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Бұл  әдістемелік  нұсқау  сызықты  автоматты  реттеу  жүйелерін  (АРЖ)
тәжірибелік  зерттеуде  студенттердің  дағдыларын  қалыптастыруларына
арналған  зертханалық  жұмыстардың  сипатталуы  келтірілген.  Сызықты
үзіліссіз  АРЖ сапасын  бағалау, орнықтылығы,  математикалық  сипаты және
типтік динамикалық буындар туралы қысқаша теориялық мәліметтер берілген.
Зертханалық  жұмыстарды  орындау  үшін  жүргізілетін  өлшеулердің  және
тәжірибелік мағлұматтарды өңдеудің әдістемесі, ұсынылатын әдебиеттер тізімі
мен бақылау сұрақтары келтірілген. 

Пікір  беріліп  отырған  нұсқаулықтың материалдарының берілу  деңгейі
автоматты басқару теориясы тұрғысынан қазіргі кездегі жетістіктерге сай және
ғылыми жағынан сауатты берілген. 

Барлық  пайдаланған  терминдер,  стандарттар  мен  ережелер  дұрыс
қолданылған. 

Бұл нұсқаулықтың құрамы 41 суреттен, 11 кестеден, 15 атаулы әдебиет
тізімінен тұрады.

Пікір беруші: тех.ғыл.канд., КТ каф. аға оқутышысы Мусапирова Г.Д.

 «Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамының 2015 жылғы жоспары бойынша басылады.
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1 Зертханалық жұмыс №1. Басқарудың сызықты жүйесін модельдеу
және типтік  динамикалық буындардың уақыт сипаттамаларын зерттеу

Жұмыстың  мақсаты: сызықты  дифференциалды  теңдеумен
сипатталған  динамикалық  пен  статикалық  жүйелердің  және  типтік
динамикалық  буындардың  уақыт  сипаттамаларын  VisSim  программалық
пакетінің  көмегімен  зерттеу,  сонымен  қатар  тәжірибелік   қисықпен
буындардың  параметрлерін анықтау. 

1.1 Қысқаша теориялық мағлұмат

1.1.1  Сызықты  жүйенің  дифференциалдық  теңдеуі  мен  беріліс
функцияларын өрнектеу.

Стандартты  түрде  сызықты  жүйенің  n-ші  ретті  дифференциалды
теңдеуі:
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мұндағы t  - үзіліссіз уақыт;

                
0t  - бастапқы уақыт;

                
)(tu  - басқарушы әсер;

               
)(ty  - шығыс сигналы;

               
mn bbaa ,...,,,..., 01  - буынның (жүйенің) физикалық параметрлері-

мен анықталатын тұрақты коэффициенттері;

               n - жүйенің дифференциалдық теңдеуінің реті, nm  .

Осы  дифференциалды  теңдеудің  Лаплас  бейнесін  табайық.  Ол  үшін

Лаплас  операторын  қолдану  қажет. Бұл  оператордың  түрі  мынандай  dt

d
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Онда барлық айнымалылардың Лаплас бейнелерін таба аламыз:
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Осыдан дифференциалды теңдеудің Лаплас бейнесін таба аламыз:
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Ары  қарай,  берілген  дифференциалды  теңдеумен  жазылатын

динамикалық  буынның )(sW  беріліс  функциясын  табуға  болады.  Беріліс
функция деп – нөлдік бастапқы шарттардағы Лаплас бойынша түрлендірілген
шығыс шаманың бейнесінің кіріс шаманың бейнесіне қатынасын айтады. Ол

үшін келесі  қатынасты табу қажет  )(
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1
1 ... сипаттамалық полиномын

анықтайды.  Оның  шешімі  nsss ,...,, 21 түбірлері  болып  табылады.  Беріліс
функциясының бөліміндегі  өрнегінің түбірлері –  полюстер,  ал алымындағы
өрнегінің түбірлері – нөлдер деп аталады.

Дифференциалдық  теңдеулерді  модельдеу  кезінде  интегралдаушы
буындары  қолданылады.  Ең  алдымен  дифференциалды  теңдеудің  жоғары
туындысы бойынша шешімін табу керек. Мысалы, динамикалық буын  келесі
дифференциалдық теңдеумен жазылсын.
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Бұл  теңдеу  үшінші  ретті  болған  соң,  оны  шығару  үшін  үш  рет

интегралдау қажет. Шешімді анықтау үшін бастапқы шартты, x айнымалының

бастапқы мәнін беру қажет,  00 )( yty  .  Онда, осы бастапқы шарттарға сәйкес
дифференциалды теңдеудің шешімі табылады.
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Бұл  дифференциалды  теңдеуінің  шешімін  іздеу  үшін,  келесі
құрылымдық схеманы құрастырайық (1.1 сурет).

                         
      А1, А2,А3 – тұрақты коэффициенттер;

                         k– кірістегі  әсердің  жіберу коэффициенті.
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1.1 сурет – Үшінші ретті сызықты жүйенің құрылымдық сұлбасы 

1.1.2 АРЖ типтік динамикалық буындары.
АРЖ-ін  есептеу  үшін  әдетте  оларды  динамикалық  буындарға  бөледі.

Динамикалық  буындар ретінде  кез  келген физикалық  табиғаты  бар  және
конструктивті  безендірілеген  және  белгілі  дифференциалды  теңдеумен
сипатталатын қондырғыларды түсінеді [2, 9].  Буындардың классификациясы
тура осы теңдеудің түріне немесе осыған ұқсас беріліс функциясының түріне
байланысты. 

Типтік  динамикалық  буындар ретінде  екінші  реттен  жоғары  емес
дифферециалдық теңдеумен сипатталған буындарды түсінеді. Осыған сүйене
отырып динамикалық буындарды тек қана дифференциалдық теңдеулер түріне
қарап жіктеуге болады. Аталған барлық буындардың беріліс функциялары мен
дифференциалдық теңдеулер формасы A қосымшадағы кестеде келтірілген. 

1.1.3 Уақыт сипаттамалары.
)(ty шығыс  сигналының  аналитикалық  тұрғыда  сипаттамаларын  алу

үшін автоматты басқару теориясында уақыттық облыста негізгі екі типтік кіріс
әсерлерін қарастырады:  бірлік сатылы функция және  бірлік импульстік әсер
[4,5].  Уақыт сипаттамаларына өтпелі  және импульсті  өтпелі  сипаттамалары
жатады.  

Өтпелі  сипаттама )(th  деп  нөлдік  бастапқы  шарттардағы   буынның

(жүйенің) ttu )(1)(  бірлік сатылы әcерге әрекетін айтады. 
Импульсті өтпелі (салмақ) сипаттамасы )(t  – бұл буынның (жүйенің)

ttu )()(  бірлік  импульске  әрекеті.  Бұл  функцияны  Дирак  немесе  дельта-
функциясы ретінде қарастыруға болады. 

1.2 Жұмыс тапсырмалары

1.2.1  Vissim  программалық  пакетінің  негізгі  блоктарымен  және  онда
зерттеу жұмыстарының жүргізу мүмкіндігімен танысу. 

1.2.2 1.1 суреттегі 3-ші ретті дифференциалдық теңдеуді шешу сұлбасын
жинау және y(t)статикалық сипаттамасының графигін тұрғызу.

1.2.3 Берілген нұсқа (1.1 кесте) бойынша А1, А2, А3  коэффициенттерінің

және бастапқы шарт  00 )( yty  мәндерін енгізіп №1, №2, №3, №4 нүктелердің
көрсеткіштерін осциллограммаға шығару және әртүрлі комбинацияда тіркеу
(жазып алу).

1.2.4  А1,  А2,  А3  параметрлерінің  біреуін  өзгертіп,  өтпелі  процестердің
динамикасын зерттеу. 

1.2.5 Әсер етуші шама u(t) ретінде бірлік сатылы функцияны  1(t) және
күшейткіш k коэффициентін қолдану.
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1.2.6  Егер  өтпелі  процесс  таратылмалы  болса,  сумматор  алдындағы
таңбаны өзгерту қажет.

1.2.7  Б  қосымшасындағы буындардың моделдерін  пайдалана  отырып,
нұсқа  бойынша  жүргізілген  тәжірибелер  негізінде  зерттелген  буындардың
берілістік функцияларының түрін және параметрлерін анықтау керек.   Осы
беріліс  функциялардың  есептік  параметрлерін  әртүрлі  тәжірибелер  арқылы
алынған параметрлерінің мәндерімен салыстыру.   

1.3 Зертханалық жұмысты орындау реті

1.3.1  Vissim  программалық  пакетінің  негізгі  терезесінде  3-ші  ретті
дифференциалдық теңдеуді шешу сұлбасын 1.4 суретке сәйкес жинаңыз және
y(t)статикалық сипаттамасының графигін тұрғызыңыз, ол үшін берілген нұсқа
бойынша А1,  А2,  А3  коэффициенттерінің  мәндерін  gain  блоктарының Gain:
жолына енгізіңіз, ал бастапқы шарт мәндерін сәйкесінше  integrator-дың ішкі
параметрлерінің  «Initial  Condition»  жолына  беріңіз.  №1,  №2,  №3,  №4
нүктелердің  көрсеткіштерін  осциллограммаға  шығару  үшін  сәйкесінше
түйіннің шығысын Plot блогының бірінші (қызыл) кірісіне жалғаңыз.

Ол үшін Vissim программасының жұмыс аймағының негізгі терезесіне
келесі операциондық блоктарды орналастыру қажет:

а) интегратор: Blocks—› Integration—› integrator;
б) осциллограф: Blocks—› SignalConsumer—› plot;
в) күшейткіш блок: Blocks—› Arithmetic—› gain;
г) қосушы блок: Blocks—› Arithmetic—› summingFunction;
д) әсер беруші блок: бірлік сатылы генератор: Blocks—›Signal Produ-cer

—› step. 
Integrator блогының  шығысына  курсорды  апарып  сол  жақтағы

батырмасын бассақ,  байланыс сызығы пайда болады (   ),  осы белгіні  Gain
блогынының  кірісіне  жеткізсек,  екі  блок  бір-бірімен  байланысады.  Gain
блогынына тышқанның сол жақ батырмасын екі рет бассақ, блоктың параметр
терезесі ашылады және сәйкесінше коэффициенттердің мәнін енгізуге болады.
Ары  қарай  Summing  Junction блогының  кірісіне  үш  gain блоктарының
шығыстарын  қосамыз  және  Summing  Junction блогының  шығысын  бірінші
integrator-дың  кіресіне  жалғаймыз,  нәтижесінде  құрылымдық  сұлбаның
моделі табылады. Енді нәтижені көру үшін, яғни координаттардың байланыс
графигін тұрғызу үшін  plot блогының кірісіне  y  сигналын қосу қажет. Содан
соң  Go (F5)  модельдеу батырмасын басып, нәтижесінде 1.2 суреттегі график
табылады.
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1.2 сурет – Үшінші ретті сызықты жүйенің құрылымдық сұлбасының моделі
және нәтижелер терезесі 

Бұл  сұлбада  интегралдаушы  буынның  кірісінде  dt

tdy )(

 болса,  оның
шығысында y(t) айнымалысының түрі табылады. Ары қарай осы y(t) (1 түйін)

айнымалысын тікелей  А3 шамасына  жалғап,  нәтижесінде  )(3 tyA  функцияны
табамыз.  Ары  қарай,  тура  осылайша  қалған  функцияларды  табуға  болады.
Содан соң,  қосу  блогы арқылы табылған үш функцияны бір-біріне қосамыз,

нәтижесінде 
yA

td

yd
A

dt

yd
A 322

2

1 
 функциясы табылады. Бұл табылған функция

(1.3)  теңдеуі  бойынша  
3

3 )(

dt

txd

-ке  тең,  осылайша дифференциалды теңдеудің
шешімін табуға болады.

Типтік динамикалық буындардың құрылымдық сұлбасын да осылайша
құрастыруға  болады,  ол  кезде  дифференциалдық  теңдеудің  оң  жағындағы
өрнегі нөлге тең болмайды:

),(322

2

13

3

tuyA
dt

dy
A

dt

yd
A

dt

yd 

мұндағы u(t)– кез келген кірістегі шама (басқарушы әсер).
1.3.2 Бірлік сатылы функцияны 1(t) және  k күшейткіш коэффициентін

беру үшін  step пен  gain блоктарын бір-бірімен тізбектей жалғау керек және
салыстырушы элемент summing Junction  блогына қосымша бір кіріс бағытын
қосу  керек,  содан  соң  пайда  болған  сумматордың  кірісіне  gain  блогының
шығыс сигналын жалғау қажет.

