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Trudno sobie dzisiaj wyobrazić nowoczesny, multimedialny sprzęt elektroniczny bez możliwości swobodnego
wyboru parametrów słuchanej muzyki czy oglądanego obrazu. Możliwe to jest dzięki wykorzystaniu
mikroprocesorów sterujących praca tych urządzeń i umieszczonych w ich wnętrzu (stąd też wywodzi się
nazwa: SYSTEMY WBUDOWANE). Takie rozwiązania spotykamy w zegarkach elektronicznych, telefonach
komórkowych, telewizorach, odtwarzaczach, sprzęcie gospodarstwa domowego, samochodach czy tak
zwanych inteligentnych budynkach. Specyfika tych rozwiązań powoduje konieczność syntezy wiedzy na ten
temat ponieważ nie mieści się ona w dotychczasowych ramach dyscyplin, z którymi te rozwiązania są
związane.
Systemy komputerowe jako złożone układy cyfrowe wykorzystywane były najwcześniej do automatyzacji
procesów obliczeniowych zgodnie z określonym algorytmem. Jednakże automatyzacja może dotyczyć nie
tylko procesów obliczeniowych. Stąd też punktem wyjścia do rozwoju systemów wbudowanych są dwie
dyscypliny: automatyka i robotyka oraz informatyka. Synergia metod i narzędzi stosowanych zarówno w
automatyce jak i w informatyce pozwoliła na uzyskanie zupełnie nowej jakości. Niewątpliwie podstawowe,
pierwotne treści zawarte są w określeniu: KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWNIA (KSS). Obejmują one
analizę i ocenę systemów komputerowych pod kątem realizacji sterowania obiektami i procesami oraz
niezbędne wymagania w zakresie oprogramowania tych systemów.
Proces kształcenia w zakresie informatyki I stopnia zawiera określony zasób wiedzy informatycznej przy
jednoczesnym braku przygotowania w zakresie teorii i praktyki sterowania – zatem ten element wiedzy
wymaga uzupełnienia w zakresie niezbędnym do zrozumienia istoty i specyfiki systemów wbudowanych.
Pierwsze próby wykorzystania typowych komputerów dla potrzeb sterowania sprowadzały się do wyposażenia
komputerów w specjalizowane układy komunikacji komputera ze sterowanym obiektem lub procesem (tak
zwany kanał automatyki, często określany mianem karty obiektowej).
Rozwój systemów komputerowych oraz rosnące wymagania odnośnie do jakości sterowania spowodowały
powstanie dwóch nurtów rozwiązań specjalizowanych do sterowania. Są to programowalne sterowniki logiczne
(Progammable Logic Controller - PLC) oraz mikrokontrolery (microcontroller).
Na bazie tych nurtów powstają systemy dedykowane, spełniające wszystkie funkcje sterowania obiektem lub
procesem i ściśle z nim skojarzone.
Przedstawionemu schematowi rozwoju odpowiada program przedmiotu SYSTEMY WBUDOWANE.

2

Systemy wbudowane

Cel i zakres przedmiotu
Przedstawienie możliwości wykorzystania systemów
mikrokomputerowych do sterowania urządzeniami,
obiektami i procesami.
Prezentacja sprzętowych i programowych środków do
realizacji mikrokomputerowych systemów sterujących
związanych integralnie z obiektem sterowania
Zapoznanie z przykładowymi rozwiązaniami
Część laboratoryjna ma na celu pozyskanie umiejętności
programowania sterowników, mikrokontrolerów i
układów swobodnie programowalnych

(3)
Celem realizacji przedmiotu jest na wstępie pokazanie możliwości wykorzystania systemów
mikroprocesorowych do sterowania złożonymi procesami i obiektami. W ramach przedmiotu zostaną
zaprezentowane informatyczne narzędzia sprzętowe i programowe niezbędne do realizacji systemów
wbudowanych.
Umiejętności jakie winien nabyć student obejmują programowanie wybranych typów sterowników oraz
wykorzystanie systemów uruchomieniowych mikrokontrolerów w celu tworzenia efektywnych aplikacji.
Umiejętności te student będzie mógł uzyskać wykonując ćwiczenia laboratoryjne opisane w ramach bloku
laboratoriów na podstawie wiedzy ogólnej uzyskanej w trakcie wykładu przedmiotu.
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Zakres wykładu
Wykład 1. Podstawy sterowania i regulacji
Wykład 2. Regulacja ciągła i dyskretna
Wykład 3. Komputer jako urządzenie sterujące
Wykład 4. Kanał automatyki – układy wyjściowe
Wykład 5. Kanał automatyki – układy wejściowe
Wykład 6. Oprogramowanie komputerowych systemów
sterowania
Autor: Andrzej URBANIAK
Wykład 7. Sterowniki PLC – struktury, oprogramowanie,
zasady programowania
Autor: Zygmunt KUBIAK
Wykład 8. Mikrokontrolery – podstawowe architektury
Autor: Mariusz NOWAK
(4)

Koncepcji przedmiotu odpowiada zakres wykładów podzielony na jednostki dydaktyczne (moduły). Przy tytule
wykładu podano nazwisko autora. Pierwsze 6 wykładów opracował Andrzej URBANIAK, 3 wykłady dotyczące
sterowników PLC, protokołów w systemach wbudowanych oraz przykładów inteligentnych systemów
pomiarowych opracował Zygmunt KUBIAK, 1 wykład na temat mikrokontrolerów opracował Mariusz NOWAK i
1 wykład na temat systemów uruchomieniowych opracował Przemysław ZAKRZEWSKI.
Pierwsze dwa wykłady dotyczą zagadnień, które mogłyby stanowić niezależny przedmiot – podstawy teorii
sterowania i regulacji.
W ramach tych dwóch wykładów zaprezentowano skrót wiadomości niezbędnych do zrozumienia istoty
funkcjonowania systemów wbudowanych jako urządzeń sterujących. Główny nacisk położono na systemowe
podejście do problematyki sterowania i regulacji jako dyscypliny wykorzystującej ogólne zasady i prawa
sterowania i regulacji w odniesieniu do wybranych (konkretnych) systemów i urządzeń technicznych.
Wyróżniono i omówiono dwa podstawowe rodzaje systemów sterowania i regulacji: ciągłe i dyskretne.
Przedstawiono klasyczne algorytmy sterowania oraz charakterystykę funkcjonalną elementów (urządzeń)
automatyki.
Kolejny wykład dotyczy wykorzystania komputera w charakterze urządzenia sterującego, czyli komputerowych
systemów sterowania. Przedstawiono wymagania jakie winien spełniać komputer, aby sterowanie było
możliwe. Zwrócono uwagę na wyspecjalizowane urządzenie zewnętrzne – kanał automatyki – umożliwiające
sprzęgnięcie systemu komputerowego z obiektem sterowania. Omówieniu podstawowych bloków kanału
automatyki poświęcono dwa kolejne wykłady.
Wykład 6 obejmuje podstawowe wiadomości z zakresu oprogramowania komputerowych systemów
sterowania. Przedstawiono wymagania w odniesieniu do oprogramowania komputerowych systemów
sterowania i podano wybrane elementy standardów oprogramowania czasu rzeczywistego. Ta część 6
wykładów opracowana została przez Andrzeja URBANIAKA.
Kolejne wykłady koncentrują się na omówieniu rozwiązań specjalizowanych komputerowych systemów
sterowania. Do nich należy zaliczyć między innymi swobodnie programowalne sterowniki logiczne – PLC.
Omówiono wybrane struktury sprzętowe sterowników oraz ich oprogramowanie. Zaprezentowano również
standardy w zakresie oprogramowania sterowników PLC (opracowania Zygmunta KUBIAKA).
Wykład 8 poświęcono alternatywnym rozwiązaniom sprzętowym w stosunku do sterowników PLC, to znaczy mikrokontrolerom. Omówiono architektury mikrokontrolerów jako układów przystosowanych do realizacji funkcji
sterowniczych poprzez wyposażenie ich w podstawowe układy wejściowo-wyjściowe umieszczone w ramach
mikroukładu elektronicznego. Opracowanie jest autorstwa Mariusza NOWAKA.
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Zakres wykładu (cd)
Wykład 9. Systemy uruchomieniowe
Autor: Przemysław ZAKRZEWSKI
Wykład 10. Protokoły w systemach wbudowanych
Autor: Zygmunt KUBIAK
Wykład 11. Metodyka projektowania niezawodnych
komputerowych systemów sterujących
Autor: Andrzej URBANIAK
Wykład 12. Przykłady inteligentnych systemów
pomiarowych
Autor: Zygmunt KUBIAK
Wykład 13. Inteligentne systemy budynków
Autor: Andrzej URBANIAK
(5)

