PID reguliatoriai.

PI - reguliavimo įranga

PI - reguliavimo įranga gali būti paaiškinama kaip lygiagretaus jungimo P - reguliatoriaus ir
I - reguliatoriaus grandinė. Čia panaudojami abiejų reguliatorių privalumai: greita integruojančio
reguliatoriaus reakcija ir proporcinio reguliatoriaus pastovios valdymo paklaidos korekcija. Todėl
PI reguliatoriai gali būti naudojami įvairių sistemų valdymui.

Skysčio lygio reguliavimas PI - reguliatoriumi.
PI - reguliatoriaus reguliavimo parametras yra P - reguliatoriaus ir I - reguliatoriaus reguliavimo
parametrų suma.

2.73 pav. OP kaip D - reguliavimo įranga

2.74 pav. PI - reguliavimo įranga, veikimas

2.75 pav. Skysčio lygio reguliavimas su PI - reguliavimo įranga

2.76 pav. PI - reguliavimo įranga, nustatymo laikas

PI reguliatorius apibūdinamas proporciniu stiprinimo koeficientu ir integruojančia laiko konstanta.
Laiko konstanta nurodo, kaip greitaireguliatorius koreguoja išėjimo kintamąjį pastoviai valdymo
paklaidai panaikinti. Laiko konstanta – tai laiko periodas, kuriuo PI reguliatorius yra greitesnis už
integruojantį reguliatorių.

2.77 pav. OP kaip PI reguliavimo įranga

Reguliavimo laikas Tn yra laikas, kurį naudoja I - elementas tam, kad pasiektų tą patį reguliavimo
parametro pokytį, kurį dėl staigios reakcijos iššaukia P - elementas.
𝑇𝑛 =

𝐾𝑃
𝐾𝐼

PI - reguliatorius apjungia P - reguliatoriaus ir I - reguliatoriaus privalumus: greitą
reguliavimą ir liekamojo reguliavimo skirtumo nebuvimą.

Operacinis stiprintuvas kaip PI - reguliatorius (2.77 pav.)
𝑇𝑛 = 𝑅2 ∙ 𝐶1
𝑇𝐼 = 𝑅1 ∙ 𝐶1
𝐾𝑃 =

𝐾𝐼 =

𝑅2
𝑅1

𝐾𝑃
1
=
𝑇𝑛 𝑅2 ∙ 𝐶1

PD - reguliavimo įranga
PD - reguliavimo įranga gali būti apibūdinama kaip P - reguliatoriaus ir D - reguliatoriaus
lygiagretaus jungimo grandinė. Reguliuojant trukdžius yra tikslinga reguliavimo šliaužiklį ypač
greitai ir stipriai perstatyti. Šis perstatymas turi vykti pakankamai greitai ir atbuline eiga tam, kad
pasiektų pusiausvyros būseną. Kalbama apie D - perjungimo įtaką arba išankstinį įspėjimą.

2.78 pav. PD - reguliavimo įranga, veikimas

2.79 pav. PD - reguliavimo įranga, kylantis atsakas

2.80 pav. PD - reguliavimo įranga, šuolinis atsakas

2.81 pav. OP kaip PD - reguliavimo įranga

Operacinis stiprintuvas, kaip PD - reguliatorius (2.81 pav.)
𝐾𝑃 =
𝑇𝑣 =

𝑅2 + 𝑅3
𝑅1

𝑅2 ∙ 𝑅3
𝑅2 + 𝑅3

PID - reguliavimo įranga
Modernūs reguliatoriai veikia kaip PID - reguliatoriai. PID reguliatorius šalia PI reguliatoriaus
funkcijų turi išvestinės poveikį, kuomet įvertinamas valdymo paklaidos pokyčio dažnis.
Jeigu sistemos paklaida padidėja ženkliai, išvestinės poveikis užtikrina trumpą kraštutinį valdomo
kintamojo padidėjimą. Kadangi išvestinės veiksmo įtaka greitai mažėja, integruojantis poveikis
palaipsniui didėja. Jeigu valdymo paklaidos pokytis minimalus, išvestinės poveikis nereikšmingas.
Šio poveikio privalumas yra tai, kad susidarius pokyčiams sistemoje arba trikdžiams, valdymo
paklaida mažinama greičiau, t. y. reakcija greitesnė.

