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ВСТУП 

 
Значна частина часу експлуатаційного персоналу, який 

обслуговує системи керування, витрачається на визначення 

параметрів настройки регуляторів. Необхідність перенастройки 

параметрів обумовлена багатьма причинами, пов’язаними зі 

зміною характеристик об’єкта, які, в свою чергу, обумовлені 

змінами навантаження, властивостей матеріалів, що подаються на 

переробку, сировини та енергоносіїв. Причиною вказаних змін 

може бути також робота інших контурів регулювання, що 

здійснюють вплив на об’єкт керування. 

Ефективно вирішувати таку задачу можна за допомогою 

адаптивних регуляторів, процес адаптації параметрів в яких 

відбувається одночасно з формуванням керуючого впливу. 

В якості алгоритму обраний адаптивний ПІД регулятор з 

ідентифікацією перехідної характеристики в замкненому контурі. 

Мета роботи: 

1. Дослідження адаптивного алгоритму ПІД регулятора з 

ідентифікацією перехідної характеристики в замкненому контурі. 

2. Отримання навичок  моделювання замкнених систем 

регулювання за допомогою сучасних програмних засобів 

(середовище CoDeSys та MATLAB). 

3. Отримання навичок визначення оптимальних параметрів 

настройки регулятора для забезпечення заданої якості 

регулювання за допомогою алгоритму адаптації. 
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  Методичні вказівки до виконання практикуму №8 
«Дослідження адаптивного алгоритму з ідентифікацією перехідної 
характеристики в замкненому контурі» з курсу «Сучасні розділи 
ТАУ» для студентів спеціальностей «Автоматизоване управління 
технологічними процесами» і «Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології» / Укл. П.В. Гікало, О.О. Ткаченко. – Київ: 
КПІ, 2012. – 61 с. 

 

 

 

 

 

 

 

1. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

 

1.1. Метод адаптації. 

Підвищення ефективності виробництва на сучасному етапі в 

різних галузях народного господарства в значній мірі пов'язане з 

ефективністю роботи АСУ ТП. У багатьох випадках ефективність 

автоматизованих систем і виробництва в цілому визначається 

якістю роботи локальних АСУ ТП. Існуючі локальні системи 

реалізують, як правило, лінійні пропорційно-інтегрально-

диференційні (ПІД) закони регулювання й найбільш якісно 

керують стаціонарними процесами. Однак розробка нових 

перспективних технологій і розширення функціональних 

можливостей старих, привели до необхідності керувати більшою 
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кількістю нестаціонарних об'єктів. Застосування при цьому 

відомих систем локального керування (ПІД-регуляторів) виявилось 

недостатньо ефективним. Тому необхідне створення адаптивних 

систем керування нестаціонарними об'єктами. Найцікавішими, 

якщо говорити про практичну сторону справи, є адаптивні системи 

з використанням інформації лише про регульовану координату й 

оцінку її похідної. 

Промислові об'єкти керування описуються математичними 

моделями, при цьому реальні об’єкти керування відрізняються від 

ідеальних нестаціонарністю характеристик. Для здійснення 

якісного керування такими об'єктами необхідно ідентифікувати в 

процесі їхнього нормального функціонування параметри, що 

змінюються в часі, а потім використати їх для підстроювання 

регуляторів. 

Багато промислових об'єктів керування можуть бути описані 

моделями: 
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 де ok  - коефіцієнт передачі об'єкта, oT - постійна часу об'єкта,  

τ - запізнення об'єкта.     

Причому, якщо для моделі (2) виконується співвідношення 1≤
oT

τ
, 
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то з нею може бути зіставлена модель (1)  . 

Опис об'єктів передавальною функцією (2) широко 

використовується при аналізі динамічних властивостей контурів 

керування з регуляторами різних типів, однак прийняте 

припущення про те, що параметри об'єкта керування в процесі 

експлуатації не змінюються, у ряді випадків не виконується. 

Наприклад, нестаціонарність параметрів прокатного стану 

залежить від зношування валків, зміни їхнього профілю й ін. 

Тому нижче поставлене завдання знайти зв'язок між 

параметрами об'єкта (2) і параметрами настройки різних типів 

регуляторів.  

