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ВСТУП 

 

На сьогоднішній день виконано велику кількість робіт, присвячених 

моделюванню типових об'єктів управління та їх оптимізації. 

В АСУТП, як правило, відсутні функції управління підготовчими 

стадіями процесу того ж рівня автоматизації, що й для стаціонарних режимів. 

Для великотонажних виробництв ця обов'язкова підготовча операція робить 

помітний вплив на функціонування системи. 

Низький рівень автоматизації й неефективна робота автоматики в 

період проведення підготовчих операцій ведуть до невиправданого зносу 

технологічного обладнання та нераціонального витрачання всіх видів 

виробничих ресурсів. Чинять негативний психофізіологічний вплив на 

обслуговуючий персонал з огляду на ті, що основне навантаження по 

прийняттю рішень при переходах регулюючих органів, виконавчих 

механізмів, контролю за засобами КВПіА покладається на операторів, 

істотно перевищуючи звичайний рівень, що може призвести до помилок 

операторів. 

Організація випробувань САУ на основі напівнатурного моделювання 

відповідає поелементному включенню пристроїв у систему так, що можна 

провести оцінку кожного пристрою окремо, перш ніж вони будуть об'єднані з 

іншими. 

Випробування САУ за участю в контурі людини, наприклад, САУ 

прокатного стана, дозволяє оцінити взаємодію САУ з людиною - оператором, 

побудувати тренажер для відпрацьовування дій оператора. Програма 

випробувань САУ прокатного стана звичайно на етапі її проектування 

обмежена декількома експериментальними випробуваннями, тому 

застосування напівнатурного моделювання дозволяє досягти оптимального 

розподілу робіт між випробувачами САУ прокатного стана з використанням 

моделей і натурних випробувань. Практика показує, що за рахунок 

напівнатурного моделювання вдається скоротити натурні випробування на 

30% [1]. 

Важливим принципом, що закладають при організації випробувань 

САУ за допомогою напівнатурного моделювання, є принцип випробувань на 

основі комплексного впливу збурювань. 

Тому в даному методичному посібнику наведений опис лабораторного 

комплексу напівнатурного комплексу АСР температури електропечі та 

характеристики основних засобів автоматизації та програмного забезпечення. 
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1. Короткий аналіз програмного комплексу для розробки 

напівнатурних моделей типових об'єктів управління 

 

Моделювання - це створення моделі проектованої або досліджуваної 

системи або об'єкта з метою вивчення її властивостей або поведінки в тих чи 

інших умовах. Застосування моделей обумовлено тим, що експерименти з 

реальними системами зазвичай вимагають дуже великих витрат коштів і часу 

[2]. 

Моделювання можна поділити на фізичне і математичне (рис 1.1). 

Фізичні моделі однакові або подібні по фізичній природі з оригіналом. 

Дослідження проводяться на стендах, установках, макетах. Фізичні моделі 

будують на підставі теорії подібності. Найпростіший приклад подібності 

просторове подобу, коли модель відрізняється від оригіналу тільки 

розмірами. Просторове моделювання широко застосовується в будівництві та 

архітектурі, при розстановці обладнання в цехах, при вивченні умов 

освітлення. 

 

 
Рисунок 1.1 - Загальна класифікація основних видів моделювання 

 

Напівнатурне моделювання - різновид фізичного моделювання 

діяльності оператора, при якому він працює в умовах, максимально 

наближених до реальних. Оператор використовує реальні органи керування й 

засоби відображення інформації, його робоче місце сконструйоване 

аналогічно реальному. Однак рівняння, що описують стан технічної частини 

АСУ й алгоритми роботи оператора, моделюються засобами обчислювальної 

техніки. Це дозволяє оперативно й у широких межах міняти параметри 

технічної частини системи й задавати різні алгоритми роботи оператора тим 

самим проводити дослідження АСУ в різних умовах. Таким чином 

Числове Статистичне Імітаційне 

Аналітичне 

Моделювання 

Фізичне Математичне 
 

Комп’ютерне 
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підвищується універсальність моделі й знижується її вартість у порівнянні із 

традиційною фізичною моделлю. 

Автоматизація випробувань на основі напівнатурного моделювання 

зводиться: 

- до формування обурюючих впливів, що задають на реальну 

апаратуру; 

- до виміру сигналів стану САУ; 

- до збору й нагромадження даних випробувань, обробці результатів і 

виготовленню проектних документів. 

Звідси, відповідно, виникає необхідність розробки відразу декількох 

базових інструментів випробувача: 

- по-перше, інструмент для формування обурюючих впливів; 

- по-друге, інструмент для обробки результатів випробувань; 

- по-третє, інструмент для керування випробуваннями. 

Нижче наведена технологія напівнатурного комплексного 

моделювання металургійних процесів і їхніх систем, що представляє собою 

сукупність методів моделювання, методик випробувань, комплексу 

програмних і апаратних засобів у складі універсального напівнатурного 

моделюючого стенда. 

