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ВСТУП 

 

Метою лабораторних занять є закріплення теоретичних знань з курсу 

«Теорія автоматичного керування» (ТАК) шляхом математичного моделювання 

кілець і систем автоматичного керування (САК) за допомогою розширення 

Simulink програмного пакету Matlab, дослідження їх властивостей та засобів 

корекції. 

До  цього видання включені лабораторні роботи, передбачені програмою 

курсу «Теорія автоматичного керування» для студентів спеціальності 070502 

«Електричні машині і апарати», за наступними темами: 

1. Основи моделювання САК за допомогою розширення Simulink програ-

много пакету Matlab. 

2. Принципи і закони керування. 

3. Складання диференціальних рівнянь кілець САК та їх розв’язання різ-

ними методами. 

4. Дослідження типових кілець САК. 

5. Аналіз стійкості лінійних САК. 

6. Оцінка якості керування в лінійних САК. 

7. Підвищення якості керування в сталих режимах лінійних САК. 

8. Підвищення якості керування в перехідних режимах і стійкості ліній-

них САК. 

Методичні вказівки передбачають виконання лабораторних робіт з вико-

ристанням ЕОМ. 

 

ОФОРМЛЕННЯ І ЗМІСТ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ 

Звіт про лабораторну роботу оформлюється кожним студентом окремо 

згідно з формою, встановленою СТВУЗ–ХПІ–2.05–2003. 

Звіт починається з титульного аркуша, зразок якого наведено на рис. 1. 

На наступних сторінках треба надати: 
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– формули, графічні залежності та схеми, які використовуються при про-

веденні роботи; 

– таблиці результатів розрахунку; 

– графічний матеріал; 

– результати аналізу та висновки роботи. 

 

НТУ «ХПІ» 

Кафедра електричних машин 

 

Навчальна  дисципліна – «Теорія автоматичного керування» 

Семестр – 5–й 

 

 

 

ЗВІТ 

про виконання лабораторної роботи 

«Принципи і закони керування» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт виконав студент гр. ЕМБ–18А             І.В.Стеценко ___________    _______ 

                                                                                                 (підпис)            (дата) 

Керівник лабораторної роботи                   доц. І.С. Щукін __________     ______ 

                                                                                                 (підпис)            (дата) 

 

Рисунок 1 
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Лабораторна робота № 1 

ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ САК ЗА ДОПОМОГОЮ  

РОЗШИРЕННЯ Simulink ПРОГРАМНОГО ПАКЕТУ Matlab 

 

Мета роботи – ознайомлення з розширенням Simulink програмного паке-

ту Matlab і його можливостями стосовно моделювання і дослідження САК. 

1.1 Об’єкт дослідження 

Розглядається розширення Simulink програмного пакету Matlab. 

1.2 Теоретичні положення 

Simulink – це розширення програмного пакету Matlab, призначене для 

моделювання і дослідження динамічних систем. 

Моделі в Simulink створюються за допомогою бібліотек блоків, з яких 

складаються структурні схеми досліджуваних систем. 

Перехідні процеси в Simulink можуть бути розраховані за допомогою від-

повідних операцій Simulink – меню або в програмному режимі з використанням 

функцій Matlab. 

Формування структурної схеми починається з відкриття для неї вікна 

(Simulink → File → New, символом «→» вказується послідовність виконання 

ієрархічних операцій). При цьому вікно відкривається із заголовком «Untitled». 

Для зміни заголовка вікна у файл потрібно записати нове ім’я (File → Save/Save 

as), яке за умовчанням отримає розширення «m». 

Вже існуючу модель можна завантажити з Simulink (File → Open), з меню 

Matlab (File → Run M–File) і з командного рядка Matlab введенням в неї імені 

файлу, в якому збережена модель, без розширення. 

Створення і редагування  моделей засноване на принципі drag-and-drop 

(перетягни і залиш). 

Копіювання блоків з бібліотек або з будь–якої вже існуючої моделі у вік-

но створеного файлу після їх відкриття виконується мишею за допомогою опе-

рації drag (тягнути при натиснутій лівій клавіші миші). Аналогічно здійснюєть-

ся переміщення блоків усередині вікна. Копіювання блоків усередині вікна 
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здійснюється за допомогою операції drag right (тягнути при натиснутій правій 

клавіші миші). При цьому до імені нового блоку додається цифра, що відобра-

жує порядковий номер копіювання усередині цього вікна, що забезпечує уніка-

льність імені кожного блоку в одній моделі. 

Імена блоків можна змінювати безпосереднім редагуванням. При цьому 

не можна їх дублювати або залишати блок без імені (ім’я – порожній рядок). 

Для закінчення редагування імені треба клацнути мишею поза полем введення 

тексту. 

Для зміни шрифту імені (Style → Font) необхідно заздалегідь виділити 

сам блок, а не його ім’я. 