Efektywne wykorzystanie mikrokontrolerów wymaga systemów uruchomieniowych pozwalających na
realizacje aplikacji na specjalizowanych układach symulacyjnych sprzętowo- programowych zwanych
emulatorami. Zagadnieniom tym poświęcono oddzielny 9 wykład opracowany przez Przemysława
ZAKRZEWSKIEGO.
Kolejny wykład (10) dotyczy istotnego problemu transmisji w układach sterowania z wykorzystaniem systemów
mikroprocesorowych. Przedstawiono i oceniono podstawowe stosowane protokoły komunikacyjne w
systemach wbudowanych (opracowanie Zygmunta KUBIAKA).
W zakończeniu wykładu omówiono zasady projektowania niezawodnych, komputerowych systemów
sterujących zgodnych z normami europejskimi. Przygotowanie i opis projektu spełniający te wymagania daje
szansę na rzeczywiste konkurowanie i ubieganie się o środki do realizacji ważnych projektów w społeczności
europejskiej (opracowanie Andrzeja URBANIAKA).
Dwa ostatnie wykłady obrazują możliwości zastosowań systemów wbudowanych. Pierwszy wskazuje na
niezwykle intensywnie rozwijane i
szeroko stosowane tak zwane inteligentne systemy pomiarowe
(opracowanie Zygmunta KUBIAKA). Druga grupa przykładów obejmuje systemy wbudowane wykorzystywane
w tak zwanych inteligentnych systemach budynków (opracowanie Andrzeja URBANIAKA).
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Literatura przedmiotu
· Marwedel P., Embedded System Design, Kluwer
Academic Publishers, Boston, 2003. ISBN 1-4020-76908
· Niederliński A., Systemy komputerowe automatyki
przemysłowej, WNT Warszawa (I wyd. 1985), II, III...
· Orłowski H., Komputerowe układy automatyki, WNT
Warszawa 1987
•Olsson G., Piani G., Computer systems in automation,
Prentice-Hall, Londyn – New York 1992
•Dorf R.C., Bishop R.H. Modern control systems,
Addison Wesley, 1995
· Urbaniak A., Podstawy automatyki, Wyd. PP, Poznań
2004
(6)
Literatura przedmiotu w języku polskim jest aktualnie bardzo uboga, gdyż systemy wbudowane stanowią - jak
już wcześniej wspomniano – nowy nurt kształcenia. Wskazane pozycje obejmują zatem określone fragmenty
wiedzy, zgodnie z podziałem przedstawionym w zakresie tematycznym wykładów.
Poszczególne moduły wykładu posiadają swoją specyfikę i dodatkowe pozycje literaturowe odnoszące się
bezpośrednio do zakresów tych modułów zostaną przytoczone przy danych wykładach.
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Definicja systemu wbudowanego
Specyficzna forma wykorzystania specjalizowanego
systemu komputerowego (mikroprocesorowego) do
celów sterowania obiektami poprzez umieszczenie
systemu sterowania trwale połączonego z danym
obiektem i wyposażonego w dedykowane
oprogramowanie realizujące żądane funkcje.

(7)
Spróbujmy na wstępie zdefiniować system wbudowany.
Jest wiele powodów dla których podanie jednoznacznej i powszechnie uznanej definicji systemu
wbudowanego jest aktualnie niemożliwe. Podobnie jak w przypadku wielu rozwiązań informatycznych tak i w
tym aplikacje wyprzedzają teoretyczne rozważania i klasyfikacje. Systemy wbudowane znalazły już swoje
miejsce w wielu zastosowaniach i podaną definicję należy traktować raczej jako próbę definicji systemu
wbudowanego a nie jej finalną postać. W takim sensie należy przyjąć podane poniżej określenie systemu
wbudowanego.
Specyficzna forma wykorzystania specjalizowanego systemu komputerowego (mikroprocesorowego)
do celów sterowania obiektami poprzez umieszczenie systemu sterowania trwale połączonego z
danym obiektem i wyposażonego w dedykowane oprogramowanie realizujące żądane funkcje.

Po tych
wstępnych uwagach przejdziemy do omówienia treści
poszczególnych modułów wykładowych.
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Podstawy sterowania i regulacji
Andrzej URBANIAK

(8)
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Problematyka sterowania i regulacji
Pojęcia podstawowe
Układy logiczne
Układy automatycznej regulacji
liniowe
nieliniowe
dyskretne
Elementy i urządzenia automatyki
regulatory
elementy pomiarowe
elementy wykonawcze

Podstawy sterowania i regulacji (9)