Напівнатурне моделювання являє собою дослідження керованих 

систем на моделюють комплексах з включенням до складу моделі реальної 

апаратури. Поряд з реальною апаратурою в замкнуту модель входять 

імітатори впливів і перешкод, математичні моделі зовнішнього середовища й 

процесів, для яких невідомий досить точний математичний опис. Включення 

реальної апаратури або реальних систем у контур моделювання складних 

процесів дозволяє зменшити апріорну невизначеність і досліджувати 

процеси, для яких немає точного математичного опису. За допомогою 

напівнатурного моделювання дослідження виконуються з урахуванням малих 

постійних часу й нелінійностей, властивих реальній апаратурі. При 

дослідженні моделей з включенням реальної апаратури використовується 

поняття динамічного моделювання, при дослідженні складних систем і явищ 

- еволюційного, імітаційного й кібернетичного моделювання. 

Тому, коли необхідно перевірити працездатність системи з реальними 

регуляторами, так як фізичні об'єкти складні, дорогі й не завжди дозволяють 

проводити активні експериментальні дослідження, то доцільно хоча б за 

наближеною моделлю перевірити працездатність системи перш ніж виходити 

на реальний об'єкт управління. 

Часто параметри об'єкта є мінливими, але постійно проводити 

спостереження за ними, чекати їх зміни, або будь-яких умов складно, але 
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маючи комп'ютерну та математичну модель ми можемо варіювати 

параметрами об'єкту і таким чином випробовувати реальні пристрої. 

Найчастіше підготовка виробничих спеціалістів до роботи з об’єктом 

управління проводиться лише на підприємстві, причому здійснюється за 

індивідуальною, груповою і курсовою формами навчання, що включають не 

тільки виробниче навчання, а й вивчення теоретичного курсу в обсязі, що 

забезпечує освоєння професійних навичок початкової кваліфікації, важливих 

в умовах механізованого та автоматизованого виробництва. Однак в умовах 

діючого підприємства існує ризик допущення помилки оператором, що може 

призвести до аварії або втрати продукції. Тому відпрацьовувати навики 

керування та налагодження АСУ краще та безпечніше за допомогою 

напівнатурного моделювання, тобто поєднуючи модель об'єкта і фізичний 

регулятор або систему управління. 

Таким чином за допомогою попереднього моделювання системи 

вирішується два завдання - перевірка працездатності системи на ранніх 

етапах та навчання і перепідготовка персоналу 

Реальні системи керування складаються з механічних, електричних, 

гідравлічних і інших пристроїв. Пристрої можуть відрізнятися один від 

одного по своєму фізичному й конструктивному виконанню, але при цьому 

мати однакові динамічні властивості. Тому елементи САУ прийнято 

класифікувати не по їхній фізичній природі або конструктивному виконанню, 

а по динамічних властивостях. 

Структурні елементи САУ, які описуються диференціальними 

рівняннями не вище другого порядку, називаються типовими ланками. По 

динамічних властивостях типові ланки діляться на позиційні, диференціюючі 

і інтегруючі. 

Позиційні ланки характеризуються тим, що при подачі на вхід 

постійної величини із часом установлюється постійне значення вихідної 

величини. До позиційних ланок відносять: безінерційні ланки, інерційні 

ланки 1-го й 2-го порядку, коливальна ланка. 

В інтегруючих ланках при постійному вхідному впливі вихідна змінна 

необмежено зростає. До інтегруючих ланок відносять: ідеальну, реальну 

інтегруючу ланка й ізодромну ланка. 

Диференційні ланки реагують тільки на зміну вхідного впливу. До 

диференціюючих ланок відносять: ідеальну диференціюючи ланку, реальну й 

форсуючу ланку 1-го й 2-го порядку. 

Для аналізу й синтезу алгоритмічної структури САУ особливо 

важливими математичними моделями типових ланок є: посилення 

(безінерційна ланка), інтегрування ( інтегруюча ланка), модель 1-го порядку 



8 

 

(інерційна ланка), модель 2-го порядку (коливальна й аперіодична ланка 2-го 

порядку) і чисте запізнювання. 

У середовищі LabVIEW програмна модель пропорційної ланки – це 

вузол «помножити»  з палітри «Numeric». 

Інтегруючі ланки САУ підрозділяються на ідеальні (безінерційні) і 

реальні (інерційні). Слово «ідеальний» вживається в тому розумінні, що при 

моделюванні системи математична модель реальної ланки системи, що 

виконує операцію інтегрування, заміняється спрощеною моделлю реального 

пристрою. У середовищі LabVIEW програмна модель ідеальної інтегруючої 

ланки – це бібліотечна функція «  - Integral x(t)PtByPt»  або інші функції 

із цього сімейства [6]. 

