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Побудова динамічних характеристик системи автоматичного регулювання з 
виродженнями в точці 
 

Основними динамічними характеристиками в теорії автоматичного регулювання є 
матриця імпульсних перехідних функцій та матриця передатних функцій, для побудови яких 
необхідно знати інтегральну матрицю однорідної системи диференціальних рівнянь.[1]. 
Актуальною задачею є розробка наближених методів побудови інтегральної матриці, зокрема 
асимптотичних. Для побудови асимптотичних розв’язків систем лінійних диференціальних 
рівнянь з повільно змінними коефіцієнтами ефективними є методи, розроблені в роботах С.Ф. 
Фещенко, М.І. Шкіля та учнів їхньої школи [2-5] 

Системи автоматичного керування досліджувались за допомогою асимптотичних 
методів в роботах [1], [4] за умови, що кратність коренів характеристичного рівняння 
зберігається на всьому відрізку інтегрування. В роботі [6] розглядається випадок, коли деякі 
корені характеристичного рівняння збігаються лише в окремих точках даного проміжку. 

В даній роботі, на відміну від попередніх, будується матриця імпульсних перехідних 
функцій, яка описується системою диференціальних рівнянь при наявності простих коренів 
характеристичного рівняння за умови, що виродженість матриці при похідних настає в одній 
точці. При цьому використаємо ідею роботи [7] та методи, розвинуті в роботах [2-5]. 

Розглянемо керований процес:  
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де х = х(t) – n – вимірний вектор, A(t) – матриця розмірності (n x n), B(t) – матриця розмірності 
(n x l); u - l – вимірний вектор вхідних сигналів, 0>ε  - малий параметр, ],0[],0( 0 Lt∈≤< εε  - 

дійсна змінна, р >> 1 – натуральне число. При t = 0 настає виродженість – коефіцієнт при 
похідній дорівнює нулю.  

Матриця імпульсних перехідних функцій для системи (1) задається формулою [4] 
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В роботі розглядается асимптотична формула для матриці імпульсних перехідних 

функцій регулятора на відрізках ]L,[];[ 00 ⊂δ  і ];[ Lδ  та умови рівномірної асимптотики за 
параметром ε  на всьому відрізку ]L;[ 0 . 
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