
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

Формування блочно-структурних моделей на основі бібліотеки 
типових блоків СИАМ

Мета роботи: вивчити основні можливості системи автоматизованого моделювання СИАМ, засвоїти 
методику та особливості застосування СИАМ для формування блочно-структурних схем та дослідження 
аналітичних моделей типових впливів  і зовнішніх збурень в системах управління шляхом моделювання 
складних функціональних залежностей. 

Загальна характеристика бібліотеки типових блоків СИАМ

В системі автоматизованого моделювання СИАМ сформована бібліотека типових блоків, за допомогою 
яких можна створювати блочно-структурні схеми елементів і систем автоматичного управління для 
дослідження статичних та динамічних характеристик, стійкості та частотних характеристик, розв’язання 
задач параметричної ідентифікації, дослідження нелінійних систем управління та систем із змінною 
структурою. В довідковій системі СИАМ  наведені основні відомості про типові блоки СИАМ.

Порядок виконання роботи:

1. Ознайомитися з системою СИАМ, режимами “ВВЕДЕННЯ МОДЕЛІ” та       "МОДЕЛЮВАННЯ”.

2. Визначити основні властивості типових блоків СИАМ.

3. Засвоїти правила і комп’ютерну технологію формування блочно-структурних схем в СИАМ .

4. Побудувати за допомогою системи СИАМ графік функції ( )y f t= , яка визначається на інтервалі 

0 max...t t  згідно варіантів, що задаються викладачем.

При цьому необхідно:

а) синтезувати блочно-структурну схему моделі в СИАМ; 

б) дослідити блочно-структурну СИАМ-схему в режимі моделювання;

в) проаналізувати  табличні і графічні результати моделювання.

5. Підготувати до захисту звіт. Файли з моделями СИАМ зберігати до захисту лабораторної роботи, щоб при 
необхідності мати можливість продемонструвати чи додатково проаналізувати результати моделювання. 

В звіт необхідно включити:

а) назву та мету виконання лабораторної роботи, загальну характеристику системи СІАМ;

б) опис типових блоків СІАМ з класифікацією за призначенням:

- генераторні блоки; 

- динамічні блоки або блоки динамічних структурних ланок;

-функціональні блоки; 

- нелінійні блоки; 

- логічні блоки або блоки логічних функцій;



в) функціональну залежність згідно варіанту, що задаються викладачем;

г) СИАМ-модель згідно п.4, що забезпечує схемну  реалізацію відповідної функціональної залежності;

д) результати моделювання згідно п.4 в графічному вигляді та їх  аналіз.             

Контрольні запитання:
1. Призначення і можливості СИАМ.

2. Режими меню СИАМ "Введення моделі” та "Моделювання”.

3. Основні  правила  і  методика  формування  блочно-структурних  схем  в 

СИАМ.

4. Основні характеристики типових блоків СИАМ.   

5. Формування  блочно-структурних  моделей  за  заданими 

функціональними залежностями  на  основі  бібліотеки  типових  блоків 

СИАМ.  
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