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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 
4.1. Klasyfikacja i budowa układów sterowania i regulacji 
 
4.1.1. Materiał nauczania 
 

Obiekt sterowania jest to urządzenie lub zespół urządzeń, w których przebiega proces 
technologiczny i w którym przez zewnętrzne oddziaływanie sterujące realizuje się pożądany 
algorytm (funkcję). Obiekt regulacji jest to obiekt sterowania w układzie regulacji. 

Oddziaływanie na obiekt odbywa się za pomocą sygnałów.  
Sygnał jest to przebieg określonej wielkości nośnej zawierającej pewną informację. 

Sygnałem może być ciśnienie, napięcie, natężenie prądu. 
Informacja jaką przekazuje sygnał, jest zawarta w jego wartości lub kształcie przebiegu. 
W zależności od wielkości nośnej sygnał określa się jako: wejściowy, wyjściowy, 

zadający, zakłócający.  
Na rysunku 1 pokazano przykłady obiektów regulacji. 

               
                

Rys 1. Obiekty regulacji a) o jednym sygnale wejściowym i jednym wyjściowym, b) o wielu sygnałach.  
O – obiekt regulacji, x – sygnał sterujący ( wejściowy), y – sygnał sterowany (wyjściowy),  

z – zakłócenia. 
 
Układ sterowania jest to zespół składający się z obiektu (obiektów) sterowania i 

oddziałującego na niego urządzenia sterującego. 
Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje układów sterowania: 

− układ otwarty, 
− układ zamknięty. 

Układ sterowania otwarty (rys.2a) jest to układ bez sprzężeń zwrotnych. W układzie 
sterowania rolę regulatora spełnia najczęściej człowiek. Zadaniem człowieka jest ciągła 
obserwacja wartości wielkości sterowanej i porównanie jej z wartością zadaną. Na podstawie 
porównania podejmowana jest decyzja, dotycząca odpowiedniego oddziaływania na obiekt 
regulacji. 

Przykładem otwartego układu sterowania jest jazda samochodem, w którym rolę 
regulatora, podejmującego decyzję, w która stronę skręcić, gdzie się zatrzymać, przejmuje 
człowiek. 

 
 

Rys.2. Podstawowe rodzaje układów sterowania  a) układ otwarty, b) układ zamknięty. O – obiekt 
regulacji, R – regulator, xo – wartość zadana, y – sygnał sterowany (regulowany), x – sygnał sterujący 

(nastawiający), z – zakłócenia, e – odchyłka regulacji.  
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W zamkniętym układzie sterowania, zwanym również układem regulacji (rys. 2b) 
wartość wielkości wyjściowej jest wprowadzana do urządzenia sterującego (regulatora) przez 
tzw. ujemne sprzężenie zwrotne. 

Jeżeli aktualna wartość sygnału wyjściowego z obiektu y jest inna niż wartość zadana xo  
(jaką sygnał wyjściowy y powinien przyjmować), to powstaje różnica e = xo – y, zwana 
odchyłką regulacji. Zadaniem regulatora jest takie oddziaływanie na obiekt regulacji, aby 
odchyłka e była bliska zera. 
Sterowanie w zamkniętym układzie określamy jako regulację. 
  
Klasyfikacja układów regulacji 
 
1. Podział ze względu na sposób działania układu: 

− układy regulacji stałowartościowej, w których wartość zadana xo = const,. np. 
utrzymanie stałej temperatury w pomieszczeniu, 

− układy sterowania programowego, w których algorytm działania realizuje zmianę 
wielkości sterowanej według zadanego programu np. utrzymanie w pomieszczeniu 
określonych przez użytkownika zmian temperatur w zależności od pory dnia, 

− układy sterowania nadążnego, w których algorytm działania realizuje pewien 
przebieg wielkości sterowanej, przy czym przebieg nie jest znany, np. śledzenie 
przez radar obiektu latającego, 

