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ВСТУП
У кожному сучасному виробничому процесі можна визначити ряд
технологічних операцій, що є загальними для різних галузей народного
господарства: доставка сировини й напівфабрикатів, переміщення виробів,
навантажувально-розвантажувальні

роботи,

вентиляція,

водопостачання,

безупинний транспорт вантажів, обробка деталей тощо. Автоматизовані
комплекси, що виконують зазначені технологічні процеси в різних галузях
промисловості,

базуються

на

використанні:

конвеєрів,

екскаваторів,

промислових маніпуляторів і роботів, насосів, вентиляторів, компресорів,
металорізальних верстатів, підйомників та ін. Такі промислові установки та
комплекси є досить енергоємними споживачами потужності й технологічних
ресурсів, тому автоматизація їх режимів роботи, оволодіння принципами
проектування

та

вибору

раціональних

систем

автоматизованого

електроприводу – важливий етап підготовки фахівців у галузі електромеханіки.
Мета автоматизації реалізується за допомогою автоматизованих систем
управління (АСУ). АСУ – це сукупність математичних методів, технічних
засобів (основні з них – це комп’ютери та ін. мікропроцесорні пристрої),
їхнього

програмного

забезпечення

та

організаційних

комплексів,

що

забезпечують керування й контроль параметрів об’єктів, що автоматизуються,
відповідно до поставленої мети їх автономного функціонування. Серед об’єктів
автоматизації виділяють:
1)

технологічні, енергетичні, транспортні й інші виробничі процеси;

2)

проектування різних агрегатів і машин, судів, будинків та інших

споруджень, виробничих комплексів;
3)

організацію, планування й керування в межах цеху, підприємства,

будівництва, військової частини та ін.;
4)

наукові й технічні дослідження, медичне діагностування, облік і

обробку статистичних даних, програмування, побутову техніку, охоронні
системи та ін.

Головним завданням АСУ технологічним процесом (ТП) є підвищення
ефективності виробництва шляхом заміни людини-оператора апаратними
засобами, пристроями автоматичного керування. Із цих позицій АСУ ТП –
сукупність апаратних засобів та їх програмного забезпечення, призначених для
керування технологічними об’єктами, яка забезпечує оптимальний рівень
автоматизації збору, нагромадження й переробки інформації та формування
таких керуючих впливів на виконавчі пристрої, що робота керованого об’єкта
відбувається в оптимальному режимі.
Виконання
матеріалах

курсового

проекту

має

проектно-конструкторських,

здійснюватися

науково-дослідних

переважно
і

на

виробничих

організацій, для розв’язування реальних завдань виробництвом.
Курсовий проект призначений для підготовлення студента до виконання
дипломного проекту або дипломної роботи за виробничою чи дослідною
тематикою.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної
дисципліни «Автоматизація типових технологічних процесів» охоплюють коло
завдань

з

дослідження

технологічних

особливостей

функціонування

різноманітних промислових комплексів та установок, розрахунку потужності та
вибору

силового

електрообладнання

автоматизованих

технологічних

комплексів, формування вимог до автоматизованої установки чи комплексу,
дослідження їх динамічних характеристик, розроблення раціональних систем та
алгоритмів керування електроустаткуванням технологічного комплексу чи
установки.

1 МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ
На кафедрі САУЕ запроваджена організаційна форма проектування – так
зване «наскрізне курсове та дипломне проектування», що зарекомендувало себе
на належному рівні в ряді ЗВО країни. Сутність його полягає в тому, що за
студентом закріпляється конкретна тематика, яку він усебічно розглядає під час
послідовного виконання курсових проектів з різних профільних навчальних
дисциплін. У результаті з виходом на дипломування студент фактично має всі
стандартні частини типового дипломного проекту, що дозволяє йому на
підставі

наявних

матеріалів

продовжувати

поглиблене

опрацювання

поставлених перед ним завдань.
Метою курсового проекту є закріплення студентами теоретичних знань,
отриманих під час вивчення фахової навчальної дисципліни «Автоматизація
типових технологічних процесів» і набуття практичних навичок для
розв’язування завдань часткової, комплексної та повної автоматизації
виробництва з використанням сучасного апаратного та інформаційного
забезпечення.

2 ЗМІСТ І ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОГО
ПРОЕКТУ
2.1 Зміст курсового проекту
Курсовий проект складається з пояснювальної записки та графічної
частини. Обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати 50–60
сторінок друкованого тексту. Графічна частина має містити 2–4 креслення.
Структура пояснювальної записки:
− титульна сторінка (додаток А);
− листок технічного завдання (видається на кафедрі);
− реферат;
− перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів;
− зміст;
− вступ;
− основна частина;
− висновки щодо проекту;
− перелік посилань;
− додатки.
У рефераті (одна сторінка) студент коротко викладає основний зміст і
результати, отримані в курсовому проекті. Реферат відображає інформацію, яку
подано у курсовому проекті, у такій послідовності:
− відомості про обсяг роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків,
кількість джерел за переліком посилань;
− мета роботи;
− методи дослідження;
− результати роботи та їх новизна;
− рекомендації щодо використання результатів роботи;

− 5–10 ключових слів (словосполучень), що є найістотнішими для
розкриття суті роботи, які друкуються великими літерами у називному відмінку
в рядок, через кому.
Зміст, який подається на наступній після реферату сторінці, має містити:
вступ, найменування всіх розділів, підрозділів, пунктів, (підпунктів, якщо вони
мають заголовки) основної частини роботи, висновки, перелік посилань,
найменування додатків із зазначенням сторінок цих матеріалів.
У вступі (орієнтовний обсяг 1–2 сторіки), який розпочинається з нової
сторінки, викладають: оцінку сучасного стану проблеми; світові тенденції
розв’язання поставлених завдань; актуальність роботи; мету роботи та галузь
використання.
Текст пояснювальної записки розбивається на розділи і підрозділи.
Кожний розділ має закінчуватися відповідними висновками.
Основна частина має містити:
− характеристику об’єкта (процесу) автоматизації, типові промислові
механізми (ТПМ), що входять до складу агрегатів технологічного комплексу,
технологічні вимоги до автоматичної системи управління технологічним
процесом (АСУ ТП), обґрунтування засобів і методів, що використовуються
для підвищення ефективності функціонування об'єкта (процесу) автоматизації;
− математичний опис об’єкта, структурні схеми моделей, синтез
регуляторів, складання алгоритмів роботи автоматизованої системи керування
об’єктом (процесом), логічні формули, що відображають необхідний закон
функціонування структурних елементів системи, дослідження системи на базі
моделі;
− принципові

технічні

рішення

щодо

структури

та

алгоритмів

функціонування автоматизованого технологічного комплексу «АСУ ТП –
об’єкт

керування»,

узагальнену

структуру

типового

автоматизованого

технологічного комплексу (АТК), що містить індивідуальні електроприводи
(ЕП) з електродвигунами (ЕД), перетворювачами (П) і програмованими
мікроконтролерами (МК) у складі ЕП;

− вибір сучасної елементної бази (датчики, регулювальні та керуючі
пристрої, програмовані логічні контролери, модулі інтелектуальної периферії
та ін.), розробку нестандартних елементів, схеми електричні принципові,
систему візуалізації та засоби організації інформаційних промислових мереж,
що використовуються в АСУ ТП.
Висновки (орієнтовний обсяг 1–2 сторіки) розпочинають з нової
сторінки. Тут наводять оцінку отриманих результатів роботи з урахуванням
поставленого завдання; передбачувані галузі використання результатів проекту.
З нової сторінки наводять перелік посилань на літературні джерела.
Бібліографічні описи наводять у порядку їх згадування в тексті та відповідно до
стандартів у бібліотечній і видавничій справах.
Додатки можуть містити:
− допоміжні ілюстрації та таблиці;
− матеріали, які через великий обсяг або форму подання не можна
помістити в основну частину (креслення розроблених пристроїв, схеми,
фотографії,

проміжні

математичні

докази,

розрахунки;

протоколи

випробовувань; копії технічного завдання, програми робіт, інструкції,
методики, опис розроблених комп’ютерних програм та ін.).
2.2 Вимоги щодо оформлення курсового проекту
Курсовий проект оформлюють на аркушах форматом А4 (210 х 297 мм не
більше ніж 40 рядків на сторінці з висотою знаків не менше ніж 1,8 мм).
Розміри поля: верхнє, нижнє та праве – 10 мм, ліве – 25 мм. Рекомендується:
шрифт – Times New Roman, 14 пт; абзац – полуторна міжрядкова відстань,
відступ зліва і справа – 0, відступ першого рядка – 10 мм.
Власні імена наводять мовою оригіналу (з першим згадуванням
обов’язково). Структурні елементи «РЕФЕРАТ», «ЗМІСТ», «ВИСНОВКИ»,
«ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ» не нумерують, а їх найменування є заголовками
структурних елементів.

Розділи та підрозділи повинні мати заголовки. Пункти та підпункти
можуть мати заголовки. Структурні елементи та розділи мають починатися з
нової сторінки. Слід намагатися, щоб сторінка, яка передує початку нового
структурного елемента, розділу або підрозділу була заповнена не менш ніж на
75 %.
Заголовки структурних елементів і розділів необхідно розміщувати на
середині рядка та друкувати великими літерами без крапки в кінці. Заголовки
підрозділів, пунктів і підпунктів необхідно починати з абзацу. Відстань між
ними та наступним і попереднім текстом має бути не менше ніж два рядки (для
шрифту розміром 14 пт це складає 28 пт). Не можна розміщувати заголовок у
нижній частині сторінки, якщо після нього залишається тільки один рядок
тексту.
Розділи, підрозділи, пункти та підпункти нумеруються арабськими
цифрами. Номер підрозділу складається з номера розділу та порядкового
номера підрозділу, розділених крапкою, наприклад, 1.1, 1.2 тощо. Номер
пункту складається з номера розділу, номера підрозділу (якщо він є), та
порядкового номера пункту, розділених крапками.
Сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами в правому верхньому
кутку сторінок зі збереженням наскрізної нумерації всього тексту. Титульну
сторінку теж включають до нумерації, але номер сторінки не ставлять.
Ілюстрації необхідно розміщувати безпосередньо після тексту, у якому
вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають
бути посилання в проекті. На всі запозичені ілюстрації також мають бути
посилання. Усі ілюстрації, які виносяться на захист, необхідно навести в
основній частині пояснювальної записки або в додатках. Креслення, рисунки,
графіки, схеми, діаграми мають відповідати вимогам стандартів ЄСКД та
ЄСПД.
Ілюстрації

нумеруються

арабськими

цифрами

в

межах

розділу.

Наприклад, «Рисунок 3.2 – Функціональна схема системи» (другий рисунок
третього розділу).

Цифровий матеріал оформлюють у вигляді таблиць, яку слід розміщувати
безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній
сторінці. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті. Таблиці нумерують і
за необхідності надають назву. Слово «Таблиця» розміщується зліва над
таблицею, наприклад, «Таблиця 2.1 – Результати експерименту» (перша
таблиця другого розділу). Для підвищення наочності зображення цифрового
матеріалу рекомендується використовувати діаграми та гістограми.
Формули та рівняння наводять безпосередньо після тексту, у якому вони
згадуються, посередині рядка, з полями знизу та зверху не менше, ніж рядок.
Для набору формул у текстовому редакторі Microsoft Word рекомендується
використовувати об’єкт «Microsoft Equation» з такими розмірами символів:
звичайний – 14 пт, великий індекс – 10 пт, малий індекс – 7 пт, великий символ
– 24 пт, малий символ – 12 пт (такі рекомендації дійсні для розміру основного
шрифту – 14 пт).
Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового
номера, розділених крапкою. Наприклад, (2.4) – четверта формула другого
розділу. Номер проставляється в круглих дужках на рівні формули в крайньому
правому положенні на рядку.
Пояснення символів і числових коефіцієнтів формул слід наводити
безпосередньо під формулою, у тій самій послідовності, у якій вони надані у
формулі. Перший рядок пояснень починають з абзацу словом «де» без
двокрапки. Пояснення кожного символу необхідно починати з нового рядка.
Додатки потрібно розміщувати у порядку посилань на них у тексті.
Кожний додаток має починатися з нової сторінки. Додатки позначають
посередині рядка великими літерами /А, Б, В.../. Наприклад, «Додаток А». Далі,
симетрично до тексту, друкується заголовок додатка. Додатки повинні мати
спільну з рештою роботи наскрізну нумерацію сторінок. За необхідності текст
додатка можна поділити на розділи, підрозділи та пункти, наприклад, В. 4.1.3 –
пункт 4.1.3 Додатка В. Ілюстрації, таблиці, формули й рівняння необхідно
нумерувати в межах кожного додатка, наприклад: Рисунок Е.3, Таблиця А.1.

Якщо додаток являє собою документ, який має самостійне значення та
оформлюється згідно з вимогами до документа певного виду, то перед його
копією вкладають аркуш, на якому посередині друкують «ДОДАТОК __» і його
найменування. Сторінки копії документа нумерують, продовжуючи наскрізну
нумерацію сторінок роботи, незважаючи на власну нумерацію сторінок
документа.
2.3 Захист курсового проекту
На захист подається курсовий проект з необхідним для захисту
ілюстративним матеріалом. Захист повинен мати характер дискусії та
відбуватися

з

високою

вимогливістю,

принциповістю

і

збереженням

загальноприйнятої етики. Захист курсового проекту здійснюється перед
комісією у складі трьох осіб: провідний викладач з навчальної дисципліни,
відповідальний за спеціальність, завідувач (заступник завідувача) кафедри.
Тривалість захисту зазвичай не повинна перевищувати 10–15 хвилин. Для
доповіді за змістом проекту студентові дається не більш ніж 5–7 хвилин, для
відповіді на запитання – не більше ніж 10 хвилин.
Позитивна оцінка за виконання курсового проекту в цілому може бути
одержана лише за умови, що всі задачі, які поставлені в технічному завданні,
розв’язвні.
Рівень позитивної оцінки («задовільно», «добре» чи «відмінно»)
визначається глибиною опрацювання та якістю викладення матеріалу з
дослідження технологічних особливостей функціонування електромеханічної
системи енергоємного механізму та установки, розрахунку потужності його
електродвигуна, вибору силового електрообладнання, формування вимог до
ЕП, дослідження статичних і динамічних характеристик, розробки раціональної
системи керування ЕП.