При побудові адаптивних систем керування потрібна 

ідентифікація параметрів моделей (1) або (2), причому  

ідентифікація, наприклад, параметрів m, ok ,oT  моделі (1) дозволяє 

при необхідності перейти до моделі (2). Нижче розглядається 

метод ідентифікації, заснований на аналізі поведінки похідної 

перехідної характеристики об'єкта в точці перегину перехідної 

характеристики. Точка перегину має місце при 2≥m .  

Характеристичне рівняння, що відповідає (1), може бути 

записане у вигляді: 

.01
1
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=+⋅
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i
ia λ                      (3)

 Для випадку зміни в часі динамічних параметрів об'єкта, 

наприклад, постійної часу oT , можна ввести параметр a , що 
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враховує цю зміну. Тоді (3) запишемо у вигляді: 

,0

,0)1(1)()(

min

1

m

m
o

m

i

i
i

aaa

Tatta

<<<

=+⋅⋅=+⋅∑
=

λλ
          (4) 

де maa ,min - мінімальне й максимальне значення параметра 

відповідно. 

Для регульованої координати y(t) введемо позначення )(ty ako ⋅ , 

що показує в загальному випадку її залежність від статичного ok  й 

динамічного ia  параметрів об'єкта.  

Тоді диференціальне рівняння, що відповідає (1), для випадку 

подачі на вхід об'єкта одиничного східчастого впливу можна 

записати в такий спосіб: 
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Позначимо через )(1 aft =  момент часу, у який перша похідна 

рівняння (5) приймає максимальне значення )(max|)(
..

1
tyty aktak oo

= , 

а друга похідна 0)(|)( 1

....

1
== tyty aktak oo

, що ілюструє рис. 1.1. На 

рисунку 1.1 показані в збільшеному масштабі: 

10000)(,1000)(
...

⋅⋅ tyty . 
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Рисунок 1.1 Перехідна характеристика, перша й друга похідна 

від неї  

Рішення рівняння (5) за умови (4) є функцією статичного ok  й 

динамічного  ia  параметрів об'єкта керування ),,( takfy oako
= , 

причому момент часу 1t , у який 0)( 1

..

=ty ako
, залежить тільки від 

ia  (динамічних властивостей об'єкта):  

consttaaft =⋅== 221    t,)( ,         (6) 

а добуток 11

.

)( tty ako
⋅  залежить тільки від ok  (статичних 

властивостей об'єкта) .    

При нульових початкових умовах рівняння (5) і при від’ємних 

коренях характеристичного рівняння (3) характер рішення )(ty ako
, 
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як це видно з рисунка 3.5,  

такий, що перша похідна має одне екстремальне значення при t>0 

у точці 1tt = . причому в цій точці друга похідна )( 1

..

ty ako
 дорівнює 

нулю незалежно від значення ok . 

Відзначимо також, що наведена залежність (6) справедлива  

для об'єктів порядку вище першого.  

 

1.2. Алгоритм адаптивного ПІД регулятора. 

Алгоритм адаптивного ПІД-регулятора обраний у наступній 

формі: 

)
)(

)()(( ∫ ++=
dt

tde
Tdttekteku дup ,         (7) 

де )(te - сигнал неузгодженості, pk - загальний коефіцієнт передачі 

регулятора, 
u

и
Т

k
1=  - коефіцієнт обернено пропорційний часу 

інтегрування uT , дT - постійна часу диференціювання. При дT =0, 

маємо ПІ-регулятор. При використанні ПІД закону регулювання, 

дT  і uk  зв'язані між собою алгебраїчною залежністю. 

При невеликому діапазоні зміни параметрів об'єкта в 25.1 −  

рази однопараметрична настройка регулятора в достатній мірі 

забезпечує якість керування при збереженні співвідношення між 

двома (трьома) складовими закону регулювання. 
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Запропоновано алгоритм адаптації Kp наступного виду: 

,

)(max

)(
.

11

11

tt

t
KK n

p
n
p

ε

ε
α

⋅
⋅⋅=+          (8) 

де n
pK - значення загального коефіцієнта підсилення регулятора 

перед адаптацією. 1+n
pK - нове значення загального коефіцієнта 

підсилення регулятора. )(tε - сигнал неузгодженості. 1t - момент 

досягнення максимуму модуля першої похідної від модуля сигналу 

неузгодженості. n – номер кроку адаптації.  Коефіцієнт 

вибирається з ряду 8.1...1=α .  

