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Abstract. Developing standalone applications to solve specific tasks 
is a convenient teaching tool. Standalone applications have been 
compiled from MATLAB code into executable files that can run out-
side of MATLAB for teaching materials in classes of Industrial Auto-
mation. Six standalone applications have been developed: four appli-
cations for the analysis of first- and second-order systems in time 
and frequency domains, one application to study time-delay systems 
and one to study systems with P, PI, PID controllers. The purpose of 
the present development is to share these applications with users 
who do not have MATLAB installed.

1. Увод
Програмната среда MATLAB, заедно с допълнителните 

библиотеки от качествено разработени функции за анализ 
и синтез на системи за управление, се е утвърдила успеш-
но през годините като учебен софтуер за изследване и 
проектиране на системи.

MATLAB е диалогов продукт, но заедно с това пред-
лага автоматизиране на решаването на типови задачи чрез 
създаване на потребителски интерфейси и автономни из-
пълними приложения [1]. Разработването на автономни 
приложения за решаване на конкретни задачи е удобно 
средство за обучение. В този случай потребителите не из-
ползват програмната среда MATLAB и получават сравни-
телно ограничени възможности в рамките на заложените 
опции в приложението, като се концентрират върху същин-
ската работа.

Целта на тази статия е да представи подход за из-
ползване за целите на обучението на разработени в среда 
на MATLAB графични интерфейси, компилирани като авто-
номни приложения. За изпълнението на приложенията не 
е необходим лиценз и инсталация на MATLAB, не е необ-
ходимо и познаване на продукта MATLAB. Приложенията се 
стартират като самостоятелни изпълними файлове.

Чрез използването на MATLAB Compiler [1] – мо-
дул за създаване на приложения, и GUIDE (Graphical User 
Interface Development Environment) – модул за разра-
ботване на графични потребителски интерфейси [2], са 
създадени шест автономни приложения за изследване на 
динамични системи.

Разработените автономни настолни приложения могат 
да се използват за обучение по дисциплините „Теория на 
управлението“, „Автоматизация на производството“ и други.

Създадените учебни материали целят:
• Да се улесни и подобри работата на обучаващите 

се, като се представи графично онагледяване.
• Да се осигури бързо запознаване с материала.
• Да се акцентира върху разбирането на материала.
• Да се предоставят възможности за лесно съпоста-

вяне на различни типови системи, както и влия-
нието на параметрите върху характеристиките на 
динамичните системи.

2. Автономни приложения за анализ  
на динамични системи

При разработването на приложенията за обучение са 
използвани основно литературните източници [2-9], като 
излагането на материала е структурирано основно в два 
основни дяла: изследване на динамични системи във вре-
мевата област и изследване в честотната област.

Създадени са приложения за системи от първи ред, 
системи от втори ред и системи с чисто време закъсне-
ние. Междувременно се представя и класификацията на 
типовете динамични звена като позиционни, интегриращи 
и диференциращи звена. Звената с чисто закъснение са 
представени отделно, като те могат да се изследват в ком-
бинация и самостоятелно.

Предвидено е първоначално на потребителите да се 
демонстрира пример с основните характеристики на систе-
мите, като те се показват при променящи се стойности на 
параметрите – предавателни коефициенти, време констан-
ти и други. Впоследствие се предоставя на потребителите 
да задават самостоятелно стойности на параметрите и да 
получават характеристиките на отделните типови системи 
с наслагване или отделно. Предвидено е да се сравняват 
еднотипни характеристики на различни системи и еднотип-
ни системи при вариране на параметрите им.

Приложенията предоставят възможности за разглеж-
дане на детайли от графиките като Zoom In и Zoom Out, а 
също и за автоматично генериране на параметрите на гра-
фиките или задаване на стойности от потребителя. Числени 
стойности от всички характеристики могат да се показват 
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в отделен прозорец чрез посочване с мишката върху гра-
фиката. 

Разработени са пет автономни приложения: четири 
приложения за анализ на системи от първи и втори ред 
във времевата и честотната област и едно приложение за 
изследване на системи с чисто закъснение. Те са предста-
вени на фиг. 1 и 3.

