
LABORATORIUM 2 
Charakterystyki czasowe podstawowych członów automatyki 

Sterowalność i obserwowalność 
 

ZADANIA DO WYKONANIA 
1) Wykorzystując Simulink zbadaj charakterystyki czasowe następujących członów automatyki:  

• proporcjonalny,  
• proporcjonalny z inercją pierwszego rzędu, 
• proporcjonalny z inercją drugiego rzędu, 
• róŜniczkujący idealny, 
• róŜniczkujący z inercją, 
• całkujący idealny, 
• całkujący z inercją, 
• człon z opóźnieniem. 
Badania przeprowadź dla następujących pobudzeń: skok jednostkowy, delta Diraca,  sygnał 
sinusoidalny.  
Sprawdź wpływ parametrów sygnału pobudzającego (amplituda, częstotliwość, szerokość sygnału 
impulsowego, itp) na odpowiedź podstawowych członów automatyki. 
Sprawdź jaki wpływ na odpowiedzi mają poszczególne parametry (wzmocnienie, stałe czasowe, itp) 
wymienionych członów automatyki. 
Odczytaj podstawowe parametry (wzmocnienie, stałe czasowe, itp) wymienionych członów automatyki 
z otrzymanych przebiegów. 

2) Sprawdź, czy układy opisany następującym równaniem stanu i wyjścia  
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jest: 
• całkowicie sterowalny, 
• regularnie sterowalny, 
• całkowicie obserwowalny. 

3) Dla układu z zadania 2 wyznacz: 
• wektory własne macierzy A, gdzie )()()( tButAxtx +=& , 

• współczynniki wielomianu charakterystycznego, 
• pierwiastki wielomianu charakterystycznego. 
Jaki związek mają wektory własne macierzy A z pierwiastkami wielomianu charakterystycznego. 

4) Dokonaj rozkładu funkcji wymiernej 
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skokiem jednostkowym. 
5) Zbadaj charakterystyki czasowe wybranych członów automatyki z zadania 1 wykorzystując interpreter 

komend.  
 
 



PODSTAWY OBSŁUGI PAKIETU MATLAB 

 
 

 
 

 

 

 

 
 



 

 
 



 

 

 
8. Przydatne funkcje 
rank(X)   –  oblicza rząd macierzy X; 
det(X) – oblicza wyznacznik macierzy kwadratowej X; 
eig(X) – zwraca wektor zawierający wartości własne kwadratowej macierzy X; 
poly(X) – jeśli X jest macierzą kwadratową stopnia n, to tworzony jest n+1 elementowy 

wektor współczynników wielomianu charakterystycznego det(sI-X); 
współczynniki są podawane w kierunku od najwyŜszej do najniŜszej potęgi s; 

roots(C) oblicza pierwiastki wielomianu 
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121 ,,, +nccc K  są składowymi wektora C, np. roots([1c  12 +ncc K ]; 

sin(X) – oblicza sinus argumentu X, który moŜe być macierzą zespoloną; 
[c]= conv(X,Y) – iloczyn dwóch wielomianów, których współczynniki są elementami wektorów 

X, Y; 
[Lz,Mz]= 
cloop(L,M,-1) 

– funkcja generuje współczynniki wielomianu licznika i mianownika  układu 
zamkniętego z jednostkowym ujemnym sprzęŜeniem zwrotnym (-1) 

[y,x,t]= step(L,M) funkcja, która jest wykorzystywana do wykreślenia odpowiedzi układu ciągłego 



na skok jednostkowy; y - wartości sygnału wyjściowego w kolejnych krokach 
symulacji; x – wartości wektora stanu dla kolejnych chwil symulacji; t – kolejne 
kroki czasu; L i M - wektory zawierające współczynniki licznika (L) i 
mianownika (M) transmitancji uporządkowane według malejących potęg s;  

[r,p,k]=residue(L,M) – funkcja rozkłada funkcję wymierną na ułamki proste; L i M - wektory 
zawierające współczynniki licznika (L) i mianownika (M) transmitancji 
uporządkowane według malejących potęg s; 

