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ĮVAdAs

Automatinio valdymo sistemos (toliau – AVS) leidžia vykdy-
ti įvairius gamybos procesus saugiai, tiksliai ir taupiai. Pagrindinė 
motyvacija naudoti automatinį valdymą yra žmonių ir aplinkos bei 
įrangos saugumas. Automatinio valdymo teoriją praktikoje naudoja 
valdymo sistemų inžinieriai projektuodami sistemas su nuspėjama 
elgsena. Esminis automatinio valdymo principas yra įvairiais jutikliais 
ir sensoriais išmatuoti valdomo įrenginio darbo parametrus ir naudo-
jant grįžtamąjį ryšį juos perduodi valdikliams, kurie galėtų padaryti si-
gnalo korekcijas, priklausomai nuo valdomojo dydžio nuokrypio nuo 
norimos vertės. Kai prietaisas ar įrenginys yra suprojektuotas dirbti be 
žmogaus įsikišimo koreguojant klaidas, jis yra vadinamas automatinio 
valdymo įrenginiu.

Tobulėjant technologijoms šiuolaikinė valdymo sistemų inžine-
rija yra XXI amžiaus sparčiai besivystanti sritis. Valdymo teorija per 
paskutiniuosius 100 metų gerokai pažengė į priekį. Sukurtos naujos 
matematinės metodikos įgalino didesniu tikslumu valdyti sudėtingas 
dinamines sistemas. Metodikos apima optimalaus valdymo pažangą 
1950–1960 metais, stochastinių, robastinių, adaptyvių ir optimalių 
valdymo metodų tobulinimą 1970–1980 metais. Plačiąja prasme val-
dymo sistemų inžinerija gali būti apibrėžta kaip automatinio valdymo 
teorijos taikymas praktikoje, pradedant nuo paprasčiausių namų apy-
vokos reikmenų kaip skalbimo mašina, ir baigiant koviniais naikintu-
vais ir kosminiais įrenginiais. Sistemos gali būti įvairios: mechaninės, 
elektrinės, skysčių, cheminės, finansinės, biologinės ir kt. Automatinio 
valdymo teorijoje, taikant matematinio modeliavimo ir analizės prie-
mones valdikliams projektuoti, stengiamasi pagilinti fizikinių sistemų 
sampratą įvesčių, išvesčių ir įvairių komponentų su skirtinga elgse-
na atžvilgiu. Sistemos gali būti nagrinėjamos tiek laiko, tiek dažnio, 
tiek kompleksinių dydžių srityse, priklausomai nuo projektuojamos 
problemos pobūdžio. Be automatinio valdymo šiuo metu nebūtų įma-
noma komunikacija per palydovus, erdvėlaivių skrydžiai į kosmosą, 
efektyvesnė ir saugesnė aviacija, transportas ir daugelis kitų sričių.  
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Valdymo sistemas dabar galime rasti visose pramonės šakose – 
pagamintų produktų kokybės kontrolė, automatinės surinkimo linijos, 
apdirbimo įrankių valdymas, ginkluotė, kompiuterija, transportavimo 
sistemos, jėgainės, robotika, mikroelektromechaninės sistemos, nano-
technologija. Valdymo teoriją galima taikyti ir socialinėms ekonomi-
nėms sistemoms nagrinėti. Viena iš inovatyviausių valdymo taikymo 
sričių yra automobilių pramonėje. Mes trokštame turėti išmaniuosius 
automobilius, kurie užtikrina maksimalų komfortą, saugumą ir kuro 
suvartojimo efektyvumą. Šiuolaikiniuose automobilyje galime rasti 
tokias išmaniąsias sistemas, kaip klimato kontrolė, automatinis greičio 
palaikymas, ABS, aktyvi amortizacija, prisitaikanti prie kelio dangos, 
pakeliančios automobilį aštrių posūkių metu spyruoklės, sukibimo 
kontrolės sistemos ir daugelis kitų. Šiuolaikinės pavaros ir perdavimo 
mechanizmai ir jutikliai gali būti sumontuota bet kokioje sistemoje – 
metalo apdirbimo staklėse preciziškumui padidinti, robotikoje grei-
tesniems ir tikslesniems judesiams atlikti, mikro- ir nanoelektrome-
chaninėse sistemose (MEMS ir NEMS) ir jų gamyboje, biomedicinos 
inžinerijoje kuriant dirbtinius raumenis, vaistų pristatymo sistemas ir 
kitokią pagalbinę techniką.

Šių metodikos nurodymų tikslas yra būsimus inžinierius supažin-
dinti su automatinio valdymo teorijos principais ir išmokyti juos tai-
kyti sprendžiant laboratorinių darbų ir namų darbų užduočių praktines 
problemas.
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1. LAborAtorinių dArbų metodikos 
nurodymAi

Laboratorinių darbų turinį sudaro:
1. Titulinis lapas;
2. Užduoties lapas;
3. Turinys;
4. Laboratorinis darbas Nr. 1
5. Laboratorinis darbas Nr. 2
6. Laboratorinis darbas Nr. 3
7. Laboratorinis darbas Nr. 4
Laboratorinis darbas Biomechanikos katedrai turi būti pateiktas 

A 4 formato lape  (titulinis lapas, užduotis, turinys, literatūros sąrašas) 
iki ____ m. ________ mėn. ____ d.

1.1. Laboratorinis darbas nr. 1.  
Pramoninio roboto kinematinės schemos sudarymas ir 

techninių charakteristikų nustatymas

darbo tikslas:
1) Susipažinti su roboto manipuliatoriaus judesiais ir nustatyti jų 

pobūdį, apskaičiuoti judrumo laipsnių skaičių;
2) Parašyti roboto kinematinės schemos struktūrinę formulę ir su-

daryti roboto kinematinę schemą;
3) Nustatyti pagrindines roboto darbo charakteristikas;
4) Apskaičiuoti roboto darbo zonos tūrį.

teorinė dalis
Pramoninis robotas (PR) – tai automatiškai veikiantis perprogra-

muojamas įrenginys, kurio manipuliatoriaus pavidalo vykdymo įtai-
sas imituoja žmogaus rankos judesius. Perprogramavimas – roboto 
gebėjimas automatiškai ar padedant operatoriui pakeisti valdymo 
prog ramą. Svarbiausi roboto komponentai (1.1 pav.) – manipuliato-
rius ir automatinė valdymo sistema. 
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Manipuliatorių sudaro kelios tiesiaeigio ar kampinio poslinkio ki-
nematinės poros, kurioms judesį suteikia elektrinės, pneumatinės ar hid-
raulinės pavaros. Manipuliatoriaus gale pritvirtintas darbo įtaisas, pvz., 
griebtuvas ar specialus įrankis (surinkimo įrankis, dažymo purkštukas, 
suvirinimo replės ir pan.), atlieka technologines operacijas ar pagalbi-
nius veiksmus. Roboto judesius valdo automatinė valdymo sistema, ku-
rią sudaro mikrokompiuteris ar mikroprocesorius, o kai kuriais atvejais 
ir sensoriniai įrenginiai (jutimo įtaisai). Kadangi robotas turi lanksčią 
valdymo sistemą, kuri lengvai vykdo įvairias daug judrumo laipsnių tu-
rinčio manipuliatoriaus judesių programas, jis gali atlikti daug funkcijų, 
t. y. gali būti perderinamas įvairiems technologiniams procesams. 

PR plačiausiai naudojami mašinų ir prietaisų gamyboje. Šie robo-
tai priklauso manipuliacinių robotų klasei. Dar yra mobilieji (judan-
tys) ir informaciniai robotai. Mobilieji robotai turi ratinę, vikšrinę arba 
žingsniuojančiąją važiuoklę su automatiškai valdomomis pavaromis. 
Gamyklose daug darbo rankų reikia detalėms, medžiagoms, įrankiams 
transportuoti cechuose nuo staklių arba į sandėlius. Šiuo atveju yra 
transportavimo robotai, kurie juda pagal programą valdomi kompiu-
terio. Informaciniams robotams priskiriamos kontrolės ir matavimo 
sistemos. Šiuo atveju automatizuojamas pats kontrolės procesas, t. y. 
detalių tiekimas į kontrolės poziciją, matavimas ir rūšiavimas.

1.1 pav. Pramoninio roboto schema
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Pagal valdymo tipą skiriami programiniai, adaptyvieji ir intelek-
tualieji (su dirbtinio intelekto elementais) robotai. 

Programinių robotų veiksmų seką nustato operatorius valdymo 
pultu. Po to robotas veikia automatiškai, daug kartų kartodamas nusta-
tytą programą. Technologinė aplinka, kurioje dirba tokie robotai, turi 
būti visiškai apibrėžta. Dėl to reikia tiksliai nustatyti detalių padėtį, 
taip pat tiksliai nustatyti erdvinius ryšius su kitais įrenginiais.

Adaptyvieji robotai tam tikru mastu gali prisitaikyti prie tech-
nologinio proceso metu besikeičiančios aplinkos, kuri iš anksto nėra 
griežtai nustatyta. Į šių robotų valdymo sistemų sudėtį įeina jėgos, 
momento, atstumo ir kitokie jutikliai, kurie padeda robotui adaptuotis 
prie besikeičiančios aplinkos. 

Intelektualieji robotai patys gali priimti sprendimus ir planuoti 
savo veiksmus atpažįstamoje besikeičiančioje aplinkoje ir šitaip atlik-
ti atmintyje nustatytą užduotį. Tokie robotai, turintys išorinės aplinkos 
jutiklius, keičiasi informacija su įrenginiais ir, sąveikaudami su kito-
mis valdymo priemonėmis, parodo intelektualios elgsenos požymius. 
Konstrukciniu požiūriu galima skirti PR sudėtines dalis (1.2 pav.).

1.2 pav. Roboto sudėtinės dalys
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Ant atraminių konstrukcijų montuojami visi PR įrenginiai ir agre-
gatai – tai korpusai, stovai, rėmai, portalai, vežimėliai. Manipuliacinė 
sistema – daugiagrandis erdvinis mechanizmas, kurio kinematinė 
grandinė yra atvira. Ji skirta darbo įtaisui ar manipuliavimo objektui 
perkelti ir jam orientuoti tam tikrame darbo zonos taške. Ši sistema 
lemia PR darbo zonos formą ir darbo įtaiso judesių pobūdį. 

PR gali būti skirstomi pagal jų montavimo būdą (1.3 pav.).

1.3 pav. Robotų montavimo variantai: a – montavimas ant pamato;  
b – gembinis montavimas ant įrenginio; c – tiltinis montavimas;  

d – mobilusis robotas

Kinematinių porų ir darbo įtaiso pavaros transformuoja judesio 
šaltinio energiją į manipuliatoriaus vykdymo grandžių mechaninį ju-
desį pagal PR valdymo sistemos komandos signalus. Pavarą sudaro 
judesio šaltinis (hidraulinis, pneumatinis, elektros variklis), perdavi-
mo mechanizmas, pavaros valdymo įrenginys. Vežimo įrenginys veža 
PR į reikiamą vietą. PR valdymo sistema formuoja ir išduoda valdymo 
signalus. Ji susideda iš valdymo pulto, atminties ir skaičiavimo įren-
ginio, taip pat iš technologinių įrenginių valdymo blokų. Informacinė 
matavimo sistema konstrukciškai įeina į PR valdymo sistemą. Ji renka 
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ir apdoroja pirminę informaciją apie PR mechanizmų ir elementų bū-
klę, taip pat apie išorinę aplinką. Ryšio sistema įgalina keistis infor-
macija tarp PR, operatoriaus, kitų robotų ir technologinių įrenginių.

PR technologines galimybes ir konstrukciją apibūdina keli svarbiau-
si parametrai: keliamoji galia, judrumo laipsnių skaičius, mobilumas, 
greitaveika, pozicionavimo tikslumas, pavarų ir valdymo sistemos tipas. 

Norint sudaryti pramoninio roboto kinematinę schemą, pirmiau-
siai reikia išnagrinėti visus roboto judesius. Judesiai gali būti grįžta-
mieji žengiamieji tiesialinijiniai (slenkamieji) ir grįžtamieji sukamieji. 
Kinematinėje schemoje ir struktūrinėje formulėje žengiamieji (slen-
kamieji) judesiai žymimi S1, S2, ..., Sn, sukamieji – φ1, φ 2, ..., φ n, o 
griebtuvas – G. Grandžių, realizuojančių slenkamąjį judesį (kairėje) ir 
sukamąjį judesį (dešinėje), žymėjimas kinematinėje schemoje pavaiz-
duotas 1.4 pav.

1.4 pav. Grįžtamųjų žengiamųjų ir grįžtamųjų sukamųjų judesių  
vaizdavimas robotų kinematinėse schemose

Judrumo laipsnių skaičius yra lygus manipuliatoriaus nepriklau-
somų koordinačių, kurios reikalingos jo padėčiai erdvėje apibrėžti, 
skaičiui, neįskaitant griebtuvo suspaudimo ir atleidimo judesių. Nuo 
judrumo laipsnių skaičiaus labai priklauso roboto universalumas. 
Roboto judrumo laipsnių skaičius apskaičiuojamas pagal formulę:

 W W W Wt p o= + + .  (1.1)

Čia Wt – transportavimo judesių skaičius, Wp – pernešimo judesių 
skaičius, Wo – orientavimo judesių skaičius.

Struktūrinė formulė vaizduoja judesių eiliškumą nuo pamato iki 
griebtuvo. Roboto struktūrinės formulės pavyzdys:
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 ϕ ϕ ϕ ϕ1 2 3 4 5→ → → → →S G  (1.2)

Robotų kinematinių schemų pavyzdžiai pateikti 1.5 ir 1.6 pav.

1.5 pav. Robotų kinematinių schemų pavyzdžiai

1.6 pav. Pramoninių robotų kinematinių schemų pavyzdžiai
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Keliamoji galia – tai didžiausia masė objekto (detalės, įrankio, įtai-
so), su kuriuo robotas gali manipuliuoti darbo zonoje. Superlengvieji 
robotai, kurių keliamoji galia iki 1 kg, naudojami detalėms štampuoti 
ir surinkti. Dažniausiai tai yra ciklinio valdymo greitaveikiai dviejų 
arba trijų judrumo laipsnių pneumatiniai robotai. Lengvųjų robo-
tų keliamoji galia yra iki 10 kg. Jie būna penkių arba šešių judrumo 
laipsnių, turi įvairių tipų pavaras ir valdymo sistemas. Vidutinės kelia-
mosios galios (iki 100 kg) robotai būna specialieji, specializuotieji ir 
universalieji. Jų pavaros dažniausiai būna hidraulinės, elektromecha-
ninės ir mišriosios, valdymas pozicinis, rečiau kontūrinis. Parenkant 
pramoninius robotus pagal keliamąją galią, reikia žinoti, kad didėjant 
manipuliatoriaus eigai ir poslinkių greičiui, keliamoji galia mažėja. 

Roboto mobilumą apibūdina jo atliekami judesiai: perkėlimo 
(transportavimo) judesiai tarp darbo pozicijų, nutolusių atstumu, 
didesniu už manipuliatoriaus darbo zonos matmenis; manipuliato-
riaus nustatymo judesiai darbo zonoje; griebtuvo orientavimo jude-
siai. Robotai būna stacionarieji ir mobilieji. Stacionarieji robotai turi 
nejud rų korpusą ir montuojami ant grindų prie naudojamų technologi-
nių įrenginių arba ant jų. 

Roboto greitaveika – tai didžiausi manipuliatoriaus griebtuvo li-
nijinių ir kampinių poslinkių greičiai darbo metu. Mašinų gamyboje 
dažniausiai naudojamų PR manipuliatorių linijinis greitis 0,5–1,2 m/s, 
kampinis greitis – π/2 ... π rad/s. 

Pozicionavimo tikslumas – tai roboto griebtuvo nustatymo tiks-
lumas reikiamame darbo zonos taške ir griebtuvo judesio trajektori-
jos sutikimas su užprogramuotąja, kuris įvertinamas nuokrypos dy-
džiu Δ (1.7 pav.). Nuo pozicionavimo tikslumo labiausiai priklauso 
PR konstrukcija ir techninės charakteristikos. Roboto manipuliatorius 
dažniausiai tvirtinamas gembiškai. Dėl to, didėjant jo siekiui, didėja 
griebtuvo svyravimų amplitudė ir mažėja pozicionavimo tikslumas. 
Pozicionavimo tikslumas taip pat priklauso nuo manipuliatoriaus po-
slinkių dydžio, greičio ir pagreičio, transportuojamo objekto masės ir 
matmenų. 
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1.7 pav. Pozicionavimo tikslumas

Robotizuotų gamybos sistemų komponavimą ir jų technines cha-
rakteristikas lemia naudojamųjų robotų konstrukcija. 

Funkcinės charakteristikos – kinematinių porų skaičius, jų tarpu-
savio išdėstymas ir rūšis; roboto grandžių poslinkių ir posūkių diapa-
zonas ir pozicionavimo tikslumas; darbo zonos forma, matmenys ir 
išdėstymas; roboto darbo programavimo metodas ir svarbiausios ko-
mandos; valdymo sistemos ryšio su kitais įrenginiais charakteristikos; 
roboto keliamoji galia; darbo įtaisų technologinės apkrovos; greičių ir 
pagreičių diapazonai; griebtuvų technologinės savybės.

Konstrukcinės charakteristikos – PR montavimo būdas; darbo 
erdvės forma, matmenys ir išdėstymas; judrumo laipsnių tarpusavio 
padėties reguliavimo būdai ir diapazonai; sisteminės pozicionavimo 
paklaidos; maksimalūs įsibėgėjimo ir stabdymo pagreičiai; manipu-
liatoriaus standumas; roboto masė, matmenys ir kt.

Eksploatacinės charakteristikos – patikimumo ir pataisomumo 
rodikliai; perderinimo naujam manipuliavimo objektui arba darbo re-
žimui trukmė; maitinimo šaltiniai ir naudojamoji galia; darbų sauga, 
kaina ir kt.

Roboto kinematinė sudėtis ir komponavimo schema (1.8 pav.) pa-
renkama atsižvelgiant į šiuos parametrus: 

– darbo erdvės bei zonos formą ir matmenis, 
– pozicionavimo tikslumą, 
– greitaeigiškumą, 
– energetinius parametrus, 
– įrenginių priežiūros patogumą, 
– konstrukcijos paprastumą, 
–  darbo įtaiso trajektorijos sutikimą su technologinio proceso rei-

kalavimais. 
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Darbo erdvė – tai aplinkos dalis, kurią užima robotas ir kurioje 
negali būti kitų technologinio komplekso įrenginių ir statybinių kons-
trukcijų. Darbo zona – tai erdvės dalis, kurioje gali judėti roboto darbo 
įtaisas. Darbo įtaiso poslinkiai darbo zonoje nustatomi manipuliato-
riaus perkėlimo (pernešimo) judrumo laipsniais. Darbo įtaisas orien-
tuojamas orientavimo judrumo laipsniais.

1.8 pav. Robotų komponavimo schemos:
a ir b – plokščia stačiakampė; c ir d –  plokščia polinė; e ir f – plokščia 

sudėtinga polinė; g ir h – polinė; i ir k – stačiakampė tūrinė;  
l ir m – cilindrinė; n – cilindrinė polinė; o – sferinė; p – sferinė polinė

Pagal tai, kurioje koordinačių sistemoje dirba, robotai skirstomi taip:
1) robotai, dirbantys plokščioje stačiakampėje koordinačių sis-

temoje. Jie turi dvi tarpusavyje statmenas slenkamąsias kinematines 
poras (slinkimo judrumo laipsnius) (1.8 pav., a, b);
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2) robotai, dirbantys plokščioje polinėje koordinačių sistemoje. 
Juos sudaro tarpusavyje statmenos sukamoji ir slenkamoji kinemati-
nės poros (1.8 pav., c, d);

3) robotai, dirbantys plokščioje sudėtingoje polinėje koordinačių 
sistemoje (1.8 pav., e, f);

4) robotai, dirbantys polinėje koordinačių sistemoje (1.8 pav., g, h);
5) robotai, dirbantys stačiakampėje (tūrinėje) koordinačių siste-

moje (1.8 pav., i, k);
6) robotai, dirbantys cilindrinėje koordinačių sistemoje (1.8 pav., 

l, m);
7) robotai, turintys vieną slenkamąją ir dvi sukamąsias kinemati-

nes poras su lygiagrečiomis ašimis ir dirbantys sudėtingoje cilindrinė-
je polinėje koordinačių sistemoje (1.8 pav., n);

8) robotai, dirbantys sferinėje koordinačių sistemoje (1.8 pav., o);
9) robotai, dirbantys sudėtingoje sferinėje polinėje koordinačių 

sistemoje (1.8 pav., p).
Praktikoje naudojami robotai pagal erdvinių poslinkių pobūdį 

dažniausiai skirstomi į keturias svarbiausias kategorijas (1.9 pav.):

1.9 pav. Konstrukcinės robotų schemos: 
a) stačiakampė; b) cilindrinė; c) sferinė; d) kampinė
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–  stačiakampėje koordinačių sistemoje dirbantys robotai 
(1.9 pav., a);

–  cilindrinėje koordinačių sistemoje dirbantys robotai (1.9 pav., b);
–  sferinėje koordinačių sistemoje dirbantys robotai (1.9 pav., c);
–  kampinėje koordinačių sistemoje dirbantys robotai (1.9 pav., d).
Kai detalės pernešamos sukamosiomis kinematinėmis poromis, 

robotų darbo įtaiso orientavimo judesiai turi būti susieti su jo per-
slinkimu darbo zonoje. Orientavimo judesiai gali būti kompensuojami 
atitinkamai išdėstant prižiūrimus įrenginius. Robotai, dirbantys sudė-
tingose sferinėse ar cilindrinėse koordinačių sistemose, dar vadinami 
anguliariaisiais. Tokie robotai paprastai turi 2–3 orientavimo judrumo 
laipsnius.

Pagrindiniais robotų parametrais laikoma: komponavimo sche-
mos tipas, valdymo sistemos rūšis, judrumo laipsnio poslinkio diapa-
zonai, keliamoji galia.