1.3.3 Модельдеу параметрлерін өзгерту үшін Vissim мәзіріндегі Simulate
(Модельдеу)  —›  Simulation  Properties  функциясын  таңдаңыз,  пайда  болған
терезенің Range бөлімшесінде модельдеу уақытының параметрлерін өзгертуге
болады.
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1.3 сурет – Модельдеу параметрлерін өзгерту терезесі
1.3.3  Б  қосымшасындағы  буындардың  моделдерін  пайдалану  үшін

алдымен сол буындардың сұлбаларын жекелеп жинап алу керек,  содан соң
жұмыс терезесінде көп орынды алмау үшін олардың әрқайсысын бір блокқа
(Subsystem)  біріктіру  қажет,  ол  үшін  бір  буынның  барлық  құрастырушы
блоктарын белгілеп, тышқынның оң жақ батырмасын басып Creat Compound
командасын  таңдау  қажет,  нәтижесінде  ашылған  Compound  Properties
терезесінде буынның беріліс функцисының өрнегін қолмен жазуға болады. 
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1.4 сурет – Динамикалық буындардың құрылымдық сұлбасы және олардың
уақыт диаграммалары

1.3.4  1.4  суретке  сәйкес  буындардың  уақыт  сипаттамаларын  тұрғызу
қажет және параметрлерін есептік жолмен анықтаңыз.    

1.2 кесте – Дифференциалдық теңдеудің және буындардың параметрлері
Нұсқ
а

1A 2A 3A )( )0ty )( )0ty )( )0ty k
1T 2T 

1 5 1.2 4 6 4 10 3 0.27 4.5 0.1
2 5.2 2.2 8 5 6 11 4 0.24 1.2 0.2
3 5.8 3.4 12 16 8 5 5 0.4 2.2 0.3
4 6 5.1 20 15 10 4 3.1 0.16 3.4 0.4
5 1.4 2.8 0.08 17 12 3 4.1 0.1 5.1 0.5
6 2.4 1.6 0.09 12 14 6 4.3 1.5 2.8 0.1
7 3.4 2.4 0.18 7 16 7 3.5 2.5 1.6 0.2
8 4.4 4.1 0.16 3 3 15 3.8 3.5 2.4 0.3
9 5.4 5.4 0.2 4 5 17 3.6 3.2 4.1 0.4
10 3.6 2.5 2.5 8 7 16 2.1 4 5.4 0.5

1.4 Есеп беру мазмұнына қойылатын талаптар

Есептің құрамында келесі элементтер болу тиіс:
- титулдық беті;
- зертханалық жұмыстың тақырыбы және мақсаты;
- жұмыс тапсырмасы;
- берілген есептердің шешімі мен зерттелетін сұлбалары;
- модельдеу нәтижелері;
- бастапқы шарттар мен параметрлер белгіленген мәндеріндегі зерттеу-

лердің қорытындылары.
Зертханалық  жұмыстың  есебі  АЭжБУ  стандарттарына  сәйкес

орындалуы тиіс [8].

Бақылау сұрақтары.
1. Vissim программасының негізгі блоктарының сипаттамасын келтіріңіз
2. Беріліс функция дегеніміз не?
3. Сызықты жүйенiң типтiк буыны дегенiмiз не? Олар не үшiн пайдала-

нылады?
4.  Буындардың  қандай  түрлері  болады  және  топтарға  жіктелу  себебі

неде?
5. Уақыт сипаттамалары дегеніміз не және олардың қандай түрлері бо-

лады?
6. Динамикалық буындардың берілген дифференциалды теңдеуі бойын-

ша  беріліс функциясы қалай табылады?
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7. Дифференциалды теңдеуінің шешімін іздеу үшін, құрылымдық сұлба-
сы қалай құрастырылады?

8. Өтпелі процестің түріне  модельдің А1, А2. А3  шамалары қалай әсер
етеді? 

2  Зертханалық  жұмыс  №2.  Сызықты  жүйелердің  жиіліктік
сипаттамаларын зерттеу

Жұмыстың мақсаты:  автоматты жүйелер буындардарының жиіліктік
сипаттамаларын зерттеу және тәжірибелік түрде типтік буындардың беріліс
функциясының параметрлерін анықтау. 

2.1 Қысқаша теориялық мағлұмат

2.1.1 Жиіліктік сипаттама туралы түсінік және оның түрлері.
Буынның  орныққан  режимінде  қозғалысын  бағалау  үшін  автоматты

жүйелер үшін маңызды сипаттамаларының бірі болып табылатын  жиіліктік
сипаттамалары қолданылады.  Жиіліктік  сипаттама  деп  буынның
синусоидалы гармоникалық әсерге әрекетін айтады [3,7].

Сызықты буынның кірісіне гармоникалық әсер берілсін (2.1 сурет):
)sin()( 11   tAtu ,

мұндағы  1A ,  T/21   ,    және  T  –  оның сәйкесінше амплитудасы,
фазасы, бұрыштық жиілігі және периоды.

Онда, буын шығысында уақыт өтуімен бұрыштық жиілігі сол қалпы, ал
амплитудасы мен фазасы өзгерген келесі гармоникалық сигнал орын алады: 

)sin()( 22   tAty .
Амплитуда  мен  фазаның  өзгеруі  қарастырылатын  объектінің

қасиеттерінен  (дифференциалдық  теңдеудің  түрі  мен  параметрлер  мәндері)
және гармоникалық сигналдың бұрыштық жиілігінен тәуелді. 

2.1 сурет – Буынның жиіліктік сипаттамасы

АЖС және  ФЖС.  12 /)( AAA  қатынасын  және  12)(  
айырымын  сәйкес  қарастырылып  отырған  буынның  (жүйенің)  амплитуда-
жиіліктік (АЖС) және фаза-жиіліктік сипаттамалары деп атайды.  
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Жалпы  жағдайда  буынның  )(sW  беріліс  функциясындағы js 

жорамал шамасына ауыстырудан кейін )( jW  функциясын табуға болады:

)(

)(
)(



jU

jY
jW 

, (2.1)

мұндағы  )( jY және  )( jU –  сәйкес  )(ty және  )(tu сигналдарының
Фурье түрлендірулері.

Табылған  функцияны  буынның  жиіліктік  беріліс  функциясы деп
атайды. Бұл   бұрыштық жиілігінің әр мәнінде комплексті мәнді функциясы
болып табылады, сондықтан оны келесі түрде жазуға болады:

)()()()()(  jeAjVUjW  , (2.2)
          мұндағы

)()()( 22  VUA  , (2.3)



 k

U

V
arctg 

)(

)(
)(

, ,2,1 k . (2.4)

мұндағы бөлігі )(Re)(  jWU  - функцияның нақты және
)(Im)(  jWV   -  жорамал  бөлігі   болып,  олар  нақты және  жорамал

жиіліктік  функциялары  деп  аталады.  Соңғы  (2.4)  теңдеумен  )(
есептеғенде k  мәні қосымша шарттардан анықталады. 

Табылған  жиіліктік  беріліс  функцияның  модулі 
)(mod)(  jWA 

амплитуда жиілік функциясы, ал оның графигі АЖС деп атайды.

Айтылған  жиіліктік  беріліс  функцияның  аргументі  )(arg)(  jW
фаза жиіліктік функциясы, ал оның графигі ФЖС деп аталады.

АФЖС. Комплексті жазықтықта )( jW  жиіліктік беріліс функциясы OA

векторын  береді.  Бұл  вектордың  ұзындығы  (модулі)  )(A ,  ал  аргументі

(берілген  вектормен  нақты  оңтаңбалы  жарты  осімен  бұрышы)  )(  тең
болады (2.2 сурет).

2.2 сурет – Амплитуда-фаза жиілік сипаттамасы
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Осы вектордың ұшы жиілік нөлден шексіздікке дейін өзгергенде (кейбір
жағдайларда    басталып    өзгереді)  комплексті  жазықтықта  АФЖС
қисығын сызып қөрсетеді. 

ЛАЖС және  ЛФЖС. Буынның (жүйенің) динамикалық және жиіліктік
қасиеттерін  бағалау  үшін  жиіліктік  сипаттамалармен  қатар  логарифмдік
жиіліктік сипаттамаларды (ЛЖС) кең қолданады: 

-  логарифмдік  амплитуда-жиіліктік  сипаттама  (ЛАЖС) lg -ден

тәуелділік ретінде 
)(lg20)(  jWL 

;

-  логарифмдік фаза-жиіліктік сипаттама (ЛФЖС) lg -ден тәуелділік

ретінде )( .

2.1.2 Беріліс функцияның параметрлерін анықтау.
Жиіліктік сипаттамалардың түрлері бойынша буынның түрін және оның

параметрлерін  анықтауға  болады.  Мысалы,  апериодты  бірінші  ретті  буын
үшін  тәжірибелік  тұрғыдан  алынған  АФЖС-сы  бойынша  оның  k және  T

параметрлерін анықтауға болады.  Шынымен де,  )( jW  годографынан және
)(),(  VU өрнектерінен  көрініп  тұрғандай  (2.3  сурет)  0   кезінде

KU )0( тең. Ал Т уақыт тұрақтысын келесі қатынастардан табуға болады:

2.3 сурет – 1-ші ретті апериодты буынның АФЖС-сы

Буынның  параметрлерін  сондай-ақ  ЛАЖС  бойынша  табуға  болады.
Мысалы, 1-ші ретті апериодты буын үшін (2.1 кесте) k күшейту коэффициенті

klg20 , [дБ] шартынан, ал Т уақыт тұрақтысы T/1 шартынан табылады.
ЛАЖС бойынша басқа да буындардың параметрлерін оңай табуға болады. 

2.1 кесте – Типтік буындардың ЛАЖС көлбеулері

Буын )(lg20)(  jWL  Көлбеу, дБ/дек
ω<<1/T ω>>1/T

ksW )( klg20 0 0
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Ts
sW

1
)(  Tlg20 -20 -20

TssW )( Tlg20 +20 +20

1

1
)(




Ts
sW 1lg20 22  T 0 -20

1)(  TssW 1lg20 22 T 0 +20

10,
12

1
)(

22



 

TssT
sW 22222 4)1(lg20  TT  0 -40

10,12)( 22  TssTsW
22222 4)1(lg20  TT  0 +40

2.2 Жұмыс тапсырмалары

2.2.1  Нұсқа  бойынша  буынның  құрылымдық  сұлбасын  жинау  және
олардың  кірісіне  гармоникалық  синусоида  сигналын  беріп  жиіліктік
сипаттамаларын алу.     

2.2.2  k күшейткіш коэффициентінің мәнін өзгерте отырып,  оның мәні
жиіліктік сипаттаманың түріне қалай әсер ететінін бақылау.  

2.2.3  Буынның шығыс сигналындағы амплитуданың  шамасы кірістегі
амплитуданың  мәніне  шамалы  сәйкес  болатындай  қосымша  күшейткіш
коэффициентінің мәнін табу.

2.2.4  Нұсқа  бойынша  (2.2  кесте)  буынның  барлық  жиіліктік
сипаттамаларын  (АЖС,  ФЖС,  АФЖС  және  ЛАЖС,  ЛФЖС)  тұрғызу  және
табылған графиктер бойынша қорытынды жасау.

2.2.5  Жиіліктік  сипаттамарды тұрғызу үшін  есептеулер  нәтижесін  2.3
кестеге енгізу.

2.2.6 АЖС және ЛАЖС графиктерінен берілген буынның параметрлерін
(kх және Тх) есептік жолмен анықтау.

     2.2 кесте – Дифференциалдық теңдеудің және буындардың параметрлері
Нұсқ

а
Буын түрі k 1T 2T 3T 4T

1, 6 )1)(1(

)1(
)(

32

1




sTsT

sTk
sW

4
0.2
7

1.1 3.1

6
0.2
9

1.2 3.3

2, 7
)1)(1(

)1(
)(

32

1





sTsT

sTks
sW

8
0.3
1

1.3 3.5

10
0.3
3

1.4 3.7

3, 8
)1)(1)(1(

)1(
)(

432

1




sTsTsT

sTk
sW

12
0.3
5

1.5 3.9 4

5
0.2
6

1.6 3.1 6
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4, 9 )1)(1(

)1(
)(

32

1




sTsTs

sTk
sW 7

0.2
8

1.7 3.3

9 0.3 1.8 3.5

5, 10
)1)(1(

)1)(1(
)(

43

21





sTsT

sTsTk
sW

11
0.3
2

1.9 3.7 2

13
0.3
4

2 3.9 8

2.3 кесте 
Беріледі Жиілік ω,

рад/сек
0.
1

0.
5

1.
0

5 10 50 100 Түсінікте-
месі

Өлшенеді Ашығ Шығ. сигн.
ампл. 

