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Streszczenie 
 

W artykule przedstawiono koncepcję laboratoryjnego systemu wentylacji 
zrealizowanego w celach dydaktycznych. Zaprojektowane stanowisko 
pozwala zaznajomić się z zasadą działania falownika napięcia PWM oraz 
środowiska LabVIEW, jako tzw. komputerowego systemu szybkiego 
prototypowania. W środowisku LabVIEW zaimplementowano opcję 
automatycznego sterowania systemem poprzez wykorzystanie regulatora 
rozmytego. Ponadto umożliwiając również, w celach dydaktycznych, 
modyfikowanie jego ustawień przez m.in. dobór funkcji przynależności, 
bazy reguł rozmytych, czy metody wyostrzania. 
 
Słowa kluczowe: falownik napięcia PWM, logika rozmyta, LabVIEW. 
 

The laboratory ventilation system with a fuzzy 
logic controller implemented in LabVIEW 

 
Abstract 

 
The laboratory ventilation system (Fig. 1) presented in the paper is intended 
mainly for didactic purposes. One of the main advantages of the ventilation 
system is the ability to control mode selection – basic mode and extended 
mode. Availability of function blocks (Fig. 2) depends on the control 
mode. In the basic mode, only a speed control unit (Fig. 5) is  available. 
Dynamic progress of power electronics has led to a change in the construction 
of drives with variable speed [1]. This function block uses a PWM inverter 
for air flow rate control. The PWM inverter supply 3-phase induction 
motor is currently the most popular solution for the drive system with 
variable speed [2]. In the extended mode, there are additionally available  
a heating control unit and a master control unit. The system uses a resistive 
heater. Its control (Fig. 7) is based on the group control method. One of the 
options in this mode is the ability of automatic adjustment using a fuzzy 
logic controller (Fig. 8). Fuzzy logic uses the knowledge base in the form 
of fuzzy rules of conditional if-then [3]. In this system, controller settings 
can be properly modified by the change of membership functions (Figs. 9, 
10, 11), base of fuzzy rules (Tab. 1), or the method of defuzzification. In 
the extended mode, all control is made using a computer with LabVIEW 
software. The test results for the automatic adjustment proved the  
correctness of the system. 
 
Keywords: PWM inverter, fuzzy logic, LabVIEW. 
 
1. Wprowadzenie 
 

Dynamiczny rozwój energoelektroniki i mikroelektroniki do-
prowadził do przełomu w budowie napędów o regulowanej pręd-
kości obrotowej [1]. Falownik napięcia PWM zasilający 3-fazowy 
silnik asynchroniczny klatkowy to obecnie najczęściej spotykane 
rozwiązanie układu napędowego z możliwością regulacji prędko-
ści obrotowej [2]. W zaprojektowanym systemie wykorzystano 
tego typu rozwiązanie do sterowania prędkością przepływu powie-
trza (blok sterowania prędkością – rys. 2). W ten sposób uzyskuje 
się możliwość zapoznania się z zasadą działania falownika napię-
cia PWM oraz jedną z podstawowych metod jego sterowania, jaką 

jest metoda skalarna, często określana w literaturze również jako 
sterowanie typu U/f = const. [1]. 

Dodatkowo laboratoryjny system wentylacji wyposażono w na-
grzewnicę rezystancyjną o mocy 2 kW (blok sterowania nagrze-
waniem – rys. 2). Sterowanie w tym przypadku oparte zostało na 
metodzie grupowej, dając tym samym możliwość zapoznania się  
z tego rodzaju metodą sterowania. Jednocześnie ta część systemu, 
dedykowana wyłącznie do sterowania w środowisku LabVIEW, 
pozwala na lepsze jego zrozumienie. 

Ponadto oprócz sterowania systemem w układzie otwartym (bez 
sprzężenia zwrotnego), w środowisku LabVIEW zaimplemento-
wano regulator rozmyty (blok sterowania nadrzędnego – rys. 2), 
dający możliwość sterowania systemem w układzie zamkniętym 
(ze sprzężeniem zwrotnym). Sterowanie rozmyte opiera się na 
określonej dla danego problemu bazie wiedzy w postaci rozmy-
tych reguł warunkowych if-then, które w przypadku tego systemu 
mogą być odpowiednio zmieniane i modyfikowane dla osiągnięcia 
celów dydaktycznych [3]. 