− układy sterowania adaptacyjnego, w którym w przypadku zmian właściwości obiektu 
lub oddziaływań zewnętrznych następuje zmiana algorytmu sterowania zapewniająca 
spełnienie określonego kryterium jakości sterowania np. minimalne zużycie paliwa 
w samochodzie mimo zmieniających się warunków zewnętrznych – różna 
powierzchnia drogi, oraz zmieniająca się prędkość jazdy,  

− układy sterowania optymalnego, w których układ sterowania realizuje algorytm 
według przyjętego wskaźnika jakości (ekstremum), np. sterowanie ciągiem silników 
samolotu tak, aby samolot osiągnął określony pułap przy realizacji określonego 
wskaźnika jakości (np. minimalne zużycie paliwa), 

− układy sterowania przełączającego, w których załączanie i wyłączanie odpowiednich 
urządzeń procesu odbywa się według określonej kolejności. 

 
2. Podział ze względu na charakter sygnałów: 

− układy ciągłe, w których wszystkie sygnały wejściowe i wyjściowe są funkcjami 
ciągłymi tzn. mogą przybierać dowolne wartości z obszaru swojej zmienności, 

− układy dyskretne, w których sygnały przybierają tylko wybrane, ściśle określone 
wartości z przedziału wartości dopuszczalnych. 

Układy regulacji są budowane w wyniku połączenia wielu współpracujących elementów 
(rys. 3). 

Elementami składowymi układu są: 
− obiekt regulacji (sterowania), 
− urządzenia pomiarowe i wizyjne, 
− regulator, sterownik, 
− urządzenia wykonawcze (elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne). 
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Rys. 3. Ogólna struktura układu regulacji 
   
Właściwości statyczne i dynamiczne obiektów regulacji 

W celu zaprojektowania bądź przeprowadzenia analizy układów regulacji niezbędna jest 
znajomość elementów wchodzących w ich skład. 

Istnieją modele matematyczne podstawowych obiektów regulacji. W niniejszym 
opracowaniu własności obiektów opisano na podstawie ich charakterystyk: statycznej 
i dynamicznej. 

Charakterystyka statyczna podaje zależność wartości wielkości wyjściowej od wartości 
wielkości wejściowej w określonych warunkach ustalonych. Za stan ustalony przyjmuje się 
stan, w którym po zadaniu określonej wartości sygnału wejściowego, sygnał wyjściowy ustali 
się i już nie ulega zmianie lub zmiany mieszczą się w ustalonym przedziale. 

Charakterystyka dynamiczna podaje zależność sygnału wyjściowego w funkcji czasu 
po zadaniu określonego przebiegu sygnału wyjściowego, wyznaczona dla procesów 
przejściowych. Sygnałami wejściowymi najczęściej są: 
− skok jednostkowy, 
− sygnał narastający liniowo, 
− sygnał impulsowy. 

Podstawowymi członami (obiektami) regulacji są: 
− człon proporcjonalny, 
− człon inercyjny, 
− człon całkujący, 
− człon różniczkujący, 
− człon oscylacyjny, 
− człon opóźniający.  

 
W tabeli 1 przedstawiono charakterystyki statyczne i dynamiczne podstawowych członów 

oraz ich realizacje fizyczne. 
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Tabela 1 [3, s. 25] 
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Tabela 1 cd 

  
 
Obiekty regulacji (urządzenia, instalacje technologiczne), w których przebiegają procesy 

podlegające regulacji, charakteryzują się bardziej złożonymi właściwościami niż człony 
(elementy) przedstawione w tabeli 1. 

Ze względu na przebieg odpowiedzi skokowej obiekty regulacji dzielimy na: 
− statyczne (z samowyrównywaniem), po wprowadzeniu wymuszenia skokowego osiągają 

stan ustalony (samodzielnie) bez pomocy regulatora (rys. 4), 
− astatyczne (bez samowyrównywania), po wprowadzeniu wymuszenia skokowego 

samodzielnie (bez pomocy regulatora) nie osiągają równowagi trwałej (rys. 5). 