Цей алгоритм базується на використанні вище наведених 

залежностей при збуренні по вихідній величині об'єкта й 

проведенні аналізу початкової стадії перехідного процесу в 

замкненій системі регулювання. У цьому випадку величина 

)( 1

.

1 tet ⋅  залежить від )( opp kKK = . Експериментально доведена 

справедливість цієї залежності. 

Структурна схема адаптивного ПІД регулятора представлена 

на рисунку 1.2.  
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1.3. Структурна схема АСР. 

 

Рисунок 1.2 Структурна схема АСР з адаптивним алгоритмом 

управління з ідентифікацією перехідної характеристики в 

замкненому контурі 

 

Аналізатор реалізує наступний алгоритм: 
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Початкові значення )0()0()()0( ,, uдд

o
up TkTTK ⋅= -  визначаємо за 
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апріорними даними про об'єкт на підставі інженерних формул 

розрахунку параметрів настройки регулятора.  

Фільтр )( pWф  вводиться для того, щоб гарантовано 

забезпечити 2≥m , а також зменшити вплив шумів. 

 

2. РОЗРОБКА АДАПТИВНОГО ПІ РЕГУЛЯТОРА З 

ІДЕНТИФІКАЦІЄЮ ПЕРЕХІДНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ В 

ЗАМКНУТОМУ КОНТУРІ 

 
Комп’ютерна модель системи регулювання з адаптивним 

регулятором. 

Дослідження АСР  проводиться з використанням 

математичного пакету Matlab та середовища програмування 

CoDeSys. На  рисунку 2.1 зображена схема системи автоматичного 

регулювання в середовищі Matlab з використанням OPC сервера 

(opc.mdl).  
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Рисунок 2.1 Структурна схема системи автоматичного 

регулювання з використанням OPC сервера 

 

При запуску програми opc.mdl з’являється вікно вигляду 

рисунку 2.1.  В блоках transfer fcn можна задавати передаточну 

функцію об’єкту. В блоці Transport Delay можна задати величину 

запізнення об’єкту.  
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Блок OPC Config необхідний для налагодження OPC 

сервера. Блоки OPC Read, OPC Write використовуються для 

зчитування та запису сигналів відповідно. 

За допомогою блоків Display можна слідкувати за поточним 

значенням сигналів. 

У вікні Scope відображається сигнал Y_reg – вихідна 

величина об’єкту, в вікні Scope1 відображаються сигнали E, DE_W 

– сигнал розбалансу, згладжений сигнал максимуму першої 

похідної сигналу розбалансу, у вікні Scope2 відображаються 

сигнали PID1_KP, PID1_KP_NEW – значення pK
 в автоматичному 

режимі, розрахунок pK
 під час адаптації. Система працює в 

режимі реального часу. 

Програма, написана мовою ST в середовищі CoDeSys, 

структурно складається з 4 частин (pid.pro):  

1) підготовка до автоматичного режиму;  

2) автоматичний режим;  

3) ручний режим; 

4) режим адаптації. 
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  Послідовність дій для перевірки роботи алгоритму з 

використанням емулятора контролера та математичної моделі 

об’єкта управління 

Для перевірки роботи  програми без контролеру та реального 

об’єкту потрібно: 

2.1. Запускаємо CoDeSys SP PLCWinNT (Пуск �  

3S Software � CoDeSys SP PLCWinNT � CoDeSys SP 

PLCWinNT V2.4) (Рисунок 2.2) 

 

Рисунок 2.2 Запуск CoDeSys SP PLCWinNT 

2.2. Запускаємо CoDeSys і відкриваємо pid.pro 
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2.3. Заходимо в пункт меню «Онлайн» и обираємо 

«Параметры связи» 

2.4. Запустити  OPC Configurator  Пуск � Программы � 

3S Software � Communication � CoDeSys OPC 

Configurator  

2.5. Перейти в CoDeSys Онлайн->Параметры связи 

2.6. Налаштувати параметри зв’язку таким чином, щоб вони 

були однакові як у OPC сервера, так і у програми 

CoDeSys (див. Рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2.3 Настройка параметрів зв’язку 

2.7. Після цього необхідно настроїти проект на передачу 

даних в CoDeSys OPC. Відкрити в CoDeSys меню 

Project � Options � Symbol configuration і поставити 
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відмітку у полі Dump symbol entries. Після цього 

натиснути кнопку Configure symbol file … 

2.8. Поставити відмітки у полях Export variables of object та 

Write access для можливості запису у змінні проекту 

значень від клієнта OPC CoDeSys Matlab. 