3 СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТУ
Курсовий проект складається з чотирьох розділів:
1 Характеристика технологічного процесу, вимоги до автоматизованої системи
управління об’єктом (процесом)
1.1 Загальна характеристика технологічного процесу.
1.2 Характеристика автоматизованого технологічного комплексу.
1.3 Аналіз режимів роботи АТК. Вимоги до АСУ ТП.
1.4 Обґрунтування засобів і методів, що використовуються для
підвищення ефективності функціонування об’єкта.
1.5 Задачі проектування АСУ ТП.
Висновки щодо розділу.
2 Дослідження динамічних характеристик АТК
2.1 Математичний апарат АТК.
2.2 Розробка структурної схеми системи керування АТК зі зворотним
зв’язком за регульованими параметрами.
2.3 Синтез регуляторів АСУ ТП.
2.4 Аналіз динамічних процесів у АТК.
Висновки щодо розділу.
3 Розробка АСУ ТП
3.1 Розробка функціональної схеми АСУ ТП.
3.2 Розрахунок і вибір елементів системи.
3.2.1 Розрахунок і вибір силових елементів.
3.2.2 Вибір датчиків.
3.2.3 Вибір засобів керування АСУ ТП.
3.2.4 Вибір засобів організації інформаційних промислових мереж.
3.3 Режими роботи та алгоритми керування АСУ ТП.
Висновки щодо розділу.
4 Програмно-алгоритмічне забезпечення АСУ ТП
4.1 Обґрунтування програмного забезпечення АСУ ТП.
4.2 Розробка інтерфейсу системи візуалізації та керування АТК чи
технологічним процесом.
4.3 Алгоритми функціонування системи візуалізації та керування АТК.
Висновки щодо розділу.

4 ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ
Тема курсового проекту видається викладачем студентові індивідуально
згідно з тематикою наскрізного курсового та дипломного проектування.
Вихідними даними до курсового проекту є паспортні параметри та
характеристики технологічного обладнання електромеханічної системи об’єкта
проектування. Перелік тем курсового проекту.
1. Автоматизована система керування електропотягом.
2. Автоматизований комплекс деаерації рідини.
3. Автоматизована система керування підйомною установкою.
4. Автоматизована система керування верстатом типу 16К20Т1.
5. Автоматизація режимів випробувань асинхронних двигунів.
6. Автоматизована система керування електромобілем.
7. Автоматизована система моніторингу режимів роботи асинхронного
генератора у складі автономної системи електропостачання.
8. Автоматизована

система

керування

промисловим

насосним

комплексом.
9. Автоматизація процесу провітрювання виробничих приміщень.
10. Автоматизований комплекс завантаження руди в шаровий млин.
11. Автоматизована система керування, збору і обробки інформації
автомобіля з електричною трансмісією.
12. Автоматизована система керування скважним насосним комплексом.
13. Автоматизована система керування ліфтом.
14. Автоматизована система моніторингу режимів роботи асинхронних
двигунів.
15. Автоматизований комплекс шарошечного буріння.
16. Автоматизація процесу переміщення стола поздовжньо-стругального
верстату.
17. Автоматизована дільниця приготування комбікормів.
18. Автоматизований конвеєр обробки овочів.

19. Автоматизований комплекс відкритої розробки на базі роторного
екскаватора.
20. Автоматизований комплекс прийому вугілля збагачувальної фабрики.
21. Автоматизований комплекс подрібнення каменю.
22. Система

автоматизації

транспортно-технологічного

комплексу

підготовки і подачі злитків.
23. Система автоматизації обтискного прокатного стану.
24. Система

автоматизації

дільниці

ножиць

поперечного

різання

листового прокатного стану.
25. Система керування безперервним станом холодної прокатки.
26. Автоматизований

робототехнічний

комплекс

«станок–робот–

транспорт».
27. Автоматизована дільниця металообробки.
28. Автоматизований комплекс з багатопозиційним пресом.
29. Автоматизована система вентиляції та кондиціювання повітря.
30. Автоматизований

комплекс

життєзабезпечення

житлового

приміщення.
31. Автоматичне керування мікрокліматом в ангарних теплицях.
32. Автоматичне керування концентрацією розчинів мінеральних добрив.
33. Автоматизований комплекс зважування продукції.
34. Автоматизована система керування мікрокліматом в овочесховищах.
35. Автоматизований комплекс годування та поїння тварин.
36. Автоматизована система керування нагрівальним устаткуванням.
37. Автоматизований комплекс з перекачування стічних вод.
38. Автоматизована система енергозабезпечення сільського господарства.
39. Автоматизація електричних установок для підігрівання води, повітря
та отримання пари.
40. Автоматизація обкатування двигунів внутрішнього згорання.

5 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ
5.1 Аналіз об’єкта та визначення мети автоматизації
Перш ніж приступити до розробки АСУ ТП, необхідно детально
вивчити

об’єкт

автоматизації.

У

першому

розділі

виконується

опис

технологічного процесу, наводяться технологічна та інші схеми установки,
аналізуються конструкція, режими роботи, номінальні технічні показники та
паспортні характеристики електромеханічного й технологічного обладнання
комплексу.
Аналіз об’єкта може здійснюватися за індивідуальним планом, що
погоджується з викладачем, або у такому порядку:
1) технологічне призначення ділянки в загальному потоці виробництва
підприємства, характеристика продукції: а) показники, що характеризують
якість продукції, номінальні значення цих показників, допустимі відхилення від
номіналу; б) вид продукції, що випускається технологічною ділянкою; в) вплив
відхилень показників якості продукції ділянки на якість готових виробів;
2) характеристика матеріальних і енергетичних потоків: а) номінальні
значення витрат матеріальних і енергетичних потоків; б) діапазон зміни витрат
за

різних

режимів

в)

номінальні

й

роботи
граничні

технологічного
значення

устаткування

технологічних

або ділянки;

параметрів

(тиск,

температура, концентрація, рН тощо);
3) характеристика агрегатів ділянки: а) склад устаткування ділянки;
б) фізичні та хімічні процеси, що протікають в агрегатах; в) параметри, що
характеризують режими роботи агрегатів, межі припустимих змін цих
параметрів, можливість автоматичного контролю параметрів; г) способи впливу
на агрегат, що дозволяють установити необхідні режими роботи агрегату,
характеристика регулювальних органів; д) аварійні ситуації агрегатів, наслідки
для виробництва виникнення кожної з аварійних ситуацій і методи їх усунення,
частота появи цих ситуацій на відповідному виробництві.

На підставі аналізу визначається мета автоматизації та формуються
вимоги до створюваної АСУ ТП у такій послідовності [2, с. 21–30]:
− призначення системи;
− вимоги до точності й стабільності вихідних параметрів щодо заданих
значень і припустимі відхилення;
− вимоги до надійності роботи, до габаритів і маси;
− умови та режими експлуатації системи (термін служби, тривалість
безперервної роботи, температура, вологість, тиск, вібрації, прискорення,
радіаційні й біологічні впливи);
− умови обслуговування та ремонту.
Слід пам’ятати, що в умовах виробництва вимоги до системи
автоматизації виробничого процесу ретельно аналізуються розробником АСУ
ТП за такими пунктами:
- визначення достатності та виконуваності заданих вимог до проектованої
системи;
- уточнення й узгодження вимог до АСУ ТП із замовником, пошук
компромісних рішень, що враховують інтереси обох сторін (замовник прагне до
розробки системи в короткий термін з найкращими характеристиками, а
розробник обмежений реальними можливостями й відповідальністю реалізації
заданих характеристик у встановлений термін проектування).
5.2 Дослідження динамічних характеристик технологічного об’єкта
У другому розділі необхідно розробити структурну схему системи
керування АТК, розв’язати задачі керування технологічним об’єктом (ТО),
базуються на детальному вивченні властивостей та характеристик об’єкту
автоматизації. При цьому характеристики об’єкта, що забезпечують керування
ним – керуючі (вхідні) параметри, а характеристики технологічного процесу –
вихідні параметри.
Досить точний і математично обґрунтований опис залежності між
вхідними і вихідними параметрами ТО відображує алгоритм функціонування.

Якщо алгоритм функціонування реалізований

у вигляді комп’ютерної

програми або на моделювальній установці іншого типу, то його називають
моделлю технологічного об’єкта. Алгоритм функціонування, оформлений у
вигляді сукупності математичних виразів, називають математичною моделлю.
Для побудови моделі ТО алгоритм функціонування досліджуваного об’єкта
звичайно розділяють на окремі математично однорідні типові ланки чи
елементи (декомпозиція алгоритму).
Після цього модель будується у вигляді сукупності типових ланок,
об’єднаних характерними для цього ТО зв’язками та проводиться дослідження
функціонування ТО шляхом подачі на модель типових збурювань. Придатність
отриманої моделі для опису досліджуваного ТО може бути оцінена шляхом
обчислення величини I сумарного квадратичного відхилення цих розрахунків
на моделі Yp від результатів експериментального дослідження ТО Yе:
n

I = ∑ (Y jе − Y jр )

2

(5.1)

j +1

Чим менша величина I, тим краще модель.
Різноманіття технологічних процесів обумовило різноманіття моделей ТО
та

методів

їх

одержання.

Останні

поділяються

на

аналітичні

та

експериментальні.
Аналітичні методи базуються на знанні фізичних, хімічних та інших
законів, що визначають функціонування технологічного об’єкта. Якщо
теоретичних знань недостатньо, то застосовуються експериментальні методи,
коли параметри моделей визначаються дослідним шляхом. Для складання
алгоритму

функціонування

аналітичним

шляхом

технологічний

об’єкт

зображують у вигляді сукупності типових ланок, у кожній з яких відбувається
однократне перетворення енергії. Такі ланки називають динамічними ланками.
Вони описуються диференціальними рівняннями не вище другого порядку.
Математичний опис ланок цього типу проводиться в такому порядку.
1. Вихідний параметр розглянутої ланки Q, а керуючий (вхідний) параметр
різницею потенціалів U.

2. Описувану ланку зобразимо у вигляді контуру, у якому сума різниць
потенціалів має дорівнювати нулю:
m

Uj =0.
∑
j=1

(5.2)

3. Зв'язки між окремими ланками, що відображають технологічний
елемент, формуються виходячи з умови рівності нулю суми витрати продукту в
будь-якому розгалуженні:
n

∑
j=1

Як

приклад

розглянемо

dQ j
dt

=0.

рівняння

(5.3)
характерних

для

систем

електромеханічного перетворення енергії електричної та механічної ланок.
1. Рівняння ланцюга якоря двигуна постійного струму:
u − eя = LЯ

diЯ
+ RЯ i Я ,
dt

iя =

dq
,
dt

(5.4)

де u – напруга, прикладене до ланцюга якоря; ея – ЕРС якоря, причому
передбачається,

що

позитивний

напрямок

ЕРС

якоря

протилежний

позитивному напрямку напруги; Lя й Rя – індуктивність і активний опір у
ланцюзі якоря; q – стерпний електричний заряд.
2. Рівняння механічної ланки двигуна, що працює в умовах наявності
сухого (Mс) та грузлого тертя з коефіцієнтом в’язкості βc:
M − Mс = J

dω
+ β сω ,
dt

ω=

dϕ
,
dt

(5.5)

де ϕ – кут повороту вала двигуна (позитивний напрямок моменту Mс
вибирається протилежним позитивному напрямку моменту двигуна M).
У першому прикладі маємо: Qj – заряд q, що переноситься; Uj – ЕРС і
спадання напруги в розглянутому контурі; у другому прикладі Qj – кут
повороту ϕ; Uj – момент двигуна й моменти опору в розглянутій механічній
ланці.
Повний алгоритм функціонування ТО одержують шляхом установлення
зв’язків між динамічними ланками, що входять до його складу. У результаті
одержують багатоконтурну модель, яка буде подана у вигляді однозв’язної або
багатозв’язаної системи.

У багатьох випадках моделі ТО суттєво нелінійні. Як приклад розглянемо
тривимірну систему рівнянь, що описують рух механізму по прямої лінії зі
швидкістю v з початку координат у точку з координатами x, y і z:
dx
=
dt
dy
=
dt
dz
=
dt



x2 + y2 + z2 

vy


2
2
2
x +y +z 

vz

x 2 + y 2 + z 2 
vx

(5.6)

Рівняння (5.6) задають проекції швидкості v переміщення робочого органу
в просторі на координати x, y і z у межах поточного кадру програми. Рівняння
такого типу використовуються в системах числового програмного керування
(ЧПУ) для обчислень проміжних точок заданої траєкторії руху за лінійної
інтерполяції. Система рівнянь (5.6) відповідає випадку, коли початок координат
сполучається з початковою точкою чергової лінійної ділянки траєкторії (з
початковою точкою кадру програми), а координати x, y і z відповідають
кінцевій точці у цьому кадрі, що відповідає завданню переміщення на
збільшення. Загальний вид траєкторії руху визначається законом зміни
координат x, y і z від кадру до кадру. Для використання типових програм
розв’язування рівнянь, записаними у матричній формі, нелінійні рівняння
лінеаризуються в межах дослідження поведінки точок технологічного об’єкта.
Експериментальне дослідження технологічних об’єктів і вхідних до
їхнього складу ланок звзвичай має на меті підтвердження правильності
моделей, складених аналітичними методами. Однак можливі випадки, коли
аналітична модель відсутня. Це можливо, якщо об’єкт недостатньо вивчений
або якщо розробка аналітичної моделі для проведення експериментальних
досліджень занадто трудомістка й економічно не виправдана. У таких випадках
ставиться завдання одержання моделей на підставі обробки результатів
експерименту.