τ, сек Кешігу
Т, сек Период

Есептелінеді ω = 2π/T Жиілік,
рад/сек

|W(ω)| =
 = Ашығ/ 1

АЖС

20lg(|W(ω)|) ЛАЖС
φw= -3600τ/T ЛФЖС

2.3 Зертханалық жұмысты орындау реті

2.3.1  Бұл  зертханалық  жұмыста  Vissim  программасымен  қатар
MathCad14  программасын  қолдану  қажет,  өйткені  Vissim  АЖС  және  ФЖС
графиктерін  натурал масштабта  қате  тұрғызады,  сондықтан оны Mathсad-та
қалай тұрғызатынын қарастырған жөн. 

Алдымен,  гармоникалық  сигналдың  буын  арқылы  қалай  өтетінін
қарастырайық. Ол үшін Vissim кеңістігіне келесі құрылымдық сұлбаны жинау
керек (2.4 сурет). Бұл сұлбадағы арнайы блоктарды 1.3.1 пунктке сәйкес алып,
келесі блоктарды енгізіңіз:

- әсер  беруші  блок  ретінде  синусоида  генераторын  Blocks—›  Signal
Producer-› sinusoid (Time Delay (sec)=0, Frequency  (rad/sec)=1, Amplitude=1);

- константа блог ретінде Blocks—› Signal Producer—› const;
- математикалық бөлу амалын Blocks—› Arifhmetic —› divide.
Арнайы  блоктарды  орналастырғаннан  кейін  оларды  суреттегі  үлгіге

сәйкес  байланыстырыңыз  және  сәйкесінше  буынның  параметрлерінің  сан
мәндерін нұсқа бойынша енгізіңіз.
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2.4 сурет – Буынның сұлбасы және жиліктік сипаттамасының графигі

2.3.2  ЛАЖС  және  ЛФЖС  диграммаларын  Vissim-да  тұрғызуын
қарастырайық. Ол үшін берілген буынның сұлбасын толығымен тышқанның
сол жақ батырмасымен белгілеп, менюдін Analyze (Анализдеу) —› Frequency
Response (Жиіліктік сипаттама) функциясын таңдаймыз:

2.5 сурет – Белгіленген буын сұлбасының жиліктік сипаттамасын шақыру
Осындай  амалдардан  кейін  жұмыс  аймағында  Vissim-нің  көмегімен

есептелген  екі  график  пайда  болады.  Бұл  графиктер  буынның  ЛАЖС  пен
ЛФЖС-ры болып  табылады.  Олардың  терезесін  созып,   бір-бірінің  астына
орналастыру керек.

16



2.6 сурет – Буынның жиліктік сипаттамалары: ЛАЖС (Bode-Magnitude) және
ЛФЖС (Bode-Phase)

Ескерту -  Практикалық  тұрғыдан  диапазон  2  –  4  декада  болса,  яғни
графиктің абцисса өсі бойынша жиілік 100 – 1000 есе өзгерсе ыңғайлы. Егер
бұл жұмысты орындау барысында жиіліктік диапазон 2.6 суретегіден өзгеше
болса,  онда  оны  өзгерту  қажет  Analyze  —›  Frequency  Range  (Жиіліктік
диапазон): Start: 0.1, End: 100, Step Count: 200. 

Координаттар торын орналастыру: тышқанмен Plot блогына екі рет басу
Options —› Grid Lines. ЛАЖС графигінің терезесінде ордината өсі бойынша
амплитуданың  мәнін  «децибел»  өлшем  бірлігіне  айналдыру:  Options  —›
Decibel Y.   

2.3.3  АЖС,  ФЖС  және  АФЖС  графиктерін  тұрғызуын  Mathcad
ортасында қарастырайық. Ең алдымен АЖС және ФЖС тұрғызу үшін, Vissim-
нің  Tools  мәзірінен  Insert  Mathcad  Object  (Mathcad  –  объектісін  орнату)
тізімінен таңдаңыз. Пайда болған тізімде New (Жаңа) батырмасын басыңыз –
жаңа Mathcad-объектін орналастыру (2.7 сурет).
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2.7 сурет –Vissim программасының жұмыс аймағына Mathcad-объектісін
орналастыру фрагменті

Нәтижесінде Mathcad жүйесі іске қосылады, модель терезесінде Mathcad
жүйесінің объектісі  пайда болады. Ол штрихтелген рамкадан тұратын кірісі
(сол жақтан)  және  шығысы (оң  жақтан)  бар  тіктөртбұрыш элементі  болып
табылады. VisSim-нің мәзір жолы Mathcad жүйесінің мәзір жолымен алмасады
және модель терезесінен математикалық символдар палитрасы пайда болады. 

Ары  қарай,  2.9  суретіне  сәйкес  буынның  параметрлерін  (k және  Т),
жиіліктік  түрде  беріліс  функциясын,  АЖС және  ФЖС формулаларын  теру
керек.  Жиіліктен  тәуелді  нақты  Re(W)  функциясы  және  жорамал  Im(W)
функциясын кесте түрінде мәндерін алыңыз. Содан кейін сәйкес АЖС және
ФЖС графиктерін тұрғызыңыз.  

2.3.4  Берілген  буынның  АФЖС  графигін  тұрғызу  үшін  Vissim  –нің
мәзірінде  Analyze  (Анализдеу)  —›  Nyquist  Response  (Найквист  годографы)
амалын таңдаңыз. 

2.8 сурет – Бірінші ретті апериодты буынның АФЖС диаграммасы

Нәтижесінде АФЖС диаграммасы пайда болады (2.8 сурет) және оның
баптау терезесінде ордината өсінің оң жарты өсінің жоғарғы шегін 0-ге тең деп
алыңыз: Axis —› Y Apper Bound: 0.
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2.9 сурет – Бірінші ретті апериодты буынның АЖС және ФЖС
диаграммаларын Vissim-де Mathcad жүйесімен тұрғызу фрагменті

Бақылау сұрақтары.
1.  Жиліктік сипаттама дегеніміз не?
2.  Буынның  жиіліктік  беріліс  функциясы  дегеніміз  не  және  матема-

тикалық жазылу формалары қандай болады? 
3. Типтік буындар үшін жиіліктік сипаттамалар өрнегі?
4.  Жиіліктік  сипаттамалардың  түрлерін  атаңыз,  АЖС пен  ФЖС нені

көрсетеді? 
5. АЖС, ФЖС, АФЖС диаграммаларын тұрғызу әдісі және ерекшелігі? 
6. АЖС бойынша буындардың параметрлері қалай анықталады?
7. ЛАЖС пен ЛФЖС графиктерін тұрғызу екеркшеліктері? 
8. ЛАЖС бойынша буындардың параметрлері қалай есептелінеді және

беріліс функциясы қалай құрылады?
9. ЛАЖС-ты қандай сипаттамалық аймақтарға бөлуге болады және ол

аймақтар нені сипаттайды?
10. Vissim-да жиіліктік сипаттамаларды тұрғызу әдістерін атаңыз?

3 Зертханалық жұмыс №3. Сызықты автоматты реттеу жүйелерін
орнықтылыққа зерттеу. Орнықтылық критерийлері

Жұмыстың  мақсаты: құрылымдық  сұлбалардың  түрлендіру
ережелерімен  танысу,  ажыратылған  және  тұйықталған  автоматты  реттеу
жүйелердің  орнықтылығын  зерттеу  және  орнықтылық  қорларын  анықтау,
алгебралық  және  жиіліктік  критерийлердің  негізінде  АРЖ  орнықтылғын
бағалау. 
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3.1 Қысқаша теориялық мағлұмат

3.1.1 Құрылымдық сұлбаларды түрлендірудің негізігі ережелері.
Автоматты басқару теориясында буындардың байланысы ретінде АБЖ

математикалық  моделін  графикалық  кескіндеуін  құрылымдық  сұлба деп
атайды. Буындардың байланысы тізбектей,  параллельді  және кері  байланыс
арқылы болады [1].

3.1.2 Сызықты жүйелердің орнықтылық қасиеті.
Жүйенің орнықтылығы деп оның тепе-теңдік күйінің ауытқуына себеп

болған әсерді алып тастағаннан кейін, бастапқы орнықтылық қалпына оралу
қабілеттілігін айтады.

Автоматты  реттеу  жүйесінің  статикалық  тепе-теңдік  күйі  әртүрлі
болады.  Жүйенің  орнықтылық  режиміндегі  тепе-теңдік  күйі  үш  түрге
ажыратылады:  орнықты,  орнықсыз және  бейтарап (орнықтылық шекарасы).
Жүйе қозғалысының орнықтылығын зерттеу үшін Ляпуновтың жалпы әдісін
немесе  арнайы  орнықтылық  критерийлерін  (Раус  –  Гурвиц   критерийі,
Михайлов критерийі, Найквист критерийі) қолдану қажет  [12].

3.2 Жұмыс тапсырмалары

3.2.1  Нұсқа  бойынша  берілген  сұлбаның  (3.1  кесте)  тұйықталған
күйіндегі  сипаттауыш  теңдеуінен  Гурвиц  немесе  Михайлов  критерийінің
орнықтылық шарты арқылы Kшшектік күшейту коэффициентін анықтау. 

3.2.2 Vissim программасының арнайы блоктары арқылы сұлбаны жинап,
өтпелі функциясының графигін тұрғызу.

3.2.3 Ляпунов теоремасының орындалуына көз жеткізу.
3.2.4 Гурвиц, Михайлов және Найквист критерийлері бойынша берілген

жүйені орнықтылыққа зерттеу.
3.2.5  Орнықтылықтың  үш  режиміне  (орнықты,  орнықсыз  және

орнықтылық шекарасы) эксперимент жүргізу, нәтижесін графикалық тұрғыда
көрсету.

3.2.6 Найквисттің логарифмдік критерийіне сәйкес ЛАЖС пен ЛФЖС
диаграммаларын тұрғызу және графиктен орнықтылық қорларын анықтау (∆L

және  ).
3.2.7  Эксперименталдық  жолмен  алынған  шектік  күшейткіш

коэффициентінің,  амплитуда  және  фаза  бойынша орнықтылық  қорларының
мәндерін есептік жолмен алынған мәндерімен салыстырып, қорытынды жасау.

3.3 Зертханалық жұмысты орындау реті

3.3.1 Нұсқа бойынша (3.1 кесте) жүйенің құрылымдық сұлбасы берілген
делік (3.1 сурет), буындардың беріліс функциялары:
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3.1 сурет – Жүйенің құрылымдық сұлбасы

Ажыратылған жүйенің беріліс функциясы келесідей табылады:
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Онда  тұйықталған  жағдайда  оның  беріліс  функциясын  былай  табуға

болады:
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Осыдан жүйенің сипаттауыш теңдеуі мынаған тең болады:

KsssKssssG  23 85.27.1)185.0)(12()( ,

мұндағы 7.10 a , 85.21 a , 12 a , Ka 3 .
Дифференциалдық теңдеудің реті n = 3, сондықтан Гурвиц критерийіне

сәйкес жүйенің орнықтылығы үшін ∆2> 0 болуы қажет, яғни
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Коэффициенттердің  мәндерін  қойып,  жүйенің  шектік  күшейту
коэффициентін анықтаймыз:
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Күшейту коэффициентінің K=1,675 шектік мәнінде тұйықталған жүйеде
өшпейтін тербеліс пайда болады, яғни K2=Kш=1,675 мәнінде жүйе орнықтылық
шекарасында тұрады. Күшейту коэффициенті K1 = 1 болғанда жүйе орнықты,
себебі K1<Kш, ал K3=2 болғанда тұйықталған жүйеде таралмалы тербеліс пайда
болады, яғни ол орнықсыз, себебі K3> Kш.

3.3.2  VisSim  программасына  келесі  блоктарды  орналастырып,
ажыратылған жүйенің құрылымдық сұлбасын құру керек (3.2 сурет).