Programavimo būdai:
1. Ciklinės sistemos programuojamos fiziniu būdu nustatant me-

chaninius jungiklius į reikiamą padėtį ir rankiniu ciklogramų įvedimu 
į valdiklį. 

2. Pozicinės – kontūrinės sistemos programuojamos mašininiu 
kodu arba naudojant aukšto lygio programavimo kalbas. Taip pat nau-
dojamos specialiosios programavimo kalbos, pritaikytos konkretiems 
robotams. 

3. Adaptyvioms ir intelektinėms sistemoms būdingas automati-
zuotas programavimo būdas.

darbo priemonės:
–  pramoninis robotas „BRIG-10B“;
–  sekundometras;
–  metras (ruletė).

darbo atlikimo metodika:
1. Išnagrinėti ir apibūdinti visus pramoninio roboto „BRIG-10B“ 

judesius.
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2. Apskaičiuoti judrumo laipsnių skaičių.
3. Sudaryti roboto struktūrinę formulę.
4. Nubraižyti roboto kinematinę schemą.
5. Nustatyti tokias pagrindines roboto charakteristikas:
a)  techninės charakteristikos – judrumo laipsnių skaičius, kelia-

moji galia, pozicionavimo tikslumas;
b)  geometrinės roboto charakteristikos – rankos aukštis nuo ba-

zės, didžiausias rankos pasukimas apie vertikalią ašį, vertikalus 
rankos poslinkis, didžiausias rankos išsitiesimo spindulys, su-
skleistos rankos spindulys, didžiausias riešo pasisukimas apie 
horizontalią ašį, didžiausias skersinis griebtuvo pasislinkimas;

c)  kinematinės charakteristikos – vidutinis linijinis greitis be ap-
krovimo (vertikalus, horizontalus), vidutinis rankos pasisukimo 
kampinis greitis, vidutinis riešo pasisukimo kampinis greitis;

d)  energetinės charakteristikos – oro slėgis magistralėje, oro su-
naudojimas;

e)  valdymo sistemos charakteristikos – valdymo sistemos tipas, 
programavimo pobūdis, programuojamų judesių skaičius, nau-
dojama įtampa, išvystoma galia;

f) pramoninio roboto matmenys, masė.
6. Apskaičiuoti roboto darbo zonos tūrį.
7. Išvados.

darbo rezultatų pateikimas ataskaitoje:
1. Darbo tikslas.
2. Darbo priemonės.
3. Roboto judesių analizė.
4. Roboto struktūrinė formulė ir kinematinė schema.
5. Pagrindinės roboto charakteristikos įrašomos į 1.1 lentelę.
6. Roboto darbo zonos tūrio skaičiavimas.
7. Išvados.
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1.1 lentelė. Pagrindinės roboto charakteristikos

a) techninės charakteristikos Matavimo 
vienetai Rezultatai

1 Judrumo laipsnių skaičius, W
2 Keliamoji galia
3 Pozicionavimo tikslumas
b) Geometrinės roboto charakteristikos
1 Rankos aukštis nuo bazės
2 Didžiausias rankos pasukimas apie vertikalią ašį, φ1

3 Vertikalus rankos poslinkis
4 Didžiausias rankos išsitiesimo spindulys, Rmax

5 Suskleistos rankos spindulys, Rmin

6 Didžiausias riešo pasisukimas apie horizontalią 
ašį, φ2

7 Didžiausias skersinis griebtuvo poslinkis
c) kinematinėscharakteristikos
1 Vidutinis vertikalus linijinis greitis be apkrovimo, vv

2 Vidutinis horizontalus linijinis greitis be 
apkrovimo,vh

3 Vidutinis rankos pasisukimo kampinis greitis, ω1

4 Vidutinis riešo pasisukimo kampinis greitis, ω2

d) energetinės charakteristikos
1 Oro slėgis magistralėje, p
2 Oro sunaudojimas
e) Valdymo sistemos charakteristikos
1 Valdymo sistemos tipas
2 Programavimo pobūdis
3 Programuojamų judesių skaičius
4 Naudojama įtampa, U
5 Išvystoma galia, P
f) Pramoninio roboto gabaritai
1 Ilgis, L
2 Aukštis, A
3 Plotis, B
4 Masė, m
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kontroliniai klausimai
1. Kas yra pramoninis robotas ir iš kokių pagrindinių komponentų 

jis susideda?
2. Kaip skirstomi robotai pagal valdymo sistemos tipą?
3. Kaip gali būti robotai montuojami?
4. Kokie yra pramoninio roboto galimybes ir konstrukciją apibū-

dinantys svarbiausi parametrai?
5. Kas yra darbo erdvė ir darbo zona?
6. Kokie parametrai veikia roboto darbo zoną?
7. Apibūdinkite robotus, dirbančius stačiakampėje, cilindrinėje, 

sferinėje ir kampinėje koordinačių sistemose.
8. Ką parodo roboto struktūrinė formulė?
9. Kas yra roboto judrumo laipsnis?
10. Kokie yra roboto programavimo būdai ir kuo jie skiriasi?

1.2. Laboratorinis darbas nr. 2.  
Pramoninio roboto pneumatinės schemos sudarymas

darbo tikslas:
1) susipažinti su pneumatikos elementais;
2) nubraižyti pramoninio roboto „BRIG-10B“ pneumatinę schemą.

teorinė dalis
Pneumatinių sistemų apžvalga
Pneumatinės sistemos jau nuo seno buvo naudojamos sprendžiant 

nesudėtingus techninius uždavinius, tačiau jų vaidmuo ypač išryškė-
jo tik palyginti neseniai – pradėjus vystytis pneumatinės automatikos 
technologijoms. Tobulėjant pneumatiniams jutikliams, procesoriams 
ir vykdymo įtaisams susidarė prielaidos pneumatinėms automatikos 
sistemoms atsirasti ir vystytis.

Pagrindinė pneumatinių sistemų vystymosi kryptis – jų energe-
tinių ir eksploatacinių charakteristikų gerinimas, greitaeigiškumo ir 
patikimumo didinimas. 

Labai padidėjo reikalavimai, keliami suslėgtajam orui. Taikant 
pažangias gamybos technologijas iš kompresoriaus išeinantis oras fil-
truojamas ir džiovinamas.
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Naudojant pneumatines sistemas pramoniniuose robotuose ir au-
tomatizuojant surinkimo procesus būtina užtikrinti darbo įrenginių 
greitį 1–1,5 m/s, pozicionavimo tikslumą 0,1–1 mm, greitą įsibėgėji-
mą, švelnų stabdymą, mažus darbo įtaisų matmenis.

Darbo įrenginių greitis pneumatinėse sistemose yra iki 2,0 m/s, 
mažiausias oro darbo greitis – 5–6 m/s. Kai oro greičiai mažesni, atsi-
randa virpesiai ir darbo įrenginių judesio eigos netolygumas.

Pneumatiniai įrenginiai lengviau prižiūrimi ir pigesni už hidrau-
linius. Pneumatines sistemas ekonomiškai tikslinga naudoti tokiuose 
mechanizmuose, kuriuose darbo įrenginių apkrovos neviršija 30 kN, 
o pneumatinių cilindrų skersmuo atitinkamai yra 250 mm. Mažiausias 
cilindro skersmuo pneumatiniuose cilindruose – 12 mm.

Gamyklų magistralėse oro slėgis būna iki 0,63 MPa. Tačiau įvai-
raus profilio ir paskirties įmonėse jis svyruoja nuo 0,4 iki 0,7 MPa.

Pneumatinių sistemų trūkumai: staigūs darbo mechanizmo smū-
giai (dėl oro suslegiamumo), būtina naudoti tepimo medžiagas, pa-
lyginti mažas naudingumo koeficientas ir dideli matmenys, lyginant 
su hidraulinėmis sistemomis, negalima sustabdyti mechanizmo darbo 
eigos esant tarpinėms padėtims.

Jų privalumai tokie: didelis patikimumas ir patvarumas, paprasta 
konstrukcija, jos greitaeigės, saugios, neteršia aplinkos ir gaminamos 
produkcijos, todėl gali būti naudojamos poligrafijoje.

Kartu su pneumatinės automatikos sistemomis toliau tobulinami 
ir atskiri šių sistemų elementai, jiems gaminti naudojamos naujos me-
džiagos, tobulinamos gamybos technologijos ir projektavimo proce-
sai. Kai kurios pramoninės pneumatinių sistemų taikymo sritys: 

1. Kūnų padėties valdymo sistemos: fiksacija, pastūmimas, pozi-
cionavimas, orientavimas; 

2. Bendriausios naudojimo sritys: pakavimas, medžiagų tiekimas, 
matavimai, durų ar nuleidimo rampų kontrolė, gaminių tiekimas, ga-
minių pasukimas ar apvertimas, rūšiavimas, štabeliavimas, štampavi-
mas ir presavimas;

3. Įvairios gamybinės ir darbo operacijos: gręžimas, tekinimas, 
frezavimas, pjovimas, šlifavimas, formavimas, kokybės kontrolė. 
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Suslėgto oro privalumai ir specifinės charakteristikos: 
Ištekliai: oro yra iš esmės visur ir neribotais kiekiais. 
Transportabilumas: oras lengvai transportuojamas vamzdžiais 

net gana dideliais atstumais. 
Kaupimo galimybė: nebūtina visą laiką naudoti kompresorių. 

Suslėgtas oras gali būti kaupiamas specialiuose rezervuaruose ir pri-
reikus naudojamas. Rezervuarus galima transportuoti. 

Temperatūros įtaka: suslėgtas oras yra nelabai jautrus temperatū-
ros svyravimams. Jį galima naudoti net ekstremaliomis temperatūros 
sąlygomis. 

Sprogstamumas: suslėgtas oras kelia minimalią sprogimo ar gais-
ro riziką, vadinasi, užtenka nebrangios apsaugos nuo sprogimų. 

Švarumas: kai dirbama be specialių oro tepimo sistemų, panau-
dotas oras išlieka švarus. Toks oras, išeinantis per nuotėkio angas ar 
pneumatinės sistemos elementus, aplinkos neteršia. Tai labai svarbu 
maisto, medienos ar lengvojoje pramonėje. 

Elementų kaina: pneumatinių sistemų elementai yra paprastos 
konstrukcijos ir todėl palyginti pigūs. 

Greitaveika: suslėgtas oras – tai greita darbo priemonė. Galima 
gauti didelius darbinius greičius. 

Reguliuojamumas: naudojant suslėgtą orą, galima sklandžiai re-
guliuoti jėgą ir greitį.

Apkraunamumas: pneumatiniai įrenginiai gali būti apkraunami, 
kol visai sustos, taigi jie yra atsparūs perkrovoms. 

Norint tiksliai apibrėžti pneumatinių sistemų naudojimo sritis, 
reikia išvardyti ir neigiamas jų savybes: 

Paruošimas: pneumatinėse sistemose naudojamas suslėgtas oras 
turi būti gerai paruoštas. Jame neturi būti teršalų ir kondensato. 

Spūdumas: dėl oro spūdumo ne visuomet galima garantuoti vie-
nodo ir pastovų stūmoklio greičio. 

Išvystoma jėga: suslėgtas oras yra ekonomiškas tik tam tikrame 
darbo jėgų diapazone. Kai slėgis sistemoje 6–7 barai (600–700 kPa), 
priklausomai nuo eigos ir greičio, išvystoma jėga neviršija 20 000 ir 
30 000 N. 
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Triukšmas: išmetamas oras sukelia triukšmą. Triukšmui mažinti 
reikia naudoti garso sugeriamąsias medžiagas ir duslintuvus. 

Kaina: suslėgtas oras yra palyginti brangi energijos tiekimo prie-
monė. Aukštą energijos kainą iš dalies kompensuoja nebrangūs ele-
mentai ir didesnis patikimumas.

Pneumatiką lyginant su kitomis energetinėmis sistemomis, pažy-
mėtina, kad suslėgtą orą galima naudoti ir kaip valdymo, ir kaip darbo 
aplinką. Tai įgalina kurti visiškai pneumatines sistemas, susidedančias 
iš pneumatinių signalų formuotuvų (jutiklių), pneumatinių valdymo 
schemų (procesorių) ir pneumatinių vykdymo įtaisų (pavarų).

Oro tiekimo sistema
Pneumatinei sistemai turi nestigti reikiamos kokybės suslėgto 

oro. Kompresoriumi suslėgtas oras apytikriai iki 1/7 pradinio jo tūrio 
yra tiekiamas į gamyklos oro tiekimo sistemą (1.10 pav.). Reikiama 
suslėgto oro kokybė gaunama, kai, prieš tiekiant į valdymo sistemą, 
jis apdorojamas specialia oro paruošimo įranga. Kai oras tinkamai pa-
ruoštas, labai sumažėja sutrikimų kiekis. 

1.10 pav. Oro tiekimo sistema

Paprastai pneumatinė įranga projektuojama esant maksimaliam 
8–10 barų (800–1000 kPa) slėgiui, bet faktiškai ekonomiškumo su-
metimais rekomenduojama naudoti 5 ar 6 barų (500–600 kPa) slėgį. 
Atsižvelgiant į slėgio nuostolius oro skirstymo linijoje, reikia pasi-
rinkti kompresorių, galintį išvystyti 6,5–7 barų (650–700 kPa) slėgį. 

Pneumatinėse sistemose dažniausiai naudojami tūriniai stūmokli-
niai ir rotoriniai bei dinaminiai išcentriniai kompresoriai.
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Norint sumažinti slėgio svyravimus, naudojamas resiveris. 
Normaliai veikiantis kompresorius pripildo resiverį iki nustatyto slė-
gio. Resiveris tampa bet kuriuo metu prieinamu suslėgto oro sandėliu. 
Dėl to sumažėja kompresoriaus junginėjimo dažnis.

Energijos tiekimo sistemų simboliai gali būti individualūs arba pa-
teikiami kaip naudotų elementų kombinacija. Atsižvelgiant į sistemos 
paskirtį ir sudėtingumą, pasirenkami paprastesni arba detalesni sim-
boliai. Kai reikia parodyti specialias naudotas technines priemones, 
pavyzdžiui, norint pabrėžti netepamo (nealyvuoto) oro ar mikrofiltra-
vimo būtinumą, imami detalizuoti simboliai. Kai visiems elementams 
yra bendras standartinis oro tiekimo mazgas, užtenka supaprastintos 
simbolikos. Detalesnė simbolika patogesnė ieškant gedimų. Tačiau 
detalės neturi apsunkinti schemos skaitymo.

Oro tiekimo įrangos sutartinis žymėjimas pateiktas 1.2 lentelėje.

1.2 lentelė. Oro tiekimo įrangos sutartinis žymėjimas

Oro tiekimo įranga

Pastovaus našumo  
kompresorius

Oro resiveris ir „T“ jungtis

Oro paruošimo sistema
Oro paruošimo modulį sudaro šie mazgai: 
Suslėgto oro filtras sulaiko teršalus ir susikondensavusį vande-

nį per jį einančio oro sraute. Suslėgtas oras patenka į filtro taurę per 
nukreipiamuosius plyšelius. Išcentrinių jėgų atskiriamos skysčio ir 
nešvarumų dalelės susirenka apatinėje taurės dalyje. Susikaupęs kon-
densatas turi būti išleidžiamas anksčiau, negu pasiekia viršutinę ribą, 
priešingu atveju oro srovė gali jį vėl įsiurbti. 
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Vandens separatorius – skirtas kondensatui, susidarančiam su-
spaudžiant ir atšaldant orą, surinkti ir iš jo išvalyti alyvą.

Slėgio reguliatorius darbo linijoje turi palaikyti pastovų reikiamą 
slėgį (antrinį slėgį), nepaisant nei slėgio tiekimo linijoje (pirminio slė-
gio) svyravimų, nei oro suvartojimo kitimo. 

Suspausto oro tepimo įtaisas, kurio paskirtis – įpurkšti į oro pa-
skirstymo sistemos atšaką alyvos dozę, reikalingą pneumatinės siste-
mos vykdymo įtaisams ar galiniams pneumatinės sistemos valdymo 
elementams tepti. 

Manometras parodo oro slėgį sistemoje barais (1 bar = 105 Pa). 
Čiaupas skirtas pratekančio oro srautui reguliuoti.
Šių elementų matmenys ir tipai turi būti suderinti, atsižvelgiant 

į jų naudojimo pobūdį ir valdymo sistemos reikmes. Oro paruošimo 
modulis jungiamas kiekvienos iš tinklo maitinamos pneumatinės sis-
temos įėjime ir garantuoja kokybiško oro tiekimą, sprendžiant bet kurį 
individualų uždavinį.

Oro paruošimo įrangos sutartinis žymėjimas pateiktas 1.3 lentelėje.

1.3 lentelė. Oro paruošimo įrangos sutartinis žymėjimas

Oro paruošimo įranga

Filtras

Rankomis valdomas vandens sepa-
ratorius

Oro tepimo įtaisas
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Oro paruošimo įranga

Derinamasis slėgio reguliatorius su 
išleidimo vožtuvu

Oro dalelių atskyrimo ir filtravimo 
filtras

Kombinuotieji simboliai

Supaprastintas oro paruošimo gru-
pės simbolis

Supaprastintas oro paruošimo gru-
pės neįpurškiant alyvos simbolis

Sutartinis oro paruošimo grupės 
elementų žymėjimas

Suslėgtojo oro šaltinis

1.4 lentelėje pateikiami kai kurių svarbių pagalbinių pneumatikos 
elementų, naudojamų sudarant pneumatines automatikos sistemas, 
simboliai. Tai išleidimo portų, optinių indikatorių ir schemos elemen-
tų sujungimo būdų vaizdavimo simboliai.

1.3 lentelės pabaiga
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1.4 lentelė. Papildomi įtaisai

Papildomi  įtaisai

Čiaupas

Manometras

Optinis indikatorius

Duslintuvas

Išmetimo portas

Pastovusis linijų sujungimas

Vykdymo įtaisai 
Dėl konstrukcijos paprastumo,  gero mechaninio suderinamumo 

su tiesinio judesio mechanizmais, lengvai automatizuojamos gamybos 
ypač plačiai paplito pneumatiniai cilindrai. Tiesiaeigiai vykdymo įtai-
sai arba cilindrai skirstomi pagal konstrukciją ir valdymo būdą. Pagal 
konstrukciją juos galima skirstyti į dvi grupes:

–  vienkrypčius pneumatinius cilindrus;
–  dvikrypčius pneumatinius cilindrus.
Vienkrypčiai cilindrai gali išvystyti jėgą tik viena kryptimi (jie 

turi tik vieną prijungimo prie suslėgto oro linijos angą). Cilindro kotą 
į pradinę padėtį grąžina jo viduje įmontuota spyruoklė arba išorinė 
jėga. Vienkrypčiai cilindrai naudojami ten, kur svarbu, kad įtaisas 
būtų  kompaktiškas, ir reikalinga nedidelė eiga:

–  ruošinių tiekimo įtaisuose;
–  ruošinių griebtuvų įtaisuose;
–  gaminių išstūmimo įtaisuose ir pan.
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Dvikrypčiai cilindrai turi dvi prijungimo angas, todėl suslėgtas 
oras gali būti tiekiamas tiek iš vienos, tiek iš kitos stūmoklio pusės. 
Taigi, dvikryptis cilindras gali išvystyti jėgą bet kuria kryptimi.

Dar naudojami bekočiai su derinamuoju amortizatoriumi, tande-
miniai (suporuoti), teleskopiniai, plunžeriniai, diferenciniai, membra-
niniai, daugiapoziciniai ir kitokių konstrukcijų pneumatiniai cilindrai 
(1.5 lentelė).

Atskirą pneumatinių cilindrų grupę sudaro pasukamieji vykdymo 
įtaisai. Pasukamieji vykdymo įtaisai yra skirstomi į riboto ir neriboto 
posūkio kampo įtaisus. Pneumatiniai varikliai – tai paprastai didelio 
greičio ir neriboto posūkio kampo įtaisai, kurių greitis gali būti pasto-
vus arba reguliuojamas. 

Riboto posūkio kampo įtaisai gali būti pastovios arba reguliuoja-
mos eigos. Atsižvelgiant į greitį ir apkrovos dydį, pasukamuosiuose 
vykdymo įtaisuose gali būti įrengta amortizacija. Dažnai pasitaikanti 
plokštelinio cilindro konstrukcija primena suriestą cilindrą. Kita re-
alizacija – krumpliastiebis mechanizmas, tiesinį judesį keičiantis į 
sukamąjį. Tam tikriems uždaviniams spręsti naudojami cilindrai, for-
muojantys abu – sukamąjį ir slenkamąjį – judesius kartu arba atskirai.

1.5 lentelė. Vykdymo įtaisai

Vienkryptis cilindras

Dvikryptis cilindras

Dvikotis cilindras 

Dvikryptis cilindras su nederinamuoju 
amortizatoriumi vienoje pusėje
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Bekotis magnetinis cilindras

Plunžerinis vienkryptis cilindras

Teleskopinis cilindras

Membraninis cilindras

Dvikryptis sukamojo judesio cilindras

Atsižvelgiant į specifinius  gamybinės aplinkos reikalavimus, 
pneumatiniai cilindrai gaminami ir iš specialių  medžiagų, pavyzdžiui, 
iš nerūdijančiojo plieno (maisto pramonėje), specialių plastmasių (esant 
agresyviajai aplinkai), be vario junginių (stiklo pramonėje) ir pan.

