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Вступ.  Усталені режими роботи в  системах автоматичного регулювання 

(САР) охоплюють як статичні режими, так і усталені динамічні режими, що 

виникають в разі прикладання до системи зовнішніх дій, які змінюються за 

типовими законами. Згідно з навчальною програмою дисципліни "теорія 

автоматичного керування", студенти мають знати як визначити та від чого 

залежить статизм системи, що таке добротність системи за швидкістю та за 

прискоренням, як забезпечити відсутність помилки в САР при відпрацюванні 

нею лінійного чи квадратично-змінюваного завдання тощо. Поза сумнівом,  

добре вивчення  властивостей САР в усталених режимах роботи є необхідним 

для успішного засвоєння  матеріалу дисципліни [1,2]. 

Як відомо,  важливим елементом навчального процесу в природознавчих 

сферах науки є лабораторний практикум, де відбувається закріплення 

теоретичних знань та набувається досвід практичного дослідження реальних 

об’єктів. Отже, зважаючи на  сказане вище, стає зрозумілою важливість  

формування  принципів побудови  лабораторного стенду для вивчення  

усталених режимів роботи САР. 

Метою   роботи є формування концепції лабораторного стенду для 

вивчення усталених режимів роботи  систем автоматичного регулювання. 

Матеріали дослідження. Формування основних положень концепції 

лабораторного  стенду полягатиме  у наступному. По-перше, ми виберемо 

варіанти САР, що повинні  реалізовуватися на стенді. По-друге,  визначимо, які 

показники систем отримуватимуться експериментальним шляхом, а які – 

розрахунковим шляхом на основі експериментальних даних.  По-третє,  

зазначимо вимоги до   апаратної частини та програмного забезпечення  стенду. 

Аналіз показує, що доцільно вибрати наступні варіанти САР, реалізацію 

яких повинен забезпечувати стенд. 

1. Система статична щодо збурення (САР1); 

2. Система з астатизмом 1-го порядку щодо збурення (САР2); 

3. Система з астатизмом 1-го порядку щодо завдання (САР3); 

4. Система з астатизмом 2-го порядку щодо завдання (САР4); 

При дослідженні САР1 студенти повинні експериментально визначити 

статизм системи та його залежність від коефіцієнта передачі розімкнутої САР. 

Далі потрібно визначити статизм системи за її передатною функцією та 

порівняти розрахункові і експериментальні дані. При вивченні САР2 треба 

переконатися у відсутності статичної помилки системи для різних значень 

збурення. Досліджуючи САР3 та САР4, треба  експериментально визначити 

добротність системи за швидкістю та за прискоренням, а також швидкісну 

помилку та помилку за прискоренням. Далі слід записати передатну функцію 



САР за помилкою і, використовуючи метод коефіцієнтів помилок, розрахувати 

аналогічні величини та порівняти їх з експериментальними даними. 

Функціональна схема лабораторного стенду представлена на рис. 1, де ПК 

– персональний комп’ютер; Д – двигун.  
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Рисунок 1 – Функціональна схема стенду 

 

Апаратна  реалізація  стенду ланок може бути здійснена на основі 

сучасного цифрового, замкнутого за положенням електроприводу постійного 

чи змінного струму зі структурою підпорядкованого типу та вільно 

програмованими регуляторами швидкості і положення. Такі приводи на 

сьогодні серійно випускаються загальновідомими виробниками. В цьому разі, 

встановивши П-регулятори швидкості та положення, буде отримано САР1. 

Далі,  перейшовши до  ПІ-регулятора швидкості,  матимемо САР2 та САР3. А 

при  ПІ-регуляторі положення отримаємо САР4. 

Програмне забезпечення стенду складатиметься із самостійно створеної 

програми реального часу, що здійснюватиме формування сигналу завдання за 

вибраним законом та зчитування поточних значень керованої змінної системи, 

а  також із деяких програм системи MATLAB, що виконуватимуть математичну 

обробку даних та їх візуалізацію. При цьому програма реального часу повинна 

забезпечувати зміну завдання  g t  за наступними законами: 1) постійне 

завдання –   g t const ; 2) лінійно-змінюване  завдання –   g t at ; 3) 

квадратично-змінюване  завдання –   2g t at , де a  – стала величина. 

Висновки.  В роботі запропоновано принципи  побудови та  

функціональна схема лабораторного стенду для вивчення усталених режимів 

роботи систем автоматичного керування. Використання цього стенду у 

лабораторному практикумі з навчальної дисципліни "теорія автоматичного 

керування" сприятиме кращому засвоєнню студентами важливих тем даної 

дисципліни. 
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