[y,x,t]=impulse(L,M) – funkcja generuje numeryczną odpowiedź układu ciągłego na impuls Dirac’a; L i 
M - wektory zawierające współczynniki licznika (L) i mianownika (M) 
transmitancji uporządkowane według malejących potęg s; wyniki symulacji 
gromadzone są w macierzach y, x, t – patrz funkcja step 

 
PODSTAWY AUTOMATYKI 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Rys.(.( Typowe wymuszenia w uk#adach automatyki

Odpowiedzi& skokow& h !t" uk#adu jednowymiarowego, liniowego nazywamy

sygna# otrzymany na jego wyj&ciu po podaniu na wej&cie wymuszenia skokowego, przy

zerowych warunkach pocz%tkowych. Najcz"&ciej przyjmuje si", $e amplituda sygna#u

wej&ciowego wynosi (. Oznacza to, $e wymuszeniem jest sygna# skoku jednostkowego

(!t" . Dlatego odpowied* skokowa nosi równie$ nazw" odpowiedzi jednostkowej.

Odpowied* skokowa bardzo dobrze charakteryzuje w#asno&ci dynamiczne elementów i

uk#adów automatyki. To ona jest najcz"&ciej stosowana w celu porównywania w#asno&ci

uk#adów. Do&wiadczalnie wyznacza si" j% jak ka$d% inn% charakterystyk" dynamiczn%,

tzn. po podaniu na wej&cie wymuszenia jednostkowego (!t" rejestruje si" przebieg

zmian sygna#u wyj&ciowego. Je$eli model uk#adu stanowi opis matematyczny w formie

równania ró$niczkowego, wówczas odpowied* skokow% mo$na wyznaczy' analitycznie,

korzystaj%c z przekszta#cenia Laplace'a. Aby otrzyma' posta' operatorow% odpowiedzi



skokowej H !s" , nale$y pomno$y' transmitancj" operatorow% uk#adu G !s" przez

transformat" skoku jednostkowego (!s" :

H !s"=G !s"%(!s"

W praktyce podaje si" jako charakterystyk" dynamiczn% jeden z dwóch przebiegów

h !t" albo y !t" . Tak otrzymane wykresy ró$ni% si" tylko skal% osi warto&ci

prostok%tnego uk#adu wspó#rz"dnych. Kszta#t uzyskanej charakterystyki lub rodzaj

równa) opisuj%cych uk#ad decyduj% o podziale elementów i uk#adów lub modeli na

liniowe i nieliniowe.

2. Podstawowe cz%ony automatyki i ich w%asno!ci

Otaczaj%c% nas rzeczywisto&' cechuje niebywa#a ró$norodno&'. Dlatego chc%c

podda' analizie rzeczywisty uk#ad sterowania, nale$y utworzy' taki jego model, który

dobrze odwzorowuje interesuj%ce u$ytkownika cechy i w#asno&ci. Elementy lub uk#ady

wyst"puj%ce w modelu matematycznym przyj"to nazywa' cz#onami uk#adu sterowania.

Cz#onem mo$e by' kondensator, zawór, wzmacniacz, obiekt regulacji itp. Jest wiec to

pojecie bardzo szerokie. Dokonuj%c podzia#u cz#onów automatyki mo$na kierowa' si"

ró$nymi kryteriami, np. zasad% dzia#ania, budow%, zastosowaniem itp. W dalszej cz"&ci

omówione zostan% cz#ony sklasyfikowane ze wzgl"du na ich w#asno&ci dynamiczne. To

kryterium pozwala wyró$ni':

– cz#on proporcjonalny,

– cz#on inercyjny I rz"du (wy$szych rz"dów równie$),

– cz#on ca#kuj%cy,

– cz#on ró$niczkuj%cy,

– cz#on oscylacyjny,

– cz#on opó*niaj%cy.

Podaj%c zale$no&ci dla poszczególnych elementów, zak#adamy w tym rozdziale

zerowe warunki pocz%tkowe.