Skirstytuvai 
Skirstytuvai – tai įtaisai, nustatantys oro tekėjimo kryptį. Paprastai 

jie atlieka vieną ar kelias funkcijas: nukreipia orą į atitinkamas li-
nijas, nutraukia oro tekėjimą, blokuodami liniją arba sujungdami ją 
su atmosfera per išmetimo portą. Skirstytuvą apibūdina prijungimų 
(portų) arba kanalų ir galimų pozicijų skaičius. Skirstymo pozicijų 
ženk linimas pateiktas 1.6 lentelėje. Pateikiama papildoma informacija 
apie skirstytuvo valdymo (perjungimo iš vienos pozicijos į kitą) būdą. 
Skirstytuvo konstrukcija turi įtakos jo srovinėms charakteristikoms, 
tokioms kaip debitas, slėgio nuostoliai ir kai kuriais atvejais persi-
jungimo trukmė. Palyginti su kitais pneumatinės sistemos elementais, 

1.5 lentelės pabaiga



29

skirstytuvo simbolis adekvačiai atskleidžia jo veikimo pobūdį. Tas 
pats simbolis naudojamas skirtingų principų, konstrukcijų ir charakte-
ristikų skirstytuvams vaizduoti. 

1.6 lentelė. Skirstymo pozicijų ženklinimas

Skirstytuvo pozicija vaizduojama 
kvadratu

Kvadratų skaičius atitinka skirsty-
tuvo pozicijų skaičių

Linija vaizduoja kanalą, o  
rodyklė – srauto kryptį

Uždari kanalai vaizduojami „T“ 
formos simboliais

Prijungimo linijos vaizduojamos 
už kvadrato ribų

Skirstytuvai vaizduojami, nurodant valdomų prijungimų ir gali-
mų padėčių skaičių (1.7 lentelė). 

1.7 lentelė. Prijungimo linijos ir skirstytuvų padėtys

Linijų skaičius / pozicijų skaičius 
skirstytuve Vaizdavimas

2/2 skirstytuvas

3/2 skirstytuvas
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4/2 skirstytuvas

5/2 skirstytuvas

5/3 skirstytuvas

Nuorodos prie portų yra labai svarbios, kai elementus vaizduo-
jantys simboliai ir patys vožtuvai naudojami realiose sistemose. Kad 
būtų galima patikrinti, ar prijungimai ir vožtuvai tikrai yra savo vie-
tose, būtina išlaikyti sąryšį tarp schemoje pavaizduotų ir panaudotų 
elementų. Taigi visi schemoje pateikti simboliai turi turėti nuorodas, o 
visi panaudotieji elementai turi būti paženklinti teisingais simboliais 
su nuorodomis.

Skirstytuvo konstrukcija lemia jo ilgaamžiškumą, valdymo 
jėgą, perjungimo trukmę, valdymo ir prijungimų pobūdį, matmenis. 
Skirstytuvai būna įvairių konstrukcijų: 

1) vožtuviniai: su rutuliniais ir diskiniais vožtuvais;
2) plunžeriniai: su cilindriniais, plokščiaisiais ir galiniais plunžeriais.
Vožtuvinių skirstytuvų kanalai yra uždaromi ir atidaromi naudo-

jant rutulinius, diskinius, lėkštinius arba kūginius elementus. Paprastai 
vožtuvai sandarinami elastingais sandarinimo elementais. Šiuose 
skirstytuvuose mažai besitrinančių paviršių, todėl jie yra ilgaamžiai. 
Jie mechaniškai atsparūs ir nejautrūs teršalams. Tačiau jiems valdyti 
reikalinga palyginti didelė jėga, nes reikia įveikti spyruoklės ir suslėg-
to oro pasipriešinimą. 

Plunžerinių skirstytuvų kanalai įjungiami ir išjungiami cilindri-
niais, plokščiaisiais arba galiniais plunžeriais. 

1.7 lentelės pabaiga
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Dvikanaliai dviejų pozicijų skirstytuvai (2/2 tipo skirstytuvai) turi 
du portus ir gali užimti dvi padėtis. Jie naudojami tik kaip jungikliai ir 
gana retai, kadangi gali tik sujungti suslėgto oro liniją su vartotoju, o 
ją atjungiant iš vartotojo linijos nepašalina oro. 

Kai reikia iš atjungtos vartotojo linijos pašalinti orą, naudojami 
3/2 tipo skirstytuvai. Paprastai 2/2 tipo skirstytuvai, panašiai kaip ir 
3/2 tipo skirstytuvai, yra su rutuliniais vožtuvais. Jie dažniausiai val-
domi mechaniniu arba pneumatiniu būdu. 

Trikanaliai dviejų pozicijų skirstytuvai (3/2 tipo skirstytuvai) – tai 
signalus generuojantys skirstytuvai, galintys išėjime suformuoti arba 
panaikinti pneumatinį signalą. 3/2 tipo skirstytuvas turi tris portus ir 
gali užimti dvi padėtis. Skirstytuvo išėjimo signalas gali būti panaiki-
namas per išmetimo portą 3(R). Esant pradinei padėčiai, skirstytuvas 
per išmetimo portą 3(R) sujungia išėjimo portą 2(A) su atmosfera. 
Tokie skirstytuvai naudojami vienkrypčiams cilindrams.

1.11 pav., a schemoje 3/2 tipo skirstytuvas 1.1 valdo vienkryptį 
1.0 cilindrą. Iš pradžių mygtukas, kuriuo valdomas skirstytuvas, laiko 
uždarytą 1(P) portą, o cilindro portas per 3(R) portą yra sujungtas su 
atmosfera. Paspaudus mygtuką, suslėgtas oras iš 1(P) porto nukreipia-
mas į 2(A) portą, ir cilindras, nugalėdamas spyruoklę, išstumia kotą. 
Atleidus mygtuką, spyruoklė grąžina skirstytuvą, o cilindro spyruoklė 
grąžina cilindro kotą.

1.11 pav. Skirstytuvų valdymo schemos
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Dvikrypčiam cilindrui valdyti (1.11 pav., b) naudojami 4/2 arba 
5/2 tipo skirstytuvai. Abiem atvejais esant pradinei padėčiai oras tie-
kiamas iš 1(P) porto į 2(B) portą, o 4(A) portas yra sujungtas su atmos-
fera. Esant pradinei padėčiai suslėgtas oras palaiko įtrauktą cilindro 
kotą. Nuspaudus rankinį vožtuvą, portas 4(A) tampa aktyvus, o portas 
2(B) sujungiamas su atmosfera. Cilindras išstumia kotą ir palaiko jį 
išstumtą tol, kol atleidžiamas mygtukas. Toks 4/2 tipo skirstytuvas turi 
tik vieną oro šalinimo portą 3(R).

Skirstytuvai gali atlikti ir jutiklio, ir procesorinio elemento, ir val-
dymo įtaiso funkcijas. Kai skirstytuvas naudojamas cilindro judėjimui 
valdyti, jis yra vykdymo grupės elementų valdymo įtaisas. Valdymo 
schemoje naudojamas skirstytuvas gali būti laikomas procesoriniu 
elementu. Kai jis pasitelkiamas judesiams fiksuoti – gali būti laiko-
mas jutikliu. Skirstytuvo valdymo būdas ir jo vieta schemoje ir lemia 
skirstytuvo funkcijas. 

Valdymo metodo simbolinis vaizdavimas
Skirstytuvų valdymo būdas priklauso nuo jam keliamų reikala-

vimų. Taikomi įvairūs skirstytuvų valdymo būdai: mechaninis, pneu-
matinis, elektrinis ir kombinuotas (1.8 lentelė). Valdymo metodo sim-
bolius reglamentuoja standartas ISO 1219. Pasirenkant skirstytuvus, 
reikia atsižvelgti į jų įjungimo ir išjungimo būdus. Dažnai šie būdai 
būna skirtingi. Abu būdai nurodomi simboliais priešingose vožtuvą 
vaizduojančios figūros pusėse. Taip pat gali būti nurodyti ir pagalbi-
niai valdymo būdai, pavyzdžiui, rankinio nustatymo mygtukai. 

1.8 lentelė. Skirstytuvų valdymo būdo žymėjimas

Rankinis valdymas

Bendrasis rankinis valdymas

Valdymas mygtuku
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Rankinis valdymas

Svirtinis valdymas

Valdymas pedalu

Mechaninis valdymas

Kumšteliu

Ritininiu kumšteliu

Svirtele su atsilenkiančiu ritinėliu

Spyruokle

Centruojančiomis spyruoklėmis

Pneumatinis valdymas

Tiesioginis pneumatinis poveikis

Netiesioginis pneumatinis poveikis 
(stiprintuvu)

Valdoma išjungiant slėgį

1.8 lentelės tęsinys
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Elektromagnetinis valdymas

Elektromagnetu

Dviem elektromagnetais

Kombinuotas valdymas
Netiesioginis elektrinis ir pagalbi-
nis rankinis valdymas naudojant 

pneumatinį stiprinimą

Pneumatikos simboliai ir standartai
Kuriant pneumatikos sistemas, grandinės ir elementai vaizduo-

jami vienodu metodu. Elementus vaizduojantys simboliai, privalo at-
skleisti tokias jų charakteristikas: 

–  Elemento funkcijas; 
–  Elementoįjungimo ir išjungimo metodus; 
–  Portų kiekį (juos pažymint identifikuoti); 
–  Elemento būsenų kiekį; 
–  Bendrą veikimo principą; 
–  Supaprastintą oro srauto kelią. 
Simboliai neparodo tokių charakteristikų: 
–  Elemento dydžio ir matmenų; 
–  Gamintojo, gamybos ypatumų ir kainos; 
–  Portų orientacijos; 
–  Fizinių elemento detalių; 
–  Jokių sujungimų, išskyrus išorinius prijungimus. 
Pneumatikoje naudojami simboliai reglamentuojami DIN 

ISO1219 standarte „Srautinių įtaisų ir sistemų grandinių simboliai“. 

Principinių schemų sudarymas 
Principinės schemos elementai turi būti išdėstyti taip, kaip val-

dymo sistemoje sklinda informacijos srautai, t. y. signalas turi būti 
perduodamas iš schemos apačios į viršų. Svarbus elementas – energi-

1.8 lentelės pabaiga
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jos šaltinis turi būti įjungtas į schemą. Energijos šaltinį vaizduojantys 
elementai pateikiami schemos apačioje. Pagrindinių elementų dydžiai 
nurodyti 1.9 lentelėje. Energijos šaltinio simbolinis atvaizdas gali būti 
supaprastintas ar detalizuotas. Didesnėse schemose energijos tiekimo 
dalį (paruošimo modulį, įjungimo vožtuvą, įvairius paskirstymo pri-
jungimus) galima pavaizduoti atskirai. Principinių schemų pavyzdžiai 
pateikti 1.12 paveiksle.

1.9 lentelė. Pagrindinių elementų dydžiai principinėse pneumatinėse schemose

Skirstytuvas 

Kompresorius

Cilindras

Resiveris

Filtras, oro tepimo įtaisas, van-
dens separatorius
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Čiaupas 

Manometras, slėgio šaltinis

Pastaba. Elemento matmens dydis B pasirenkamas laisvai. Šiame laboratoriniame darbe reko-
menduojame rinktis B = 1,5.

1.12 pav. Principinių schemų pavyzdžiai

1.9 lentelės pabaiga
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1.13 pav. Principinių schemų pavyzdžiai

1.14 pav. Principinių schemų pavyzdžiai



38

darbo priemonės:
–  pramoninis robotas „BRIG-10B“.

darbo atlikimo metodika:
1. Susipažinti su pneumatikos elementais – tai oro paruošimo 

grandies elementai, darbiniai cilindrai, oro skirstytuvai ir pan.
2. Nubraižyti pramoninio roboto „BRIG-10B“ pneumatinę sche-

mą, laikantis pateiktų reikalavimų.
3. Išvados.

darbo rezultatų ataskaitoje nurodoma:
1. Darbo tikslas.
2. Darbo priemonės.
3. Trumpas pagrindinių pneumatikos elementų, naudojamų pra-

moniniame robote „BRIG-10B“, aprašymas.
4. Pramoninio roboto „BRIG-10B“ pneumatinė schema.
5. Išvados.

kontroliniai klausimai
1. Nurodykite pneumatinių sistemų privalumus ir taikymo sritis.
2. Kokie yra pneumatinių sistemų trūkumai?
3. Apibūdinkite oro tiekimo sistemos įrangą, jos funkcijas ir su-

tartinį žymėjimą.
4. Apibūdinkite oro paruošimo sistemos įrangą, jos funkcijas ir 

sutartinį žymėjimą.
5. Išvardykite vykdymo įtaisus, nurodykite jų konstrukcijos ypa-

tumus ir veikimo principą.
6. Kokia yra oro skirstytuvų paskirtis?
7. Kokie būna skirstytuvai?
8. Kokie yra skirstytuvų valdymo būdai?
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1.3. Laboratorinis darbas nr. 3.  
Pramoninio roboto programavimas, ciklogramos ir  

funkcinės valdymo schemos sudarymas

darbo tikslas:
1) Pagal darbo užduotį sudaryti judesio formulę, laikų lentelę, ap-

skaičiuoti bendrą ciklo laiką.
2) Nubraižyti roboto judesio ciklogramą.
3) Sudarytą judesio formulę įvesti į roboto valdymo programą.
4) Išnagrinėti valdymo sistemos elementus.
5) Sudaryti pramoninio roboto funkcinę valdymo schemą.

darbo užduotis:
Iš pradinės padėties perkelti roboto griebtuvą prie ruošinių stalo, 

griebtuvu paimti ruošinį, įdėti į apdirbimo stakles, atitraukti griebtuvą 
į pradinę padėtį ir laukti, kol detalė bus apdirbta. Kai apdirbimas baig-
tas, paimti detalę iš staklių, nunešti ant ruošinių stalo ir grąžinti roboto 
griebtuvą į pradinę padėtį.

teorinė dalis
Judesio formulei sudaryti roboto judesiai žymimi taip:
A – rankos ištiesimas; B – rankos pasukimas; C – rankos pakėli-

mas; D – riešo pasukimas; E – žnyplių sugriebimas; F – tarpinis su-
stabdymas; G – skersinis griebtuvo persislinkimas; 2 – staklių gnybtų 
suspaudimas; 4 – detalės paleidimas iš staklių; p0 – pauzė, TD – detalės 
apdirbimo laikas. Indeksas „+“ reiškia judesį pirmyn, indeksas „–“ 
reiškia judesį atgal, pvz.: A+, B–.

Judesio formulės pavyzdys:

 B p A p A p B1 0 0 0 1
+ + − −→ → → → → → →  

Bendras ciklo laikas: 

 T t t t t t t tciklo B p A p A p B
= + + + + + + ++ + − −

1 0 0 0 1
  (1.3)

Judesio ciklogramos pavyzdys pateiktas 1.15 pav.
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1.15 pav. Roboto judesio ciklogramos pavyzdys

Pneumatinio pramoninio roboto valdymo sistemos aprašymas ir 
jos charakteristikos

Valdymo sistema skirta naudoti su įrenginiais, kurie valdomi dis-
krečiaisiais (skaitmeniniais, įjungta-išjungta) signalais. Robotas gali 
būti valdomas numatytos trukmės impulsų sekomis arba jutiklių sig-
nalais. Sistema įgalina naudoti 16 valdymo signalų linijų ir 8 linijas 
jutikliams prijungti. Papildomai galima prijungti 8 analoginio signalo 
jutiklius, tačiau roboto valdymo programoje „Robot66“ jie nenaudo-
jami. Šie kanalai gali būti skirti kompiuterizuotam duomenų surinki-
mui iš įvairių analoginių jutiklių naudojant programas „Ebiol-lt“ arba 
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„Pagreitis“. Tais atvejais, kai robotui valdyti norima naudoti analogi-
nio signalo jutiklius, būtina paprasčiausiomis elektroninėmis schemo-
mis jutiklio išėjimo analoginį signalą paversti diskrečiuoju (įjungta-
išjungta) signalu ir prijungti prie diskrečiojo signalo jutiklių įvesties 
linijų. Pneumatinio roboto valdymo sistemą sudaro šie pagrindiniai 
moduliai: 

1) kompiuterizuotas duomenų įvesties ir valdymo įrenginys;
2)  optinis kompiuterinio įvesties ir valdymo įrenginio ir roboto 

suderinimo blokas;
3) vykdančiųjų relių, montuojamų kompiuteryje, blokas. 
Robotui valdyti panaudoti 7 kanalai (B registras), taigi kitos 8 

linijos gali būti naudojamos kitiems įrenginiams valdyti (C registras), 
registras A naudojamas kaip diskrečiojo signalo iš jutiklių įvesties 
prievadas. 

Pneumatinio pramoninio roboto valdymo įrenginys apima uni-
versalaus kompiuterinio įvesties ir valdymo  įrenginio funkcijas bei  
optinio signalų suderinimo įrenginio funkcijas ir yra skirtas tolydie-
siems (analoginiams) signalams registruoti ir diskretiesiems (skaitme-
niniams) elektriniams signalams registruoti bei generuoti. Įrenginys 
prie kompiuterio prijungiamas per lygiagretųjį (spausdintuvo) prieva-
dą (LPT). Jis gali būti prijungtas prie įvairių PC genties kompiuterių, 
kurių LPT (spausdintuvo prievadas veikia EPP (išplėstinio spausdin-
tuvo prievado) režimu.

Pneumatinio pramoninio roboto  valdymo įrenginys realizuoja 
šias funkcijas:

1. Programuojamą diskrečiosios (skaitmeninės) informacijos iš-
vesties funkcija:

a) 8 bitų (linijų) išvestis – B registras (naudojamas robotui valdyti).
b)  8 bitų (linijų) išvestis – C registras (gali būti naudojamas kitam 

įrenginiui valdyti).
c)  8 bitų (linijų) įvestis – A registras (naudojamas jutikliams, for-

muojantiems diskrečiuosius signalus išėjime, prijungti).
Valdymo sistemoje aktyvus yra signalas, kurio loginis lygis „0“ 

(įtampa mažesnė kaip 0,5 V).
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2. Programuojamų laiko intervalų formavimo funkcija:
a)  32 bitų programuojamas laikmatis, minimali programuojama 

laiko intervalo trukmė 2 mikrosekundės, maksimali – 6 valan-
dos (skaitikliai 0, 1);

b) kvarcinis 2 MHz etaloninis dažnio generatorius;
c) 16 bitų įvykių ir impulsų skaitiklis (skaitiklis 2).
3. Analoginio (tolydžiojo) signalo keitimo į skaitmeninį kodą 

funkcija:
a) 12 bitų analoginis skaitmeninis keitiklis (ASK);
b) analoginio signalo keitimo laikas 10 mikrosekundžių;
c)  8 komutuojami analoginio signalo įėjimai esant bendram įže-

minimui;
d) įėjimo įtampų diapazonas nuo –10 V iki +10 V;
4. Programuojamo analoginio signalo stiprinimo funkciją: prog-

rama galima nustatyti 1, 2, 4, 8 kartų stiprinimus.
5. Išorinių įtaisų, jutiklių maitinimo funkciją:
a)  +5 V įtampos pastoviosios srovės šaltinis, maksimali srovė iki 

300 mA (naudojamas tik analoginio signalo jutikliams).
6. Įrenginio maitinimas:
a)  nestabilizuotas  9–15 V pastoviosios srovės šaltinis, tiekiama 

srovė didesnė kaip 300 mA, arba akumuliatorius. 
b)  optinis signalų suderinimo blokas maitinamas iš roboto maiti-

nimo šaltinio, maitinimo įtampa yra nuo +5 iki +12 V, pastovio-
ji srovė.

Optinio signalų suderinimo blokas realizuoja šias funkcijas:
1)  Atskiria roboto elektrines sistemas nuo valdymo sistemos ir 

kompiuterio elektrinių sistemų (optinis ryšys);
2)  Sustiprina universalaus kompiuterizuoto įvesties ir valdymo 

įrenginio išėjimų signalus tiek, kad jie gali būti naudojami re-
lėms arba elektromagnetams valdyti.

Optinio signalų suderinimo bloko išėjimai – atviras kolektorius 
(apkrova – relė jungiama prie maitinimo, gaunamo iš roboto jungties 
+Vr.mait ir vienos iš optinio suderinimo bloko linijos). Maksimali ap-
krovos srovė kiekvienoje linijoje – 300 mA  (B ir C registras). Įvesties 
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signalui (registras A) formuojamas aktyvusis signalas sujungus įėjimo 
liniją su roboto maitinimo šaltinio įžeminimo laidu.   

Kadangi valdymo sistema jungiama prie roboto elektroninio 
bloko, tai signalai perduodami į elektromagnetus per trigerius (tokiu 
būdu roboto elektroninė sistema apsaugo nuo neapibrėžtų būsenų, pa-
vyzdžiui, komandų, siunčiamų tuo pačiu metu manipuliatoriui judėti 
„pirmyn“ ir „atgal“. Taigi, roboto komandai naudojamos 7 valdymo 
linijos, kuriose formuojamos impulsų sekos įjungiant atitinkamus 
manipuliatoriaus judesius. Schemoje (1.16 pav.) parodytas išplėstinis 
variantas – vienas diskretusis kanalas kiekvienam judesiui realizuoti 
(pavyzdžiui, vienas kanalas horizontaliam manipuliatoriaus judesiui 
pirmyn, vienas kanalas atgal, po trigerio šie judesiai valdomi viena 
linija).

Pneumatinio pramoninio valdymo sistemos aparatūrinę dalį su-
daro du pagrindiniai moduliai, sumontuoti viename korpuse – kom-
piuterinis elektrinių signalų išvesties ir valdymo / įvesties modulis 
bei optinis elektrinių signalų suderinimo modulis. Diskretieji valdy-
mo signalai perduodami į relių modulį, sumontuotą roboto korpuse.  
Apibendrinta schema pavaizduota 1.16 pav.  