W dwóch pierwszych wykładach postaramy się zebrać najważniejsze pojęcia i problemy związane ze
sterowaniem i regulacją.
Niewątpliwie najkorzystniejszym rozwiązaniem programowym byłoby podjęcie problematyki systemów
wbudowanych po uzyskaniu przygotowania z zakresu informatyki oraz z zakresu automatyki i sterowania.
Pierwsza część przygotowania na kierunku informatyka jest spełniona (przedmiotów z zakresu informatyki było
już wiele) natomiast druga dziedzina wymaga uzupełnienia. Uzupełnienie to obejmuje swym zakresem
dyscyplinę naukową o nazwie automatyka i robotyka. Niezmiernie trudno jest przekazać niezbędne treści z tej
dziedziny w ramach dwóch wykładów – streścić, a może raczej wybrać to co realizowane jest w całym cyklu
kształcenia na kierunku automatyka i robotyka.
Spośród szerokiej problematyki sterowani i regulacji przedstawimy jedynie wybrane zagadnienia niezbędne do
pełnego zrozumienia działania systemów wbudowanych jako specjalizowanych systemów sterowania
wykorzystujących w swej strukturze mikroprocesory.
Wyjaśnimy na wstępie podstawowe pojęcia, takie jak: sterowanie, automatyzacja, regulacja. W wykładzie
pominiemy omówienie układów logicznych, gdyż jako szczególne urządzenia sterujące operujące na
sygnałach binarnych zostały przedstawione w ramach techniki cyfrowej.
Skupimy uwagę na układach automatycznej regulacji, głównie liniowych aby pokazać naturę i problemy
sterowania i regulacji. Omówimy również podstawowe cechy funkcjonalne elementów i urządzeń automatyki.
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Pojęcia podstawowe
STEROWANIE
Przez sterowanie rozumie się celowe oddziaływanie na
przebieg procesów technologicznych, biologicznych,
ekonomicznych czy społecznych.
Przez sterowanie automatyczne będziemy rozumieli
celowe oddziaływanie na przebieg procesów za pomocą
wyspecjalizowanych urządzeń technicznych zwanych
regulatorami.
AUTOMATYZACJA
Pod pojęciem automatyzacji rozumie się proces
wprowadzania zasad i metod automatyki i sterowania do
określonej dziedziny działalności człowieka.
Podstawy sterowania i regulacji (10)
Pojęcia podstawowe
Przez sterowanie rozumie się celowe oddziaływanie na przebieg procesów technologicznych, biologicznych,
ekonomicznych czy społecznych.
Teoretycznymi podstawami sterowania zajmuje się teoria sterowania. W tym znaczeniu, jest to nauka
zajmująca się opisem procesów sterowanych, metodami wyznaczania sterowań oraz praktyczną realizacją
sterowania i jest dziedziną bardzo ogólną i obszerną . Posiada ona jeszcze jedną istotną cechę – nie jest
związana z jedną dziedziną działalności człowieka. Należy zatem do grupy nauk systemowych, czyli takich
których podstawy metodologiczne odnoszą się do różnych dziedzin działalności człowieka. Nauki systemowe
operują pojęciem systemu jako wyodrębnionej z otoczenia struktury, złożonej z wielu powiązanych ze sobą
elementów, realizującą określone funkcje. Zasady teorii sterowania dotyczą zarówno skomplikowanego
urządzenia technicznego, przedsiębiorstwa gospodarczego czy organizmu człowieka. Nasze zainteresowanie
ograniczymy jedynie do sfery urządzeń technicznych, stąd też wprowadzimy pojęcie sterowania
automatycznego, które będziemy rozumieli jako celowe oddziaływanie na przebieg procesów realizowane za
pomocą wyspecjalizowanych urządzeń technicznych zwanych regulatorami.
Z automatyką i sterowaniem związane jest pojęcie automatyzacji, rozumiane najczęściej jako proces
wprowadzania zasad i metod automatyki i sterowania do określonej dziedziny działalności człowieka.
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Sterowanie w układzie otwartym

Wielkości
sterujące
(wejściowe)

Obiekt (proces)

Wielkości
sterowane
(wyjściowe)

Podstawy sterowania i regulacji (11)
Na schemacie przedstawiono bardzo model ogólny sterowania. Proces sterowania wymaga wyznaczenia
takich wielkości sterujących, aby osiągnąć oczekiwane wartości wielkości sterowanych. Takie sterowanie jest
charakterystyczne dla systemów, w których efekty oddziaływań nie są natychmiast widoczne (systemy
gospodarcze, społeczne, środowiskowe). W takich przypadkach oczekiwanie na efekty sterowania może być
bardzo długie. Takie sterowanie nazywa się sterowaniem w układzie otwartym.

11

Systemy wbudowane

Sterowanie w układzie zamkniętym

Wielkości
sterujące
(wejściowe)

Oddziaływanie

Obiekt (proces)

Reguła
sterowania

Wielkości
sterowane
(wyjściowe)

Pomiary

Podstawy sterowania i regulacji (12)

Jeżeli ograniczymy nasze rozważania do systemów technicznych, w których możemy zaobserwować efekty
oddziaływania na proces i „na bieżąco” korygować oddziaływanie, to wówczas mówimy o sterowaniu w
układzie zamkniętym. Mamy wówczas do czynienia z tak zwaną pętlą sterowania lub ze sprzężeniem
zwrotnym.
Realizacja takiego procesu wymaga jednak odpowiednich rozwiązań.
1.

W obu przypadkach (w układzie otwartym lub zamkniętym) istnieje konieczność opisu obiektu sterowania.
Oczywistą jest rzeczą, że celowe oddziaływanie na proces będzie zależało od znajomości tego procesu.
Problematyka poszukiwania opisu procesów nosi nazwę identyfikacji procesów i wchodzi w zakres
problematyki sterowania. Istnieje wiele wyspecjalizowanych metod identyfikacji procesów i dziedzina ta
posiada swoją specyfikę i bogatą bibliografię.

2.

Istotnym elementem oceny zachowania procesu są pomiary. Wykorzystywane do tego celu metody i
urządzenia winny zapewnić szybki i niezawodny pomiar, a dodatkowo wyrażony za pomocą takich
sygnałów, które łatwo dają się wykorzystać do automatycznej realizacji sterowania. Dziedzina zajmująca
się metodami i urządzeniami pomiarowymi zwana jest metrologią techniczną i również jest niezwykle
obszerna tak jak różnorodne są wielkości, które należy mierzyć.

3.

Wyznaczyć należy odpowiednią regułę oddziaływania na obiekt w celu zmiany jego zachowania - jeśli
obserwowane jest niepożądane, lub utrzymania zachowania pożądanego w sytuacji różnych zakłóceń.
Wyznaczaniem reguł sterowania zajmuje się teoria sterowania. Wynikiem uzyskiwanym za pomocą teorii
sterowania jest algorytm sterowania. Urządzenie realizujące ten algorytm nosi nazwę sterownika lub
regulatora.

4.

Należy zastosować właściwe urządzenia efektywnie oddziaływujące na obiekt zgodnie z wyznaczoną
regułą sterowania. Urządzenia takie noszą nazwę urządzeń wykonawczych, najczęściej o charakterze
zbliżonym do charakteru obiektu (np.. dla obiektu typu silnika elektrycznego urządzenia wykonawcze
będą miały postać styczników, dla systemu wodociągowego będą to zawory hydrauliczne lub pompy, itp.).

Oprócz znajomości poszczególnych elementów systemu sterowania, niezbędna jest jeszcze możliwość
całościowej oceny systemu. Teoria sterowania zajmuje się również oceną jakości sterowania.
Zwróćmy jeszcze uwagę na niezmiernie istotny fakt obrazujący różnicę między odniesieniem do obiektu lub
procesu sterowanego specjalisty-technologa procesu a automatyka. Głównym zadaniem technologa jest
dbałość o produkt (efekt końcowy procesu). Jego uwaga jest skupiona na pytaniu: co produkujemy?
Natomiast uwaga automatyka skupiona jest na pytaniu: jak to się dzieje? Automatyk pyta o dynamikę
procesu.
Z punktu widzenia sterowania różne procesy mogą posiadać taka samą dynamikę (zmienność w czasie).
Klasycznym przykładem obrazującym to różne widzenie mogą być dwa różne obiekty: zbiornik wody i
kondensator. Są zupełnie różne, dotyczą różnych wielkości fizycznych i zupełnie różnych technologii
(opisem zbiorników wody zajmuje się hydraulika, opisem kondensatorów – elektrotechnika). Obiekty te
jednak są identyczne z punktu widzenia sterowania, ponieważ w obu przypadkach mamy do czynienia z
procesem sumowania (całkowania). Zbiornik służy do gromadzenia wody a kondensator ładunku, lecz w
obu przypadkach mamy do czynienia z procesem sumowania w czasie. Z punktu widzenia dynamiki są to
równoważne obiekty.
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Identyfikacja obiektów
Wymuszenie
(znane)

Obiekt (proces)
(nieznany)

