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Сучасні системи керування електроприводами змінного струму на даному 

етапі розвитку мікропроцесорної техніки вже не в змозі обійтися без 

високоточних перетворювачів частоти або контролерів із вбудованими 

регуляторами. Проте для налаштування останніх потрібно знати точні значення 

коефіцієнтів регулювання, або хоча б приблизний інтервал допустимих 

значень. Для цього система керування має бути повністю розрахована та 

виконаний синтез регулятора відомими методами. Проте постає питання: як 

настроювати параметри регулятора, якщо синтез виконати або неможливо, або 

невідомі усі параметри досліджуваної системи?  

Існують два основні методи. Перший – інтуїтивне налаштування 

параметрів, що займає досить багато часу та не завжди вдається отримати 

потрібні значення коефіцієнтів, другий – за виглядом бажаного перехідного 

процесу величини, що регулюється експериментальним методом визначити 

параметри регулятора.  

Останній метод дуже просто реалізувати у пакеті прикладних програм 

MatLab у середовищі Simulink за допомогою блоксету “Simulink Response 

Optimization” на прикладі ПІД-регулятора швидкості асинхронного двигуна. 

Для визначення невідомих необхідно знати тільки параметри самого двигуна та 

передавальну функцію перетворювача частоти. Структурна схема, що включає 

ПІД-регулятор (PID Controller), перетворювач частоти, двигун та коефіцієнт 

зворотного зв’язку за швидкістю буде мати вигляд, що показаний на рис.1.  

 
Рисунок 1 – Структурна схема для визначення параметрів ПІД-регулятора 

швидкості 



На виході розміщується блок Output Constraint, в якому можна задати 

будь-який вигляд вихідної величини. Вікно у якому задається вигляд 

перехідного процесу показане на рис.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Вікно для налаштування вигляду перехідного процесу 

 

Як видно з рис. 2, потрібно тільки задати час перехідного процесу (нижня 

лінія), верхню та нижню межі перерегулювання, усталене значення та 

коливальність (якщо вона потрібна). 

Мета – отримати необхідні коефіцієнти ПІД – регулятора при заданому 

перехідному процесі швидкості. Задамося потрібними динамічними 

характеристиками: 

Час перехідного процесу:  tп.п.=0.5 с.; 

Пере регулювання:   max
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Коливальність – відсутня; 

Усталене значення швидкості – 78 рад/с. 
Запускається структурна схема і програма знаходить потрібні коефіцієнти 

ПІД – регулятора. 

Параметри ПІД – регулятора, які пропонує програма: 

0.00249;

7.234;

0.00807.
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Для порівняння бажаного перехідного процесу з тим, що буде в 

результаті настроювання контуру швидкості на модульний оптимум у таблиці 1 

приведені параметри ПІД-регулятора для розрахункового методу та для 

оптимізованого методу. 

Таблиця 1 – Значення параметрів регулятора 



Параметр Розрахункове значення Оптимізоване значення 

pK  0.69 0.00249 

iK  10.293 7.234 

dK  0.0314 0.00807 

 

Таким чином, ми бачимо, що значення відмінні від тих, що були 

розраховані, що свідчить про наявність множини значень параметрів ПІД-

регулятора для даної системи. При таких параметрах отримуємо перехідний 

процес, що показаний на рис.3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 –  Оптимізований перехідний процес кутової швидкості АД 

 

Висновок: таким чином, за допомогою оптимізації можна отримати 

бажаний вигляд перехідного процесу довільної регульованої величини, 

змінюючи параметри регуляторів, коефіцієнтів зворотного  зв'язку  і т.п. 

Задаючись перерегулюванням, часом перехідного процесу, можна отримати 

множину варіантів перехідних процесів з різними параметрами регуляторів. 

Програма сама вибере оптимальний варіант і видасть значення необхідних 

коефіцієнтів регулятора.  
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