У довільній області відкритого Simulink – вікна можна записати будь-які 

коментарі, заздалегідь відмітив бажану область клацанням лівої клавіші миші. 

Введення і редагування коментарю створюються саме так, як і відповідні опе-

рації з ім’ям блоку. В результаті з’являється новий специфічний блок, званий 

Note, що відрізняється від інших блоків відсутністю піктограми, портів, вікна 

введення параметрів, і що сполучає з одного імені. У іншому цей блок схожий 

на інші: його можна копіювати, переміщати, виділяти, видаляти і так далі 

При переміщенні блоку, до якого вже приєднані зв’язки, останні витягу-

ються або коротшають для збереження з’єднань. Перемістити блок в межах од-

ного вікна без лінії зв’язку (витягнути блок з  моделі) можна операцією 

<Shift>+drag (символами «<  >» відзначається клавіша, що натискається, символ 

«+» – одночасне виконання операцій). 

Для здійснення якої–небудь дії з блоком його треба заздалегідь відмітити 

клацанням лівої клавіші миші (click). З поміченим блоком можна виконувати 

наступні операції: 

– витягання розмірів (drag за кут); 

– поворот на 90 (Options → Rotate або <Сtrl+R>); 

– поворот на 180 (Options → Flip Horisontal або <Сtrl+F>); 

– видалення (<Delete>). 
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Подвійне клацання на піктограмі блоку розкриває текстове вікно для вве-

дення його параметрів. Параметри блоку можуть бути представлені як в чисе-

льному виді, так і у вигляді імен змінних або математичних виразів. При цьому 

змінним до початку моделювання мають бути присвоєні значення. Це можна 

зробити з командного рядка Matlab або виконанням командного файлу. 

Зв’язки встановлюються між вхідними і вхідними портами блоків  насту-

пними способами: 

– довільно кусочно–безперервно (drag від порту з перериванням цієї опе-

рації в точках зламу); 

– автоматично (drag right). 

Стрілка на зв’язку вказує напрям потоку даних. Усі лінії зв’язку прово-

дяться під кутом кратним 45. Провести лінію під довільним кутом можна при 

натисненні клавіші <Shift>. Лінія приєднується до порту відпуском клавіші 

миші при знаходженні графічного курсора усередині блоку або поблизу порту. 

Для виконання операцій із зв’язками їх треба відмітити. З відміченими лі-

ніями зв’язку можна здійснювати наступні операції: 

– зміна напрямку (Options → Reront Lines або <Ctrl+L>); 

– перенос (drag, схопившись за середину сегменту зв’язку); 

–  зміна вузла між сегментами зв’язку (drag, вхопившись за вузол); 

– додатковий вигин сегменту зв’язку (<Shift>+drag, схопившись за бажа-

ну точку вигину); 

– ділення зв’язку (drag, схопившись за першу ліву мітку зв’язку або drag 

right від будь–якої точки зв’язку); 

– видалення (<Delete>). 

Для виконання однієї і тієї ж операції редагування з фрагментом структу-

рної схеми його слід заздалегідь виділити наступними способами: 

– відмітити вибірково блоки або зв’язки, не відпускаючи клавішу <Shift> 

(<Shift>+click); 

– відмітити підряд, тобто зробити висновок в прямокутник за допомогою 

миші; 
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– відмітити усе (Edit → Select All). 

З відміченими групами блоків і/або зв’язків можна виконувати ті ж опе-

рації, що і з поодинокими блоками і/або зв’язками. 

При редагуванні моделі графічний курсор сигналізує користувачеві про 

ту дію, до виконання якої підготовлена система, приймаючи наступні форми: 

? – готовий для наступних дій; 

 – готовий для нанесення обмежувального прямокутника  

(виділення групи поруч розташованих об’єктів); 

 

- готовий для переміщення блоку, сегменту лінії або виділе-

ного фрагмента; 

? – готовий до проведення лінії зв’язку; 

 

– готовий для перенесення або для створення нової точки 

вигину лінії; 

 

– готовий до зміни розміру блоку. 

Simulink містить наступні бібліотеки блоків: 

Sources – джерела вхідних сигналів; 

Sinks – вихідні блоки (запам’ятовування і реєстрація вихідних сигналів); 

Discrete – дискретні блоки; 

Linear –  лінійні динамічні кільці; 

Nonlinear – нелінійні кільці; 

Connections – сполучні кільці; 

Extras – спеціальні блоки і демонстрації. 

Розробка моделі виконується для аналізу статичних і динамічних власти-

востей модельованої системи. 

Основним методом аналізу динаміки систем є аналіз що базується на  ро-

зрахунку перехідних процесів методом математичного моделювання 

(Simulation). 

При моделюванні необхідно заздалегідь вибрати метод чисельного інтег-

рування диференціального рівняння, інтервал і точність інтегрування. 
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Результати моделювання можуть бути виведені у вигляді графіків з вико-

ристанням блоків Scope, Graph, Auto - Scale - Graph або XY - Graph або їх мож-

на запам’ятати в оперативній пам’яті або у файлі, використовуючи блоки To 

Workspace і To File відповідно. 