Негізгі  моделдеуші  блоктар  алдыңғы  жұмыстардан  таныс,  қосымша
блоктарды орналастыру үшін:

- айнамалыларды енгізу блогы: Blocks—› Annotation—› variable;
- математикалық көбейту амалы: Blocks—› Arithmetic —› multiply;
-  variable  блогына  k,  T1,  T2  айнымалыларын енгізіңіз және  const блогы

арқылы сәйкес сан мәндерін беріңіз (3.1 сурет).
Содан  соң,  арнайы  операциондық  блоктарды  қолдана  отырып

құрылымдық сұлбаны жинаңыз (әрбір буынның жеке беріліс функциясының
сұлбасынан тұрады). 
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3.2 сурет –VisSim-да беріліс функцияның параметрлерін 
орналастыру фрагменті

3.3 сурет –Vissim-да беріліс функцияның параметрлерін 
орналастыру фрагменті

Сұлбаны жинап болған соң, барлық блоктарды бір блокқа біріктіріп бір
буынның  беріліс  функциясы  ретінде  көрсетіңіз,  нәтижесінде  ол  блок  –
ажыратылған  күйдегі буынның беріліс функциясы болып табылады, теріс кері
байланыс  (summing  Function  және  wirePositioner блоктары)  арқылы
тұйықталған  жүйенің  сұлбасын  құрыңыз,  кіріс  әсер  ретінде  бірлік  сатылы
сигналды  қолданыңыз (3.4 сурет).
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3.4 сурет  – Орнықты тұйықталған жүйенің сұлбасы және өтпелі
сипаттамасын тұрғызу фрагменті

Есептеп табылған  К шектік күшейткіш коэффициентінің мәндерін бере
отырып,  дәл  осылай  орнықсыз  және  орнықтылық  шекарасы  жағдайындағы
жүйелердің өтпелі сипаттамасын тұрғызып, нәтижесін есеп беруге жіберіңіз. 

3.3.3 Ляпунов теоремасының орындалуын дәлелдеу үшін, тұйықталған
күйдегі  сұлбаны белгілеп Vissim менюінде Analyze —›Transfer  Function Info
амалдарын таңдаңыз. Нәтижесінде, пайда болған терезедегі OK батырмасын
бассаңыз  Zeros  and  Poles  терезесі  ашылады  (3.5  сурет).  Берілген  жүйенің
сипаттауыш  теңдеуінің  барлық  түбірлерінің  мәндері   Poles  бағанынан
анықталады.  Көріп  тұрғаныңыздай,  Ляпунов  теоремасына  сәйкес  3
түбірлерінің 2-уі комплексті сан, 1-сі нақты сан, және нақты бөлігінің таңбасы
теріс,  яғни  бұл  тербелемелі  орнықты  процеске  сәйкес  келіп  тұр,  демек,
теорема орындалады.

3.5 сурет – Орнықты тұйықталған жүйенің сипаттауыш теңдеуінің түбілері

Сондай-ақ  түбірлердің  орналасу  картасын да  көруге  болады,  ол  үшін
Vissim менюінде Analyze —›Root Locus функциясын таңдаңыз (3.6 сурет). 

3.6 сурет – Сипаттауыш теңдеудің түбілерінің орналасу картасы
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3.3.4  Гурвиц критерийі  бойынша жүйені  орнықтылыққа  тексеру үшін
MathCad жүйесін қолданамыз.

Алдымен,  сипаттамалық  полиномының  коэффициенттерін  Vissim-де
есептеп алыңыз, ол үшін коэффициенттерінің мәндерін табу формуласын біле
отырып, сәйкесінше амалдарды қолданыңыз.

3.7 сурет - Vissim-де сипаттамалық полиномының 

коэффициенттерін есептеу

Сұлбаларды біріктіріп бір модель құрыңыз (мысалы, модель аты «T into
a» болсын). Олай болса, буынның әр параметрінің сан мәнін есептеуге жеңіл
болады. Жаңа MathCad объектісін орналастырған соң, тұйықталған жүйенің

сипаттамалық полиномын теріңіз: 185.27.1)( 23  ssssG . Содан соң  матрица
шаблонын  еңгізіңіз:  Insert  менюінде  Matrix  (Матрицалар)  командасын
таңдаңыз. Ары қарай, пайда болған диалогтық терезеде матрицаның жолдар
(Rows)  және бағандар (Columns)  санын еңгізіңіз,  OK батырмасын басыңыз.
Нәтижесінде матрица шаблоны пайда болады және соның ішіне матрицаның
элементтерін теріңіз.

Матрицаны  белгілеп  (қара  түске  боялады)  Symbolics  символдық
процестер  менюін  ашыңыз.  Matriх  командалар  палитрасында  Determinant
(Анықтауыш)  командасын  таңдаңыз.  Бұл  команданы  орындаған  кезде  осы
матрицаның анықтауышы табылады. 

Осындай  тәсілмен,  орнықсыз  және  бейтарап  жүйелер  үшін  барлық
Гурвиц  матрицасының  анықтауыштарын  есептеуге  болады.  Орнықтылық
туралы  қорытынды  жасап,  эксперименталдық  есептеулер  нәтижесін
есептемеге енгізіңіз. Нәтижелер 3.8 суретінде көрсетілген.
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3.8 сурет – Гурвиц матрицасының анықтауышын табу нәтижесі

3.3.5 Михайлов критерийі бойынша жүйені орнықтылыққа зерттеу үшін
Vissim кеңістігіне алдымен мынадай қосымша блоктарды орналастыру қажет:

- дәрежеге шығару блогы: Blocks—› Arithmetic —› pow;
- сызықты өспелі сигнал генераторы: Blocks—›Signal Produser—› ramp.
Енді,  Михайловтың  нақты  және  жорамал  функцияларын  есептеп

алғаннан кейін, оларға жеке сұлба жинау керек:

3.9 сурет - Vissim кеңістігіне жиналатын сұлбалар

Содан соң, олардың әрқайсысына біріктіру амалын қолдана отырып, бір
блокқа айналдыру қажет. Кіріс сигналы ретінде монотонды өспелі сигналын
қолданыңыз  (жиіліктің  0-ден  шексіздікке  өзгеруін  моделдейді),  ал  шығыс
сигналын  осцилографқа  жалғаңыз  (мұнда,  plot  блогының  параметрінде  екі
айнымалыдан тәуелді график тұрғызатын XY plot функциясын таңдау қажет).
Нәтижесінде мынадай сұлбаның көрінісі пайда болады (3.10 сурет).

3.3.6  Найквист  критерийі  бойынша  орнықтылыққа  зерттеу  үшін,
алдыңғы №2 зертханалық жұмыста орындалған амалдарға сәйкес  Найквист
годографын  (Nyquist  Response)  тұрғызыңыз.  Алдымен,  ажыратылған  күйде
жүйенің Найквист диаграммасын тұрғызып,  нәтижесін  талдаңыз,  содан соң
тұйықталған күйдегі жүйенің годографын тұрғызғаннан кейін нәтижесі қандай
болды, екеуін салыстырып, қорытынды жасаңыз.
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3.10 сурет – Орнықты жүйенің Михайлов годографы 

Осылайша,  орнықсыз  және  орнықтылық  шекарасы  жағдайындағы
жүйелер  үшін  Михайлов  годографының  көрінісін  алуға  болады.
Эксперименттер нәтижесін есептемеге жіберіңіз.  

3.11 сурет – Ажыратылған және тұйықталған орнықты жүйелер үшін
Найквист годографтары

3.3.7  Кері  байланыс  контурын  ажыратып,  ажыратылған  контур
элементтерін белгілеп, оның ЛАЖС және ЛФЖС-рын тұрғызыңыз (Analyze –
Frequency Response). Графиктерді өңдеу арқылы орнықтылық қорларын және
тұйықталған жүйе орнықтылық шекарасында болатындай контурдың шектік
күшейту коэффициентін анықтаңыз:
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3.12 сурет – ЛАЖС пен ЛФЖС тұрғызу және амплитуда мен фаза бойынша
орнықтылық қорларын және шектік күшейту коэффициентін анықтау

3.1 кесте – Құрылымдық сұлбалар және буындардың параметрлері

Сұлба түрі
Нұсқ

а кбK 1T 2T 3T 4T

1
0.2
7

1.1 3.1 1

6
0.2
9

1.2 3.3 3

2 4
0.3
1

1.3 3.5

7 6
0.3
3

1.4 3.7

3
0.3
5

1.5 3.9 9

8
0.2
6

1.6 3.1 2

4 7
0.2
8

1.7 3.3

9 9 0.3 1.8 3.5

5
0.3
2

1.9 3.7 8

10 0.3
4

2 3.9 10
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Бақылау сұрақтары.
1. Құрылымдық сұлба дегеніміз не? 
2. Құрылымдық сұлбаны түрлендіру ережелері қандай?
3. Ляпунов бойынша сызықты жүйенің «орнықтылық» түсінігіне анық-

тама беріңіз.
4. АРЖ орнықтылығын немесе орнықсыздығын қалай эксперименталды

жүзінде анықтауға болады?
5.  Өтпелі  сипаттама  бойынша  АРЖ орнықтылығы  туралы  не  айтуға

болады?
6.  Орнықтылық  критерийлерінің  мағынасы  неде  және  қандай  крите-

рийлер  өз  алдына  белгілі  бір  шарттарды  талап  етеді,  ал  қайсысы  талап
етпейді?

7.  3-ші  ретті  жүйелер  үшін  Гурвицтің  орнықтылық  критерийінің
тұжырымдамасын беріңіз.

8.  Найквист  критерийінің  орнықтылық  туралы  тұжырымдамасы және
оның практикалық тұрғыда қолданылу шарттары

9. Михайлов критерийінің тұжырымдамасы және оның шарттары
10. АРЖ ажыратылған контурының комплексті беріліс коэффициентінің

годографы бойынша орнықтылық туралы тұжырым жасауға болады ма?
11.  Найквист орнықтылық критерийінің логарифмдік түріне анықтама

беріңіз.
12. Ажыратылған күйде АРЖ егер орнықты болса, тұйықталған күйде де

орнықты болуы міндетті ме?
13. Амплитуда және фаза бойынша орнықтылық қорлары туралы түсінік

және олардың физикалық мағынасы.

4 Зертханалық жұмыс №4. Сызықты автоматты реттеу жүйелерінің
реттеу сапасын бағалау

Жұмыстың  мақсаты:  сызықты  АРЖ сапасын  анализдеу  әдістерімен
танысу,  АРЖ  жұмысының  орныққан  және  өтпелі  режимінде  сапалық
көрсеткіштерін эксперимент жүзінде анықтау, АРЖ параметрлерінің және сапа
көрсеткіштерінің арасында байланысын зерттеу 

4.1 Қысқаша теориялық мағлұмат

4.1.1 АРЖ сапасы туралы жалпы мәлімет.
Автоматты басқару жүйелерінің орнықты болуы – қажетті шарт, алайда

оның жұмыс істеуге қабілетті болуы үшін жеткіліксіз шарт болып табылады.
Яғни, орнықты жүйе кейбір кездері әртүрлі әсерлерді өңдеу кезінде жеткілікті
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дәл  болмауы  мүмкін,  ал  басқарудың  өтпелі  сипаттамалары  тым  баяу  өшуі
мүмкін, демек жүйе қажетті басқаруды жеткілікті қамтамасыз етпейді деген
сөз. Сондықтан автоматты басқару теориясында реттеу (басқару) процесінің
сапасы деген  ұғым кең  қолданылады,  яғни  бұл  –  жүйенің  орныққан  және
өтпелі режимінде қозғалысын бағалайтын арнайы талаптары болып табылады.

АРЖ  жұмысының  негізгі  сапалық  сипаттамалары  ол  оның  жылдам
әрекеттілігі  және  дәлдігі.  АРЖ  жұмысының  сапасы  негізгі  бес  сандық
көрсеткіштерімен сипатталады: жұмыстың орныққан режимі үшін c0,  c1  және
с2 қателік коэффициенттері, ал өтпелі режимі үшін  tp  реттеу уақыты және  σ
асыра реттеу шамасы. 

4.1.2 АРЖ сапа көрсеткіштері.
Жүйе сапасын бағалаудың тура  әдістері. Көп жағдайда  бұл сапалық

көрсеткіштер h(t) - өтпелі сипаттаманың қисығынан анықталады.