Odpowiedź
(obserwowana)
y(t)

x(t)

d k y(t ) m d i x (t )
ak
= ∑ bi
,
∑
k
i
dt
dt
k =0
i =0
n

(1)

Podstawy sterowania i regulacji (13)

Jak wspomniano, jednym z istotnych problemów sterowania jest identyfikacja właściwości dynamicznych
obiektu. Mogą tu zachodzić dwie klasyczne sytuacje. Pierwsza dotyczy przypadku gdy opis dynamiki jest
znany na podstawie znajomości zachowania się obiektu wynikającej z wiedzy technologa. Znacznie częściej
jednakże mamy do czynienia z sytuacją nieznajomości dynamiki obiektu. Uzyskanie informacji o dynamice
obiektu jest możliwe poprzez obserwację jego zachowania na znane pobudzenie (wymuszenie). Teoretycznie
można stosować różne znane wymuszenia w celu uzyskania tej wiedzy, jednak w praktyce stosuje się kilka
najbardziej charakterystycznych wybranych wymuszeń.
Wróćmy do problemu opisu dynamiki. Ograniczymy się na początek do układów liniowych z jednym wejściem i
jednym wyjściem, które opisywane są równaniami liniowymi, w ogólności różniczkowymi, zwyczajnymi
(zmienną niezależną jest czas – t), o stałych współczynnikach, wiążących wielkość wejściową x(t) i wyjściową
y(t). Równanie dynamiki obiektu przyjmie zatem ogólną postać (1) podaną na rysunku, gdzie:
y(t) – wielkość wyjściowa,
x(t) – wielkość wejściowa,
ak, k = 0, 1, 2, ..., n – parametry układu,
bi, i = 0, 1, 2, ..., m – parametry układu,
n – rząd wielkości wyjściowej,
m – rząd wielkości wejściowej.
Rozwiązaniem ogólnym powyższego równania różniczkowego jest funkcja y(t), której postać można wyznaczyć
znając funkcję wejściową x(t).
Przyjmując zerowe warunki początkowe, tzn. y(l)(0) = 0 dla l = 0, 1, 2,..., n–1, można znaleźć funkcję będącą
szczegółowym rozwiązaniem równania.
Warunek n ≥ m jest często nazywany warunkiem realizowalności fizycznej układu (nie istnieje obiekt fizyczny,
dla którego powyższy warunek nie jest spełniony).
Powyższy, bardzo naturalny opis dynamiki obiektu (tzw. opis w dziedzinie zmiennej czasu) jest rzadko
stosowany, ze względu na trudności z rozwiązywaniem równań różniczkowych, szczególnie w bardziej
złożonych przypadkach.
Poszukiwanie rozwiązania równania różniczkowego można uprościć stosując transformację Laplace’a. Ogólnie
mówiąc, pozwala ona na przekształcenie równania różniczkowego w równanie algebraiczne. Problem
poszukiwania funkcji będącej rozwiązaniem równania różniczkowego zamienia się na problem poszukiwania
wartości zmiennych, które są rozwiązaniem równania algebraicznego.
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Transmitancja operatorowa
⎛ n
⎛ m
⎞
k ⎞
⎜ ∑ a k s ⎟ Y(s ) = ⎜ ∑ b i s i ⎟ X(s )
⎝ k =0
⎠
⎝ i =0
⎠
m

bs
Y(s ) ∑
G (s ) =
=
X(s )
∑a s
i =0
n

k =0

(2)

i

i

k

(3)

k

Definicja 1. Transmitancją operatorowa nazywa się stosunek
transformaty Laplace’a odpowiedzi obiektu do transformaty
Laplace’a wymuszenia przy zerowych warunkach początkowych.
Podstawy sterowania i regulacji (14)
Stosując do równania różniczkowego (1) obustronne przekształcenie Laplace'a i wykorzystując twierdzenie o
transformacie pochodnej otrzymujemy równanie, które po przekształceniu przyjmuje postać (2),
gdzie: Y(s) – transformata Laplace'a wielkości wyjściowej y(t),
X(s) – transformata Laplace'a wielkości wejściowej x(t).
Z równania (2) wyznaczymy stosunek Y(s) do X(s).
D e f i n i c j a 1. Transmitancją operatorową nazywa się stosunek transformaty Laplace'a
odpowiedzi do transformaty Laplace'a wymuszenia przy zerowych warunkach początkowych.
Pojecie transmitancji operatorowej jest jednym z najważniejszych pojęć w teorii sterowania. Transmitancja
operatorowa jest pewną formą opisu dynamiki obiektów, najczęściej wykorzystywaną w analizie i syntezie
układów sterowania. Transmitancja pozwala uzyskać niezbędne dane o obiekcie i jego zachowaniu się w
przypadku różnych wymuszeń. W celu określenia tego zachowania wyznacza się dla danego obiektu jego
charakterystyki czasowe.
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Charakterystyki czasowe
D e f i n i c j a 2. Charakterystyką czasową będziemy
nazywali przebieg czasowy wielkości wyjściowej wywołany
danym wymuszeniem.
D e f i n i c j a 3. Charakterystyką (odpowiedzią) impulsową
g(t) układu nazywamy odpowiedź tego układu na wymuszenie
w postaci impulsu Diraca δ(t) przy zerowych warunkach
początkowych.

δ (t)
t

∞ dla t = 0
⎧
δ (t ) = ⎨
⎩0 dla pozostalych t ,

(4)

Podstawy sterowania i regulacji (15)

D e f i n i c j a 2. Charakterystyką czasową będziemy nazywali przebieg czasowy wielkości wyjściowej
wywołany danym wymuszeniem.
Najważniejszymi
charakterystyka skokowa.

charakterystykami

czasowymi są: charakterystyka impulsowa i

Podamy definicje dwóch najczęściej stosowanych charakterystyk czasowych: charakterystyki impulsowej oraz
charakterystyki skokowej.
D e f i n i c j a 3. Charakterystyką (odpowiedzią) impulsową g(t) układu nazywamy odpowiedź tego układu na
wymuszenie w postaci impulsu Diraca δ(t) przy zerowych warunkach początkowych.
Idealny impuls Diraca ma postać impulsu o nieskończonej amplitudzie i zerowym czasie trwania.
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Charakterystyka impulsowa
Y(s) = G(s) X(s),
dla x(t) = δ(t),

transformata Laplace’a X(s) = 1, stąd
Y(s) = G(S).

Odpowiedź impulsowa układu przyjmie postać:

y(t ) = g (t ) = L−1 [Y(s )] = L−1 [G (s )]
i jest oryginałem transmitancji operatorowej.

Podstawy sterowania i regulacji (16)

Z definicji transmitancji operatorowej (definicja 1) mamy:
postaci impulsu Diraca (wzór 4)

Y(s) = G(s) X(s). Przyjąwszy wymuszenie x(t) w

otrzymujemy transformatę Laplace'a wymuszenia
X(s) = 1, stąd Y(s) = G(s)⋅1, a odpowiedź czasową
uzyskamy jako transformatę odwrotną Laplace'a z wyrażenia na Y(s). Możemy zatem sformułować następujący
wniosek: odpowiedź impulsowa g(t) układu jest oryginałem jego transmitancji operatorowej G(s
Oznacza to, że pobudzenie obiektu impulsem Diraca (impuls o nieskończonej amplitudzie i nieskończenie
krótkim czasie trwania) pozwala na uzyskanie na wyjściu przebiegu g(t), który jest oryginałem transmitancji
operatorowej obiektu.
Uwaga: użyty w opisie odpowiedzi impulsowej symbol L-1 oznacza transformatę odwrotną Laplace’a funkcji
operatorowej.
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Charakterystyki skokowa
D e f i n i c j a 4. Charakterystyką (odpowiedzią) skokową
h(t) układu nazywamy odpowiedź tego układu na wymuszenie
w postaci skoku jednostkowego 1(t) przy zerowych warunkach
początkowych.

