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Automatyka i pomiar wielkości fizykochemicznych 
 
 
 

ĆWICZENIE NR   7 
 

Temat ćwiczenia: Symulacyjne badanie stabilności układów 
dynamicznych. Kryterium Nyquista 

 
 

 
Cel ćwiczenia: Umiejętność określania stabilności układów w oparciu o kryterium Nyquista; 
zbadanie warunków stabilności układów dynamicznych na przykładzie członu inercyjnego 
zrealizowanego jako integrator odwracający oraz układu automatycznej regulacji turbiny 
parowej. 
 
Zagadnienia do kolokwium:  

Transmitancja widmowa. Charakterystyka amplitudowo-fazowa. Układy otwarte i zamknięte. 
Stabilność układów UAR, kryteria stabilności. Kryterium Nyquista. 
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Sprzęt laboratoryjny: 

Komputer z programem do wykreślania charakterystyki Nyquista układów dynamicznych  
o podanym rozkładzie biegunów i zer funkcji transmitancji.  
 
 
Przebieg ćwiczenia:  

Przygotowanie transmitancji operatorowej podstawowych członów dynamicznych. Badanie 
charakterystyk amplitudowo-fazowych wybranych układów. Ocena stabilności układów 
zamkniętych. 
1. Badanie stabilności członu inercyjnego zrealizowanego jako integrator odwracający. 
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Rys.1. Integrator odwracający z obwodem RC 

Transmitancja operatorowa tego integratora jest równa : 

 
Jak widać jest ona postaci: 

 
gdzie T = R3C,  a  K = -R3/R1 

W celu sprawdzenia stabilności układu należy do wzoru 1 podstawić wartości 
liczbowe R1=10 kΩ, R3=50 kΩ, C=470 pF a następnie przekształcić transmitancję do postaci 
akceptowanej przez program obliczeniowy w LabView: 

 
Po wprowadzeniu transmitancji należy przeanalizować charakterystyki fazową, amplitudową  
i amplitudowo-fazową. Przerysować wykres Nyquista z zaznaczeniem punktów 
charakterystycznych. Jak wpływa znak wzmocnienia i jego wartość na stabilność 
układu zamkniętego? 

2. Badanie stabilności układu UAR 
    Układ automatycznej regulacji składa się z turbiny parowej ze sterowanym zaworem 
dławiącym doprowadzającym parę do turbiny, odśrodkowego regulatora prędkości obrotowej 
i proporcjonalnego wzmacniacza o nastawianym wzmocnieniu, regulującym w pętli 
ujemnego sprzężenia zwrotnego otwarcie zaworu i co za tym idzie prędkość obrotową 
turbiny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.2. Układ automatycznej regulacji turbiny parowej 
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Turbina jest członem inercyjnym pierwszego rzędu a jej transmitancja operatorowa jest 
równa: 

 

Własności dynamiczne odśrodkowego regulatora prędkości obrotowej można przybliżyć 
członem oscylacyjnym drugiego rzędu o transmitancji: 

 

Wzmacniacz  z kolei ma transmitancję równą  
Należy sprawdzić  jak zachowuje się układ dla skrajnych wartości wzmocnienia wzmacniacza 
oraz przy jakiej wartości wzmocnienia wzmacniacza UAR jest stabilny. W tym celu należy 
obliczyć wartość transmitancji układu otwartego (po rozcięciu w węźle sumacyjnym). 
Ponieważ mamy w takim przypadku szeregowe połączenie członów o transmitancjach 
odpowiednio G1, G2 i G3 więc transmitancja wypadkowa jest wtedy równa: 

 
Obliczoną transmitancję należy doprowadzić do postaci akceptowalnej przez program 
obliczeniowy w LabView, czyli przede wszystkim wyliczyć miejsca zerowe mianownika 
transmitancji G2 (rozwiązując równanie kwadratowe). Przeanalizować otrzymane 
charakterystyki amplitudowo-fazowe dla skrajnych wzmocnień wzmacniacza. Przy jakiej 
wartości wzmocnienia wykres przecina oś w punkcie o współrzędnych (-0.5 , j0) ? 
Przerysować wykresy Nyquista z zaznaczeniem punktów charakterystycznych. 
 
 
Opracowanie wyników: 

Opis użytego programu LabView. Wykresy Nyquista badanych układów i ich transmitancje 
operatorowe. Wnioski. 

 