4.1 сурет – Өтпелі сипаттаманың типтік түрлері және сапа көрсеткіштері

Өтпелі режимдегі сапаның негізгі көрсеткіштері:
–  tp  -  реттеу  уақыты.  Өтпелі  процестің  ұзақтылығымен анықталады

және жүйенің тез әрекеттілігін қамтамасыз етеді;
– σ - асыра реттеу. Реттелетін шаманың орныққан мәнінен максималды

ауытқуы:

%1001max 



орн

орн

h

hh


;
– M тербелістер саны;
– өтпелі сипаттаманың μ - тербелмелігі:

%100
1max

2max 




h

h
,

– ω - тербелістер жиілігі

T

 2
, 

мұндағы Т - тербелістер периоды.
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Қосымша көрсеткіштері: 
– tmax - бірінші максимумға жету уақыты;
– tө - өтпелі процесінің өсу уақыты;

– χ - өшу декременті:

.
2max

1max

орн

орн

hh

hh






Жүйе сапасын бағалаудың жанама әдістері. Өтпелі сипаттаманың сапа
көрсеткіштерін басқа да оңай анықталатын сипаттамаларынан жанама түрде
анықтауға болады. Оларға түбірлік, интегралдық және жиіліктік көрсеткіштер
жатады. 

Жиіліктік бағалар. Бұл көрсеткіштер көбінесе тұйық жүйенің АЖС-ы
бойынша  немесе  ашық  жүйенің  ЛАЖС  пен  ЛФЖС-нан  анықтауға  болады
және оған мыналар жатады: 

4.2 сурет – Жүйенің АЖС-ы және сапа көрсеткіштері

– μ - тербелмелік көрсеткіші )0(

)(max

Т

Т

A

A  
;

– ωр - резонансты жиілік;
– жүйенің өткізу жолағы, жиіліктердің ω=0 мен ωо арасындағы интервал,

мұндағы 0.707Ат(0)≤Ат(ω);
–  ωқ - қию жиілігі Ат(ωқ)=1.
Түбірлік  бағалар.  Беріліс  функцияның  түбірлері  өтпелі  сипаттаманың

түрін анықтайтындықтан, оларды жүйенің орнықтылық қорын және жылдам
әрекеттілігін бағалау үшін қолдануға болады. 
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4.3 сурет – Комплексті жазықтықтағы түбірлердің орналасуы

Жылдам  әрекеттілікті  бағалау  үшін  η  -  орнықтылық  дәрежесі  деген
қолданылады. Ол комплексті жазықтықтың жорамал өсіне жақын орналасқан
сипаттауыш  теңдеу  түбірлерінің  нақты  бөлігінің  абсолютті  мәнімен
анықталады. η неғұрлым үлкен болса, соғұрлым АБЖ тез әрекеттілігі жоғары.

Егерде  жүйенің  сипаттамалық  теңдеуінің  түбірлері  комплексті  түрде

болса  , j  онда  жүйенің  өтпелі  сипаттамасы  тербелмелі  түрге  бейім
болады. Мұндай бейімділікті бағалау үшін орнықтылық қорын сипаттайтын

μ - тербелмелік көрсеткішін пайдаланады: 
 

, 0<μ<∞.

4.2 Жұмыс тапсырмалары

4.2.1  Нұсқа  бойынша  жүйенің  беріліс  функциясын  таңдау  және
құрылымдық сұлбаны 4.4 суретіне сәйкес жинау. 

4.2.2  4.5  суретіндегі  үлгіге  сәйкес  с0-тапсырма  бойынша  қателік
коэффициентін анықтау үшін алғашқы сұлбаны өзгерту.

4.2.3 Реттеу уақытын 3-4 қадамға үлкейтіп,  с0-қателік коэффициентінің
өзгеруін бақылау, оның азаюуына және 0-ге ұмтылатынына көз жеткізу.

4.2.4  4.6 суретіндегі үлгіге сәйкес сұлбаны өзгертіп, яғни АРЖ кірісіне
сызықты өсетін сигнал генераторын жалғап с1 – жылдамдық бойынша қателік
коэффициентін анықтау.

4.2.5 АРЖ кірісіне парабола генераторын (Blocks—› Signal Producer—›
parabola) жалғапс2 – үдеу бойынша қателік коэффициентін анықтау.

4.2.6 Mathcad жүйесін іске қосып, қателік коэффициенттерін есептеу.
4.2.7 Жүйенің өтпелі сипаттамасы бойынша tp- реттеу уақытын және σ-

асыру  реттеу  параметрін  анықтау.  Бұл  параметрлерді  дәл  анықтау  үшін
координаттарды  оқу  режимін  қолдану  (Plot  қасиеті  –>Options  ->  Read
Coordinates батырмасы).

4.2.8  Жүйенің  түбірлік  көрсеткіштерін  табу  және  тұйық  контурдың
АЖС-ын тұрғызып, жанама бағаларын анықтау.

4.2.9 Асимптотикалық ЛАЖС пен ЛАЖС тұрғызу және аплитуда мен
фаза  бойынша  орнықтылық  қорын,  шектік  күшейту  коэффициентін,  қию
жиілігін табу.

4.2.10  Табылған  ЛАЖС   параметрлерінен  tp(Tх)  жәнеσ(Тх)  байланыс
графигін  тұрғызу.  Эксперименталды  түрде  анықталған  сапалық
көрсеткіштерді  есептік  жолмен  табылған  нәтижерлермен  салыстыру,
қорытындылау.

4.3 Зертханалық жұмысты орындау реті

4.3.1  Vissim  кеңістігінде  келесі  автоматты  реттеу  жүйесінің  өтпелі
процесін   қарастырайық  және  қателік  коэффициенттерін  эксперименталды
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түрде  және  есептік  түрде  анықтау  керек.  Жүйенің  кірісіне  бірілік  сатылы
сигнал беріледі.

Динамиканы  зерттеу  кезінде  қателік  коэффциенттері  e(t)  байқау
қателігін  кіріс  әсерімен  (тапсырмасы)  және  оның  туындысымен
байланыстырады:

...
)(

2

)(
)()(

2

2
2

10 
dt

txdc

dt

tdx
ctxcte

 ,                           (4.1)
мұндағы с0 – күй бойынша қателік коэффициенті;
                с1 – жылдамдық бойынша қателік коэффициенті;

      с2 – үдеу бойынша қателік коэффициенті.
Әдетте,  орныққан  режимінің  динамикасын  зерттеген  кезде  (4.1)

қатарынының екі немесе үш мүшесімен шектеледі. Оларды анықтау жолдарын
қарастырайық:

4.4 сурет – АРЖ-нің кіріс әсері 0-ге тең орныққан режимінен әсер 1-ге тең
орныққан режимге ауысу процесі

1)  с0-тапсырма  немесе  күй  бойынша  қателік  коэффициентін  анықтау

үшін келесі сұлбаны жинау қажет ( consttxtxcte  )(),()( 0 ):
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4.5 сурет – АРЖ кірісіндегі сатылы сигналының бақылау қателігі уақыт өткен
сайын с0 - күй бойынша қателік коэффициентінің мәніне тең

2)  с1 –  жылдамдық  бойынша  қателік  коэффициентін  анықтау  үшін

жүйенің  кірісіне  )(10 tt  сызықты  өспелі  әсер  беріледі  және  өтпелі
процестердің  аяқталуы  барысында  бақылау  қателігі  үшін  келесіні  жазуға

болады:  10)( ctcte t  және  орныққан  режимде  тапсырманың  бірінші

туындысы  1/)( dttdx ,  ал  екінші  туындысы  0/)( 22 dttxd болғандықтан
.)( 01 tctec t  

4.6 сурет – АРЖ кірісіндегі өспелі сигналға пропорционал шамадан
айырылған бақылау қателігі уақыт өткен сайын с1 – жылдамдық бойынша

коэффициентінің мәніне тең
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3)  с2 - үдеу бойынша қателік коэффициентін анықтау жүйенің кірісіне
)(10

2 tt  парабола  бойынша өсетін  сигнал  беріледі  және  (4.1)  формуласынан

келесі  туындыларды тапсақ:  2)(,2)(  txttx  ,  онда  оның мәні  мынаға  тең:
.2)( 1

2
02 tctctec t    

4.3.2 Өтпелі режимде АРЖ жұмысын бағалайық. Ол үшін бағалаудың
тура және жанама көрсеткіштері қолданылады. 

Тура сапалық көрсеткіштер АРЖ қателіктерді қалай бақылайтынын, тез
немесе баяу жоятынын және қобалжыту әсерлерді қалай бақылап өлшейтінін
көрсетеді.  Тура  сапалық  көрсеткіштер  өтпелі  сипаттама  бойынша  оңай
анықталады:

4.7 сурет – АРЖ өтпелі функциясы. Сапаның тура көрсеткіштерін анықтау

4.3.3 Қателік коэффициенттерді есептік жолмен де анықтауға болады, ол
үшін берілген жүйенің қателік бойынша беріліс функциясын Лоран қатарына
жіктеу қажет. Vissim-нің ішінде MathСad жүйесін іске қосып келесі амалдарды
теріңіз:

4.8 сурет – MathСad-та қателік коэффициенттерін анықтау үлгісі
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Өтпелі режимнің сапасының жанама бағалары, ол:
-  амплитуда және фаза  бойынша АРЖ орнықтылық қоры және ашық

контурдың қию жиілігі [2];
- сапаның түбірлік көрсеткіштері (тербелмелілік және өшу декременті,

орташа гармоникалық шама);
- сапаның жиіліктік көрсеткіштері (шектік жиілік, тұйық АРЖ жиіліктік

сипаттамасының тербелмелігі) және т.б.

                 4.1 кесте – Жүйенің басқару объектісі және параметрлері 
Нұсқ

а
Буын түрі k 1T 2T 3T
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Бақылау сұрақтары.
1. «АРЖ сапасы» деген ұғымды қалай түсінесіз?
2. АРЖ жұмысының орныққан және өтпелі режимі дегеніміз не? 
3. Өтпелі режимнің сапасын қандай көрсеткіштер сипаттайды?
4. Орныққан режимнің сапасы қандай көрсеткіштермен сипатталады?
5. Өтпелі сипаттаманың сапасын бағалаудың тура және жанама көрсет-

кіштерін атаңыз.
6. Жүйенің орнықтылық қоры қалай бағаланады?
7. АРЖ қателік коэффициенттерін анықтау принципі неде?
8.  ЛАЖС  және  ЛФЖС  бойынша  жүйенің  сапасын  қалай  бағалауға

болады?
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y(t)u(t)g(t)=1(t)
Wо(s)Wр(s)

y(t)

f(t)

u2(t)
-u1(t)g(t)=1(t)

Wо(s)

Wк(s)

Wр(s)

9. АЖС бойынша жүйенің сапасын бағалайтын көрсеткіштерді атаңыз
және формулаларын келтіріңіз.

10. Жүйенің шектік күшейту коэффициенті қалай табылады?

5 Зертханалық жұмыс №5. АРЖ басқару принциптері  мен типтік
реттеу заңдарын зерттеу

Жұмыстың  мақсаты:  АБЖ  негізгі  фундаменталды  басқару
принциптерімен  танысу.   Реттеудің  пропорционалды  (П),  интегралды  (И),
изодромды  (ПИ)  үздіксіз  заңдарының  қасиеттерін  және  дифференциалды
каналдың  (ПД,  ПИД)  нұсқаларын  оқып  білу.  ПИД-реттегіштің
каналдарындағы сигналдарды   түрлендіру процестерін зерттеу.

5.1 Қысқаша теориялық мағлұмат

5.1.1 АРЖ басқару принциптері.
Басқарудың принципі бойынша АРЖ төрт топқа жіктеледі. 
Қатаң басқару немесе ашық реттеу принципі. Ашық реттеуі бар АБЖ

құрылымдық  сұлбасында  әсер  беруші  блоктардың,  реттегіштің  және
объектінің байланысы тізбектей болып келеді.  Жүйе ашық жүйенің  беріліс
функциясымен сипатталады. Онда кері байланыс (КБ) болмайды (5.1 сурет).

5.1 сурет – Ашық реттеудің принципі бойынша АБЖ сұлбасы

Артықшылықтары:
- белгілі ауытқуда толық инварианттыққа қол жеткізуге болады;
-  кері  байланыс  болмағандықтан  жүйенің  тұрақтылық  мәселелері

туындамайды.
Кемшіліктері:
-  ауытқудың  үлкен  мөлшеріне  компенсациялық  каналдардың  сәйкес

мөлшерін талап етеді;
- реттелетін объектінің параметрлерін өзгерту басқаруда қате тудырады;
- тек сипаттамалары белгілі объектілерге ғана қолдануға болады.

