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Всяка система за автоматично регулиране се състои от обект на
регулирането и регулатор. За да се проектира регулаторът, е необходимо да се
познават свойствата на обекта. Под обект на регулирането се разбира
технологичният процес с технологичните съоръжения, в които един или
няколко параметъра се поддържат на определека стойност или се изменят по
определен закон. Електронен регулатор е устройството, чрез което
регулираният параметър се поддържа на зададената стойност или се изменя по
определен начин. Характерът на преходния процес, а следователно и
качеството на регулиране при дадени условяя се определят както от избрания
закон за регулиране, така и от настройките на регулатора. Оптималният
характер на процеса на регулиране се постига с иеобходимите за това
настройки на регулатора.
В книгата лоследователно са разгледани основните свойства на обектите за
регулиране, както и съставянето ка математически модел на обекта. След
запознаване с основните закони за регулиране се разглеждат практически схеми
на електронии аналогови и релейнк регулатори. Включеии са и регулатори в
интегрално изпълнение в обема на един чттп. Направен е преглед на основните
параметри на преходните процеси при ретулиране и на тази основа е направен
избора по определени критерии на закона за регулиране, както и на основните
параметри за настройка на регулаторите. Разгледани са цифровите регулатори,
законите за ретулиране в цифров вид и структурата на затворена система за
цифрово управление, Отделено е място и за методите за хшфрово управление на
постояннотокови и асинхронни двигатели. Направено е въведение в теорията на
цифровите системи за управление с разглеждане на методи за проектиране на
цифрови (микропроцесорни) системи за управление,
Желанието на автора е било да изложи съдържанието на материала в
логична последователност и връзка между отделните теми в обем от девет
глави. За повече информация по отделните теми читателят може да се обърне
към цитираните литературни източници в края на учебника.
При работата над учебника авторът изхожда от това, че студентите имат
достатъчна подготовка в областга на електрониката и теорията на
автоматичното регулиране. Книгата е предназначена за учебник по
дисциплината „Електронни регулатори" от учебния план за бакалавър инженер
по електроника в ТУ- София, филиал - Пловдив. Тя може да бъде полезна и за
инженери практици, работещи в областта на автоматизацията на
производството.
Авторът използва случая да язрази своята благодарност към рецензента
професор д.т.н. инж. Николай Петров, от Тракийския университет - Стара
Загора, за ценните забележки и препоръки към текста, които значително
подобриха съдържанието на книгата.
Лвторьт

Основна характеристика на всеки принцип за автоматично управление е
необходимата информахщя за формираие на управлявашите въздействия.
Примерите на системите за управление, разгледани в този учебник, са
изтрадени на принципа на управление по отклонението на управлявания
параметър от зададената стойност. Входни параметри за ретулатора в този
случай са текущата стойност на регулирания параметър и зададената стойност,
Регулирашото въздействие в системата се формира в зависимост от разликата
между зададената и действителната стойност на ретулираната величина.
В общото понятие регулатор се включва съвкупността от сензор,
регулиращо устройство и изпълнителен механкзьм. В частния случай под
електронен регулатор (ЕР) се разбира само регулиращото устройство.
В зависимост от вида на сигнала ЕР се разделят ка аналогови и дискретни.
Аналоговите регулатори работят с непрекъснати във врем^та сигналк.
Дискретните ЕР работят с прекъснати във времето сигнали.
Един от основните показатели, по които се класифицират регулаторите, е
законът за регулиране. Под закон за регулиране се разбира алгоритъмът или
функционалната завнсимост, в съответствие с която регулаторьт изработва
регулиращо въздействие.
В зависимост от алгоритъма регулаторите се делят на следните ввдове:
♦J* Пропорционални (П);
♦J* Интегрални (И);
♦J* Пропорционално-интегрални (ПИ);
♦*♦ Пропорционално-диференциални (ПД), които се наричат
пропорционални с изпреварване;
♦ Пропорционално-интегрално-диференциални (ПИД)> които се
наричат ПИ регулатори с изпреварване.
Регулатори, при които регулиращото въздействие заема само определени
стойности (позиции), се наричат позиционни. На практика най-често са дву или трилозиционни.
В учебника са представени и начините за избор на алгоритмите за
управление при изттолзване на микропроцесорни уиравляващи системи.
Основно внимание е отделено на анализа на дискретните системи и на
отчитането ка дискретизацията по време при осъществяването на
предварително избрани аналогови закони за управление.
Обектите на регулираке, регулаторите и изпълнителните устройства са найсъществените звена на всяка система за автоматично регулиране. При
разглеждане на осиовните цифрови методи за регулиране скоростга на
постояннотокови и на асинхронни двигатели е отделено място и за анализ на
силовите инвертори за управление на съответните двигатели.
Описани са основните методи за проектиране на цифровк системи за
улравление3 като слециално място е отделено на цифровото проектиране с
апроксимация,
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