2.( Cz#on proporcjonalny

W elemencie proporcjonalnym, zwanym równie$ bezinercyjnym, sygna# wyj&ciowy

y !t" jest w ka$dej chwili proporcjonalny do sygna#u wej&ciowego x!t" . Opisuje to

zale$no&':



y !t"=k%x !t"

Sta#a k wyst"puj%ca we wzorze to wspó#czynnik wzmocnienia, zwany równie$

wspó#czynnikiem proporcjonalno&ci. Transmitancja operatorowa cz#onu proporcjonalnego

ma posta':

G !s"=k

Charakterystyk" czasow% b"d%c% odpowiedzi% na wymuszenie jednostkowe przedstawia

rys.2.(.(

Rys. 2.(.( Odpowied* na skok jednostkowy cz#onu proporcjonalnego

Przyk#ady cz#onów bezinercyjnych: dynamometr spr"$ynowy, idealny

wzmacniacz, pr%dnica tachometryczna, d*wignia dwustronna, uk#ad wspó#pracuj%cych

kó# z"batych, rezystorowy dzielnik napi"cia itp.

2.2 Cz#on inercyjny I rz"du

W elemencie inercyjnym zale$no&' pomi"dzy sygna#em wej&ciowym x!t" i

wyj&ciowym y !t"  opisana jest równaniem ró$niczkowym:

T%
dy !t"

dt
#y !t"=kx!t" ,

gdzie T jest sta#% czasowa czyli przedzia#em czasu, jaki up#ywa od zaistnienia

wymuszenia skokowego na wej&ciu elementu do chwili, w której sygna# wyj&ciowy osi%ga

0.632 jego warto&ci ustalonej; k - wspó#czynnik wzmocnienia.

W odpowiedzi skokowej cz#onu inercyjnego czas potrzebny do przej&cia od 0 do 50%

warto&ci ustalonej jest taki sam jak czas przej&cia do 50% do 75%, taki sam jak od 75% do

87,5% itd. Przyjmuje si", $e przebieg wyj&ciowy uk#adu ustala si" po 3 do 5 sta#ych

czasowych. Nazwa cz#onu pochodzi st%d, $e cechuje si" on bezw#adno&ci% (inercj%),

wyra*nie widoczn% na rysunku 2.2.(. Transmitancja operatorowa cz#onu inercyjnego jest



równa:

G!s"=
k

(#sT
.

Rys. 2.2.( Odpowied* na skok jednostkowy cz#onu inercyjnego I rz"du

Przyk#ady cz#onów inercyjnych: uk#ady elektryczne RC i RL, wiruj%ce maszyny

elektryczne, zbiornik z dop#ywem i odp#ywem cieczy, uk#ady grzejne itp.

2.3 Cz#on ca#kuj%cy idealny

Dla tego cz#onu sygna# wyj&ciowy y !t" jest proporcjonalny do ca#ki sygna#u

wej&ciowego x!t" :

y !t"=k&
0

t

x!t"dt ,

gdzie: k  - wspó#czynnik wzmocnienia.

Transmitancja operatorowa cz#onu ca#kuj%cego idealnego jest równa:

G !s"=k%
(

s

Rys. 2.3.( Odpowied* na skok jednostkowy cz#onu ca#kuj%cego idealnego 

Przyk#ady idealnych cz#onów ca#kuj%cych: idealny kondensator, idealna cewka,

wzmacniacz suwakowy (bez uwzgl"dniania oporów ruchu), zbiornik z dop#ywem cieczy,

przek#adnie mechaniczne bez uwzgl"dniania oporów.



2.4 Cz#on ca#kuj%cy z inercj% (rzeczywisty)

Cz#on ca#kuj%cy z inercj%, zwany równie$ rzeczywistym cz#onem ca#kuj%cym ró$ni

si" tym od idealnego, $e opis elementu uwzgl"dnia jego bezw#adno&'. Cz#on ca#kuj%cy z

inercj% opisany jest równaniem:

T%
dy !t"

dt
#y !t"=k&

0

t

x !t"dt ,

w którym: T - sta#a czasowa, która charakteryzuje bezw#adno&' (inercj") procesów

zachodz%cych w rzeczywistym cz#onie ca#kuj%cym,

 k  - wspó#czynnik wzmocnienia.

Transformacja operatorowa cz#onu ca#kuj%cego rzeczywistego jest równa:

G!s"=
k

s!(#sT "

Charakterystyk" skokow% cz#onu ca#kuj%cego rzeczywistego wraz z jego symbolem

graficznym przestawiono na rysunku 2.4.(.