Сыртқы  қобалжыту  әсер  бойынша  басқару  немесе  компенсация
принципі  (Понселе  әдісі). Бұл  жағдайда  АБЖ  құрылымдық  сұлбасы  келесі
түрге ие болады (5.2 сурет).
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y(t)u(t)g(t)
Wo(s)

Wкб(s)

(t)
Wр(s)

5.2 сурет – Компенсация принципі бойынша  АБЖ сұлбасы

Артықшылықтары:
-  жүйенің  жоғары  дәрежеде  тез  әрекеттілігін  (шапшаңдығын)

қамтамасыз етеді;
- сыртқы қобалжыту әсерлеріне жылдам әсер етеді.
Кемшіліктері:
- объектіге әсер ететін барлық қобалжыту әсерлерін өлшеу көп жағдайда

қиындыққа соғады;
- реттеудің дәлдігі жоғары емес.
Ауытқу  бойынша  басқару  немесе  тұйық  реттеу  (кері  байланыс)

принципі (Ползунов-Уатт әдісі).  Бұл жағдайда жүйе жұмысының алгоритмі
x(t) келіспеушілік қатесін нөлге теңеуге негізделген (5.3 сурет).

5.3 сурет – Кері байланыс  принципі бойынша АБЖ сұлбасы

Артықшылықтары: 
-  реттелетін  объект  параметрлерінің  немесе  сыртқы  шарттардың

өзгерістері шақырған факторларға тәуелсіз, ТКБ қателердің азаюына әкеледі.
- реттеу дәлдігі қобалжыту шамаларын өлшемей-ақ қамтамасыз етіледі
Кемшіліктері:
- кері байланысы бар жүйелерде тұрақтылық мәселесі туындайды;
- жүйеде әсерлерге  абсолютті инвариантты болуға қол жеткізу мүмкін

емес.  Инварианттылыққа  жарым-жартылай  жету  (бірінші  емес  кері
байланыстармен)  жүйені  күрделілейді  және  тұрақтылықты  төмендетуге
әкеліп соқтырады.

Қобалжыту  әсер  бойынша  және  ауытқу  бойынша  басқару  немесе
байланыстырылған  реттеу  принципі. Байланысқан  басқарудың  негізі  –
ауытқу бойынша және сыртқы әсерлер бойынша реттелудің екі принципінің
байланысында. Бірінші канал тапсырмадағы реттелуші шаманың ауытқуына
сезімтал.  Екіншісі  берілген  сигналдан  тікелей  басқару  әрекетін
қалыптастырады (5.4 сурет).
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5.4 сурет – Байланысқан реттеудің принципі бойынша АБЖ сұлбасы

Артықшылықтары: 
-  ТКБ-тың  болуы  жүйені  реттелуші  объект  параметрлерінің  өзгеріс-

теріне сезгіштігін төмендетеді;
-  тапсырмаға  немесе  ауытқуға  сезімтал  каналдарды   қосу  КБ

контурының тұрақтылығына әсер етпейді. 
Кемшіліктері:
-  тапсырмаға  немесе  ауытқуға  сезімтал каналдарда әдетте,  дифферен-

циалдаушы буын болады. Оларды практика жүзінде іске асыру қиын;
- барлық объектілер жылдамдықты қамтамасыз ете бермейді.

5.1.2 АРЖ реттеу заңдары.
Әрбір реттеу контурын орындаушы механизм арқылы объектінің реттеу

параметріне әсер ететін реттеу объектісінен және реттегіштен құралатын жүйе
ретінде қарастыруға болады. 

Реттеу заңдары дегеніміз бастапқы ақпараттан (g(t) тапсырыстық әсері
және/немесе  x(t) күй айнмалылар векторы және/мүмкін  f(t) қобалжыту әсері)
объектiге  берілетін u(t)реттеуші  әрекеті  құрылатын  теңдікті  (тәуелділікті)
айтады.

Осындай  заңмен  типтік  реттегіштер  жұмыс  жасайды  және  беріліс
функциясының  түріне  байланысты  оларды  сәйкесінше  қарапайым  түзетуші
буындар  болып  табылатын  П  (пропорционалды),  И  (интегралды),  Д
(дифференциалды)  және  күрделі  ПИ,  ПД,  ПИД-реттеу  заңдары  немесе
реттегіштер деп ажыратады. 

Әрбір  реттеу  заңы  келесідей  беріліс  функциялармен  және  басқару
теңдеулерімен сипатталады:

П- реттеу: ;)( ПП ksW  );()( tktu П

И- реттеу: ;
1
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s

k
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И
И  );()(
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АРЖ өтпелі сипаттамасының сапасы жоғары болу үшін реттегіштердің

параметрлері  оптималды  болу  керек.  Кезкелген  реттегіштің  параметрлерін
баптау үшін алдымен басқару объектінің өтпелі сипаттамасын тұрғызу қажет.
Оптималды  өтпелі  сипаттаманы  алуға  арналған  сол  реттегіштердің
параметрлерін өзгертуімен  жүзеге асатын реттегішті есептейтін  инженерлік
тәсіл  –  Циглер-Никольс әдісі  кеңінен қолданылады.  Типтік  реттеу заңдары,
олардың  артықшылықтары  мен  кемшіліктері  мына  әдебиетте  толықтай
келтірілген  [9]. 

ПИ және  ПИД-реттегіштердің  инженерлік  коэффициенттерін  баптауға
арналған формулалар келесі 5.1 кестеге енгізілген.

5.1 кесте
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түрі

20% асыра реттеуімен
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5.2 Жұмыс тапсырмалары

5.2.1 Типтік  реттеу заңдарын оқып білу, 5.1 – 5.4 суреттері  бойынша
басқару  принциптерін  зерттеу,  ол  үшін  параметрлері  5.2  кестеде  берілген
басқару объектісі үшін h(t) өтпелі сипаттамасын тұрғызу, табылған графиктен
Тоб және τоб анықтау.

5.2.2 АБЖ сапалық көрсеткіштеріне (tp  реттеу уақыты,  σ асыра реттеу,
Δорн орнатылған қателік) реттеу заңдарының әсерін зерттеу.

5.2.3  ПИ  және  ПИД  -  реттегіштерінің  параметрлерін  5.1  кестесі
бойынша есептеп шығару.

5.2.4  Реттегіштердің  параметрлері  үшін  АРЖ  өтпелі  сипаттамасын
тұрғызу, реттеудің тура көрсеткіштерін анықтау және әрбір реттегіштің баптау
коэффициенттеріне тәуелді tp(kП), σ(kП), tp(kИ), σ(kИ), tp(ТД) және σ(ТД) байланыс
графиктерін тұрғызу.

5.2.5 Объекттің құрамына τоб (параметрі нұсқаға сәйкес) кешігуді енгізу.
Барлық реттегіштер үшін олардың параметрлерінің мәндерін анықтау.
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5.2.6 Объекттің кірісіне  f(t)=1(t) бірлік сатылы сигнал ретінде берілетін
қобалжыту әсерінен орнатылған қателікті анықтау.

5.2.7  Қарастырылған  әрбір  басқару  принципі  үшін  ең  сапалы  өтпелі
процесті анықтау.

5.3 Зертханалық жұмысты орындау реті

Бұл жұмыста АРЖ-нің барлық басқару принциптерін қарастыру қажет,
мұндағы жүйенің реттеу контуры (басқару объектісі мен реттегіш) мынадай
болады:

5.5 сурет – АРЖ реттеу контурының құрылымдық сұлбасы

Объекттің өтпелі сипаттамасын тұрғызғаннан кейін Тоб  және τоб анықтау
үшін келесі әдебиетте берілген нұсқаулықты қолданыңыз [15, 829 с.]. Басқару
объектінің құрамына кешігуді  жалғау үшін Vissim кеңістігіне келесі  блокты
енгізіңіз:  Кешігу  буыны:  Blocks—›  Time  Delay—›  timeDelay  (x  кірісіне
объекттің шығысы жалғанады, t кірісіне кешігу уақыты τ беріледі).

ПИД-реттегіштің Vissim-дағы моделі Б қосымшада келтірілген.

        5.2 кесте – АРЖ басқару объектісінің параметрлері

Нұсқа k T1 T2 Нұсқа k T1 T2

1 5 0.15 2 6 5.5 0.65 1
2 6 0.25 4 7 7 0.75 3
3 7.5 0.35 6 8 6.5 0.85 5
4 8.5 0.45 8 9 8 0.95 7
5 9 0.55 10 10 9.5 1.05 9

τ параметрінің мәнін τ = 0.2·T2 етіп қабылдаңыз.
АРЖ сапалық көрсеткіштеріне қойылатын талаптар:
- статикалық қателік  ΔX<10%;
- асыра реттеу шамасы σ<30%;
- реттеу уақыты - аз.
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Бақылау сұрақтары.
1. Реттеудің сызықты заңдарының артықшылықтары мен кемшіліктерін

анықтаңыз. 
2. Фундаменталды басқару принциптерінің  қолданылу негіздерін және

олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін атаңыз.
3. Реттеу процесінің сапалық көрсеткіштерінің типтік реттеу заңдары-

ның  баптау  параметрлерінен  тәуелділігін  көрсететін  графиктердің  пайда
болған формаларын түсіндіріңіз.

4. Типтік реттеу заңдары үшін реттегіштің беріліс функцияларын жазы-
ңыз және АФС-ын тұрғызыңыз.

5. ПИ және ПИД реттегіштерінің параметрлері жүйенің өтпелі сипатта-
масына қалай әсер етеді?

6. Жүйенің орнықтылығына және қателігінің шамасына реттегіштің түрі
қалай ықпал етеді?

7.  Реттегіштердің динамикалық сипаттамаларын келтіріңіз.
8. АБЖ орнықтылық қорын жиіліктік сипаттамалары бойынша бағалау

жолдарын келтіріңіз
9.  АБЖ орнықтылық қорын түбірлік  көрсеткіштері бойынша бағалау

жолдарын келтіріңіз.
10. АБЖ реттеуіштердің оптималды баптаулардың түсініктемесін айты-

ңыз.

6  Зертханалық жұмыс №6. Сызықты автоматты реттеу жүйесінің
дәлдігін жоғарылату

Жұмыстың мақсаты: АРЖ контурының құрамына түзетуші буындарды
жалғау тәсілімен оның сапасы мен дәлдігін жоғарылатудың негізгі әдістерімен
танысу және салыстырмалы анализ жүргізу.

6.1 Қысқаша теориялық мағлұмат

Автоматты  басқару  жүйелердің  маңызды  сапалық  көрсеткіштерінің
қатарына  орнатылған  (статикалық)  қателік  –  орныққан  процестегі

)()()( tytgte   реттеу  қателігінің  шамасы  жатады.  Мұндағы  )(tg -
тапсырыстық әсер, )(ty - жүйе шығысы.

АБЖ орныққан қателігін өтпелі процестің аяқталуы барысында өлшеп
есептеуге болады. Құрылымы, параметрлері және тапсырыстық әсері белгілі
сызықты  жүйе  үшін  соңғы  шама  туралы  теорема  қолданылады:

)()(lim)(lim
0

sGssФtee х
st

орн 


,  мұндағы )(sФх -қателік бойынша тұйық жүйенің
беріліс функциясы, )(sG - тапсырыстық әсердің Лаплас бойынша бейнесі.

Жүйеге бір мезгілде бірнеше сигналдардың әсері кезінде суперпозиция
принципі қолданылады:

),()(lim)()(lim
00

sFssФsGssФeee x
f

s
х

s
fgорн 


                    (6.1)
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мұндағы  fg ee ,
-  тапсырыстық және қобалжыту әсерлерімен анықтала-

тын статикалық қателер;

                          
)(sФ x

f - қобалжыту әсерден қателік бойынша тұйық жүйенің
беріліс функциясы; 

                          
)(sF  - )(tf қобалжыту әсерінің Лаплас бойынша бейнесі. 