2.9. Виконати компіляцію проекту в CoDeSys. Для цього 

спочатку виконати команду Project � Cleen all, після 

цього - Project � Rebuild all 

2.10. Відкриваємо і запускаємо Simulink файл Matlab\opc.mdl. 

2.11. Перейти в CoDeSys Онлайн � Подключение. Якщо 

програма виявить якісь помилки, то усі ці повідомлення 

заносяться у вікно повідомлень. 

2.12. Перейти в CoDeSys Онлайн � Старт. 

2.13. Тепер можна в CoDeSys змінювати значення тегів та 

дивитися результат. Для цього треба натиснути 

кнопкою миші на ім’я тега та обрати вести його нове 

значення, після цього натиснути СTRL+F7 і нове 

значення тега запишеться в програму. 

Для запуску програми необхідно змінити такі теги: 
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2.14. PID1_KP (спочатку задається розраховане значення 

pK
 за інженерною методикою, що наведено на рисунку 2.4) 

 

Рисунок 2.4 Настройка тегів програми 

2.15. PID1_KP_NEW (задається розраховане значення pK
 

за інженерною методикою) 

2.16. PID1_TN (задається розраховане значення Ті за 

інженерною методикою) 

2.17. K_ADAPT (Коефіцієнтα  вибирається з ряду 
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8.1...1=α , рекомендоване значення 1,62 ) 

2.18. TF (постійна часу фільтра, рекомендоване 

значення 10) 

2.19. TUNING NEEDED = TRUE (включення режиму 

адаптації) 

2.20. PID1_KP_DIFF (критерій завершення адаптації, 

рекомендоване значення 0,05) 

2.21. PID1_KP_MAX_VALUE (максимальне значення Кр, 

воно може задаватися в залежності від параметрів об’єкта 

дослідження) 

2.22. Після закінчення останнього кроку адаптації 

(TUNING_NEEDED=FALSE) в вікні програми є значення 

PID1_KP - значення pK
 після адаптації.  

2.23. Після закінчення адаптації у вікні opc.mdl 

натискаємо кнопку stop simulation. Після чого в вікні Scope 

знімаємо сигнал Y_reg – вихідна величина об’єкту, в вікні 

Scope1 знімаємо сигнали E, DE_W – сигнал розбалансу, 

згладжений сигнал максимуму першої похідної сигналу 

розбалансу, в вікні Scope2 знімаємо сигнали PID1_KP, 

PID1_KP_NEW – значення pK
 в автоматичному режимі, 

розрахунок pK
 під час адаптації. 
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2.24. Отримавши значення pK
 після адаптації, 

відкриваємо файл shema.mdl, в якому побудовані 2 

одноконтурні САР, схема яких наведена на рисунку 2.5. В 1-у 

встановлюємо настройки регулятора, знайдені за допомогою 

інженерного метода, в 2-у - значення pK
 після адаптації.  

 

Рисунок 2.5 Модель одноконтурної САР у Matlab 

 

2.25. У вікні Scope отримуємо перехідний процес за 

каналами завдання-вихід та збурення-вихід. У вікні Scope1 

отримуємо вихідний сигнал виконавчого механізму. 
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3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ 
РОБОТИ 

 
1. Вибрати об’єкт керування для кожної із бригад в 

відповідності з номером бригади. 

2. За інженерними методами розрахувати настройки для ПІ 

регулятора. 

3. Виконати послідовно адаптацію, отримати перехідні 

характеристики за каналами завдання-вихід та збурення-

вихід (див. 2.1-2.20). Знайти показники якості регулювання. 

4. Виконати адаптацію, змінивши параметри ОУ на ± 50% по 

обобоб Тk τ,, (початкові настройки залишаються як для 

початкового об’єкту), отримати перехідні характеристики за 

каналами завдання-вихід та збурення-вихід (див.  2.1-2.20). 