Kompiuterinio elektrinių signalų įvesties ir valdymo modulio 
blokinė schema parodyta 1.17 pav. Įrenginys apima derinimo su kom-
piuterio lygiagrečiuoju kompiuterio prievadu bloką, funkcinio mo-
dulio adreso išskyrimo bloką, duomenų magistralės buferinį bloką, 
valdymo registrą; būsenos registrą, etaloninio dažnio generatoriaus ir 
programuojamo laikmačio bloką, įvykių skaitiklio bloką, analoginio 
signalo keitimo į skaitmeninį kodą modulį, skaitmeninių-analoginių 
keitiklių (SAK) bloką, lygiagretų skaitmeninės informacijos įves-
ties / išvesties bloką ir valdymo grandines. 
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1.16 pav. Apibendrinta kompiuterizuotos pneumatinio roboto  
valdymo sistemos schema

Suderinimo su kompiuterio lygiagrečiuoju prievadu blokas su-
derina lygius, išskiria iš EPP režimu veikiančio kompiuterio lygia-
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grečiojo prievado signalų adresų ir duomenų sekas, formuoja įrengi-
nio atsako signalus ir duomenų magistralės buferinio bloko valdymo 
signalus. Duomenų magistralės buferinis blokas atskiria vidinę 
įrenginio duomenų magistralę nuo lygiagrečiojo prievado magis-
tralės, valdo duomenų perdavimo kryptį. Funkcinio modulio adreso 
išskyrimo blokas pagal pasirinktą įrenginio bazinį adresą ir modulio 
adresą formuoja valdymo signalus aktyvuodamas norimą įrenginį. 
Valdymo registras skirtas įrenginio vidiniams moduliams valdyti, 
įrenginio konfigūracijai keisti. Būsenos registras parodo laikmačio 
ir analoginio skaitmeninio keitiklio modulio veikimą. Skaitmeninio 
analoginio keitiklio blokas sudarytas iš dviejų 12 bitų skaitmeninių 
analoginių keitiklių ir skirtas tolydiesiems kompiuteriu valdomiems 
signalams generuoti. 

Programuojamo laikmačio blokas sudarytas iš kvarcinio, eta-
loninio dažnio generatoriaus (2 MHz) ir dviejų programuojamų 
skaitiklių. Pasirinkus atitinkamą laikmačio režimą galima realizuoti 
programuojamos trukmės impulsų generatorių, meandro generatorių 
ir kita. Įvykių skaitiklis skirtas impulsų sekoms skaičiuoti – papras-
čiausias naudojimas yra dažnimatis. Analoginio skaitmeninio keiti-
klio modulį sudaro 2 analoginių signalų komutatoriai, stiprintuvas 
su programuojamu stiprinimo koeficientu, „0“ lygio reguliavimo 
schema ir analoginis skaitmeninis keitiklis (ADC). Priklausomai 
nuo norimo matavimų tikslumo, gali būti sumontuotas 12 arba 16 
bitų analogas kodas keitiklis. Lygiagretus skaitmeninės informacijos 
įvesties / išvesties įtaisas sudarytas iš trijų 8 bitų registrų, vienas 
(B) skirtas skaitmeninės informacijos išvesčiai, kitų dviejų (A ir C) 
funkcija, skaitmeninės informacijos įvestis arba išvestis gali būti pa-
sirinkta programuojant.
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1.17 pav. Roboto valdymo sistemos elektrinių signalų įvesties ir  
išvesties modulio blokinė schema

Elektrinių signalų įvesties ir valdymo įrenginio bazinio adreso 
nustatymas

Kiekvienam įtaiso blokui, moduliui yra priskirtas vidinis prieva-
do adresas. Šis adresas skiriasi nuo kompiuterio lygiagrečiojo prieva-
do adreso ir naudojamas universaliojo įvesties ir valdymo įrenginio 
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blokams ir moduliams išskirti. Programa pirmiausia perduoda įrengi-
nio adresą ir tada siunčia arba skaito reikalingus duomenis. Pilną kom-
piuterinio signalų įvesties ir valdymo įrenginio adresą sudaro bazinis 
adresas ir modulio arba bloko  adresas. Bazinis įrenginio adresas  nu-
statomas jungiklių matrica S0 (S0.1, S0.2, S0.3, S0.4 ). Šis adresas yra 
nustatytas derinant įvesties ir valdymo įrenginį ir yra pastovus $080 
(šešioliktainis). Jį rekomenduojama keisti tada, kai vartotojas turi nau-
doti kelis įrenginius, prijungtus prie to paties lygiagrečiojo prievado, 
pavyzdžiui, eksperimentas sudėtingas ir reikalingi papildomi modu-
liai. Bazinis adresas nustatomas jungiklių matricoje S0 taip, kaip pa-
rodyta 1.10 lentelėje.

1.10 lentelė. Baziniai adresai jungiklių matricoje

S0.1 S0.2 S0.3 S0.4 Bazinis įtaiso adresas  
(šešioliktainis kodas)

ON ON OF ON $080  (dvejetainis 0000 1000 0000)
ON OF ON ON $040  (dvejetainis 0000 0100 0000)

Įvesties ir valdymo įrenginio įtaisai apima 24 adresų erdvę. Tai 
vidiniai įrenginio adresai ir jų pakeisti negalima. Programuojant kom-
piuterinių elektrinių signalų įvesties ir valdymo įtaiso modulius, reikia 
žinoti kiekvieno įtaiso prievado adresą. Šie adresai pateikiami 1.11 
lentelėje. Pilną adresą sudaro bazinio adreso ir įtaiso modulio adreso 
suma.

1.11 lentelė. Elektrinių signalų įvesties ir valdymo įtaiso modulių adresai

Adresas

Prievado pavadini-
mas

Naujoje plokštėje 
nustatytas adresas Sutrumpintas 

pavadinimas 
programose

lygiagretus skaitme-
ninis įvesties / išves-

ties modulis
paskalis C (C++)

Bazinis ad.+0 Registras A $080 0x080 PportA
Bazinis ad.+1 Registras B $081 0x081 PportB
Bazinis ad.+2 Registras C $082 0x082 PportC
Bazinis ad.+3 Valdymo registras $083 0x083 PportCntr
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Taimeris
Bazinis ad.+4 Pirmasis skaitiklis $084 0x084 TimPort0
Bazinis ad.+5 Antrasis skaitiklis $085 0x085 TimPort1
Bazinis ad.+6 Trečiasis skaitiklis $086 0x086 TimPort2
Bazinis ad.+7 Valdymo registras $087 0x087 TimCntr

Skaitmeninis  
analoginis keitiklis

Bazinis ad.+8 Duomenys(8 v.sk.) $088 0x088 Dac1Datl
Bazinis ad.+9 Diapazonas $089 0x089 Dac1Dath
Bazinis ad.+10 Kanalas ir 2j.sk $08A 0x08A Dac2Datl
Bazinis ad.+11 Valdymo registras $08B 0x08B Dac2Dath

Bendrieji registrai
Bazinis 
ad.+12 Valdymo registras $08C 0x08C ConReg

Bazinis 
ad.+13÷15 Nenaudojami – – –

Bazinis 
ad.+16 Būsenos registras $090 0x090 StatReg

Bazinis 
ad.+17÷19 Nenaudojami – – –

Analoginis skaitme-
ninis keitiklis

Bazinis 
ad.+20 Komutatorius $094 0x094 AdcComu

Bazinis ad.+21 Valdymo registras $095 0x095 AdcCntr

Bazinis ad.+22 Vyr. 8/4 jaun. skiltys $096 0x096 AdcDath/ 
AdcDatl

Bazinis ad.+23 Nenaudojamas $097 0x097 Nenaudojamas
Pastaba. Jungikliais S0.X nustatomas tik bazinis adresas. Kiti adresai yra nekeičiami. 

Skaitmeninė informacija įrašoma į kompiuterį arba perduodama į 
valdomus įrenginius naudojant lygiagretųjį skaitmeninės informacijos 
įvesties / išvesties įtaisą. Įrenginyje „e-Biol“ yra sumontuotas prog-
ramuojamas stiprintuvas, kuris valdomas per AdcComu registrą. Šio 
registro D0 ir D1skiltys nustato stiprinimo koeficientą (1.12 lentelė):

1.11 lentelės pabaiga
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1.12 lentelė. Stiprinimo koeficientas ir AdcComu registro skiltys

AdcComu D1 ir D0 (dvejetainis) Stiprinimo koeficientas (dešimtainis)
00 1  (1)
01 10 (2)
10 100 (4)
11 1000 (8-modifikacija su kitu stiprintuvu)

Programuojamo stiprintuvo pradinis (0 lygis) lygis gali būti fik-
suotas arba reguliuojamas potenciometru. Pasirenkame jungikliu S2 
(1.18 pav.).

Pneumatinio roboto valdymo sistemos prijungimas prie kompiu-
terio, roboto, jutiklių ir analoginio signalo šaltinių 

Roboto valdymo sistema prijungiama prie kompiuterio per spaus-
dintuvo prievadą naudojant kabelį su DB –25F jungtimi  tiek kom-
piuterio, tiek ir  įtaiso prijungimo galuose. Įtaisas maitinimas iš 9 V 
įtampos pastoviosios srovės šaltinio, kurio maksimali srovė turi būti 
didesnė nei 300 mA, taip pat maitinamas ir iš roboto maitinimo šalti-
nio, kurio įtampa turi būti nuo +5 V iki +12 V, naudojama pastovioji 
srovė, kurios stipris priklauso nuo apkrovos varžos, tačiau kanalui ne-
gali viršyti 300 mA. Maitinimo įtampų prijungimą indikuoja šviestu-
kai, sumontuoti priekiniame bloko skydelyje. Jie rodo, signalų įvesties 
ir valdymo įrenginio maitinimą iš maitinimo šaltinio (du šviestukai) ir 
optinio signalų suderinimo bloko maitinimą iš roboto. Galinime bloko 
skydelyje sumontuoti analoginių signalų įvesties lizdai  DIN5. Lizdai 
sugrupuoti poromis – pirmoji pora yra kanalai 0–3, antroji pora – ka-
nalai pradedant 7 ir baigiant 4, kiekviename lizde prijungti du įvesties 
kanalai, įžeminimas ir +5 V jutikliams maitinti (1.18 pav.).

1.18 pav. Lizdų Din5, skirtų analoginio signalo jutikliams prijungti, 
išdėstymas galiniame skydelyje
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Žymėjimai –1, 2... kanalo numeris, Agn – įžeminimas jungiant 
analoginį signalą, jis nesujungtas su roboto įžeminimu, Np – nepri-
jungtas įvadas, +5 V – maitinimas į analoginio signalo jutiklius (vaiz-
das žiūrint į lizdus). Rekomenduojama naudoti jutiklius, kurie naudoja 
mažesnę nei 100 mA srovę.

Diskretieji signalai naudojami robotui valdyti, iš optinio signalų su-
derinimo bloko perduoti į dvi jungtis, kurių korpusai yra mėlynos spal-
vos.  Signalai iš diskrečiųjų jutiklių perduodami į 8 kontaktų jungtį su 
juodos spalvos korpusu. Dviejų kontaktų juodos spalvos jungtis skirta 
maitinimo iš roboto įžeminimui prijungti, trijų kontaktų mėlynos spal-
vos jungtis – maitinimo įtampai (+5 V) iš roboto prijungti (1.19 pav.). 

Registras C 
(kita valdy-

mas)

Registras B
(roboto val-

dymas)

Registras A
(įvestis-juti-

kliai)

Įžeminimas 
(iš roboto)

Maitinimas 
(+5 V iš 
roboto)

1.19 pav. Jungčių, skirtų robotui valdyti ir jutiklių signalų  
įvesčiai prijungti, išdėstymas galiniame skydelyje

Kiekvienos jungties kontaktų paskirtis ir išdėstymo tvarka pateik-
ta 1.20 pav.

Maitinimas (mėlyna jungtis 3 kontaktai, visi kontaktai apjungti)
+5 V (iš roboto) +5 V (iš roboto) +5 V (iš roboto)

Įžeminimas iš roboto maitinimo šaltinio
Įžeminimas iš roboto Įžeminimas iš roboto

Registras  A – įvestis, juodos spalvos 8 kontaktų jungtis, DA atitinka A re-
gistro skiltį, J1 jutiklio numerį programoje „Robot66“

DA 0 DA1 DA2 DA3 DA4 DA5 DA7 DA8
J0 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7

Registras B – išvestis, naudojama roboto valdymo signalams perduoti į robotą.
DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0

Rezervuo-
tas

G-pirmyn/
G-atgal

F-pirmyn/
F-atgal

E-pirmyn/
E-atgal

D-pirmyn/
D-atgal

C-pirmyn/
C-atgal

B-pirmyn/
B-atgal

A-pirmyn/
A-atgal

1.20 pav. Jungčių roboto galiniame skydelyje aprašymas (analoginio sig-
nalo jungtys aprašytos 1.19 pav.)
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Roboto komanda  pirmyn / atgal perduodama ta pačia linija. 
Komandos vykdymo signalas yra trumpas impulsas (aktyvus – žemas 
lygis „0“). Kiekvieno judesio komanda perduodama atskira linija, 
kuri įjungia roboto korpuse sumontuoto modulio atitinkamas reles. 
Robotas, neprijungus valdymo įrenginio, be pakitimų veiks „Rankinio 
valdymo“ režimu. Šios jungties 9 kontaktas, prijungtas prie +5 V mai-
tinimo šaltinio, esančio robote.

Registras C – išvestis (valdymas) gali būti panaudotas kitam įren-
giniui valdyti. Išėjimas yra su atviru kolektoriumi – jame relės jungia-
mos prie roboto +5 V ir registro C išėjimo.

C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 C0
nepri-
skirta

nepri-
skirta

nepri-
skirta

nepri-
skirta

nepri-
skirta

nepri-
skirta

nepri-
skirta

nepri-
skirta

Registro C skiltys nepriskirtos jokiam įtaisui ir gali būti apibrėž-
tos jungiant prie valdomojo įrenginio.

Jungtyje, kuria sujungiamas robotas su valdymo įrenginio B regis-
tru, yra atskiras laidas (raudonos spalvos antgaliu), kuris prijungiamas 
prie +5 V roboto maitinimo lizdo. Jį rekomenduojama prijungti tik įkro-
vus programą, o atjungti prieš išjungiant roboto valdymo programą.

Kompiuteryje gali būti sumontuoti vienas arba keli spausdintuvo 
prievadai. Darbui su kompiuteriniu signalų įvesties ir valdymo įren-
giniu geriausia naudoti LPT1 arba LPT2 spausdintuvo prievadus. Šių 
prievadų bazinis adresas pateikti lentelėje.

1.13 lentelė. Spausdintuvų prievadų bazinis adresas

Prievadas
Adresas 

(šešioliktai-
niame kode)

Paskirtis

LPT1 (LPT2) $378 ($278) Duomenų registras (standartinis režimas – SPP)
$379 ($279) Būsenos registras (SPP)
$37A ($27A) Valdymo registras (SPP, EPP)

$37B ($27B) Adreso registras (EPP – išplėstas galimybių 
spausdintuvo prievado režimas)

$37C ($27C) Duomenų registras  (EPP)
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Valdydami kompiuterinį įvesties ir valdymo įrenginį jūs turite 
valdyti šiuos registrus. Kadangi šis įrenginys veikia kaip išplėstų gali-
mybių spausdintuvo prievado (EPP) įrenginys, spausdintuvo prievado 
režimas valdomas per valdymo registrą (adresas $37A),  įtaiso įrengi-
nių adresas fiksuojamas adreso registre (adresas $37B), o duomenys 
siunčiami ir nuskaitomi iš duomenų registro  (adresas $37C).    

Kompiuterinis elektrinių signalų įvesties ir valdymo įrenginys 
prie kompiuterio prijungiamas per lygiagretųjį (spausdintuvo) prieva-
dą. Kabelio su DB 25F jungtimis galuose ilgis neturi būti didesnis nei 
1,8 m. Įrenginys „e-Biol“ gali būti maitinamas pastoviosios srovės ne-
stabilizuota 7,5–15 V įtampa. Įrenginį galima maitinti iš akumuliato-
riaus, tačiau reikia įvertinti tai, kad naudojama srovė yra apie 300 mA.

Kompiuterio lygiagretusis (spausdintuvo) prievadas turi būti per-
jungtas į EPP režimą arba ECP ir EPP režimą. BIOS setup programa 
paleidžiama kompiuterio įsikrovimo metu. Tolesni veiksmai priklauso 
nuo BIOS gamintojo, tačiau eiga bus panaši:

1) Įsikraunant kompiuteriui spaudžiame klavišą „DELETE“ (gali 
būti ir kitas, pavyzdžiui, F1, priklauso  nuo BIOS gamintojo);

2) Pasirenkate „Advanced“;
3) Pasirenkate „PeripheralConfiguration“ , spaudžiate „Enter“;
4) Pasirenkate „Parallel Port Type“ – EPP;
5) Patikrinate, kad „Parallel Port Interface“ būtų LPT1, 378 IRQ7;
6) Jeigu teisingai spaudžiate F10 „Save andExit“;
7) Spaudžiate „Y“ patvirtindami, kad norite išsaugoti pakeitimą.
Kompiuterio LPT prievadas EPP režimu gali veiki tik tada, kai 

bazinis lygiagrečiojo (spausdintuvo) prievado adresas yra 378 arba 
278 (šešioliktainis kodas).

Windows sistemoje jūs galite patikrinti spausdintuvo prievado 
(Printer Port) nustatymus. Pasirenkate:

1) My Computer;
2) Control panel;
3) System;
4) Device Manager;
5) Ports (Comand LPT);
6) Printer Port LPT1;
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7) General (turi būti Standart port types);
8) Resources (turi būti Input output range 0378-037F; Interrupt 

Request  07).
Jei šie nustatymai teisingi, įtaisas veiks gerai. Jeigu jūsų kompiu-

terio spausdintuvo prievadas negali veikti EPP režimu, turėsite įsigyti 
modernesnę spausdintuvo prievado plokštę.

Nustatę kompiuterio spausdintuvo režimą, išjunkite kompiute-
rį ir, jam išsijungus, prijunkite universalaus kompiuterinio įvesties 
ir valdymo įtaiso signalinį kabelį (kabelis yra su dviem vienodomis 
abiejuose galuose 25 kontaktų jungtimis). Vieną kabelio jungtį prijun-
kite prie kompiuterio LPT1 prievado lizdo (25 kontaktų lizdas), kitą – 
prie įtaiso lizdo. Dabar prie įtaiso galite prijungti maitinimo kištuką ir 
įjungti maitinimo bloką į elektros tinklo rozetę.

Naudokite maitinimo bloką, kurio išėjimo įtampa 9 V, o srovė ne 
mažesnė nei 300 mA. Primename, kad maitinimo bloką ardyti arba 
modifikuoti draudžiama. Už visas pasekmes, kilusias dėl netinkamo  
maitinimo bloko naudojimo, arba pasekmes, kilusias modifikavus 
maitinimo bloką, atsako pats vartotojas.

Įjungus maitinimo bloką įtaiso skydelyje užsižiebia maitinimo 
įtampas indikuojantys šviesos diodai. Raudonas šviesos diodas indi-
kuoja, kad yra +5 V įtampa, geltonas (žalias), kad yra +12 V ir –12 V 
įtampa.  Dabar galima įjungti kompiuterį ir įsikrovus sistemai pradė-
ti registruoti arba formuoti valdymo signalus. Išjungti kompiuterinio 
įvesties ir valdymo įtaiso maitinimą galima tik baigus veikti registra-
vimo arba valdymo programoms. Nenaudojant kompiuterinio įvesties 
įtaiso, jo maitinimo galima ir neįjungti – kompiuteris veiks gerai, ta-
čiau negalėsite registruoti duomenų ir valdyti eksperimento.  

Darbo sauga
1. Prieš įjungdami relių maitinimą (roboto galios kaskadų) įsiti-

kinkite, kad kompiuterinis įvesties ir valdymo įrenginys prijungtas, 
programa įkrauta.

2. Prijungdami kabelį iš roboto bloko būkite atidūs, kai prijungsi-
te pirmąjį kontaktą prie B registro B0 lizdo, nes juos sukeitus robotas 
negalės atlikti visų programoje pasirinktų komandų. 
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3. Būkite atsargūs, nes robotas yra pavojingas įrenginys ir progra-
mos arba aparatūros klaida gali būti neprognozuojamų roboto judesių 
priežastis. Robotui pradėjus veikti neteisingai (valdomas programa) 
išjunkite laidą su raudonu antgaliu (taip atjungsite programinio valdy-
mo relių maitinimą, toliau robotas bus valdomas rankiniu būdu spau-
džiant „stop“, „sbros“) ir nustatę priežastis paleiskite programą veikti, 
prijunkite relių maitinimą (pastaba – roboto komanda „ustanovka 0“ 
paleidžia komandas iš roboto atminties atvirkštine tvarka).  

4. BIOS SETUP keitimas yra atsakingas darbas, todėl daugiau 
nieko negalite keisti, jei nesuprantate  keičiamų parametrų, nes tik pa-
bloginsite kompiuterio veikimą arba išjungsite būtinus kompiuterio 
įtaisus. Jeigu kažką pakeitėte ir nežinote pasekmių, pasirinkite išeiti iš 
šios programos neišsaugodami pakeitimų „Exit discardin changes“. 

5. Draudžiama – prijungti arba atjungti  kompiuterinį įvesties įtaisą 
veikiant kompiuteriui (25 kontaktų jungtis) arba veikiant įvesties įtaisui. 

6. Draudžiama prie signalo perdavimo lizdų jungti didesnes įtam-
pas, negu pateiktos apraše: tolydžiojo (analoginio) signalo įėjimuose 
– +/–10 V (darbinės įtampos +/–5,12 V);

7. Draudžiama jungti įtampos (srovės) šaltinius prie kompiuteri-
nio įvesties / valdymo įtaiso išėjimų, galima junti tik apkrovas;

8. Draudžiama jungti (trumpinti į įžeminimo laidą) kompiuterinio 
įvesties / valdymo įtaiso išėjimus.

9. Griežtai draudžiama jungti įėjimus, išėjimus ir roboto valdymo 
įrenginio kontaktus prie maitinimo tinklo – toks prijungimas gali tapti 
kompiuterinio įtaiso, kompiuterio gedimo priežastimi, taip pat kelia 
didelį pavojų pačiam vartotojui.

10. Už pasekmes, kilusias neteisingai ir netinkamai naudojant 
kompiuterinį įvesties / valdymo įtaisą, atsako pats vartotojas.               