 

1.3 Порядок виконання роботи 

1.3.1 Студенти досліджують блоки, що містить бібліотека Simulink, та їх 

властивості. 

1.3.2 За завданням викладача формується структурна схема нескладної  

САК і розраховуються перехідні процеси в ній. Результати розрахунків, а також 

вхідні дії виводяться на монітор. 

 

Контрольні питання 

1. Який принцип моделювання використовується в ТАК? 

2. За яким алгоритмом будується структурна схема САК? 

3. Які бібліотеки блоків має Simulink? 

4. Яку інформацію потрібно задавати для отримання результатів моделю-

вання в Simulink? 

5. У якому вигляді можуть бути виведені результати моделювання в 

Simulink? 

 

Лабораторна робота № 2 

ПРИНЦИПИ І ЗАКОНИ КЕРУВАННЯ 

 

Мета роботи – дослідження з принципів і законів керування. 

2.1 Об’єкти дослідження 

Моделі САК в розширенні Simulink програмного пакету Matlab. 

2.2 Теоретичні положення 

Принцип керування визначається видом інформації, що поступає на вхід 

пристрою САК, що керує. 
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За принципом керування САК розділяються на розімкнені, замкнені і 

комбіновані. 

У розімкнених системах дія, що керує, виробляється на основі інформації 

про величини збуджуючих дій, характеристики об’єкту керування і мету керу-

вання.  

У замкнених системах (системах із зворотним зв’язком) дія, що керує, ви-

робляється на основі інформації про характеристики об’єкту керування, мету і 

результати керування. 

У комбінованих системах дія виробляється на основі інформації про ве-

личини збуджуючих дій, характеристики об’єкту керування, мету і результати 

керування. 

У розімкнених САК використовуються наступні принципи керування: 

– керування за задаючею дією; 

– керування за збуджуючою дією (автоматична компенсація); 

– керування за задаючою і збуджуючою діями. 

Основний недолік розімкнених систем – низька точність керування, обу-

мовлена нестабільністю параметрів об’єкту керування і неможливістю компен-

сації усіх збуджуючих дій. 

У замкнених САК використовується принцип керування за відхиленням 

(помилкою) )(t , що є різницею між задаючою дією і керованою величиною 

)(tx : )()()( txtgt −= . 

Замкнені САК можуть забезпечити принципово необмежену точність ке-

рування. 

Комбіновані САК одночасно використовують принцип керування за збу-

джуючою дією і за відхиленням. 

Наявність контура компенсації збуджуючої дії дозволяє спростити за-

мкнений контур комбінованої САК. 

Законом керування називають залежність, відповідно до якої пристрій, 

що керує, виробляє дію )(tU , що керує, на об’єкт керування. 
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Закони керування розділяються на безперервні і дискретні, лінійні і нелі-

нійні. 

Найбільш поширеними є лінійні закони безперервного керування: 

– пропорційний (П) 

)()( tKtU = , 

де К – коефіцієнт передачі (посилення); 

– пропорційно-інтегральний (ПІ) 

 +=
t

dtt
T

K
tKtU

0I

)()()( , 

де IT  – постійна часу інтегрування, с; 

– пропорційно-диференціальний (ПД) 

dt

d
TKtU


= д)( , 

де дT  – постійна часу диференціювання, с; 

– пропорційно-інтегрально-диференціальний (ПІД) 

dt

d
TKdtt

T

K
tKtU

t 
++=  д

0I

)()()( . 

2.3 Порядок виконання роботи 

2.3.1 За завданням викладача студенти формують структурні схеми розі-

мкнених, замкнених та комбінованих САК і досліджують перехідні та сталі ре-

жими в них при різних параметрах об’єкту керування, кілець пристрою, що ке-

рує, та різних значеннях збуджуючих дій з метою дослідження принципів керу-

вання. Результати розрахунків, а  також вхідні дії виводяться на монітор. 

2.3.2 За завданням викладача студенти формують структурні схеми за-

мкнених САК і досліджують перехідні і сталі режими в них при різних параме-

трах кілець  пристрою, що керує, з метою дослідження законів керування. 

Результати розрахунків, а  також вхідні дії виводяться на монітор. 

 

Контрольні питання 

1. Чим визначається принцип керування? 
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2. Які принципи керування використовуються в розімкнених, замкнених і 

комбінованих САК? 

3. Чому замкнені системи керування називають ще системами із зворот-

ним зв’язком? 

4. Що таке «закон керування»? 

5. Які закони керування відносяться до лінійних законів безперервного 

керування? 

 

Лабораторна робота № 3 

СКЛАДАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ КІЛЕЦЬ САК ТА 

ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ РІЗНИМИ МЕТОДАМИ 

 

Мета роботи – набуття практичних навичок складання диференційних 

рівнянь кілець та їх розв’язання, у тому числі чисельними методами, які є в ро-

зширенні Simulink програмного пакету Matlab. 