Знайти показники якості. 

5. Зробити висновки про якість регулювання. 

4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ 
 

В відповідності з номером бригади формується модель об’єкту 

керування. Для отриманого ОУ необхідно провести вищенаведене 

дослідження. 

s
n

n

об e
snsn

n
sW

⋅
+
+⋅−

⋅
+⋅⋅+⋅+⋅⋅+

−⋅= )1(

)2(10

)1)530(()1)530((

)10(8.0
)( , 

 де n – номер бригади (n=1-8). 
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5. СКЛАД ЗВІТУ 
 
 

1. Мета роботи. 

2. Короткі теоретичні відомості. 

3. Результати виконання завдань. 

4. Висновки. 

 
6. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

 
1. Алгоритм адаптивного ПІД регулятора. 

2. Структурна схема АСР з адаптивним алгоритмом керування 

з ідентифікацією перехідної характеристики в замкненому 

контурі. 

3. Залежність загального коефіцієнта підсилення від 

динамічних властивостей об’єкту. 

4. Порядок настройки OPC-зв’язку Matlab та CoDeSys. 
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7. ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ 

РОБОТИ 

 

Проведемо дослідження для об’єкта з такою передаточною 

функцією: 

107

(90 1)(30 1)

p

oб

e
W

p p

− ⋅⋅=
⋅ + ⋅ +

 

Початкові параметри настройки знайдені за допомогою 
інженерної методики.  

10.355
0.455p

ob

T
K

K τ
⋅= =

⋅
 

( )22.65 106iT Tτ= ⋅ + =  

Отримаємо перехідний процес в САУ, наведений на рисунку 
7.1, послідовно виконавши п. 2.1-2.20 
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Рисунок 7.1 Перехідний процес в САУ 
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1- перехідна характеристика,  

2- похідна сигналу неузгодженості, 

3- сигнал неузгодженості, 

4- розрахунок рK  під час адаптації, 

5- значення рK  в автоматичному режимі. 

В результаті отримали ад

рK =0.1697 – значення рK  після 

закінчення адаптації. 

На рисунку 7.2 зображена перехідна характеристика за 

каналом завдання-вихід (2.21-2.22). 
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Рисунок 7.2 Перехідна характеристика за каналом 

завдання-вихід 

1- перехідна характеристика при початкових настройках, 

знайдених за допомогою експрес методики, 

2-  перехідна характеристика після адаптації. 

На рисунку 7.3 зображена перехідна характеристика за 
каналом збурення-вихід (2.21-2.22). 
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Рисунок 7.3 Перехідна характеристика за каналом 

збурення-вихід 

1- перехідна характеристика при початкових настройках, 

знайдених за допомогою експрес методики, 

2-  перехідна характеристика після адаптації. 

Знайдемо показники якості, які наведені в таблиці 7.1. 

Проаналізуємо отримані перехідні характеристики. 
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Таблиця 7.1  

Показники якості перехідних характеристик за каналами 

завдання-вихід та збурення-вихід 

Канал "завдання-
вихід" 

Канал "збурення-
вихід" 

Показники якості 

Без 
адаптації 

З 
адаптаціє

ю 

Без 
адаптації 

З 
адаптаціє

ю 
Макс. динамічне 
відхилення 

0,32 0 1,9 2,9 

Ступінь 
затухання 

0,91 1 0,84 1 

Час регулювання 305 170 350 490 
Перерегулювання

,% 
32 0 - - 

Кількість кроків 
адаптації 

- 4 - 4 

 
 
При збільшенні коефіцієнту підсилення об’єкту 

ббб kkk 000 5.0 ⋅+=  отримаємо таку передаточну функцію 

об’єкту: 

-1010.5

(90 1)(30 1)

p

oб

e
W

p p

××=
× + × +

 

Початкові параметри настройки залишаються незмінними.  

0.455pK =  

106iT =  

Отримаємо перехідний процес в САУ наведений на рисунку 

7.4, послідовно виконавши п. 2.1-2.20 
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Рисунок 7.4 Перехідний процес в САУ 
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1- перехідна характеристика,  

2- похідна сигналу неузгодженості, 

3- сигнал неузгодженості, 

4- розрахунок рK  під час адаптації, 

5- значення рK  в автоматичному режимі. 

