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REGLERTEKNIK

Laboration 4

Dynamiska system

Inledning

Syftet med denna laboration är att ge en överblick över hur olika egenskaper
hos ett dynamiskt system hänger samman. Detta görs genom att först
specificera överföringsfunktionen för systemet i Matlab och sedan titta p̊a
tidssvar och frekvenssvar hos systemet.

Förberedelse

Läs igenom denna handledning och repetera följande begrepp:

• Överföringsfunktion

• Poler

• Nollställen

• Stegsvar

• Bodediagram

• Nyquistdiagram

• Översväng M

• Stigtid Tr (Ts i boken!)

• Insvängningstid Ts (Tδ i boken)

• Stationär förstärkning kstat

• Relativ dämpning ζ

• Odämpad egenfrekvens ωn

Tyvärr r̊akar boken använda samma beteckning (Ts) för stigtid (rise time)
som annars oftast används för insvängningstid (solution time, settling time).
Den i särklass vanligast förekommande beteckningen för stigtid är Tr. Def-
initionerna för stigtid, insvängningstid och översväng återfinns p̊a s. 174 i
läroboken.

Godkännande

För att f̊a godkänt p̊a laborationen skall fr̊agorna i denna handledning ha
besvarats skriftligt. Begreppen ovan bör ocks̊a vara bekanta inför labora-
tionstillfället eftersom smärre labförhör kan förekomma.
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Polynomrepresentation av system

Ett system med en rationell överföringsfunktion

G(s) =
B(s)

A(s)
=

b1s
n−1 + · · ·+ bn−1s+ bn

sn + a1sn−1 + · · ·+ an−1s+ an

kan i Matlab representeras med tv̊a ”polynom” A och B (observera att Mat-
lab normalt skiljer p̊a stora och små bokstäver). Ett system med över-
föringsfunktion

G(s) =
s2 − 0.4s+ 1

s4 + 3s2 − 2s+ 5

kan d̊a representeras med ”polynomen” A och B enligt

>> B = [1 -0.4 1];

>> A = [1 0 3 -2 5];

Genom användande av olika räkneoperationer kan nya polynom definieras.
För att t.ex. mata in polynomet P (s) = s(s+ 2)(s− 5) + 4(s2 + s− 1) kan
man skriva följande

P = addpoly(conv(conv([1 0],[1 2]),[1 -5]),4*[1 1 -1])

För polynommultiplikation utnyttjas funktionen conv och för addition an-
vänds funktionen addpoly.

Uppgift 1: a. Beräkna summan av polynomen s4 + 4s2 + 3s + 5 och
2s3 + 7s2 + 2s + 1 med hjälp av funktionen addpoly (använd först help

addpoly för att f̊a reda p̊a syntaxen).

b. Bestäm produkten mellan de b̊ada polynomen s2+3s+2 och s3+2s2+
4s+ 1 med användande av funktionen conv.

Ett sätt att f̊a fram polynom baserat p̊a vilka rötter polynomet ska ha, är
genom att utnyttja funktionen poly.

Exempel 1: Beräkna polynomet p(s) = (s+ 1)2(s+ 3)(s− 4)(s− 1)3:

p = poly([-1 -1 -3 4 1 1 1]);

Exempel 2: Beräkna polynomet P (s) = s(s+2)(s− 5)+4(s2 + s− 1) med
hjälp av funktionen poly:

P = addpoly(poly([0 -2 5]),4*[1 1 -1]);
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Polynomet s(s+ 2)(s− 5) anges här via rötterna 0, −2 och 5.

För att f̊a reda p̊a rötterna till ett polynom används funktionen roots:

>> roots(P),

Att raden avslutas med ett komma (”,”) istället för ett semikolon (”;”) beror
p̊a att resultatet av beräkningen skall visas p̊a skärmen.

Uppgift 2: Beräkna rötterna till polynometQ(s) = (s+1)(s+2)2+5(s−1).

Tidssvar

Begreppet tidssvar innefattar bl.a. stegsvar och impulssvar. Impulssvaret
för ett visst system beräknas med funktionen impulsrc medan stesvaret f̊as
med funktionen steprc.

Exempel 3: Beräkna stegsvar för systemet

G(s) =
−Ts+ 1

s3 + 3s2 + 2s+ 1

för de olika parametervärdena T = 0.5, 1 och 2, samt plotta resultatet för
0 ≤ t ≤ 20 s med 0.1 s mellan varje tidpunkt.