     

                       
 

Rys.4. Obiekt statyczny a) przykładowe charakterystyki skokowe, b) realizacja elektryczna, c) zastępcza 
charakterystyka obiektu statycznego: T0 –zastępczy czas opóźnienia, Tz – zastępcza stała czasowa [5, s. 33] 

 
 
 

a) b) 

c) 
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Rys. .5. Obiekt astatyczny a) przykładowe charakterystyki, b) charakterystyka zastępcza, c) realizacja 
fizyczna, d) przebieg zmian poziomu cieczy w układzie z rys c : .T0 –zastępczy czas opóźnienia, Tc – zastępcza 

stała czasowa. [5, s. 36] 
  
Regulatory 

Regulator jest to urządzenie, które w układzie regulacji określa odchyłkę regulacji przez 
porównanie wartości wielkości regulowanej z wartością zadaną i na podstawie odchyłki 
regulacji wypracowuje sygnał regulacji według określonego algorytmu sterowania. Odchyłka 
regulacji e powinna być jak najmniejsza. 

W zależności od przyjętego kryterium regulatory dzielimy na różne grupy: 
Podział regulatorów ze względu na dostarczaną energię: 

1. regulatory bezpośredniego działania – nie wymagają dodatkowego zasilania, energię 
potrzebną do przestawiania urządzeń nastawczych czerpią bezpośrednio z czujnika 
pomiarowego, są mało dokładne, ale proste i tanie, 

2. regulatory pośredniego działania – korzystają ze źródła energii pomocniczej. 
Podział regulatorów ze względu na rodzaj nośnika energii: 

3. regulatory elektryczne, 
4. regulatory pneumatyczne, 
5. regulatory hydrauliczne.  

Podział ze względu na rodzaj sygnału wyjściowego: 
6. analogowe – sygnał wyjściowy ma postać ciągłą, 
7. dyskretne  – sygnał wyjściowy ma postać nieciągłą. 

 
W zależności od właściwości dynamicznych regulatory analogowe dzielą się na 

następujące grupy: 
− P – regulatory proporcjonalne, 
− I – regulatory całkujące, 
− PI – regulatory proporcjonalno-całkujące, 
− PD – regulatory proporcjonalno-różniczkujące, 
− PID – regulatory proporcjonalno-całkująco  różniczkujące. 
 
W tabeli 2 przedstawiono charakterystyki dynamiczne regulatorów, oraz równania 
charakterystyki skokowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 
b) c) d) 
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Tabela 2 [5, s. 41] 

            
 

Nazwy regulatorów są ściśle związane z ich własnościami dynamicznymi i określają, 
jakie nastawy są możliwe do zrealizowania w poszczególnych regulatorach. 

W regulatorze P sygnał wyjściowy x jest proporcjonalny do sygnału wejściowego e (odchyłki 
regulacji). Współczynnik proporcjonalności kp nosi nazwę wzmocnienie regulatora. Zamiast 
wzmocnienia często podawany jest zakres proporcjonalności 
                    1 
               Xp = — 100% 
                    kp 
 
W regulatorze I, jako nastawa występuje czas zdwojenia Ti. – stała czasowa całkowania.  
W regulatorze PI nastawami są czas zdwojenia Ti oraz zakres proporcjonalności Xp. 
W regulatorze PD nastawami są zakres proporcjonalności Xp oraz czas wyprzedzenia Td  – 
stała czasowa różniczkowania. 
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W regulatorze PID możliwe są trzy nastawy: działania proporcjonalnego Xp, działania 
całkującego Ti oraz działania różniczkującego Td. 

W układach regulacji cyfrowej urządzeniami sterującymi są sterowniki komputerowe 
oraz sterowniki programowalne. Sygnały analogowe dla potrzeb techniki cyfrowej muszą być 
przetworzone na postać dyskretną. Przetwarzanie może odbywać się poprzez kwantowanie 
lub próbkowanie (rys. 6). 
 

           
Rys 6. Zamiana sygnału analogowego na dyskretny a) przez próbkowanie, b) przez kwantowanie. 