Trūkumas: valdymo kontūras gali pradėti virpėti greičiau, o nustatyti teisingus reguliatoriaus
parametrus yra žymiai sudėtingiau.
PID - reguliavimo įranga šuolinio atsako signalą paruošia per atskirų elementų sudėtį. PID reguliatorius yra santykinai brangus, tačiau siūlo daug privalumų:
•

P - dalis atsakinga už greitą reakciją.

•

I - dalis atsakinga už pilną reguliavimo skirtumo valdymą.

•

D - dalis įgalina greitą papildomą reguliavimą pasitaikius reguliavimo objekte staigiems
trukdžiams.

2.82 pav. PID - reguliavimo įranga, veikimas

2.83 pav. PID - reguliavimo įranga, šuolinis atsakas
Jei pasitaiko staigus reguliavimo skirtumo pokytis, tai D - elementas reaguoja ypatingu greitumu ir
stengiasi sumažinti reguliavimo skirtumą.
Gerokai silpniau, bet tuo pačiu metu veiks D - elementas ir P - elementas.
Jų veikimas laike bus pastovus. Bėgant laikui I - elemento įtaka pastoviai didės.

Operacinis stiprintuvas kaip PID - reguliatorius (2.85 pav.)
𝐾𝑃 =
𝑇𝑣 =

𝑅2 + 𝑅3
𝑅1

𝑅2 ∙ 𝑅3
∙𝐶
𝑅2 + 𝑅3 2

𝑇𝑛 = (𝑅2 + 𝑅3 ) ∙ 𝐶1

Reguliavimo grandinė
Reguliuojamas objektas ir reguliavimo įranga yra svarbiausi reguliavimo grandinės elementai.
Reguliavimo objektas bendruoju atveju yra užduotas iš anksto ir jam turi būti pritaikyta reguliavimo
įranga, kuri parenkama pagal atitinkamai parinktus ir nustatytus užduoties sprendimus (2.86 pav.).

2.84 pav. PID - reguliavimo įranga, didėjantis atsakas

2.85 pav. OP kaip PID - reguliavimo įranga

2.86 pav. Reguliavimo grandinė

Svyravimai
Reguliavimo grandinė dėl priešingai veikiančių reguliavimo parametrų ir reguliuojamų parametrų
įtakos yra sistema su atitinkamais svyravimais. Svyravimai yra gaunami, kai prie tam tikrų sąlygų
(pvz. ypač staigiai kintant užduotai vertei) reguliuojamas parametras negali atitikti užduotos vertės.

2.87 pav. Reguliuojamo parametro svyravimai

2.88 pav. Neslopinami svyravimai
•

Neslopinami svyravimai. Amplitudė ir dažnis yra pastovūs (2.88 pav.).

•

Slopinami svyravimai. Bėgant laikui amplitudė mažėja, kol pasiekiama nauja pusiausvyros
būsena (2.89 pav.).

•

Sužadinti svyravimai. Amplitudė laikui bėgant vis didėja (2.90 pav.).

Reguliavimo gandinė neslopinamus ir sužadintus svyravimus būtinai turi sumažinti. Todėl
specializuotos rūšies reguliavimo grandinės nėra naudojamos.
Reguliavimo parametro pokytis Δye reguliavimo objekto įėjime, po vienkartinio reguliavimo
grandinės poveikio, pasireiškia kaip reguliavimo parametro pokytis Δya reguliavimo išėjime.
Tuomet galima vykdyti reguliavimo skirtumo korekciją, tačiau Δye ir Δya turi turėti priešingus
ženklus.
Reguliavimo parametro pokytis Δye reguliavimo objekto įėjime iššaukia atitinkamą reguliuojamo
parametro pokytį, kuris atbuline eiga įtakoja reguliatoriaus įėjimą. Todėl reguliatoriaus išėjime bus
iššaukiamas reguliavimo parametro pokytis Δya.
Koeficientas
𝑉0 =

yra vadinamas grandinės stiprinimo koeficientu.