Передня панель приладу для моделювання ідеальної інтегруючої ланки 

представлена на рисунку 1.2. 

 
Рисунок 1.2 - Програмна модель і перехідна характеристика ідеальної 

інтегруючої ланки 
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В середовищуі LabVIEW як програмну модель ідеальної 

диференціюючої ланки в ряді випадків можна використати бібліотечну 

функцію «  - Derivative x(t) PtByPt» [6]. 

Реальні ланки САУ, що виконують операцію диференціювання, 

володіють певною інерційністю. 

Блок-діаграма приладу для моделювання реальної ланки 

диференціювання і її перехідна характеристика представлені на рисунку 1.3. 

 
Рисунок 1.3 - Програмна модель і перехідна характеристика реальної ланки 

диференціювання 

 

За формою перехідного процесу інерційна ланка 1-го порядку має 

другу назву - аперіодична ланка. 

Як приклади інерційних ланок САУ можна привести двигун з лінійною 

механічною характеристикою, термопару. 
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Передня панель приладу для моделювання часових характеристик 

інерційної ланки 1-го порядку представлена на рисунку 1.4. 

 
Рисунок 1.4 - Програмна модель і перехідна характеристика інерційної ланки 

1-го порядку з дотичною в точці t=0 

 

Ланка другого порядку характеризується трьома параметрами. Це – 

коефіцієнт передачі К, постійна часу T і коефіцієнт демпфірування ξ. 

Залежно від величини коефіцієнта демпфірування ланка може бути 

коливальною (0 < ξ < 1), ідеальною коливальною (консервативною ξ = 0) і 

інерційною ланкою другого порядку (ξ ≥ 1). 

Передня панель приладу для моделювання часових характеристик 

інерційної ланки 2-го порядку представлена на рисунку 1.5. 
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Рисунок 1.5 - Програмна модель і перехідна характеристика 

інерційної ланки 2-го порядку для ξ = 1,0 

 

2. Розробка напівнатурної моделі САУ температурним режимом 

електропечі 

 

Основні вимоги, які висуваються до системи на етапі технічного 

завдання, можуть бути сформульовані наступним чином: 

1) Можливість підключення до різноманітної апаратури, керуючої та 

контролюючої параметри розподіленого в просторі виробничого процесу; 

2) Підтримка роботи в мережевих середовищах з використанням 

стандартних протоколів; 

3) Масштабованість системи, універсальність і взаємозамінність її 

компонентів; 

4) Зручність організації людино-машинного інтерфейсу (оперативний 

доступ до поточних параметрах процесу, наочне представлення результатів, 

простота навчання персоналу); 
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5) Можливість використання отриманої інформації для 

безпосереднього управління технологічним процесом в автоматичному 

режимі та її передачі на верхній «стратегічний рівень» (керівництво, 

головний інженер); 

6) Контроль за параметрами процесу в реальному часі; 

7) Завдання і зміна допустимих граничних значень параметрів; 

8) Генерація сигналів тривоги (наближення контрольованих параметрів 

до допустимих, перевищення критичних значень або несправності 

вимірювальної системи); 

9) Захист даних від несанкціонованого доступу, управління правами 

доступу. 

Напівнатурна модель (НМ) автоматизованої системи управління 

температурним режимом агрегату включає в себе регулятор типу ОВЕН 

ТРМ101, блок живлення та пристрій сполучення Vernier Sensor DAQ з 

пакетом LabVIEW. 

Регулятор ТРМ101 призначений для вимірювання й автоматичного 

регулювання температури (при використанні в якості первинного 

перетворювача  термометр опору або термоелектричний перетворювач), а 

також інших фізичних параметрів, значення яких первинними 

перетворювачами (датчиками) може бути попередньо перетворене в напругу 

постійного струму або уніфікований електричний сигнал постійного струму. 

Інформація про кожне з вимірюваних фізичних параметрів може 

відображатися в цифровому вигляді на вбудованому індикаторі. 

Прилад може бути використаний у системах контролю й регулювання 

виробничими технологічними процесами в різних областях промисловості. 

Вид вбудованого вихідного пристрою (ВП) ТРМ101-УУ – 

цифроаналоговий перетворювач: «параметр-напруга 0...10В». 