1(t)
1

t

⎧0 dla t < 0
1(t ) = ⎨
⎩1 dla t ≥ 0

(5)

Podstawy sterowania i regulacji (17)

D e f i n i c j a 4. Charakterystyką (odpowiedzią) skokową h(t) układu nazywamy odpowiedź tego układu na
wymuszenie w postaci skoku jednostkowego 1(t) przy zerowych warunkach początkowych.
Zapis matematyczny wymuszenia skokowego przedstawia zależność (5). Na wykresie wymuszenia
przedstawionym na slajdzie wyraźnie zaznaczono lewostronną nieciągłość oraz prawostronną ciągłość w
punkcie t=0. Innymi słowy, dla t=0 funkcja skoku jednostkowego przyjmuje wartość 1.
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Charakterystyka skokowa
Y(s) = G(s) X(s),
dla x(t) = 1(t),

transformata Laplace’a X(s) = 1/s , stąd

Y (s) = G (s) X (s) = G (s)

1
s

Odpowiedź skokowa układu przyjmie postać:
t

⎡ G ( s) ⎤
(
)
(
)
(
)
[
]
y t = h t =L Y s =L ⎢
= ∫ g (τ )dτ
⎥
s
⎣
⎦ 0
−1

−1

i jest całką oryginału transmitancji operatorowej.
Podstawy sterowania i regulacji (18)

Z definicji transmitancji operatorowej (definicja 1) mamy:
Y(s) = G(s) X(s). Przyjąwszy wymuszenie x(t) w
postaci skoku jednostkowego ( 5) otrzymujemy transformatę Laplace'a wymuszenia X(s) = 1/s, stąd Y(s) =
G(s)/s⋅, a odpowiedź czasową uzyskamy jako transformatę odwrotną Laplace'a z wyrażenia na Y(s).
Skorzystamy z własności przekształcenia Laplace’a, a ściślej z twierdzenia o transformacie całki. Możemy
zatem sformułować następujący wniosek: odpowiedź skokowa h(t) układu jest całką oryginału jego
transmitancji operatorowej G(s).
Innymi słowy, pochodna odpowiedzi skokowej jest oryginałem transmitancji operatorowej obiektu.
Zwróćmy uwagę na fakt, iż charakterystyka skokowa jest w praktyce prosta do uzyskania, wystarczy podać na
wejście badanego układu jednostkowy sygnał.
Jak wynika z przedstawionej analizy, opis dynamiki obiektów w dziedzinie zmiennej czasu jest w pełni
zamienny z opisem w dziedzinie zmiennej operatorowej. Przekształcenie operatorowe Laplace’a ma duże
znaczenie na etapie opisu i analizy teoretycznej układu (operuje się bowiem równaniami algebraicznymi)
natomiast nie pozwala on a bezpośrednią interpretację fizyczną tych zależności. Niezbędna jest umiejętność
przechodzenia z opisu operatorowego na bezpośrednio interpretowalny opis w dziedzinie zmiennej czasu (np..
w postaci wykresów w funkcji czasu).
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Charakterystyki częstotliwościowe
D e f i n i c j a 5. Transmitancją widmową układu nazywamy
stosunek wartości zespolonej składowej wymuszonej
odpowiedzi tego układu wywołanej wymuszeniem
sinusoidalnym do wartości zespolonej tego wymuszenia.
∧

G ( jω ) =

Yw

(6)

∧

X
przyjmując

czyli

∧

X = Ax e

jωt

mamy

∧

Y = AY e j (ωt +ϕ )

G ( j ω ) = G ( j ω ) e jϕ (ω )
Podstawy sterowania i regulacji (19)

Charakterystyka skokowa obiektu (układu) zawiera istotne informacje o jego dynamice lecz nie pozwala ocenić
w jaki sposób układ przenosi sygnały szybkozmienne o różnej częstotliwości. Informacje takie można uzyskać
podając na wejście zamiast sygnału stałego sygnał zmienny, którego charakterystyczną wielkością będzie
częstość
zmian. Najprostszym takim sygnałem jest sygnał sinusoidalnie zmienny. Wybierając takie
wymuszenie możemy zdefiniować pojęcie transmitancji widmowej.
D e f i n i c j a 5. Transmitancją widmową układu nazywamy stosunek wartości zespolonej składowej
wymuszonej odpowiedzi Y tego układu wywołanej wymuszeniem sinusoidalnym do wartości zespolonej tego
wymuszenia.
Wykorzystując zapis liczb zespolonych w postaci wykładniczej uzyskamy inna postać wyrażenia (6) podana
poniżej.
Przekształcenie funkcji harmonicznej w układzie liniowym nie zmieni jej charakteru (pozostanie nadal funkcja
harmoniczna), zmienią się natomiast amplituda i przesunięcie fazowe odpowiedzi.
Wyrażenie |G(jω) | nosi nazwę modułu transmitancji widmowej, a φ(ω) jest argumentem transmitancji
widmowej, zwanej w skrócie fazą.
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Charakterystyki częstotliwościowe
D e f i n i c j a 6. Charakterystyką amplitudowo-fazową
układu nazywamy wykres transmitancji widmowej tego
układu na płaszczyźnie zmiennej zespolonej.

G ( jω ) = P(ω ) + jQ (ω )
D e f i n i c j a 7. Charakterystyką amplitudową układu
nazywamy zależność modułu transmitancji widmowej
G(jω) w funkcji pulsacji ω.
D e f i n i c j a 8. Charakterystyką fazową układu
nazywamy zależność argumentu transmitancji widmowej
ϕ(jω) od pulsacji ω.
Podstawy sterowania i regulacji (20)

W dziedzinie zmiennej częstotliwościowej definiuje się szereg charakterystyk.
D e f i n i c j a 6. Charakterystyką amplitudowo-fazową układu nazywamy wykres transmitancji widmowej tego
układu na płaszczyźnie zmiennej zespolonej.
Charakterystyka amplitudowo-fazowa związana jest z algebraicznym zapisem liczy zespolonej. Na osi
rzędnych odkładamy wartości części urojonej Q(ω) wyrażenia a na osi odciętych wartości części rzeczywistej
P(ω). Częstość (pulsacja) ω występuje tu jako parametr. Jest to pewna niedogodność w interpretacji stąd też
kolejne charakterystyki opisywane ą w funkcji pulsacji ω.
D e f i n i c j a 7. Charakterystyką amplitudową układu nazywamy zależność modułu transmitancji widmowej
G(jω) w funkcji pulsacji ω.
D e f i n i c j a 8. Charakterystyką fazową układu nazywamy zależność argumentu transmitancji widmowej
ϕ(jω) od pulsacji ω.
Powyższe charakterystyki częstotliwościowe można uzyskać praktycznie, podając na
wejście badanego układu sygnał sinusoidalny o stałej amplitudzie i obserwując na wyjściu amplitudę i fazę
sygnału wyjściowego w interesującym nas przedziale zmienności pulsacji ω. Do projektowania układów
sterowania często przydatne okazują się inne charakterystyki, tzw. logarytmiczne.
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Logarytmiczne charakterystyki
częstotliwościowe
D e f i n i c j a 9. Logarytmiczną charakterystyką amplitudową
nazywamy zależność 20 logG(jω) w funkcji logω.
20log|G(jω)|
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D e f i n i c j a 10. Logarytmiczną charakterystyką fazową
nazywamy zależność ϕ(ω) w funkcji logω .
Podstawy sterowania i regulacji