2.89 pav. Slopinami svyravimai

∆𝑦𝑎
∆𝑦𝑒

2.90 pav. Sužadinti svyravimai

Siekiant geriau suprasti: reakcija į reguliuojamo parametro pokytį yra tuo stipresnė, kuo yra
didesnis reguliavimo parametro pokytis Δya santykyje su Δye.
Grandinės stiprinimo koeficientas V0 yra reguliavimo kokybės matas.
Tarp grandinės stiprinimo koeficiento ir reguliavimo grandinės svyravimo pobūdžio yra tampri
priklausomybė.
Grandinės stiprinimas, kuris reguliavimo grandinėje iššaukia neslopinamus svyravimus, yra
vadinamas kritiniu grandinės stiprinimo koeficientu V0

krit.

Grandinės stiprinimas yra

parenkamas pusei kritinio grandinės stiprinimo koeficiento vertei.

5 lentelė
V0 <V0 krit

slopinami svyravimai

V0 =V0 krit

neslopinami
svyravimai

V0 >V0 krit

sužadinti svyravimai

Įsisvyravimo pobūdis
Reguliavimo įrangos uždavinys yra galimai greičiau sureguliuoti trukdžių ir užduotos vertės
svyravimų įtaką, neiššaukiant nepageidaujamų svyravimų. 2.92 pav. pateiktame pavyzdyje matyti
reguliuojamo parametro įsisvyravimo pobūdis.
x, %

2.91 pav. Optimalus įsisvyravimo pobūdis

Optimalūs reguliavimo rezultatai pasiekiami pagal Ziegler/Niechols, kai reguliuojamo parametro
svyravimas po šuolinio pokyčio yra apie 20% didesnis už užduotą vertę ir dar daugiausiai du kartus
svyruoja iki užduotos vertės (2.91 pav.).

2.3.7 Skaitmeninė reguliavimo technika
Iki šiol aptarta analoginė reguliavimo technika šiuo metu pasiekė savo maksimalų išsivystymo lygį,
ir tolimesnė pažanga gali būti nedidelė. Šiuo metu mikroelektronika skaitmeninėje reguliavimo
technikoje turi vis didėjančią reikšmę.

Skaitmeninė reguliavimo grandinė
Skaitmeninės reguliavimo grandinės pagrindinis veikimo principas atitinka prieš tai aprašytos
analoginės reguliavimo grandinės veikimo principą. Tačiau, informacijos perdavimas ir
informacijos apdorojimas vyksta skaitmeniniu būdu, kas savaime suprantama suformuoja
skaitmenines funkcines grupes (2.94 pav.).
Skaitmeninio reguliavimo privalumai
•

Didesnis tikslumas už analoginius reguliatorius.

Stabili reguliavimo grandinė
Po reguliavimo parametro arba trukdžių pokyčio savaime yra pasiekiama nauja pusiausvyros
būsena.
Stabilumo ribos
Reguliavimo grandinė svyruoja su pastovia amplitude ir savo nuosavu dažniu arba yra reguliavimo
skirtumas, kuris atitinka reguliavimo parametro arba trukdžių pokytį.
Nestabili reguliavimo grandinė
Reguliavimo grandinėje atsiranda sužadinti svyravimai, arba reguliuojamas parametras „juda
nekontroliuojama trajektorija“.

2.92 pav. Įsisvyravimų pobūdis

•

Skaitmeninio signalo perdavime klaidų pasitaiko rečiau, nei analoginio signalo perdavime.

•

Skaitmeninio signalo kaupikliai neturi problemų veikiant ilgame laiko periode.

•

Daug reguliavimo parametrų gali būti santykinai paprastai suskaitmeninami (pvz.: sukimosi
dažnis, temperatūra, srautas).

•

Skaitmeninis reguliavimas yra praktiškesnis nei analoginis reguliavimas. Tai ypač svarbu
projektuojant, eksploatuojant ir prižiūrint.

•

Gamybos procese skaitmeninis reguliavimas įgalina gamybos užbaigimą nepriklausomai
nuo trukdžių ir su maža tolerancija. Dėl to galima pasiekti žymų medžiagų taupymą ir
žymiai aukštesnius kokybės standartus. Sujungimas su programuojamu valdymu leidžia
įgyvendinti įvairias gamybos programas be didelės rekonstrukcijos.