Характеристики ВП аналогового типу наведені в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 - Характеристики ВП аналогового типу 

Найменування 
Вид ВП 

«параметр – напруга» «параметр – струм» 

Діапазон вихідного сигналу  від 0 до 10 В від 4 до 20 мА 

Діапазон вихідного сигналу  від 0 до 10 В від 4 до 20 мА 

Дискретність ЦАП  10 розрядів 10 розрядів 

Опір навантаження  більше 2 кОм від 0 до 1000 Ом 

Діапазон напруги 

постійного живлення  
від 15 до 36 В від 10 до 36 В 

Основна приведена 

погрішність, не більше  
± 0,5 % ± 0,5 % 
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Прилад ТРМ101 може виконувати наступні  функції: 

 вимірювання температури або іншої фізичної величини; 

 регулювання вимірюваної величини по ПІД-закону шляхом 

імпульсного або аналогового керування або за двопозиційним законом; 

 автонастройка ПІД-регулятора на встановленому об'єкті; 

 ручне керування вихідною потужністю ПІД-регулятора; 

 визначення аварійної ситуації при виході вимірюваного параметра за 

задані границі й при обриві в контурі регулювання; 

 виявлення помилок роботи й визначення причини несправності; 

 робота в мережі, організованої по стандарту RS-485, що дозволяє 

задавати необхідні режими роботи приладу й здійснювати контроль; 

 дистанційне керування запуском і зупинкою регулювання. 

На лицьовій панелі приладу (рисунок 2.1) розташовані елементи 

керування й індикації: 

Верхній цифровий індикатор червоного кольору відображає: 

– поточні значення вимірюваних величин; 

– при програмуванні - назву параметра; 

– у МЕНЮ – напис «  ». 

Нижній цифровий індикатор зеленого кольору відображає: 

– значення уставок; 

– при програмуванні - значення параметра; 

– у МЕНЮ - назва групи параметрів. 

 
Рисунок 2.1 - Лицьова панель приладу ТРМ101 
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Світіння світлодіодів означає: 

- К1 - включено ВП1; 

- К2 - включено ВП2; 

-AL - мигає при виході регульованої величини за задані межі; 

- LBA - мигає, якщо виявлено обрив у ланцюзі регулювання; 

-СТОП - постійне світіння, якщо регулятор зупинений; мигає, якщо 

зупинка регулятора відбулася через аварію LBA або апаратної помилки; 

-АН - постійне світіння при виконанні автонастройки; гасне при 

вдалому завершенні автонастройки; мигає, якщо автонастройка закінчена 

невдало; 

- RS - засвічується на 1с у момент передачі даних комп'ютеру; 

- РУЧ - світиться в режимі ручного керування вихідним сигналом ПІД-

регулятора. 

Кнопки, що знаходяться на лицьовій панелі приладу, мають наступне 

призначення: 

 - для збільшення значення програмувального параметра; 

 - для зменшення значення програмувального параметра; 

 - для входу в меню програмування або для переходу до 

наступного параметра. 

 

Відповідність символів цифрового індикатора буквам латинського 

алфавіту наведено в таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2. Відповідність символів цифрового індикатора буквам 

латинського алфавіту. 

 
 

Програмувальні параметри задаються користувачем при програмуванні 

й зберігаються при відключенні живлення в енергонезалежній пам'яті. 

Основні параметри приладу об'єднані в 5 груп (рисунок 2.2): , 

, , , . 
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 Параметри 
запуску та 

авто-
налаштуванн

я 

Основні 
параметри 

регулювання 

Додаткові 
параметри 

регулювання 
та «LBA» 

Параметри 
обміну по    

RS-485 

Параметри 
ручного 

керування 
ПІД-

регулятором 

 
Рисунок 2.2 - Основні параметри приладу, що складають меню приладу 

ТРМ101 

 

У групу  включені параметри, що управляють запуском 

регулювання, включенням автонастройки, а також уставка. 

У групу  включені параметри налаштування входу приладу, ВП, 

пристроїв сигналізації. 

У групу  включені параметри додаткових настроювань регулятора. 

У групу  включені параметри настроювання інтерфейсу RS-485. 

У групу  включені параметри ручного керування ПІД-

регулятором. 

Перехід між заголовками груп меню здійснюється кнопками  (до 

наступного) і  (до попереднього). Перехід до першого параметра кожної 

групи здійснюється коротким натисканням кнопки , а повернення в 

заголовок групи (з будь-якого параметра групи) – тривалим (більше 3 с) 

натисканням кнопки  . 

Vernier Sensor DAQ (рис 2.3) виступає як пристрій сполучення, який є 

інтерфейсом збору даних, що забезпечує зручність, з підключенням USB і 

можливістю автоматичного виявлення датчиків Vernier [3]. 

Інтерфейс SensorDAQ ідеально підходить для викладання NI LabVIEW 

або для побудови датчика контролю в студентських проектах, 

використовуючи програмне забезпечення NI LabVIEW. 

Структурна схема електричних з'єднань НМ АСУ представлена на 

рисунку 2.4. 

Приклад програми напівнатурної моделі АСУ температурним режимом 

печі та віртуальна лицьова панель оператора представлена на рисунку 2.5 та 

рисунку 2.6. 
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Рисунок 2.3 - Лицьова панель Vernier Sensor DAQ  

 
ВК - обчислювальний комплекс; АРМ1 - спеціалізоване автоматизоване 

робоче місце; DEV1 - пристрій сполучення типу VernierSensorDAQ; ПИД1 - 

ПІД-регулятор з універсальним входом і інтерфейсом RS-485 ОВЕН ТРМ101; 

БП1- Блок живлення 36В. 