В результаті отримали ад

рK =0.1245 – значення рK  після 

закінчення адаптації. 

На рисунку 7.5 зображена перехідна характеристика за 

каналом завдання-вихід (2.21-2.22). 
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Рисунок 7.5 Перехідна характеристика за каналом 

завдання-вихід 

1- перехідна характеристика при початкових настройках, 

знайдених за допомогою експрес методики, 

2-  перехідна характеристика після адаптації. 

На рисунку 7.6 зображена перехідна характеристика за 
каналом збурення-вихід (2.21-2.22). 
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Рисунок 7.6 Перехідна характеристика за каналом 

збурення-вихід 

1- перехідна характеристика при початкових настройках, 

знайдених за допомогою експрес методики, 

2-  перехідна характеристика після адаптації. 

Знайдемо показники якості, які наведені в таблиці 7.2. 

Проаналізуємо отримані перехідні характеристики. 
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Таблиця 7.2  

Показники якості перехідних характеристик за каналами 

завдання-вихід та збурення-вихід 

Канал "завдання-
вихід" 

Канал "збурення-
вихід" 

Показники якості 

Без 
адаптації 

З 
адаптаціє

ю 

Без 
адаптації 

З 
адаптаціє

ю 
Макс. динамічне 
відхилення 

0,385 0,01 2,51 4,6 

Ступінь 
затухання 

0,61 1 0,72 1 

Час регулювання 420 155 420 530 
Перерегулюванн

я,% 
38,5 1 - - 

Кількість кроків 
адаптації 

- 5 - 5 

 
При зменшенні коефіцієнту підсилення об’єкту 

ббб kkk 000 5.0 ⋅−=  отримаємо таку передаточну функцію 

об’єкту: 

-103.5

(90 1)(30 1)

p

oб

e
W

p p

××=
× + × +

 

Початкові параметри настройки залишаються незмінними.  

0.455pK =  

106iT =  

Отримаємо перехідний процес в САУ наведений на рисунку 

7.7, послідовно виконавши п. 2.1-2.20 
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Рисунок 7.7 Перехідний процес в САУ 
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1- перехідна характеристика,  

2- похідна сигналу неузгодженості, 

3- сигнал неузгодженості, 

4- розрахунок рK  під час адаптації, 

5- значення рK  в автоматичному режимі. 

В результаті отримали ад

рK =0.39 – значення рK  після 

закінчення адаптації. 

На рисунку 7.8 зображена перехідна характеристика за 

каналом завдання-вихід (2.21-2.22). 
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Рисунок 7.8 Перехідна характеристика за каналом 

завдання-вихід 

1- перехідна характеристика при початкових настройках, 

знайдених за допомогою експрес методики, 

2-  перехідна характеристика після адаптації. 

На рисунку 7.9 зображена перехідна характеристика за 
каналом збурення-вихід(2.21-2.22). 
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Рисунок 7.9 Перехідна характеристика за каналом 

збурення-вихід 

1- перехідна характеристика при початкових настройках, 

знайдених за допомогою експрес методики, 

2-  перехідна характеристика після адаптації. 

Знайдемо показники якості, які наведені в таблиці 7.3. 

Проаналізуємо отримані перехідні характеристики. 
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Таблиця 7.3  

Показники якості перехідних характеристик за каналами 

завдання- та збурення-вихід 

Канал "завдання-
вихід" 

Канал "збурення-
вихід" 

Показники якості 

Без 
адаптації 

З 
адаптаціє

ю 

Без 
адаптації 

З 
адаптаціє

ю 
Макс. динамічне 
відхилення 

0,07 0,03 0,32 0,38 

Ступінь 
затухання 

1 1 1 1 

Час регулювання 180 140 520 525 
Перерегулювання

,% 
7 3 - - 

Кількість кроків 
адаптації 

- 3 - 3 

 

При зменшенні постійної часу об’єкту обобоб ТТT ⋅−= 5,0  

отримали таку передаточну функцію: 

-107

(45 1)(15 1)

p

oб

e
W

p p

××=
× + × +

 

Початкові параметри настройки залишаються незмінними.  