3.1 Об’єкт дослідження 

Пасивний чотирьохполюсник (рис. 3.1), двигун постійного струму неза-

лежного збуждення, асинхронний двигун. 

вхU вихU

R L

i C

 

Рисунок 3.1 

3.2 Теоретичні положення 

Рівняння кілець САК, що зв’язують між собою вхідні і вихідні величини, 

складаються на основі тих фізичних законів, які характеризують їх поведінку 

(закони електротехніки, механіки, гідравліки, теплотехніки та ін.). 

Для пасивного чотириполюсника  рівняння кільця складається на основі 

законів електротехніки : 
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вихвх U
dt

di
LiRU ++= , 

dt

dq
i = , вихUCq = . 

Для двигуна постійного струму незалежного збудження рівняння кільця, 

що зв’язує напругу живлення і кутову швидкість обертання, складається на ос-

нові законів електротехніки і електромеханіки, які дають наступну систему рів-

нянь: 















=

=

−=


++=

,Ф

Ф

м

c

iCM

Ce

MM
dt

d
J

dt

di
LiReU

e

 

де U  – напруга живлення двигуна; e  – е.р.с. якоря; i  – струм якоря; 

LR,  – відповідно активний опір і індуктивність обмотки якоря; J  – момент 

інерції якоря;   – кутова швидкість обертання двигуна; M  – електромагнітний 

момент; cM  – статичний момент; Ф  – основний магнітний потік; м, CCe  – пос-

тійні для кожного двигуна величини. 

Для асинхронного двигуна рівняння кільця, що зв’язує частоту напруги 

живлення і кутову швидкість обертання, також складається на основі законів 

електротехніки і електромеханіки, які дають наступну систему рівнянь: 

( )










−=


−=+

,c

0

MM
dt

d
J

M
dt

dM
T

 

де T  – електромагнітна постійна часу; M  – електромагнітний момент; 

  – жорсткість механічної характеристики; 0  – синхронна кутова швидкість 

обертання;   – кутова швидкість обертання двигуна; J  – момент інерції рото-

ра; cM  – статичний момент. 

3.3 Порядок виконання роботи 

3.3.1 З урахуванням заданих викладачем значень параметрів студенти 

складають диференціальні рівняння кілець: пасивного чотириполюсника, дви-
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гуна постійного струму, асинхронного двигуна і представляють їх в стандарт-

ній формі: 

xKy
dt

dy
T

dt

yd
T =++ 22

2
2

1 . 

3.3.2 Отримані рівняння студенти вирішують класичним, операторним і 

чисельним (Рунге–Кутта 4–го порядку з використанням Simulink програмного 

пакету Matlab) методами. 

При використанні Simulink результати розрахунків і вхідні дії виводяться 

на монітор. 

 

Контрольні питання 

1. Як складаються рівняння кілець САК? 

2. Якими методами вирішуються рівняння кілець САК? 

3. З яких складових складається рішення диференціального рівняння кі-

льця? 

4. Що таке «характеристичне рівняння»? 

5. Який алгоритм рішення диференціального рівняння кілець оператор-

ним методом? 

 

Лабораторна робота № 4 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТИПОВИХ КІЛЕЦЬ САК 

 

Мета роботи – вивчення динамічних властивостей типових кілець за до-

помогою часових і частотних характеристик. 

4.1 Об’єкти дослідження 

Моделі типових кілець лінійних САК: пропорційного, аперіодичного, ко-

ливального, інтегруючого, диференцюючого і з постійними запізненнями в ро-

зширенні Simulink програмного пакету Matlab. 
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4.2 Теоретичні положення 

Динамічні властивості лінійних кілець САК можуть бути описані як ди-

ференціальними рівняннями, так і графічними характеристиками: часовими і 

частотними. 

Ці характеристики можуть бути побудовані по аналітичних виразах, 

отриманих за допомогою рівняння кільця, або зняті експериментально. 

Часові характеристики розділяються на перехідні і імпульсні перехідні 

(вагові). 

Перехідна характеристика є реакцією кільця на одиничну ступінчасту 

дію, а імпульсна перехідна характеристика – на одиничний імпульс. 

Частотні характеристики розділяються на амплітудні (АЧХ), фазові 

(ФЧХ), амплітудно-фазові (АФХ), логарифмічні амплітудні (ЛАХ), логарифмі-

чні фазові (ЛФХ), речові і уявні. 

Частотні характеристики описують сталі вимушені коливання на виході 

ланки, викликані гармонійною дією на вході. 

АЧХ є відношенням сталого значення амплітуди вихідного сигналу до 

амплітуди вхідного сигналу залежно від частоти: 

m

m

X

Y
A

)(
)(


= . 

ФЧХ )(  є залежністю сталого значення фази вихідного сигналу залеж-

но від частоти. 