W artykule przedstawiono koncepcję laboratoryjnego systemu 
wentylacji (rozdz. 2) oraz opisano dostępne tryby sterowania 
systemem (podr. 2.1 i 2.2), poprzez scharakteryzowanie poszcze-
gólnych bloków funkcyjnych. 

 
2. Laboratoryjny system wentylacji 
 

Koncepcja systemu wentylacji zakładała wykorzystanie do re-
alizacji stanowiska laboratoryjnego 3-fazowego silnika asynchro-
nicznego klatkowego małej mocy, zasilanego z falownika napięcia 
PWM oraz nagrzewnicy rezystancyjnej o mocy 2kW (rys. 1). 
 

 
 
Rys. 1.  Laboratoryjny system wentylacji 
Fig. 1.  The laboratory ventilation system 

 
Jedną z podstawowych właściwości zaprojektowanego systemu 

jest możliwość wyboru trybu sterowania: 
 tryb podstawowy (panel sterowania), 
 tryb rozszerzony (komputer z LabVIEW). 

Wybór odpowiedniego trybu sterowania jest bezpośrednio 
związany z dostępem do pełnej funkcjonalności laboratoryjnego 
systemu wentylacji. Na rysunku 2 przedstawiono schemat bloko-
wy systemu wentylacji. Zastosowane podzespoły połączone ze 
sobą w odpowiedni sposób, tworzą bloki funkcyjne realizujące 
poszczególne zadania systemu: 

 

panel sterowania 

nagrzewnica 
silnik 
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 blok zasilania, 
 blok sterowania prędkością, 
 blok sterowania nagrzewaniem, 
 blok sterowania nadrzędnego. 
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Rys. 2.  Schemat blokowy laboratoryjnego systemu wentylacji 
Fig. 2.  Block diagram of the laboratory ventilation system 

 
W dalszych rozważaniach pominięto blok zasilania, który jest 

wspólny dla całego systemu wentylacji, niezależnie od dokonane-
go wyboru trybu sterowania.  

Na rysunku 3 przedstawiono widok podzespołów laboratoryj-
nego systemu wentylacji. Zaznaczone elementy pokrywają się ze 
schematem blokowym (rys. 2). 
 

 
 
Rys. 3.  Widok podzespołów laboratoryjnego systemu wentylacji  
Fig. 3.  Components of the laboratory ventilation system 

 
2.1. Tryb podstawowy 
 

Realizacja sterowania laboratoryjnym systemem wentylacji  
w trybie podstawowym, obejmuje wyłącznie możliwość sterowa-
nia prędkością przepływu powietrza (blok sterowania prędkością), 
w oparciu o panel sterowania systemu (rys. 1). Tryb podstawowy 
ogranicza do minimum funkcjonalność systemu, pozwalając jedy-
nie na zapoznanie się z zasadą działania falownika napięcia PWM 
oraz sposobem jego sterowania. Prędkość przepływu powietrza  
w tym przypadku, zadawana jest bezpośrednio z potencjometru, 
umieszczonego na panelu sterowania. 
 
Blok sterowania prędkością 
 

System wyposażony w falownik napięcia PWM pozwala na za-
silanie 3-fazowego silnika asynchronicznego, z jednoczesną moż-

liwością zadawania prędkości obrotowej silnika, a tym samym 
prędkości przepływu powietrza (rys. 5). 

W układzie sterującym pracą falownika zastosowano mikrokon-
troler PIC16F777, posiadający trzy sprzętowe moduły CCP (ang. 
Capture/Compare/PWM). Na rysunku 4 przedstawiono moduł 
CCP1 pracujący w trybie PWM. Okres sygnału PWM ustalany 
jest przez licznik TMR2 i rejestr PR2. Natomiast czas trwania 
impulsu określany jest przez zrównanie zawartości rejestru liczni-
ka TMR2 z wartością wpisaną do rejestru CCPR1L. Powoduje to 
automatyczne wyzerowanie licznika TMR2 i przepisanie zawarto-
ści rejestru CCPR1L do rejestru CCPR1H. Rejestr CCPR1L jest 
buforowany do rejestru CCPR1H tak, aby nie zakłócić pracy 
mikrokontrolera w trybie PWM [4]. 
 

