
Przygotowania do laboratoriów z przedmiotu
“Modele układów dynamicznych”
dla grup prowadzonych przez prof. I. Karcz-Dulębę

Lab 02

• Przeczytać podrozdziały R4: 4.1-4.2 oraz R2: 2.3.
• Rozwiązać układ równań (II-8) (R4: 4.3.2) ze względu na:
(1) Kcw i Kcp na podstawie dostępnych danych pomiarowych, przy założeniu

Kcwp = a ∗Kcw,
gdzie wartość parametru a podano w tabeli poniżej:

grupa pn 11.15 wt 13.15 śr 7.30 śr 9.15 śr 11.15
a 0.2 0.15 0.3 0.35 0.25

(2) Twew i Tp.

Uwaga! Obliczenia wykonujemy na ogólnych oznaczeniach zmiennych, wartości liczbowe
podstawiamy na samym końcu.
Lab 03

• Przeczytać rozdziały ze skryptu R5: 5.1-5.3
• Rozwiązać równanie różniczkowe 2-go rzędu:

a ẍ(t) + b ẋ(t) + c x(t) = k u(t)

dla parametrów podanych w Tabeli 1. Przedstawić rozwiązanie ogólne i szczególne.
Rozważ przypadki:
(1) wymuszenie u(t) = 1, k = 2, warunki początkowe ẋ(0) = 0, x(0) = 2,
(2) wymuszenie u(t) = 1, k = 2, warunki początkowe ẍ(0) = 1, ẋ(0) = 2.
Tabela 1:

grupa pn 11.15 śr 7.30 śr 9.15 śr 11.15
a 2 2 2 2
b 5 5 6 7
c 3 2 4 3

Lab 04

• Przeczytać rozdział szósty ze skryptu R6
• Rozwiązać równanie różniczkowe pierwszego rzędu:

a1 ẋ(t) + a0 x(t) = b u0

dla parametrów wziętych ze swojego numeru albumu (ineksu elektronicznego) (patrz
Tab.2):
a1 = k1, a0 = k2, b = k3, u0 = k4.
Wyliczyć rozwiązanie dla różnych warunków początkowych:
(1) ẋ(0) = 0,
(2) ẋ(0) = k5 + k1,
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(3) x(0) = 0,
(4) x(0) = k6 + k2.
Tabela 2:

nr albumu x x x x x x x x
zmienne k6 k5 k4 k3 k2 k1

Uwaga: jeśli pewna z cyfr numeru albumu jest zerem, to ją pomijamy i bierzemy
kolejną (czyli przesuwamy pozostałe cyfry w prawo).

Lab 05

• Przeczytać rozdział ósmy R8
• Rozwiązać równanie różniczkowe drugiego rzędu (III-16) (R8: 8.3.1):
napisać równanie charakterystyczne i wyliczyć wartości biegunów dla parametrów ξ:
a) ξ = k1 + 1,
b) ξ = −(k2 + 1),
c) ξ = 0,
d) ξ = k3/20,
e) ξ = −k4/20,
i wartość ωn = k5,
gdzie współczynniki k są wzięte z numeru albumu (patrz Tab.2).

Lab 06

• Przeczytać rozdziały ze skryptu R10: 10.1-10.2 oraz R2: 2.2
• Dla kaskady niewspółdziałającej zbiorników (IV-11) (R10: 10.2.1, str 59 lub Labora-
toria - opis ćwiczeń, 6.1, str 11) przygotować model uproszczony (zlinearyzowany).
Wyznaczyć wzory dla parametrów modelu przybliżonego: współczynniki linearyzacji,
punkty równowagi, maksymalna wartość przepływu.
Uwaga: do opracowania modelu dokładnego i uproszczonego pomocne mogą być slajdy
z wykładu 6 lub skrypt (R2: 2.2).

Lab 06a

• Dla kaskady współdziałającej zbiorników (IV-12) (R10: 10.2.1), na podstawie (I-58)
(R2: 2.2), przygotować model dokładny i uproszczony (zlinearyzowany). Wyznaczyć
wzory dla parametrów obu modeli: współczynniki linearyzacji, punkty równowagi, mak-
symalną wartość przepływów.

Lab 07

• Przeczytać rozdziały ze skryptu R:12-13
• Wyznaczyć model kaskady współdziałającej zbiorników (IV-12) (R10: 10.2.1) w postaci
równań stanu i transmitancji (wzory ogólne na zmiennych).

Mini-projekt

• P1 - Przeczytać rozdziały ze skryptu R: 1, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4.
• P2 - Policzyć wartości początkowe dla dowolnych punktów równowagi. Zlinearyzowaną
wersję swojego projektu (przy założeniu stałego przepływu fp) przedstawić w postaci
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równań stanu (wzory ogólne na zmiennych).
• P3 - Policzyć transmitancje dla zlinearyzowanej wersji swojego projektu (przy założe-
niu stałego przepływu fp).
Uwaga! Wzory mają być ogólne. Przy ich wyprowadzaniu korzystać z podanego układu
równań, bez uwzględniania założeń dodatkowych (np. przyjąć wszystkie podane para-
metry K, pomimo iż w otrzymanych wariantach mogą mieć wartość zero lub być sobie
równe).

Lab 12

• Przeczytać rozdziały ze skryptu R:15-16.

Lab 13

• Przeczytać rozdziały ze skryptu R:14, 17.
• Wybrać ze swojego projektu dwie transmitancje (w tym jedną, w której występuje
człon forsujący) i przedstawić w postaci iloczynu członów podstawowych.

Najczęściej popełniane błędy w Matlabie i Simulinku
(1) użycie przecinka zamiast kropki jako znaku dziesiętnego,
(2) użycie nazwy pliku takiej samej jak nazwy zmiennej;
(3) pominięcie znaku mnożenia np. przy mnożeniu dwóch nawiasów (a− 2) ∗ (b+ 4) lub
zmiennej przez nawias k ∗ (c− 6);

(4) użycie takich samych nazw dla skryptów Matlaba i schematów w Simulinku;
(5) zła kolejność zmiennych przy plocie (plot(x,y));
(6) złe ustawienie wartości bloku ToWorkspace: w polu Save Format powinno być Array;
(7) aby wykres z Simulinka był gładki należy ustawić w menu Simulation Parameters
odpowiednią wartość w polu Max step size (mniejszy np. 10−3);

(8) nieodpowiednie kolory w legendzie rysunku oznaczają najczęściej błędne wyrysowanie
prostej.

Nagłówek plików skryptowych
Wszystkie pliki skryptowe pisane na zajęciach powinny być rozpoczynane nagłówkiem:
(1) % imię, nazwisko, nr albumu lub kod osoby: 2 pierwsze litery imienia + 2 pierwsze
litery nazwiska + 4 ostatnie cyfry z numeru albumu (*)

(2) % grupa: dzień tygodnia, godzina
(3) % numer ćwiczenia
(*) np. Jan Kowalski o numerze albumu 221111 wpisze kod JaKo1111
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