 
W procesie próbkowania w określonych odstępach czasu Tp zwanego okresem 

próbkowania jest mierzona wartość sygnału. Otrzymane wartości są wartościami funkcji 
dyskretnej 

W procesie kwantowania zakres zmienności funkcji dzielony jest na przedziały zwane 
skokiem kwantowania. 
Podstawowe funkcje regulatorów elektronicznych : 
− realizowanie nastaw regulatorów o algorytmach P, PI, PD, PID, 
− przetwarzanie analogowych sygnałów wejściowych, 
− wytwarzanie sygnałów wyjściowych (sterujących) ciągłych i nieciągłych, 
− wyświetlanie informacji o sygnałach wejściowych i wyjściowych, 
− współpraca z innymi urządzeniami układów regulacji automatycznej, 
− alarmowanie o nieprawidłowej pracy układu. 
     

Dobór regulatora do konkretnego obiektu regulacji musi być poprzedzony 
sformułowaniem wymagań dotyczących stabilności układu, dokładności statycznej oraz 
jakości dynamicznej. 

Stabilność układu oznacza, że układ wytrącony ze stanu równowagi przez zmianę 
sygnałów (wejściowych, zakłócających, sterujących) powraca do stanu równowagi. Przebiegi 
sygnałów w układach stabilnych i niestabilnych pokazano na rys.7. 
 

          
Rys. 7. Przebiegi przejściowe a) w układach stabilnych, b) w układach niestabilnych [5, s. 55] 

 
Dokładność statyczna określana jest na podstawie uchybu statycznego. 

Uchyb statyczny eust jest to maksymalna różnica między wartością sygnału wyjściowego  
y z obiektu regulacji a wartością zadaną xo w stanie ustalonym (rys. 8). 

a) b) 
skok kwantowania 
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Czas regulacji jest to czas liczony od chwili podania wymuszenia skokowego do chwili, 
po której odchylenie regulacji jest nie większe od dopuszczalnego (progu uchybu). 

            
 

Rys. 8. Przebieg przejściowy po skokowej zmianie sygnału zadanego xo 
 

Przeregulowanie κ jest to stosunek maksymalnego uchybu przejściowego e2 do 
maksymalnego uchybu początkowego e1.  

Jakość regulacji jest dobra, jeśli powierzchnia wskaźnika jakości regulacji jest jak 
najmniejsza, czyli występują jak najmniejsze przeregulowania oraz czas regulacji jest jak 
najkrótszy. 

Jakość regulacji uzależniona jest od prawidłowego doboru nastaw regulatora. 
Działanie proporcjonalne polepsza jakość regulacji, ale pozostawia zawsze pewną 

wartość uchybu regulacji, a zbyt duży współczynnik wzmocnienia może spowodować utratę 
stabilności.  

Działanie całkujące umożliwia sprowadzenie uchybu regulacji do zera, ale po 
stosunkowo długim czasie. 

Działanie różniczkujące wprowadza wyprzedzenie w działaniu, ale wpływa niekorzystnie 
na stabilność układu. 

Jeżeli znane są parametry obiektu regulacji, dobór nastaw regulatora przy założonych 
wskaźnikach regulacji przeprowadza się korzystając z odpowiednich tabel. 

Jeżeli parametry obiektu nie są znane, nastawy regulatora dobiera się w sposób 
doświadczalny, według reguł Zieglera i Nicholsa. Prowadzą one do otrzymania przebiegów 
z przeregulowaniem o około 20% i minimalnym czasem regulacji. 

Stosując powyższą metodę, po zainstalowaniu regulatora w układzie, należy kolejno 
wykonywać następujące czynności: 
1) regulator włączyć tylko na działanie proporcjonalne, tzn. Ti → oo, natomiast Td = 0, 
2) zwiększając wzmocnienie proporcjonalne kp regulatora, doprowadzić układ do oscylacji 

niegasnących, 
3) zmierzyć okres oscylacji Tkr oraz odczytać krytyczną wartość współczynnika 

wzmocnienia Kkr, 
4) w zależności od typu regulatora przyjąć następujące nastawy: 

− dla regulatora P. kp = 0,5 Kkr ,  
− dla regulatora PI kp = 0,45 Kkr , Ti = 0,85 Tkr,  
− dla regulatora PID. kp = 0,6 Kkr , Ti = 0,5 Tkr, Td = 0,12 Tkr. 

