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1. Cel wiczenia.

Celem wiczenia jest poznanie budowy działania oraz sposobu strojenia
regulatorów elektrycznych. W czasie wiczenia zdejmowane s charakterystyki
czasowe regulatorów i sprawdzane s ich funkcje
.

2. Wprowadzenie.
2.1. Podział regulatorów elektrycznych.

Ze wzgl du na charakter sygnału wyj ciowego regulatory elektryczne dzielimy
na regulatory ci głe (s to takie regulatory których sygnał wyj ciowy jest
funkcj ci gł w czasie) do których zaliczamy regulatory: ,,P." , ,,P.I." ,
,,P.D." i ,,P.I.D.", regulatory nieci głego działania (s to regulatory których
sygnał wyj ciowy posiada nieci gło typu: ,,skok") do nich zaliczamy
regulatory: ,,dwupoło eniowy" , ,,trójpoło eniowy" i ,,impulsowy". Do
regulatorów nieci głych niektórzy zaliczaj te regulator ,,krokowy" albowiem
zgodnie z jego definicj jest to regulator trójpoło eniowy (maj cy sygnał
wyj ciowy nieci gły) obj ty p tl elastycznego sprz enia zwrotnego nadaj c
mu własno ci zbli one do regulatora ci głego n.p.: P.I.D.

2,2. Elementy które mog wchodzi w skład układu
automatycznej regulacji elektrycznej.

U.A.R. elektryczny składa si najcz ciej z:
-przetworników pomiarowych zamieniaj cych wielko ci mierzone na
standardowe sygnały elektryczne.
-bloków matematycznych poddaj cych standardowe sygnały elektryczne
prostym działaniom matematycznym takim jak: dodawanie, odejmowanie,
mno enie, dzielenie, pot gowanie i pierwiastkowanie.
-stacyjek operacyjnych (manipulacyjnych) umo liwiaj cych operatorowi
obserwacj działania U.A.R. i ewentualn interwencj w U.A.R.
-stacyjek komputerowych umo liwiaj cych współprac regulatora z
komputerem.
-regulatorów pełni cych najwa niejsz rol w U.A.R.
-nastawników zamieniaj cych standardowe sygnały elektryczne z
regulatorów na nastawy.

2.3. Standardowe sygnały elektryczne.

Standardowe analogowe sygnały elektryczne dziel si na napi ciowe i
pr dowe.
-napi ciowe o warto ciach nale cych do przedziałów: (0/1÷5) [V] ; (0/2÷10)
[V] ;
(-10÷+10)[V] łatwo poddaj si obróbce matematycznej lecz nie s odporne na
zakłócenia.
-pr dowe o warto ciach nale cych do przedziałów: (0÷5) [mA] ; (0÷10) [mA] ;

(0/4÷20) [mA] ; (-5÷+5)[mA].
Sygnały których najmniejsza warto jest dodatnia pozwalaj na łatwe
wykrywanie awarii typu ,,przerwa w obwodzie". Sygnał pr dowy o zakresie
(4÷20) [mA] umo liwia ponadto prac przetwornika pomiarowego w systemie
dwuprzewodowym polegaj c na tym, e przesyłanie sygnału pomiarowego i
zasilanie odbywa si t sam par przewodów.

2.4.

regulator ci gły i stacyjka operacyjna :

2.4.

Regulator krokowy i stacyjka operacyjna.

