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В статті розглядається система керування на базі програмованого 

логічного контролера для керування параметрами мікроклімату робочих 

приміщень адміністративної будівлі. Надається функціональна схема 

запропонованої системи автоматизації та представлені графіки перехідних 

процесів за температурою та рівнем вуглекислого газу. 
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ВСТУП. На сучасному етапі розвитку систем автоматизації для керування 

вентиляційними установками стає можливою реалізація складних алгоритмів 

управління окремими параметрами мікроклімату. У разі використання 

існуючих програмованих технологічних контролерів найбільша увага 

приділяється регулюванню температури в приміщенні або температури 

припливної вентиляції, як функції температур зовнішнього повітря та зворотної 

води. При цьому у більшості контролерів припливної та припливно-витяжної 

вентиляції реалізується алгоритм якісного регулювання температурою за 

рахунок зміни кута закриття засувки, що пропускає гарячий теплоносій через 

калорифер. У найбільш простих схемах вентиляції, як наприклад при 

регулюванні температури в промислових приміщеннях такий алгоритм 

керування може бути реалізований і для кількісного регулювання [1]. При 

цьому аналоговий вихід мікропроцесорного керуючого пристрою 

підключається не до засувки, а до перетворювача частоти з аналоговим входом, 

що призначений для зміни швидкості вентилятора. Проте такий перехід має 

свої особливості, а саме при зниженні продуктивності вентиляційної установки 



збільшується вміст СО2 в повітрі. При цьому суттєво погіршуються умови 

праці для обслуговуючого персоналу. Тому при реалізації вентиляційних 

систем для адміністративних будівель, де працюють  люди, необхідно не тільки 

регулювати температуру, а й підтримувати рівень СО2 у заданих межах. 

Для забезпечення такого регулювання використовується система 

автоматизації вентиляційної установки, функціональна схема якої представлена 

на рис.1. 

 

Рисунок 1 - Функціональна схема вентиляційної установки з 

керуванням температурою та контролем СО2. 

На рис.1. введені наступні позначення: Uзсо2 – сигнал завдання СО2 у 

приміщенні; Р1 – регулятор температури; Р2 – регулятор рівня вуглекислого 

газу; ПЛК – програмований логічний контролер; Ф – фільтр, що обмежує різку 

зміну швидкості двигуна; ПЧ – перетворювач частоти; Д – асинхронний 

двигун; ТПt0 – технологічний процес зміни температури; ТПсо2 - технологічний 

процес зміни вуглекислого газу; Дt0 – датчик температури; Дсо2 – датчик 

вуглекислого газу в приміщенні; Uззt0 – сигнал зворотного зв’язку за 

температурою;  Uззсо2 – сигнал зворотного зв’язку за СО2. 

Основним в системі є контуром регулювання температури припливного 

повітря. При цьому рівень вуглекислого газу лише контролюється відповідним 

датчиком, а сигнал з Р2 не впливає на роботу двигуна. Для реалізації високої 

точності підтримки температури на заданому рівні зі швидкою реакцією на 

зовнішні збурення у якості регулятора температури використовується ПІД  -

регулятор. При цьому параметри регулятора вибираються виходячи з вимог до 



якості перехідного процесу та можуть бути визначені емпіричним шляхом, або 

за допомогою методів синтезу з використанням систем автоматизованого 

проектування [2]. 

У разі перевищення рівня СО2 у приміщенні ПЛК (поява великої кількості 

людей)  вимикає контур регулювання температури і починає стабілізувати 

рівень вуглекислого газу на заданому значенні. При цьому температура в 

приміщенні або не контролюється, що буде найбільш дешевим рішенням, або 

керування температурою починається за рахунок зміни кута повороту засувки 

та реалізується окремо у ПЛК. Коли рівень СО2 знижується природнім шляхом 

(кількість людей в приміщенні зменшується) вентилятор починає обертатися 

повільніше і виходить на свою мінімальні задані обороти. Так, наприклад, для 

більшості систем вентиляції це значення становить 20..30Гц частоти живлення 

двигуна. При досягненні мінімальних обертів двигуна та проходження певної 

витримки часу ПЛК перемикає контури регулювання та починається знову 

керування температурою припливного повітря. Особливістю та перевагою 

реалізації запропонованої системи керування на ПЛК є можливість обнуління І-

складової ПІД – регулятора, що сприяє зниженню накопичення похибки при 

розімкненому контурі. 

Дослідження працездатності запропонованої системи керування 

вентиляційною установою було здійснене за допомогою програмного 

забезпечення MATLAB та його додатку Simulink. При цьому спочатку 

здійснювалось дослідження якості перехідно процесу за температурою при 

запуску системи вентиляції, а потім здійснювалось перемикання на контур 

регулювання вуглекислого газу при перевищенні верхньої границі рівня СО2. 

Графіки перехідних процесів за температурою та рівнем вуглекислого газу 

у приміщенні представлені на рис.1. 



0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

 
   а)       б) 

Рисунок 1. Графіки перехідних процесів за температурою припливної 

вентиляції (а) та рівнем СО2 (б). 

ВИСНОВОК. Запропонована система керування вентиляційною 

установкою дозволяє здійснювати стабілізацію температури припливної 

вентиляції на заданому рівні та підтримці рівня СО2 у відповідних межах. При 

цьому алгоритм логічного управління може бути реалізований на сучасних 

ПЛК з використанням стандартних блоків І, АБО, ПІД. Таким чином, з 

використанням ПЛК може бути реалізоване кількісне регулювання температури 

припливного повітря, що забезпечує високі енергетичні показники системи в 

цілому. Подальше поліпшення результатів може бути досягнуте за рахунок 

врахування впливу зміни кута повороту засувки. 
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