АФХ об’єднує в одну характеристику АЧХ і ФЧХ, використовуючи їх як 

полярні координати на комплексній площині: 

)()()( = jeAjW . 

Речова )(U  і уявна )(V  частотні характеристики є прямокутними ко-

ординатами АФХ на комплексній площині: 

)()()( += jVUjW . 

Між полярними і прямокутними координатами АФХ на комплексній 

площині існує наступний взаємозв’язок: 
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)()()( 22 += VUA , 

)(

)(
)(




=

V

U
arctg , 

)(cos)()( = AU , 

)(sin)()( = AV . 

ЛАХ )(lg20)( = AL  будується у вигляді залежності )(lg20 A  від lg , 

ЛФХ – у вигляді залежності   від lg . 

4.3 Порядок виконання роботи 

4.3.1 З урахуванням заданих викладачем значень параметрів студенти ро-

зраховують характеристики типових кілець САК.  

Результати розрахунків, а  також вхідні дії виводяться на монітор. 

4.3.2 З урахуванням заданих викладачем значень параметрів студенти до-

сліджують сталі гармонійні коливання на виході типових кілець САК і, зміню-

ючи частоту   від 0 до значення, при якому )0(05,0)( AA = , отримують зна-

чення АЧХ )(A , ФЧХ )(  і ЛАХ )(L . За допомогою отриманих експери-

ментальних даних студенти будують амплітудно-частотну характеристику 

)( jW  і логарифмічні частотні характеристики типових ланок САК. 

 

Контрольні питання 

1. Які дії подаються на вхід ланки для отримання часових характеристик? 

2. Які дії подаються на вхід ланки для отримання частотних характерис-

тик? 

3. Як пов’язані між собою перехідна і імпульсна перехідна характеристи-

ки? 

4. Як пов’язані між собою пари частотних характеристик )(A , )(  і 

)(U , )(V ? 

5. Як пов’язані між собою часові і частотні характеристики? 
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Лабораторна робота № 5 

АНАЛІЗ СТІЙКОСТІ ЛІНІЙНИХ САК 

 

Мета роботи – дослідження стійкості САК різними методам. 

5.1 Об’єкти дослідження 

Структурні схеми САК і моделі САК в розширенні Simulink програмного  

пакету Matlab. 

5.2 Теоретичні положення 

Стійкість – це властивість системи повертатися в початковий сталий ре-

жим після всякого виходу з нього  в результаті якої-небудь збуджуючої дії. 

У разі стійкї системи перехідний процес, викликаний збудженням, з ча-

сом затухає і система повертається в сталий стан. Умовою згасання перехідного 

процесу є від’ємність речових частин усіх коренів характеристичного рівняння 

системи. 

Висновок про стійкість (нестійкість) системи може бути отриманий різ-

ними методами: 

– шляхом рішення характеристичного рівняння системи; 

– за допомогою критеріїв стійкості; 

– шляхом розрахунку перехідного процесу в системі за допомогою роз-

ширення Simulink програмного  пакету Matlab. 

Критерії стійкості є непрямими ознаками, за якими можна судити про 

знаки речових частин характеристичного рівняння системи, а, отже, про стій-

кість системи, не вирішуючи самого характеристичного рівняння. 

Критерії стійкості діляться на алгебраїчні і частотні. 

Алгебраїчні критерії (Гауса, Гурвіца, Льєнара–Шипара) дозволяють вста-

новити факт стійкості (нестійкості) системи за допомогою коефіцієнтів харак-

теристичного рівняння системи, частотні критерії (Міхайлова, Найквіста) – за 

допомогою частотних характеристик системи. 

Критерії стійкості також дозволяють визначити область стійкості, тобто 

сукупність значень параметрів  системи, при яких вона стійка, і запас стійкості 
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системи, тобто міру її віддаленості від межі стійкості (перехідного стану між 

стійким і нестійким станами). 

Розрізняють запаси стійкості системи за амплітудою і за фазою. 

Запас стійкості за амплітудою визначається величиною L  допустимого 

підйому ЛАХ, при якому система виявиться на межі стійкості, а запас стійкості 

за фазою величиною  , на яку повинне зрости запізнювання по фазі в системі 

на частоті зрізу з  ( 0)( зз =→ L ), щоб вона опинилася на межі стійкості. 

5.3 Порядок виконання роботи 

5.3.1 З урахуванням заданих викладачем структурних схем САК студенти 

встановлюють факт їх стійкості / нестійкості: 

– на основі рішення характеристичного рівняння системи;  

– за критеріями Гурвіца, Міхайлова і Найквіста;  

– за результатами розрахунку перехідного процесу в Simulink. 

5.3.2 Використовуючи критерій Найквіста, студенти визначають запаси 

стійкості досліджуваних систем за амплітудою і за фазою. 