Рисунок 2.4 - Структурна схема електричних з'єднань НМ АСУ 
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Рисунок 2.5 - Блок-діаграма напівнатурної моделі АСУ температурним 

режимом печі 

 
Рисунок 2.6 – Лицьова панель віртуальної панелі оператора напівнатурної 

моделі АСУ температурним режимом печі 
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На лицьовій панелі оператора із діаграми добре видно роботу ТРМ101, 

а саме вихідний сигнал регулятора при двопозиційному та ПІД-законі 

управління і відповідну зміну температури в печі. 

В якості об’єкта управління прийнята аперіодична ланка першого 

порядку з коефіцієнтом підсилення Коб та постійною часу Тоб. 

Для передачі сигналу з комп’ютерної моделі через SensorDAQ до 

регулятора ТРМ101 використовуємо інструмент DAQ Assistant з палітри 

Functions >> Measurement I/O >> NI-DAQmx>>DAQ Assist. 

При перетягуванні DAQ Assistant на панель Blok Diagram 

відкривається вікно налаштування.  

В якості вхідного сигналу до SensorDAQ (АІ 0) від регулятора ТРМ101 

обираємо аналоговий сигнал постійної напруги з діапазоном 0÷10В           

(рис. 2.7, а). Форма подання та діапазон вихідного сигналу датчика 

температури, який надходить до SensorDAQ з програмного комплексу, 

визначається прийнятими налаштуваннями ТРМ101 і, в даному випадку, 

становить 0-1В (АО 0) (рис. 2.7, б). 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2.7 - Вікна налаштування DAQ Assistant (АІ 0; АО 0) 
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Після прийнятих налаштувань блоку DAQ Assistant на панелі Blok 

Diagram з’являються відповідні їм іконки з позначеними входами та 

виходами (рис. 2.8). 

 

  
    а)     б) 

а) сигнал надходить від комп’ютерної моделі ОУ до регулятора           

ТРМ101 (0÷1В);  б) сигнал надходить до комп’ютерної моделі від регулятора 

ТРМ101 (0÷10В). 

Рисунок 2.8 - Іконки DAQ Assistant після налаштування: 

 

Напівнатурна модель автоматизованої системи управління 

температурним режимом електропечі працює наступним чином. 

Після визначення параметрів об'єкта управління проводиться 

розрахунок параметрів регулятора який працюватиме в режимі аналогового 

управління [4]. 

Після введення в регулятор параметрів, користуючись документацією з 

експлуатації [5], коефіцієнта пропорційності, постійної інтегрування, 

постійної диференціювання в нього заводиться у вигляді зворотного зв'язку 

сигнали від об'єкта управління. 

За допомогою НМ АСУ температурним режимом печі на базі ТРМ 101 

можна дослідити як двопозиційний так і ПІД закон управління. 

Найбільш простий закон регулювання температури - двопозиційний. 

При цьому методі, на нагрівач подається повна потужність до досягнення 

заданого значення температури, після чого подача потужності припиняється. 

Незважаючи на це, розігрітий нагрівач продовжує віддавати тепло і 

температура об'єкта якийсь час продовжує наростати, що призводить до 

перегріву, іноді значного. При подальшому охолодженні об'єкта, по 

досягненні заданого значення температури, на нагрівач знову подається 

повна потужність. Нагрівач спочатку розігріває себе, потім навколишні 

області об'єкта, і, таким чином, нагрів буде тривати до тих пір, поки хвиля 

тепла не досягне датчика температури. Отже, реальна температура може 
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виявитися значно вище заданого значення. Таким чином, при 

двопозиційному законі регулювання можливі значні коливання температури 

близько заданого значення. 

Цей недолік можна зменшити або навіть зовсім усунути, застосовуючи 

пропорційно-інтегрально-диференціальний закон регулювання (ПІД закон). 

ПІД передбачає зменшення потужності, що подається на нагрівач, у міру 

наближення температури об'єкта до заданої температури. Крім того, в 

сталому режимі регулювання по ПІД закону знаходиться величина теплової 

потужності, необхідної для компенсації теплових втрат і підтримки заданої 

температури. 

Якість регулювання, яке забезпечує ПІД-регулятор, в значній мірі 

залежить від того, наскільки добре параметри регулятора відповідають 

властивостям об'єкта управління. Існує багато різних методик налаштування 

ПІД-регуляторів та в основі більшості з них лежить аналіз перехідних 

характеристик, їх відповідність типовим, оптимальним процесам. 

Вибір та налаштування закону управління відбувається з передньої 

панелі ТРМ101 (див. рис. 2.1) керуючись Додатком 1. 