Процес

установлення

відповідності

підсумків

експериментальних

досліджень теоретичним викладкам про досліджуваний об’єкт називають
ідентифікацією об’єкта.
Результати експериментальних досліджень залежать від ряду чинників,
що важко враховуються, багато з яких мають випадковий характер. До таких
чинників належать:
–

розкид параметрів досліджуваних об’єктів;

–

зміна параметрів об’єктів у процесі випробувань, у тому числі й

відмови устаткування;
–

розкид параметрів оброблюваних матеріалів;

–

розкид показань (погрішності) вимірювальної апаратури.

Дія зазначених чинників призводить до того, що за тих самих вхідних
(керуючих) впливів у різних серіях випробувань значення вихідних параметрів
випробуваного

об’єкта

виявляються

різними.

Під

час

моделювання

технологічного об’єкта за результатами експериментальних досліджень
виникає завдання оцінювання розподілу вихідних параметрів і визначення їх
однозначної (детермінованої) залежності від керуючих впливів в умовах дії
випадкових

чинників.

Для

одержання

надійної

детермінованої

моделі

технологічного об’єкта в умовах розкиду результатів експериментальних
досліджень використовують методи теорії імовірності, на яких заснований
регресійний аналіз результатів експерименту. Так регресію вихідного параметра
y на вхідний параметр x описує функція f(x), що приблизно передає імовірнісну
залежність y від x. У результаті функція y подається у вигляді суми:
y = f (x ) + h(x, y ),

(5.7)

де h (x, y) – поправковий член.
Передусім план звичайно висувається завдання визначити, як у середньому
змінюється величина y зі зміною керуючого впливу x. Це завдання найкраще
розв’язуються за допомогою функції регресії y = g(x), де

m

g(x) = ∑ y j Py\ x (y j ) ,

(5.8)

j=1

де m – кількість різних значень y, отриманих з дослідів, зроблених за заданого
значення x;
y – значення y, отримані за заданої величини x;
j

Py / x ( y ) – умовна ймовірність того, що y = yj за заданога значення x.
j

Під час практичного визначення y = g(x) зі співвідношення:
yi =

1 k
∑ yj ,
k j=1

(5.9)

де k – кількість зроблених вимірів величини y при x = xi.
При k→∞ має місце yi→g(xi).
Функція регресії g(x) відрізняється тим, що середній квадрат відхилення її
від шуканої функції y(x) менше середнього квадрата відхилення y від будь-якої
іншої функції f(x), що приблизно передає імовірнісну залежність y(x). У
загальному випадку функція регресії має нелінійний характер, уначлідок чого
виникає

завдання

її

лінеаризації.

Найкращим

лінійним

наближенням

імовірнісної залежності y(x) є лінійна регресія y на x, яка може бути подана в
такому вигляді:
y= r

де y0 =
x0 =

Sy
Sx

(x - x0 )+ y0 ,

(5.10)

1 n
∑ yi – середнє значення y у заданому діапазоні вимірювання x;
n i=1

1 n
∑ xi – середнє значення x у заданому діапазоні;
n i=1

n – кількість експериментальних точок y(x) на інтервалі, що апроксимується;
1 n
1 n
2
Sy =
(yi - y0 ) та S x =
(xi - x0 )2 – незміщені стандартні відхилення y та
∑
∑
n - 1 i=1
n - 1 i=1

x від їхніх середніх значень;
r=

1
(n - 1)S y S x

n

∑ (y - y
i=1

0

)(x - x0 ) – емпіричний коефіцієнт кореляції.

Коефіцієнт r показує, наскільки добре в середньому може бути зображена
величина y у вигляді лінійної функції від x. Якщо всі експериментальні точки

y(x) лежать на одній прямій, то │r│=1, а лінійна залежність y(x) є абсолютно
точною. При r = 0 величини y та x є некореляційним. Звідси випливає, що при
малих r зв'язувати y та x лінійною залежністю не має сенсу.
Розглянемо приклад для даних наведених у табл. 5.1, що відображають
залежність струму I, споживаного нагрівальним елементом, від напруги U на
його клемах. Дані записувалися один раз у добу. Числа m показують, скільки
раз фіксувалися однакові пари U і I. Уважаючи залежність I(U) лінійною,
визначити опір Rн нагрівального елемента.
Таблиця 5.1 – Залежність струму нагрівального елемента від напруги

U, B
I, A
m

23
24 24,5 24,5 25 25,5 26
26
26 26,5 26,5 27
27
28
0,22 0,24 0,23 0,24 0,25 0,26 0,23 0,25 0,27 0,24 0,26 0,28 0,26 0,27
2
4
3
2
1
1
2
1
2
1
1
2
1
3

Позначаємо U = x, а I = y та за складовими рівняння (5.10) (ураховуючи,
що загальна кількість точок I(U) з урахуванням m, дорівнює n = 26) визначаємо:
x0 = 25,5; y0 = 0,248; Sx = 1,49; Sy = 0,0185; r = 0,793.
Відповідно лінійна регресія y на x згідно з (5.10), така:
y = 0,793

0,0185
(x - 25,5)+0,248.
1,49

Після спрощення та повернення до U і I одержимо:
I≈0,0098 U; R =
í

1
= 102 Ом.
0,0098

Якщо лінійна регресія незадовільна (коефіцієнт кореляції r близький до
нуля), то застосовують більш точні апроксимації рівняння регресії (5.8) за
допомогою полінома виду:
m

y = ∑ a x , m > 1,
j

j

=0

j

(5.11)

або за допомогою експонентної регресії, особливо корисної ідентифікації
поводження технологічного об’єкта в динаміці:

y = aebx

(5.12)

Коефіцієнти апроксимульних функцій вибирають таким чином, щоб
мінімізувати сумарне квадратичне відхилення виду (5.1) вибраної регресії від
експериментальних даних.
Після встановлення залежності між вхідними та вихідними параметрами
ТО, необхідно визначити керуючі впливи та сформулювати цільову функцію
Fц , що чітко відображає залежність між параметрами технологічного процесу

та критерієм її оптимальності. Для оптимізації останньої слід керуватися тим,
що:
–

статична

оптимізація

припускає,

що

параметри

оптимального

функціонування техпроцесу визначаються до його початку;
– динамічна оптимізація – пошук оптимального режиму під час
виконання технологічним об’єктом заданої виробничої програми. При цьому
крок оптимізації – кожна чергова спроба зміни параметрів

у напрямі

оптимального режиму;
– лінійне програмування – сукупність методів визначення параметрів
оптимального режиму в умовах, коли цільова функція та рівняння обмежень,
що діють у керованому техпроцесі, лінійні. Основне завдання лінійного
програмування–визначати максимум або мінімум функції;
– градієнтні методи застосовуються, якщо рівняння цільової функції або
рівняння

обмежень

техпроцесу

є

нелінійними.

Ознакою

досягнення

оптимального режиму є рівність нулю всіх значень функції ∂F ∂x . При цьому
ц

i

подвоєння кроку (збільшення або зменшення) без розрахунків нових значень
∂F ∂x
ц

i

застосовується для прискорення пошуку оптимального режиму та

запобігання рискання;
– гранично припустимий оптимальний режим (граничне регулювання)–це
оптимальний режим, який реалізується в одній із граничних точок області
припустимих значень параметрів техпроцесу, коли потрібний екстремум –
цільової функції не може бути досягнутим через наявні технологічні
обмеження.

Якість оптимізації цільової функції повинна має оцінена у перехідних
процесах, що характеризуються різними показниками – тривалістю процесу,
його характером (аперіодичний, з коливанням тощо), а також відхиленням
регульованої величини від заданого значення під час перехідною процесу
(динамічна похибка). Окрім того, для працездатності АСУ ТП важливим є
забезпечення допустимого за технологічними умовами відхилення дійсного
значення регульованого параметра від його заданої величини після завершення
перехідного процесу (статична похибка).
5.3 Розробка АСУ ТП
У третьому розділі на підставі проведеного аналізу, відповідно до
визначеної мети автоматизації та сформульованих вимог до АСУ ТП,
приймаються принципові технічні рішення щодо остаточної структури та
алгоритмів функціонування автоматизованого технологічного комплексу.
5.3.1 Розробка структури АСУ ТП
Узагальнена структура типового автоматизованого технологічного
комплексу (АТК) зображена на рис. 5.1. Типові промислові механізми (ТПМ),
що входять до складу агрегатів технологічного комплексу, оздоблено
індивідуальними

електроприводами

(ЕП)

з

електродвигунами

(ЕД),

перетворювачами (П) та програмованими мікроконтролерами (МК).
Спільну

роботу

приводів

і

механізмів,

що

входять

до

складу

технологічних агрегатів, координує промисловий логічний контролер ПЛК.
Координацію сумісної роботи агрегатів технологічного комплексу здійснює
спеціалізований персональний комп’ютер ПК, який входить до станції
оператора СО.
Через

магістральний

перетворювач

МП

здійснюється

зв’язок

технологічного комплексу з розподіленою системою управління технологічним
процесом. Контроль агрегатів і керуваннями ними може здійснюватися з
периферійних пультів операторів ПО.

Взаємодія контролерів, промислових комп’ютерів і пультів операторів
забезпечується за допомогою однієї з стандартних інформаційних промислових
мереж (fieldbus): Bitbus, Modbus, Profibus, CANopen, DeviceNet [1, с. 17–27].

Рисунок 5.1 – Узагальнена структура АТК:
ЕП – електропривод, ЕД – електродвигун; П – перетворювач; МК –
програмований мікроконтролер ; ПЛК – програмований логічний контролер;
ПО – пульт оператора; МП – магістральний перетворювач; СО – станція
оператора
У процесі розробки структури та алгоритмів функціонування АСУ ТП
слід керуватися наступними принципами та правилами [5, с. 334–339]:
1) АСУ ТП слід будувати з розрахунком на забезпечення безпосередньої
участі оператора у функціонуванні АТК за рахунок реалізації інтерфейсу
«людина–машина»;
2) АСУ ТП будуються за ієрархічним принципом, згідно з яким на
нижньому рівні знаходяться силові електроприводи та виконавчі механізми, на
середньому рівні здійснюється регулювання окремих технологічних параметрів
засобами ПЛК, на верхньому рівні забезпечується загальне керування

технологічним

процесом,

обробка

та

накопичення

великих

обсягів

технологічної інформації, обмін інформацією з оператором, нижчими та
вищими рівнями ієрархії тощо;
3) під час розробки алгоритмів функціонування АСУ ТП необхідно
дотримуватись модульної ієрархічної будови складних комплексів програм, які
можуть бути зображені у вигляді взаємопов’язаних підсистем кількох рівнів,
кожен з яких побудовано за єдиним принципом.
Алгоритми функціонування елементів АСУ ТП нижчих рівнів слід
використовувати у якості операторів для алгоритмів функціонування вищих
рівнів. Отже, алгоритм кожного ієрархічного рівня одночасно є оператором
наступного рівня.
Такими ієрархічними рівнями для алгоритмів функціонування є:
– команда;
– макрокоманда (сукупність команд);
– стандартна підпрограма;
– функціональна або службова програма;
– функціональний алгоритм;
– система керуючих алгоритмів.
5.3.2 Розрахунок та вибір елементів системи
5.3.2.1 Обґрунтований вибір силових елементів
Режим

роботи

силового

технологічного

обладнання

визначається

характером навантаження та особливостями технологічного процесу.
Головною вимогою у виборі силових елементів АСУ ТП є відповідність
їх потужності умовам технологічного процесу.
Відповідно до прийнятої будови АСУ ТП вибирається технічне
оснащення, що потребує використання додаткових силових елементів. Типова
структурна схема електропостачання електротехнічного обладнання зображена
на рисунку 5.2.
Автоматичні вимикачі є захисними апаратами багаторазової дії і
призначені для захисту обладнання від коротких замикань і перевантажень за

струмом.

