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STRUCTURI SPECIALE DE REGLARE 
 

Obiectivele lucrării 
Lucrarea propune studiul structurilor speciale de reglare (reglarea în cascadă, reglarea de 

raport şi reglare cu predictor Smith) şi testarea acestora pe o instalaţii de laborator. 
 
 

Lucrarea 1      Sisteme de reglare în cascadă 

Consideraţii teoretice 
Reglarea în cascadă este utilizată atât în cadrul proceselor rapide cât şi în cazul proceselor 

lente, cu timp mort. Prezenţa unui număr mare de constante de timp în funcţia de transfer a părţii 
fixate face dificilă utilizarea unor algoritmi de reglare tipizaţi impunându-se pentru compensarea 
acestor constante de timp, algoritmi de reglare care să conţină mai multe binoame de gradul întâi. 
Date fiind dificultăţile de reglare ale unor asemenea regulatoare şi ţinând seama de efectul 
negativ pe care îl au componentele derivative asupra răspunsului sistemului (amplificarea 
zgomotelor) se recomandă reglarea în cascadă. Aceasta este ilustrată în figura 1 pentru cazul a 
două blocuri de reglare RA1 şi RA2. 
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Figura 1 

 Blocul părţii fixate este separat în subsansamblele F1 şi F2 prin selectarea mărimii α din 
următoarele considerente: 
- mărimea α să fie măsurabilă prin mijloace tehnice simple; 
- fiecare subansamblu F1 şi F2 să fie caracterizat de cel mult două constante de timp principale; 
- un număr de perturbaţii să acţioneze asupra subansamblului F1. 
 Prin intermediul mărimii α se realizează o buclă interioară de reglare cu RA1, iar prin 
intermediul mărimii reglate y se realizează bucla exterioară de reglare cu RA2. Bucla interioară, 
numită şi buclă auxiliară este condusă de regulatorul principal RA2 (din bucla exterioară sau 
principală) prin mărimea u2. Bucla de reglare auxiliară facilitează conducerea procesului de către 
regulatorul principal prin: 

a) compensarea perturbaţiei p1 asupra mărimii α, prin aceasta diminuându-se substanţial 
efectul lui p1 asupra mărimii reglate principale; 

b) reducerea inerţiei pe care o prezintă procesul în raport cu comanda u2 elaborată în funcţie 
de abaterea lui y faţă de r, asigurându-se o compensare mai rapidă a efectului perturbaţiei 
p2 şi o urmărire mai bună a variaţiilor referinţei r. 
Aceste două avantaje sunt asigurate numai dacă mărimea intermediară α răspunde la 

perturbaţii mai rapid de cât mărimea de ieşire y. 
Părţile F1 şi F2 ale procesului condus nu au, în general, un corespondent fizic separabil, 

descompunerea unui proces în două sau mai multe părţi înseriate având în primul rând un caracter 
informaţional.  

Dificultăţile în obţinerea unor performanţe cât mai bune cu ajutorul reglării în cascadă sunt 
legate de alegerea şi acordarea regulatoarelor, având în vedere că regulatoarele buclelor interioare 
au referinţe fixate intern de către un alt regulator. 
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Regulatoarele RA1 şi RA2 pot fi blocuri de reglare tipizate. Parametrii de acord ai 
regulatoarelor se vor calcula mai întâi pentru bucla internă şi apoi pentru bucla externă. Astfel, 
pentru acordarea regulatoarelor RA1 şi RA2 se vor parcurge următoarele etape: 
1. Acordarea regulatorului din bucla internă, RA1, cu un criteriu bazat pe răspunsul la treaptă: 

- se trece regulatorul RA2 în regim MANUAL; 
- se trece regulatorul RA1 în regim MANUAL; 
- se aplică comanda u1 (semnal treaptă); 
- după stabilizarea procesului, se fac, pe răspunsul la treaptă rezultat, măsurătorile necesare 

şi se calculează parametrii regulatorului intern RA1. 
2. Acordarea regulatorului din bucla internă, RA1, cu un criteriu bazat pe răspunsul la frecvenţă: 

- se trece regulatorul RA2 în regim MANUAL; 
- se trece regulatorul RA1 în regim AUTOMAT; 
- se modifică on-line parametrii regulatorului RA1 până la instalarea în răspunsul procesului 

a oscilaţiilor la limita de stabilitate; 
- se fac măsurătorile necesare şi se calculează parametrii de acord ai regulatorului RA1. 

3. Acordarea regulatorului din bucla externă, RA2, cu un criteriu bazat pe răspunsul la treaptă: 
- se trece regulatorul RA2 în regim MANUAL; 
- se trece regulatorul RA1, deja acordat, în regim AUTOMAT; 
- se aplică comanda u2 (semnal treaptă); 
- după stabilizarea procesului, se fac, pe răspunsul la treaptă rezultat, măsurătorile necesare 

şi se calculează parametrii regulatorului extern RA2. 
4. acordarea regulatorului din bucla externă, RA2, cu un criteriu bazat pe răspunsul la frecvenţă: 

- se trece regulatorul RA2 în regim AUTOMAT; 
- se trece regulatorul RA1, deja acordat, în regim AUTOMAT; 
- se modifică on-line parametrii regulatorului RA2 până la instalarea oscilaţiilor la limita de 

stabilitate; 
- se fac măsurătorile necesare şi se calculează parametrii de acord ai regulatorului RA2. 