 

3. Завдання до виконання лабораторної роботи 

 

Тема: Напівнатурне моделювання АСР температури печі з 

використанням SensorDAQ. 

Мета роботи: Розробка та дослідження програмного та технічного 

комплексу напівнатурної моделі АСР температури електропечі. 

 

Для заданого об'єкта керування (рис. 3.1) синтезувати ПІД-регулятор з 

урахуванням заданого значення перерегулювання температури (табл. 3.1). 

 
G – завдання температури (у регуляторі), 0С; F – збурювання;                            

Ку – коефіцієнт підсилення підсилювача; Коб – коефіцієнт підсилення об'єкта 

регулювання; Тр – постійна часу об'єкта регулювання, с;                                      

τ - перерегулювання, %. 

Рисунок 3.1 - Структурна схема НМ АСУ температурним режимом печі на 

базі регулятора ТРМ 101 

0÷100°C (0÷1B) 

ПІД 

регулятор 

 

Ку 

 

Коб
Тр + 𝟏

 
G, °C 

F, °C 

 

Y, °C 

 

0÷10B 
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Таблиця 3.1 - Варіанти завдань 

№ 

п/п 
G, 0С Ку Коб Тр, с 

τ,  

% 

1 12 1,1 2 30 0 

2 14 1,15 2 32 10 

3 16 1,2 2 34 20 

4 18 1,25 2 36 30 

5 20 1,3 3 38 0 

6 22 1,35 3 40 10 

7 24 1,4 3 42 20 

8 26 1,45 3 44 30 

9 28 1,5 3 46 0 

10 30 1,1 4 48 10 

11 32 1,15 4 50 20 

12 34 1,2 4 52 30 

13 36 1,25 4 54 0 

14 38 1,3 4 56 10 

15 40 1,35 5 31 20 

16 42 1,4 5 33 30 

17 44 1,45 5 35 0 

18 46 1,5 5 37 10 

19 48 1,1 5 39 20 

20 50 1,15 6 41 30 

21 52 1,2 6 43 0 

22 54 1,25 6 45 10 

23 56 1,3 6 47 20 

24 58 1,35 6 49 30 

25 60 1,4 7 51 0 

26 62 1,45 7 53 10 

27 64 1,5 7 55 20 

28 66 1,1 7 57 30 

29 68 1,15 7 59 0 

30 70 1,2 8 30 10 

31 72 1,25 8 32 20 

32 74 1,3 8 34 30 

33 76 1,35 8 36 0 

34 78 1,4 8 38 10 

35 80 1,45 9 40 20 

36 82 1,5 9 42 30 

37 84 1,1 9 44 0 

38 86 1,15 9 46 10 

39 88 1,2 9 48 20 

40 90 1,25 10 50 30 

41 92 1,3 10 52 0 

42 94 1,35 10 54 10 

43 96 1,4 10 56 20 
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На лицьовій панелі користувача відобразити поля введення коефіцієнта 

підсилення об'єкта регулювання Коб, коефіцієнта підсилення підсилювача Ку,  

постійної часу об'єкта регулювання Тр, поле індикатора завдання 

температури (уставка регулятора) G, а також збурюючого впливу на піч. 

Для відображення динаміки зміни температури в печі сформувати 

передню інтерфейсну панель із застосуванням візуальних приладів, 

регуляторів, повзунків, меню. Дані відображати як у цифровому виді, так і 

діаграмою. Передбачити рівні попередження - індикаторні лампи, для 

відображення перевищення температури печі заданої уставки або 

попереджуючі написи.  

Визначити файл реєстрації даних: реєструвати дані, якщо з'являється 

попередження про перевищення уставки. 

Для аналізу зміни керуючого впливу регулятора на ОУ, на передню 

панель приладу вивести динамічну осцилограму виходу сигнала регулятора.  

Завершення виконання програми здійснити по натисканню кнопки 

СТОП на панелі оператора. 

Створити виконуваний exe-файл програми. 
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Додаток 1 

Таблиця 1.1 – Програмовані параметри ТРМ101 

Познач. Назва 
Припустимі 

Коментарі Зав. уст. 
Знач. 

користув. значення 

1 2 3 4 5 6 

Група  Параметри регулювання    

 
Обмірювана 

величина 

діапазон виміру 

датчика 

[од. вим.] Параметр не 

установлюваний, а  

індикується 

  

 
Уставка 

регулятора1) 

визначається 

параметрами 

і  

На ЦІ позначення 

параметра не 

відображається 
30.0 12.0 

 

Запуск/зупинка 

регулювання 

 

 

Регулятор працює 

 
* 

Регулятор зупинений, 

на ВУ видається сигнал, 

що дорівнює значенню, 

установленому в 

параметрі  або 

  

 
Запуск/зупинка 

автонастройки  
 

 

Не з'являється при 

Запускається режим 

Автонастройки. 