5.3.3 За допомогою критеріїв Гурвіца, Міхайлова і Найквіста студенти 

будують області стійкості досліджуваних систем в площині двох параметрів, 

заданих викладачем. 

 

Контрольні питання 

1. Що є необхідною умовою стійкості САК? 

2. Як формулюється критерій Гурвіца? 

3. Як формулюється критерій  Міхайлова? 

4. Як формулюється критерій Найквіста? 

5. У якому стані повинна знаходитися система при визначенні її області 

стійкості за допомогою якого-небудь критерію стійкості? 
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Лабораторна робота № 6 

ОЦІНКА ЯКОСТІ КЕРУВАННЯ В ЛІНІЙНИХ САК 

 

Мета роботи – дослідження якості САК різними методами. 

6.1 Об’єкти дослідження 

Структурні схеми САК і моделі САК в розширенні Simulink програмного 

пакету Matlab. 

6.2 Теоретичні положення 

Якість керування САК оцінюється кількісними показниками (показника-

ми якості), що характеризують відхилення фактичного процесу керування від 

бажаного. 

Розрізняють якість сталих і перехідних режимів САК. 

Якість сталих режимів (точність роботи) САК однозначно визначається 

величиною помилки )(t . 

Точність САК оцінюють в наступних типових режимах: 

1) статичному; 

2) при русі САК (з астатизмом першого порядку) з постійною швидкістю; 

3) при русі САК (з астатизмом другого порядку) з постійним прискорен-

ням; 

4) при русі САК за гармонійним законом. 

У статичному режимі помилка системи називається статичною. Статична 

помилка ст  має дві складові gст  і fст , обумовлені задаючою стg  і збуджую-

чою стf  діями: 

стстстстстстстстст
11

1
fgf

K

K
g

K
fg

xf
fg +=

+
+

+
=+= , 

де К - коефіцієнт посилення розімкненої системи; xfK  - коефіцієнт поси-

лення ділянки системи від входу збуджуючої дії до виходу системи; gст , fст  – 

статизми системи за задаючою і збуджуючою діями. 
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Стала помилка vуст  при русі САК з постійною швидкістю v  ( tvg = ) 

складається з двох складових – швидкісної помилки v  і статичної помилки 

ст : 

стстуст +=+=
v

vv
K

v
, 

де vK  – добротність системи за швидкістю, рівна коефіцієнту посилення 

розімкненої системи, 1/с. 

Стала помилка aуст  при русі системи з постійним прискоренням a  

(
2

2ta
g


= ) також складається з двох складових – помилки від постійного прис-

корення a  і статичної помилки ст : 

стстст +=+=
a

av
K

a
, 

де aK  – добротність системи по прискоренню, рівна коефіцієнту поси-

лення розімкненої системи, 1/с2. 

При русі САК за гармонійним законом амплітуда помилки  в сталому ре-

жимі m  визначається вираженням: 

)( k

m
m

A

G


= , 

де mG  – амплітуда задаючої дії; )( kA   - модуль частотної передавальної 

функції (АЧХ) розімкненої системи при )( kA  . 

Якість перехідних режимів САК визначається такими основними показ-

никами якості як тривалість перехідного режиму (час регулювання) pt , перере-

гулювання   і число коливань за час регулювання  . Ці показники називають-

ся прямими і знаходяться безпосередньо з перехідної характеристики системи. 

Час регулювання pt  – це інтервал часу від моменту прикладення стрибко-

подібної дії до моменту, коли вихідна величина відрізнятиметься від сталого 

значення не більше, ніж на допустиму помилку (1-5 %). Час регулювання ви-

значає швидкодію САК. 
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Перерегулювання   визначається наступною формулою: 

)(

)(max



−
=

x

xx
, 

де maxx  – максимальне значення вихідної величини протягом перехідного 

режиму; 0)( x  – стале значення вихідний величини після завершення пере-

хідного режиму. 

У разі, коли 0)( =x  (при скачці збудження) замість   користуються по-

няттям максимального відхилення maxx  при одиничній дії. 

Число коливань за час регулювання   обчислюється за формулою: 

0

p

T

t
= , 

де 0T  – «квазіперіод» коливання, орієнтовно рівний відстані по осі часу 

між двома суміжними максимумами перехідної характеристики. 

Прямі показники якості можуть бути також побічно визначені за допомо-

гою так званих критеріїв якості перехідних режимів. 

Існує три групи критеріїв якості : 

1) частотні; 

2) кореневі; 

3) інтегральні. 

Частотні критерії дозволяють судити про якість перехідних режимів за 

частотними характеристиками САК. 

Кореневі критерії якості дають можливість оцінити якість перехідних ре-

жимів САК по значеннях полюсів і нулів передавальної функції. 