 

Modul de lucru în laborator 
 Se va proiecta o structură de reglare în cascadă cu regulatoare tipizare pentru reglarea 
nivelului în instalaţia de reglare nivel-debit PROCON 38-100. 
 Se vor parcurge următoarele etape: 
a) se vor identifica cele două bucle de reglare şi mărimile reglate; 
b) se acordează regulatorul PID din bucla internă pe baza unui criteriu cunoscut şi a metodologiei 

prezentate mai sus; se fac apoi ajustări ale parametrilor de acord în vederea îmbunătăţirii 
performanţelor; 

c) cu regulatorul acordat în bucla internă se trece la stabilirea parametrilor de acord ai 
regulatorului din bucla externă; se fac apoi ajustări ale parametrilor de acord în vederea 
îmbunătăţirii performanţelor; 

d) se testează structura de reglare în cascadă pentru diverse valori ale referinţei şi se urmăresc 
performanţele obţinute. 

 

Conţinutul referatului 
 Se va întocmi un referat care va cuprinde: 
a) structura de reglare în cascadă; 
b) justificarea alegerii mărimilor reglate în cele două bucle de reglare; 
c) scurtă descriere a criteriilor alese pentru acordarea regulatoarelor, precum şi legile de reglare 

obţinute; 
d) comentarii asupra performanţelor rezultate în urma testării structurii de reglare în cascadă. 
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Lucrarea 2     Structuri de reglare a raportului 

Consideraţii teoretice 
Structura de reglare a raportului este utilizată pentru controlul raportului a două mărimi 

din  proces (debite, nivele etc.). Metoda este utilizată în schimbătoarele de căldură, atunci când se 
doreşte menţinerea constantă a raportului dintre două debite, unul primar şi unul secundar, având 
temperaturi diferite. 

Structura de reglare directă a raportului (fig.1) are ca referinţă raportul celor două mărimi. 
Raportarea ieşirilor se face pe calea de reacţie prin intermediul blocului de divizare. Divizorul are 
o caracteristică neliniară care afectează în mod negativ performanţele buclei de reglare (oscilaţii 
ale mărimii de reglate). 

 
Fig. 1: Structura de reglare directă a raportului 

 
Pentru a elimina dezavantajele prezenţei elementului neliniar din bucla de reacţie se 

utilizează structura de reglare indirectă a raportului (fig.2). Elementul neliniar este în acest caz 
multiplicatorul de pe calea de referinţă. 

 
Fig. 2: Structura de reglare indirectă a raportului 

 

Modul de lucru în laborator 
Pentru studiul structurilor de reglare a raportului se va utiliza instalaţia de reglare nivel-

debit PROCON 38-100 si debit-temperatură PROCON 38-600. Mărimea reglată va fi raportul a 
două debite. Se vor parcurge următoarele etape: 
a) pentru structura directă de reglare a raportului se determină parametrii de acord ai unui 

regulator PID utilizând una din metodele de acordare cunoscute; 
b) se testează structura de reglare directă a raportului celor două debite şi se determină 

performanţele obţinute; se fac ajustări ale parametrilor de acord în vederea îmbunătăţirii 
performanţelor; 

c) pentru structura indirectă de reglare a raportului se determină parametrii de acord ai unui 
regulator PID utilizând una din metodele de acordare cunoscute; 

d) se testează structura de reglare indirectă a raportului celor două debite şi se determină 
performanţele obţinute; se fac ajustări ale parametrilor de acord în vederea îmbunătăţirii 
performanţelor. 
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Conţinutul referatului 
 Se va întocmi un referat care să conţină: 
a) structura directă de reglare a raportului; 
b) scurtă prezentare a metodei de acordare folosită şi legea de reglare obţinută; 
c) comentarii asupra performanţelor structurii de reglare; 
d) structura indirectă de reglare a raportului; 
e) scurtă prezentare a metodei de acordare folosită şi legea de reglare obţinută; 
f) comentarii asupra performanţelor structurii de reglare; 
g) comparaţie a celor două structuri de reglare a raportului. 
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Lucrarea 3      Structuri de reglare automată cu compensarea timpului mort 

Consideraţii teoretice 
Particularităţile sistemelor cu timp mort determinate de întârzierea introdusă în 

transmiterea semnalului de reacţie şi implicit în colaborarea comenzii au determinat elaborarea 
unor metode de compensare a efectului timpului mort asupra performanţelor sistemelor. 

