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Для підвищення ефективності, системи електрообігріву обладнують 

системами автоматичного керування (САК). Установлення САК в системах 

теплоакумуляційного електрообігріву дозволяє знизити  витрати електричної 

енергії і при цьому підтримувати задані параметри температури в 

обслуговуючих приміщеннях [1]. 

 В даній роботі запропонована методика підбору коефіцієнтів регулятора 

на стадії проектування САК, що враховує характеристики приміщення та 

систем обігріву.  

Розглянемо модель САК для системи теплоакумуляційного 

електрообігріву. Регулювання температури в приміщенні відбувається за 

допомогою зміни об’єму теплого повітря, що забезпечується вмиканням -  

вимиканням відцентрового вентилятора [2]. По датчику температури, 

розміщеному в робочій зоні приміщення, і по заданій температурі, контролер 

залежно від використовуваного закону регулювання подає керуючий сигнал на 

електропривод вентилятора. Функціональна схема розглянутого контуру 

регулювання наведена на рис.1 . 
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Рисунок. 1 Функціональна схема автоматизації контуру регулювання 

температури 

1 - датчик, встановлений у приміщенні, 2 - теплообмінник (акумуляційний 

блок); 3 - вентилятор відцентровий з електроприводом;  4 - регулятор; 5-

теплоакумуляційний електрообігрівач; 6 – приміщення. 

При температурі, яка не відповідає вимогам заданим споживачем, 

контролер подає керуючий сигнал на привод відцентрового  вентилятора. 



Використання передаточних функцій дає змогу аналітично проаналізувати 

процеси у приміщеннях з системами теплоакумуляційного електрообігріву.  

Структурну схему САК наведено на рис. 2 . Вхідний вплив - теплова 

потужність приміщення Q, Вт, вихідний - відхилення температури в 

приміщенні від заданої Т, ºС. Іншими словами на вході системи ми маємо 

збурення,а на виході – відхилення температури в приміщенні від заданої. 

Еквівалентна передаточна функція відображає комплексне зображення 

питомого відхилення температури в приміщенні, ºС /Вт, при одиничному 

тепловому впливі. 

 

Рисунок. 2 Структурна схема системи автоматичного керування 

Wрег - передаточна функція регулятора; Wво - передаточна функція 

виконавчого органу; (відцентровий вентилятор з електроприводом); WТО -

передаточна функція теплообмінника ;WП - передаточна функція приміщення; 

Wд - передаточна функція датчика; символи U позначають сигнал після 

проміжних ланок системи. 

Датчик, приміщення та теплообмінник з достатньою точністю описуються, 

як лінійні інерційні ланки 1-го порядку. При визначенні коефіцієнта передачі кп 

і постійної часу Тп для приміщення враховуються тільки його об'єм V, (м
3
) 

вентиляційний повітрообмін L, (м
3
/с), і показник теплообміну на внутрішніх 

поверхнях α, (Вт/К). Передаточна функція приміщення набуває вигляд: 

              (1)   

  

де с - питома теплоємність повітря приміщення, Дж/(кг*К); ρ - його 

густина, кг/м
3
; р - символ Хевісайда, тобто комплексний зображення часу після 

інтегрального перетворення Лапласа, с
-1

. 

Виконавчий орган являється лінійним інтегруючим, інерцією якого можна 

зневажити. Використано ПІД регулятор, передаточна функція якого: 

                                                                             (2)                    

  

де кр - коефіцієнт передачі регулятора від датчика до виконавчого 

механізму,       В"
1
; Tпр - час попередження; Тіз - час ізодрома, с. 



Функції для інших законів регулювання можна одержати з рівняння (2) 

при Тпр = 0 й (або) Тіз =∞ 

У цьому випадку еквівалентна передаточна функція системи буде мати 

вигляд [3]: 

       (3) 

                     

Після підстановки в вираз (3) передаточних функцій  ланок, у розгорнутому 

виді одержуємо: 

       (4) 

Тут КД = kp-Tnp - коефіцієнт диференціювання, Кі - коефіцієнт інтегрування 

регулятора. Параметри кТО, кро, кд являють собою коефіцієнти передачі 

відповідно теплообмінника, робочого органа,  датчика. Розмірності цих 

коефіцієнтів дорівнюють відношенню розмірності сигналу на виході й на вході 

у відповідну ланку. Параметри ТТО та Тд, с, мають сенс постійних часу 

теплообмінника й датчика. 

Візьмемо приміщення для якого   

Таким чином з передаточної функції ПІД – регулятора отримаємо функції 

для П та ПІ регуляторів і побудуємо графіки залежності питомого відхилення 

температури в приміщенні Т, К, при одиничному тепловому впливі від часу t, с, 

(рис. 3-4). 

Рисунок. 3 Перехідна функція САУ при П-регулюванні 

 
 

 

 



 
Рисунок. 4 Перехідна функція САУ при ПІ-регулюванні 

 

У всіх випадках було прийнято kр = 0,00002, крім того, час ізодрома для ПІ-

закону вважався рівним 1 с, відповідно до використаних характеристик 

приміщення й устаткування. Коефіцієнти передачі й постійні часу інших ланок 

приймаються залежно від їхньої конструкції. Як випливає з рис. 3-4, залишкове 

відхилення температури у випадку ПІ-регулювання дорівнює нулю, а для 

регулювання без інтегральної складової воно прагне до певної межі. Під час 

чисто пропорційного регулювання це відхилення більше й досягається воно 

швидше, ніж під час підключення диференціального компонента.  

Таким чином, отримано математичну модель перехідних процесів під час 

регулювання систем теплоакумуляційного електрообігріву, що використовує 

характеристики всіх ланок САК. Така модель дає змогу провести аналіз впливу 

характеристик приміщення  на процеси регулювання системи. 
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