>ϭ
>Ϯ
>ϯ
W

У

ланцюгах

технологічного

живлення

обладнання

слід

застосовувати автоматичні вимикачі з
відповідною

характеристикою

конструктивному

та

виконанні

урахуванням

номінальних

максимальних

значень

з
і

струмів

споживання.
Для

захисту

технологічного

обладнання у разі внутрішніх коротких
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у
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устаткування
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живлення

застосовуються
(долі
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Магнітний

контактор
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для
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дистанційного керування живленням, а
також для виконання захисних функцій
технологічного обладнання.
Мережний
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якщо
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Рисунок 5.2 – Структурна схема

обладнання або якщо довжина кабелю

електропостачання технологічного

між джерелом живлення та електронним

обладнання

пристроєм менше 10 м.
Під

час

роботи

деяких

типів

обладнання генеруються вищі гармоніки струму, які спотворюють форму та
симетрію фаз живлячої напруги. Чим більша потужність таких пристроїв, тим
вони більше спотворюють систему електропостачання. Вищі гармоніки струму
призводять

до

додаткових

витрат

у

магнітопроводах

двигунів

і

трансформаторів, що підключені до цієї мережі електропостачання. Окрім того,
вищі гармоніки можуть призвести до нестабільної роботи електронних
приладів.
У разі раптових коротких замикань на вході і виході електронного
пристрою або грозових перенапруг у мережі мережний дросель обмежує
швидкість наростання струму у ланцюгах обладнання, що забезпечує успішне
спрацьовування електронного струмового захисту устаткування.
Для забезпечення електромагнітної сумісності (ЕМС) на вході живлення
певних типів обладнання рекомендується застосовувати радіочастотні фільтри
(РЧ-фільтри). Більшість таких пристроїв такого типу мають вбудовані
радіочастотні фільтри, що задовольняють вимогам певного класу згідно ДСТУ,
ГОСТ і т. д. Випромінювання радіоперешкод може бути додатково зменшено
застосуванням екранованих кабелів, металевих кожухів та екранів. Проте, в
деяких випадках для виключення впливу радіоперешкод на роботу електронної
апаратури, яка підключена до цієї ж мережі, потрібне застосування додаткових
зовнішніх фільтрів.
5.3.2.2 Обґрунтований вибір датчиків
У сучасних АТК контролю підлягають температура в комутаційних
апаратах,

вузлах

електродвигунів,

керованих

перетворювачів,

опорах

механізмів у технологічному процесі; ступінь вібрацій у всіх функціонально
значущих механічних вузлах системи; зношування технологічного обладнання
та ін.
Як основні контрольно-вимірювальні засоби застосовуються датчики, що
безпосередньо сприймають зміни контрольованого параметра й перетворюють
ці зміни на механічні або електричні сигнали.
Переважно датчики являють собою єдиний виріб (власне датчик і
перетворювач), що має на виході електричні уніфіковані сигнали: релейні,
безперервні струмові (0...5 мА, 0...20 мА) і безперервні напруги постійного
струму (0...10 мВ, 0...50 мВ, 0...1 В, 0...10 В, 0...12 В, 0...24 В), безперервні
частотні (1500...2500 Гц, 4000... 8000Гц), безперервні напруги змінного струму

частотою 50 Гц (0...1 В, 0...2 В) та ін. Названі електричні сигнали визначені
стандартами.
Датчики оцінюються за точністю, лінійністю та роздільною здатністю,
частотною характеристикою, вхідним і вихідним імпедансом (повного опору),
характеристикою шуму та ін. За структурою побудови, залежно від способу
з’єднання елементів, датчики можуть бути з послідовним перетворенням,
диференціальні та компенсаційні [3].
У

системах

автоматичного

керування

електроприводом

сигнали,

пропорційні до струму, знімаються із шунтів, трансформаторів струму.
Перетворені сигнали датчиків використовуються також для вимірювання ЕРС,
потужності, потоку і т. д.
Як датчики швидкості в регульованих електроприводах середньої та
великої потужності за невисокої точності регулювання швидкості застосовують
тахогенератори постійного струму серії ПТ і змінного струму серії ТТ. Вони
мають низькі оборотні та полюсні пульсації та високу лінійність і стабільність
характеристик. Тахогенератори серій ПТ і ТТ мають значні розміри і масу,
використовуються в основному як датчики швидкості у потужних приводах
прокатних станів, агрегатів паперової, хімічної промисловості та як датчики
швидкості потужних турбоагрегатів.
Для приводів середньої потужності, які не вимагають високої точності
регулювання швидкості, використовують тахогенератори постійного струму
серій ЕТ, ТМГ, ТД.
Вибір типу датчика температури в основному визначається діапазоном
зміни вимірюваної температури та умовами експлуатації. Для вимірювання
температури

використовують

термопари,

термоопори,

напівпровідникові

датчики та пірометри.
Для вимірювання тиску та витрати рідини або газу розроблені
безконтактні тензометри – прилади, що забезпечують істотне збільшення
похибки та стабільності, які розміщують безпосередньо на діафрагмі, що
сприймає тиск і усуває механічні деталі.

Витрату рідини зазвичай вимірюють датчиками перепаду (різниці) тиску
або механічними контактними датчиками (наприклад турбінами).
Диференціальні

манометри

(дифманометр)

різних

систем

використовують для вимірювання технологічних параметрів витрати рідини,
газу або пари, різниці тиску (перепаду), надлишкового тиску (напору),
розрідження (тяги), рівня рідини у відкритих резервуарах і в резервуарах під
тиском.
Для вимірювання рівня рідини та його зміни широко застосовують
поплавкові

датчики,

диференціальні

датчики

тиску,

ультразвукові

та

радіоактивні.
Поплавкові датчики вирізняються простотою та різноманітністю методів
перетворення змін вимірюваного рівня на показання відлікового пристрою.
Однак під час вимірювання рівня грузлих рідин вони працюють незадовільно.
5.3.2.3 Вибір засобів керування АСУ ТП
Як зазначалося раніше, загалом до складу АСУ ТП, окрім силового
технологічного обладнання, входять: програмовані логічні контролери; модулі
інтелектуальної периферії; системи візуалізації і обслуговування; засоби
організації інформаційних промислових мереж; персональні комп’ютери [8, 9,
10, 11].
Контролери можуть мати різні варіанти виконання, але завжди
передбачають

можливість

варіювання

конфігурації

завдяки

модулям

розширення та периферійним модулям. Залежно від завдань автоматизації,
вибирають і розміщують на системній шині контролера різноманітні
периферійні модулі: цифрового й аналогового введення/виведення, попередньої
обробки сигналів, узгодження та організації додаткових інтерфейсів.
Модулі
розв’язують

інтелектуальної
специфічні

периферії

задачі

самостійно

керування

у

реальному

(вимірювання,

часі

регулювання,

стабілізація, позиціонування) шляхом використання вбудованих периферійних

процесорів, які зв’язуються з центральним процесором через власні канали
введення/виведення інформації.
Системи візуалізації та обслуговування можуть будуватися на панелях
оператора; програмованих терміналах; локальних або центральних системах
візуалізації та обслуговування.
5.3.2.3 Вибір засобів організації інформаційних промислових мереж
Інтерфейси зв’язку поділяються на інтерфейси базового модуля та
комунікаційні інтерфейси, що використовують різні протоколи обміну.
Інтерфейси базового модуля SST1 і SST2, у яких використовуються
стандартні інтерфейси RS-485 і RS-232C, призначені для зв’язку з пультом
керування приводом і пультом дистанційного керування.
З’єднання між пультом оператора та портом Х300, що обслуговується,
відбувається через послідовний інтерфейс RS-485 з USS-протоколом.
Є набір комунікаційних і інтерфейсних модулів, що забезпечують зв’язок
контролера з мережами технологічного рівня керування.
Зв’язок з мережею Profibus-DP здійснюється через модуль СВР
(Communication Board Profibus), а з мережею Can – через модуль СВС
(Communication Board Can). Модулі SLB (Simolink Board) і SCB2 (Serial
Communication

Board)

забезпечують

зв’язок

з

іншими

приводами

з

використанням протоколів: USS, Simolink, Peet-to-peet («точка–точка»).
Відповідно до завдань управління всі комунікаційні та інтерфейсні
модулі підключаються в електронному блоці до слотів (установлювальних
рознімань для плат) А, С, D, E, F, G.
USS-протокол є спеціальним протоколом фірми «Siemens», базою якого є
інтерфейс RS-485. Він забезпечує зв’язок 32 пристроїв за технологією
«ведучий–ведений»; USS-протокол підтримує тільки один ведучий пристрій і
31 ведений пристрій. Ведучим пристроєм є пристрій вищої системи
(технологічні контролери, персональні комп’ютери, сумісні розподілені
системи управління інших фірм). Електроприводи в таких системах зв’язку є
веденими пристроями.

Використовуючи

описані

мережні

засоби,

можна

забезпечувати

керування приводами з різними варіантами їх підключення: послідовного та
паралельного

ввімкнення

«точка–точка»;

шинного

ввімкнення

з

USS-

протоколом з управлінням від ведучого пристрою [3].
5.3.3 Алгоритми роботи АСУ ТП
Розрізняють такі алгоритми керування ТО:
– стабілізація параметрів техпроцесу під час різних збурювань;
– програмне керування технологічним циклом;
– автоматична оптимізації техпроцесу під час розв’язування виконання
виробничого завдання.
Системи стабілізації застосовують у випадках, коли із заданою точністю
необхідно підтримувати вихідні параметри ТО на певному рівні. Режими
роботи систем стабілізації можуть бути різними, залежно від режимів роботи
промислових установок у технологічному процесі. До таких установок
належать: безперервні прокатні стани, папероробні машини, установки для
виробництва полімерних матеріалів, кордних тканин та ін. [3, 44].
Управління складними рухами ВО, що містить циклові, позиційні,
контурні рухи, виконується пристроєм ЧПУ [36, 37]. До складу програмного
забезпечення ЧПУ входять прикладні та системні програмні засоби реального
часу, об’єднані проблемно-орієнтованою базою даних.
Слідкувальні та позиційні системи використовують у промислових
маніпуляторах і роботах, механізмах подач металообробних верстатів та інше
[3]. Характерною для таких приводів є наявність модулів вимірювання та
регулювання положення.

5.4 Програмно-алгоритмічне забезпечення АСУ ТП
Стандартне програмне забезпечення вибирають відповідно до задач
програмно-логічного та безперервного управління, діагностування, контролю
стану функціональних вузлів обладнання, відображення поточної інформації
технологічного процесу.
Більшість задач керування в рамках АСУ ТП вимагає не стільки
обчислювальних арифметичних операцій (хоча іноді, необхідні й вони), скільки
логічних операцій, без яких не обходиться жоден процес керування. Логічні
операції відбуваються над сигналами, які або приходять по каналах зворотного
зв’язку від датчиків технологічних параметрів, або виробляються різними
керуючими пристроями в складі АСУ ТП. Сигнали логічного типу (дискретні
сигнали) набувають значення 0 або 1. Вони або надходять у ПЛК через
дискретні модулі входів (сигнали зворотного зв’язку), або видаються із ПЛК
через дискретні модулі виходів на виконавчі пристрої (керуючі сигнали).
Одержання

інформації

про

сигнали

зворотного

зв’язку

називається

опитуванням входів.
Оскільки інформація про дискретний сигнал набуває значення 0 або 1, то
для

її

зберігання

застосовують

комірку

пам’яті

тригерного

типу.

І

програмуванні кожну комірку пам’яті називають бітом. У системі логічного
керування кожний дискретний сигнал функціонує у вигляді логічної змінної.
Кожний біт у системі програмування ПЛК є такою логічною змінною або
константою і може відповідно ухвалювати значення або 0, або 1. У
програмуванні мають справу не із самими сигналами, а з бітами, за допомогою
яких вихідні сигнали існують у пам’яті ПЛК. Біт – це елементарний обсяг
адресації в стандартних системах програмування ПЛК. Можливі й інші об’єкти
адресації, у тому числі числові величини.
Порядок програмування ПЛК визначається міжнародним стандартом IEC
61131-3. Окрім об’єктів – бітів у ньому передбачена можливість об’єднання
бітів у слова. Передбачені такі формати слів:

B – байт, що складаються з 8 біт і призначений для позначення символів,
що застосовуються під час програмування ПЛК;
W (Word) – слово одинарної довжини, становить 16 біт; такі слова
застосовують для запису сукупностей бітів, а також чисел від -32768 до 32767;
D (Double) – слово подвійної довжини, тобто довжиною 32 біи; воно може
бути використане для запису алгебраїчних величин, як і слово одинарної
довжини;
F (Floating) – слово з плаваючою крапкою (воно ж – із плаваючою комою)
застосовується в алгебраїчних та інших математичних операціях.
Для позначення об’єктів адресації ПЛК використовують такі символи:
I (Input) – біт входу (відображення дискретного вхідного сигналу);
Q (Output) – біт виходу (відображення дискретного вихідного сигналу);
X – позначення бітового формату для адресації;
M (Memory) – біт пам’яті (проміжна змінна) або початок позначення
величини, що зберігаються в пам’яті ПЛК;
K – константа;
S – системний біт, що контролює коректність функціонування ПЛК під
час виконання прикладної програми;
L (Label) – мітка.
Перш ніж приступати до написання тексту прикладної програми,
необхідно визначити адреси комірок пам’яті, у яких зберігатимуться значення
змінних і постійних величин, які фігурують у програмі, що складається.
Адресація починається знаком %, що є символом стандарту IEC 61131-3. Потім
записується тип об’єкта, що адресується: I – вхід, Q – вихід, М – внутрішня
(проміжна) змінна та ін. Після цього вказується формат об'єкта (біт або слово
того або іншого типу) і номер біта або регістр пам’яті, який цим об’єктом
зайнятий. Номера бітів, призначених для зберігання інформації про стан
дискретних входів і виходів, задаються у чітко визначеному порядку. При
цьому старша цифра номера має відповідати номеру кошика (шасі, крейта), у
якому встановлений модуль, що містить адресований вхід або вихід, наступна

група цифр має відповідати номеру модуля, остання група цифр – це номер
входу (або виходу), який призначено в даному модулі для подачі на нього
сигналу, що адресується. У пам’яті ПЛК остання група цифр, про яку
згадувалося вище, є номером біта, у якому запам’ятовується стан входу або
виходу, що адресується. Номер біта визначається від номера регістру крапкою.
Наприклад, % I12.5 означає, що в бітове гніздо 5 регістру 12, розташованого в
нульовому кошику (нулі перед першою значущою цифрою опускаються),
надходить сигнал про стан входу 5 модуля входів № 12. Номери комірок
пам’яті, призначених для зберігання внутрішніх змінних, розподіляються на
розсуд програміста.
Стандартом IEC 61131-3 визначено п’ять мов програмування ПЛК, що
опираються на загальну систему адресації, на стандартизовані загальні
елементи: символи, формати даних і змінних. Це дозволяє програмувати ПЛК
будь-якою стандартною мовою програмування, залежно від характеру
розв’язуваного завдання та вимог проектувальника системи автоматизації.
Розташувавши розглянуті мови програмування ПЛК у порядку складності
реалізованих ними функцій, одержимо такий ряд.
LD (Ladder Diagrams), – мова «сходових діаграм», або мова релейноконтактних схем (РКС). Вона є собою графічною інтерпретацією процесу
розробки керування. Керуюча програма мовою LD складається з релейних
керуючих ланцюжків, щаблів, відображуваних на дисплеї комп’ютера, на якому
проводиться програмування, разом з обмежувальними умовними лініями
електроживлення. З’являється зображення, що дещо нагадує сходи. Ця
«сходова» конструкція автоматично переводиться на мову машинних кодів і
транслюється в ПЛК. Мова LD зручна для програмування щодо розв'язання
нескладних завдань керування і є основною для багатьох ПЛК молодших
класів.
IL (Instruction List) – мова набору інструкцій. У його основу покладено
своєрідний метод відображення логічних формул булевої алгебри, коли вони
виписуються у вигляді колонок інструкцій (команд), розділених на дві частини:

ліворуч

записується

код

операції

в

зручному

для

запам’ятовування

(мнемонічному) виді, а праворуч – адреса логічної змінної, над якою має бути
зроблена зазначена операція. Мова IL – найбільш зручна й ефективна мова
програмування низького рівня. В її основу покладена мова STEP5 фірми
SIEMENS.
FBD (Functional Block Diagrams) – мова функціональних блоків. Ця мова
походить від структурних і логічних схем автоматичного керування, знайомих
кожному фахівцеві в галузі автоматизації. Техніка проектування мовою FBD
зводиться до відображення на дисплеї комп’ютера системи керування у вигляді
набору

стандартних

функціональних

блоків

(зазвичай

у

вигляді

прямокутників), з’єднаних між собою лініями, що відображають логічні або
інші зв’язки між ними. Кожний блок забезпечує реалізацію тієї або іншої
логічної або арифметичної функції, спеціальної функції керування (наприклад,
ПІД-регулятора, таймера), функції порівняння та ін. Усередині кожного блока
розташовується

позначення

виконуваної

ним

функції.