0.455pK =  

106iT =  

Отримаємо перехідний процес в САУ наведений на рисунку 

7.10, послідовно виконавши п. 2.1-2.20 
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Рисунок 7.10 Перехідний процес в САУ 
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1- перехідна характеристика,  

2- похідна сигналу неузгодженості, 

3- сигнал неузгодженості, 

4- розрахунок рK  під час адаптації, 

5- значення рK  в автоматичному режимі. 

В результаті отримали ад

рK =0.1666 – значення рK  після 

закінчення адаптації. 

На рисунку 7.11 зображена перехідна характеристика за 

каналом завдання-вихід (2.21-2.22). 
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Рисунок 7.12 Перехідна характеристика за каналом 

завдання-вихід 

1- перехідна характеристика при початкових настройках, 

знайдених за допомогою експрес методики, 

2-  перехідна характеристика після адаптації. 

На рисунку 7.13 зображена перехідна характеристика за 
каналом збурення-вихід (2.21-2.22). 
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Рисунок 7.13 Перехідна характеристика за каналом 

збурення-вихід 

1- перехідна характеристика при початкових настройках, 

знайдених за допомогою експрес методики, 

2-  перехідна характеристика після адаптації. 

Знайдемо показники якості, які наведені в таблиці 7.4. 

Проаналізуємо отримані перехідні характеристики. 
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Таблиця 7.4  

Показники якості перехідних характеристик за каналами 

завдання-вихід та збурення-вихід 

Канал "завдання-
вихід" 

Канал "збурення-
вихід" 

Показники якості 

Без 
адаптації 

З 
адаптаціє

ю 

Без 
адаптації 

З 
адаптаціє

ю 
Макс. динамічне 
відхилення 

0,33 0 2,34 3,36 

Ступінь 
затухання 

0,73 1 0,69 1 

Час регулювання 230 390 455 665 
Перерегулювання

,% 
33 0 - - 

Кількість кроків 
адаптації 

- 6 - 6 

При збільшенні постійної часу об’єкту обобоб ТТT ⋅+= 5,0  
отримали таку передаточну функцію: 

-107

(135 1)(45 1)

p

oб

e
W

p p

××=
× + × +

 

Початкові параметри настройки залишаються незмінними.  

0.455pK =  

106iT =  

Отримаємо перехідний процес в САУ наведений на рисунку 

7.14, послідовно виконавши п. 2.1-2.20 
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Рисунок 7.14 Перехідний процес в САУ 
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1- перехідна характеристика,  

2- похідна сигналу неузгодженості, 

3- сигнал неузгодженості, 

4- розрахунок рK  під час адаптації, 

5- значення рK  в автоматичному режимі. 

В результаті отримали ад

рK =0.1804 – значення рK  після 

закінчення адаптації. 

На рисунку 7.15 зображена перехідна характеристика за 

каналом завдання-вихід (2.21-2.22). 
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Рисунок 7.15 Перехідна характеристика за каналом 

завдання-вихід 

1- перехідна характеристика при початкових настройках, 

знайдених за допомогою експрес методики, 

2-  перехідна характеристика після адаптації. 

На рисунку 7.16 зображена перехідна характеристика за 
каналом збурення-вихід(2.21-2.22). 
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Рисунок 7.16 Перехідна характеристика за каналом 

збурення-вихід 

1- перехідна характеристика при початкових настройках, 

знайдених за допомогою експрес методики, 

2-  перехідна характеристика після адаптації. 

Знайдемо показники якості, які наведені в таблиці 7.5. 

Проаналізуємо отримані перехідні характеристики. 
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Таблиця 7.5  

Показники якості перехідних характеристик за каналами 

завдання- та збурення-вихід 

Канал "завдання-вихід" Канал "збурення-
вихід" 

Показники якості 

Без 
адаптації 

З 
адаптаціє

ю 

Без 
адаптації 

З 
адаптаціє

ю 
Макс. динамічне 
відхилення 

0,401 0,15 1,78 2,8 

Ступінь затухання 0,9 1 0,94 1 
Час регулювання 470 415 495 595 
Перерегулювання,
% 

40,1 15 - - 

Кількість кроків 
адаптації 

- 3 - 3 

 
 При зменшенні запізнення об’єкту управління  

обобоб τττ ⋅−= 5,0  отримаємо таку передаточну функцію: 
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Початкові параметри настройки залишаються незмінними.  