Інтегральні критерії якості дозволяють дати оцінку якості перехідних ре-

жимів за допомогою однієї величини - певного інтеграла від вільної складової 

перехідного режиму )()()(в −= xtxtx  ( 


=
0

в1 )( dttxI ), квадрата вільної складо-
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вої ( 


=
0

2
в2 )( dttxI ) або від квадрата вільної складової )(2

в tx  і квадрата швидкості 

її зміни 

2

в









dt

dx
 ( dt

dt

dx
TdttxI 
























+=

0

2

в22
в3 )( , де T  – деяка постійна часу). 

 

6.3 Порядок виконання роботи 

6.3.1 З урахуванням заданих викладачем структурних схем САК студенти 

оцінюють точність роботи систем в типових режимах. 

6.3.2 З урахуванням заданих викладачем структурних схем САК студенти 

визначають прямі показники якості їх перехідних режимів, а також роблять 

оцінку якості перехідних режимів за допомогою критеріїв якості (частотних, 

кореневих і інтегральних). 

 

Контрольні питання 

1. У яких типових режимах оцінюють точність роботи САК? 

2. Що є статизми системи за задаючою і збуджуючою діями? 

3. Чим визначаються добротності системи за швидкістю і прискоренням? 

4. Якими основними показниками характеризується якість перехідних 

режимів САК? 

5. Які існують критерії якості перехідних режимів САК? 

 

 

Лабораторна робота № 7 

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ КЕРУВАННЯ В СТАЛИХ РЕЖИМАХ ЛІ-

НІЙНИХ САК 

 

Мета роботи – дослідження способів підвищення якості керування в ста-

лих режимах лінійних САК.  
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7.1 Об’єкти дослідження 

Структурні схеми САК і моделі САК в розширенні Simulink програмного 

пакету Matlab. 

7.2 Теоретичні положення 

У статичному режимі САК для усунення помилок за задаючою і збуджу-

ючою діями використовуються два загальні способи: 

1) збільшення коефіцієнта посилення розімкненої САК; 

2) підвищення порядку астатизму САК. 

Окрім вказаних загальних способів для ліквідації помилки за збудженням 

застосовується компенсація збудження, а за задаючою дією – неодиничний зво-

ротний зв’язок і масштабування вхідної або вихідної величини САК. 

Збільшення коефіцієнту посилення розімкненої САК є найбільш універ-

сальним і ефективним способом усунення помилок САК. Проте воно обмежу-

ється стійкістю САК. При збільшенні коефіцієнту посилення система, як пра-

вило, наближається до коливальної межі стійкості. При деякому граничному 

його значенні в системі виникають незгасаючі коливання. Тому підвищення ко-

ефіцієнту посилення розімкненої САК до значення, при якому забезпечується 

виконання вимог до точності, зазвичай може виконуватися тільки разом із збі-

льшенням запасу  стійкості системи (за допомогою ПД-ланок, що коригують). 

Підвищення порядку астатизму САК реалізується шляхом введення в за-

мкнутий контур системи інтегруючих ланок. При цьому помилки за задаючою і 

збуджуючою діями дорівнюватимуть нулю. Цей спосіб підвищення точності 

САК несприятливо позначається на її стійкості. Тому одночасно з введенням 

інтегруючих ланок в САК доводиться використовувати послідовні пропорцій-

но-диференцюючі кільці (ПД-кільці), що коригують, або замість інтегруючих 

кілець вводити  пропорційно-інтегруючі кільці (ПІ-кільці) або пропорційно-

інтегро-диференцюючі кільці (ПІД-кільці), що дозволяє підвищувати запас 

стійкості. 

При цьому передавальні функції усіх типів послідовних кілець, що коре-

гують, мають вигляд: 
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1) 
1

)(
П

П
П

+
=

pT

K
pW  

(П – пропорційна ланка); 

2) 
1

)(
ПД

ДП
ПД

+


=

pT

рKK
pW ; 

3) 
1

1

)(
ПI

ПI

ПI
+



=
pT

K
р

K

pW ; 

4) 
1

1

)(
ПIД

ДПI

ПIД
+



=
pT

рKK
р

K

pW . 

Суть способу компенсації збудження полягає в тому, що на основі виміру 

збудження пристрій, що керує, здійснює таку дію на об’єкт керування, щоб 

компенсувати природний вплив цього збудження на вихідну величину системи. 

Для повної компенсації збудження контур компенсації збудження пови-

нен містити кільце, що коригує, з передавальною функцією, визначуваною ви-

раженням: 

xu

xf
uf

K

K
K −= , 

де xfK  і xuK  – коефіцієнти посилення об’єкту керування за збудженням і 

за дією, що керує, відповідно. 

Якщо збудження змінюється з постійною швидкістю, то для його компен-

сації в контурі компенсації збудження повинно використовуватися кільце, що 

коригує, з передавальною функцією: 

pKKpR ufufuf += 10)( , 

де 0ufK  і 1ufK   – коефіцієнти посилення кільця, визначувані передаваль-

ними функціями об’єкту керування за збудженням )( pWxf  і за дією, що керує 

)( pWxu . 