Вхідні

сигнали

підводяться з лівого боку блоків, а вихідні виводяться з правого боку.
Обов'язково мають бути зазначені джерела сигналів для всіх входів блока, а
також приймач для вихідного сигналу (не повинно бути неприєднаних входів і
виходів). Якщо вихідний сигнал блока – проміжна змінна, то вихід такого блока
з’єднується з входом наступного блока відповідно до логіки керування. Мова
FBD зручна тим, що дозволяє наочними графічними засобами створювати
керуючі програми будь-якої складності.
ST (Structured Text) – мова «структурованого тексту». Мова ST
відноситься до мов високого рівня, таких як Basic і Pascal, але пристосована для
розв’язування задач програмного керування на базі ПЛК. Конструкції мови ST
можуть бути вжиті в мовах LD і IL під час розв'язання складних завдань
керування.
SFC (Sequential Function Chart) – мова послідовних функціональних схем,
або Графсет, що призначена для відображення в зрозумілому замовнику та
виконавцю виду логіки функціонування складних систем автоматизації. Мова

SFC дозволяє об’єднати в одному комплексі локальні керуючі програми й
блоки. За допомогою неї досягається погодженість виконання локальних
програм, контроль стану керованого техпроцесу та забезпечення синхронізації з
приймання та обробки даних про хід процесу. Ця мова дозволяє графічно
зобразити керування техпроцесом у вигляді укрупнених керуючих блоків,
породжуваних ними дій і переходів. Перехід від функціональних схем SFC до
конкретних керуючих програм проводиться засобами описаних вище мов
програмування ПЛК і насамперед за допомогою мови ST.

6 ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ

6.1 Характеристика технологічного процесу
Насосна станція забезпечує тепло- та водопостачання жилого будинку.
Функціональна схема на рис. 6.1 пояснює принцип роботи станції. Холодна
вода з фільтрувальної станції надходить до теплообмінника 1, де вона
попередньо нагрівається і надходить до насосної станції. Вода з насосної
станції надходить до теплообмінника 2, де остаточно нагрівається та
витрачається на потреби тепло- і водопостачання житлових будинків.

Рисунок 6.1 – Функціональна схема насосної станції
На насосній станції розташовано три відцентрових насоси Н1..Н3 типу
ЦН–150–16.5. Приводними двигунами насоса є двигуни М1..М3 серії
4А280S4У3. З боку всмоктувального й нагнітального патрубків насосів, а також
у байпасній трубі, розташовано ручні засувки В1..В7. У напірній частині
водопроводу встановлено зворотні клапани Х1..Х3.

Підтримання сталості тиску за змінних витрат гарячої води на станції
здійснюється байпасним способом у ручному режимі з візуальним контролем
тиску за допомогою манометра P.
Метою створення АСУ ТП для цього технологічного комплексу є:
– автоматичне підтримання сталості заданого тиску гарячої води, що
визначається оператором, за змінних витрат гарячої води;
– мінімізація енергетичних витрат і збільшення ресурсу обладнання.
Основні вимоги до АСУ ТП:
–

забезпечення ручного та автоматичного режимів роботи станції;

–

вибір режимів роботи (ручного або автоматичного) здійснюється

оператором насосної станції з поста оператора. Для пуску або зупинки системи
в автоматичному режимі використовуються ті ж самі кнопки «Пуск» і «Стоп»,
що і в ручному режимі;
–

у ручному режимі станція має керуватися оператором з поста

оператора РО, на якому відображається інформація про режими роботи станції,
аварії в системі та стан засувок (відчинений або зачинений);
–

у автоматичному режимі АСУ ТП підтримує заданий оператором тиск

на виході станції, контролює значення тиску з боку всмоктувального й
нагнітального

патрубків

насосів,

забезпечує

керування

усією

електроавтоматикою, здійснює відкривання та закривання засувок, вмикання та
вимикання електроприводів насосів, забезпечує рівномірне завантаження
основного технологічного обладнання шляхом пріоритетного використання тих
насосів, які ще не відпрацювали добовий моторесурс;
–

постійно в роботі можуть знаходитися один або два насоси, а третій

насос є резервним (профілактичний огляд, плановий ремонт);
–

резервний насос вибирається оператором за допомогою відповідного

перемикача;
–

після вибору резервного насоса автоматично зачиняється відповідна

засувка у нагнітальному патрубку;
–

в автоматичному режимі засувка байпасної труби зачинена та може

відчинятися тільки під час ручному регулюванні.
6.2

Дослідження

динамічних

характеристик

автоматизованого

технологічного комплексу
Виконаний аналіз методів регулювання параметрів НС показав, що
сучасні підходи базуються на впливі на електропривод насоса, сам
турбомеханізм або на трубопровідну мережу. Причому найбільш енергетично
ефективним способом регулювання технологічних параметрів насоса є зміна
частоти

обертання

робочого

колеса

насоса

засобами

регульованого

електроприводу. Відомо, що у випадку групового характеру навантаження
(паралельне з’єднання турбомеханізмів) за умови рівних мережних та
енергетичних параметрів, є можливим використання одного перетворювача
частоти для запуску насосних агрегатів і регулювання параметрів насосного
комплексу. З урахуванням цього на рис. 6.2 наведено структурну схему
замкненої за напором системи керування параметрами регульованого насосу,
що має у своєму складі перетворювач частоти ПЧ, асинхронний двигун АД,
насос, що працюють на гідравлічну мережу, споживача зі змінним у часі
режимом водоспоживання, датчик тиску ДТ, установлений у контрольній точці
трубопроводу, систему керування СК, що формує сигнал керування на ПЧ
залежно від необхідного значення напору Нзад.
Перетворювач частоти являє собою інерційний елемент, що змінює
напругу та частоту на затискачах статора приводного двигуна відповідно до
закону частотного керування.
З

урахуванням

інерційності

елементів

системи

керування

перетворювачем частоти його можна описати аперіодичною ланкою першого
порядку:
Wпч (t ) =

U m (t )
k пч
,
=
f (t ) Tпч ⋅ p + 1

(6.1)

де U m (t ) – напруга на виході ПЧ; f (t ) – частота живильної напруги; k пч , Tпч –
коефіцієнт пропорційності та стала часу ПЧ відповідно.

Аналізуючи динамічні властивості асинхронного електромеханічного
перетворювача, слід розрізняти два випадки:
а) керуючою дією є вектор статорної напруги U1, що характеризується
модулем U 1m (t ) і фазою ξ (t ) у полярній системі координат або двома проекціями
U 1a (t ) , u1b (t ) у декартовій нерухомій системі координат статора двигуна.

б) керуючою дією є амплітуда статорної напруги U 1m (t ) та її кутова
частота ω0e (t ) = dξ (t ) d (t ) .
У першому випадку здійснюється векторне керування, у другому –
частотне керування.
Диференціальні

рівняння

асинхронного

перетворювача

під

час

частотного керування записуються у формі потокозчеплень. Рівняння подані в
синхронній системі координат, що обертається зі швидкістю поля статора.
При цьому струми виражаються через потокозчеплення:
i 1 = ( L2ψ 1− Lmψ 2 ) ( L1 L2 − Lm 2 ) ;

i 2 = ( L1ψ 2− Lmψ 1 ) ( L1 L2 − Lm 2 ) .

(6.2)

Ураховуючи (6.2) і умови ω к = ω0е , u2 = 0 , рівняння, що математично
описують режими роботи асинхронного двигуна, мають вигляд:

dψ 1u dt = − Rsψ 1u ( Lrσ ) + Rs Lmψ 2u ( Lr Lsσ ) + ω 0 е ψ 1υ + U 1m ;
dψ dt = − R ψ ( L σ ) + R L ψ ( L L σ ) − ω ψ ;
s 1υ
r
s m 2υ
r s
0е
1υ
 1υ
dψ 2u dt = − Rrψ 2u ( Lsσ ) + Rr Lmψ 1u ( Lr Lsσ ) + ω 2е ψ 2υ ;

, (6.3)
dψ 2υ dt = − Rrψ 2υ ( Lsσ ) + Rr Lmψ 1υ ( Lr Lsσ ) − ω 2 е ψ 2u ;
M = ( 3 2 ) p L ( L L σ )(ψ ψ −ψ ψ );
m
s r
1υ 2 u
1u 2υ

 J Σ dω dt = p( M − M c );

ω = ω 0 е − ω 2 е ;
де ψ1u, ψ1v, ψ2u, ψ2v – потокозчеплення статора та ротора електричної машини за
координатами u та v відповідно, Вб; U1m – амплітудне значення напруги
живлення статорної обмотки, В; Rs, Rr – активні опори обмоток статора та
ротора відповідно, Ом; Ls, Lr – індуктивність фази статора та ротора
відповідно, Гн; Lm – взаємоіндуктивність обмоток статора та ротора, Гн;
σ – коефіцієнт розсіювання; ω0e, ω2e, ω – синхронна кутова частота обертання

магнітного поля, частота ковзання та поточна частота обертання ротора АД
відповідно, с–1; М, Мc – обертальний електромагнітний і статичний моменти на
валу електричної машини, Нм; ωн – номінальна кутова частота обертання
електродвигуна, с–1; pп – кількість пар полюсів; J∑ – сумарний наведений
момент інерції АД та робочого механізму (насосу), кг·м2.
Рівняння (6.3) отримані за умови, що дійсна вісь системи координат (u–v), яка
обертається синхронно, з’єднана з вектором напруги статора u1.
Насос подано рівняннями виду:
H вх = H 0ν 2 − RвнQ 2 ,

H вх = Т в

де

–

H0

напір,

який

(6.4)

dH вых
+ H вых ,
dt

розбудовує

насос

(6.5)
за

нульової

подачі,

м;

Rвн – внутрішній опір насоса, с2/м5; ν = ω нас . / ω нас .н – відносна частота

обертання робочого колеса насоса; ω

нас .

, ω нас .н – поточна та номінальна частота

обертання насоса, с-1; H вх , H вых – напір на вході та виході робочого колеса
насоса відповідно, м; Т н – постійна часу, який ураховує динамічні властивості
насоса, с.
Постійна часу насоса:
Tн = J н

ωн
,
Mн

(6.6)

де J н = 1.1J дв – момент інерції насосного агрегату, кг ⋅ м 2 ; J дв = 8750

Pн
– момент
2
nн

інерції привода насоса, кг ⋅ м 2 ; Pн , nн – номінальна потужність на валу та частота
обертання насосного агрегату, кВт і об/хв; M н =

Pн
– номінальний момент
ωн

двигуна насосного агрегату, Нм.
Оскільки поширення хвиль тиску в трубах за формою схожі із законами
поширення електромагнітних хвиль, то процеси в гідродинамічній мережі
можна описати квазілінійною системою диференціальних рівнянь:

 ∂H 1 ∂Q λ 1 Q Q
+
+
=0

2
 ∂x gS ∂t d S 2 g
,

2
 ∂H + c ∂Q = 0
 ∂t gS ∂x

(6.7)

де h, q – п’єзометричний напір і витрата води в поточному перетині
πd 2
– площа поперечного перетину, м2;
трубопроводу відповідно, м, м /с; S =
4
3

– діаметр трубопроводу, м;

d

λ

– безрозмірний коефіцієнт опору

трубопроводу; c – швидкість поширення звуку в середовищі, м/c; g = 9,81 м с 2
– прискорення вільного падіння.
Для розв’язання рівнянь поширення тиску в трубі застосовують метод
сіток або метод кінцевих елементів, який дозволяє поділити схему заміщення
на кінцеве число інтервалів однакової довжини та вважати на кожному
інтервалі тиск та продуктивність постійними. Таке перетворення відповідає
заміні довгої лінії ланцюговим з’єднанням n-чотириполюсників (ділянок
трубопровідної мережі кінцевої довжини) і переходу від часток похідних, які
входять до системи (6.7), до різницевих аналогів:
∂H H вых − H вх
=
,
∂x
l

(6.8)

∂Q Qвых − Qвх
=
,
l уч
∂x

(6.9)

уч.

.

де l

уч .