0.455pK =  

106iT =  

Отримаємо перехідний процес в САУ наведений на рисунку 

7.17, послідовно виконавши п. 2.1-2.20 
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Рисунок 7.17 Перехідний процес в САУ 
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1- перехідна характеристика,  

2- похідна сигналу неузгодженості, 

3- сигнал неузгодженості, 

4- розрахунок рK  під час адаптації, 

5- значення рK  в автоматичному режимі. 

В результаті отримали ад

рK =0.2126 – значення рK  після 

закінчення адаптації. 

На рисунку 7.18 зображена перехідна характеристика за 

каналом завдання-вихід (2.21-2.22). 
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Рисунок 7.18 Перехідна характеристика за каналом 

завдання-вихід 

1- перехідна характеристика при початкових настройках, 

знайдених за допомогою експрес методики, 

2-  перехідна характеристика після адаптації. 

 
На рисунку 7.19 зображена перехідна характеристика за 

каналом збурення-вихід( 2.21-2.22).  
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Рисунок 7.19 Перехідна характеристика за каналом 

збурення-вихід 

1- перехідна характеристика при початкових настройках, 

знайдених за допомогою експрес методики, 

2-  перехідна характеристика після адаптації. 

 

Знайдемо показники якості, які наведені в таблиці 7.6. 

Проаналізуємо отримані перехідні характеристики. 
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Таблиця 7.6  

Показники якості перехідних характеристик за каналами 

завдання- та збурення-вихід 

Канал "завдання-
вихід" 

Канал "збурення-
вихід" 

Показники якості 

Без 
адаптації 

З 
адаптаціє

ю 

Без 
адаптації 

З 
адаптаціє

ю 
Макс. динамічне 
відхилення 

0,21 0,01 1,87 2,65 

Ступінь 
затухання 

0,98 1 0,99 1 

Час регулювання 235 127 405 540 
Перерегулювання

,% 
21 1 - - 

Кількість кроків 
адаптації 

- 5 - 5 

 
 При збільшенні запізнення об’єкта управління  

обобоб τττ ⋅+= 5,0  отримаємо таку передаточну функцію: 
157
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Початкові параметри настройки залишаються незмінними.  

0.455pK =  

106iT =  

Отримаємо перехідний процес в САУ наведений на рисунку 

7.20, послідовно виконавши п. 2.1-2.20 
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Рисунок 7.20 Перехідний процес в САУ 
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1- перехідна характеристика,  

2- похідна сигналу неузгодженості, 

3- сигнал неузгодженості, 

4- розрахунок рK  під час адаптації, 

5- значення рK  в автоматичному режимі. 

В результаті отримали ад

рK =0.1627 – значення рK  після 

закінчення адаптації. 

На рисунку 7.21 зображена перехідна характеристика за 

каналом завдання-вихід (2.21-2.22). 
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Рисунок 7.21 Перехідна характеристика за каналом 

завдання-вихід 

1- перехідна характеристика при початкових настройках, 

знайдених за допомогою експрес методики, 

2-  перехідна характеристика після адаптації. 

На рисунку 7.22 зображена перехідна характеристика за 
каналом збурення-вихід (2.21-2.22). 
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Рисунок 7.22 Перехідна характеристика за каналом 

збурення-вихід 

1- перехідна характеристика при початкових настройках, 

знайдених за допомогою експрес методики, 

2-  перехідна характеристика після адаптації. 

Знайдемо показники якості, які наведені в таблиці 7.7. 

Проаналізуємо отримані перехідні характеристики. 
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Таблиця 7.7 

Показники якості перехідних характеристик за каналами 

завдання- та збурення-вихід 

Канал "завдання-
вихід" 

Канал "збурення-
вихід" 

Показники якості 

Без 
адаптації 

З 
адаптаціє

ю 

Без 
адаптації 

З 
адаптаціє

ю 
Макс. динамічне 
відхилення 

0,38 0,01 2,1 3,1 

Ступінь 
затухання 

0,75 1 0,81 1 

Час регулювання 360 180 370 600 
Перерегулювання

,% 
38 1 - - 

Кількість кроків 
адаптації 

- 5 - 5 

 