11. Griežtai draudžiama pačiam operatoriui būti arba leisti ki-
tiems asmenims būti roboto veikimo zonoje. 

Roboto valdymo programos „Robot66“ aprašymas
Atidarius roboto valdymo programos „Robot66“ pradinį langą 

(1.21 pav.) būtina atkreipti dėmesį į užrašą apačioje „OK! E-Biol ap-
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tikta, adresas 888 dec.“. Tai reiškia, kad visa įranga yra prijungta tei-
singai ir galima tęsti darbą. Šiame lange galima valdyti robotą rankiniu 
būdu, t. y. bet kurio mygtuko iš „Pirmyn“ ar „Atgal“ stulpelių paspau-
dimas prilygsta mygtukų paspaudimui ant roboto valdymo įrenginio.

1.21 pav. Roboto valdymo programos „Robot66“ pradinis langas

Pradiniame roboto valdymo programos lange „Roboto valdymas“ 
uždėjus varnelę prie rankinio valdymo, atsidaro roboto programinio 
valdymo langas (1.22 pav., a).Šiame lange galima sudaryti roboto val-
dymo ciklą iš 15 judesių, t. y. 15 komandų. Pasirenkame „Komandos 
Nr.“, tuomet laukelyje „Komanda“ pasirenkame konkretų judesį pir-
myn arba atgal. Tada laukelyje „Trukmė“ yra įvedama konkretaus ju-
desio trukmė milisekundėmis (duomenys imami iš laboratorinio darbo 
Nr. 1), o laukelyje „Pauzė“ įvedama pauzės trukmė milisekundėmis. 
Kai pasirinktos komandos visi laukeliai užpildomi, tuomet spaudžia-
me mygtuką „Įrašyti“ ir įvedame kitas komandas. 

Kai įvedame visas komandas (1.22 pav., b), nustatome norimą 
ciklų skaičių ir spaudžiame mygtuką „Nustatyti“. Roboto valdymo 
programos ciklui paleisti spaudžiame mygtuką „Vykdyti“.
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a)

b)
1.22 pav. Roboto valdymo programos programinio valdymo langas
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Funkcinių schemų sudarymas
Funkcinė schema – tai toks grafinis sistemos ar proceso vaizda-

vimo būdas, kai kiekvieną funkcinį sistemos ar proceso komponentą 
atitinka apibrėžtas schemos elementas (blokas). 

Kiekvieną AVS galima pavaizduoti funkcine schema, kuri gali 
būti vaizduojama atskiru bloku (1.23 pav.). 

1.23 pav. Valdymo sistema

Čia x(t) yra valdymo sistemos įėjimo signalas; y(t) – valdymo 
sistemos išėjimo signalas. 

Funkcinės schemos elementus jungiančios rodyklės rodo valdy-
mo energijos arba informacijos srauto kryptį.  

Atsižvelgiant į valdymo signalo formavimo principą, valdymo 
sistemos skirstomos į atvirąsias (neturinčias grįžtamojo ryšio) ir užda-
rąsias (turinčias grįžtamąjį ryšį).

Išskirtinis atvirosios valdymo sistemos bruožas yra tas, kad joje 
nėra grįžtamojo ryšio (1.24 pav.). 

1.24 pav. Atvirosios valdymo sistemos funkcinė schema

Uždarųjų valdymo sistemų bruožas yra tas, kad jose yra grįžta-
masis ryšys, t. y. sudaromas uždaras kontūras (1.25 pav.). Nuoroda 
signalo daviklis yra sistemos elementas, kuris įėjimo signalą pakeičia 
kitu jam proporcingu fizikiniu arba kito mastelio dydžiu.

Signalo formuotuvas yra tiesioginio ryšio dalyje esantis valdymo 
įtaiso elementas, kuris iš paklaidos signalo formuoja valdymo signalą, 
perduodamą per vykdiklį.

Vykdiklis, esantis tarp formuotuvo ir valdomojo objekto, yra skir-
tas ryšiui tarp šių elementų suderinti.
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Išėjimo signalo jutiklis matuoja išėjimo signalo vertę ir pakeičia jį 
kitu jam proporcingu fizikiniu arba kito mastelio dydžiu.

1.25 pav. Uždarosios valdymo sistemos funkcinė schema

darbo priemonės:
–  pramoninis robotas „BRIG-10B“;
–  kompiuteris;
–  įrenginys „e-Biol“.

darbo atlikimo metodika:
1. Sudaryti roboto judesio formulę, užpildyti laikų lentelę pagal  

1 laboratorinio darbo duomenis.
2. Apskaičiuoti bendrą ciklo laiką.
3. Sudaryti roboto judesio valdymo programą.
4. Nubraižyti ciklogramą.
5. Sudarytą judesio formulę įvesti į roboto valdymo programą.
6. Nubraižyti roboto funkcinę valdymo schemą.
7. Pateikti išvadas.

darbo rezultatų ataskaitoje nurodoma:
1. Darbo tikslas.
2. Darbo priemonės.
3. Roboto judesio formulė, laikų lentelė (1.14 lentelė).
4. Bendras ciklo laikas.
5. Roboto judesio valdymo programa.
6. Roboto judesio ciklograma.
7. Roboto funkcinė valdymo schema ir trumpas jos aprašymas.
8. Išvados.
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1.14 lentelė. Laikų lentelė

Judesys A B1 B2 B3 C D E F G 2 4 TD

Atstumas arba kam-
pas, m arba °
Greitis, m/s arba °/s
Laikas ti, s

kontroliniai klausimai
1. Kas yra roboto judesio formulė ir kam ji taikoma?
2. Išvardykite judesio ciklogramos sudarymo principus.
3. Kokie pagrindiniai moduliai sudaro roboto valdymo sistemą?
4. Apibūdinkite roboto valdymo sistemos prijungimą prie kom-

piuterio ir roboto.
5. Kas yra funkcinė schema ir kokie jos sudarymo principai?

1.4. Laboratorinis darbas nr. 4.  
AVs modeliavimas programiniu paketu mAtLAb

darbo tikslas:
1) susipažinti su programiniu paketu MATLAB ir jo galimybėmis 

modeliuojant AVS;
2) sudaryti apverstos švytuoklės ant vežimėlio dinaminį modelį;
3) suprojektuoti įvairaus tipo reguliatorius švytuoklės vertikalios 

padėties išlaikymui valdyti.

darbo užduotis:
Sumodeliuoti MATLAB terpėje atvirkštinę švytuoklę ant vežimė-

lio ir parinkti švytuoklės vertikalios padėties valdymo principą.

darbo atlikimo metodika:
1. Darbas MATLAB aplinkoje, pradmenys, sistemų modeliavimas.
2. Sudaryti apverstosios švytuoklės ant vežimėlio dinaminį modelį.
3. Sudaryti apverstos švytuoklės ant vežimėlio valdymo strategiją.
4. Suprojektuoti tipinius P, I, D reguliatorius ir jų kombinacijas.
5. Palyginti skirtingų reguliatorių veikimą ir įtaką dinaminės sis-

temos pereinamajam procesui.
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6. Nubraižyti apverstos švytuoklės pereinamojo proceso grafikus.
7. Pateikti išvadas.

teorinė dalis
Įsivaizduokite tokią situaciją, kad lazdelę ar strypą ant delno nori-

te išlaikyti vertikalios padėties. Norint tai atlikti, reikia nuolatos judin-
ti ranką ir „gaudyti“ svyrančią į šonus lazdelę. Atvirkštinės švytuoklės 
elgsena yra lygiai tokia pati, skiriasi tik tuo, kad ji juda vienoje plokš-
tumoje, kai tuo tarpu ranka gali judėti ir aukštyn, ir žemyn, į šonus ir 
pan. Tačiau lygiai taip pat kaip ir lazdelė atvirkštinė švytuoklė pagal 
pobūdį  (natūraliai) yra nestabili sistema ir reikia nuolatos tinkamai 
pridėti atstojamąją koreguojančią jėgą, siekiant išlaikyti sistemą nepa-
žeistą. Šiam uždaviniui atlikti reikia pasirinkti tinkamą valdymo stra-
tegiją. Valdymo sistemų inžinerijoje atvirkštinės švytuoklės valdymo 
uždavinys yra vienas iš sudėtingesnių, tačiau jis kartu yra ir naudingas 
praktinis pavyzdys būsimam inžinieriui, vaizdžiai iliustruojantis, kaip 
galima analizuoti ir valdyti sistemos dinamiką pasitelkiant automati-
nio valdymo teorijos principus. 

Kur praktikoje pritaikoma atvirkštinės švytuoklės principas? 
Atvirkštinės švytuoklės valdymo mechanizmas yra panašus į robotų 
manipuliatorių dinamiką. Atvirkštinės švytuoklės dinamika imituoja 
roboto rankos dinamiką tokiomis sąlygomis, kai slėgio centras atsi-
duria žemiau roboto rankos svorio centro ir sistema tampa nestabili 
ir elgiasi panašiai kaip atvirkštinė švytuoklė. Kitas pavyzdys galėtų 
būti žmogaus gebėjimas išlaikyti vertikalią stovėseną, kadangi šis 
gebėjimas yra labai svarbus kasdieniame gyvenime. Centrinė nervų 
sistema registruoja žmogaus kūno padėtį ir pokyčius joje bei aktyvuo-
ja raumenis, siekdama užtikrinti pusiausvyrą. Atvirkštinės švytuoklės 
(AP) modelis yra plačiai naudojamas kaip adekvatus žmogaus, sto-
vinčio ramiai, modelis. AP yra nestabili, ir jai stabilizuoti reikalingas 
švytuok lės būsenos grįžtamasis ryšys. Galima rasti du centrinės nervų 
sistemos grįžtamojo ryšio valdymo modelius:

a) pastovus laike tiesinis grįžtamasis ryšys;
b) tiesinis grįžtamasis ryšys už slenksčio ribų. Slenksčio ribose 

nėra jokio jutiminio grįžtamojo ryšio. 
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Yra tam tikri ir pasyvūs mechanizmai, tokie kaip raumenų ir su-
pančių audinių standumas, kurie gali būti modeliuojami kaip spyruok-
lė ir slopintuvas (1.26 pav.).

1.26 pav. Atvirkštinė švytuoklė su pasyviais mechanizmais –  
spyruokle ir slopintuvu

Spyruoklė ir slopintuvas suformuoja neigiamo grįžtamojo ryšio 
kontūrą, kurio visiškai pakaktų švytuoklei stabilizuoti, jeigu spyruok-
lė būtų pakankamai standi. 

Iš esmės yra neįmanoma išlaikyti pusiausvirąją atvirkštinę švy-
tuoklę neveikiant sistemos kokia nors išorine jėga. Vienas iš pavyz-
džių, kaip būtų galima tokią valdymo jėgą pridėti, yra atviršktinė 
švytuoklė ant judančio pagrindo (vežimėlio) (1.27 pav.). Tokioje sis-
temoje valdymo jėga sukuriama nuolatinės srovės servovarikliu, ku-
ris, varydamas diržinę pavarą, leidžia vežimėliui judėti horizontalia 
kryptimi pirmyn ir atgal. 

1.27 pav. Atvirkštinė švytuoklė ant vežimėlio
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Tokios sistemos išvestis gali būti vežimėlio padėtis, vežimėlio 
greitis, švytuoklės kampas ir švytuoklės kampinis greitis (šiuo atveju 
įvertinsime tik švytuoklės kampą). Švytuoklės padėties kampas yra 
grąžinamas į analoginį kontrolerį, kuris valdo servovariklį, užtikrinda-
mas nenutrūkstamą ir nuolatinę trauką. Darbo tikslas yra stabilizuoti 
švytuoklę taip, kad vežimėlio padėtis būtų valdoma greitai ir tiksliai, o 
švytuoklė visada išliktų vertikalios padėties vežimėlio judėjimo metu.

Sistemą sudaro vežimėlis, kuris gali judėti pirmyn ir atgal, ir švy-
tuoklė, lankstine jungtimi sujungta su vežimėliu taip, kad galėtų judėti 
toje pačioje plokštumoje kaip ir vežimėlis. Problema glūdi paprasto-
je susietoje sistemoje. Švytuoklė yra susieta su vežimėliu ir jai svy-
rant į vieną pusę vežimėlis pradeda judėti į priešingą pusę. Pokyčiai 
vienoje sistemos dalyje daro įtaką pokyčiams kitoje sistemos daly-
je. Vežimėlis juda išilgai bėgių traukiamas diržo. Vežimėlio padėčiai 
matuoti naudojamas potenciometras, o kitas potenciometras matuoja 
švytuoklės kampą. Jeigu švytuoklės kampas vertikalios ašies atžvil-
giu yra daugiau arba mažiau didesnis už nulį, sistema tampa nestabili 
(mažu kampu paleista švytuokė krenta). Švytuoklei valdyti reikalinga 
grįžtamojo ryšio sistema. 

Atvirkštinės švytuoklės ant vežimėlio sistemos struktūrinė sche-
ma pavaizduota 1.28 pav.

1.28 pav. Atvirkštinės švytuoklės ant vežimėlio sistemos struktūrinė schema

MATLAB pagrindai
MATLAB® (Mathworks, Inc., http://www.mathworks.com) 

yra interaktyvus skaitmeninių skaičiavimų ir duomenų vizualiza-
vimo prog raminis paketas, kuris yra naudojamas daugelyje įvairių 

http://www.mathworks.com
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sričių, pradedant paprasčiausias matematiniais veiksmais, baigiant 
sudėtingais optimizavimo, signalų apdorojimo, finansų analizės ir 
daugeliu kitų uždavinių. Pats pavadinimas MATLAB yra dviejų 
žodžių sutrumpinimas – Matrix Laboratory, t. y. matricų laboratorija.

1.29 paveiksle pavaizduotas MATLAB programos langas. Komandų 
įvedimo lauke (angl. Command Window) po ženklelio „>>“rašomos 
komandos. Po komandos įvedimo reikia paspausti „Enter“ ir tada at-
liekami veiksmai, o į ekraną išvedamas rezultatas ir kintamųjų lauke  
(angl. Workspace) atsiranda visi atliekant veiksmus naudoti kintamieji – 
nurodytų tipų, dydžių, reikšmių ir pan. Naudotų komandų istorijoje  
(angl. Command History) pateikiami visi komandų lauke atlikti veiks-
mai, kuriuos galima pasirinktinai prireikus ir pakartoti. Daugiau, kaip 
naudotis programa, yra gana išsamiai aprašyta kreipiantis į programą pa-
galbos (spausti geltoną klaustuką arba pasirinkti meniu „Help“ punktą).

1.29 pav. MATLAB darbo langas

Matricų sudarymas
MATLAB naudoja kintamuosius, kurie yra apibrėžiami matrico-

mis. Matrica yra stačiakampė elementų (dažniausiai skaičių), išdėsty-
tų stulpeliais ir eilutėmis, lentelė. 
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Štai keletas būdų, kaip galima sudaryti matricą MATLAB terpėje:
>> A = [1 2 3 4; 5 6 7 8; 9 10 11 12]
Suvedę šią eilutę komandų lauke ir paspaudę „Enter“, gauname 

tokį rezultatą:
>> A = [1 2 3 4; 5 6 7 8; 9 10 11 12]
A =
     1     2     3     4
     5     6     7     8
     9    10    11    12
Dažnai yra patogu po komandos naudoti kabliataškį – „;“, kuris 

reiškia, kad rezultatas nebus išvedamas į ekraną. O sudarant matricas 
kabliataškis reiškia eilutės pabaigą. 

Matricą galima transponuoti naudojant  „ ‘ “apostrofą:
>>  B=A‘
Rezultatas:
>> B=A’
B =
     1     5     9
     2     6    10
     3     7    11
     4     8    12
Tai pat matricą galima sudaryt ir tokiu būdu (norint pereiti į kitą 

eilutę nevykdant komandos reikia spausti „shift+enter“):
>> C=[2,2,3
4,4,6
5,5,8]
Rezultatas:
C =
     2     2     3
     4     4     6
     5     5     8
Operatorius dvitaškis „:“ yra naudojamas MATLAB terpėje įvai-

rioms naudingoms operacijoms atlikti. Jeigu du sveikuosius skaičius 
atskirtume dvitaškiu, MATLAB sugeneruotų visus sveikuosius skai-
čius tarp tų dviejų:
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>> a=1:8
Ši komanda sukuria vektorių-eilutę: 
a = [1 2 3 4 5 6 7 8].
Jeigu dvitaškiu atskirtume tris sveikuosius arba nesveikuosius 

skaičius, vidurinis skaičius būtų interpretuojamas kaip „žingsnis“, o 
pirmasis ir trečiasis skaičiai – kaip „ribos“. Pvz.:

>> b=0.0:0.2:1.0
Gaunamas rezultatas vektorius-eilutė:
b=[0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0].
Yra dar daug įvairių komandų, kurios generuoja specifines ma-

tricas, pvz.:
>> C=linspace(0,10,21)
>> D=logspace(-1,1,10)
>> eye(3)
>> zeros(3,2)

Veiksmai, atliekami su matricomis
Norint pasirinkti tam tikrą matricos elementą reikia kreiptis į jį, 

t. y. A(i, j), čia A – matricos kintamasis, i reiškia eilutę ir j – stulpelį, 
kuriame yra tas elementas. Pvz.:

Matrica:
>> A = [1 2 3 4; 5 6 7 8; 9 10 11 12]
A =

     1     2     3     4
     5     6     7     8
     9    10    11    12

>> A(3,2) – matricos A trečiojoje eilutėje antrajame stulpelyje 
yra skaičius 10

ans = 10
>> A(1,2) – matricos A pirmojoje eilutėje antrajame stulpe-

lyje yra skaičius 2
ans = 2
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Komanda size(A) suteiks informaciją apie matricos dydį, t. y. 
konkrečiu atveju 3x4.

Komanda length(a)suteiks informaciją apie vektoriaus ilgį, 
t. y. šiuo atveju 8 (prieš tai sudarytas vektorius a=1:8). 

Naudojant apostrofą galima transponuoti matricą arba vektorių, 
t. y. B=A‘; b=a‘.

Norint pasirinkti stulpelio arba eilutės elementus – A(:,3) – pasi-
renkami matricos A trečiojo stulpelio elementai; A(2,:) – pasirenkami 
matricos A antrosios eilutės elementai.

Matricas galima dauginti, sudėti, dalinti, kelti laipsniu ir atlikti 
įvairias kitokias operacijas, priklausomai nuo to, kokios tos matricos 
yra. Jeigu norima jau sudarytos matricos kiekvieną elementą pakelti 
laipsniu ar jį padauginti iš kokio nors skaičiaus ar pan., tai atliekama 
taip:

>> R = A.*2
R =
     2     4     6     8
    10    12    14    16
    18    20    22    24

>> R1 = A.^2
R1 =
     1     4     9    16
    25    36    49    64
    81   100   121   144

A.*2 – kiekvienas matricos A elementas dauginamas iš 2, A.^2 – 
kiekvienas matricos A elementas keliamas kvadratu.

Taip pat galima tokio paties dydžio matricų elementus sudauginti 
tarpusavyje.

>> E = [1 2;3 4]
>> F = [2 3;4 5]
>> G = E.*F
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Funkcijos
MATLAB palaiko daug standartinių funkcijų, tokių kaip sin, co-

sar konstantą π (komanda „pi“). 
>>fun=sin(pi/4)
fun = 0.7071
Norint sužinoti daugiau apie įvairių funkcijų naudojimą, reikia 

parašyti komandų lauke „help funkcijos_vardas“.

Grafikų braižymas
Viena iš naudingiausių MATLAB ypatybių yra grafinių vaizdų 

kūrimas, pradedant nuo paprasčiausių dvimačių priklausomybių brė-
žimo, baigiant įvairiais trimačiais vaizdais ir pan. Kaip pavyzdį pa-
teiksime dviejų vektorių grafiką. 

Atspausdinkime funkcijos y
x
x

=
( )sin

 grafiką π
π

100
10,





in-
tervale:

>>x=pi/100:pi/100:10*pi;
>>y=sin(x)./x;
>>plot(x,y)
>>gridon

1.30 pav. Funkcijos y
x
x

=
( )sin

grafikas
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Daugianariai
MATLAB terpėje daugianaris (polinomas) yra vaizduojamas kaip 

vektorius. Norint suformuoti daugianarį, reikia paprasčiausiai žemėji-
mo tvarka surašyti visus polinomo koeficientus į vektorių. Pavyzdžiui, 
duotas daugianaris: s s s s4 3 23 15 2 9+ − − + . Komandiniam lauke 
suformuojame vektorių x:

>> x = [1 3 -15 -2 9]
x =
     1     3   -15    -2     9
MATLAB gali interpretuoti n+1 ilgio vektorių kaip n-osios ei-

lės daugianarį. Jeigu daugianaryje trūksta kai kurių koeficientų, vietoj 
jų atitinkamose vietose reikia įvesti nulius. Pvz.: daugianaris s4 1+
MATLAB terpėje įvedamas tokiu būdu:

>> y = [1 0 0 0 1]
y =
     1     0     0     0     1
Norint nustatyti daugianario reikšmę, reikia naudoti polyval funk-

ciją. Pvz.: anksčiau suformuoto y daugianario reikšmė, kai s = 2:
>> polyval(y,2)
ans =
    17
Taip pat galima nustatyti ir daugianario šaknis, ypač tai naudinga 

turint tokį aukštesnės eilės daugianarį kaip anksčiau suformuoto dau-
gianario x:

>>roots(x) % arba roots([1 3 -15 -2 9])
ans =
   -5.5745
    2.5836
   -0.7951
    0.7860
Kaip matyti, 4-osios eilės, daugianaris turi keturias realias šaknis. 
Norint sudauginti du daugianarius, atliekama daugianarių 

koeficien tų sąsūkos (konvoliucijos) operacija naudojant MATLAB 
komandą conv:
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>> x = [1 2];
>> y = [1 4 8];
>> z = conv(x,y)
z =
     1     6    16    16
Norint atlikti daugianarių dalybą, naudojama komanda deconv. 