Автонастройка 

виключена 

  

 

Вихідна 

потужність 

ПІД-регулятора 
0.0   100.0 

[ %] Параметр не 

установлюваний, а 

індикується 

  

Група  Основні параметри настроювання 

 
Тип датчика 

r385 Pt 50 (б =0,00385 °C–1) 

E_ _L U0_1 

r.385 Pt 100 (б =0,00385 °C–1) 

r391 50 П (б =0,00391 °C–1) 

r.391 100 П (б =0,00391 °C–1) 

r−21 46 П (б=0,00391°C–1) 

r−23 53 М (б=0,00426 °C–1) 

r426 Сu 50 (б=0,00426 °C–1) 

r.426 Сu 100 (б=0,00426 °C–1) 

r428 50 M (б=0,00428 °C–1) 

r.428 100 M (б=0,00428 °C–1) 

E−A1 ТВР (А-1) 

E−A2 ТВР (А-2) 

E−A3 ТВР (А-3) 

E_ _b ТПР (В) 

E_ _J ТЖК (J) 

E_ _K ТХА (ДО) 

E_ _L ТХК (L) 

E_ _n ТНН (N) 

E_ _r ТПП (R) 
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Познач. Назва 
Припустимі 

Коментарі Зав. уст. 
Знач. 

користув. значення 

1 2 3 4 5 6 

E_ _S ТПП (S) 

E_ _t ТМК (Т) 

i 0_5 струм 0...5 … 5 мА 

i 0.20 струм 0...20 … 20 мА 

i 4.20 струм 4...20 … 20 мА 

U−50 
напруга 

-50... +50 мВ 

U0_1 напруга 0...1 В 

 
Точність виводу 

температури 
 

0; 1 

Задає число знаків після 

коми при 

відображенні 

температури на ЦІ 

1  

 

Положення 

десяткової 

крапки 

 

0; 1; 2; 3 

Задає число знаків після 

коми при 

відображенні на ЦІ 

вимірюваного значення, 

і параметрів 

 

і ін. 

 

1 

 

1 

 
Нижня границя1) 

діапазону виміру 
– 1999 … 9999 

Задає значення 

фізичної величини 

відповідної 

нижній межі 

вихідного сигналу 

датчика 

0.0 0.0 

 
Верхня границя 

діапазону виміру1) 
– 1999 … 9999 

Задає значення 

фізичної величини 

відповідній верхній 

межі вихідного сигналу 

датчика 

100.0 100.0 

 

Нижня границя 

завдання 

уставки1) 

від нижньої до 

верхньої границі 

діапазону 

виміру датчика 

[од. вим.] −199.9 1.0 

 
Верхня границя 

завдання уставки1) 

від нижньої до 

верхньої границі 

діапазону 

виміру датчика 

[од. вим.] 800.0 90.0 

 

Зсув 

характеристики 

датчика 1) 

-500... …500 
Додається до 

вимірюваного значення 
0.0 0.0 

 
Нахил 

характеристики 
0,500 … 2,000 

Множиться на 

вимірюване значення 

датчика 
1. 000 1. 000 
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Познач. Назва 
Припустимі 

Коментарі Зав. уст. 
Знач. 

користув. значення 

1 2 3 4 5 6 

 
Смуга цифрового 

фільтра1) 
0... …9999 [од. вим.] 0.0 0.0 

 
Постійна часу 

цифрового фільтра 
0... …999 [c] 0 1 

 

Поріг 

спрацьовування 

компаратора1) 

від нижньої до 

верх. границі 

діапазону 

вимірювання 

датчика 

[од. вим.] 10.0  

 
Гістерезис 

компаратора1) 

від 0 до верх. 

границі 

діапазону 

вимір. датчика 

[од. вим.] 0.0  

 

Нижня границя 

діапазону 

реєстрації 

ЦАП2 1),2) 

від нижньої до 

верх. границі 

діапазону 

вимірювання 

датчика 

 0.0  

 

Верхня границя 

діапазону 

реєстрації 

ЦАП2 1),2) 

 100.0  

 

Функція ключа на 

додатковому вході 

при 

дистанційному 

керуванні 

регулятором 
 

Додатковий вхід не 

задіяний 

 

запуск при розмиканні 

ключа 

 

запуск при замиканні 

ключа 
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Познач. Назва 
Припустимі 

Коментарі Зав. уст. 
Знач. 