За всички приложения са създадени еднотипни ме-
нюта: стандартните менюта File и Help, като подменюта на 
File са Open, Print и Close. Подменюта на Help са About, 

GUI Help и Matlab Help. При избор на GUI Help се отваря 
текст с описание на системата на български език. Също 
така са добавени и пет икони за бърз достъп от панела с 
инструменти. Те са Оpen, Print, Zoom In, Zoom Out и Data 
Cursor. С Data Cursor потребителят може да получи инфор-
мация за числени стойности от графиките в произволна 
посочена точка.

Първоначалното запознаване на потребителите с гра-
фичния интерфейс започва с изследване на системи от 
първи и втори ред (фиг.1).

Фиг. 1. Приложения за анализ на системи във времевата и честотната област

В приложенията са поместени бутони Пример. Целта 
е първоначално потребителите да видят характеристиките 
на съответните динамични звена при различни стойности 
на параметрите им (фиг.2).

След запознаване с общия вид на характеристиките 
чрез показаните примери на потребителя се предоставя 
възможност да задава стойности на параметрите на раз-
личните звена.

Предвидени са защити от неправилно въведени стой-
ности, при отсъствие на въведени стойности или при въве-
дени нечислови символи. Приложението не може да про-

дължи работа, докато съобщението не бъде опознато от 
потребителя от бутона ОК. В случай че в полето Време се 
въведат нечислови символи или отрицателни числови сим-
воли, както и в случай че не се въведе символ, под полето 
за въвеждането на символи се изписва следното съобще-
ние с червен цвят: Автоматично задаване на времето 
t. Това означава, че автоматично се генерира времевият 
интервал и се изобразява съответната характеристика. Има 
възможност за използване на т.нар. мрежа (функцията grid 
в Matlab), както и т.нар. наслагване (функцията holdon в 
Matlab) за всяка от графиките. При наслагването могат да 
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се видят характеристиките с различни коефициенти, както 
и характеристики на различни звена с еднакви или различ-
ни коефициенти.

Фиг. 2. Пример за вариране на коефициентите на апериодично 
звено от първи ред

Приложението за изследване на звена с чисто закъс-
нение (фиг. 3) се състои от две и четири падащи менюта. 
Потребителите могат да избират типа на звеното (аперио-
дично звено от първи ред, инерционно интегриращо звено, 
реално диференциращо звено, звена от втори ред, звено 
чисто време закъснение) и желаната характеристика, която 
искат да се изчертае (преходна функция, тегловна функция, 
диаграма на Nyquist, диаграма на Bode).

Чрез функцията наслагване потребителите могат да 
изчертаят различни характеристики на различни звена с 
различни коефициенти със или без чисто закъснение.

Фиг. 3. Приложение за анализ на системи с чисто закъснение

3. Автономно приложение  
за изследване на типови закони  
за регулиране

За изследване на системи с типови закони за регу-
лиране (П, ПИ, ПИД) e създадено приложението, показано 
на фиг. 4.

Общите принципи на работа на линейните закони за 
регулиране [8, 9]се разглеждат при анализа на еднокон-

турна система. За настройка на регулаторите се използ-
ват приблизителни формули за настройка на типови про-
мишлени регулатори [3-9]. Методите и формулите, които 
се използват, са детайлизирани в GUIHelp и са достъпни 
от всеки графичен прозорец на приложението. Отделно, 
създадените в GUIHelp описания могат да се разглеждат 
и като самостоятелни pdf файлове, съдържащи формули, 
примерни графики, схеми и изводи заедно с цитираните 
литературни източници [3-9]. Показани са предавателните 
функции на системата при различните възможни входни 
въздействия: задание, смущение на входа на обекта, сму-
щение на изхода на обекта и са анализирани особеностите 
на регулиране чрез П, ПИ, ПИД регулатори.

Фиг. 4. Изследване на типови закони за регулиране

Приложението съдържа стандартните менюта File и 
Help, като подменюта на File са Open, Print и Close. Под-
менюта на Help са About, GUIHelp и MatlabHelp. Добавени 
са и пет икони за бърз достъп от панела с инструмен-
ти. Те са Оpen, Print, ZoomIn, ZoomOut и DataCursor. С 
DataCursor потребителят може да получи информация за 
числени стойности от графиките в произволна посочена 
точка.

От Меню 1 (фиг. 4) се избира типът на желания ре-
гулатор за настройка: П, ПИ или ПИД.

