Regulační obvody s nespojitými regulátory
Dvoupolohový regulátor ve spojení s regulovanou statickou a astatickou
soustavou.
Známe již funkci regulovaných soustav a nespojitých regulátorů a můžeme
přejít na činnost regulátoru na regulované soustavě a budeme sledovat průběh
regulačního pochodu.
Musíme se seznámit s pojmem regulační pochod a jakým způsobem lze
regulační pochod vyvolat. Regulační pochod udává průběh regulované veličiny
v regulačním obvodu a lze je jej vyvolat změnou řídící nebo poruchové veličiny.
Mění-li se řídící veličina, je úkolem regulátoru co nejrychleji dosáhnout nové
žádané hodnoty. Mění-li se poruchová veličina, chceme, aby regulátor v co
nejkratším čase odstranil vliv poruchové veličiny na regulovanou veličinu a
udržel ji na žádané hodnotě.
a) dvoupolohový regulátor na soustavě statické jednokapacitní.
Regulovaná soustava je tvořena vodní nádrží ohřívanou topným tělesem.
Regulátor teploty- kontaktní teploměr, který je napájen přes transformátor,
ovládá pomocí relé zapínání topného tělesa. Regulovanou veličinou je teplota
vody, akční veličinou elektrické napětí přiváděné na topné těleso.
Po připojení zdroje se začne zvyšovat teplota. Zvyšování teploty pokračuje
do hodnoty x h . V tomto okamžiku rozpojovací kontakt relé přeruší přívod
elektrického proudu. Jakmile se regulovaná veličina zmenší na hodnotu xd ,
uzavře rozpojovací kontakt relé topný obvod a regulovaná veličina opět začne
přibývat. Tento cyklus se stále opakuje – regulovaná veličina bude trvale kmitat
mezi hodnotami xd a x h .
Charakteristickými veličinami regulačního pochodu v regulačním obvodu s
nespojitým regulátorem jsou:
Šířka pásma kmitání regulované veličiny – x k
-je to rozsah ve kterém regulovaná veličina periodicky kmitá
Perioda kmitu T
-délka periody kmitání u nespojitého regulátoru

Frekvence f
- počet zapnutí nebo vypnutí za časovou jednotku.
Regulační obvod pro regulaci teploty:
- regulovaná veličina : teplota vody

Dvoupolohový regulátor udržuje regulovanou veličinu v mezích xd a x h .
Šířkapásma kmitání je tedy shodná s hysterezí h a lze ji volbou hystereze
ovlivnit.
Zbývající charakteristické veličiny reg. obvodu frekvence spínání f a a perioda
regulačního kmitu T můžeme vypočítat, pokud akční veličina má dvojnásobnou
hodnotu, jaké by bylo třeba na udržení regulované veličiny při trvalém zapnutí
akční veličiny.
Obvod pracuje s nadbytkem výkonu 100%. Pro odvození příslušných vztahů
využijeme podobnosti pravoúhlých trojůhelníků.
Dvoupolohový regulátor na jednojapacitní statické soustavě

h
T = 2

Tn
xw

1

xw

1

2

h

Tn

f=

b) dvoupolohový regtulátor na statické soustavě dvoukapacitní
Na rozdíl od soustavy jednokapacitní , kde na šířku pásma kmitání
regulované veličiny měla vliv pouze hystereze a vlastnosti soustavy se neuplatnily, je tomu u soustavy dvoukapacitní a vícekapacitní jinak. Při zapnutí nebo
vypnutí akční veličiny nekolísá regulovaná veličina pouze v pásmu vymezeném
hysterezií regulátoru, ale její kmitání je mnohem větší.
Je to dáno tím, že regulovaná veličina , i když dosáhne hodnoty x h a akční
veličina se přepojí na nulu, nezačne okamžitě ubývat, ale nadále přibývá. To je
způsobeno zpožděním v soustavě, které je dáno velikostí doby průtahu Tu .
Teprve po uplynutí doby průtahu Tu začne regulovaná veličina ubývat.
Závěrem se odvodíme vztahy pro výpočet šířky pásma kmitáním regulované
veličiny x k a doby periody T regulačního kmitu pro případ stoprocentního
nadbytku výkonu. Při odvození příslušných vztahů vyuzijeme podobnosti
trojúhelníků.
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Doba periody bude o něco delší než 4Tu .

Doposud jsme se seznámili se třemi charakteristickými veličinami regulačního pochodu - x h , T a f. Další charakteristickou veličinou regulačního pochodu
v regulačním obvodu s nespojitým regulátorem je doba rozběhu Tr .
Je to doba potřebná k tomu, aby po zapnutí regulačního obvodu skutečná
hodnota regulované veličiny poprvé dosáhla žádané hodnoty.

c) Dvoupolohový regulátor na astatické soustavě jednokapacitní.
Regulovaná veličina trvale kolísá mezi hodnotami xd a x h . Při odvození
vztahů pro výpočet kmitočtu spínání f a doby periody regulačních kmitů T
vycházíme z rovnice regulované soustavy:
x = KI y t
Po dosazení do této rovnice dostaneme pro výpočet doby periody T kmitání
regulované veličiny vztah.:
h = KI y max T/2
Po úpravě dostaneme vzorec:
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d) dvoupolohový regulátor na astatické soustavě dvoukapacitní
Vlivem doby průtahu Tu regulované soustavy se zvětšuje amplituda kmitání
regulované veličiny . Vztahy pro výpočet šířky pásma kmitání regulované veličiny xk a doby periody T regulačních kmitů vypočítáme:

xu = KI Tu ymax
Potom :
xk = h +2KI ymax Tu
Pro periodu kmitání T platí :
2h
T = 4Tu +
KI y max
Dvoupolohový regulátor na dvoukapacitní regulované soustavě.