(21)

Stosowanie charakterystyk logarytmicznych wynika z potrzeby obserwacji funkcji dla całego zakresu
zmienności częstości. Szczególnie wazna jest znajomość przebiegu charakterystyk w zakresie małych
częstości oraz bardzo wysokich. Obserwacja tych zakresów w przypadku liniowego opisu osi odciętych jest
niemożliwa.
W obu przypadkach charakterystyk logarytmicznych (definicje 9 i 10) na osi odciętych odkłada się logarytm
przy podstawie 10 z wartości ω. Oznacza to, że na wykresie punkt 0 występuje dla ω =1 (ponieważ log 1 = 0),
oraz że charakterystyka ma również swój przebieg dla wartości na osi odciętych mniejszych od 0. Odpowiadają
one pulsacjom zawartym w przedziale (0,1), a więc bardzo małym. Na osi rzędnych w przypadku
charakterystyki opisanej w definicji 10 odkłada się wartości w decybelach.
W celu zobrazowania znaczenia charakterystyk logarytmicznych podamy przykład charakterystyki dla
wzmacniacza akustycznego.
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Logarytmiczne charakterystyki
częstotliwościowe - przykład
Charakterystyka wzmacniacza
dB

20log|G(jω)|
∆k
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Podstawy sterowania i regulacji (22)

Na rysunku przedstawiono logarytmiczną charakterystykę częstotliwościową wzmacniacza akustycznego.
Logarytmiczna oś odciętych pozwala na ocenę zachowania wzmacniacza w zakresie niskich częstości
słyszalnych (ok.. 16 – 20 Hz) oraz górnej granicy słyszalności (ok.. 16- 20 kHz). Idealny wzmacniacz winien
przenosić sygnały o różnych częstotliwościach z identycznym współczynnikiem wzmocnienia, co oznaczało by
na wykresie linię poziomą w całym zakresie częstotliwości. Zwykle jednak występują pewne nierównomierności
wzmocnienia. Linia przerywaną zaznaczono nierównomierność wzmocnienia wzmacniacza przy
dziesięciokrotnej zmianie częstości. Mówimy wówczas, że nierównomierność wzmocnienia wynosi ∆k [dB] na
dekadę. Często używa się określenia nierównomierności wzmocnienia na oktawę. Oznacza to zmianę
wzmocnienia przy dwukrotnej zmianie częstości. (Pojęcie oktawy zapożyczone zostało z teorii muzyki. Interwał
oktawy określa dźwięki, których jeden ma częstotliwość dwukrotnie wyższą od drugiego.)
Spadek wzmocnienia dla niskich i wysokich częstości we wzmacniaczu akustycznym kompensuje się
dodatkowym wzmocnieniem tych sygnałów (tzw. „podbiciem” tonów niskich i wysokich).
Przykład powyższy ilustruje przydatność opisu wybranych układów za pomocą charakterystyk logarytmicznych.
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Klasyfikacja układów sterowania
Schemat blokowy otwartego
układu sterowania
x

Urządzenie
sterujące

u

Obiekt (proces)
sterowania

y

x – wielkość zadana
u – wielkość sterująca
y – wielkość sterowana
Podstawy sterowania i regulacji (23)
Układy sterowania i regulacji mogą być wykorzystywane w różnych konfiguracjach. Podamy obecnie krótką
klasyfikację układów sterowania.
Klasyfikacja układów sterowania wiąże się z przyjęciem określonych kryteriów klasyfikacji. Podstawowe dwie
struktury zostały wymienione już na początku wykładu. Sa to: struktura otwarta i struktura zamknięta.
Sterowanie w strukturze otwartej (w układzie otwartym) charakteryzuje się przepływem sygnału od WEJŚCIA
układu do WYJŚCIA, przy czym sygnał sterujący u jest określony przez urządzenie sterujące realizujące
program sterowania. Nie występuje w tej strukturze możliwość bezpośredniej obserwacji efektów sterowania.
Informacja o tym jak wielkość sterująca x wpłynęła na wielkość sterowaną y uzyskiwana jest po dłuższym
okresie obserwacji.
Taki rodzaj sterowania charakteryzuje systemy zarządzania przedsiębiorstwem oraz sterowanie procesami
gospodarczymi i ekonomicznymi.
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Klasyfikacja układów sterowania
Schemat blokowy zamkniętego układu sterowania
(układu regulacji)
Węzeł
Węzeł
zaczepowy
sumacyjny
x

e
-

Urządzenie
sterujące

u

Obiekt (proces)
sterowania

y

e – uchyb regulacji
Podstawy sterowania i regulacji (24)

Sterowanie w strukturze zamkniętej (w układzie zamkniętym) charakteryzuje się porównywaniem sygnału
wyjściowego y z sygnałem zadanym x. Porównanie to jest realizowane przez ujemne sprzężenie zwrotne.
Praca zamkniętego układu regulacji polega na reagowaniu na zmianę sygnału wyjściowego y (wywołaną np.
zakłóceniem pracy obiektu czy urządzenia sterującego) przez wyznaczanie sygnału uchybu e. Sygnał uchybu
oddziałuje na regulator, którego zadaniem jest wykształcenie sygnału sterującego obiektem regulacji w taki
sposób, aby uzyskać ponownie zerową wartość uchybu. Używane oznaczenia są pokazane na schematach i w
dalszych rozważaniach będziemy korzystać z nich bez dodatkowego ich opisu.
x – oznacza wielkość zadaną,
y – wielkość regulowaną,
u– wielkość sterującą,
e – uchyb regulacji.
Wyjaśnienia wymagają pojęcia węzłów: zaczepowego i sumacyjnego oznaczone na rysunku. Węzeł
zaczepowy pozwala na realizację funkcji pobrania sygnału w celu przekazania go do innego miejsca układu
regulacji. Ważną cechą węzła zaczepowego jest to, że pobranie sygnału nie zmienia wartości sygnału w torze,
w którym dany "zaczep" jest dokonany. Na przykład, sygnał y może być przekazany do dalszego
przetwarzania, a równocześnie jest pobierany w celu porównania z wartością zadaną. Ta ostatnia czynność jest
realizowana w węźle sumacyjnym. Innymi słowy, węzeł sumacyjny realizuje operację sumy sygnałów
wchodzących do węzła. Sygnał wypadkowy (wyjściowy z węzła) może być tylko jeden i jest oznaczony strzałką
wychodzącą z węzła. Przyjmiemy zasadę, że sygnały wchodzące do węzła sumacyjnego są brane w operacji
sumy ze znakiem ujemnym, jeśli wchodzą na pole oznaczone innym kolorem. Gdy strzałka oznaczająca dany
sygnał wchodzi na to pole węzła (lub zaznaczono przy niej znak "–"), wówczas sygnał ten jest brany w
równaniu węzła ze znakiem ujemnym.
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Klasyfikacja układów sterowania
Kryteria klasyfikacji:
1) liniowość,
2) sposób przekazywania informacji w układzie,
3) liczba wielkości regulowanych,
4) sposób wyrażenia zadania sterowania,
5) rodzaj aparatury sterującej.