= L n – довжина ділянки трубопроводу; H вх , H вых – напір на вході та

виході ділянки;

Q Q
вх ,

вых

– продуктивність мережі на початку та наприкінці

ділянки відповідно.
При цьому вихідні параметри попередньої ділянки є вхідними для
наступної.
Для i-го чотириполюсника рівняння напору та продуктивності матимуть
вигляд:

dQ −1

 H − H −1 + l0l уч. dt + r0lуч.Q −1 Q −1 = 0

 dH
1

+ с0
(Q − Q −1 ) = 0,
l уч.
 dt
i

i

i

i

i

(6.10)

i

i

де r0 =

i

2

1
c
λ 1
, c0 =
, l0 =
– питомі параметри ділянки трубопроводу,
2
S d 2g
Sg
Sg

с5/м2; H ,Q , H
i

i

i

−1 ,Qi −1

– напір і продуктивність на виході та вході i-го

чотириполюсника (ділянки мережі) відповідно.
Отже, систему рівнянь (6.10) для трубопровідної мережі, яка реально
складається з двох диференціальних рівнянь у частинних похідних, приблизно
заміняють системою зі звичайних диференціальних рівнянь.
Коефіцієнт гідродинамічного тертя λ

розраховують за формулою

Альтшуля:
λ = 0.11

 kе
⋅
+
 d

Re =

68  0.25 ,

Re 

Qd
,
Sν

(6.11)
(6.12)

де k е – коефіцієнт нерівності труби, м; Re – безрозмірне число Рейнольдса; ν
– кінематичний коефіцієнт в’язкості.
Споживач описується рівнянням виду:
H = Rc Q 2 .

(6.13)

У ході дослідження математичної моделі системи ПЧ-АД-насос отримано
криві, що відображують зміну в часі кутової швидкості обертання, моменту на
валу двигуна, напору та продуктивності на виході насоса та у контрольній точці
трубопроводу (рис 6.2–6.5, відповідно). Отримані криві показують запуск
насосного агрегату (період часу 0–t1), відпрацьовування СК впливу, що обурює,
відповідно до кривої водоспоживання (період часу t2 і t3) та зміну необхідного
значення напору (момент часу t3).

Рисунок 6.2 – Тимчасова залежність кутової частоти обертання

Рисунок 6.3 – Залежність моменту від часу:
Мд – момент двигуна; Мс – момент опору; Мк – критичний момент двигуна

Рисунок 6.4 – Криві зміни напору в НУ:
Нн(t) – напір на виході насоса; Нкт(t) – напір у контрольній точці трубопроводу

Аналіз кривих (рис. 6.2–6.5) показав, що період часу 0–t1 c відповідає
запуску насосного агрегату. При цьому видно, що напір у контрольній точці
трубопроводу відповідає необхідному (заданому) значенню. У момент часу t2
відбувається зниження напору в контрольній точці трубопроводу, обумовлене
збільшенням водоспоживання (відкриття засувки у споживача). При цьому СК
формує сигнал керування на збільшення частоти напруги живлення
електродвигуна насоса, що призводить до збільшення частоти обертання
робочого колеса турбомеханізму (рис. 6.2). Це призводить до зміни моменту,
що розвиває електропривод (рис. 6.3), збільшення тиску на виході насоса
(рис. 6.4) і продуктивності насосної установки (рис. 6.5). Зазначене вище
призводить до стабілізації значення напору в контрольній точці трубопроводу
(рис. 6.4).

Рисунок 6.5 – Криві зміни продуктивності НУ:
Q1(t) – продуктивність на виході насоса; Q2(t) – продуктивність у контрольній
точці трубопроводу
Момент часу t3 відповідає зменшенню необхідного значення напору в
контрольній точці трубопроводу, що призводить до зниження частоти обертання
та моменту на валу електроприводу насоса (рис. 6.2, 6.3, відповідно), напору на
виході насоса (рис. 6.4) та продуктивності насосної установки (рис. 6.5).
Отримані в ході математичного моделювання криві, що показують зміну
в часі кутової частоти обертання та моменту на валу двигуна, напору та
продуктивності на виході насоса й у контрольній точці трубопроводу,

показують, що застосування частотно-регульованого електроприводу дозволить
розв’язати завдання стабілізації тиску в трубопроводі, а також плавного запуску
насосних агрегатів.
6.3 Розробка АСУ ТП
Структура автоматизованого технологічного комплексу подана на
рис. 6.6. Основними заходами щодо модернізації насосної станції є:
–

оснащення ручних засувок В1–В4 приводними двигунами М4–М7;

–

установлення датчиків тиску Р1, Р2 для контролювання поточного

значення тиску на виході та вході насосної станції відповідно;
–

використання контролера PCL для автоматичного регулювання тиску

шляхом порівняння заданого значення тиску з поточним, формування сигналу
завдання на перетворювач частоти UZ, підключення до нього одного з трьох
електронасосів і відкривання відповідних засувок.
Автоматичний

режим

роботи

станції

пояснюється

блок-схемою

алгоритму на рис. 6.7. Тиск на виході насосної станції підтримується в заданих
межах р-х ≤ рпоточне ≤ р+х,
де х – припустимий діапазон зміни тиску; р – задане оператором значення
тиску; рпоточне

– поточне значення тиску, що вимірюється відповідним

датчиком.
Якщо ця умова виконується, система керування перевіряє: «Чи виробив
насос добовий моторесурс?», – і, якщо це так, робить перемикання між
насосами.
Якщо тиск менший за норму рmin≤ рпоточне ≤ р-х, АСУ перевіряє кількість
працюючих насосів. Якщо працює один насос, перевіряють, чи не є частота на
виході ПЧ максимальною. Якщо ні, подається команда на збільшення частоти,
у іншому разі відбувається перемикання насоса, що працює від ПЧ, до мережі, а
до ПЧ підключається насос, який до цього не працював.

Рисунок 6.6 – Структура автоматизованого технологічного комплексу
Якщо тиск більший за норму p + x ≤ p поточне ≤ p max , АСУ перевіряє кількість
працюючих насосів. Якщо працює два насоси, то перевіряють, чи не є частота
на виході ПЧ мінімальною. Якщо ні, то подається команда на зменшення
частоти, у іншому разі відбувається відключення насоса, що працює від ПЧ, а
до ПЧ підключається насос, що працює від мережі.
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Рисунок 6.7 – Блок-схема алгоритму автоматичного режиму роботи
насосної станції

Якщо тиск менший за мінімально припустиме p поточне ≤ p min , перевіряється
наявність працюючих насосів. Якщо працюючих насосів немає, то АСУ
здійснює частотний пуск насоса, що напрацював найменший моторесурс. Якщо
працюючі насоси є, то АСУ дає завдання на підвищення частоти обертання
насоса. Якщо протягом заданого часу тиск на виході насосної станції не
перевищує мінімально припустимого значення, то встановлюється сигнал
«Аварія» і АСУ припиняє роботу насосної станції.
Якщо тиск на виході насосної станції більший за максимально
припустиме значення p поточне > p max , то встановлюється сигнал «Аварія» і АСУ
припиняє роботу насосної станції.
Ручний режим є аварійним і використовується тільки у разі неможливості
автоматичного режиму роботи АСУ ТП.
6.4 Обґрунтований вибір обладнання
В АСУ як програмований логічний контролер застосований контролер
Omron CQM1 з такими модулями: джерело живлення CQM1 – РА206;
процесорний модуль CQM1 – CPU41 (у процесорний модуль убудовано 16
релейних

входів,

на

які

надходить

дискретна

інформація

про

стан

технологічного обладнання); модуль аналогового введення CQM1 – AD041
(чотири входи; на модуль аналогового введення надходять сигнали від датчиків
тиску);

модуль аналогового виводу CQM1 – DА021 (два виходи,

використовується один вихід – сигнал завдання на вхід перетворювача
частоти); модуль живлення аналогових пристроїв CQM1 – DА021; два модулі
дискретного введення CQM1 – DА021, два модулі дискретних виходів CQM1 –
DА021.
Як датчики тиску вибираємо вимірювальні перетворювачі серії PDA–35–
3–R4–B–085, які забезпечують контроль та індикацію поточного значення
тиску. Як сприймаючий елемент а у зазначеній серії використовується надійний
п’єзо-резистивний сенсор.
Для електроприводу засувок вибираємо двигуни серії 4А180М8У3.

Як

частотно-регульований електропривод насоса

використовується

привод AV-300 з номінальною потужністю 110 кВт, номінальним струмом 200
A, номінальною швидкістю обертання

1465 об/хв, номінальним ковзанням

0,023, коефіцієнтом потужності 0,9 і коефіцієнтом корисної дії 0,925. Живлення
електродвигуна

насоса

здійснюється

від

перетворювача

частоти

AV-

3006КА3110XB1 потужністю 110 кВт з вихідним струм 210 А та напругою
живлення 380 В.
Для захисту перетворювача частоти від комутаційних надструмів
вибираємо вхідний реактор типу ED3N-0,05/260.
Вихідний фільтр «VLT Power Option MCC 102 du/dt Filter» вибираємо для
обмеження ємнісних вихідних струмів перетворювача і піків напруги, що
обумовлені розподіленою потужністю лінії живлення, зниження значень du/dt
лінійної напруги на клемах двигуна.
6.5 Програмно-алгоритмічне забезпечення АСУ ТП
Обгрунтування програмного пакета
Пакет програмного забезпечення L-Win, наданий фірмою L-сard,
призначений для програмістів, які планують писати свої власні програми для
роботи з платою АЦП, що працюють у середовищі Microsoft Windows
98/2000/XP. Основною частиною пакета є DLL-бібліотека функцій lcard_32.dll,
яка

може

бути

використана

спільно

з

більшістю

сучасних

систем

програмування в середовищі Windows (Borland C++, Borland Pascal, Visual
Basic, LabVIEW). Бібліотека lcard_32.dll містить безліч різноманітних функцій
для полегшення програмування плати і дозволяє використовувати майже всі
можливості плати:
–

здійснювати введення–виведення аналогової і цифрової інформації в

асинхронному режимі;
–

уводити і виводити аналогову інформацію, як в одноканальному, так і

в багатоканальному режимах з довільною синхронізацією введення;
–

вводити і виводити дані в програмному режимі, у режимі генерації

переривань і по каналах прямого доступу до пам’яті (ПДП чи DMA).
DLL-бібліотека (Dynamic Link Library) являє собою набір функцій,
доступних для будь-якої програми в середовищі Windows. Програма може
викликати функцію з DLL, eказавши під час виклику ім’я DLL і ім’я функції
або її порядковий номер. Причому. на етапі трансляції програми користувача
DLL не бере участі, тобто зв’язування програми користувача і DLL
відбувається на етапі виконання. Фактично одночасно із завантаженням будьякої програми, що використовує DLL, усі використовувані DLL будуть знайдені
на диску і завантажені в пам’ять, що відбувається абсолютно непомітно для
користувача.
Великою перевагою DLL є те, що для них визначено стандартний спосіб
передачі параметрів, що не залежить від конкретного транслятора. Тому
функції бібліотеки можуть бути однаково легко використані в програмах на
Borland C++, Microsoft Visual C, Borland Delphi, Borland Pascal, LabVIEW і
майже в будь-якому іншому середовищі програмування під Windows.
Для програмування задач вводу–виводу і обробки сигналів, які не
вимагають високої швидкодії обслуговуючої програми, надзвичайно зручною є
система LabVIEW фірми National Instruments [15]. Середовище графічного
програмування дозволяє користувачеві створювати програму, "малюючи" її в
спеціалізованому редакторі як діаграму з готових блоків і з’єднуючи блоки між
собою; незважаючи на уявну примітивність, такий спосіб дозволяє реалізувати
алгоритми досить високої складності [16, 17]. Так само легко створюється і
оформлення програми – LabVIEW надає багатий вибір елементів керування; за
кілька хвилин можна створити програму, що має зручний і красивий графічний
інтерфейс. Для того, щоб вивести у вікні графік, достатньо просто мишею
розмістити видимий елемент "графік" у потрібному місці на екрані, установити
необхідний розмір, і на діаграмі з’єднати вхід "графіка" з виходом вузла, що
формує масив.
На практиці, створення програм в LabVIEW – реальне завдання для
програміста, тому програмування в класичному сенсі знати не потрібно;
скоріше під час написання програми не доведеться написати жодного рядка

коду. Водночас для досвідченого програміста надається можливість написати
критичні ділянки коду на C, Паскалі або Асемблера і включити їх в програму на
LabVIEW.
Привабливою ознакою пакета є те, що для LabVIEW існує велика
бібліотека функцій, що реалізують алгоритми цифрової обробки сигналів (у
тому числі швидке перетворення Фур’є, цифрову фільтрацію, розрахунок
параметрів сигналу, генерацію різних типів сигналів). Використовувати ці
функції настільки ж просто; піктограма потрібної функції поміщається на
діаграмі та з’єднується з іншими елементами.
Для того, щоб у програмах на LabVIEW можна було безпосередньо
працювати з платами АЦП L-card, фірма L-card постачає кілька наборів
функцій (віртуальних інструментів) для роботи з різними виробами. Ці
віртуальні інструменти являють собою відповідно оформлений програмний
інтерфейс для виклику функцій з LabVIEW.
Для зв’язку LabVIEW з DLL використовувався інструмент, що називають
у LabVIEW “Call Library Function”. Для полегшення застосування основної
бібліотеки lcard_32.dll у системі LabVIEW використовувалася бібліотека
підпрограм dll32.dll, яка є набором інтерфейсних функцій до основної
бібліотеки.
Організація безперервного введення даних по каналу DMA
Канал DMA є зручним засобом для реалізації алгоритмів роботи в
реальному масштабі часу на великих частотах (до 300 кГц), коли потрібно
одночасно з введенням даних здійснювати їх обробку, візуалізацію, запис на
вінчестер тощо. У режимі введення–виведення по каналах DMA контролер
прямого доступу до пам’ять сам у фоновому для центрального процесора
режимі може вводити дані у вказану область пам’яті, при цьому є можливість
відслідковувати лічильник використовуваного каналу DMA, який може
використовуватися для визначення того, яка частина буфера введення заповна
даними. Під час работи в середовіщі Windows використання DMA є найбільш
коректним способом організації введення, оскільки переривання виконання
програми в багатозадачному середовищі майже напевно порушує процес

введення в програмному режимі, але ніяк не вплине на введення по каналу
DMA.
Найбільш істотною відмінністю під час роботи з каналами DMA в
середовищі Windows, порівнянняно з реальним режимом роботи процесора в
MS-DOS, є організація оперативної пам’яті. Під час роботи Windows в режимі
386 Enchanced (реальний і стандартний режими роботи Windows на сьогодні
практично не використовуються) включається механізм сторінкової трансляції
386 процесора. У цьому режимі Wіndows прозорим для програми чином
поділяє блоки пам’яті на сторінки по 4 Kb, розміщуються в оперативній пам’яті
і на диску, створюючи віртуальну пам’ять великого об’єму. Тому введення по
DMA у виділену звичайним способом область пам’яті є практично
неможливим, оскільки не можна гарантувати безперервність якого-небудь
блока пам'яті у фізичному адресному просторі, оскільки складові його сторінки
розміром 4 Kb можуть бути розташовані у фізичній пам’яті довільно.
Проблема введення по DMA розв’язуются в Microsoft Windows так: під
час розподілу фізичної пам’яті спеціальному драйверу DMA vdmad.vxd
виділяється буфер, свідомо придатний для роботи з DMA, тобто що є
безперервним і не перетинає кордон 128 Kb. Фізично введення/висновок за
допомогою контролера DMA відбувається з використанням цього буфера, а для
отримання і передачі даних програми здійснюють копіювання даних у буфер і з
буфера.
Робота з каналом DMA можлива у двох режимах: режим роботи без
автоініціалізації (одноразовий введення) і з автоініціалізацією (нескінченне
введення). Для введення/виведення в режимі автоініціалізаціі необхідно вручну
викликати функції копіювання даних з буфера.
Контролер DMA в режимі автоініціалізації входить у вічний цикл
введення за принципом кільцевого буфера, тобто після заповнення буфера
контролер DMA сам без зупинки і пропуску відліків продовжує вводити знову з
початку буфера і т. д. При цьому з'являється дуже зручна можливість
організовувати наступний алгоритм роботи в режимі реального часу:
1.

