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Абсорбційно-холодильні установки (АХУ) знайшли широке застосування у різних 
галузях промисловості, зокрема у діючих в Україні агрегатах синтезу аміаку, завдяки 
можливості утилізації низькопотенціальної теплоти матеріальних потоків, що 
підвищує економічність виробництв. Однак внаслідок застосування в циклі АХУ 
повітряного і водяного охолодження їх робота відбувається під постійним впливом 
збурень, викликаних зміною температури і вологості атмосферного повітря. Все це 
обумовлює необхідність зміни витрат як флегми з випарників, так і міцного розчину до 
генератора-ректифікатора для забезпечення необхідного режиму охолодження. 
Розв’язання такої задачі вимагає створення оптимального програмного керування, 
структура якої характеризується наявністю ідентифікатора з математичною моделлю, 
обчислювачем для корегування параметрів моделі та значень уставок (завдання) вище 
перелічених регуляторів витрат [1]. 

Основна мета таких регуляторів полягає у слідкуванні за зміною уставки. За такої 
умови основним критерієм якості регулювання має бути обрана статична похибка в 
рівноважному режимі системи. Виходячи з поставленої мети та обраного критерію 
якості регулювання було здійснено аналіз систем регулювання з визначенням типу 
регулятора і його параметрів та виконані дослідження для перевірки роботоздатності 
обраної структури системи. 

Передатна функція таких об’єктів характеризується першим порядком. 
Параметри таких моделей визначались за реальних існуючих умов і мають велике 
транспортне запізнення τ у порівнянні із сталою часу Т. Для керування такими 
об’єктами де τ/(τ+Т)>0,5 була використана спеціальна структура регулятора з 
предикатором Сміта. Завдяки такій структурі з’являється можливість передбачити 
сигнал, який має бути на виході до того, як він там з’явиться насправді. Виконаний 
процес імітаційного моделювання в пакеті Matlab дозволив встановити необхідність 
застосування ПІ-алгоритму регулювання та визнати його параметри налаштування. 
Проведений порівнювальний аналіз перехідних процесів в умовах зміни уставок за 
результатами визначення оптимальних витрат довів, що незважаючи на деяку 
невизначеність постійних часу об’єкта встановлені алгоритм та параметри 
налаштування регулятора відповідають обраному критерію якості [1]. 
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