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Automatyka i pomiar wielkości fizykochemicznych 
 
 
 

ĆWICZENIE NR   4 
 

Temat ćwiczenia:  Badania układu z regulatorem cyfrowym PID 
Shimaden SR-83. Autotuning 

 
 

 
Cel ćwiczenia: Umiejętność doboru nastaw uniwersalnych regulatorów cyfrowych PID do 
pracy w poszczególnych trybach przy sterowaniu wybranym obiektem (termostat). Wpływ 
nastaw regulatora na jakość procesu regulacji. Zaznajomienie z możliwościami cyfrowych 
regulatorów uniwersalnych na przykładzie regulatora Shimaden SR-83 
 
Zagadnienia do kolokwium:  

Schematy blokowe układów regulacji automatycznej. Klasyfikacja regulatorów. Regulatory  
o działaniu ciągłym i nieciągłym. Charakterystyki regulatora P, I, PI, PD oraz PID. Kryteria 
jakości regulacji PID. Wybór rodzaju i nastaw regulatora. Autotuning.  
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Sprzęt laboratoryjny: 

Termostat UTU-4, regulator cyfrowy PID Shimaden SR-83, czujnik temperatury Pt 100, 
stoper, komputer z programem akwizycji danych. 
 
 
Przebieg ćwiczenia:  

1. Zapoznanie się z cyfrowym regulatorem PID Shimaden SR-83 i wybór jego konfiguracji. 
2. Badanie wpływu współczynnika proporcjonalności P na jakość regulacji poprzez ocenę 

parametrów odpowiedzi skokowej (odpowiedzi na sygnał zadany w postaci skoku 
jednostkowego). W tym celu należy: 
- włączyć człon P (człony I i D wyłączone) 
- dla nastaw  P=0.5%, 1%, 5% i 10% zmierzyć parametry: czas narastania, prze- 
regulowanie i uchyb w stanie ustalonym z uzyskanych dla każdej z nastaw odpowiedzi 
skokowych. Wyniki notować w tabeli podanej niżej. 

3. Badanie wpływu czasu różniczkowania D na jakość regulacji poprzez ocenę parametrów 
odpowiedzi skokowej. W tym celu należy: 
-włączyć człony P i D (człon I wyłączony) 
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-dla nastaw P=0.5% oraz odpowiednio: D=5s, 10s i 25s zmierzyć parametry: czas 
narastania, przeregulowanie i uchyb w stanie ustalonym z uzyskanych dla każdej z nastaw 
odpowiedzi skokowych. Wyniki notować w tabeli podanej niżej. 

4. Badanie wpływu czasu całkowania I na jakość regulacji poprzez ocenę parametrów 
odpowiedzi skokowej. W tym celu należy: 
-włączyć człony P i I (człon D wyłączony) 
-dla nastaw P=5% oraz odpowiednio: I=5s, 25s, 50s i 100s zmierzyć parametry: czas 
narastania, przeregulowanie i uchyb w stanie ustalonym z uzyskanych dla każdej z nastaw 
odpowiedzi skokowych. Wyniki notować w tabeli podanej niżej. 
 

Tabela wyników 

P I D Czas 
narastania /s 

Przeregulowanie / 
oC 

Uchyb w stanie 
ustalonym / oC 

  0.5% 
  1% 
  5% 
10% 

Off 
Off 
Off 
Off 

Off 
Off 
Off 
Off 

   

  0.5% Off 
Off 
Off 

  5s 
10s 
25s 

   

  5%     5s 
  25s 
  50s 
100s 

Off 
Off 
Off 
Off 

   

 
5. Optymalizacja nastaw regulatora metodą autotuningu. 
 
 
Opracowanie wyników: 

Opis i schemat stanowiska pomiarowego. Opis trybów pracy regulatora. Tabelaryczne 
zestawienia uzyskanych wyników pomiarów parametrów odpowiedzi skokowych. Wartości 
nastaw uzyskane za pomocą autotuningu. We wnioskach ocenić jakościowo wpływ nastaw 
regulatora PID na jakość regulacji.  
 