2.93 pav. Reguliavimo objekto šuolinis atsakas

2.94 pav. Skaitmeninio reguliavimo grandinė, principinė sandara

3. Atvirojo ir uždarojo kontūro sistemų derinimas
3.1.

Įvadiniai komentarai – derinimo strategija

Tam, kad būtų galima išspręsti derinimo uždavinius, visų pirma reikia žinoti,
kad technologinio proceso sistema (procesas) ir automatizavimo sistema
visada turi būti suprantami kaip vienas vienetas. Todėl reikia visada turėti
omenyje proceso (technologinės proceso dalies) ir automatizavimo struktūros
sąveiką, kai kalbama apie derinimą.
3.1 pav. pateikta apibendrinta proceso ir automatizavimo sistemų derinimo
struktūra, kuri yra suskirstyta į I ir II lygius. Čia svarbiausia yra kokia
tvarka vykdomi derinimo veiksmai (pagal kokią derinimo strategiją), taip
įvertinant derinimo trukmę, sąnaudas ir derinimo efektyvumą.
Iš 3.1 pav. galima spręsti, kokie yra pagrindiniai derinimo veiksmai.

3.1 pav. Valdymo sistemų derinimas

I lygis

1 grupė (1 žingsnis)
•

Elektros (pneumatinės, hidraulinės) energijos prijungimas procesoriams bei kitai
automatizavimo įrangai (išskyrus daug elektros energijos vartojančius įrenginius)

•

Uždarųjų valdymo kontūrų ir binarinių valdymo sistemų, kurie yra tech- nologinio
proceso sistemoje, darbo režimo patikrinimas rankiniu būdu.

•

Binarinių valdymo sistemų veikimo patikrinimas, t.y. siurblių įjungimas ir
išjungimas, sklendžių ir vožtuvų atidarymas bei uždarymas ir t.t., įvairių sistemos
struktūros variantų išbandymas bei stebėjimo įrangos išbandymas.

2 grupė (2 žingsnis)
•

Nustatomas proceso parengties režimas, t.y. patikrinama ar paruoštos visos
procese naudojamos medžiagos, kur reikia, užpildomi vamzdynai (visi šie
veiksmai atliekami nepaleidžiant proceso).

3 grupė (3 žingsnis)
•

Saugumo įrangos patikrinimas (kaip numatyta VDI/VDE 2180). Patikrinimo metu
1 saugumo įrenginys (jutikliai, vykdikliai ir procesoriai) turi būti patikrinamas
pirmiausiai, o po to turi būti patikrinamas 2 saugumo įrenginys.

•

Elektros energijos prijungimas daug elektros energijos vartojantiems
Įrenginiams.

•

Nustatomi technologinio proceso sistemos darbo taškai, t.y. uždarojo valdymo
kontūrai rankiniu būdu nustatomi į darbo taško padėtis, o valdiklių struktūra ir
reguliatorių parametrai yra programuojami kiekvienam uždarojo valdymo kontūrui
atskirai.

II lygis
1 grupė
•

Darbo režimo nustatymas į automatinį. Tai reiškia sklandų perėjimą iš rankinio
darbo režimo į automatinį (rankinio ir automatinio valdymo signalai – sutampa)

•

Statinės charakteristikos stebėjimas paleidimo ir valdymo metu bei veikiant
trikdžiams.

3.2 Elektros energijos prijungimas (1 ir 2 dalys)
Kaip jau buvo aptarta aukščiau, pagrindinis dėmesys, kai kalbama apie energijos
prijungimą (elektros, pneumatinės ir hidraulinės), turi būti atkreiptas į elektros energiją.
Ši energijos forma yra dominuojantis automatinių sistemų veikimo faktorius. Kadangi
automatinėje sistemoje yra keletas skirtingų elektros energiją vartojančių įrenginių
grupių, tai yra numatyta atskirų skirtingas įtampas vartojančių įrenginių grupių
prijungimo procedūra (3 žingsnių), kuri parodyta 3.2 pav.