Егер жүйеде басты кері  байланыс бірлік  және теріс  болса,  онда (6.1)
қатынасы келесі түрге ие болады:
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                              (6.2)

мұндағы )(sW - ашық жүйенің беріліс функциясы;

               
)(sW f - қобалжыту әсер бойынша ашық жүйенің беріліс

функциясы.
Егер  жүйе  тапсырыстық  та  қобалжыту  да  әсері  бойынша статикалық

болса,  онда  )(1)( 0 tgtg  және  )(1)( 0 tftf  кезінде  (6.2)  формуласынан  келесі
алуға болады:
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                                            (6.3)

мұндағы K –ашық контур бойынша жалпы күшейту коэффициенті;

                fk
- )(tf қобалжытудан )(ty - жүйе шығысына дейінгі орнату

нүктесінен беріліс коэффициенті. 
(6.3)  өрнегінен  статикалық  қателіктің  шамасын  жалпы  күшейту

коэффициентін үлкейту арқылы  төмендетуге болатынын айқындауға болады.
Алайда,  күшейту  коэффициентінің  үлкею  жүйенің  орнықтылық  қорының
төменгімен  байланысты.  Сондықтан  K  коэффициентін  жоғарлатумен қатар
АБЖ контурына корректирлеуші (түзетуші) құрылғыларды енгізу қажет.

Дәлдікті  жоғарылату  дегеніміз  жүйенің  құрылымын  өзгерту  арқылы
неғұрлым  оның  сапасының  жоғары  болуын  қамтамасыз  ету. АРЖ дәлдігін
жоғарылатудың жалпы басқа да әдістері болады:

-  астатизмнің  ретін  жоғарылату,  яғни  жүйе  құрамына  итегралдаушы
немесе изодромдық буындарды енгізу;

- реттеу заңына қателіктен туындыны енгізу;
- бірлік емес кері байланыстарды енгізу;
- аралас (комбинерленген) реттеуді қолдану.

6.2 Жұмыс тапсырмалары

6.2.1 Алғашқы түзетілмеген жүйені зерттеу:
а)  VisSim  кеңістігінде  6.1  суретінде  берілген  түзетілмеген  алғашқы

жүйенің  моделін  құрастыру,  объект  параметрлерін  нұсқа  бойынша  6.1
кестесінен алу;
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б) const (Blocks—›Signal Producer) блогы арқылы 300 g , 00 f орнату;
в) )(te қателік және )(ty шығыс сигналдарының графиктерін тұрғызу (plot

блогы), орнe  орныққан  қателігін өлшеу (display);

г) ашық жүйенің  1k коэффициентін өзгерту арқылы (бір қадамға үлкен

және  кіші  мән  беру) 3210 kkkK  күшейткіш  коэффициентінен  тәуелді  )(ty

өтпелі  сипаттаманың  сапасы  мен  орнe орныққан  қателік  мәндерінің

байланысын зерттеу, 6.1 кестенің 1-ші жолын толтыру (
0,  fорнg eee

);

д) 100 f орнату,  )(te қателік  сигналының  графигін  тұрғызу  және  орнe

орныққан   қателігін  өлшеу, 6.1  кестенің  2-ші  жолын  толтыру  ( ge
алдыңғы

мәні, gорнf eee 
).

6.1 кесте – Өлшеулер нәтижелері осk 0K
Иk

Тәж.
№

Сұлбаның түрі осk VK Иk Вk 0g 0f ge fe

1
Алғашқы

1 0 30 -
2 1 0 30 10
3

Туынды енгізуімен
1 0 30 -

4 1 0 30 10
5

Жергілікті кері байланыспен
1 0 30 -

6 1 0 30 10
7

Изодромдық буынды енгізуімен
1 0 30 -

8 1 0 30 10
9

Бірлік емес кері байланысымен
0 30 -

10 0 - 10
11 0 30 10
12

Комбинерленген реттеуімен

1 - 10
13 1 - 20
14 1 - 30
15 1 - 40
16 1 30 10

6.2.2 Қателіктен туынды енгізу арқылы жүйені зерттеу:

а)  алғашы  сұлбаның  тура  тізбегіндегі  екінші  буынға  параллель  Пk

инерциясыз буынын жалғау (параметрі 6.2 кестеден алынады, 00 f );
б) 6.2.1 бөлімдегі 4 пунктті қайталап шығу;

в) )(te қателік  сигналының  графигін  тұрғызу  және  орнe  орныққан
қателігін өлшеу, 6.1 кестенің 3-ші жолын толтыру;
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г) 100 f орнату, )(te  графигін тұрғызу және орнe  өлшеу, 6.1 кестенің 4-ші
жолын толтыру;

д) 0Пk орнату,  өтпелі  сипаттама  графигін  тұрғызып,  алдыңғы
нәтижелермен салыстыру.

6.2.3 Жергілікті кері байланысты енгізу арқылы жүйені зерттеу:
а) Blocks—› Integration—›derivative(туынды) және gain блоктары арқылы

бірлік кері байланысқа параллель  skос идеалды дифференциалдаушы буынды

жалғау (параметрін 6.2 кестеден алу, 00 f );
б) I бөлімдегі 4-пунктті қайталап шығу;

в) )(te  графигін  тұрғызу  және  орнe  өлшеу,  6.1  кестенің  5-ші  жолын
толтыру;

г) 100 f орнату, )(te  графигін тұрғызу және  орнe  өлшеу, 6.1 кестенің 6-
шы жолын толтыру;

д) Бірлік кері байланысты қайта орнату ( 1осk , 0осk ).
6.2.4 Изодромдық буынды енгізу арқылы жүйені зерттеу:

а)  алғашқы сұлбаның тура тізбегінің басына параллель жалғанған  Иk

интегралдаушы және Иk   инерциясыз буындарды қосу. Модельдеу уақыт 20 с.

деп  орнату ( Иk  параметрін 6.2 кестеден алу, 00 f );
б)  I  бөлімдегі  4-пунктті  қайталап  шығу,  ашық  жүйенің  таңдалған

күшейткіш коэффициентінің мәнін 6.1 кестенің  VK бағанына жазу;

в) )(te  графигін  тұрғызу  және  орнe  өлшеу,  6.1  кестенің  7-ші  жолын
толтыру;

г) 100 f орнату, )(te  графигін тұрғызу және орнe  өлшеу, 6.1 кестенің 8-ші
жолын толтыру;

д) Жүйеден изодромдық буынды алып тастау және модельдеу уақытын
қайтадан 10 с. деп орнату.

6.2.5 Жүйеге бірлік емес кері байлынысты енгізу арқылы зерттеу:

а)  кері  байланыстың  бойына  беріліс  функциясы осk инерциясыз

буындарды жалғау ( 1осk , 00 f );

б)  I  бөлімдегі  4-пунктте  табылған  ашық  жүйенің  VK  күшейткіш
коэффициентін орнату;

в) 6.6 формула бойынша қажетті  осk  кері байланыстың коэффициентін

есептеу, орны орнатып  0орнe  екендігіне көз жеткізу, )(te  графигін тұрғызу,
6.1 кестенің 9-шы жолын толтыру;

г) 00 g ,  100 f орнату,  )(te  графигін  тұрғызу  және  орнe  өлшеу,  6.1
кестенің 10-шы жолын толтыру;
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д) 300 g ,  100 f орнату,  )(te  графигін  тұрғызу  және  орнe  өлшеу, 6.1
кестенің 11-ші жолын толтыру;

е) бірлік кері байланысты қайта орнату ( 1осk ).
6.2.6  Комбинерленген реттеу арқылы жүйені зерттеу:

а)  Алғашқы  сұлбаның  тізбегіне  қобалжытуды  Вk компенсациялау
тізбегін жалғау (6.1 сурет);

б)  I  бөлімдегі  4-пунктте  табылған  ашық  жүйенің  күшейткіш

коэффициентін  сақтау және  00 g ,  100 f орнату. 6.7  формуласы бойынша
0орнe  болатындай  Вk  есептеу,  )(te  графигін  тұрғызу, 6.1  кестенің  12-ші

жолын толтыру;

в) 40,30,200 f деп орнату,  )(te  графигін тұрғызу және  орнe  өлшеу, 6.1
кестенің 13-15 жолдарын толтыру;

г) 300 g ,  100 f орнату,  )(te  графигін  тұрғызу  және  орнe  өлшеу, 6.1
кестенің 16-шы жолын толтыру.

6.3 Зертханалық жұмысты орындау реті

Жұмыста  6.1  суретінде  көрсетілген  АБЖ  құрылымдық  сұлбасы
зерттелінеді. Түзетілмеген жүйе тізбектей жалғанған үш апериодты буыннан
тұрады:

,
)1)(1)(1(

)(
321

0




sTsTsT

K
sWo

мұндағы  3210 kkkK  -  жалпы  күшейту
коэффициенті.

 Жүйеге  )(1)( 0 tgtg  тапсырыстық  әсері,  ал  басқару  объектісіне
)(1)( 0 tftf  қобалжыту әсері беріледі.

Құрылымдық  сұлбада  жүйенің  дәлдігін  жоғарылату  мақсатында
енгізілетін қосымша буындар пунктир сызықпен көрсетілген:

а) Пk беріліс коэффициентімен тура параллель жалғанған түзетуші буын
– реттеу заңына қателік бойынша туындыны енгізеді;

б)  осk  беріліс коэффициенті бар қосымша дифференциалдаушы буын –
жергілікті кері байланысты қамтамасыз етеді;

в)  Иk және  Иk  беріліс  коэффицинеттерімен  изодромдық  буыны  –
жүйенің орнықтылық қорын жоғалтпай астатизм дәрежесін жоғарылатады;

г)  осk күшейту буыны – беріліс коэффициенті 1-ге тең емес негізгі кері
байланыс тізбегін іске асырады;

д)  Вk беріліс коэффициентімен қосымша буын – байланысқан реттеуді
іске  асыратын  жүйенің  құрамына  қобалжыту  мәнін  компенсациялау
мақсатында қолданылатын  пропорционал сигналды енгізеді. 
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6.1 сурет – Берілген статикалық сызықты жүйенің құрылымдық сұлбасы

Реттеу  дәлдігін  жоғарылатудың  әдістері  толығымен  келесі  әдебиетте
түсіндірілген [9].

       6.2 кесте – Түзетілмеген жүйенің параметрлері 
Нұсқ

а 1k 2k 3k
1T 2T 3T Пk осk 

Иk 

1 0.3 2 10 0.7 1.1 0.5 2 0.2 0.1
3 0.5 4 9 0.9 1.2 0.6 4 0.6 0.3
5 0.7 6 7 0.1 1.3 0.8 6 0.1 0.2
7 0.9 8 5 0.3 1.4 0.9 8 0.5 0.4
9 1.3 3 3 0.5 1.5 0.1 10 0.3 0.6
2 1.5 5 1 0.6 1.6 0.2 1 0.7 0.8
4 1.7 7 8 0.8 1.7 0.7 3 0.2 0.5
6 1.9 9 6 0.2 1.8 0.3 5 0.8 0.7
8 2.3 11 4 0.4 1.9 0.4 7 0.9 1
10 2.5 13 2 0.1 2 1 9 0.5 0.9

6.4 Есеп беру мазмұнына қойылатын талаптар

Есептің құрамында келесі элементтер болу тиіс:
- зертханалық жұмыстың тақырыбы және мақсаты;
- жұмыс тапсырмасы;
- орындалған бөлімдерге сәйкес жүйенің құрылымдық сұлбалары;
- І бөлімдегі 4-пункттің есептеулер нәтижелері;
-  орындалған  бөлімдерге  сәйкес  барлық  жолдары  толтырылған  және

тиісті өтпелі процес графиктерінен тұратын 6.1 нәтижелер кестесі;
- әрбір орындалған бөлімдер бойынша қорытынды жазу. 

Бақылау сұрақтары.
1. АРЖ дәлдігі немен анықталады?
2. АРЖ дәлдігін қалай жоғарылатуға болады? 
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3. АРЖ дәлдігін жоғарылату әдістеріне сипаттама беріңіз.
4.  К күшейткіш коэффициентін жоғарылату әдісінің артықшылығы мен

кемшілігі неде?
5.  Изодромдық  буынды  жалғау  әдісінің  артықшылығы  мен  кемшілігі

неде?
6. Қатенің туындысы бойынша әдістің ерекшелігі қандай?
7.  Бірлік  емес  кері  байланысты  енгізу  әдісінің  артықшылығы  мен

кемшіліктері?
8.  Қобалжыту  сигналы  бойынша  қатені  төмендету  әдісінің  мағынасы

қандай?
9. Амлитуда және фаза бойынша орнықтылық қорын анықтау әдістерін

келтіріңіз.

7  Зертханалық жұмыс №7. Автоматты реттеу жүйелердегі тізбекті
түзетуші құрылғыны синтездеу

Жұмыстың  мақсаты: АРЖ  дәлдігі  мен  орнықтылығына  жүйені
түзететін  құрылғыларының  әсерін  теориялық  пен  эксперименталды  түрде
зерттеу. ЛАЖС әдісі бойынша АРЖ-ні синтездеу. 

