
Laboration i Automationsteknik FK:

Tidsdiskreta system

Inledning

I denna laboration utnyttjas Matlab och Simulink för att simulera tids-
diskreta system och regulatorer.

Simulering av tidsdiskreta system

I Matlab finns en blockschemaorienterad simuleringsmiljö som heter Simulink.
Till att börja med ska ett enkelt tidsdiskret system simuleras.

1. Starta först Matlab och därefter Simulink. Skapa en ny simuleringsmodell
och ta fram en ”Library Browser” (ser lite olika ut beroende p̊a Matlab-
version). Dra över tre objekt till modellen fr̊an biblioteksbläddraren: Ett
”Step” fr̊an ”Sources”, en ”Discrete Transfer Fcn” fr̊an ”Discrete” och ett
”Scope” fr̊an ”Sinks”. Dra ledningar mellan steget, överföringsfunktionen
och sk̊apet. Simulera genom att klicka p̊a den gröna ”play”-pilen i menyn.
För att se resultatet m̊aste man dubbelklicka p̊a ”Scope”-ikonen.

Det kan vara värt att notera att det tidsdiskreta systemets utsignal alltid
automatiskt omvandlas till en styckvis konstant funktion av kontinuerlig tid
(Zero Order Hold = nollte ordningens h̊allkrets).

2. Ofta brukar den förvalda överföringsfunktionen vara

H(z) =
1

z + 0.5

med medföljande samplingsintervall h = 1 s. Dubbelklicka p̊a överförings-
funktionens block och studera hur dessa parametrar representeras. Lägg
märke till att polynom representeras som vektorer med polynomkoefficienter.
Undersök hur systemets stegsvar p̊averkas d̊a de olika parametrarna ändras.
Tips: Testa t.ex.

H(z) =
z + 1

z2 − 0.8z + 0.7

med samplingsintervallet h = 0.4 s.
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P-reglering

Att ett första ordningens tidskontinuerligt system med överföringsfunktion

G(s) =
b

s+ a

kan återkopplas med hur hög förstärkning K som helst fr̊an reglerfelet utan
att förlora stabiliteten torde vara känt fr̊an tidigare kurs i analog reglerteknik.
I detta avsnitt undersöks vad som händer d̊a systemet samplas och återkopplas
framför allt med avseende p̊a det återkopplade systemets stabilitet.

3. Vad blir ZOH-diskretiseringen H(z) av G(s) enligt ovan?

4. Börja med att byta ut det tidsdiskreta blocket mot ett tidskontinuerligt
(under ”continuous” i simulinks palett) med överföringsfunktionen

G(s) =
1

s+ 1

Lägg sen in en proportionell förstärkning (”gain”) och en summator för
att lägga in proportionell reglering. Slut återkopplingsloopen och simulera.
Pröva en del olika förstärkningar för att konstatera att systemet är stabilt
även vid högre förstärkningar.

5. Det enklaste sättet att ändra till tidsdiskret reglering är att lägga in
ett ”Zero Order Hold”-block fr̊an ”Discrete”-mappen. Det kan läggas efter
förstärkaren (P-regulatorn) och före processen (G(s)). Dubbelklicka p̊a ZOH-
blocket för att se vilket samplingsintervall det är inställt p̊a. Simulera sen för
en del olika förstärkningar. Vad händer i simuleringen för höga förstärkningar?

6. Prova nu med att minska samplingsintervallet i ZOH-blocket utan att
ändra förstärkningen. Undersök hur stabilitetsegenskaperna ändras.

7. Den ZOH-diskretiserade överföringsfunktionen H(z) för G(s) blir (om
samplingsintervallet är h):

H(z) =
1− e−h

z − e−h

Systemet f̊ar vid proportionell återkoppling med förstärkningen K sin pol i
z = e−h

−K(1 − e−h) (visa gärna detta). Testa simulering för följande tv̊a

värden p̊a förstärkningen: K = e
−h

1−e−h och K = 1+e
−h

1−e−h . Förklara resultatet.
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PI-reglering

I detta avsnitt av laborationen ska PI-reglering av ett första ordningens
system undersökas. För att belysa skillnaden mellan analog reglering och
digital (tidsdiskret) reglering används först en ”vanlig” PI-regulator (tids-
kontinuerlig) och efter det testas n̊agra olika varianter p̊a tidsdiskreta PI-
regulatorer.