 
Rolę regulatora w układzie regulacji może pełnić sterownik PLC. 

Sterowniki programowalne PLC  budową przypominają komputer. Sterownik składa się 
(rys. 9) z modułu sygnałów wejściowych, jednostki centralnej CPU w skład której wchodzi 
procesor główny, pamięć programu, pamięć danych oraz z modułu sygnałów wyjściowych. 
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Rys. 9. Architektura sterownika PLC i urządzenia współpracujące [6, s. 20] 
 

W procesach produkcyjnych często wykorzystuje się sterowniki lokalne, podrzędne 
połączone w sieci ze sterownikiem nadrzędnym. 

Sterowniki PLC buduje się w dwóch wersjach: kompaktowej, w jednej zwartej obudowie 
lub częściej w postaci systemu modułowego. Poszczególne moduły instalowane są na 
specjalnej szynie. System modułowy umożliwia, w zależności od potrzeb, rozbudowę 
systemu sterowania przez instalowanie dodatkowych modułów.  

Oprogramowanie sterownika znajduje się w pamięci operacyjnej. Program użytkowy dla 
konkretnego układu sterowania opracowywany jest przez użytkownika. Sterownik może być 
programowany bezpośrednio z użyciem klawiszy funkcyjnych znajdujących się na płycie 
czołowej sterownika. Często programowanie sterownika odbywa się z wykorzystaniem 
komputera z zainstalowanym w nim programem narzędziowym dostarczonym przez 
producenta. Programy te zaopatrzone są w opcję symulacji pozwalającą na sprawdzenie 
prawidłowości działania programu przed przesłaniem go do pamięci sterownika. 

Program jest wykonywany cyklicznie w pętli (rys. 10). W trybie STOP sterownika 
programista może wprowadzać zmianę danych, zmieniać program, ładować do pamięci 
sterownika. Po przejściu w stan RUN program jest wykonywany bez możliwości ingerencji 
użytkownika. Po odczycie stanu wejść wykonywany jest program, a następnie uaktualniany 
jest stan wyjść. Ostatnim etapem cyklu jest sprawdzenie poprawności pracy sprzętu, 
komunikacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Odczyt  wejść 

II Wykonanie 
programu  

III Uaktualnienie 
wejść 

IV 
Diagnostyka, 
komunikacja 

Rys. 10. Cykle programu sterownika [6, s. 21] 
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Ze względu na cykliczność wykonywania programu, zmiana stanu wejść jest zawsze 
odczytywana w fazie I nawet, jeśli w trakcie trwania cyklu nastąpi zmiana stanu wejść, 
zostanie ona odczytana po zakończeniu całej pętli programu. 
Podstawowymi zmiennymi występującymi w sterowniku są: 
− zmienne wejściowe  I, 
− zmienne wyjściowe Q, 
− zmienne markujące (markery) M, 
− zmienne czasowe T, 
− zmienne licznikowe C. 
 
Programowanie sterowników 
Istnieją dwie podstawowe grupy języków programowania: 
1) języki tekstowe: 

− języki instrukcji IL, 
2) języki graficzne: 

− języki strukturalne ST, 
− języki schematów drabinkowych LD, 
− języki schematów blokowych FDB. 
Programowanie drabinkowe jest bardzo podobne do tworzenia schematów układów 

sterowania stykowo – przekaźnikowego. 
Podstawowymi symbolami języka drabinkowego są: styki, cewki przekaźników i elementy 
funkcyjne rys. 11. 

 
 
  
 
 

Rys. 11. Podstawowe symbole języka drabinkowego 
    

Na rys. 12 przedstawiono sterownik grupy „easy”. Sterowniki tego typu można 
programować przy pomocy klawiatury (klawiszy funkcyjnych) oraz korzystając 
z odpowiedniego oprogramowania komputerowego. 
  