3.2 pav. Principiniai elektros energijos prijungimo aspektai
1 žingsnis:

Elektros energijos prijungimas procesoriams (proceso valdymo sistemoms, kompaktiniams
valdikliams, kompiuteriams (PK).
• Tipiniai įtampų lygiai: 230 V AC

• 24 V DC (tiekiama iš maitinimo elementų)
2 žingsnis:
Elektros energijos prijungimas automatizavimo įrangai – standartiniams elektros energiją
vartojantiems

įrenginiams

(jutikliams,

vykdikliams,

matavimo

įrenginiams).
•

Tipiniai įtampų lygiai:

•

230 V AC (tiekiama iš maitinimo tinklo) 24 V DC
(tiekiama iš maitinimo elementų)

keitikliams

ir

apsaugos

3 žingsnis:
Elektros energijos prijungimas automatizavimo įrangai – daug elektros energijos vartojantiems
įrenginiams (siurbliams, šildytuvams ir t.t.)
•

Tipiniai įtampų lygiai:

•

400 V AC (tiekiama iš maitinimo tinklo) 230 V AC

Paveiksluose pateikti tipiniai elektros grandinių sudarymo uždaviniai kartu su energijos prijungimo
procedūra (1-3 žingsniai).
Žemiau pateiktas pavyzdys, kaip sekant 1-3 žingsniais prijungiama elektros energija nedideliam
eksperimentiniam moduliui. Čia parodyta, kad kompaktiniam valdikliui (procesoriui) elektros
energija bus tiekiama pirmiausiai. Toliau ji bus tiekiama jutikliams, vykdikliams, nedideliems
siurbliams ir saugumo įrenginiams, ir, galiausiai, šildytuvui, kuris yra daug elektros energijos
vartojantis įrenginys.

4. Valdymo sistemų priežiūra
Be jokios abejonės, šiuolaikinių techninių procesų sistemų priežiūros mąstai ir aina didele dalimi
priklauso nuo automatinių sistemų (projekto) kokybės, kur agrindinį vaidmenį atlieka šiuolaikiška
automatinė įranga. Reikia pasakyti, kad radicinė priežiūros ir remonto procedūra, ne visiškai tinka turint
omenyje techninio p r o c e s o sistemą. Todėl reikia įsidėmėti kelis aspektus:
Šiuolaikinė automatizavimo įranga yra labai patikima, jai beveik arba visai nereikia perderinimo
(readjusment), o jei šis derinimas visdėlto reikalingas, tai jis lengvai atliekamas valdymo ir panašių
sistemų pagalba,
Universalus procesų valdymo inžinerijos metodų taikymas yra įprastas šiuolaikinėse automatizavimo
sistemose ir palengvina bei daro efektyvesne tokių sistemų priežiūrą bei remontą.
Didėjantis duomenų perdavimo sistemų (fieldbus systems) naudojimas taip pat turi įtakos priežiūros bei
remonto operacijoms.
Taigi, atliekant pažangių techninių procesų sistemų priežiūrą reikia atitinkamai p akeisti tokios
priežiūros strategiją, neužmirštant esminių senesnės strategijos spektų ir tuo pat metu pritaikant
aukščiau minėtas taisykles.

4.1 Gedimų paieška ir jų įvertinimas
Technologinio proceso techninių defektų radimas ir paklaidų įvertinimas yra didelė atliekamų
darbų dalis. Aptarnaujantis personalas turi išanalizuoti ir eliminuoti proceso metu atsirandančias
klaidas. Galimų klaidų suskirstymas į kategorijas pateiktas 4.1 pav.

4.1 pav. Sutrikimų klasifikavimas
Jutiklių gedimai
•

Neatidėliotinas metrologinis jutiklių patikrinimas jų prijungimo vietose arba
EMVS taškuose.

Vykdiklių gedimai
•

Valdančiojo signalo, ateinančio į vykdiklį, patikrinimas.

•

Tiesioginis tikrinimas vykdiklyje – signalo atėjimas iš vietos į pavarą (kalibravimo tikslumo patikrinimas).

•

Tiesioginis tikrinimas vykdiklyje (gedimas gali atsirasti dėl sklendės užsikimšimo
arba užrūdijimo).
Klaidos perdavimo linijose
•

Perdavimo įvertinimas patikrinant sujungimus (gnybtus).