 
 
Rys. 4.  Schemat blokowy modułu CCP1 pracującego w trybie PWM [5] 
Fig. 4.  Simplified PWM block diagram [5] 

 
Okres sygnału PWM, a więc i jego częstotliwość zależy od war-

tości liczbowej z przedziału od 0 do 255 wpisanej do rejestru PR2 
(wspólnego dla wszystkich modułów CCP): 
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gdzie: fOSC - częstotliwość oscylatora, fPWM - częstotliwość sygnału 
PWM, β2 - wartość preskalera licznika TMR2. 

Podstawowymi elementami każdego przekształtnika są zawory 
energoelektroniczne. W przypadku zaprojektowanego falownika 
zastosowano tranzystory IGBT IRG4BC20KD. Typowo do stero-
wania tranzystorów w tego rodzaju przekształtnikach wykorzystu-
je się specjalnie przystosowane do tego celu scalone układy draj-
werów. Przykładem takiego rozwiązania jest drajwer IR2109 
firmy International Rectifier, przeznaczony do współpracy z prze-
kształtnikami zasilanymi napięciem do 600 V. 
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Rys. 5.  Blok sterowania prędkością 
Fig. 5.  Speed control unit 

 
Wykorzystane drajwery wymagają doprowadzenia wyłącznie 

jednego sygnału PWM (po jednym dla każdego układu) przezna-
czonego do sterowania górnym tranzystorem półmostka falownik. 
W oparciu o doprowadzony sygnał, układ IR2109 wytwarza sy-
gnał do niego komplementarny przeznaczony do sterowania dol-
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nym tranzystorem danego półmostka falownika. Ponadto w draj-
werach pomiędzy sygnały sterujące wprowadzany jest czas mar-
twy DT na poziomie 540 ns (rys. 6). 
 

 
 
Rys. 6.  Czas martwy wprowadzany pomiędzy sygnały sterujące [6] 
Fig. 6.  Deadtime waveform definitions [6] 

 
W ten sposób zapobiega się krótkotrwałym zwarciom skro-

śnym, jakie mogłyby pojawić się w danym półmostku falownika, 
gdyby załączenie tranzystora następowało bezpośrednio w chwili 
wyłączania poprzedniego. 
 
2.2. Tryb rozszerzony 
 

Realizacja sterowania laboratoryjnym systemem wentylacji  
w trybie rozszerzonym, pozwala na wykorzystanie pełnej funkcjo-
nalności systemu. W tym przypadku, sterowanie prędkością prze-
pływu powietrza (tryb podstawowy), a ponadto dodatkowo proce-
sem nagrzewania, odbywa się wyłącznie poprzez komputer wraz  
z oprogramowaniem LabVIEW. Tryb rozszerzony przewiduje 
również możliwość zastosowania regulatora rozmytego, jako 
sterownika nadrzędnego. Realizacja tego typu rozwiązania, po-
zwala na automatyzację procesu sterowania. 
 
Blok sterowania nagrzewaniem 
 

Laboratoryjny system wentylacji wyposażony został w na-
grzewnicę rezystancyjną o łącznej mocy 2 kW (dwie grzałki po  
1 kW każda), pozwalającą na podniesienie temperatury powietrza. 
Do sterowania mocą nagrzewania wykorzystano metodę grupową. 
Stosowana jest ona w urządzeniach cieplnych charakteryzujących 
się dużą bezwładnością, co pozwala zminimalizować tętnienia 
temperatury, uzyskując pewną ustaloną wartość średnią. 
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Rys. 7.  Schemat pojedynczej gałęzi układu sterowania nagrzewaniem 
Fig. 7.  Diagram of a single branch of the control heat 

