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Automatyka i pomiar wielkości fizykochemicznych 
 
 
 

ĆWICZENIE NR   5 
 

Temat ćwiczenia:   Badania układu regulacji temperatury  
z regulatorem PI. Dobór nastaw 

 
 

 
Cel ćwiczenia: Umiejętność doboru nastaw regulatorów; dobór nastaw analogowego 
regulatora PI dla wybranego obiektu regulacji (termostat) metodą Zieglera-Nicholsa. 
 
Zagadnienia do kolokwium:  

Schematy blokowe układów automatycznej regulacji. Klasyfikacja regulatorów. 
Charakterystyki regulatora P, I, oraz PI. Sposób pracy typowego układu regulacji P oraz PI. 
Kryteria jakości regulacji. Reguły doboru nastaw regulatora PID dla skokowej zmiany 
wartości zadanej. Metoda Zieglera-Nicholsa. 

Literatura: 

1. A. Urbaniak, Podstawy automatyki, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004. 
2. S. Węgrzyn, Podstawy automatyki, PWN, Warszawa 1978. 
3. S. Skoczowski, Technika regulacji temperatury. Wydawnictwo miesięcznika PAK, 
    Warszawa-Zielona-Góra, 2000. 
4. W. Bolek, E. Ślifarska, Ćwiczenia laboratoryjne z podstaw automatyki, Wyd. Politechniki  
    Wrocławskiej, 2001. 
5. Instrukcja obsługi regulatora PI Unipan 660. 
 
Sprzęt laboratoryjny: 

Termostat UTU 4; regulator analogowy PI Unipan 660; czujnik temperatury Pt 100; 
rejestrator; termometr cyfrowy.  
 
 
Przebieg ćwiczenia:  

Przygotowanie do badań układu regulacji temperatury (termostat laboratoryjny UTU 4) z 
regulatorem PI oraz ustalenie programu eksperymentu. Eksperymentalne sprawdzenie 
skuteczności stabilizacji temperatury dla różnych wartości zadanych parametrów P i  I 
oraz optymalizacja nastaw metodą Zieglera-Nicholsa. W tym celu  należy: 

1. Włączyć termostat (włączyć zasilanie, uruchomić mieszadło, otworzyć obieg  wody   
    chłodzącej). 

2. Włączyć regulator PI Unipan 660 za pomocą przełącznika POWER RATE wybierając moc  
    wyjściową 2000 W. 

3. Nastawić temperaturę zadaną T = 298 K; przełącznik SENSIVITY ustawić w pozycji 1/1  
    (wzmocnienie wzmacniacza  regulacyjnego KP=62500). 

4. Ustawić przełącznik rodzaju pracy w pozycji  AUTO. 
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5. Ustawić czas całkowania w pozycji OFF, a zakres proporcjonalności  p na 10%.  
    Wzmocnienie całkowite jest wtedy równe:          
 

p
K

K P=  

 
gdzie p jest zakresem proporcjonalności wyrażonym w ułamku dziesiętnym  
(np. 30 % = 0.3). 

6. Przygotować rejestrator : 
- sprawdzić, czy papier jest prawidłowo założony 
- wstawić pisak 
- ustawić przełącznik RANGE na wartość 0.5 V 
- ustawić szybkość przesuwu papieru na 0.25 mm/s 
- włączyć urządzenie do prądu 

7. Po osiągnięciu przez termostat temperatury zadanej (250C) ustawić za pomocą  
    przełączników obrotowych regulatora temperaturę o jeden stopień niższą i obserwować  
    uchyb temperatury na wskaźniku regulatora. W momencie, gdy uchyb wynosić będzie  
    0.50C a więc w naszym przypadku temperatura obiektu regulowanego wyniesie 24.50C, 
    uruchomić rejestrator wciskając przełączniki LINE, PEN i CHART. 

8. Powrócić do temperatury zadanej 250C (skokowa zmiana temperatury o 0.50C)   
    i zarejestrować przebieg uchybu regulacji z ewentualnymi oscylacjami. 

9. Następnie w momencie gdy obiekt jest przegrzany i działa tylko chłodzenie ustawić   
    temperaturę zadaną na 240C schładzając ponownie obiekt regulacji. Wyłączyć przesuw  
    papieru w rejestratorze (CHART). 

10. Zmniejszyć wzmocnienie wzmacniacza  o ustaloną wartość potencjometrem  
      PROP.BAND  (np. o 10 %). 

11. Gdy uchyb osiągnie wartość 0.50C uruchomić przesuw papieru w rejestratorze. 

12. Powrócić do temperatury zadanej 250C (skokowa zmiana temperatury o 0.50C)  
      i zarejestrować ponownie przebieg uchybu regulacji z ewentualnymi oscylacjami. 

13. Wykonywać kolejne pomiary  powtarzając punkty 9-12 aż do osiągnięcia uchybu  
      regulacji o charakterze oscylacyjnym gasnącym. 

14. Zanotować wartość krytyczną wzmocnienia i okres oscylacji gasnących. 

15. Ustalić optymalne parametry regulatora i przeprowadzić dla tych nastaw proces regulacji. 
 
 
Opracowanie wyników: 

Opis i schemat stanowiska pomiarowego. Opis eksperymentu prowadzącego do wyznaczenia 
wartości krytycznej wzmocnienia i okresu drgań oscylacji gasnących. Zarejestrowane 
przebiegi temperatury (uchyb maksymalny). Wnioski.  


