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SUMMARY 
The basic building blocks of the systems for automatic control and adjustment are required for 

regulators. A standard regulator may be presented as a mathematical model of different real objects and is 

described with the transitional or the frequency   characteristic. The mathematical model can be researched 

and in the system to make adjustments to improve its work. Through constructed experimental set-up has 

been studied the behaviour of transitional characteristics of a real proportionate, inclusive, differentiating, 

and aperiodic  hesitant regulator by electronic analog models using operational amplifiers. Observed   format 

of the output signal with a digital oscilloscope with a rectangular shape of the input signal supplied by the 

generator of function .The proportional link does not change shape and phase of the input signal. Integrating 

link converts rectangular impulses in the linear dynamic function. Differentiator represents the actual link to 

the only differentiator frequency, defined by time constant  T=  RkCk. Above this frequency the scheme is 

not differentiator link. Outside the specified frequency range pro-rata and integrating are aperiodic. In RC-

circuit transition process has hesitant character. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Една реална система за автоматично управление и регулиране може да бъде 

изследвана чрез съставяне на теоретичен модел. Моделът позволява използването на 

математически методи и компютри с цел извършване на изследвания. Използват се типовите 

регулатори, чиито свойства на този етап са добре изучени. В зависимост от вида на 

регулаторите,чрез импулсната и единичната функция бързо и лесно се определят свойствата 

на системата. Така теоретичният модел може да бъде изследван и в системата да се нанесат 

корекции, например да се въведат обратни връзки и подходящи коригиращи звена.Един 

регулатор може да бъде математически модел на различни реални обекти.  

 При пропорционалниятрегулатор например,резисторът дава пропорционална 

връзка  между тока и напрежението u = Ri, а при генераторите за постоянен ток с независимо 

възбуждане на входа се разглежда скоростта на въртене, на изхода-напрежението на котвата. 

При интегриращиятрегулатор напрежението на капацитивния елемент е интеграл от 

тока𝑢 =
1

𝐶
∫ 𝑖𝑑𝑡 , токът през индуктивния елемент е интеграл от напрежението𝑖 =

1

𝐿
∫𝑢𝑑𝑡 , 

ъгълът на завъртане на ротора на постояннотоковия двигател е интеграл от скоростта на 

въртене.  

При диференциращиятрегулатор токът през капацитивния елемент е производна на 

напрежението 𝑖 = 𝐶
𝑑𝑢

𝑑𝑡
, а падът на напрежение на индуктивния елемент е производна от 

тока𝑢 = 𝐿
𝑑𝑖

𝑑𝑡
. 

RC – веригата е апериодично звено, голяма част от реалните пропорционални и 

интегриращи регулатори са апериодични, защото при определена честота, колкото и висока 

да е тя, коефициентът на усилване започва да намалява. Това означава, че реалните 

пропорционални регулатор са такива само в определен честотен диапазон. 

LCиRLC-веригите са колебателни звена, защото преходните процеси в тях имат 

колебателен характер, синхронната машина при опростено разглеждане също може да се 

представи като колебателенрегулатор от 2-ри ред. 
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ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА  

Пропорционалният, интегриращият, диференциращият, апериодичният и 

колебателниятрегулатор се описват с единичната си функция. На практика единичната 

функция се използва за математическо представяне на системите за автоматично управление 

и регулиране. В инженерната практика широко се използват преходните характеристики: 

- Импулсната характеристикаW(t) на една линейна електрическа верига е равна 

на изходния сигнал на тази верига, когато входният сигнал е импулсната функция  𝛿(𝑡). 
- Преходната характеристикаh(t)на една линейна електрическа верига е равна на 

изходния сигнал на тази верига, когато входният сигнал е единичната функция  1(𝑡). 
В практиката се използват преходните характеристики, защото единичната функция 

лесно се реализира практически и могат да се провеждат опитни изследвания. 

За да може експериментално да се изследва поведението и характеристиките на 

пропорционалния, интегриращия, диференциращия, апериодичния и колебателниярегулатор, 

се използват електронни аналогови модели, съставени с помощта на операционни усилватели 

(ОУ). По този начин се изследват регулатори, чиито входни и изходни сигнали са 

електрически напрежения. Електрическите сигнали много лесно се генерират, променят, 

измерват и регистрират. Схемите с ОУ се използват широко в конструирането на електронни 

аналогови системи за регулиране и управление.  

Всички харастеристики и свойства, които се отнасят за звената, реализирани с ОУ, 

могат да бъдат пренесени към другите физически обекти, които съответстват на даденото 

звено. Базовата схема на инвертиращ усиввател с ОУ е показана на фиг.1. 

Z1

uизх. 

- 

+
uвх.

Z2

 
 

фиг.1. Базовата схема на инвертиращ усиввател с ОУ 

 

 Преходната характеристика на усилвателя е: 

ℎ(𝑝) =
𝑢изх.(𝑝)

𝑢вх.(𝑝)
=

𝑍2(𝑝)

𝑍1(𝑝)
(1) 

 В зависимост от това какви елементи се използват за комплексните съпротивленияZ1и 

Z2, се получават различни преходни характеристики на основните типове регулатори, 

реализирани с ОУ.Тук p= jωкомплексната променлива. 