>> T = 0.5; st1 = steprc([-T 1],[1 3 2 1],20,0.1);

>> T = 1; st2 = steprc([-T 1],[1 3 2 1],20,0.1);

>> T = 2; st3 = steprc([-T 1],[1 3 2 1],20,0.1);

>> ypl(st1,st2,st3); grid;

Här plottas alla stegsvaren i samma diagram. Kommandot grid i slutet ger
ett rutnät i diagrammet. Detta kan ofta underlätta avläsningen.

Uppgift 3: Beräkna och plotta stegsvaren för följande system:

a. G(s) =
1

1 + Ts
där T = 0.2, 1 och 5 s. Kan tidskonstantens värde

avläsas fr̊an stegsvaren?

b. G(s) =
1

s2 + 2ζs+ 1
där ζ = 0.2, 0.5, 0.7 och 1. Den odämpade egen-

frekvensen ωn har samma värde hela tiden. Ange detta värde.

c. G(s) =
ω2
n

s2 + ωns+ ω2
n

med ωn = 0.2, 1 och 5. Den relativa dämpningen

har samma värden i alla fallen. Ange detta värde.

d. G(s) =
Ts+ 1

s2 + 2s+ 1
där T = 0, 0.5, 5, −5 och −0.5. Ange nollställets

position för de olika fallen.
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Funktionen srespana kan användas för att uppskatta stationär förstärk-
ning, stigtid (10–90%) och lösningstid (5%) ur stegsvaret.

Exempel 4: Uppskatta stationära förstärkningen kstat, stigtiden Tr, in-
svängningstiden Ts och översvängen M för systemet

G(s) =
−0.1s+ 1

(s+ 1)(s+ 3)(s+ 10) + 5

Följande kommandon ger approximativa värden p̊a parametrarna:

>> stpr1 = steprc([-0.1 1],addpoly(poly(-[1 3 10]),5),20,0.1);

>> [k_stat,T_r,T_s,M] = srespana(stpr1),

Uppgift 4: Använd srespana för att bestämma approximativa värden
p̊a kstat, Tr, Ts och M för systemet

G(s) =
1

s2 + 2ζs+ 1

för ζ = 0.2, 0.5, 0.7 och 1. Jämför med den teoretiska formeln för över-
svängen

M = e

−

π

tanφ

där φ = arccos ζ.

Frekvenssvar

För att plotta bodediagram eller nyquistkurvor måste först frekvenssvaret
beräknas. Detta kan göras med funktionen frc (Frequency Response Con-
tinuous time). Ett frekvenssvar representeras i Matlab med en matris
best̊aende av tv̊a kolonner. Den första kolonnen inneh̊aller vinkelfrekvens-
erna och den andra kolonnen best̊ar av frekvenssvarets komplexa värden för
motsvarande vinkelfrekvens. Varje rad i frekvenssvarsmatrisen best̊ar därför
av ett par (ω, g) där g = G(iω) förutsatt att systemets överföringsfunktion
ges av G(s). Funktionen frc kan användas för system av typen

G(s) =
B(s)

A(s)
e−τs

Anropet är av formen fr=frc(B,A,tau,lgw1,lgw2,nw) där lgw1 och lgw2

är 10-logaritmerna för undre respektive övre gräns för de till antalet nw

logaritmiskt utspridda vinkelfrekvenserna.
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Plottning av frekvenssvaret kan göras i ett nyquistdiagram (nypl eller nysh
) eller i ett bodediagram (bopl eller bosh). Skillnaden mellan nypl och
nysh är att nypl plottar en nyquistkurva i ett helt nytt diagram medan
nysh plottar i ett redan befintligt diagram. Rutnät och koordinataxlar
ritas med nygrid resp. bogrid.

Exempel 5: Plotta bodediagram för systemet

G(s) =
s+ b

s3 + 2s2 + 2s+ 1

för parametervärdena b = 0.3, 1 och 3. med 300 frekvenser logaritmiskt
utspridda mellan ω = 0.01 = 10−2 rad/s och ω = 100 = 102 rad/s.

>> b = 0.3; fr1 = frc([1 b],[1 2 2 1],0,-2,2,300);

>> b = 1; fr2 = frc([1 b],[1 2 2 1],0,-2,2,300);

>> b = 3; fr3 = frc([1 b],[1 2 2 1],0,-2,2,300);

>> bopl(fr1,fr2,fr3);

Observera att det 3:e argumentet till frc är tidsfördröjningen (dödtiden)
vilken i det aktuella fallet är τ = 0. Frekvenssvaret finns nu sparat i fr1
och kan användas ytterligare, t.ex. för att plotta nyquistdiagrammet (kom-
mando: nypl(fr1)).