Padalinkime z iš y ir pažiūrėkime, ar gausime daugianarį x:
>> [xx, R] = deconv(z,y)
xx =
     1     2
R =
     0     0     0     0

Darbas su M-failais
Dažnai prieš vykdant komandas tenka parašyti nemažai kodo ei-

lučių apie naudojamus kintamuosius, funkcijas, grafikų spausdinimo 
komandas ir pan., kurias kiekvieną kartą atsidarius programą iš nau-
jo reiktų pakartoti. Daug patogiau yra jas išsaugoti vadinamuosiuose 
M-failuose (m-files), kuriuose yra MATLAB kodas. Norint sukurti 
M-failą, reikia komandų lauke parašyti „edit“ ir atsidarys komandų 
redaktorius (Editor).

Svarbus momentas – M-failas turi būti arba MATLAB „work“ 
direktorijoje, arba reikia programoje nurodyti kelią (pagrindiniame 
programos lange per meniu „File->Set path...->Add folder arba Add 
with subfolders -> Save ir Close“) iki jūsų susikurtos darbo direktori-
jos, kuriose laikomi jūsų kuriami M-failai. Priešingu atveju MATLAB 
neras jūsų bylos, negalės įvykdyti norimų komandų ir komandiniame 
lauke išmes klaidos pranešimą.

Yra du M-failų tipai: scenarijai ir funkcijos.
Scenarijus (script) – tai M-failas, naudojamas skaičiavimams 

automatizuoti, atliekamiems pagal tą patį algoritmą. Jis neturi jokių 
parametrų (argumentų) ir visi skaičiavimai atliekami su darbo srities 
kintamaisiais. Scenarijų sudaro tik MATLAB komandos ir komen-
tarai. Scenarijų vykdyti galima įvedus failo vardą be „.m“ plėtinio 
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MATLAB komandų įvedimo lauke po ženklo „>>“ arba iš M-failų re-
daktoriaus (editor) spaudžiant F5. Tai yra tas pats kaip dialogo režimu 
įvesti ir vykdyti po vieną šio failo komandas.

Pavyzdys: sukursime apskritimo, kurio spindulys r, grafiko brai-
žymo scenarijaus failą („apskritimas.m“). Grafiko duomenims gene-
ruoti naudosime apskritimo parametrines lygtis:

 x r y r= = ≤ ≤cos , sin ,θ θ θ π.      0 2

Pagrindiniai sprendimo etapai gali būti atvaizduoti tokia scenari-
jaus „apskritimas“ algoritmo struktūrograma:
scenarijus apskritimas
θ reikšmių generavimas
 x = r cos θ
 y = r sin θ
Grafiko braižymas
Pabaiga

1.31 pav. Apskritimo braižymo scenarijus

Komandų lauke įvedus, pvz., „>>r=2;“ (spaudžiama „Enter“) ir pa-
rašius „>>apskritimas“ (spaudžiama „Enter“), rezultatas turėtų būti toks:
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1.32 pav. Apskritimo braižymo scenarijaus rezultatas

1.33 pav. Sinusoidės braižymo scenarijaus pavyzdys

Dabar kiekvieną kartą atsidarius „pvz001.m“ bylą ir pasirinkus iš 
meniu „Debug->Run“, bus įvykdomos komandos pradedant 1 eilute 
ir baigiant 3, t. y. gausime anksčiau jau aprašytą funkcijos grafiką. 
Paleisti programą galima ir greituoju klavišu – „F5“. Norint įvykdyti 
tik dalį kodo, pvz., atlikus kokius nors pakeitimus, kad nereikėtų kar-
toti nereikalingų komandų (kurių vykdymas, priklausomai nuo spren-
džiamo uždavinio, gali pareikalauti laiko), įvykdyti tik pakeistą kodo 
dalį paprasčiausiai pažymėjus reikalingą eilutę arba kelias eilutes pa-
spausti „F9“ (meniu „Text->Evaluate selection“). 

Funkcija (function) – atliekant sudėtingesnius skaičiavimus gali-
ma išskirti pasikartojančias veiksmų grupes, kurias tikslinga aprašyti 
atskiru programiniu kodu (funkcija), o scenarijuje reikiamoje vietoje 
užrašyti kreipinį į šią funkciją. Tuomet programa supaprastėja, ją len-
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gviau skaityti, derinti. Funkcija – tai M-failas, leidžiantis naudoti pra-
dinių duomenų ir rezultatų parametrus. Pradiniai duomenys paprastai 
gali būti tiek kintamieji, tiek išraiškos. Parametrai ir rezultatai visada 
yra kintamieji. Ryšys su funkcija palaikomas per parametrų sąrašus: 
jais perduodame skaičiavimo duomenis ir gauname skaičiavimo re-
zultatus. Kadangi šias funkcijas rašo vartotojas savo reikmėms, jas 
galima vadinti vartotojo funkcijomis, o sistemos (built-in) funkcijas – 
sisteminėmis. Funkciją sudaro: antraštė, komentarai (būtinasis ir pa-
pildomi), funkcijos tekstas. 

Funkcijos antraštė: 
function [rezultatų_parametrų_sąrašas] = funkcijos_vardas 

(įvedimo_parametrų_sąrašas)

funkcijos_vardas – turi sutapti su M-failo vardu be plėtinio. 
Funkcijose gali būti aprašytos ir vidinės funkcijos, kurios prieina-
mos tik pagrindinei funkcijai, kurios aprašas yra pirmasis atitinkamas 
M-failas.

įvedimo_parametrų_sąrašas – tai kintamųjų vardų, skiriamų 
kableliais, sąrašas. Jais perduodami pradiniai duomenys funkcijų skai-
čiavimams atlikti. 

rezultatų_parametrų_sąrašas – tai kintamųjų vardų, skiriamų 
kableliais, sąrašas. Jie naudojami, kai reikia iš funkcijos gauti skaičia-
vimo rezultatus. 

Rašant kodą M-faile rekomenduojama prieš komandas, kinta-
muosius ir kitą informaciją rašyti komentarus (kodo eilutė, praside-
danti ženklu „%“, reiškia komentarą, greitasis klavišas „ctrl + R“) – 
kad visuomet žinotumėte, ką aprašinėjate, kas tai per dydžiai, kokios 
funkcijos ir ką jos reiškia. Po tam tikro laiko atsidarius bylą, kurioje 
yra kelios dešimtys ar šimtai eilučių, be komentarų bus sunku susi-
gaudyti. Taip pat ir kitiems asmenims, kuriems siųsite savo sukurtas 
bylas, bus lengviau jas suprasti.

Būtinasis komentaras – tai eilutė: % funkcijos_vardas, trum-
pas_paaiškinimas_apie_funkciją – reikalinga norint aprašyti funk-
cijos paskirtį, naudojimą, rezultatus.
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1.34 pav. Komentarai M-faile

Komentarą galima rašyti prieš eilutę arba komandos pabaigoje, 
po „;“. 

Taip pat, esant kokioms nors klaidoms byloje, MATLAB apie tai 
informuoja nurodydamas, kurioje eilutėje ir / ar stulpelyje yra klaida, ar 
trūksta tam tikro simbolio, neteisingai panaudota komanda ir pan. 1.15 
lentelėje pateiktos pagrindinės komandos bei jų atliekamos funkcijos.

1.15 lentelė. Pagrindinės komandos ir jų paskirtis

Pagrindinės komandos Ką jos daro
inv Matricos inversija
det Matricos determinantas
trace Matricos įstrižainės elementų sumavimas
plot(x,y) Vektorių x ir y grafikas Dekarto plokštumoje
loglog log(x) vs. log(y) grafikas, logaritminis
semilogx(x,y) Vektorių x ir y grafikas, x logaritminiu masteliu
semilogy(x,y) Vektorių x ir y grafikas, y logaritminiu masteliu
xlabel, ylabel x ir y ašių pavadinimai
title Grafiko pavadinimas
grid Tinklelio uždėjimas ant grafiko
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Darbas su algoritmais
Šakotieji algoritmai
Sprendžiant uždavinius, dažnai reikia parinkti vieną sprendimo 

variantą iš kelių galimų priklausomai nuo tam tikrų sąlygų. Šiuo atve-
ju algoritmas šakojasi į kelias šakas, t. y. gauname vadinamąjį šako-
tąjį algoritmą. Paprasčiausias šakotasis algoritmas yra sudarytas iš 
vienos sąlygos ir dviejų šakų. Priklausomai nuo to, ar sąlyga yra tei-
singa, ar ne, vykdoma viena iš šakų. MATLAB šakotasis algoritmas 
aprašomas if operatoriumi:

if sąlyga
I šaka
else
II šaka
end

if sąlyga
   I šaka
end

if sąlyga1
I šaka
elseif sąlyga2
II šaka
else
     III šaka
end

Sąlyga – tai loginis reiškinys arba loginis kintamasis, kurio reikš-
mė gali būti teisinga (true) arba klaidinga (false). Jei sąlyga teisinga, 
tai vykdoma I šaka, priešingu atveju – II šaka. Šakas sudaro MATLAB 
funkcijos ir komandos. Jei salyga1 teisinga, tai MATLAB įvykdys 
visus sakinius, priklausančius I šakai, o paskui programos vykdymą 
pratęs po operatoriaus end. Jei salyga1 klaidinga, tada bus tikrinama 
salyga2. Jei ji teisinga, bus vykdomi sakiniai, priklausantys II šakai. 
Priešingu atveju bus vykdoma III šaka. Kiekvienas operatorius if turi 
būti baigiamas operatoriumi end. Šakų elseif skaičius operatoriuje if 
neribojamas. Bet kurioje sąlyginio sakinio šakoje gali būti kitas sąly-
gos sakinys, kurio šakose gali būti kiti sąlygos sakiniai, ir t. t.

Sąlygą sudaro dvi išraiškos, sujungtos santykio ženklais: lygu ==, 
nelygu ~=, daugiau kaip >, mažiau kaip <, daugiau kaip arba lygu >=, 
mažiau kaip arba lygu <=. Jei sąlygoje naudojamas kintamasis (vek-
torius eilutė arba stulpelis), tai sąlyga teisinga tik tada, kai visiems 
matricos elementams ši sąlyga teisinga. Sudėtingesnėms sąlygoms 
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formuoti gali būti naudojamos loginės operacijos IR (MATLAB &), 
ARBA (MATLAB |), NE (MATLAB ~).

Cikliniai algoritmai 
Cikliniai  algoritmai  yra  tokie  algoritmai,  kuriuose  tam  tikri  

veiksmai  kartojami  kintant  vieno  ar  kelių  kintamųjų reikšmėms.  
Uždavinio algoritme  gali  būti  daug ciklų, taip  pat viename  cikle  
gali  būti  kitas  ciklas, o  jame  vėl  naujas ciklas ir t. t. Yra kelių rūšių 
cikliniai algoritmai: 

–  ciklas, kai žinomas jo kartojimo skaičius (ciklas for), 
–  ciklas, kai žinoma ciklo vykdymo sąlyga (ciklas while). 
Ciklo for sakiniai yra kartojami tam tikrą skaičių kartų. Ciklo kar-

tojimo skaičių apibrėžia kintamasis, vadinamas ciklo parametru.
Ciklo for struktūrograma: 

kai i = m:h:n
Ciklo sakiniai
Pabaiga

Čia 
i – ciklo parametras; 
m – ciklo parametro pradinė reikšmė; 
n – ciklo parametro galutinė reikšmė. 
h  –  ciklo  parametro  kitimo  žingsnis; numatyta, kad jei jo reikš-

mė nenurodyta, jis yra lygus vienetui. Žingsnio reikšmė gali būti bet 
kokia, taip pat ir neigiama.

Cikle esantys operatoriai kartojami su visomis ciklo parametro i 
reikšmėmis, kai i kinta nuo m iki n žingsniu h. Esant teigiamoms  ciklo  
parametro  reikšmėms,  ciklas  baigiamas,  kai  ciklo  parametro  reikš-
mė  viršija  galutinę  n  reikšmę. Esant  neigiamoms  ciklo  parametro  
reikšmėms,  ciklas  baigiamas,  kai  ciklo  parametro  reikšmė  tampa  
mažesnė  už galutinę n reikšmę. 

1.35 ir 1.36 paveiksluose pateikti ciklinių algoritmų naudojimo 
pavyzdžiai.
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1.35 pav. Ciklinio algoritmo „for“ naudojimas

1.36 pav. Ciklo cikle algoritmo naudojimo pavyzdys

Funkcijų paprogramės
Sprendžiant sudėtingesnius uždavinius naudojamos įvairios pa-

pildomos funkcijos, kurias patogiau aprašyti atskiruose M-failuose ir 
pagrindiniame uždavinio sprendimo M-faile nurodyti tik kreipinius į 
aprašytas funkcijas. Tokiu atveju  yra labai svarbu kontroliuoti, kad ap-
rašoma funkcija ir M-failas, kuriame ji aprašoma, vadintųsi tuo pačiu 
vardu (dar geriau, kad vardas būtų unikalus, nenaudojamas MATLAB 
standartinėms funkcijoms aprašyti).

Kaip pavyzdį atspausdinkime 1.37 paveikslėlyje pavaizduotos 
vieno laisvės laipsnio sistemos esant slopinimui pereinamojo proceso 
sprendinį, sistemai pajudant iš ramybės būsenos poslinkiu x0.
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1.37 pav. Vieno laisvės laipsnio sistema

Sprendinio išraiška būtų tokia:

 

x t x e t tnt
d d( ) = +

−













−
0 21

ςω ω
ς

ς
ωcos sin ,

čia ω ω ςd n= −( )1 2
1

2 .  Norint išreikšti greitį, reikia diferencijuoti 
x(t) išraišką:

 
v t x e tn t

d
n( ) = −

−
−0

21
ω

ς
ωςω sin .

MATLAB programoje sukuriame naują m-failą „pvz004.m“: 

function [t,x,v]=pvz004(x_0, zeta, omega_n)
% pvz004 - tiesinės 1 laisvės laipsnio sis-

temos 
% pereinamojo proceso sprendinys.
% Galiausiai gaunamas laiko reikšmių t ir 

atitinkamai poslinkių x beigreičių v masyvas
% pradinis poslinkis = x_0
% pradinis greitis = 0
% slopinimo koeficientas = zeta
% savasis dažnis = omega_n
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t = 0:0.02:0.5; % laiko intervalas
term = (1.0-zeta^2)^0.5;
omega_d = term*omega_n;
expt = exp(-zeta*omega_n*t);
x = x _ 0 * e x p t . * ( c o s ( o m e g a _ d * t ) + z e t a /

term*sin(omega_d*t));
v=-x_0*omega_n/term*exp.*sin(omega_d*t);

Aukščiau aprašytos funkcijos vaizdas MATLAB redaktoriuje pa-
teiktas 1.38 pav.

1.38 pav. Sistemos lygtys aprašytos M-faile

Norėdami gauti rezultatą su šiais duomenimis x0=1, zeta=0.2 ir 
ωn=100, komandinėje eilutėje užrašome:

>>[t,x,v]=pvz004(1.0,0.2,100.0);
Atsiranda kreipinys į mūsų sukurtą funkciją „pvz004“ (1.39 pav.).
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1.39 pav. Kreipinys į funkciją pvz004 komandinėje eilutėje

Darbiniame lauke (Workspace) atsirado trys kintamieji – t, v ir x. 
Dabar galime atspausdinti poslinkio ir greičio priklausomybes nuo nu-
matytojo laiko grafikus, pavaizduotus 1.40 pav. (komandos plot(t, x) ir 
plot(t, v)).

1.40 pav. Sistemos pereinamojo proceso grafikai – kairėje sistemos  
poslinkis x, dešinėje – sistemos greitis v

Kaip matome, grafikai gauti gana netikslūs dėl pasirinkto didelio 
laiko diskretizavimo intervalo (t=0:0.02:0.5), t. y. žingsnis yra 0.02. 
Pabandykite pasmulkinti žingsnį ir atspausdinti grafikus iš naujo.

Norėdami turėti daugiau laisvės koreguodami įvairius dydžius 
šiame pavyzdyje, ir kad nereiktų nuolat komandų lauke rašyti vis pa-
sikartojančių komandų, sukurkime naują funkciją „pvz005.m“ ir jos 
iškvietimo bylą „pvz005s.m“. Atidarę „pvz005s.m“ failą (per meniu 
File->Open arba komandinėje eilutėje „edit pvz005s“), paspauskite 
F5 arba „Debug->Run“ per meniu. Panagrinėkite patys, kas gauta.
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function [t,x,v]=pvz005(x_0, zeta, omega_n, 
N, t_max)

% pvz004 - tiesinės 1 laisvės laipsnio sis-
temos 

% pereinamojo proceso sprendinys.
% Rezultatas yra laiko reikšmių t ir atitin-

kamai poslinkių x bei greičių v masyvas
% pradinis poslinkis = x_0
% pradinis greitis = 0
% slopinimo koeficientas = zeta
% savasis dažnis = omega_n
% laiko diskretizavimas = delta_t
% laiko trukmė = t_max
% kiek norime pasmulkinti laiką = N (pvz. 

100, 1000 ar 10000). Dėmesio! - kuo didesnį N 
pasirinksite, tuo didesni bus vektoriai ir il-
giau užtruks rezultatų apdorojimas

delta_t = t_max/N; 
t = 0:delta_t:t_max; % laikointervalas
term = (1.0-zeta^2)^0.5;
omega_d = term*omega_n;
expt = exp(-zeta*omega_n*t); 
x = x _ 0 * e x p t . * ( c o s ( o m e g a _ d * t ) + z e t a /

term*sin(omega_d*t));
v=-x_0*omega_n/term*expt.*sin(omega_d*t);

Aukščiau aprašytos funkcijos vaizdas MATLAB redaktoriuje pa-
teiktas 1.41 pav.
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1.41 pav. Sistemos judėjimo lygtis aprašančios funkcijos M-failas

clear all;
% Parenkame norimus dydžius
x_0 = 1;
zeta = 0.2;
omega_n = 100;
N = 1000;
t_max = 0.5;
% Kreipiamės į funkciją:
[t,x,v]=pvz005(x_0, zeta, omega_n, N, t_max);
% spausdiname rezultatus:
figure(1)
plot(t,x); grid on
figure(2)
plot(t,v); grid on
figure(3)
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plot(x,v); grid on% greičio priklausomybės nuo 
poslinkio grafikas, vadinamas fazinės plokštumos 
grafiku (phase-plane plot). Laikui artėjant prie 
begalybės, poslinkis ir greitis artėja prie nulio. 

% galime atspausdinti ir viename lange abu 
grafikus

figure(4)
subplot(2,1,1)
plot(t,x); grid on
subplot(2,1,2)
plot(t,v); grid on

Aukščiau aprašytos funkcijos vaizdas MATLAB redaktoriuje pa-
teiktas 1.42 pav.

1.42 pav. Lygčių sprendimo scenarijaus M-failas
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Apverstos švytuoklės dinaminis modelis
1.43 paveiksle pateiktas atvirkštinės švytuoklės ant vežimėlio di-

naminis modelis. Vežimėlį veikia impulsinė jėga F. Reikia sudaryti 
sistemos dinamines judėjimo lygtis, jas ištiesinti švytuoklės kampo θ 
atžvilgiu, θ = π (kitaip tariant, laikoma, kad švytuoklė negali nukrypti 
daugiau kaip kelis laipsnius nuo vertikalios ašies arba kampo π). 

1.43 pav. Atvirkštinės švytuoklės ant vežimėlio dinaminis modelis

Nustatome tokius parametrus:
M – vežimėlio masė 0,5 kg; m – švytuoklės masė 0,2 kg; b – veži-

mėlio trintis 0,1 N/m·s; l – atstumas iki švytuoklės masės centro 0,3 m; 
I – švytuoklės inercijos momentas 0,006 kg·m2; F – vežimėlį veikianti 
jėga; x – vežimėlio padėties koordinatė; θ – švytuoklės padėties kam-
pas vertikalios ašies atžvilgiu.

Nustatome pradines sąlygas: sistema yra pusiausvyros būsenos ir 
jai suteikiamas F = 1 N dydžio jėgos impulsas. 

Valdymo tikslas: švytuoklė turi grįžti į pradinę vertikalią padėtį 
per 5 sekundes ir nenukrypti daugiau nei 0,05 rad nuo vertikalios ašies. 

Norint gauti sistemos judėjimo lygtis, reikia išskaidyti dinaminį 
modelį į laisvo kūno diagramas ir pavaizduoti visas sistemą veikian-
čias vidines ir išorines jėgas (1.44 pav.).
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1.44 pav. Sistemą veikiančios vidinės ir išorinės jėgos

Sumuojant visas veikiančias vežimėlį jėgas horizontalia kryptimi 
gauname tokią judėjimo lygtį:

 Mx bx N F + + = .  (1.4)

Sumuojant visas veikiančias švytuoklę jėgas horizontalia krypti-
mi, galima gauti jėgos N išraišką:

 N mx ml ml= + −

 θcos sin .θ θ θ2  (1.5)

Įrašę (1.5) lygtį į (1.4), gauname pirmąją sistemos judėjimo lygtį:

 M m x bx ml ml F+( ) + + − = 

 θ θ θ θcos sin .2  (1.6)

Norint gauti antrąją judėjimo lygtį, reikia sumuoti visas jėgas, 
stat menas švytuoklei. Toks ašies pasirinkimas supaprastina matema-
tines išraiškas. Panašiai, kaip ir (1.6) lygtyje, vertikalūs jėgos kompo-
nentai yra:

 P N mg ml mxsin cos sin cosθ θ θ θ θ+ − = +   (1.7)

Siekdami panaikinti P ir N narius iš (1.7) lygties, sudarome mo-
mentų apie švytuoklės masės centrą lygtis:

 − − =Pl Nl Isin cos .θ θ θ  (1.8)
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Sujungę (1.7) ir (1.8) išraiškas, gauname antrąją sistemos judėji-
mo lygtį:

 
I ml mgl mlx+( ) + = −2



θ θ θsin cos .  (1.9)

Taigi gauname atvirkštinės švytuoklės dinamiką apibūdinančių 
antrosios eilės diferencialinių lygčių sistemą:

 

M m x bx ml ml F

I ml mgl ml

+( ) + + − =

+( ) + = −

 

 





θ θ θ θ

θ θ

cos sin ,

sin

2

2
x cos .θ






  (1.10)

Gautoji lygčių sistema yra netiesinė ir ją reikia linearizuoti. 
Kadangi švytuoklė yra stabilizuojama esant nestabilios pusiausvyros 
padėčiai, t. y. kampu π radianų nuo stabilios pusiausvyros padėties, to-
dėl ši lygčių sistema gali būti ištiesinta atžvilgiu θ = π. Priimame, kad 
θ = π + φ, čia φ yra mažas kampas vertikalios ašies atžvilgiu. Todėl:

 

cos ,

sin .