Ініціалізація плати АЦП і контролера DMA і переклад DMA в

режим автоініціалізаціі.
2.

Очікування заповнення першої половини буфера DMA.

3.

Зчитування та обробка першої половини буфера (поки DMA

заповнює другу половину, можна здійснювати обробку першої, не піклуючись
про введення з АЦП, оскільки він автоматично здійснюється контролером DMA
в другу частину буфера).
4.

Очікування заповнення другої половини буфера DMA.

5.

Зчитування

та

обробка

другої

половини

(водночас

DMA

автоматично продовжує заповнювати буфер спочатку).
6.

Перехід до пункту 2.

Наведений алгоритм дозволяє, наприклад, організувати фоновий запис
даних, що вводяться на вінчестер навіть з великою частотою введення (до
300 кГц).
Опис використовуваних функцій
У табл. 6.1 наведені прототипи функцій бібліотек dll32.dll і lcard_32.dll,
використовуваних під час розробки програмного забезпечення для введення
даних без пропусків з декількох каналів АЦП, виведення даних на ЦАП,
проведения обробки засобами LabVIEW і запис отриманих даних на вінчестер.
Таблиця 6.1 – Прототипи використовуваних функцій з бібліотек dll32.dll
та lcard_32.dll
№пор Прототип, призначення і параметри функції
WORD AllocateBuffer(WORD type, WORD mode)
Виділяє пам’ять розміром 128 Кбайт для буфера ПДП.
1

type = 1 буфер для АЦП;
type = 0 буфер для ЦАП;
mode – єднальна нитка і режим роботи ПДП:
режим автоініціалізації (1)/однократного введення (0)

Продовження таблиці 6.1
WORD AllocDmaAll(WORD BufLen, WORD *CH, WORD CHN,
WORD Rate, WORD mode)
Аналог DMA_ALL. Ініціалізуєтся контролер ПДП і плату АЦП в
режим безперервного багатоканального введення з CHN каналів,
2

зазначених у масиві CH числа BufLen кадрів у виділений буфер. Після
виходу з функції плата починає вводити дані по каналу ПДП.
CH – масив номерів каналів;
BufLen – довжина масиву;
Rate – частота опитування (мкс)
WORD WaitDma1(WORD BufLen, WORD mode)

3

WORD WaitDma2(WORD BufLen, WORD mode)
Використовуються з безперервним прийманням з ПДР для визначення
заповнення першої та другої половини буфера відповідно
WORD CopyFromBuffer(WORD *Data, WORD BufLen, WORD mode)

4

Функція

копіювання

даних

з

буфера

ПДП

(при

роботі

з

автоініціалізаціей копіюють половинки буферів)
WORD FreeBuffer(WORD type, WORD mode)
5

вивільняє

раніше

виділений

буфер

за

допомогою

функції

AllocateBuffer
6

WORD DmaOff(WORD mode)
Зупиняє висновок з ПДП
void STREAM_OUTDA(int Code)

7

Установлює вихідну напругу на ЦАПі відповідно до коду Code під час
виконання функції DMALL без переривання її роботи.
Code – встановлюваний код на ЦАПе

Продовження таблиці 6.1
int CREATE_CHANNEL(int Channel, int Usil, int Mode)
Формує логічний номер (код) каналу АЦП
Channel – фізичний номер каналу АЦП від 0 до 31;

8

Usil – код вхідного діапазону: 0-±1 В; 1-±2 В; 2-±5 В;
Mode – тип підключення каналів (16-канальний або 32-канальний)
int DMA_COUNTER_IN(void)
Повертає число слів, яке залишилося ввести по DMA
9

(при

багаторазовому введенні після завершення введення лічильник DMA
встановиться в -1). Первісний вміст лічильника перед введенням
першого слова дорівнює кількості переданих слів мінус один.
Для зручності використання DLL–бібліотеки спільно із системою

LabVIEW

функції

DLL,

зображеної

вигляді

бібліотеки

віртуальних

інструментів L_dma2.llb, наведених у табл. 6.2.
Таблиця 6.2 – Бібліотека віртуальних інструментів
№ пор

Віртуальні інструменти
Формування логічного номера каналу АЦП (AI Create Channel -

1

CREATE_CHANNEL.vi)
Фізичний канал
Підсилення
Тип підключення

Логічний канал

Створення масиву логічних номерів каналів АЦП (Створити номери
2

каналів.vi)
Кількість
каналів

Логічні номери каналів АЦП

Виділення області пам’яті для буфера DMA (Allocate DMA Buffer.vi)
3

Тип буфера DMA
Режим роботи DMA

Зв’язок

Продовження таблиці 6.2
Ініціалізація безперервного багатоканального введення з АЦП по каналу
4

DMA (AI Waveforms via DMA - DMAALL.vi)
Кількість кадрів у буфері DMA
Логічні номери каналів АЦП
Період вводу (мкс)
Режим роботи DMA

Зв язок
’

Очікування завершення заповнення першої половини буфера DMA (Wait
5

For Fill DMA Buffer Half 0.vi)
Кількість слів у половині буфера DMA
Режим роботи DMA

Зв язок
’

Очікування завершення заповнення другої половини буфера DMA (Wait
6

For Fill DMA Buffer Half 1.vi)
Кількість слів у половині буфера
DMA
Режим роботи DMA

Зв язок
’

Копіювання вмісту половини буфера DMA в масив користувача (Get Data
7

From Buffer.vi)
Двовимірний масив
Кількість слів у половині буфера DMA
Режим роботи DMA

Вміст половини буфера DMA
Зв язок
’

Асинхронний вивід на ЦАП без переривання введення по каналу DMA
8

(AO Set DA Code – STREAM_OUTDA.vi)

Завершення безперервного введення–виведення по DMA (DMA_OFF.vi)
9

Зв’язок

Зв’язок

Звільнення області пам’яті, виділеної під буфер DMA (Free DMA Buffer.vi)
10

Тип буфера DMA
Режим роботи DMA

Зв’язок

6.6 Функціональні можливості програмного забезпечення
Програмне

забезпечення

(ПЗ)

для

системи

керування

насосною

установкою розроблено в середовищі LABVIEW, що дозволяє здійснювати:
–

регулювання продуктивності і напору на виході НУ зміною частоти

обертання насоса за допомогою задання вручну необхідної величини частоти
живлячої напруги приводного асинхронного електродвигуна за допомогою ПЧ
(керування в ручному режимі);
–

підтримання заданого рівня тиску на виході НА унаслідок зміни

частоти обертання насоса шляхом автоматичного регулювання частоти
живлячої напруги асинхронного електроприводу за допомогою ПЧ за сигналом
з датчика тиску, установленого в напірному патрубку НА (керування в
автоматичному режимі);
–

запис в реальному масштабі часу (по каналу DMA) миттєвих

значень сигналів з датчиків частоти обертання і тиску в напірному патрубку
насоса, струму і напруги фази асинхронного двигуна із частотою дискретизації
АЦП до 50 кГц/канал;
–

незалежне графічне зображення в реальному масштабі часу (під час

регулювання) сигналів з датчиків частоти обертання, тиску, струму і напруги з
можливістю вибору одиниць вимірювання;
–

графічне зображення перехідних процесів по кожному каналу

вимірювання АЦП (частота обертання, напір, струм, напруга) після закінчення
процесу регулювання з можливістю зміни параметрів зображення перехідного
процесу;
–

вимірювання і зображення за допомогою віртуальних контрольно-

вимірювальних приладів (тахометра, манометра, амперметра і вольтметра)
поточних значень частоти обертання і тиску на виході насоса, робочого
значення струму і напруги у фазі асинхронного електродвигуна;
–

настройку швидкодії системи шляхом задання відповідних значень

параметрів АЦП і введення по каналу DMA.
На рис. 6.8, 6.9 наведено інтерфейс програми в середовищі LabVIEW, що
дозволяє здійснювати зазначені вище режими роботи в цілому по як в цілому

насосної станції (рис. 6.8) так і окремо по регульованому насосному агрегату.

Рисунок 6.8 – Інтерфейс програми керування насосної станції в середовищі
LabVIEW

Рисунок 6.9 – Інтерфейс програми керування в середовищі LabVIEW
регульованим насосним арегатом:
H – насос; АД – асинхронний двигун насоса; ПЧ – перетворювач частоти;
ДТ – датчик струму; ДН – датчик напруги; ДД – датчик тиску; ДС – датчик
швидкості (частоти обертання); ПК – персональний комп’ютер

Інструкція користувача
Нижче

наводиться

докладний

опис

інструкції

з

використання

розробленого програмного забезпечення, яка складається з 13 пунктів з
графічним поясненням і охоплює усі розглянуті вище функціональні
можливості програмного забезпечення.

1. Вибір режиму керування проводиться
шляхом натискання на панелі ПЧ (рис. 6.9)
кнопки овальної форми з індикатором

. За

замовчуванням: установлений ручний режим
керування

(знизу

відображається

назва

під

кнопкою

режиму

вибору

управління

–

Рисунок 6.10 – Панель ПЧ

«Ручное»), індикатор режиму не горить.
2.

В

автоматичному

режимі

роботи

програми з натисканням кнопки вибору режиму
управління загоряється зелений індикатор, назва
режиму

змінюється

на

«Автомат»

,

встановлюється частота живлячої напруги 5 Гц,

Рисунок 6.11 – Панель ПЧ

елементи задання і зображення частоти живльної напруги на панелі ПЧ стають
неактивними (сірого кольору) – не можна задати вручну (за допомогою мишки
або клавіатури) частоту живлення електродвигуна насоса.
3. За замовчуванням для запису в файл не вибраний жоден із чотирьох
вимірювальних каналів (частота обертання і тиск на виході насоса, фазний
струм і напруга).
Для здійснення вибору/скасування вибору каналів вимірювання АЦП,
записуваних у файл на жорсткий диск, необхідно кліком лівої кнопки мишки
встановити галочку в полі

, розташованому біля вікна графічного зображення

в реальному масштабі часу миттєвих значень сигналу, назва якого зазначається
зверху над ним (рис. 6.12).

Рисунок 6.12 – Вікна графічного зображення миттєвих значень вибраного
сигналу у реальному масштабі часу

4. Вибір одиниць для каналу вимірювання АЦП проводиться за
допомогою перемикача, розташованого над/під вікном відображення миттєвих
значень сигналу, де вимірювана фізична величина може відображатися у
вольтах (сигнал на виході датчика струму
та частоти обертання

, напруги

) або в реальних фізичних одиницях (у
, у метрах водяного стовпа (м) для

амперах (А) для фазного струму
тиску

, тиску

, у вольтах (В) для фазної напруги

(об/хв) для частоти обертання

та обертах за хвилину

). За замовчуванням: установлено

реальні фізичні одиниці вимірювання для відображення миттєвих значень
сигналів каналів вимірювання АЦП.
Вибір одиниць вимірювання для графічно зображених миттєвих значень
вимірюваного сигналу здійснюється:
–

за допомогою перемикача, розташованого зліва від текстового

індикатора, у якому виводиться символьне позначення сигналу та одиниці його
вимірювання

,

(натискання лівою кнопкою мишки на

трикутнику, направленому вершиною вгору або трикутнику, направленому
вершиною вниз відповідає переходу від реальних фізичних одиниць
вимірюваної величини до вольтів, які відповідають сигналом вступнику з
датчика, і навпаки);
–

кліком лівої кнопки мишки на поле текстового індикатора – при

цьому з’являється меню, що випадає з двох пунктів, з якого вибирається
необхідний формат відображення вимірюваного сигналу за допомогою кнопок
переміщення курсора на клавіатурі з подальшим натисканням кнопки ENTER
або кліка лівої кнопки мишки (виділений пункт меню світиться маркером
синього кольору, а поточний позначений галочкою)

,

.