При використанні для підвищення точності САК неодиничного зворотно-

го зв’язку, передавальна функція останньою повинна мати вигляд: 
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K

K
K

1
зз

−
= . 

Якщо для підвищення точності САК застосовується масштабування вхід-

ної або вихідної величини, то відповідна величина повинна подаватися на вхід 

послідовного кільця, що коригує, з передавальною функцією: 

K

K
Kk

+
=

1
. 

При русі САК з постійною швидкістю або з постійним прискоренням то-

чність підвищують за допомогою збільшення коефіцієнта розімкненої системи і 

компенсації збудження. 

7.3 Порядок виконання роботи 

7.3.1 З урахуванням заданих викладачем структурних схем САК студенти 

за допомогою відомих способів підвищують їх точність в статичних режимах. 

7.3.2 З урахуванням заданих викладачем структурних схем САК студенти 

підвищують їх точність при русі з постійною швидкістю і з постійним приско-

ренням. 

 

Контрольні питання 

1. Які існують загальні способи усунення помилок за задаючою і збу-

джуючою діями в статичному режимі САК? 

2. Які використовуються способи усунення помилок за задаючою дією в 

статичному режимі САК? 

3. Які застосовуються способи усунення помилок за збуджуючою дією в 

статичному режимі САК? 

4. Чим відрізняється компенсація постійного збудження і збудження, що 

змінюється з постійною швидкістю, в статичному режимі САК? 

5. Які існують способи підвищення точності САК при русі з постійною 

швидкістю і з постійним прискоренням? 
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Лабораторна робота № 8 

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ КЕРУВАННЯ В ПЕРЕХІДНИХ РЕЖИ-

МАХ І СТІЙКОСТІ ЛІНІЙНИХ САК 

 

Мета роботи – дослідження способів підвищення якості керування в пе-

рехідних режимах лінійних САК.  

8.1 Об’єкти дослідження 

Структурні схеми САК і моделі САК в розширенні Simulink програмного 

пакету Matlab. 

8.2 Теоретичні положення 

Для підвищення якості перехідних режимів САК до їх складу вводяться 

послідовні (П, ПД, ПІ, ПІД) і паралельні (зворотні зв’язки) кільці, що коригу-

ють. 

Послідовні ПД-кільці, що коригують, використовуються для підвищення 

швидкодії і стійкості САК. 

ПІ-кільці дозволяють разом із збільшенням порядку астатизму САК під-

вищувати їх швидкодію. 

ПІД-кільці виконують ту ж функцію, що і ПІ-кільці, але при цьому здійс-

нюють сильнішу корекцію перехідного режиму в плані скорочення його трива-

лості. 

Підвищення швидкодії САК також може здійснюватися за допомогою 

зворотних зв’язків (негативних жорстких і позитивних гнучких), що коригують.  

Передавальні функції кілець, за допомогою яких організовуються вказані 

зворотні зв’язки, що коригують, мають вигляд: 

1) 
1

)(
зз

зз
зз

+
=

pT

K
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2) 
1
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зз

зз
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1
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2
зз

зз
+


=

pT

рK
pW . 
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8.3 Порядок виконання роботи 

8.3.1 З урахуванням заданих викладачем структурних схем САК студенти 

підвищують запас стійкості систем за допомогою ПД-кілець, що коригують. 

8.3.2 З урахуванням заданих викладачем структурних схем САК студенти 

підвищують швидкодію систем за допомогою послідовних кілець (ПД, ПІ, 

ПІД), що коригують. 

8.3.3 З урахуванням заданих викладачем структурних схем САК студенти 

підвищують швидкодію систем за допомогою зворотних зв’язків, що коригу-

ють. 

При використанні зворотних зв’язків, що коригують, спостерігаються на-

ступні особливості: 

1) при охопленні негативним жорстким зворотним зв’язком статичного 

кільця його коефіцієнт посилення oK  і постійні часу зменшуються в ззо1 KK +  

раз; 

2) при охопленні негативним жорстким зворотним зв’язком інтегруючого 

кільця, воно перетворюється на статичну ланку; 

3) при охопленні позитивним гнучким зворотним зв’язком статичного кі-

льця його коефіцієнт посилення не змінюється, але при цьому підвищується йо-

го швидкодія; 

4) інерційність зворотного зв’язку, що коригує, підвищує швидкодію охо-

плюваної ділянки системи. 

 

Контрольні питання 

1. Якими способами підвищується якість перехідних режимів САК? 

2. За рахунок чого підвищується запас стійкості САК при використанні 

ПД-кілець, що коригують? 

3. Що відбувається з коефіцієнтом посилення статичного кільця при охо-

пленні його негативним жорстким зворотним зв’язком? 

4. Що відбувається з інтегруючим кільцем при охопленні його жорстким 

зворотним зв’язком? 
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5. Як впливають інерційності зворотних зв’язків, що коригують, на швид-

кодію САК? 
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