Presupunând că pentru partea fixată funcţia de transfer poate fi rescrisă de forma: 

 s
F esGsG τ−= )()(  (1) 

se poate alcătui o schemă a SRA ca în figura 1. 
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Fig. 1: Structura de reglare pentru procese cu timp mort 

 Separarea în cadrul procesului a timpului mort şi accesibilitatea variabilei y1 ar 
permite scoaterea în afara buclei de reglare a acestuia şi îmbunătăţirea performanţelor sistemului. 
Rezolvarea acestui deziderent este dificilă dat fiind că este greu a descompune procesul în cele 
două părţi şi a folosi variabila intermediară y1 ca mărime de reacţie. 

Pentru a reduce efectul timpului mort se construieşte un model al procesului în cadrul căruia 
se evidenţiază atât timpul mort mτ  cât şi )(sGm , partea care nu conţine timp mort. Comparaţia  între 
ieşirea modelului şi sistemului considerat conduce la apariţia unui semnal a cărui eroare depinde nu 
numai de valoarea curentă a ieşirii procesului presupus fără timp mort ci şi de gradul de precizie al 
modelului. 

Dat fiind că y1m, mărimea intermediară din model se poate măsura şi folosi ca semnal de 
reacţie, se poate întocmi o schemă de reglare cu compensarea timpului mort cunoscută sub 
denumirea de schemă de reglare cu predictor Smith: 
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Fig.2: Structură de reglare cu predictor Smith 
 
Funcţia de transfer a predictorului în acest caz este: 

 )1)(()( s
mpr mesGsG τ−−= , (2) 

iar mărimea aplicată la intrarea regulatorului pe cale de reacţie este 
 )()()()()( ττ +=+−+= tytytytytyr . (3) 

 Dacă )()( sGsGm =  şi ττ =m  rezultă că elementele parte fixată şi predictor care 
sunt cuplate în paralel au funcţia de transfer: 
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 )()1)(()()(1 sGesGesGsG ss =−+⋅= −− ττ , (4) 
fiind echivalentă cu funcţia de transfer a procesului fără timp mort. 
 Mărimea de reacţie )(tyr  transmisă elementului de comparaţie al buclei de reglare 

este astfel devansată cu un timp – deci de predicţie – faţă de ieşirea )(ty  instalaţiei tehnologice. 
Efectele introducerii blocului de predicţie descris de f.d.t. )(sGpr  asupra proiectării sistemului 
sunt deosebit de importante, dat  fiind că în acest caz se compensează efectul timpului mort, la 
elementul de compensaţie transmiţându-se un semnal care ar fi rezultat la ieşirea sistemului dacă 
în instalaţia tehnologică nu ar fi existat timpul mort. Proiectarea se poate face astfel făcând 
abstracţie de prezenţa timpului mort şi considerând partea fixată descrisă numai prin f.d.t. ).(sG  

 

Modul de lucru în laborator 
Pentru studiul structurii de reglare cu cu compensare a timpului mort se va utiliza sistemul 

de reglare a temperaturii a instalaţiei de tip aerotermă. Se vor parcurge următoarele etape: 
e) cu ajutorul schemei Simulink monitor.mdl se achiziţionează răspunsul procesului la semnal 

treaptă; 
f) pe baza răspunsului achiziţionat la punctul a) se determină pentru proces un model continuu 

de tip element de întârziere de ordinul I cu timp mort; 
g) se proiectează o lege de reglare care să asigure pentru sistemul de reglare automată 

performanţele: %5≤σ  şi 100≤tt sec. Legea de reglare se va proiecta pe baza modelului 
procesului fără timp mort; 

h) se discretizează legea de reglare obţinută la punctul c) cu funcţia Matlab c2dm, considerând 
perioada de eşantionare egală cu 1 sec. Numărătorul şi numitorul funcţiei de transfer discrete 
a regulatorului vor fi salvate în spaţiul de lucru al mediului Matlab sub numele numr_d şi 
respectiv denr_d; 

i) se discretizează modelul continuu al procesului obţinut la punctul b) cu funcţia Matlab c2dm.  
Numărătorul şi numitorul funcţiei de transfer discrete a modelului vor fi salvate în spaţiul de 
lucru al mediului Matlab sub numele numm_d şi respectiv denm_d, iar timpul mort sub 
numele tau_d; 

j) se testează structura de reglare fără  predictor Smith din figura 1 folosind schema Simulink 
reglare_AW.mdl şi se verifică performanţele impuse; 

k) se testează structura de reglare cu predictor Smith din figura 2 folosind schema Simulink 
smith_AW.mdl şi se verifică performanţele impuse. 

 

Conţinutul referatului 
 Se va întocmi un referat care să conţină: 
h) funcţia de transfer continuă şi discretă a modelului; 
i) scurtă prezentare a metodei de proiectare a regulatorului, precum şi legea de reglare continuă 

şi discretă obţinute; 
j) structura de reglare fără predictor Smith; comentarii; 
k) structura de reglare cu predictor Smith; comentarii; 
l) comentarii privind rezultatele comparative ale cele două structuri de reglare. 
 