Примітка 1. Із переходом від одиниць вимірювання сигналів з датчиків до
реальних фізичних одиниць вимірювання і навпаки масштаб відображення в

реальному масштабі часу графіків миттєвих значень змінюється автоматично.
5. Задання необхідної величини напору в метрах водяного стовпа на
виході насоса для автоматичного режиму роботи здійснюється за допомогою
цифрового регулятора
–
виході

такими способами:

інкрементування/декрементування поточного значення напору на
насоса

на

цифровому

індикаторі

за

допомогою

перемикача,

(натискання лівою кнопкою мишки на

розташованого ліворуч від нього

трикутнику, направленому вершиною вгору, призводить до інкрементування
(збільшення) необхідного значення напору на 0,1 м, а на трикутнику,
направленому вершиною вниз – декрементування (зменшення) на 0,1 м);
–

за вданням за допомогою клавіатури чисельного значення напору в

поле цифрового індикатора

з наступним натисканням кнопки ENTER або

кліком лівою кнопкою мишки в будь-якому місці вікна програми.
За замовчуванням необхідний натиск на виході НА дорівнює 5 м.
Примітка 2. Необхідне значення напору, підтримуваного на виході
насоса, може змінюватися користувачем вручну в діапазоні від 1 до 8 м навіть
під час роботи системи (після натискання кнопки

). У ручному режимі

управління зміна значення необхідного напору за допомогою цифрового
регулятора не впливає на роботу і зміну параметрів системи.
6. Під час роботи в ручному режимі установка поточної частоти живлячої
напруги асинхронного електроприводу насоса (в діапазоні від 0 до 50 Гц з
дискретністю 0,1 Гц) може здійснюватися так:
–

обертанням за годинниковою стрілкою

ручки задає регулятора на панелі ПЧ (рис. 6.13) та
утримуванням

її

лівої

кнопки

мишки

до

положення, відповідного необхідному значенню
частоти живлячої напруги, яка відображається
нижче на цифровому індикаторі
–

;

Рисунок 6.13 – Регулятор
панелі ПЧ

інкрементування/декрементування поточного значення частоти

живлячої напруги на цифровому індикаторі за допомогою перемикача,
розташованого ліворуч від нього

(натискання лівою кнопкою мишки на

трикутнику, напрямленому вершиною вгору, призводить до інкрементування
(збільшення) поточного значення частоти живлячої напруги на 0,1 Гц, а на
трикутнику, напрямленому вершиною вниз – декрементування (зменшення) на
0,1 Гц);
–

заданням за допомогою клавіатури чисельного значення частоти

живлячої напруги в поле цифрового індикатора

з наступним натисканням

кнопки ENTER або кліком лівою кнопкою мишки в будь-якому місці вікна
програми.
Примітка 3. У разі спроби завдання негативної частоти живлячої напруги
або величини, більшої за 50 Гц, автоматично встановлюються значення 0 і 50
Гц відповідно. В автоматичному режимі з підтриманням заданого тиску на
виході насоса верхня межа зміни частоти живлячої напруги обмежена до 50 Гц.
7. Параметри АЦП (розмір буфера DMA, число кількість, період
дискретизації)

відображаються

на

панелі

«Параметри АЦП» (рис. 6.14). При цьому можна
змінювати

розмір

буфера

DMA

від

100

до

10000 точок (з кроком 100 точок) і період
дискретизації АЦП від 20 до 100 мкс (з кроком 10
мкс); поле для введення кількості каналів АЦП
неактивне (сірого кольору). Зміна параметрів АЦП
відбувається аналогічно зміні необхідної величини
напору на виході насоса. За замовчуванням розмір

Рисунок 6.14 – Панель
«Параметры АЦП»

буфера DMA дорівнює 2000 точок, а період дискретизації – 50 мкс.
Примітка 4. У процесі роботи параметри АЦП змінювати не можна
(рис. 6.15) – елементи панелі неактивні (сірого кольору). Від розміру буфера
DMA і періоду дискретизації АЦП залежить якість перехідних процесів у
системі. Зміною значень цих параметрів можна регулювати швидкодію системи
в автоматичному режимі управління, тобто змінювати тимчасову затримку між

збільшенням/зменшенням частоти живлячої напруги на 0,1 Гц, яка визначається
добутком розміру половини буфера DMA на
період дискретизації АЦП.
8. У режимі «Автомат» положення
ручки регулятора на панелі ПЧ змінюється
автоматично

без

участі

користувача

відповідно до необхідного значенням напору
на виході насоса.
9.

Коефіцієнти

ПІД-регулятора

відображаються на панелі рис. 6.16.
10.

Запуск

системи

Рисунок 6.15 – Панель
«Параметры АЦП»

(початок

безперервного збору даних по DMА, запуск
електроприводу насоса) у будь-якому з двох
режимів

управління

відбувається

. Якщо для запису у

натисканням кнопки

файл на жорсткий диск вибраний хоч би один
канал вимірювання АЦП, то відкривається

Рисунок 6.16 – Панель
коефыцыэнти ПІД-регулятора

діалогове вікно (рис. 6.17), що дозволяє користувачеві ввести з клавіатури ім’я і
розширення (* .dat, * .txt, * .xls) файлу, а також указати до нього шлях на
жорсткому диску. Протягом усього часу відображення діалогового вікна
система

знаходиться

в

режимі

очікування (на час введення даних з
АЦП у буфер DMA і виведення
даних на ЦАП) зазначення імені,
розширення та шляху до файлу для
запису результатів вимірювань за
вибраними
Введення
файлу

каналами
імені

та

необхідно

натисканням

кнопки

АЦП.

розширення
завершити
ENTER

на

Рисунок 6.16 – Діалогове вікно
збереження даних

в діалоговому вікні. Потім – діалогове вікно

клавіатурі або кнопки

закривається і система продовжує роботу відповідно до вибраного режимом
керування (починається введення даних з АЦП в буфер DMA і виведення даних
на ЦАП). Якщо в діалоговому вікні натиснута кнопка

, система

повертається в режим очікування повторного натискання кнопки, при цьому
можна повторно вибрати / відмінити вибір каналів вимірювання АЦП,
записуваних у файл. Повний шлях до вибраного файлу відображається в
текстовому полі

, розташованому

під вікном графічного відображення перехідних процесів. За замовчуванням
або у разі, коли для запису в файл не вибраний жоден канал вимірювання АЦП
текстове поле містить значення <Not A Path> (неправильний шлях до файлу).
Примітка 5. Після запуску системи не можна змінити кількість каналів
вимірювання АЦП, записуваних у файл на жорсткий диск – поля для їх вибору
стають неактивними (сірого кольору)

,

. Система продовжує роботу навіть,

якщо ім’я файлу вказано без розширення. Якщо в процесі роботи в текстовому
полі відображається значення <Not A Path>, запису даних у файл не
відбувається.
11. У процесі роботи в будь-якому з режимів керування система визначає
і показує поточні значення частоти обертання і тиску на виході насоса, струму і
напруги

у

фазі

асинхронного

електродвигуна. Їх відображення
здійснюється

за

відповідних

допомогою
віртуальних

контрольно-вимірювальних
приладів

з

додатково

а)

б)

в)

г)

встановленими зверху цифровими
дисплеями: тахометра (а, рис. 6.17);
манометра

(б,

амперметра

(в,

рис.
рис.

вольтметра (г, рис. 6.17).

6.17);
6.17)

і

Рисунок 6.17 – Діалогове вікно
збереження даних

12. Зупинка системи (припинення безперервного збору даних по DMА,
–

зупинка електроприводу насоса) відбувається після натискання кнопки

. При цьому

система повертається в режим очікування натискання кнопки

стають активними елементи вибору/скасування каналів для запису у файл і
вікно для графічного зображення перехідних процесів по кожному каналу
вимірювання АЦП.
Примітка 6. Тривалість перехідних процесів визначається проміжком
і

часу між моментами послідовного натискання кнопок

. Щоб

уникнути зависання ПК унаслідок зависання контролера DMA, закриття вікна
програми необхідно проводити після натискання кнопки

.

13. Після зупинки системи, якщо в текстовому полі відображається
, вікно

правильний шлях до файлу

для графічного зображення перехідних процесів є активним (рис. 6.18). У
іншому

разі,

якщо

текстове

поле

містить

, за замовчуванням або в процесі роботи
вікно графічного зображення і елементи, пов’язані з ним, є неактивними (сірого
кольору). Для побудови графіків перехідних процесів необхідно встановити
галочку в полі

, розташованому

поруч

Вибір

з

ним.

фізичної

величини, перехідний процес якої
необхідно подивитися, здійснюється
за

допомогою

перемикача

, який розташований над
вікном перехідного процесу. Вибір
проводиться
одиниць
зображення

аналогічно
вимірювання
миттєвих

вибору
для
значень

каналів вимірювання АЦП, з тією
відмінністю,

що

випадає

меню

Рисунок 6.18 – Панелі зображення
перехідних процесів

складається

з

чотирьох

пунктів

(рис.

6.19):

«Напор»; «Скорость»; «Ток»; «Напряжение». За
замовчуванням з ображається графік перехідного
процесу для напору на виході насоса.

Рисунок 6.19 – Меню
кнопки вибору фізичної
величини

Примітка 7. Якщо вибрана фізична величина,
що не записувалася в файл, то вікно графічного
зображення перехідних процесів очищається.

14. Для керування полем графіка у вікні перехідних процесів
, розташована в правому

використовується панель інструментів

верхньому куті над ним. Панель містить три кнопки з незалежною фіксацією.
Перша кнопка

не використовується і ні

на що не впливає. Друга кнопка (лупа)
має набір із шести команд (рис. 6.20). Три
верхні команди

дозволяють

виділяти область поля графіка перехідного
процесу, відповідно до своєї мнемоніки.
Четверта піктограма

Рисунок 6.20 – Меню кнопки
«Лупа»

дозволяє повернути попередній вигляд графіка, якщо

остання дія була помилковою. П’ята

– збільшує масштаб графіка,

розсуваючи сітку вікна від вибраної точки. Шоста

– зменшує масштаб

графіка, стискаючи сітку вікна до вибраної точки.
Опис алгоритму роботи програми
Алгоритм

роботи

програми

керування

лабораторної

насосною

установкою наведено на рис. 6.21–6.23.
Робота програми починається з ініціалізації графічних об’єктів (цифрових
регуляторів, вікон графічного зображення даних тощо). Потім програма
переходить в режим очікування натискання кнопки «Пуск». До моменту
натискання цієї кнопки є можливість задання частоти дискретизації АЦП,
розміру буфера для введення цифрових даних по DMA, а також вибору режиму

керування установкою і вимірювальних каналів, які необхідно записувати у
файл на жорсткий диск. Після натискання кнопки «Пуск» перевіряється
кількість вибраних вимірювальних каналів АЦП, записуваних у файл на
жорсткий диск. Якщо ця кількість не дорівнює нулю, відбувається відкриття
діалогового вікна, що дозволяє задати ім’я файлу, у який проводитиметься
запис даних з вибраних каналів АЦП, його розширення і вказати у нього шлях
на жорсткому диску.
Початок
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Рисунок 6.21 – Алгоритм роботи програми керування насосною установкою
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Рисунок 6.22 – Продовження алгоритму роботи
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Рисунок 6.23 – Продовження алгоритму роботи
В іншому випадку, відповідно до алгоритму роботи, далі відбувається
виділення пам’яті під буфер DMA для АЦП. Якщо у відкритому діалоговому
вікні натиснута кнопка «Скасувати» програма повертається в режим очікування
повторного натискання кнопки «Пуск», інакше (якщо була натиснута кнопка
«Зберегти») діалогове вікно закривається, і робота програми продовжується
відповідно до наведеного алгоритму, тобто відбувається виділення пам'яті під
буфер DMA для АЦП.
Потім відбувається запуск безперервного введення даних з АЦП по
каналу DMA в режимі автоініціалізації. Далі програма працює відповідно до
алгоритму збору та обробки даних з АЦП у режимі реального часу. Шляхом
усереднення цифрових даних, отриманих з каналу вимірювання напору,
визначається поточне значення напору напірному патрубку насоса, яке
порівнюється із заданим, і обчислюється величина керуючого впливу. Кожному
значенню частоти живлення від 0 до 50 Гц з кроком 0,1 Гц відповідає певний
рівень задає напруги, що подається на вхід ПЧ, і відповідний йому цифровий
код, записується у ЦАП. З таблиці відповідності «напруга задання – цифровий
код ЦАП» вибирається значення цифровго коду, який за допомогою функції

асинхронного виведення подається на ЦАП, що перетворить його на напругу
завдання для ПЧ і відповідно змінює на 0,1 Гц частоту живлення
електродвигуна насоса.
Після

видачі

керуючого

впливу

на

ПЧ

відбувається

графічне

відображення даних, що містяться в ½ буфера DMA, і запис у файл на
жорсткий диск раніше вибраних вимірювальних каналів АЦП. Відбувається
визначення та відображення на екрані поточного значення фазного струму,
напруги і частоти обертання вала електродвигуна насоса. Після цього програма
очікує натискання кнопки «Стоп»: якщо кнопку не було натиснуто, програма
повертається до фрагмента алгоритму роботи, де відбувається збір та обробка
даних з АЦП в режимі реального часу; інакше відбувається зупинка
безперервного збору даних, на ЦАП виводиться нульове значення цифрового
коду, звільняється область пам’яті, виділеної під буфер DMА для АЦП, а
програма переходить у режим очікування натискання кнопки «Пуск». Програма
працюватиме відповідно до наведеного вище алгоритму, до тих пір, поки не
буде закрито вікно програми.

7 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Критерії оцінювання знань з навчальної дисципліни Автоматизація
типових технологічних процесів, формою семестрового контролю якої є
курсовий проект (робота) (на виконання відводиться 36 годин (один кредит) із
загального обсягу кредитів, запланованих на вивчення навчальної дисципліни в
семестрі):
Вид контролю виконання курсового

Максимальний бал

проекту
Наповнюваність змісту:
–

характеристика

об’єкта

(процесу
5

автоматизації);
– створення математичного опису та

15

дослідження об’єкта;
– технічне рішення щодо структури та
агоритмів

функціонування

автоматизованого

технологічного
об’єкт

10

– практична реалізація алгоритмічних

15

комплексу

«АСУ

ТП

–

керування»;
рішень та апаратних засобів
Якість

оформлення

курсового

5

проекту
Своєчасність виконання

5

Творчий підхід

5

Захист проекту

40

Усього

100*
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