Regulator ARC-21 jest regulatorem P.I.D. do którego wej mo emy
wprowadzi od jednego do czterech standardowych (0÷5 [mA]) sygnałów
wielko ci mierzonej (regulator reaguje na redni wa on tych sygnałów) oraz
jeden sygnał standardowy (0÷5 [mA]) wielko ci zadanej. Sygnałem
wyj ciowym regulatora jest sygnał standardowy (0÷5 [mA]).
Po wysuni ciu regulatora z obudowy mo na go nastroi ustawiaj c w sposób
ci gły i skokowy: zakres proporcjonalno ci -Xp ; czas całkowania -Ti ; czas
ró niczkowania –Td wagi sygnałów wielko ci mierzonej: x1; x2; x3; x4; oraz
ograniczenie całkowania. Element ró niczkuj cy regulatora umieszczony jest w
torze wielko ci mierzonej co zapobiega ,,niespokojnemu" zachowaniu si UAR
w czasie zmian warto ci zadanej. Regulator współpracuje ze stacyjk operacyjn
A.D.S.-42 która umo liwia:
-wprowadzenie do regulatora warto ci zadanej
-ustawienie dla nastawnika warto ci bezpiecznej
-odczyt uchybu regulacji (-20% ÷ +20%)
-odczyt sygnału wyj ciowego regulatora (0÷100%)
-sterowanie r czne obiektem za pomoc przycisków: ,,+/-"
Regulator ARK-21 jest regulatorem krokowym do którego wej mo emy
wprowadzi od jednego do czterech standardowych (0÷5 [mA]) sygnałów
wielko ci mierzonej (regulator reaguje na redni wa on tych sygnałów) oraz
jeden sygnał standardowy (0÷5 [mA]) wielko ci zadanej. Sygnałem
wyj ciowym regulatora jest sygnał o trzech warto ciach ,,-1; 0; +1".
Po wysuni ciu regulatora z obudowy mo na go nastroi ustawiaj c w sposób
ci gły (dokładnie) i skokowy (zgrubnie): zakres proporcjonalno ci -Xp ; czas
całkowania -Ti ; czas ró niczkowania –Td oraz tylko w sposób ci gły: stref
nieczuło ci N i histerez h. Element ró niczkuj cy regulatora umieszczony jest
w torze wielko ci mierzonej co zapobiega ,,niespokojnemu" zachowaniu si
UAR w czasie zmian warto ci zadanej. Regulator współpracuje ze stacyjk
operacyjn ADS-31 która umo liwia:
-wprowadzenie do regulatora warto ci zadanej
-wprowadzenie do regulatora bezpiecznego poło enia elementu wykonawczego
siłownika
-odczyt uchybu regulacji (-20% ÷ +20%)

-odczyt poło enia elementu wykonawczego siłownika (0÷100%)
-sterowanie r czne obiektem za pomoc przycisków: ,,+/-"

2.5. Regulator dwupoło eniowy z dwoma punktami nastawczymi

Regulator zawiera dwa regulatory dwupoło eniowe w jednej obudowie.
Umo liwia to współprac regulatora z grzałkami du ej i małej mocy. Grzałki
du ej mocy umo liwiaj szybkie rozgrzanie zimnego pieca. Grzałki małej mocy
pozwalaj na regulacj temperatury pieca w pobli u temperatury zadanej z
małym rozrzutem (s to najcz ciej te same grzałki poł czone równolegle lub w
trójk t dla du ej mocy i szeregowo lub w gwiazd dla małej mocy). Pokr tła
umieszczone na płycie czołowej regulatora umo liwiaj :
-nastawienie temperatury zadanej - ,,T”
-nastawienie ,, T”- ró nicy pomi dzy temperatur zadan i temperatur przy
której maj si wył czy mocne grzałki
-nastawienie zakresu proporcjonalno ci - ,,Xp” od zera do dziesi ciu procent.
Przycisk umieszczony na płycie czołowej umo liwia chwilowe wył czenie
przystawki sprz enia zwrotnego nadaj cej regulatorowi wła ciwo ci zbli one
do regulatora PD.
Ponadto na płycie czołowej znajduj si lampki informuj ce o tym, które grzałki
s wł czone.

3. Badania i pomiary.
3.1 Regulator ci gły ,,P I D”.
Transmitancja:

F (s) = 100 (1+ 1 + T • s)
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3.2. Regulator krokowy:
Schemat blokowy:
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Poło enie siłownika:
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3.3. Regulator dwupoło eniowy:
Schemat blokowy:
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