Podstawy sterowania i regulacji (25)

Ze względu na teorię i praktykę sterowania interesująca jest klasyfikacja układów regulacji automatycznej.
Klasyfikacji układów sterowania dokonuje się ze względu na następujące kryteria:
1) liniowość,
2) sposób przekazywania informacji w układzie,
3) liczbę wielkości regulowanych,
4) sposób wyrażenia zadania sterowania,
5) rodzaj aparatury sterującej.
Ad 1. Z uwagi na kryterium liniowości układy sterowania dzieli się na liniowe
i nieliniowe.
Układy liniowe zawierają wyłącznie elementy liniowe, tzn. takie, których charakterystyki statyczne są liniami
prostymi, zaś własności dynamiczne opisują liniowe równania różniczkowe zwyczajne, całkowe, różnicowe lub
algebraiczne. Układy liniowe spełniają zasadę superpozycji, co oznacza, że w przypadku złożonych wymuszeń
analiza układu może być przeprowadzona oddzielnie dla każdego z nich, a końcowy wynik można uzyskać na
drodze superpozycji wyników cząstkowych. W praktyce większość elementów nie spełnia wymogów liniowości,
lecz jeśli elementy pracują w wąskim zakresie zmian (wokół pewnego punktu pracy), to charakterystyki tych
elementów można traktować jako prostoliniowe w otoczeniu punktu pracy.
Układy nieliniowe to takie, które zawierają co najmniej jeden element nieliniowy. Do analizy układów
nieliniowych stosuje się metody pozwalające uwzględnić różne rodzaje występujących nieliniowości. Dokładne
metody analizy są bardzo złożone i dlatego najczęściej stosuje się metody przybliżone. Zagadnienie to
wymagałoby
szerszego omówienia (zainteresowanych odsyłamy do podręczników z zakresu teorii
sterowania). Często dokonuje się linearyzacji charakterystyk w otoczeniu punktu pracy zakładając pewne
uproszczenia i licząc się z niedokładnością takiej analizy. Takie uproszczenie opisu układów nie zawsze jest
jednak możliwe i może prowadzić do znacznych błędów.
Ad 2. Przekazywanie informacji (sygnałów) w układach sterowania jest możliwe w sposób ciągły lub dyskretny.
W przypadku ciągłych układów sterowania wszystkie sygnały są opisane funkcjami ciągłymi w czasie oraz
funkcje te mogą przyjmować wszystkie wartości mieszczące się w przedziale ich zmienności. Natomiast
dyskretne układy sterowania mają przynajmniej jeden element działający w sposób dyskretny, tzn. że
sygnały na wyjściu tego elementu mogą przyjmować tylko niektóre wybrane wartości (opisane np. funkcją
schodkową) lub sygnały występują w określonych momentach czasu. W tym ostatnim przypadku mamy do
czynienia z tzw. układami impulsowymi.
Ad 3. Jeżeli w układzie sterowania występuje tylko jedna wielkość regulowana, to mówimy o układzie
jednowymiarowym; jeśli więcej, to mówimy o układzie wielowymiarowym. Niekiedy wielowymiarowy układ
sterowania udaje się rozdzielić na kilka układów jednowymiarowych, szczególnie wówczas, gdy wzajemny
wpływ poszczególnych wielkości regulowanych jest znikomy. Gdy wzajemnego wpływu wielkości regulowanych
na siebie nie da się pominąć, dokonujemy analizy układu za pomocą metod sterowania wielowymiarowego,
których stosowanie jest o wiele trudniejsze i z reguły mniej efektywne.
Ad 4. Zadanie sterowania może być wyrażone przez charakter sygnału zadanego x lub przez pewne
wymagania co do struktury układu. Gdy zadanie sterowania jest określone przez charakter sygnału zadanego
x, możemy wyróżnić trzy charakterystyczne przypadki.
S

(

)
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Układ regulacji automatycznej
z

x

e
-

Gr(s)

y1
1

u

Gob(s)

y

2

H(s)

Podstawy sterowania i regulacji (26)

Na rysunku przedstawiono klasyczny opis układu regulacji z zaznaczeniem transmitancji poszczególnych
elementów funkcjonalnych:
transmitancji regulatora

Gr(s),

transmitancji obiektu
Gob(s),
transmitancji toru sprzężenia zwrotnego H(s).
Dodatkowo zaznaczono możliwe zakłócenie z, które może się pojawić na wejściu obiektu i dodać do sygnału
sterującego. Zachowanie obiektu zatem wynikać będzie z sumy tych dwóch sygnałów, a nie tylko z sygnału
sterującego.
Transmitancja toru sprzężenia zwrotnego wyraża zwykle transmitancję urządzenia pomiarowego (czujnika i
przetwornika pomiarowego).
Schematy blokowe mogą być bardzo złożone w zależności od struktury układu. Pozwalają one na poglądowy
opis układu regulacji i często się je wykorzystuje. Dla celów analizy układów automatycznej regulacji rozważa
się również dwie charakterystyczne struktury opisywane transmitancją układu otwartego oraz transmitancją
toru głównego. Układ otwarty uzyskamy, przerywając sprzężenie zwrotne w punkcie „1” i traktując sygnał y1
jako wyjściowy. Tor główny natomiast jest wyznaczony przez bloki układu leżące na linii od wejścia do wyjścia
z pominięciem sprzężenia zwrotnego (przerwa w punkcie „2”).
Istnieją zasady przekształcania schematów blokowych pozwalające przede wszystkim na wyznaczanie
transmitancji zastępczej układu automatycznej regulacji, której analiza pozwala ocenić jakość regulacji. W
tabeli zestawiono podstawowe zależności między poszczególnymi transmitancjami.
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Układ regulacji automatycznej
Transmitancja:
regulatora

G r (s )

U (s )
E (s )

obiektu

Gob (s )

Y (s )
U (s )

układu otwartego

G 0 (s )

Y1 (s )
= Gr (s )Gob (s ) H (s )
X (s )

toru głównego

G1 (s )

Y (s )
= G r (s )Gob (s )
E (s )

G (s )

G1 (s )
Y (s )
=
X (s ) 1+ G1 (s ) H (s )

układu zamkniętego

Podstawy sterowania i regulacji (27)

Podane wyżej wzory wynikają ze wspomnianych zasad przekształcania
schematów blokowych, które można znaleźć w każdym podręczniku z
podstaw automatyki.
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Stabilność układów regulacji
automatycznej
D e f i n i c j a 11 . Liniowy układ regulacji nazywamy
stabilnym asymptotycznie, jeżeli składowa przejściowa
sygnału wyjściowego y(t) dąży do zera dla t →∞.

lim y przej (t ) = 0
t →∞

Transmitancja układu regulacji

G (s ) =

L (s )
M (s )