 

Styk normalnie otwarty. Jeżeli cewka przekaźnika nie jest zasilona lub 
wejście sterujące tym stykiem ma wartość „zero”, to styk jest rozwarty i nie przenosi 
zasilającego. 
Styk normalnie zamknięty. Styk jest zwarty, gdy cewka przekaźnika nie jest zasilona lub 
wejście sterujące tym stykiem ma wartość „zero” Zasilenie cewki lub zmiana wartości 
wejścia na „jeden” powoduje rozwarcie styku. 
 
Cewka przekaźnika. Cewka jest realizowana jako element pamięci sterujący stanem jakiś 
zestyków. Cewki mogą również sterować stanem wyjść sterownika. 
 
Element funkcyjny. Prostokąty reprezentują różne instrukcje lub funkcje pomocnicze. 
Typowymi elementami funkcyjnymi są: liczniki czasu, liczniki zdarzeń, elementy 
arytmetyczne. 
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Rys. 12. Widok sterownika easy [13] 

 
W zależności od typu, sterowniki mogą być zasilane napięciem stałym bądź 

przemiennym (rys. 13). 
 

             
        

Rys. 13. Podłączanie napięcia zasilającego a) do sterownika easy AC, b) do sterownika easy DC [13] 
 

Przy podłączaniu napięcia zmiennego 230V nie wolno zmieniać zacisków L i N. Przy 
odwrotnym połączeniu na zacisku N pojawi się potencjał fazy L. Easy DC zabezpieczone jest 
przed zmianą biegunowości napięcia. Obwód zasilania w easy AC i DC należy zabezpieczyć 
bezpiecznikiem F1 o prądzie znamionowym co najmniej 1A. 

Na rys.14 przedstawiono podłączenia wejść w easy DC i easy AC. 

  
Rys.14. Podłączanie wejść do a) easy DC, b) easy AC [13] 

 
Do zacisków wejściowych sterownika easy DC można przyłączać styki, przyciski, łączniki. 
Na rys.14a pokazano podłączenie styku S1. Wejścia przełączane są elektronicznie.  
W programie może on być dowolnie wykorzystywany jako styk zwierny lub rozwierny.  

a) b) 

a) b) 
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Wejścia w easy AC (rys. 14b) muszą być podłączane do tej samej fazy, do której 
przyłączane jest napięcie zasilania. Do wejść można podłączyć przyciski, łączniki, styki 
przekaźników, styczników. 
Na rys. 15 przedstawiono podłączenie czujników do wejść analogowych sterownika  

         
 

                     
Rys. 15. Podłączanie czujników do wejść analogowych a) czujnika wartości zadanej, b) czujnika jasności, 

c) czujnika temperatury. [13] 
 

Na rys. 16 pokazano przykłady podłączania obciążeń do wyjść np. żarówek, 
przekaźników, styczników.  

 
 

Rys. 16. Przykład podłączania obciążeń do wejść sterownika [13] 
 
 

Na rys. 17 pokazany jest układ podłączenia na wejściach I1 i I2 sterownika dwóch 
przycisków S1 i S2, zaś na wyjściu Q1 żarówki.  
Przedstawiony układ połączeń umożliwia sterowanie świeceniem żarówki w zależności od 
wprowadzonego do sterownika algorytmu działania. Przykładowe algorytmy przedstawiono 
w kolejnych przykładach.   

a) b) 

c) 
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Rys. 17. Układ z dwoma przyciskami na wejściu i jedną żarówką na wyjściu [13] 
 
Przykład 1 
Żarówka powinna zaświecić się po jednoczesnym naciśnięciu przycisków S1 i S 2. 

                             
 

Rys. 18. Schematy do przykładu 1 a) układu sterującego, b) programu 
Przykład 2  
Żarówka powinna zaświecić się po naciśnięciu przycisku S1. Naciśnięcie przycisku S2 
powoduje wyłączenie świecenia żarówki. 
 
