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НЕЛІНІЙНІ РЕГУЛЯТОРИ В МІКРОПРОЦЕСОРНИХ СИСТЕМАХ 
АВТОМАТИЗАЦІЇ

Розглянуто питання реалізації нелінійних регуляторів (НР) за до
помогою мікропроцесорних контролерів та визначення оптимальних пара
метрів настроювань їх. Алгоритмічний спосіб підвищення ефективності 
функціонування автоматичних систем регулювання (АСР) за допомогою 
нелінійних регуляторів (НР) має переваги в мікропроцесорних системах 
автоматизації порівняно з інформаційним способом з використанням бага- 
токонтурних АСР.

Відомо [1], що до нелінійних регуляторів належать ті, в яких регулю
вальна дія на об’єкт е нелінійною функцією відхилення регульованої величи
ни, причому ці регулятори можуть мати як статичні, так і динамічні не- 
лінійності. Найбільш поширеними є логічні нелінійні регулятори (ЛНР), в яких 
нелінійні закони регулювання реалізуються за допомогою логічних функцій.

Застосування ЛНР є ефективним алгоритмічним способом поліпшення 
якості функціонування АСР на об’єктах з несприятливими динамічними вла
стивостями. У мікропроцесорних системах автоматизації (МСА) цей спосіб має 
суттєві переваги перед інформаційними способами, що домінують в апарат
них системах автоматизації і пов’язані з використанням багатоконтурних АСР. 
По-перше, алгоритмічний спосіб є економічнішим, тому що не потребує до
даткових інформаційних каналів. По-друге, він досить просто реалізується в 
МСА програмним шляхом. Зауважимо також, що при застосуванні тільки 
стандартних законів регулювання в МСА фактично не використовуються мож
ливості, які надають мікропроцесорні контролери (МПК) для поліпшення 
якості перехідних процесів.

Загальний вигляди структурної схеми АСР з ЛНР наведено на рис. 1. 
У такій системі використовується один або кілька логічно-функціональних 
пристроїв (ЛФП), які залежно від розузгодження Ах або його похідної вмика
ють чи вимикають складові закону регулювання (ЛФП1), змінюють парамет
ри настроювання регулятора (ЛФП2) або штучно формують розузгодження 
на деяких ділянках перехідного процесу (ЛФПЗ).
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1. Структурна схема автоматичної системи регулювання з логічним нелінійним 
регулятором

Прикладом найпростішого ЛНР з ЛФП1 е відомий ПІНД-регулятор, в 
якому залежно від значення Ах вмикається або вимикається І-складова:

и  =  Лр (1)

де и— регулювальна дія; кр, Т{, Тд—параметри настроювання регулятора (ПНР): 
відповідно коефіцієнт передачі, час ізодрому та час випередження; е — логічна 
функція розузгодження (с=1, якщо |Ддг|<д; £==0, якщо |Д*| > 8, причому значен
ня <5 функціонально залежить від допустимої статичної похибки системи).

Прикладом ЛНР з ЛФП2 є ПІ-регулятор фірми “Ассигау” (СІЛА) зі 
зміною параметра ка П-складової:

и =  ЛпД х  +  А ; | Д х с к ,  ( 2 )

де Аи- о , Д * ,  якщо Д х 25 Д х 5 Д ж 1, Ап- о 0, якщо Длсг>Дж>Дх1; — параметр I- 
складової;

Модифікацією такого ЛНР є НР з подвійною П-складовою (П2ІД):

И =  *р |Дх|Дж + Ахйі + Тасі(Ддс)

<іі (3)

Для зменшення впливу Д-складової на перехідний процес її можна об
числити не за значенням розузгодження Ах, а безпосередньо за значенням 
регульованої величини х.

І нарешті, прикладом ЛНР з ЛФПЗ є застосування штучного завдання, 
яке змінюється за таким алгоритмом [2]:

, . . <і(Д*) .хш=х , якщо А х ~ -^  > 0 ;
ш

.  . <і(Дх) пх = х ,  якщо Дх—— - = 0 ;
сі*

(4 )
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хш*=же-Я‘, якщо Дхсі < о ,
ш т <І*

де х*, х*л — відповідно штучне та дійсне значення завдання; Ддс=х*-дг; хт —

значення змінної в момент відсікання дійсного завдання, тобто при = 0 ;
сі?