•

Vizualinis laidų ir kabelių, jų lovelių bei rinklių patikrinimas, norint
nustatyti mechaninius pažeidimus.
Klaidos siųstuvų technologijoje

•

Įėjimo/išėjimo būsenos patikrinimas padavus nustatytus įėjimo signalus
į matavimo keitiklio įėjimą.

•

Matavimo keitiklio kalibravimo patikrinimas arba naujas kalibravimas
(maitinimo įtampos patikrinimas).

Klaidos procesoriuose
•

Maitinimo įtampų patikrinimas

•

Įėjimo/išėjimo signalų patikrinimas priklausomai nuo procesoriaus vietos (pvz.
autonominio PLV ar kompaktinio valdiklio patikrinimas)

4.2 Derinimas ir techninė priežiūra

•

Pirmiausia, technologinio proceso sistema turi būti išskaidyta į atskiras

esmines dalis, proceso technologijos ir saugumo požiūriu.
•

Personalas turi būti supažindintas su tokiu struktūriniu išskaidymu - su atskiromis
dalimis bei sąveika tarp jų (pvz. nedideliame eksperimentiniame modulyje galima
išskirti lygio, srauto ir temperatūros valdymo sistemas bei tiekimo modulį).

•

Remiantis sistemos struktūros išskaidymu, reikia sudaryti atskirų proceso dalių
izoliavimo (vienos nuo kitos) strategiją. Tuo tikslu, reikia užtikrinti proceso
nutraukimo rankiniu būdu (avarinis išjungimas), arba automatizavimo sistemomis,

galimybę. Tokios sistemos turi užtikrinti proceso tęstinumą 1-2 minutes, net ir
įvykus avarijai. Personalas turi būti apmokytas, kaip elgtis avarinio išjungimo atveju.
•

Taip pat reikalinga apmokyti naudotis ugnies gesintuvais ir kitais prietaisais bei
įrankiais, kurie gali būti reikalingi likviduojant avarijos padarinius.

•

Galiausiai personalas turi žinoti evakuacijos planą, jei kiltų avarinė situacija

Taip pat personalas turi būti apmokytas atpažinti bet kokios avarijos pirminius požymius, teikti
pirmąją pagalbą, informuoti atitinkamas instancijas apie nelaimę.
Terminas techninė priežiūra apibrėžia visas priemones, kurios skirtos
išsaugoti arba atstatyti stabilią sistemos būseną, o taip pat nustatyti ir
įvertinti tikrąją techninės sistemos resursų būseną. (DIN 31051).
Techninę priežiūrą galima išskaidyti į tokias sritis:
• Aptarnavimas (Service)
• Techninė apžiūra (Inspection)
• Remontas (Repairs)

Terminas aptarnavimas reiškia prevencines priemones kuo ilgesniam darbo
režimui palaikyti. Į techninių sistemų aptarnavimą įeina:
1. Techninė apžiūra
2. Gedimų registravimas
3. Gedimų radimas ir pašalinimas
4. Gedimų analizė
5. Remontas

Kontroliniai klausimai
1. Kokie yra skirtumai tarp atvirojo ir uždarojo kontūro valdymo sistemų, kalbant apie jų
veikimo būdus?
2. Apibūdinkite valdomą kintamąjį (esamą vertę)
3. Apibūdinkite nustatymo kintamąjį (nustatymo vertę)
4. Apibūdinkite sistemos paklaidą (valdymo paklaidą)
5. Apibūdinkite trikdžio kintamąjį
6. Apibūdinkite išėjimo kintamąjį
7. Kokias žinote valdymo signalų formas/tipus?
8. Kurie reguliatoriai dažniausiai naudojami valdymo sistemose ir kodėl?
9. Išvardinkite jutiklių tipus, naudojamus procesų valdymo sistemose
10. Apibūdinkite signalų keitiklius
11. Apibūdinkite dviejų taškų reguliatorių. Pateikite pavyzdžių.
12. Apibūdinkite P reguliatorių
13. Apibūdinkite I reguliatorių
14. Apibūdinkite D reguliatorių
15. Apibūdinkite PI reguliatorių
16. Apibūdinkite PD reguliatorių
17. Apibūdinkite PID reguliatorių
18. Pateikite reguliatorių panaudojimo pavyzdžių
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