M(s) = 0

Równanie charakterystyczne

Podstawy sterowania i regulacji (28)
Kolejne wykłady poświęcimy problematyce jakości układów regulacji.
Podstawowym wymogiem poprawnej pracy układu automatycznej regulacji jest stabilność. W teorii równań
różniczkowych mówi się o stabilności rozwiązania. Podobnie układ liniowy (opisywany równaniem
różniczkowym) nazywamy stabilnym, jeżeli składowa przejściowa sygnału yprzej(t) (która jest rozwiązaniem
równania różniczkowego) jest ograniczona lub nie istnieje. Spełnienie warunku stabilności tak rozumianego nie
wystarcza do poprawnej pracy układu regulacji. Dla potrzeb oceny jakości układu regulacji przyjmuje się
definicję stabilności asymptotycznej.
D e f i n i c j a 11 . Układ liniowy nazywamy stabilnym asymptotycznie, jeżeli składowa przejściowa sygnału
wyjściowego y(t) dąży do zera dla t→∞.
W układach automatycznej regulacji (UAR) wymagamy stabilności asymptotycznej, która zapewni, że:
– dla ograniczonego sygnału wejściowego sygnał wyjściowy jest również ograniczony,
– zanik sygnału na wejściu nie spowoduje nieograniczonego narastania sygnału wyjściowego.
Stabilność układu regulacji należy badać, aby mieć pewność, że zostanie zachowana.
Przyjmijmy, że transmitancja naszego układu może być wyrażona jako iloraz wielomianów L(s) i M(s). Wówczas
można zdefiniować pojęcie wielomianu charakterystycznego układu.
D e f i n i c j a 12. Wielomian M(s) nazywamy wielomianem charakterystycznym układu, natomiast równanie
M(s) = 0 równaniem charakterystycznym układu.
O stabilności układu decydują pierwiastki równania charakterystycznego układu. Można wykazać następujące
twierdzenie:
T w i e r d z e n i e 1. Warunkiem koniecznym i dostatecznym stabilności asymptotycznej układu liniowego
jest położenie wszystkich pierwiastków równania charakterystycznego tego układu w lewej półpłaszczyźnie
płaszczyzny zmiennej zespolonej s. Oznacza to ujemność części rzeczywistych tych pierwiastków z
wyłączeniem osi urojonej.
W świetle powyższych stwierdzeń można uznać, że badanie stabilności układu liniowego polega na badaniu
położenia pierwiastków jego równania charakterystycznego. Rozwiązanie równania charakterystycznego może
być niekiedy zbyt uciążliwe, stąd zależy nam na sformułowaniu twierdzeń pozwalających na badanie stabilności
bez rozwiązywania równania charakterystycznego. Twierdzenia takie nazywamy kryteriami stabilności. W teorii
sterowania istnieje wiele metod oceny stabilności, których w tym miejscu nie będziemy analizować przyjmując
jedynie konieczność badania stabilności każdego układu regulacji.
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Jakość układów regulacji
Jakość w stanie ustalonym:
uchyb regulacji (dokładność regulacji)

eu = lim e w (t ) = lim e(t ).
t →∞

t →∞

y
x

eu

t
Podstawy sterowania i regulacji

(29)

Stabilność układu regulacji jest niezbędnym poprawnej pracy układu lecz nie wystarczającym. Formułuje się
zatem dodatkowe kryteria jakości regulacji. Wskaźnikiem jakości regulacji w stanie ustalonym jest tzw. uchyb
statyczny regulacji (lub krótko: uchyb statyczny).
D e f i n i c j a 12. Uchybem regulacji (uchybem statycznym) nazywamy granicę, do której dąży składowa
wymuszona ew(t) sygnału uchybu e(t) dla t→∞.
Na rysunku przedstawiono przebieg wielkości sterowanej y, która po ustaleniu zmian uzyskuje wartość różną
od wartości zadanej o wartość uchybu ustalonego. Mówimy wówczas o statycznym układzie regulacji.
W przypadku uzyskania zerowej wartości uchybu dla wymuszenia skokowego mówimy o astatycznym
układzie regulacji I rzędu ( lub o układzie z astatyzmem I rzędu). Jeżeli układ regulacji pozwala na uzyskanie
zerowego uchybu ustalonego dla wymuszenia l-tego rzędu, to mówimy że jest to układ regulacji z astatyzmem
l-tego rzędu.
Praktyczna interpretacja tego kryterium jakości pozwala na ocenę możliwości regulacyjnych układu dla różnych
wymuszeń.
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Jakość układów regulacji
Jakość w stanie nieustalonym:
zapas stabilności (amplitudy i fazy)
przeregulowanie
czas regulacji
e(t)
ep0
eu

(2-5%)ep0

ep1

t
tr
Podstawy sterowania i regulacji

(30)

W ocenie jakości regulacji ważny jest nie tylko błąd regulacji (uchyb statyczny) ale również sposób
„dochodzenia” do wartości zadanej. W pierwszej kolejności ocenia się bezpieczeństwo zachowania stabilności
układu dla różnych wymuszeń i zakłóceń. Miarą tego jest zapas stabilności. Mierzy się go za pomocą dwóch
wskaźników: zapasu stabilności amplitudy i zapasu stabilności fazy. Nie będziemy podawać ścisłych definicji
tych wskaźników, a jedynie opiszemy ich charakter. Zapas stabilności amplitudy należy rozumieć jako wartość
współczynnika wzmocnienia, o którą można zwiększyć wzmocnienie układu otwartego aby doprowadzić układ
do granicy stabilności. Podobne znaczenie ma zapas stabilności fazy, przy czym „odległość” od punktu
granicznego określona jest w mierze kątowej. Przyjmuje się, że dobrze zaprojektowany układ regulacji winien
posiadać określony zapas stabilności amplitudy i fazy.
Kolejne dwa wskaźniki typu: przeregulowanie i czas regulacji mają zdecydowanie prostszą interpretację, która
jest pokazana na rysunku.
Przeregulowaniem nazwiemy wyrażony w procentach stosunek drugiej amplitudy ep1 uchybu do pierwszej ep0 .
Czas regulacji jest to czas, jaki upłynął od momentu wystąpienia skokowej zmiany wartości zadanej do
momentu ustalenia się wahań uchybu w granicach 2-5% pierwszej amplitudy uchybu ep0 wokół wartości
uchybu ustalonego.
Istnieją również inne, bardziej złożone kryteria jakości regulacji. Są to kryteria całkowe, w których funkcją
podcałkową jest uchyb e(t). Mogą być one formułowane jako całka z uchybu e(t), całka z modułu uchybu |e(t)|
lub całka z kwadratu uchybu (|e(t)|)2. Idea postępowania polega na minimalizacji takiego wskaźnika przez
zmianę parametrów układów automatycznej regulacji.
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Problematyka sterowania i regulacji
Omówiono:
ogólne pojęcia z zakresu automatyki i sterowania
opis obiektów sterowania
metody identyfikacji dynamiki obiektów
klasyfikację układów sterowania
stabilność i wskaźniki jakości regulacji.
Pominięto:
wyznaczanie transmitancji obiektów
analizę układów nieliniowych

Podstawy sterowania i regulacji (31)
W przedstawionym fragmencie problematyki sterowania i regulacji zebrano treści związane z:
ogólnymi pojęciami w zakresie tej problematyki
opisem obiektów regulacji i sterowania
podstawowymi metodami identyfikacji dynamiki obiektów (wyznaczania charakterystyk
czasowych i częstotliwościowych)
klasyfikacją układów sterowania
stabilnością i jakością układów sterowania i regulacji.
Rozważania powyższe dotyczyły jedynie układów liniowych, ciągłych.
Pominięto wyznaczanie charakterystyk dynamicznych układów, czyli wyznaczanie transmitancji operatorowych
wybranych układów.
Pominięto również analizę układów nieliniowych.
Zainteresowanych szerzej tą problematyką zachęcamy do lektury podręczników z zakresu podstaw automatyki
lub teorii sterowania.
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