Rys. 2.4.( Odpowied* na skok jednostkowy cz#onu ca#kuj%cego rzeczywistego 

Przyk#ady cz#onów ca#kuj%cych rzeczywistych: uk#ady elektryczne rezystorów,

kondensatorów i cewek, silnik obcowzbudny pr%du sta#ego, si#ownik pneumatyczny,

si#ownik hydrauliczny, przek#adnie z"bate (z uwzgl"dnieniem oporów ruchu).

2.5 Cz#on ró$niczkuj%cy idealny

W cz#onie ró$niczkuj%cym idealnym sygna# wyj&ciowy y !t " jest proporcjonalny

do pochodnej sygna#u wej&ciowego x !t " wzgl"dem czasu:

y !t "=k%
dx !t "
dt

,

gdzie: k jest wspó#czynnikiem wzmocnienia.



Jest wi"c to taki cz#on, w którym sygna# wyj&ciowy zale$y od szybko&ci zmian sygna#u

wej&ciowego - wynika to bezpo&rednio z w#asno&ci pochodnej funkcji. Transmitancj"

operatorow% tego cz#onu przedstawiono poni$ej:

G !s"=k%s ,

Idealnego bloku ró$niczkuj%cego nie da si" zrealizowa' w praktyce jako cz#on

pojedynczy. Je$eli jakikolwiek uk#ad zawiera cz"&' ró$niczkuj%c%, to jest to cz"&'

ró$niczkuj%ca rzeczywista.

Rys. 2.5.( Odpowied* na skok jednostkowy cz#onu ró$niczkuj%cego idealnego

Przyk#ady cz#onów ró$niczkuj%cych idealnych: idealny kondensator i cewka,

idealna spr"$yna, pr%dnica tachimetryczna pracuj%ca bez strat, idealny t#umik olejowy.

2.6  Cz#on ró$niczkuj%cy rzeczywisty.

Cz#on ró$niczkuj%cy z inercj%, zwany równie$ rzeczywistym cz#onem

ró$niczkuj%cym, ró$ni si" tym od idealnego, $e opis cz#onu uwzgl"dnia jego bezw#adno&'.

Cz#on ró$niczkuj%cy z inercj% opisany jest równaniem:

T%
dy !t "
dt

#y !t "=k%
dx !t "
dt

,

w którym: T - sta#a czasowa, k - wspó#czynnik wzmocnienia.

Transmitancja operatorowa cz#onu ró$niczkuj%cego rzeczywistego jest równa:

G !s"=
k%s
1#s%T

.

Rys. 2.6.( Odpowied* na skok jednostkowy cz#onu ró$niczkuj%cego rzeczywistego



Przyk#ady cz#onów ró$niczkuj%cych rzeczywistych: uk#ady elektryczne zawieraj%ce

rezystory, kondensatory i cewki, spr"$yna, pr%dnice i silniki, transformatory, t#umik

olejowy.

2.7 Cz#on oscylacyjny

Cz#on oscylacyjny jest przyk#adem takiego, w którym zale$no&' pomi"dzy

sygna#em wyj&ciowym y !t " i sygna#em wej&ciowym x !t " przedstawia równanie

ró$niczkowe liniowe drugiego rz"du:

T
2%
d
2
y !t "

dt
2

#2%'%T%
dy !t "
dt

# y !t "=k%x !t " ,

gdzie: T - sta#a czasowa, ' - wspó#czynnik t#umienia, k - wspó#czynnik 

wzmocnienia.

Transmitancja operatorowa cz#onu oscylacyjnego jest równa:

G !s"=T 2%s2#2%'%T%s#1

Oscylacje mog% pojawi' si" w uk#adach, w których zachodzi przemiana jednego rodzaju

energii w drugi np. uk#ad cewka - kondensator, masa drgaj%ca na spr"$ynie. Odpowiedzi

cz#onów oscylacyjnych, na wymuszenie jednostkowe, ró$ni%cych si" wspó#czynnikiem

t#umienia przedstawiono w tabeli 2.7.(

Tab. 2.7.( Odpowied* na skok jednostkowy cz#onu oscylacyjnego



 

 
 

3. Sterowalność i obserwowalność  

 



 

 

 
 