θ

θ ϕ
θ

( ) = −

( ) = − 





 =

1

0
2

 ir d
dt  

(1.11)

Įvertinus (1.11) išraiškoje pakeitimus, atvirkštinės švytuoklės ju-
dėjimo lygčių sistema (1.10) tampa:

 

M m x bx ml u

I ml mgl mlx

+( ) + − =

+( ) − =







  

 

ϕ

ϕ ϕ

,

.2  (1.12)

Čia u = F – sistemos poveikis. 

Tolesnis analizės žingsnis – sistemos perdavimo funkcijos gavi-
mas, kuriam reikia atlikti (1.12) išraiškos Laplaso transformaciją esant 
pradinėms nulinėms sąlygoms:

 

M m X s s bX s s ml s s U s

I ml s s mgl s mlX

+( ) ( ) + ( ) − ( ) = ( )
+( ) ( ) − ( ) =

2 2

2 2

Φ

Φ Φ

,

ss s( )





2.

 (1.13)
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Perdavimo funkcija susieja nukrypimą nuo norimos padėties (iš-
vestis) su vežimėlį veikiančia jėga (įvestis). Kadangi išvestis yra švy-
tuoklės kampas φ, iš (1.13) išraiškos antros lygties išreiškiame X(s):

 

X s
I ml
ml

g
s

s( ) =
+( )

−












( )
2

Φ .  (1.14)

Įrašome (1.14) išraišką į (1.13) pirmąją lygtį:

 

M m
I ml
ml

g
s

s

b
I ml
ml

g
s

s m

+( )
+( )

−












( ) +

+
+( )

−












( ) −

2

2

Φ

Φ ll s s U sΦ( ) = ( )2 .

 (1.15)

Pertvarkome (1.15) išraišką taip:

    

Φ s
U s

ml
q
s

s
b I ml

q
s

mgl M m
q

s bmgl
q
s

( )
( )

=

+
+( )

−
+( )

−

2

4
2

3 2

,  (1.16)

čia q M m I ml ml= +( ) +( ) − ( )2 2 .

Iš gautos perdavimo funkcijos (1.16) galima pastebėti, kad kom-
pleksinės plokštumos koordinačių pradžioje yra ir polis, ir nulis, dėl 
to juos galima suprastinti:

       

Φ s
U s

ml
q
s

s
b I ml

q
s

mgl M m
q

s bmgl
q

( )
( )

=

+
+( )

−
+( )

−3
2

2

.   (1.17)

Pastaroji perdavimo funkcija dar kartą gali būti sutvarkyta atlikus 
prastinimo veiksmus su racionaliosiomis trupmenomis:
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Φ s
U s

mls
qs b I ml s mgl M m s bmgl

( )
( )

=
+ +( ) − +( ) −3 2 2

,   (1.18)

čia q M m I ml ml= +( ) +( ) − ( )2 2 .
Jeigu nevertintume sistemoje trinties, t. y. trinties koeficientas 

b = 0, tuomet perdavimo funkcija dar supaprastėtų:

 

Φ s
U s

K
s
A

p

p

( )
( )

=
−

2

2 1
,  (1.19)

čia K
M m g

A
M m mgl

M m I ml mlp p=
+( )

= ±
+( )

+( ) +( ) − ( )
1

2 2 ir .

Taigi, gautoji (1.19) yra atvirkštinės švytuoklės linearizuotoji per-
davimo funkcija. 

Sistemos su atviru kontūru analizė
Turėdami atvirkštinės švytuoklės sistemos perdavimo funkciją 

(4.14), naudodami MATLAB programinį paketą galime gauti siste-
mos pereinamojo proceso grafinę realizaciją veikiant impulsiniam po-
veikiui ir esant atviram kontūrui.

MATLAB programos M-failų redaktoriuje (komandiniame lauke 
įvykdyti komandą „edit“) sukuriame bylą „AS_AK_PF.m“ ir joje iš-
saugome sistemos parametrus ir aprašome perdavimo funkciją:

%AS_AK_PF.m
%Atvirkštinės švytuoklės sistemos su atviru 

kontūru perdavimo funkcija (PF)
% Sistemos parametrai:
M = 0.5; % vežimėlio mase
m = 0.2; % švytuoklės mase
b = 0.1; % trinties koeficientas
i = 0.006; % švytuoklės inercijos momentas
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g = 9.8; % laisvojo kritimo pagreitis
l = 0.3; % švytuoklės ilgis
q = (M+m)*(i+m*l^2)-(m*l)^2;% perdavimo 

funkcijos kintamasis
num = [m*l/q  0]; % PF skaitiklis
den = [1  b*(i+m*l^2)/q  -(M+m)*m*g*l/q  

-b*m*g*l/q]; % PF vardiklis
pend=tf(num,den) % švytuoklės PF. „tf“ yra 

Matlab „transfer function“ - perdavimo funkci-
ja. helptf

Įvykdžius šį scenarijų (greituoju klavišu F5), komandų lauke tu-
rėtų atsirasti sistemos perdavimo funkcijos išraiška:

Transfer function:
             4.545 s
------------------------------------------
s^3 + 0.1818 s^2 - 31.18 s - 4.455

Dabar galima patikrinti, koks bus sistemos atsakas paveikus im-
pulsine jėga vežimėlį. 

t=0:0.01:5;
impulse(pend,t)
axis([0 1 0 60])

1.45 pav. Atvirkštinės švytuoklės sistemos reakcija į impulsinį žadinimą
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Analizuojant 1.45 paveiksle esantį grafiką, galima padaryti tokią 
išvadą – sistemos reakcija yra nepageidaujama, atviro kontūro siste-
ma yra nestabili, pereinamasis procesas eksponentiškai auga (laisvoji 
reakcijos dalis laikui bėgant neišnyksta). Amplitudė viršija 60 radianų 
(10 švytuoklės apsisukimų), sudarytas modelis galioja tik esant ma-
žiems kampams φ.

Kadangi bandome valdyti švytuoklės padėtį, t. y. po pradinio su-
žadinimo švytuoklė turi grįžti į vertikalią padėtį arba, kitaip tariant, 
pasibaigus pereinamajam procesui švytuoklės padėties kampas turi 
būti lygus nuliui. Jėga, veikianti vežimėlį, gali būti pridedama kaip 
impulsinis žadinimas. 1.46 paveiksle pavaizduota švytuoklės (valdo-
mo objekto, VO) valdymo struktūrinė schema.

1.46 pav. Uždarojo kontūro struktūrinė schema

Tačiau tinkamos perdavimo funkcijos įvedimui į MATLAB pa-
lengvinti pertvarkome struktūrinę schemą taip:

1.47 pav. Pertvarkyta švytuoklės valdymo struktūrinė schema

Uždaro kontūro perdavimo funkcija programiniame pakete 
MATLAB gali būti modeliuojama naudojant komandą „feedback“. 
Anksčiau sukurtame M-faile įvedame papildomus valdiklio parame-
trus ir kitas reikalingas komandas:
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% Uždaras kontūras
Kd = 1; % diferencinio reguliatoriaus stip-

rinimo koeficientas
Kp = 1; % proporcingojo reguliatoriaus stip-

rinimo koeficientas
Ki = 1; % integralinio reguliatoriaus stip-

rinimo koeficientas
contr=tf([KdKp Ki],[1 0]); % reguliatoriaus 

PF
sys_cl=feedback(pend,contr); 

Suformuota perdavimo funkcija įvertina, kad kartu su proporcin-
gu valdymo dėsniu bus naudojami ir diferencinio bei integralinio val-
dymo dėsniai, t. y. projektuojamas PID reguliatorius. Norint naudoti 
kitus tipinius reguliatorius (PI, PD ir kt.), reiktų M-faile aprašyto kin-
tamojo contr parametrus atitinkamai pakeisti, pavyzdžiui:

contr=tf([Kp Ki],[1 0]); % PI reguliatorius
contr=tf([KdKp],1);      % PD reguliatorius

Nuo šio žingsnio jau pradedame valdyti sistemą. 
Iš pradžių pažiūrime, kaip sistemos reakciją į impulsinį žadinimą 

veikia suprojektuotas PID reguliatorius su pradiniais parametrais Kd = 
1, Kp = 1 ir Ki = 1. 

t=0:0.01:5;
impulse(sys_cl,t); hold on
impulse(pend,t); hold off
axis([0 1.5 0 40])

1.48 paveiksle pavaizduota sistemos reakcija į impulsinį žadinimą. 
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1.48 pav. Sistemos reakcija į impulsinį žadinimą. 

Žalia kreivė – atviras kontūras be reguliatoriaus, mėlyna kreivė – 
uždaras kontūras, su PID reguliatoriumi ir pradiniais parametrais Kd = 
1, Kp = 1 ir Ki = 1

Kaip matyti iš gauto pereinamojo proceso, sistema vis dar yra 
nestabili, dėl to reikia koreguoti reguliatoriaus parametrus. Iš pradžių 
padidiname proporcingojo reguliatoriaus stiprinimo koeficientą Kp 
šimtą kartų, t. y. Kp = 100. 

1.49 pav. Sistemos reakcija į impulsinį žadinimą. PID reguliatoriaus 
parametrai Kd = 100, Kp = 1 ir Ki = 1



92

Sistemos pereinamasis procesas pasibaigia ir prasideda nusisto-
vėjęs procesas apytiksliai ties 2 sekunde, o kadangi nusistovėjusio 
proceso paklaida sumažėjo iki 0, didinti integralinio reguliatoriaus sti-
prinimo nėra būtina ir galima net iš viso atsisakyti (pabandykite gauti 
sistemos impulsinę reakciją, kai integralinio stiprinimo koeficientas 
Ki = 0, ir palyginkite ją su sistemos reakcija, kai Ki = 100).

Toliau analizuojant 1.49 paveiksle esantį sistemos pereinamojo 
proceso grafiką, matyti, kad maksimalus perreguliavimas yra per dide-
lis (daugiau kaip 0,05 rad). Maksimaliam perreguliavimui sumažinti 
reikia padidinti diferencinio reguliatoriaus įtaką, t. y. padidinti jo stip-
rinimo koeficientą iki Kd = 20. 

1.50 pav. Atvirkštinės švytuoklės svyravimo amplitudės grafikas

individualios modeliavimo užduotys
Pastovūs parametrai: vežimėlio masė M = 0,5 kg; laisvojo kritimo 

pagreitis g = 9,81 m/s2.
Modeliuojamos sistemos parametrai yra pateikiami 1.16 lentelėje.
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1.16 lentelė. Sistemos parametrai

Eil. 
Nr.

Švytuoklės 
masė, 

kg

Švytuoklės 
ilgis, 

m

Švytuoklės  
inercijos momentas, 

kgm2

Trinties  
koeficientas, 

N/ms
1 0,100 0,100 0,00033 0,1
2 0,135 0,135 0,00082 0,15
3 0,170 0,170 0,00164 0,05
4 0,205 0,205 0,00287 0,8
5 0,240 0,240 0,00461 1,0
6 0,275 0,275 0,00693 0,01
7 0,310 0,310 0,00993 0,2
8 0,345 0,345 0,01369 0,4
9 0,380 0,380 0,01829 0,35
10 0,415 0,415 0,02383 0,06
11 0,450 0,450 0,03038 0,01
12 0,485 0,485 0,03803 1,0
13 0,520 0,520 0,04687 0,8
14 0,555 0,555 0,05699 0,9
15 0,590 0,590 0,06846 0,95
16 0,625 0,625 0,08138 0,57
17 0,660 0,660 0,09583 0,65
18 0,695 0,695 0,11190 0,34
19 0,730 0,730 0,12967 0,4
20 0,765 0,765 0,14923 0,1
21 0,800 0,800 0,17067 0,2
22 0,835 0,835 0,19406 0,3
23 0,870 0,870 0,21950 0,2
24 0,905 0,905 0,24707 0,1
25 0,940 0,940 0,27686 0,01
26 0,975 0,975 0,30895 0,05



94

kontroliniai klausimai
1. Kokie yra tipiniai reguliatoriai?
2. Kur praktikoje sutinkamas atvirkštinės švytuoklės uždavinys?
3. Kuo ypatinga atvirkštinė švytuoklė kaip sistema?
4. Kas yra sistemos pereinamasis procesas? Kokio tipo pereina-

mieji procesai būna?
5. Kaip sistemos pereinamąjį procesą veikia proporcingasis regu-

liatorius?
6. Kaip sistemos pereinamąjį procesą veikia integralinis regulia-

torius?
7. Kaip sistemos pereinamąjį procesą veikia diferencialinis regu-

liatorius?
8. Kaip sistemos pereinamąjį procesą veikia PID reguliatorius?
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2. nAmų dArbų metodikos nurodymAi

Namų darbų turinį sudaro:
1. Titulinis lapas.
2. Užduoties lapas.
3. Turinys.
4. Struktūrinės schemos pertvarkymas.
5. Charakteristinės lygties sudarymas.
6. Sistemos stabilumo skaičiavimas pagal vieną iš algebrinių kri-

terijų.
7. Sistemos stabilumo skaičiavimas pagal vieną iš dažnuminių 

kriterijų.
8. Koeficiento k3 stabilumo srities išskyrimas D skaldymo būdu.
9. Išvados.
10. Literatūros sąrašas.
Namų darbas turi būti pateiktas A 4 lapo formate (titulinis la-

pas, užduotis, turinys, literatūros sąrašas) Biomechanikos katedrai  
iki ____ m.________ mėn.____ d.

2.1. struktūrinės schemos pertvarkymas

Struktūrinės schemos pertvarkymas – tai supaprastinamas ir at-
stojamosios sistemos perdavimo funkcijos, atitinkančios įėjimą ir iš-
ėjimą, radimas. Pertvarkyta schema turi būti ekvivalentiška pradinei.

Automatinių sistemų elementai tarpusavyje dažniausiai jungiami 
trimis būdais: 

1. Nuoseklusis junginys (2.1 pav.):

2.1 pav. Nuoseklusis grandžių junginys

Šitokį grandžių junginį atitinka lygčių sistema:



96

 
1

1
Y W
s

X s
s( )

( )
( ),= 2

1
2

Y
Y

W
s
s

s( )
( )

( ),= n

n
n

Y
Y

W
s
s

s( )
( )

( ).
−

=
1  

Taigi, nuosekliojo grandžių junginio atstojamoji perdavimo funk-
cija W(s) yra lygi junginio grandžių perdavimo funkcijų sandaugai:

 

n
i

i

nY W
s

X s
W s s( )

( )
( ) ( ).= =

=
∏

1
 (2.1)

Pavyzdys
Reikia pertvarkyti pateiktą (2.2 pav.) nuoseklaus jungimo struktū-

rinę schemą ir parašyti jos atstojamąją perdavimo funkciją.

2.2 pav. Nuoseklaus jungimo struktūrinė schema

2.3 pav. Pertvarkyta struktūrinė schema

Atstojamoji pertvarkytos struktūrinės schemos (2.3 pav.) perda-
vimo funkcija:

 W s W W W123 1 2 3( ) = ⋅ ⋅ .

2. Lygiagretusis grandžių junginys (2.4 pav.):

2.4 pav. Lygiagretusis grandžių jungimas
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Visų junginio grandžių įėjimo signalai yra tie patys, o išėjimo sig-
nalai sumuojami sumatoriuje. Šis grandžių junginys aprašomas lygti-
mis:

 X s s s sX X X n( ) ( ) ( ) ... ( ),= = = =1 2

 Y s s s sY Y Y n( ) ( ) ( ) ... ( ).= + + +1 2

Taigi lygiagrečiojo grandžių junginio atstojamoji perdavimo 
funkcija yra lygi junginio grandžių perdavimo funkcijų sumai:

 

Y s
X s

W s si
i

n
W

( )
( )

( ) ( ).= =
=
∑

1
 (2.2)

Pavyzdys
Reikia pertvarkyti pateiktą (2.5 pav.) lygiagrečiojo jungimo struk-

tūrinę schemą ir parašyti jos atstojamąją perdavimo funkciją:

2.5 pav. Lygiagrečiojo jungimo struktūrinė schema

2.6 pav. Pertvarkyta struktūrinė schema

Pertvarkytos struktūrinės schemos (2.6 pav.) atstojamoji perdavi-
mo funkcija:

 W W W Ws = + +1 2 3.
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3. Grandis su grįžtamuoju ryšiu (2.7 pav.):

2.7 pav. Grandis su grįžtamuoju ryšiu

Grandis su perdavimo funkcija W1(s) vadinama tiesioginio ryšio 
grandimi, grandis su perdavimo funkcija Wg(s) – grįžtamojo ryšio 
grandimi.

Parodytą schemą aprašo šios lygtys:

 1X Ys X s sg( ) ( ) ( ),= ±

 Y s Y s X sg( ) ( ) ( ).= =

Pirmojoje lygtyje pliusas atitinka teigiamą grįžtamąjį ryšį, minu-
sas – neigiamą. Grandies su grįžtamuoju ryšiu atstojamoji perdavimo 
funkcija yra:

 
W s s

s s
W
W Wg

( ) ( )
( ) ( )

.= 1

11  (2.3)

Pertvarkant paskutinės lygties vardiklį keitėsi ženklai, todėl joje 
minusas atitinka teigiamą grįžtamąjį ryšį, pliusas – neigiamą.

Kartais pasitaiko sistemų su vienetiniu grįžtamuoju ryšiu (2.8 pav.). 
Tokių sistemų grįžtamojo ryšio perdavimo funkcija yra lygi 1.

2.8 pav. Grandis su vienetiniu grįžtamuoju ryšiu

Pavyzdys
Reikia pertvarkyti pateiktą (2.9 pav.) struktūrinę schemą su grįž-

tamojo ryšio grandimi ir parašyti jos atstojamąją perdavimo funkciją:
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2.9 pav. Struktūrinė schema su grįžtamojo ryšio grandimi

2.10 pav. Pertvarkyta struktūrinė schema

Atstojamoji pertvarkytos struktūrinės schemos (2.10 pav.) perda-
vimo funkcija:

 
W s s

s s
W
W W

( ) ( )
( ) ( )

.= 1

2 11

Pavyzdys
Reikia supaprastinti 2.11 pav., a parodytą struktūrinę schemą pa-

keičiant ją viena grandimi. 
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2.11 pav. Struktūrinė schema ir jos prastinimo žingsniai

Pirmiausia sudaromas teigiamas grįžtamasis ryšys tarp W1(s) ir 
W2(s)grandžių, kurio perdavimo funkcija (2.11 pav., b):

 W s
W s
W s W s12

1

1 21
( ) = ( )

− ( ) ( )
.

Gautą dviejų nuosekliai sujungtų grandžių junginį tarp sujung-
tosios grandies ir W3(s) jungiame nuosekliai ir gauname perdavimo 
funkciją (2.11 pav., c):

 
123

1 3

1 21W W W
W W

s s s
s s

( ) ( ) ( )
( ) ( )

=
⋅

−
.

Tuomet gautą dviejų grandžių junginį su neigiamu grįžtamuoju 
ryšiu pakeičiame viena grandimi ir gauname atstojamąją visos siste-
mos perdavimo funkciją (2.11 pav., d): 
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.
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2.2. Charakteristinės lygties sudarymas

Sistemos perdavimo funkcijos W s
B s
A s

( ) = ( )
( )

 vardiklio daugiana-

rio A(s) (charakteristinio daugianarioa s a s a s an
n

n
n+ + + +−
−

1
1

1 0... ) 
šaknys yra vadinamos sistemos perdavimo funkcijos W(s), arba tie-
siog sistemos, poliais. Perdavimo funkcijos W(s) skaitiklio daugia-
nario B(s) (ryšio daugianario) šaknys yra perdavimo funkcijos arba 
sistemos nuliai. Kai sistemos perdavimo funkcijos charakteristinį dau-
gianarį A(s) prilyginame nuliui, gauname lygtį:

 ( ) 1
1 1 0... 0,n n

n nA s a s a s a s a−
−= + + + + =  (2.4)

kuri vadinama sistemos charakteristine lygtimi.
Charakteristinė lygtis reikalinga automatinio valdymo sistemos 

stabilumui įvertinti.
Išsprendę charakteristinę lygtį galime gauti pereinamuosius pro-

cesus, kurie apibūdina sistemos savybes. Į ją įrašome sistemos ben-
dros perdavimo funkcijos išraišką.

Pavyzdys
Tarkime, turime uždarosios valdymo sistemos perdavimo funk-

ciją Ws(s):

                                 charakteristinis daugianaris

          
sW s k k k

T s T s k k
( )

( )
.=

⋅ +
+ + ⋅( )

1 3 2

1
2 2

12 31

Sistemos atvirojo kontūro perdavimo funkcija:

 
sW s

B s
A s

( ) = ( )
( )

.  (2.5)

Kadangi tai uždarojo valdymo sistema, tai jos charakteristinė lygtis:

 Au(s) = A(s) + B(s)= 0. (2.6)
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Tuomet gauname išraišką:

 ( ) .1
2 2

12 3 1 3 21 0T s T s k k k k k+ + ⋅( ) + ⋅ + =

Atskliaudę gauname:

 T T s T k k s T s k k k1
2

2
3

1
2

1 3
2

2 1 3 22 0+ + + + = .

Tuomet sugrupuojame laipsnius, o narius, esančius prie „s“, pagal 
laipsnio rodiklį atitinkamai pažymime raidėmis a ir gauname tokią 
šios sistemos charakteristinę lygtį:

 3
3

2
2

1 0 0a s a s a s a+ + + = ,

čia charakteristinės lygties koeficientai yra:

 3 1
2

2a T T= , 2 1
2

1 3a T k k= ⋅ , 1 2a T= , 0 1 3 22a k k k= ⋅ + .