7.1 Қысқаша теориялық мағлұмат

АРЖ синтездеу дегеніміз жүйенің рационалды құрылымын құрастыру,
бөлек  буындардың параметрлерінің  оптималды мәндерін  табу мақсатында
жүргізілетін  бағытталған  есептеу.  Көптеген  ықтимал  шешімдер  кезінде
алдымен жүйеге қойылатын техникалық талаптарды тұжырымдап алу қажет.
Ал  жүйеге  белгілі  бір  шектеулер  қойылатын  жағдайда  оңтайлы
критерийлерді  таңдау  керек  (статикалық  және  динамикалық  дәлдік,
шапшаңдылық,  сенімділік,  қуат  шығындары,  бағасы  және  т.б.).  Синтездеу
есебіне келесі міндеттер қойылады: қажетті дәлдікке қол жеткізу, белгілі бір
сипаттағы  өтпелі  процестерді  қамтамасыз  ету.  Бұл  жағдайда,  синтездеу
ретінде берілген сапа көрсеткіштерін қамтамасыз ететін жүйенің өзгермейтін
бөлігіне  жалғанатын  түзетуші  құрылғылардың  параметрлері  мен  түрлерін
анықтауын қарастырады. 

Ең  көп  таралған  синтездеу  әдістерінің  бірі  –  жиіліктік  әдіс,  яғни
логаримфдік  жиіліктік  сипаттамалар  арқылы  синтездеу,  өйткені  мұндай
сипаттамалар  түзетуші  құрылғыларды  синтездеу  кезінде  біршама
жеңілдіктер туғызады.

7.2 Жұмыс тапсырмалары

7.2.1  Берілген  нұсқаға  сәйкес  зерттелінетін  АРЖ буындарының пара-
метрлерінің мәндерін және құрылымын орнатыңыз (7.1 кесте).

7.2.2  Жүйенің сапалығы мен орнықтылығын бағалау тұрғысынан тұйық
АРЖ өтпелі сипаттамасының түрін және ажыратылған жүйенің ЛАЖС-ы мен
ФЖС-ын бақылап талдаңыз.    
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7.2.3   Реттеу контурына тізбектей бір интегралды-дифференциалдаушы
буынның  қосылуы  арқылы  түзетуді  жүргізу  кезінде  түзетілген  жүйенің
қалаулы ЛАЖС-ын тұрғызыңыз.   АРЖ-н түзетуі  сапалық көрсеткіштерінің
келесі қажетті мәндерін қамтамасыз ету керек: 

-   орныққан режимде қателіктің мәні (интегралдаушы буынының реттеу
контурының құрамында бар болу/болмауына байланысты статикалық немесе
кинетикалық қателік) – Δорн ≤ 5.0%;

- өтпелі сипаттаманың асыра реттеу мәні  σ ≤ 30.0 % ;
-  реттеу уақыты аз (таңдалған түзетудің және түзететін буынның түрле-

ріне байланысты).
7.2.4  Тізбектей  түзететін  құрылғының  ЛАЖС-ын  миллиметровка

қағазында тұрғызыңыз, түзететін буынның сәйкес параметрлерін анықтаңыз. 
7.2.5  Тұйық  түзетілген  жүйенің  өтпелі  сипаттамасын  Vissim-де

тұрғызып, оны талдаңыз, егер дәлдік пен асыра реттеу мәні бойынша АРЖ
сапалығына  қойылатын талаптар  орындалмаса,  түзететін  буынды синтездеу
амалдарын қайталаңыз (3 пункт).  

7.2.6  Жүргізілген  зерттеулердің  негізінде  сапалық  көрсеткіштерге
алдында қойылған талаптарға сәйкес (7.2.3 тарау) жүйедегі минималды реттеу
уақытын қамтамасыз ететін түзететін құрылғының параметрлерін анықтаңыз.

7.2.7  Түзететін  буынды  синтездеу  рәсімін  (3÷5  тараулар)  реттеу
контурына тізбектей екі интегралды-дифференциалдаушы буынның қосылуы
арқылы қайталаңыз,  осы  кезде  АРЖ сапалық  көрсеткіштерінің  мәні  келесі
шарттарды қамтамасыз ету керек: Δорн≤ 5.0%, σ ≤ 30.0 %.

Түзетілген  АРЖ-нің  реттеу  уақытын  азайту  үшін  7.2.6  тарауда
көрсетілгендей түзетуші буынның күшейту коэффициентін өзгерту қажет.

7.3 Зертханалық жұмысты орындау реті

Зерттелінетін жүйе үш бірінші ретті  динамиалық буындардан тұрады.
Тапсырманың нұсқасына сәйкес (7.1 кесте) жүйе статикалық (үш инерционды
буындар),  немесе  астатикалық  (интегралдаушы  және  екі  инерциондық
буындар) болып табылады.

Жүйенің  құрылымы  мен  динамикалық  буындардың  параметрлерінің
мәндері нұсқаға сәйкес зерттеудің бірінші кезеңінде енгізіледі. Берілген жүйе
орнықсыз  болып  табылады,  оны  тұйықталған  АРЖ  шығысындағы  өтпелі
процеске қарай отырып анықтай аласыз. 

Тапсырмаға  сәйкес  берілген  АРЖ-ін  түзетудің  әртүрлі  нұсқаларын
зерттеу қажет. Осы кезде,  жүйенің орнықтылыққа жету және АРЖ берілген
сапалығын  қамтамасыз  ету  есебі  келесі  негізгі  көрсеткіштері  бойынша
қойылады: орныққан режимдегі жүйенің қателігі, асыра реттеу шамасы және
орныққан күйге жету (реттеу) уақыты.  

Берілген АРЖ-ң түзетілуі реттеу контурына бір немесе екі интегралды-
дифференциалдаушы буындардың тізбектей жалғануы арқылы жүзеге асады.
Соңғы  кезекте  бұл  есеп  тұйық  жүйеде  өтпелі  процестің  берілген  сапасын
қамтамасыз  ететін  сәйкес  түзететін  буындардың  параметрлерін  таңдауына
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   Wбер(s)                      Wт(s)

негізделген.  Түзететін  буынды  синтездеу  есебін  шешу  үшін  бұл  жұмыста
логарифмдік  жиіліктік  сипаттамаларды  тұрғызуына  негізделген
(миллиметрлік  қағазда  орындалады),  яғни  графаналитикалық  әдіс
қолданылады. 

Тізбектей түзету жағдайында, түзетілген жүйенің (7.1 сурет) ЛЖС (LТ(ω)
И φт(ω)) үшін қатынастар келесі түрде болады:  
                                                    Lтн(ω) = Lбер(ω) + Lт(ω);

                                       Φтн(ω) = φбер(ω) + φт(ω),                                   (7.1)

мұндағы Lбер(ω), φбер(ω) – берілген жүйенің ЛАЖС мен ФЖС;
                Lт(ω), φт(ω) –түзететін буынның ЛАЖС мен ФЖС.

7.1 сурет – Тізбектей түзетілген жүйенің құрылымдық сұлбасы

(7.1) формуладан негізгі қатынас келесідей болады:

                                      Lт(ω) = Lтн(ω) –Lбер(ω).                                     (7.2)

Түзететін  буынды  синтездеудің  маңызды  кезеңі  болып  түзетілген
жүйенің  қалаулы ЛАЖС тұрғызу  мен  оның түрін  таңдау болып  табылады.
Lтн(ω) тұрғызуын келесі ұсыныстарды ескеру арқылы іске асыруға болады:

-  түзетілген жүйе үшін төменгі  және жоғарғы жиіліктер аймағындағы
ЛАЖС бөліктерінің көлбеуін берілген жүйенің ЛАЖС-ның сәйкес көлбеуіне
тең етіп орнатау керек (егер түзететін қатаң кері байланыспен интегралдаушы
буын қамтылса, яғни жүйе статикалық болса, онда қажет емес);

-  қалаулы  ЛАЖС-ның  төменгі  жиілікті  бөліктерін  салу  үшін,
ажыратылған  АРЖ-нің  күшейткіш  коэффициентімен  (kр) орныққан  күйде
жүйенің  шығысындағы  берілген  қателік  шамасын  байланыстарытын  ара
қатынасты ескеру қажет ( Δст = 1/(1+kp));

-  қию жиілігінде  ω =  ωқ (Lтн(ωқ)=0)   қалаулы сипаттамасының көлбеу
шамасын -20 дБ/дек  етіп беру қажет;

-  қию  жиілігінің  шамасы  tp<4π/ωқ  қатынасын  ескеру  арқылы
таңдалынады;

-  ω1  және  ω2  түйісу  жиіліктері  (қию  жиілігінен  төмен  және  жоғары
жатады)ωқ жиілігін 0.1+0.9 декадаға алшақ жатуы тиіс, яғни бұл фаза бойынша
жеткілікті қорды және өтпелі процестің қажетті сапасын қамтамасыз етеді.  

Келтірілген  ұсыныстардың  арқасында  түзетілген  жүйенің  қалаулы
ЛАЖС-сы тұрғызылады. 

Ары  қарай,   Lт(ω)  түрі  бойынша  буынның  келесі  параметрлерін
анықтауға болады: бір серпінді буын үшін – күшейту коэффициенті және екі
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  W3(s)W2(s)W1(s)

уақыт тұрақтылары, ал түзету үшін екі серпінді буынды қолданған жағдайда –
күшейту коэффициенті және төрт уақыт тұрақтылары.

7.2 сурет – Берілген жүйенің құрылымдық сұлбасы

        7.1 кесте – АРЖ буындарының параметрлерінің мәндері

Нұсқа W1(s) W2(s) W3(s) Нұсқа W1(s) W2(s) W3(s)

1
s

8

s02.01

5.2

 s1.01

4

 6
s01.01

10

 s15.01

2

 s2.11

9



2
s02.01

12

 s2.01

7

 s5.21

2

 7
s

10

s21

15

 s08.01

5.2



3
s

1

s03.01

40

 s15.01

5.1

 8
s51

5.4

 s4.01

10

 s05.01

4



4
s02.01

1

 s25.01

15

 s5.21

10

 9
s

6

s2.01

2.1

 s5.11

4



5
s

2

s02.01

20

 s2.11

5.2

 10
s1.01

2

 s05.01

10

 s2.11

4



Бақылау сұрақтары.
1. АРЖ негізгі сапа көрсеткіштерін атаңыз. Олар қалай анықталады?
2.  Тізбектей  түзетудің  жағдайы  үшін  түзетуші  буынның  ЛАЖС-ын

анықтау өрнегін жазыңыз.
3. Түзетілген жүйенің ЛАЖС-ын тұрғызу кезінде қолданылатын негізгі

ережелерді атаңыз.
4.  АРЖ сапалық көрсеткіштерінің  жүйенің күшейту  коэффициентінен

тәуелділігін түсіндіріңіз.
5.  ω1 и  ω2түйісу жиіліктер шамаларының фаза  бойынша орнықтылық

қоры мен АРЖ реттеу уақытынына әсерінің сипатын түсіндіріңіз.
6. Кері байланыспен қамтылатын буынның және АРЖ параметрлеріне

ИКБ және ҚКБ әсерін талдаңыз және түсіндіріңіз;
7. Қалаулы ЛАЖС-ның жиіліктер өсінің төменгі, ортаңғы және жоғарғы

жиіліктер аймағы қалай тұжырымдалады?
8.  Түзетілетін  жүйенің  қалаулы  ЛАЖС-ын  тұрғызу  әдістемелігін

түсіндіріңіз.
9. Түзетуші құрылғылардың мақсаты неде? Олардың жалғану әдістерін

және ерекшеліктерін атаңыз.
10.  Жүйені  синтездеу  есебінің  мағынасы  неде?  Синтездеу  кезеңдерін

атаңыз.
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Б қосымшасы

VisSim-дағы буындардың құрылымдық моделі

Бірінші ретті
апериодты буын

Нақты
дифференциал-

даушы буын

Изодромдық
буын

Консервативті
буын

Тербелмелі
буын

Тербелістердің бұрыштық жиілігі q  — 1571 рад/с;
өшу параметрі z — 0,1

ПИД –реттегіштің моделі және S дифференциалдаушы блогының ішкі
құрылымы
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мұндағы $timeStep —VisSim пакетінің жүйелік айнамалысы, ол беріл-
ген модельдеу қадамына тең.
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