 
Metoda sterowania grupowego wymaga wykorzystania specjal-

nie przystosowanych do tego celu optotriaków z funkcją detekcji 
zera (rys. 7). Triak jest wyzwalany w chwili przejścia napięcia 
sieciowego przez zero, przewodzi do końca półokresu i jest wy-
zwalany ponownie. Regulacja mocy jest dokonywana poprzez 
włączenie triaka przez pewną określoną liczbę połówek okresu 
sieci, a następnie wyłączeniu go na pewien określony czas. Dzia-
łanie tego typu nie tylko poprawia warunki pracy triaków, ale 
także w istotny sposób oddziałuje na zmniejszenie poziomu zakłó-
ceń elektromagnetycznych. W rezultacie, przy tego typu sterowa-
niu, brak jest konieczności stosowania złożonych i kosztownych 
filtrów przeciwzakłóceniowych. 

 

Blok sterowania nadrzędnego 
 

Działanie sterownika nadrzędnego przedstawiono na przykła-
dzie. Dla uproszczenia skupiono się wyłącznie na sterowaniu 
mocą nagrzewania (sterowanie prędkością przepływu powietrza – 
prędkością wentylacji odbywa się w sposób analogiczny). 

Regulator rozmyty, zastosowany w torze sterowania systemu, 
działa wykorzystując algorytmy sterowania oparte na wiedzy.  
W odróżnieniu od regulatorów konwencjonalnych, w których 
sterowanie realizowane jest w sposób analityczny, w regulatorze 
rozmytym sterowanie wyznacza się poprzez wnioskowanie [7]. 
Odbywa się ono w bloku wnioskowania, który na podstawie roz-
mytych reguł warunkowych, przetwarza rzeczywiste (ostre) war-
tości wejściowe, opisujące stan sterowanego procesu, na rzeczy-
wiste (ostre) wartości wyjściowe, sterujące procesem (rys. 8). 
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Rys. 8.  Schemat blokowy regulatora rozmytego 
Fig. 8.  Block diagram of the fuzzy logic controller  

 
Baza reguł: Często w literaturze baza rozmytych reguł warun-

kowych nazywana jest modelem lingwistycznym procesu stero-
wania. W tabeli 1 zebrano przykładowe reguły w celu przeprowa-
dzenia testów sterowania systemem z regulatorem rozmytym. 
 
Tab. 1.  Baza reguł rozmytych 
Tab. 1.  The base of fuzzy rules 
 

Różnica temperatur Poziom wilgotności Moc nagrzewania Prędkość wentylacji

Ujemna - Zerowa Mała 

Mała Niski Mała Mała 

Mała Właściwy Średnia Średnia 

Mała Wysoki Duża Duża 

Średnia Niski Mała Mała 

Średnia Właściwy Średnia Średnia 

Średnia Wysoki Duża Duża 

Duża Niski Średnia Średnia 

Duża Właściwy Duża Duża 

Duża Wysoki Maksymalna Maksymalna 

Bardzo duża Niski Średnia Średnia 

Bardzo duża Właściwy Duża Duża 

Bardzo duża Wysoki Maksymalna Maksymalna 

 
Blok rozmywania: Wartości różnicy temperatur (zadanej i mie-

rzonej) oraz poziomu wilgotności stanowią zmienne wejściowe 
regulatora rozmytego (rys. 8). W bloku rozmywania obliczane są 
stopnie przynależności wartości sygnałów wejściowych do zbio-
rów rozmytych tych wejść. Rysunek 9 przedstawia przyjęte funk-
cje przynależności, opisujące zbiory rozmyte dla różnicy tempera-
tur ΔT. W przykładzie założono, że wartość tej różnicy to 3 ºC. 
 

 
 
Rys. 9.  Funkcje przynależności opisujące zbiory rozmyte różnicy temperatur ΔT 
Fig. 9.  Membership functions for temperature difference 
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Przyjęte funkcje przynależności opisujące zbiory rozmyte dla 
poziomu wilgotności RH przedstawiono na rysunku 10. W tym 
przypadku założono, że wartość wejściowa wyniosła 69 %. 
 