2.3. sistemos stabilumo skaičiavimas  
pagal Hurvico kriterijų

Stabilumui pagal Hurvico kriterijų nustatyti iš tiriamosios siste-
mos charakteristinio daugianario:

 n
n

n
nA s a s a s a as( ) ...= + −
− + + +1
1

1 0

koeficientų yra sudaromas Hurvico determinantas:

 

n

n n n

n n n

n n

n n

a a a
a a a

a a
a a

∆ =

− − −

− −

− −

−

1 3 5

2 4

1 3

2

0
0

0 0
0 0

...

...

...

...
.... ... ... ... ...

...

.

0 4 2 0a a a

Determinantas turi turėti n eilučių ir n stulpelių. 
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Determinanto sudarymo taisyklė tokia: į pagrindinę determinan-
to įstrižainę, pradedant koeficientu an–1, indeksų mažėjimo tvarka su-
rašomi visi charakteristinės lygties koeficientai iki a0. Kiekviename 
stulpelyje virš pagrindinės įstrižainės elemento rašomi koeficientai 
indeksų mažėjimo, o po juo – indeksų didėjimo tvarka. Tose vietose, 
kur turėtų būti koeficientai, kurių indeksai didesni už n arba mažesni 
už nulį, determinante įrašomi nuliai.

Toliau iš Hurvico determinanto Δn atskiriami žemesnės eilės dia-
gonalieji Hurvico determinanto minorai:

 1 1∆ = −na ;    2
1 3

2
∆ = − −

−

n n

n n

a a
a a

;

 

3

1 3 5

2 4

1 30
∆ =

− − −

− −

− −

n n n

n n n

n n

a a a
a a a

a a
  ir k

n n n

n n n

n n

n n n k

a a a
a a a

a a
a a a

∆ =

− − −

− −

− −

− −

1 3 5

2 4

1 3

2

0
0

...

...

...
.

Hurvico stabilumo kriterijaus stabilumo sąlyga: 

Jeigu pagrindinis Hurvico determinantas ir visi jo diagonalieji 
minorai, kai koeficientai an>0,  yra teigiami, tai sistema yra stabili.

Jeigu an< 0, tai charakteristinę lygtį galime padauginti iš –1 ir 
taikyti jau apibrėžtą stabilumo sąlygą.

Pagrindinis Hurvico stabilumo kriterijaus taikymo trūkumas yra 
tas, kad jis nėra patogus aukštesnių eilių sistemų stabilumui tirti, nes, 
skaičiuojant aukštos eilės determinantus, reikia atlikti daug varginan-
čių veiksmų. 

Pavyzdys
Tarkime, turime tokią sistemos charakteristinę lygtį:

 
3

3 2
2

1 0 0a s a s a s a+ + + = ,

čia a3 = 3, a2 = 2, a1 = 5, a0 = 1.
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Pagal šią lygtį sudarome Hurvico determinantą:

 

n

a a
a a

a a
∆ = = = − + =

2 0

3 1

2 0

0
0

0

2 1 0
3 5 0
0 2 1

2
5 0
2 1

1
3 0
0 1

0
3 5
0 2

7.

Toliau iš Hurvico determinanto Δn atskiriame žemesnės eilės dia-
gonaliuosius Hurvico determinanto minorus. 

 1 2 2∆ = =a ; 2
2 0

3 1

2 1
3 5

2 5 1 3 7∆ = = = ⋅ − ⋅ =a a
a a

.

Sistema yra stabili, kadangi tenkina Hurvico kriterijaus stabilumo 
sąlygą, t. y. visi charakteristinės lygties koeficientai, Hurvico determi-
nantas ir jo diagonalieji minorai yra teigiami.

2.4. sistemos stabilumo skaičiavimas pagal rauto kriterijų

Stabilumo įvertinimo pagal Rauto kriterijų pagrindas yra Rauto 
lentelės sudarymas (2.1 lentelė).

2.1 lentelė. Rauto lentelė

sn an an–2 an–4
a0, kai n lyginis

a1, kai n nelyginis

sn–1 an–1 an–3 an–5
0, kai n lyginis

a0, kai n nelyginis

sn–2

− =

−

− −

−

n n

n n

n

a a
a a
a

b

2

1 3

1
1 − =

−

− −

−

n n

n n

n

a a
a a
a

b

4

1 5

1
2 − =

−

− −

−

n n

n n

n

a a
a a
a

b

6

1 7

1
3

... 0

sn–3

− =

− −n na a
b b
b

c

1 3

1 2

1
1 − =

− −n na a
b b
b

c

1 5

1 3

1
2 − =

− −n na a
b b
b

c

1 7

1 4

1
3

... 0

... ... ... ... ... ...
s1 k1 0 0 ... 0
s0 l1 0 0 ... 0
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Pirmosios dvi Rauto lentelės eilutės yra sudaromos iš charakte-
ristinės lygties

 n
n

n
nA s a s a s a as( ) ...= + −
− + + +1
1

1 0     koeficientų. 

Į pirmąją eilutę įrašomi koeficientai an, an–2, an–4... ir baigiama a0, 
kai n yra lyginis, a1, kai n yra nelyginis.

Į antrąją eilutę įrašomi koeficientai an–1, an–3, an–5... ir baigiama 0, 
kai n yra lyginis, a0, kai n yra nelyginis.

Į trečiąją eilutę įrašomi nariai, pažymėti b1, b2, b3 ir t. t.
Į ketvirtąją eilutę įrašomi nariai, pažymėti c1, c2, c3 ir t. t.
k1 ir l1 yra koeficientai, išskaičiuoti pagal tą pačią metodiką kaip 

ir koeficientai b ir c. 
Rauto lentelės eilučių skaičius yra vienetu didesnis negu charak-

teristinės lygties laipsnis.
Sudarant Rauto lentelę, galimos dvi išskirtinės situacijos, kompli-

kuojančios šį procesą:
1) Rauto lentelės pirmojo stulpelio vienas elementas yra nulis;
2) Lentelės vienos eilutės visi elementai yra nuliai.
Šias situacijas ištyrus galima įvertinti, ar sistema yra stabili, ir 

nustatyti jos nestabilių charakteristinių šaknų skaičių.
Pirmoji išskirtinė situacija išsprendžiama taikant vadinamąjį ε 

metodą: pirmojo stulpelio nulis pakeičiamas mažu teigiamu skaičiumi  
ε > 0 ir tęsiama standartinė lentelės sudarymo procedūra. Sudarius 
lentelę, pirmojo stulpelio nariai (priklausantys nuo ε) apskaičiuojami 
ieškant ribų, kai ε artėja prie nulio. 

Antroji išskirtinė situacija, kai si-osios nelyginio laipsnio eilutės 
visi elementai yra nuliai, išsprendžiama taip:

1) Iš si+1eilutės koeficientų suformuojamas pagalbinis lyginio 
laipsnio daugianaris A(s). Šio daugianario šaknys yra ir charakteristi-
nės lygties šaknys.

2) Nustatoma suformuoto daugianario išvestinė dA/ds. Gautojo 
naujo daugianario koeficientai įrašomi vietoj nulių si-ojoje eilutėje. 

3) Tęsiama standartinė Rauto lentelės sudarymo procedūra.
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Stabilumo sąlyga: sistema yra stabili, jeigu visi Rauto lentelės 
pirmojo stulpelio elementai turi tą patį ženklą. Jeigu pirmojo stulpelio 
elementų ženklai kinta, tai sistema yra nestabili. Taip pat interpretuo-
jant gautąją lentelę, nustatoma, kiek charakteristinių šaknų yra kairio-
joje, kiek dešiniojoje pusplokštumėje ir kiek – menamojoje ašyje.

Taikant Rauto kriterijų palyginti greitai ir lengvai galima patikrin-
ti ir gana aukštos eilės sistemos stabilumą. Be to, Rauto lentelės su-
darymo algoritmą yra patogu programuoti, todėl šis kriterijus plačiai 
taikomas sudarant stabilumo analizės programas.

Pavyzdys
Reikia sudaryti charakteristinės lygties s 4–5s 3+4s 2+3s–3=0 

Rauto 2.2 lentelę.

2.2 lentelė. Rauto lentelė

s4 1 4 3
s3 5 3 0

s2

− =

1 4
5 3

5
3 4, − =

1 3
5 0

5
3

0

s1

− =

5 3
3 4 3

3 4
1 41

,
,

, − =

5 0
3 4 0

3 4
0

,
,

0

s0

− =

3 4 3
1 41 0

1 41
3

,
,

,
− =

3 4 0
1 41 0

1 41
0

,
,

,

0

Gautosios lentelės pirmojo stulpelio visi elementai yra teigiami, 
taigi sistema yra stabili ir jos charakteristinės lygties visos šaknys yra 
s plokštumos kairiojoje pusplokštumėje. 
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2.5. sistemos stabilumo skaičiavimas pagal  
michailovo kriterijų

Šis kriterijus kartais dar yra vadinamas Kremerio, Leonardo ir 
Michailovo. 

Tarkime, kad turime sistemos charakteristinį daugianarį:

 n
n

n
nA s a s a s a as( ) ... .= + −
− + + +1
1

1 0

Tuomet lygtyje kintamąjį s pakeičiame kintamuoju jω. Gauname 
vektorių A(jω), vadinamą charakteristiniu vektoriumi (dar vadinamu 
Michailovo funkcionalu [ ( )]M j ω ):

n
n

n
nM j a j a j a aj j( ) ... Re Im .ω ω ω ω ω ω= ( ) + ( )−
−
+ + + = ( ) + ( )1
1

1 0

Jo realioji dalis yra lyginė funkcija:

Re[ ( )] ...M j a a a a


ω ω ω ω= − + − +0 2
2

4
4

6
6 ,

o menamoji dalis yra nelyginė funkcija

Im[ ( )] ...M j a a a a


ω ω ω ω ω= − + − +1
1

3
3

5
5

7
7

Kai ω = 0, M(jω) turi tik realiąją dalį, kuri yra lygi koeficientui a0. 
Vektoriaus M(jω), kurį gauname iš sistemos charakteristinio dau-

gianario A(s) imdami s = jω, hodografas, kai ω kinta nuo 0 iki +∞, yra 
vadinamas Michailovo kreive.

Stabilumo sąlyga: sistema yra stabili, jeigu Michailovo kreivė, 
prasidėjusi teigiamos realiosios ašies dalies taške a0 ≠ 0, kintant ω nuo 
0 iki +∞, tolygiai kinta teigiama kryptimi (prieš laikrodžio rodyklę) 
apie n kvadrantų. 
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2.12 pav. Stabilių sistemų Michailovo kreivių pavyzdžiai

2.13 pav. Nestabilių sistemų Michailovo kreivių pavyzdžiai

Pavyzdys
Tarkime, turime tokį sistemos charakteristinį daugianarį:

 
4

4
3

3 2
2

1 0 0a s a s a s a s a+ + + + = ;

Čia a4 = 1, a3 = 2, a2 = 4, a1 = 3 ir a0 = 3.

Kintamąjį „s“ pakeitę kintamuoju jω (čia j – menamasis skaičius), 
išreiškiame Michailovo funkcionalą:

 34
4 3

2
2

1 0a j a j a j a j a M j( ) ( ) ( ) ( ) ( );ω ω ω ω ω+ + + + =
��
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 34
4 3

2
2

1 0a a j a a j a M jω ω ω ω ω− − + + = ( );
��

Taigi jo realioji dalis yra lyginė funkcija:

 Re[ ( )] ,M j a a a


ω ω ω= − + 04
4

2
2

o menamoji dalis yra nelyginė funkcija

 Im[ ( )] .M j a a


ω ω ω= − + 13
3

Tuomet ieškome Michailovo kreivės taškų:
Pirmiausia surandame keturis taškus, kuriuose kreivė kerta rea-

liąją ir menamąją ašis, t.y. ω0, ω1, ω2 ir ω3. Kreivė kerta ašis keturis 
kartus, kadangi charakteristinės lygties laipsnis yra n = 4.

Ieškome taškų ω2 ir ω0, kai Michailovo kreivės (Im) menamoji da-
lis yra lygi nuliui, t. y. sprendžiame tokią lygtį:

 − + =a a3
3

1 0ω ω ;

 ω ω( ) ;− + =a a3
2

1 0

 − + =a a3 2
2

1 0ω ; ω0 0= ;

 − = −a a3 2
2

1ω ;

 
ω2

1

3
=

a
a

.

Tuomet gautas ω išraiškas įrašome į realios dalies lygtį.
Tuomet, kai ω0 0= , gauname:

 
Re[ ( )] ;M j a a a a



ω ω ω= − + = =4 0
4

02 0
2

0 3

Tuomet, kai ω2
1

3
=

a
a

, gauname:
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Re[ ( )]M j a a a a a
a

a a
a



ω ω ω= − + =








 −









 +4 0

4
02 0

2
4

1

3

4

2
1

3

2

++ =








 −









 + = −a0

4 2

1 3
2

4 3
2

3 0 74, .

Ieškome taškų ω1 ir ω3, kai Michailovo kreivės (Re) realioji dalis 
yra lygi nuliui, t. y. sprendžiame tokią lygtį:

 04
4

2
2 0a a aω ω− + = .

Kadangi 4-ojo laipsnio lygtį išspręsti gana sunku, darome tokį 
pakeitimą:ω2 = z.

Po pakeitimo gauname kvadratinę lygtį:

 a z a z a4
2

2 0 0− + = ;

Tuomet lygtis turės 2 sprendinius:

 
z

a a a a
a1

2 2
2

4 0

4

24
2

4 4 4 1 3
2 1

6
2

3=
+ −( ) − ⋅ ⋅

⋅
=

+ −( ) − ⋅ ⋅

⋅
= = ,

 
z

a a a a
a2

2 2
2

4 0

4

24
2

4 4 4 1 3
2 1

2
2

1=
− −( ) − ⋅ ⋅

⋅
=

− −( ) − ⋅ ⋅

⋅
= = .

Grįžtame prie prieš tai padaryto pakeitimo ir gauname:

 ω1 2 1= =z

 ω3 1 1 732= =z ,

Tuomet, kai ω1 2= z , gauname tokią išraišką:

 Im[ ( )] .M j a a


ω ω ω= − + = − ⋅ + ⋅ =13 1
3

1
32 1 3 1 1

Tuomet, kai ω3 1= z , gauname tokią išraišką:
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 Im[ ( )] , , , .M j a a


ω ω ω= − + = − ⋅ + ⋅ = −13 1
3

1
32 1 732 3 1 732 5 195

Kai turime visas ω reikšmes, kuriose Michailovo kreivė kerta me-
namąją ir realiąją ašis, braižoma Michailovo kreivė (2.14 pav.).

2.14 pav. Michailovo kreivė

Galima ieškoti daugiau tarpinių taškų. Tuomet braižoma lentelė, 
kurioje parenkama ω reikšmė ir įrašoma į realiosios ir menamosios 
dalių lygtis.

2.6. koeficiento k3 stabilumo srities išskyrimas  
d skaldymo būdu

D skaldymas, pasiūlytas J. Neimarko, yra vieno parametro stabi-
lumo srities išskyrimas. Žinome, kad stabilumas priklauso nuo charak-
teristinės lygties šaknų, kurios priklauso nuo charakteristinės lygties 
koeficientų, o pastarieji savo ruožtu priklauso nuo sistemos parametrų, 
pavyzdžiui, stiprinimo koeficiento ar laiko konstantų. Keičiamo pa-
rametro vertė bus kompleksinė ir priklausys nuo ω. Jos realioji dalis 
X(ω), o menamoji – Y(ω).
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Sistemos atvirojo kontūro perdavimo funkcija:

 
sW s

B s
A s

( ) = ( )
( )

.

Uždarosios sistemos charakteristinė lygtis:

 uA s A s B s( ) = ( ) + ( ) = 0.

Jeigu reikia ištirti konkretaus parametro įtaką sistemos stabilu-
mui, tuomet iš uždarosios sistemos charakteristinės lygties gaunama 
to parametro išraiška. Tuomet toje išraiškoje kintamuosius s keičiame 
į jω ir sudarome išraišką:

 K X jY= + .

Iš šios išraiškos išreiškiame X ir Y.

D kreivei sudaryti apskaičiuojame X ir Y reikšmes, kurios gauna-
mos įrašius pasirinktą ω reikšmę į prieš tai gautas X ir Y reikšmes. Iš 
apskaičiuotų reikšmių yra sudaroma 2.3 lentelė. Tikslingiausia tęsti 
lentelės skaičiavimą tol, kol Y pakeičia ženklą.

2.3 lentelė. Lentelės pavyzdys

ω, rad/s 0 1 2 3 4 5 10
X
Y

Tuomet pagal 2 lentelės duomenis braižome D kreivės dalį, kurio-
je ω artėja į +∞. D kreivės dalis, kai ω artėja į –∞, braižoma simetriš-
kai. Nubraižyta kreivė brūkšniuojama (2.15 pav.).

D kreivės brūkšniavimo taisyklė: ω eidami kryptimi nuo –∞ iki 
+∞, brūkšniuojame kairiąją D kreivės pusę.

D kreivė yra skaidoma į stabilumo sritis (1, 2, 3 stabilumo sritys). 
Parametro reikšmę imame iš stabiliausios srities, t. y. iš tos, kuri yra 
visa užbrūkšniuota iš vidaus.
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2.15 pav. Sistemos D kreivė

Tuomet D kreivės stabiliausios srities parinktame taške galima ap-
skaičiuoti konkretaus parametro reikšmę ir su reikšme vėl patikrinti sis-
temos stabilumą. Parametro reikšmė skaičiuojama pagal tokią išraišką:

 
K i ix y= +2 2.

Pavyzdys.
Išskirti koeficiento k3 stabilumo sritį D skaldymo būdu, kai siste-

mos atvirojo kontūro perdavimo funkcija:

 
sW s k k T k s

T s T s k k
B s
A s

( )
( )

,=
⋅ +
+ + ⋅( )

=
( )
( )

1 3 22
3

1
2

12 31

o koeficientai k1= 2, k2 = 0,2, k3= 1, T1= 0,2, T2 = 0,4.

Uždarosios sistemos charakteristinė lygtis:

 

uA s A s B s T s T s k k k k

T k s

( ) = ( ) + ( ) = + + ⋅( ) + ⋅ +

+ =

( )

.
1
2

12 3 1 3

22
3

1

0

Reikia ištirti stiprinimo koeficiento k3 įtaką sistemos stabilumui:

 1
2

2
2

1
2

1 3 2 1 3 22
32 0T T s T k k s T s k k T k s+ ⋅ + + ⋅ + = .

 1
2

2
2

2 22
3

3 1
2

1 12 0T T s T s T k s k T k s k+ + + + =( ) .
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Tuomet šią lygtį išsireiškiame per koeficientą k3:

 
3

1
2

2
2

2 22
3

1
2

1 12
k

T T s T s T k s
T k s k

= −
+ +

+
.

Ir kintamąjį s keičiame į jω:

 
3

1
2

2
2

2 22
3

1
2

1 12
k

T T jT jT k
jT k k

X jY= − −
+ −

+
= +ω ω ω

ω
.

Tuomet suprastiname reiškinį taip, kad paskui galėtumėme iškelti j 
prieš Y. Kadangi iš šio reiškinio to padaryti negalime, nes j yra vardik-
lyje, tai taikome kvadratų skirtumo a2 – b2 = (a + b)(a – b) formulę.

 
3

1
2

2
2

2 22
3

1
2

1 1

1
2

1 1

1
2

12

2
k T T jT jT k

jT k k

jT k k

jT k
= − −

+ −

+( )
⋅

−( )ω ω ω
ω

ω

ωω−( )
=

12k

 

−
− + −( ) −( )

+( ) −

1
2

2
2

2 22
3

1
2

1 1

1
2

1 1 1
2

1

2

2

T T jT jT k jT k k

jT k k jT k

ω ω ω ω

ω ω 11

1
2

2
2

2 22
3

1
2

1 1

1
4

1
2 2

1
2

2

2

2

k

T T jT jT k jT k k

T k k

( )
=

−
− + −( ) −( )

− −

ω ω ω ω

ω
==

−
− − + + − +jT T k T T k T T k k T T k jT k jT1

4
2 1

3
1
2

2 1
2

1
2

2 1 2
4

1
2

2 1
2

2 1 2 12 2ω ω ω ω ω 22
2

2
3

1
4

1
2 2

1
2

k k
T k k

ω
ω− +( )

=

jT T k T T k T T k k T T k jT k jT k1
4

2 1
3

1
2

2 1
2

1
2

2 1 2
4

1
2

2 1
2

2 1 2 12 2 2ω ω ω ω ω+ − − + − 22
3

1
4

1
2 2

1
22

k
T k k

ω
ω +

.

Tuomet šią išraišką išskiriame į du atskirus narius, t. y. jY  ir X:
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D kreivei sudaryti apskaičiuojame X ir Y reikšmes, kurios patei-
kiamos lentelėje:

ω, rad/s 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5
X 0 –0,08 –0,34 –0,82 –1,59 –2,69 –4,18
Y 0 0,96 1,76 2,24 2,34 2,04 –0,79
  
Tuomet pagal lentelės duomenis braižome D kreivę (2.16 pav.) ir 

ją užbrūkšniuojame pagal taisyklę: ω eidami kryptimi nuo –∞ iki +∞, 
brūkšniuojame kairiąją D kreivės pusę.

Šiuo atveju D kreivė dalija plokštumą į tris dalis, iš kurių stabi-
liausia zona gali būti 3-ioji sritis, nes ji visa užbrūkšniuota iš vidaus. 

2.16 pav. Sistemos D kreivė

Iš D kreivės stabiliausios 3-iosios srities parenkame parametro 
tašką ir pagal to taško koordinates apskaičiuojame koeficiento k3 
reikšmę:

 3
2 2 2 20 75 1 1 25k x yi i= + = − + =( , ) , .
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