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Automatyka i pomiar wielkości fizykochemicznych 
 
 
 

ĆWICZENIE NR   6 
 

Temat ćwiczenia:   Analiza odpowiedzi skokowych członu 
proporcjonalnego (bezinercyjnego), inercyjnego, całkuj ącego, 
różniczkującego i oscylacyjnego w oparciu o elementy RLC 

 
 

 
Cel ćwiczenia: Umiejętność wyznaczania charakterystyk czasowych podstawowych członów 
dynamicznych oraz analizy wpływu wartości RLC na ich własności dynamiczne. 
 
Zagadnienia do kolokwium:  

Modelowe układy elektryczne i mechaniczne. Podstawowe człony dynamiczne: bezinercyjny 
(proporcjonalny), inercyjny, całkujący, różniczkujący (idealny i rzeczywisty), oscylacyjny  
i ich własności dynamiczne. Podstawy pakietu LabView. 

Literatura: 
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2. M. Żelazny, Podstawy automatyki, PWN, Warszawa, 1976. 
3. S. Węgrzyn, Podstawy automatyki, PWN, Warszawa 1978. 
4. W. Bolek, E. Ślifarska, Ćwiczenia laboratoryjne z podstaw automatyki, Wyd. Politechniki  
    Wrocławskiej, 2001. 
5. Materiały pomocnicze dla studenta, Podstawowe człony dynamiczne, Zakład Chemii  
    Fizycznej UŚ. 
 
Sprzęt laboratoryjny: 

Komputer z programem do badania podstawowych członów dynamicznych, drukarka. 
 
 
Przebieg ćwiczenia:  

1. Badanie członu proporcjonalnego. Analiza wpływu wartości R1, R2  na współczynnik 
wzmocnienia.  

Za pomocą potencjometrów regulacyjnych w programie do analizy odpowiedzi skokowej 
członu proporcjonalnego ustawić i zanotować skrajne, możliwe do otrzymania wartości 
wzmocnienia układu. Zapisać wartości oporu oporników. Jaki wpływ na wartość 
wzmocnienia ma wzrost wartości R1 a jaki R2? Jaka będzie odpowiedź układu przy R1 
zmierzającym do zera a jaka przy R1 dążącym do nieskończoności? Jak będzie wyglądała 
sytuacja przy R2 równym nieskończoności albo zeru? Czy napięcie wejściowe wpływa na 
wielkość wzmocnienia? Jakie są własności dynamiczne takiego członu ? 

2. Badanie członu inercyjnego. Analiza wpływu wartości R, C na stała czasową. 

Ustawić za pomocą potencjometrów regulacyjnych R i C wartości stałej czasowej 
0.025 ms, 0.25 ms, 2.5 ms, 25 ms. Zanotować odpowiednie wartości R i C. Wydrukować 
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przykładowy wykres. Zaznaczyć na nim stałą czasową. Przeanalizować wpływ  wartości R i C 
na stała czasową i własności dynamiczne układu. Jaką wartość procentową w stosunku do 
wartości w stanie ustalonym osiąga sygnał wyjściowy po czasie równym stałej czasowej? Do 
jakiej wartości zmierza sygnał przy czasie t zmierzającym do nieskończoności ? 

 
 

3. Badanie członu całkującego. Analiza wpływu wartości R, C na własności dynamiczne 
członu. 

Ustawić za pomocą potencjometrów regulacyjnych R i C wartości czasu całkowania Ti  
0.1 ms, 1 ms, 10 ms, 100 ms. Zanotować odpowiednie wartości R i C. Wydrukować 
przykładowy wykres. Zaznaczyć na nim wartość Ti. Przeanalizować wpływ wartości R i C na 
czas całkowania oraz własności dynamiczne układu.  Po jakim czasie wartość bezwzględna 
sygnału wyjściowego osiąga wartość równą wymuszeniu ? 

4. Badanie członu różniczkującego (rzeczywistego). Analiza wpływu wartości R, C na stałą 
czasową. 

Ustawić za pomocą potencjometrów regulacyjnych R i C wartości stałej czasowej tego 
członu na: 0.1 ms, 1 ms, 10 ms, 100 ms. Zanotować odpowiednie wartości R i C. 
Wydrukować przykładowy wykres. Zaznaczyć na nim wartość stałej czasowej. 
Przeanalizować wpływ wartości R i C na stałą czasową oraz własności dynamiczne układu. 
Po jakim czasie wartość sygnału wyjściowego spada  w stosunku do wymuszenia o około 
63,2 % ? Do jakiej wartości zmierza sygnał przy czasie t zmierzającym do nieskończoności ? 

5. Badanie członu oscylacyjnego. Analiza wpływu wartości R, L, C na współczynnik 
tłumienia oraz okres drgań. 

Zrealizować za pomocą potencjometrów R, L, C cztery możliwe przypadki własności 
dynamicznych tego członu w zależności od wartości współczynnika tłumienia ζ :  
a) ζ=0  

Jak wygląda sygnał wyjściowy ?  Zanotować odpowiednie wartości R, C  i L dla 
dwóch wartości okresu sygnału. Przeanalizować wpływ wartości L i C na okres. Jaki jest 
wzór wiążący okres drgań z wartościami L i C? Jaka musi być wartość R dla tego przypadku ? 
Wydrukować przykładowy wykres. 
b) 0<ζ<1 

Nastawić wartości ζ=0.05 i 0.25. Zanotować odpowiednie wartości R, C i L. Jak 
wpływa wzrost współczynnika tłumienia na odpowiedź układu ?  Wydrukować przykładowy 
wykres. 
c) ζ=1 

Zanotować odpowiednie wartości R, C i L. Wydrukować przykładowy wykres. Jakie 
są własności dynamiczne obiektu w tym przypadku ? 
d) ζ >1 

Zanotować odpowiednie wartości R, C i L. Do jakiej wartości zmierza odpowiedź 
układu? Jak zmienia się sygnał wyjściowy w porównaniu z przypadkiem obserwowanym  
w pkt. c ? 
 
 
Opracowanie wyników: 

Opis użytego programu LabView. Wykresy odpowiedzi skokowych dla badanych członów. 
Wnioski. 