Предвидени са по три менюта от типа Меню 3 (фиг.4)
за изобразяване на трите разглеждани случая – реакция на 
затворената система по задание, по смущение на входа на 
обекта и по смущение на изхода на обекта. Предвидена е 
и възможност потребителите да могат да избират различни 
комбинации.

На фиг. 5 е представен пример за настройка на трите 
вида регулатори за трите възможни смущаващи въздейст-
вия, а именно:

• Със син цвят е показан П регулатор.
• Зеленият отговаря на ПИ регулатор.
• Червеният цвят е за ПИД регулатор.
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Фиг. 5. Настройка и изследване на типови промишлени 
регулатори

Същите цветове се използват и за останалите приме-
ри в приложението.

Така разработената система включва три метода за 
настройка на П регулатор и пет метода за настройка на 
ПИ и ПИД регулатори. Изборът на метод за настройка се 
осъществява от Меню 2 (фиг. 4).

Използваните методи за настройка на системи с Пре-
гулатор са приблизителни формули, основани на следните 
критерии за качество:

• Апериодичен преходен процес (вар. 1).
• Апериодичен преходен процес (вар. 2).
• 20% пререгулиране.

Използваните методи за настройка на системи с ПИ и 
ПИД регулатор също са приблизителни формули, основани 
на следните критерии за качество:

• Апериодичен преходен процес (вар. 1).
• Апериодичен преходен процес (вар. 2).
• Минимална интегрално-квадратична грешка.
• 20% пререгулиране (вар. 1).
• 20% пререгулиране (вар. 2).

Формулите за настройка и цитираните литературни 
източници са посочени в менюто GUIHelp на създаденото 
приложение.

За да е възможно изчертаването на преходния про-
цес, потребителят трябва да въведе параметрите на обекта 
в полетата оградени в панел със заглавие Параметри на 
обекта.

При отсъствие или неправилно зададена стойност 
за времето се появява текст Автоматично задаване на 
времето t. След правилното въвеждане последвано от бу-
тон Обновяване, съобщението се скрива и се изчертават 
графиките за въведения времеви диапазон.

За да имат ефект въведените промени от страна на 
потребителите е необходимо да се натисне бутон Обновя-
ване. Бутонът Изчистване служи за изчистване на:

• вече изчертаните графики;

• на параметрите на регулатора;
• на съобщението за автоматично задаване на вре-

мето, ако е имало такова;
• на отметките, показващи наслагването и мрежата 

за двете графики.

При неправилно въвеждане на параметрите на обекта 
се показва съобщение за грешка.

В панел със заглавие Параметри на регулатора 
се изобразяват изчислените настроечни параметри. Тези 
полета не могат да бъдат редактирани от потребителя. Те 
са само с информационна цел.

Допълнителната функция наслагване предоставя въз-
можността да се сравняват едновременно преходни проце-
си по задание и по смущение:

• При различни регулатори.
• При еднакви регулатори с различни приблизител-

ни формули за настройка.
• При настройки с различни или еднакви параметри 

на обекта и други.

5. Заключение
Програмната среда MATLAB, заедно с допълнителните 

библиотеки от качествено разработени функции, език за 
програмиране и графични възможности, се ползва с голяма 
популярност сред студентите, инженерите и научните ра-
ботници в цял свят. Предоставените от системата средства 
за генериране на код, за създаване на приложения, за 
верификация и тестване и моделнобазирано проектиране 
развиват системата и разширяват нейния обхват на при-
ложение. Използването на възможностите на MATLAB за 
обучение са несъмнени. 

В статията е представен подход за обучение чрез 
използване на разработени в среда на MATLAB графич-
ни интерфейси, компилирани като автономни приложения. 
За изпълнението на приложенията не е необходим лиценз 
и инсталация на MATLAB не е необходимо и познаване 
на продукта MATLAB. Приложенията се стартират като са-
мостоятелни изпълними файлове.

Използвайки автономни настолни приложения, създа-
дени за обучение, се осигурява бързо запознаване с ма-
териала, потребителите се концентрират върху конкретни 
задачи, акцентира се върху разбирането на материала чрез 
графично онагледяване и възможности за лесно съпоставя-
не на различни варианти.

Създаването на независими от продукта MATLAB из-
пълними приложения е удобно средство не само за целите 
на обучението, а също и за решаване на различни проек-
тантски и изследователски задачи.
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