 

                        
 

Rys. 19. Schematy do przykładu 2 a) układu sterującego, b) programu  
 
 
 
 
 
 

a) 
b) 

a) b)  
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Przykład 3 
Żarówka powinna zaświecić się po naciśnięciu przycisku S1 lub S2. 

                  
 

Rys. 20. Schematy do przykładu 3 a) układu sterującego, b) programu 
Przykład 4   
   Na rys. 21 przedstawiono program realizujący następujący algorytm. Po naciśnięciu 
przycisku S1 podłączonego do wejścia I1 uruchomiony zostaje zegar T1, który po upływie 
określonego czasu zaświeci żarówkę H1 podłączoną do wyjścia Q1. Zostaje uruchamiony 
następny zegar T2. Po upływie czasu ustawionego na zegarze T2 zaświeci się druga żarówka 
podłączona do wyjścia Q2. Wyłączenie żarówek możliwe jest przyciskiem zwiernym S2 
podłączonym do wejścia I2. 

                     
  

Rys. 21. Przykład układu sterującego zapalaniem dwóch żarówek  
 
4.1.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonywania ćwiczeń. 

1. Co oznaczają pojęcia obiekt sterowania, sygnał, informacja? 
2. Czym charakteryzuje się otwarty układ sterowania? 
3. Czym charakteryzuje się układ regulacji? 
4. Jak klasyfikuje się układy regulacji ze względu na sposób działania? 
5. Co oznaczają pojęcia: charakterystyka statyczna, charakterystyka dynamiczna? 
6. Jakie podstawowe człony występują w automatyce? 
7. Czym charakteryzują się obiekty statyczne? 
8. Czym charakteryzują się obiekty astatyczne? 
9. Jak klasyfikuje się regulatory? 
10. Jakie nastawy występują w regulatorach? 
11. Co określa pojęcie stabilność układu? 
12. Co określa pojęcie jakość statyczna regulacji? 
 

a) b) 

Andrzej Błażejewski

Andrzej Błażejewski

Andrzej Błażejewski
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13. Jakie parametry określają jakość dynamiczną regulacji? 
14. Jakie są zasady dobierania typu i nastaw regulatora do obiektu regulacji? 
15. Jaka jest struktura sterowników? 
16. Jakie są podstawowe cykle wykonywania programu sterownika? 
17. Jakie zmienne występują w sterownikach? 
18. Jakie są języki programowania? 
19. Jak podłącza się zasilanie do sterowników? 
20. Jak podłącza się czujniki do sterownika? 
 
4.1.3. Ćwiczenia 
  
Ćwiczenie 1 

Wyznacz parametry podstawowych członów i obiektów regulacji na podstawie ich 
charakterystyk skokowych. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) zamodelować człon wskazany przez prowadzącego na stanowisku do modelowania 
obiektów regulacji, 

2) połączyć układ zgodnie ze schematem, 
3) włączyć generator i oscyloskop, 
4) dobrać częstotliwość generatora tak, aby na ekranie oscyloskopu była widoczna 

odpowiedź w zakresie całego skoku sygnału wymuszającego, 
5) zarejestrować przebiegi, 
6) określić parametry członu na podstawie otrzymanych przebiegów, 
7) obliczyć parametry członu na podstawie parametrów elementów użytych do jego 

modelowania, 
8) porównać otrzymane wyniki, 
9) uzasadnić ewentualne różnice, 
10) wykonać czynności od 1 do 9 dla pozostałych podstawowych członów i dla obiektów 

złożonych. 
 
  
          
                      
                               
          
                Schemat układu do ćwiczenia 1 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− oscyloskop dwukanałowy, 
− generator funkcji, 
− stanowisko do modelowania obiektów regulacji.  
− poradnik dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Dobierz nastawy regulatora, gdy obiektem regulacji jest układ o parametrach T0 = 10 s, 

Tc = 40s,. Zastosuj regulator PID, przebieg wielkości regulowanej z min Tu i κ = 20%. 
 

Generator Obiekt badany Oscyloskop 
dwukanałowy 


