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KOMPUTEROWA SYMULACJA ELEMENTÓW UKŁADU REGULACJI 

 

1.Cel ćwiczenia  

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z charakterystykami dynamicznymi podsta-
wowych obiektów regulacji oraz regulatorów.  

2.Program symulacyjny-konstrukcja i zasada działani a  

Program składa się z dwóch równorzędnych części tj. symulacji działania podsta-
wowych obiektów dynamicznych oraz symulacji regulatorów. Pozwala on na wybór 7 ro-
dzajów obiektów, dla kaŜdego obiektu moŜna wybrać 6 rodzajów sygnałów wejściowych.  

W części dotyczącej regulatorów moŜna wybrać jeden z 6 typów z dodatkowym po-
działem kaŜdego typu na regulator idealny i rzeczywisty (tj. taki w którym występuje inercja 
opóźniająca sygnał wyjściowy). Przewidziano dwa rodzaje sygnałów wejściowych do kaŜ-
dego z regulatorów.  

Program sterowany jest poprzez system menu pozwalających wybrać rodzaj obiek-
tu (regulatora) i rodzaj sygnału wejściowego (zakłócenie, uchyb). Po wybraniu opcji "wy-
kres" ukazuje się informacja o dokonanym wyborze, zapis transmitancji obiektu lub regula-
tora oraz równania przedstawiające sygnały wejściowe i wyjściowe w funkcji czasu oraz w 
funkcji zmiennej zespolonej "s". Kolejne menu pozwala wybrać wartości parametrów i na-
rysować wykresy sygnału wejściowego i wyjściowego. Powtarzanie tych opcji pozwala na 
zmiany parametrów i nakładanie kolejnych wykresów. Przygotowane rysunki mogą być 
zapisywane w pamięci komputera.  

Pod koniec zajęć prowadzący ćwiczenie dokonuje przeglądu zapisanych w pamięci 
komputera rysunków i wybiera te, które zostaną wydrukowane do sprawozdania.  

 

3.Wykonanie ćwiczenia  

1. Zapoznać się z opisem konstrukcji i zasadą działania programu symulacyjnego.  

2. Po uruchomieniu programu wybierać wg własnego uznania zestawy obiektów, regulato-
rów i sygnałów wejściowych do symulacji. Dobierać parametry tak, aby uzyskane obrazy 
były czytelne oraz aby na ich podstawie moŜna było omówić wpływ poszczególnych (wy-
branych) parametrów na postać sygnału wyjściowego.  

3. Kolejność postępowania jest następująca:  

 - wybrać opcję "symulacja"  

 - wybrać "obiekty" lub "regulatory"  

 - wybrać "rodzaj obiektu" i "rodzaj zakłócenia" lub odpowiednio "rodzaj regulatora" i "ro-
dzaj uchybu"  
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 - zaakceptować opcję "wykresy" - na ekranie ukazuje się informacja o dokonanym wybo-
rze, zapis transmitancji obiektu lub regulatora oraz opis sygnału wejściowego i wyjściowe-
go w funkcji czasu i w funkcji zmiennej zespolonej "s"  

 - poprzez "ENTER" przechodzimy do rysowania wykresów, moŜna dokonać wstępnej 
zmiany parametrów lub narysować pierwszy wykres wg zestawu parametrów zapisanego 
w programie; wykaz parametrów oraz graniczne ich wartości ukazują się w odpowiednim 
oknie po wybraniu opcji "zmiana parametrów"  

 - po wybraniu parametrów naleŜy zaakceptować polecenie "gotowe" a następnie opcję 
"wykres" i odpowiednio przy rysowaniu pierwszego wykresu "nowy wykres" a przy kolej-
nych wykresach "dodanie wykresu"  

 - komputer rysuje wykresy, kolejno sygnał wejściowy i wyjściowy, następnie jeśli wykresy 
nie mieszczą się na ekranie proponuje przeskalowanie, które moŜe być automatyczne lub 
ręczne; po przeskalowaniu wykresu następuje powrót do opcji "zmiana parametrów"  

- na jednym rysunku moŜna umieścić do 5 wykresów, następnie naleŜy rysunek zapisać 
lub zacząć rysowanie od początku, wybierając ten sam lub inny zestaw obiektów i sygna-
łów  

- zapisanie rysunku polega na wybraniu i zaakceptowaniu opcji "zapis rysunku" 

 - przed zapisaniem rysunku w razie potrzeby proszę uŜywać opcję "zmiana skali" tak, aby 
uzyskać wykres bardziej czytelny lub wyodrębnić część istniejącego wykresu.  

4. W pamięci komputera proszę zapisać 10 - 12 najciekawszych rysunków.  

5. Po zakończeniu symulacji proszę wywołać opcję "metka sprawozdania" i wpisać wyma-
gane informacje oraz zawołać prowadzącego ćwiczenie, który dokona przeglądu rysunków 
i wybierze spośród nich te, które zostaną wydrukowane w sprawozdaniu.  

 

4. Opracowanie wyników  

1. Na podstawie wydrukowanych rysunków omówić wpływ poszczególnych /wybranych 
przez siebie w czasie wykonywania ćwiczenia/ parametrów na sygnał wyjściowy.  

2. Dla kaŜdego z rysunków zapisać lub wyprowadzić równanie sygnału wyjściowego w 
funkcji czasu. W zaleŜności od rodzaju sygnału wejściowego obliczyć wartość /wartości/ 
sygnału wyjściowego dla odpowiednich punktów z osi czasu. Wyniki obliczeń zestawić i 
porównać z wartościami odczytanymi z rysunków.  

Obliczenia wartości kątów oraz wartości funkcji trygonometrycznych wykonać posługując się łuko-
wą miarą kąta /rad/. 

 