Пропорционалниятрегулатор(Z1= R1и Z2=R2)има постоянен коефициент на усилване 

до честота, която се определя от честотните свойства на ОУ. До честотата, при която 

коефициентът на усилване започва да намалява, звеното се разглежда като пропорционално. 

Честотният обхват може да се разшири като се използва друг модел, например апериодично 

звено. 

Преходната характеристика наинтегриращиярегулатор е(Z1=R1и 𝑍2 = −
1

𝑝𝐶2
): 
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ℎ(𝑝) = −
1

𝑝𝑅1𝐶2
                                                              (2) 

Преходната характеристика на реалния диференциращ регулатор е (𝑍1 = 𝑅1 −
1

𝑝𝐶2
и 

𝑍2 = 𝑅2): 

ℎ(𝑝) = −
𝑝𝑅2𝐶1

1+𝑝𝑅1𝐶1
                                                            (3) 

Регулаторът е диференциращ само до честота, определена от времеконстантата на 

електрическата верига 𝑇 = 𝑅𝑘𝐶1, 𝑠.  Над тази честота схемата не е вече диференциращ 

регулатор. 

Преходната характеристика на апериодичниярегулатор е (Z1=R1и 𝑍2 = −
𝑅2

1+𝑝𝑅2𝐶2
): 

ℎ(𝑝) = −
𝑅2

𝑅1
.

1

1+𝑝𝑅2𝐶2
                                                      (4) 

Преходната характеристика на колебателниярегулатор е: 

ℎ(𝑝) = −
𝑢изх.(𝑝)

𝑢вх.(𝑝)
=

𝑅4+𝑅5

𝑝2𝐶1𝐶2𝑅2𝑅3(𝑅4+𝑅5)+𝑝𝐶1(𝑅1𝑅5+𝑅2𝑅4+𝑅2𝑅5)+𝑅5
       (5) 

 

Тези регулатори са реални и тяхното заместване с преходните характеристики е 

валидно само при определени условия, които са ограничен честотен диапазон, ограничено 

входно и изходно въздействие и краен коефициент на усилване. 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИИЗСЛЕДВАНИЯ 

Опитна постановка 

На фиг.3 е дадена схемата на опитната постановка за изследване на преходните 

характеристики на пропорционалния, интегриращия, диференциращия, апериодичния и 

колебателния регулатор, реализирани с ОУ. 

 

 
 

фиг. 2. Принципна схема за измерване 
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фиг.3. Схема на опитната постановка 

 

В зависимост от елементите, включени във веригата на операционния усилвател, се 

моделират различни типови динамични звена. 
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фиг.4. Визуализация на схемата на опитна постановка 

Резултати от експерименталните изследвания 

Получените осцилограми за изходния сигнал при подаване на правоъгълни импулси 

на входа са дадени на фиг.5 – фиг.9: 

 

 
 

фиг.5. Форма на  изходното напрежение на  пропорционално звено 

 

От осцилограмата при входен единичен сигнал (правоъгълни импулси) на изхода се 

наблюдава промяната на сигнала в зависимост от математическия модел на 

пропоционалното звено. 

 
фиг.6. Форма на  изходното напрежение на  интегриращо звено 

 

От осцилограмата при входен единичен сигнал (правоъгълни импулси) на изхода се 

наблюдава промяната на сигнала в зависимост от математическия модел на интегриращото 

звено. 
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фиг.7. Форма на  изходното напрежение на диференциращо звено 

 

От осцилограмата при входен единичен сигнал (правоъгълни импулси) на изхода се 

наблюдава промяната на сигнала в зависимост от математическия модел на 

диференциращото звено. 

 

 
 

фиг.8. Форма на  изходното напрежение на апериодично звено 

От осцилограмата при входен единичен сигнал (правоъгълни импулси) на изхода се 

наблюдава промяната на сигнала в зависимост от математическия модел на апериодичното 

звено. 
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фиг. 8. Форма наизходното напрежениеколебателно звено 

 

 От осцилограмата при входен единичен сигнал (правоъгълни импулси) на изхода се 

наблюдава промяната на сигнала в зависимост от математическия модел на колебателното 

звено. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Реализирана е схемата на опитната постановка за изследване на преходните 

характеристики на пропорционално, интегриращо, диференциращо, апериодично и 

колебателно звено, с ОУ. 

2. Заснети са осцилограмите на u(t) на изходния сигнал по време на преходният процес 

при включване на правоъгълни импулси, чрез електронен осцилоскоп.  

3. Лабораторното устройство и експерименталните изследвания са направени под 

ръководството на доц. Стоянова. Те могат да се използват за обучение на студентите от 

специалностите „Електротехника“, „Автоматика и информационни технологии“ и 

„Автоматика, информационна и управляваща техника“, Образоватерно-квалификационни 

степени „Бакалавър“ и „Магистър“ в Инженерно-педагогически факултет - Сливен към 

Технически университет - София по дисциплините Електрозадвижванеи Теоретична 

електротехника. 
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