Uppgift 5: Plotta bodekurvorna för följande system:

a. G(s) =
1

1 + Ts
där T = 0.2, 1 och 5 s.

b. G(s) =
1

s2 + 2ζs+ 1
där ζ = 0.2, 0.5, 0.7 och 1.

c. G(s) =
ω2
n

s2 + ωns+ ω2
n

med ωn = 0.2, 1 och 5.

d. G(s) =
Ts+ 1

s2 + 2s+ 1
där T = 0, −1, 0.5 och 5.

Ibland kan det vara praktiskt att rita in asymptoter i amplituddiagrammet.
Detta kan d̊a göras med hjälp av funktionen frcasymp.

Exempel 6: Plotta ett bodediagram med asymptoter för systemet

G(s) =
100(2s+ 1)

s(s+ 2)(s+ 10)2

för 500 frekvenser mellan 0.01 rad/s och 100 rad/s.

>> b2 = 100*[2 1]; a2 = poly([0 -2 -10 -10]);

>> fr2 = frc(b2,a2,0,-2,2,500);

>> fr2a = frcasymp(b2,a2,0,-2,2);

>> bopl(fr2,fr2a); bogrid

5



Hur många brytfrekvenser finns det i detta fall? Lägg märke till lutningarna
i amplitudasymptoterna.

Tidsfördröjningar är ett ganska vanligt inslag i många processmodeller.
Karakteristiskt för en fördröjning är att den enbart p̊averkar fasvridnin-
gen för systemet. Tidsfördröjningen anges som tredje argument till matlab-
funktionen frc, t.ex. tau = 0.7; fr = frc(1,[1 1 1],tau,-2,2,600);

nypl(fr);, vilket plottar nyquistkurvan för 1

s2+s+1
e−0.7s.

Uppgift 6: Plotta dels bodediagrammet och dels nyquistdiagrammet för
systemet

G(s) =
3

s3 + 2s2 + 2s+ 1
e−τs

d̊a tidsfördröjningen är τ = 0.2, 1 respektive 5 s. Ange antalet punkter till
600 och plotta för ω mellan 0.01 och 100 rad/s.

Pol-nollställes-diagram

För att plotta poler och nollställen för ett system kan man anlita funktionen
pzpl. Denna plottar polerna som kryss (x) och nollställena som ringar (o).

Exempel 7: Plotta poler och nolställen för systemet

G(s) =
2s2 − s+ 3

s4 + 3s3 + 4s2 + s+ 2

>> pzpl([2 -1 3],[1 3 4 1 2]);

>> pzgrid;

Med hjälp av pzgrid f̊ar man b̊ade rutnät och koordinataxlar utritade.

Uppgift 7: Rita poler och nollställen för systemet

G(s) =
(1− 2s)(1 + 0.5s)

s(s+ 2)2(s+ 5) + 4(1− s)

För ett system med många poler gäller det att det är de l̊angsammaste
polerna eller de sämst dämpade polerna som ”syns” mest (dominerar).

Uppgift 8: Undersök systemet

G(s) =
1

(s2 + s+ 1)(Ts+ 1)

för parametervärdena T = 0, 0.2, 1 och 5 genom att plotta stegsvaren för de
olika fallen. Rita gärna ocks̊a upp bodediagrammen för de olika fallen.
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N̊agra tips

Ett mycket användbart kommando i Matlab är help. Detta ger informa-
tion om vilka kommandon (funktioner) som är tillgängliga. Med argument
till help kan information ges om varje funktion (t.ex. help frcasymp).
Använd help flitigt! För att se vilka variabler som finns definierade kan
man med fördel använda who eller whos. Den senare varianten ger mer
detaljerad information om varje variabel (antal element osv.).

I Matlab kan man lagra kommadon i en textfil (med ”efternamnet”=.m).
Om kommandona t.ex. lagras i en fil med namnet test1.m s̊a utförs dessa
kommandon om man i Matlab helt enkelt skriver test1. Om man inne
i Matlab vill titta p̊a vilka kommandon som ing̊ar i filen test1.m s̊a kan
man lista filen med kommandot type test1. Ett alternativ till att bara
lagra kommandon i en fil är att göra om filen till en funktionsfil genom
att deklarera funktionsnamn, inparametrar och utparametrar i ett Pascal-
liknande funktionshuvud i början p̊a filen. Alla variabler blir d̊a lokala
istället för globala, dvs de ”syns” inte utanför funktionen (precis som i
Pascal). Tag gärna reda p̊a mer om detta genom att skriva help function.
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