 
 
Rys. 10.  Funkcje przynależności opisujące zbiory rozmyte poziomu wilgotności RH 
Fig. 10.  Membership functions for the level of humidity 

 
Blok wnioskowania: W oparciu o uzyskane wartości wielkości 

wejściowych i odpowiadające im wartości funkcji przynależności, 
regulator rozmyty w bloku wnioskowania dokonuje wyboru wła-
ściwych reguł. W tabeli 1 zaznaczone zostały te, które odpowiada-
ją przyjętym założeniom. W przedstawionym przykładzie agrega-
cję poprzednika reguły oraz agregację na poziomie implikacji 
zrealizowano przy wykorzystaniu iloczynu logicznego. 

Blok wyostrzania: Na podstawie obowiązujących w tym przy-
padku reguł, wynik w postaci rozmytej, zamieniany jest w bloku 
wyostrzania na rzeczywistą (ostrą) wartość wyjściową sterującą 
mocą nagrzewania (czas tc załączenia nagrzewnicy – rys. 11). 
 

 
 
Rys. 11.  Funkcje przynależności opisujące zbiory rozmyte mocy nagrzewania 
Fig. 11.  Membership functions for heating power 

 
Zastosowaną w tym przypadku metodą wyostrzania jest metoda 

środka ciężkości. Wartość tc obliczana jest jako środek ciężkości 
wynikowej funkcji przynależności µwyn(t): 
 

  
 


dtt

dttt
t

wyn

wyn

c 

  (2) 

 
gdzie: tc - wartość ostra wyjścia regulatora, µwyn(t) - wynikowa 
funkcja przynależności, t - zmienna wyjściowa. 

W zaprezentowanym przykładzie uzyskana wartość czasu tc za-
łączenia nagrzewnicy wyniosła 2,92 s, co przy okresie impulso-
wania ustalonym na wartość 4 s, daje 73 % maksymalnej mocy. 
Wartość czasu tc załączenia nagrzewnicy wyznaczona w regulato-
rze rozmytym jest zgodna z wartością mierzoną (rys. 12). 
 

 
 
Rys. 12.  Napięcie sterowania i prąd nagrzewnicy dla ΔT = 3 ºC i RH = 69 % 
Fig. 12.  Voltage control and current of the heater for ΔT = 3 ºC and RH = 69 % 

 

Na rysunku 13 przedstawiona została powierzchnia decyzyjna 
sterowania mocą nagrzewania. Zaznaczony na powierzchni punkt 
pracy nagrzewnicy obowiązuje dla wartości wielkości wejścio-
wych założonych w przedstawionym przykładzie. 
 

 
 
Rys. 13.  Powierzchnia decyzyjna dla sterowania nagrzewaniem 
Fig. 13.  The area of decision-making for heat control  

 
 
3. Podsumowanie 
 

Przedstawiona koncepcja laboratoryjnego systemu wentylacji, 
dowodzi walorów dydaktycznych zaprojektowanego stanowiska. 
Dodatkowo możliwość sterowania systemem w dwóch różnych 
trybach, znacznie poszerza jego funkcjonalność. 

Zasadniczą część pracy poświęcono sterowaniu systemem  
w trybie rozszerzonym. Opcja ta pozwala nie tylko na zaznajo-
mienie się z zasadą działania falownika napięcia PWM (tryb 
podstawowy), ale ponadto umożliwia zapoznanie się z środowi-
skiem LabVIEW, jako tzw. komputerowym systemem szybkiego 
prototypowania. Zaprojektowany system pozwala w taki właśnie 
sposób na realizację m.in. sterowania układem 3-fazowego falow-
nika napięcia PWM, sterowania mocą nagrzewania, czy obsługi 
zainstalowanych czujników (np. temperatury, wilgotności). Arty-
kuł opisuje również możliwość zastosowania regulatora rozmyte-
go, jako opcjonalnego sterownika nadrzędnego, zrealizowanego  
w środowisku LabVIEW. Zaprezentowany przykład potwierdził 
poprawność działania zaprojektowanego regulatora (rys. 12). 

Kolejnym etapem będzie rozbudowa zaprojektowanego syste-
mu o dodatkowe opcje sterowania, pozwalające w jeszcze więk-
szym stopniu przybliżyć metodykę programowania w języku 
graficznym G, będącym integralna częścią środowiska LabVIEW. 
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