8. Ta bort P-regulatorn och ZOH-h̊allkretsen och sätt istället in en PI-
regulator. För enkelhets skull kan en ”Transfer Fcn” fr̊an ”continuous”-
mappen användas: K*[1 1/Ti] i täljaren och [1 0] i nämnaren (varför var
det nu p̊a det viset?). Nu kan parametrarna K (K) och Ti (Ti) ges värden
via Matlabs kommandofönster. Testa n̊agra värden p̊a K och Ti. Kan det
återkopplade systemet bli instabilt för n̊agot val av K och Ti?

9. Överföringsfunktionen

GPI(s) = K

(

1 +
1

Tis

)

ska nu diskretiseras tillHPI(z). Vad blir denna om bak̊at-Euler-approximation
används? Ledning: Byt ut s mot (1− z−1)/h.

10. Plocka fram en ”Discrete Transfer Fcn” fr̊an ”Discrete”-mappen och l̊at
den ersätta det tidskontinuerliga PI-regulatorblocket. För att anpassa till
formatet i blocket kan följande omskrivning göras (verifiera detta själv):

HEuler−B

PI
(z) =

K((1 + h

Ti

)z − 1)

z − 1

Ett bra tips är att lägga in samplingsintervallet h som variabel i blocket s̊a
att det sen kan tilldelas värde i kommandofönstret. D̊a passar det ocks̊a bra
att skriva in h i polynomkoefficienterna ovan s̊a behöver man bara ändra h p̊a
ett enda ställe (i kommandofönstret). Gör samma undersökning som tidigare
med olika värden p̊a K och Ti. Denna g̊ang finns ocks̊a samplingsintervallet
h med som parameter att variera. Kan systemet f̊as att bli instabilt denna
g̊ang?

11. Med ett smärre ingrepp kan bak̊at-Euler bytas ut mot fram̊at-Euler (s
byts d̊a ut mot (z − 1)/h):

HEuler−F

PI
(z) =

K(z − 1 + h

Ti

)

z − 1
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(verifiera gärna detta om tiden ej är för knapp). Jämför stabiliteten för
motsvarande fall fr̊an bak̊at-Euler.

12. (Extra-uppgift i m̊an av tid). För att lägga in den mer sofistikerade
Tustin-approximationen substitueras s med (2/h)(z − 1)/(z + 1) vilket ger

HTustin

PI (z) =
K((1 + h

2Ti

)z − 1 + h

2Ti

)

z − 1

Denna approximation är bättre än de b̊ada Eulrarna.

13. Till sist avslutas laborationen med att använda en PI-regulator där
polerna hos det tidsdiskreta systemet placeras p̊a valda ställen (innanför
enhetscirkeln).

HPI(z) =
k0z + k1
z − 1

Visa att polerna för slutna systemet är rötterna till följande polynomekvation:

z2 + (k0(1− e−h)− 1− e−h)z + e−h + k1(1− e−h) = 0

Tv̊a reela poler p1 och p2 motsvarar den karakteristiska ekvationen (z −

p1)(z − p2) = 0 dvs z2 − (p1 + p2)z + p1p2 = 0. Löses denna via identifiering
av koefficienter mellan de tv̊a polynomen erh̊alles

k0 =
1 + e−h

− p1 − p2
1− e−h

k1 =
p1p2 − e−h

1− e−h

Lägg in dessa lösningar direkt i koefficientvektorn för täljaren i PI-regulatorn:
[ (1+exp(-h)-p1-p2)/(1-exp(-h)) (p1*p2-exp(-h))/(1-exp(-h)) ] .
Nu m̊aste polerna p1 (p1) och p2 (p2) ges värden i kommandofönstret. Välj
b̊ada till 0 och avnjut resultatet i simuleringarna (dra gärna till med ganska
stora h, det blir bara mer spektakulärt d̊a). Detta kallas för ”Dead-Beat”
och varför är inte sv̊art att föreställa sig.

14. (Extrauppgift i m̊an av tid). Eftersom alla inställningar redan är gjorda
i föreg̊aende uppgift vore det synd att inte utnyttja detta för att undersöka
andra val av poler än just Deadbeat-valet p1 = p2 = 0. Formlerna ovan
gäller för reela poler. Passa p̊a att testa n̊agra andra val, t.ex. p1 = 0.2 och
p2 = 0.3.

4