користув. значення 

1 2 3 4 5 6 

 

Тип логіки  

роботи 

компаратора 

0 - сигналізація виключена; 

1 - спрацьовування при виході за заданий 

діапазон; 

2 - спрацьовування по верхній межі; 

3 - спрацьовування по нижній межі; 

4 - спрацьовування при знаходженні в 

заданому діапазоні; 

5 - спрацьовування при виході за заданий 

діапазон із блокуванням першого 

включення; 

6 - спрацьовування по верхній межі з 

блокуванням першого включення; 

7 - спрацьовування по нижній межі з 

блокуванням першого включення; 

8 - спрацьовування при перевищенні по 

абсолютному значенню; 

9 - спрацьовування при абсолютному 

значенні менше заданого; 

10 - спрацьовування при перевищенні по 

абсолютному значенню із блокуванням 

першого включення; 

11 - спрацьовування при абсолютному 

значенні менше заданого з 

блокуванням першого включення. 

0 0 

 

Тип керування  

при 

регулюванні 

 

 

«Пряме» керування. 

Застосовується для 

керування 

«холодильником» 
  

 

«Зворотне» керування. 

Застосовується для 

керування «нагрівачем». 

 

Період 

проходження 

керуючих 

імпульсів 

01... …250 [c] 1 1 

Група   Додаткові параметри налаштування приладу   

 
Швидкість зміни 1... 9999 

0 

[од.вим/хв] 

Параметр відключений 
0.0 0.0 

уставки1) 

 
Режим 

регулювання 
 

ПІД-регулятор 

Двопозиційний 

регулятор 
  

 

Гістерезис 

двопозиційного 

регулятора1),3) 

0... …9999 [од. вим.] 1.0 0.0 

 

Стан виходу в 

режимі «зупинка 

регулювання»3)  

включений 

виключений   
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Познач. Назва 
Припустимі 

Коментарі Зав. уст. 
Знач. 

користув. значення 

1 2 3 4 5 6 

 

Стан виходу в 

режимі 

«помилка»3)  

Включений 

виключений   

 

Режим швидкого 

виходу 

на уставку4)  

Включений 

виключений   

 

Смуга 

пропорційності 

ПІД-регулятора1),4) 

0,001 … 9999 [од. вим.] 30.0  

 

Інтегральна 

постійна ПІД- 

регулятора4) 

0... …3999 [c] 100  

 

Диференційна 

постійна ПІД-

регулятора4) 

0... …3999 [c] 20  

 
Зона нечутливості 

ПІД-регулятора1),4) 
0... …200 [од. вим.] 0.0 0.0 

 

Мінімальна 

вихідна 

потужність  

(нижня межа)4) 

від 0 до  [ % ] 0 0 

 

Максимальна 

вихідна 

потужність 

(верхня межа)4) 

від до 

100 
[ % ] 100 100 

 

Максимальна 

швидкість 

зміни вихідної 

потужності4) 

0,2 … 100,0 [ % /з] 100 100 

 

Значення вихідної 

потужності в стані 

«помилка»4) 

0... …100 [ % ] 0 0 

 

Стан виходу в 

режимі «зупинка 

регулювання»4) 

 

 

задане параметром 

останнє значення 

вихідного сигналу 
  

 

Значення вихідної 

потужності в стані 

«зупинка 

регулювання»4) 

0... …100 [ % ] 0 0 

 
Час діагностики 

обриву контуру4) 

1... 9999 

0 

[с] 

Функція визначення 

обриву контуру не 

працює 

0 0 
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Познач. Назва 
Припустимі 

Коментарі Зав. уст. 
Знач. 

користув. значення 

1 2 3 4 5 6 

 

Ширина зони 

діагностики 

обриву 

контуру1), 4) 

0... …9999 [од. вим.] 10.0  

Група . Параметри обміну по інтерфейсу RS-485 

 
Швидкість обміну 

даними в мережі 

2.4, 4.8, 9.6, 

14.4, 19.2, 28.8, 

38.4, 57.6, 115.2 

[кбіт/с] 

Повинна відповідати 

швидкості обміну 

даними, установленої 

у мережі 

115.2 115.2 

 
Довжина мережної 

адреси 

8 

11 
[біт] 8b 8b 

 

Затримка 

відповідей по 

мережі 

1...45…45 [мс] 20 20 

 

Базова адреса 

приладу 

у мережі 

0... …2047 

Забороняється 

установлювати 

однакові номери 

декільком приладам на 

одній шині 

0 0 

Група . Параметри ручного керування ПІД-регулятором 

 

Вихідний сигнал 

ПІД- 

регулятора 

визначається 

параметрами 

 і  

[ %] На ЦІ позначення 

параметра не 

відображається 

0.0  

 

Поточне значення 

вихідної 

потужності 

ПІД-регулятора 

0.0... … 1000 

[ %] Параметр не 

установлюваний, а 

індиується 

−  

Група . Параметри таємності  

 

Захист 

окремих 

параметрів від 

перегляду й 

змін 
 

включена 

виключена  
 

1) Параметри відображаються з десятковою крапкою, положення якої визначається 

параметром . 
2) Параметр відображається тільки для приладів з ВП аналогового типу. 
3) Параметри відображаються при  
4) Параметри відображаються при  

 

 

 

 

 