Я — параметр затухання експоненти.
Подальшим розвитком ЛНР е застосування нечітких регуляторів [3], 

які оперують з лінгвістичними значеннями змінних і основним елементом яких 
є база знань, що складається з множин “ситуація—дія” .

Використовуючи ЛНР у МСА, слід розв’язати дві задачі: розробити про
грамно-конфігураційну схему (ПКС) реалізації такого регулятора та визначи
ти його оптимальні ПНР. Розглянемо можливості реалізації деяких ЛНР за 
допомогою найпоширеніших МПК — реміконтів малої канал ьності. На рис. 2 
наведено ПКС реалізації ППЇД- та П2Щ-регуляторів при використанні алго- 

№

а

ЗДИ РАН

2. Програмно-конфігураційні схеми реалізації нелінійних регуляторів: 
о -  ПІНД; б —  П2ІД
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ритму аналогового регулювання РАН. У разі застосування алгоритму імпуль
сного регулювання PIM схеми реалізації JIHP такі самі за винятком закону 
П2ІД, де треба враховувати наявність у передавальній функції часу повного 
переміщення виконавчого механізму.

Перехід з ПІД-закону регулювання на ПД-закон при реалізації ПЩЦ-ре- 
гулятора (рис. 2, а) забезпечують алгоритми МОД, ПОР та ПЕР, причому для 
алгоритму ПОР встановлюють *̂ =<5. За умови |Ajc|<xep на виході 01 алгоритму 
ПОР з’являється логічний “0” , який на вході 04 алгоритму ПЕР інвертується і 
перемикає вихід 01 цього алгоритму на вхід 03. На цей вхід подається сигнал, що 
відповідає потрібному значенню Тс Якщо то на виході 01 алгоритму ПОР
з’являється логічна “ 1”, яка перемикає вихід алгоритму ПЕР на вхід 01. На цей 
вхід подається максимальне значення аналогового сигналу, що відповідає Т—» .

Якщо П2ІД-регулятор (рис. 2, б) реалізується за допомогою МОД- та 
УМД-алгоритмів, то коефіцієнт передачі його формується як добуток *jAx|. 
Застосування алгоритмів УМД в мережах настроювання Tt та Ад забезпечує 
незалежність параметрів настроювання І- та Д-складових від зміни |Дх|.

Ефект застосування нелінійних законів регулювання (НЗР) порівняно 
з лінійними (JÏ3P) досліджувався на математичний моделі (ММ) об’єкта з пе
редавальною функцією

W Jpy-kj-v/lTp+ir, (5)
де к'Д — коефіцієнт передачі об’єкта (А^-1); г — час запізнення; Т — ста
ла часу; п — кількість аперіодичних ланок у ММ об’єкта. Розрахунки про
водили для т /Г -0 ,2 ; 0,6; 1,0 та п—1; 2. Оптимальні ПНР визначались ек
спериментально при 20 % -у збуренні за навантаженням для інтегрально
го покавника якості (ІПЯ) перехідних процесів і трьох законів регулю
вання: лінійного ПІ та нелінійних ПІН і П2І. За результатами експери
ментів побудовано номограму для визначення оптимальних ПНР (рис. З).

3. Номограми для визначення оптимальних параметрів настроювання лінійних і нелінійних 
регуляторів:
а —  п =1; б —  п =  2



і за умов експерименту П2І-регулятор не має переваг пе
ром. Що стосується ПІН-регулятора, то ІПЯ для нього у 
З % менше, ніж для ПІ-регулятора, причому застосуван- 
>ра ефективніше на об’ єктах з більшим т/Т та п. У той же 
слідження показали, що при додаванні Д-складової ефек- 
І2ІД-регулятор, який дає можливість зменшити приблиз- 
іначення ІПЯ порівняно із значенням ІПЯ стандартного

Алгоритмічний спосіб підвищення ефективності функціону- 
зомогою нелінійних регуляторів має переваги в MCA перед 
іпособом з використанням багатоконтурних АСР, тому що, 
ребує додаткових інформаційних каналів, по-друге, досить 
ься програмно.
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