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Regulatoare discrete 

 

1.  Regulatoare cu impulsuri 

Un regulator funcţionând cu impulsuri nu primeşte eroare ε în mod continuu, ci în 

mod discret. Prin eşantionare se preiau valorile instantanee ale mărimii continue ε(t) la 

intervale de timp fixe T, pe o durată foarte scurtă ΔT, obţinându-se astfel semnalul discret 

. Acest semnal constitue intrarea în regulator care, după prelucrarea erorii discrete 

conform algoritmulul implementat prin structura regulatorului, produce la ieşire o mărime de 

comandă u∗(k), tot sub formă de impulsuri, având aceeaşi frecvenţă 1/T cu cea a semnalului 

de la intrare. 

 

2. Regulatoare numerice 

 

Realizarea numerica a unei legi de reglare este justificata in principal de urmatoarele 

considerente: 

 posibilitatea de incadrare a regulatorului numeric intr-un SRA numeric complex, in 

care sa se realizeze si funcţii de supraveghere, testari de limite, analize si rapoarte 

periodice, afisari grafice ale unor marimi calculate sau de proces; 

 pentru procese lente, cu constante de timp mari, devine posibila conducerea cu acelasi 

regulator numeric, in timp divizat a mai multor bucle de reglare; 

 posibilitatea de integrare a regulatorului numeric intr-un sistem ierarhizat, condus 

prin calculator; 

 posibilitatea modularizarii prin program (software) a structurilor de reglare 

(P,PI,PID, neliniare) si a configurării simple, prin cuplarea rutinelor menţionate, a 

unor structuri de reglare în cascadă, de raport, multiplă, s.a. 
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 posibilitatea implementarii unor algoritmi de reglare evoluaţi (ex: conducerea dupa 

stare). 

 

Marimile cu care opereaza un regulator numeric sunt marimi esantionate in durata si 

esantionate in amplitudine: 

 

Esantionarea in durata: se preiau valorile marimilor la momente discrete de timp – 

 

Condiţia este ca frecventa de esantionare sa fie de cel puţin doua ori mai mare ca 

frecventa maxima continuta in semnalul analogic pentru a nu apare pierdere de informaţie 

utila. 

 

Eroarea ε * este reprezentarea codificată a erorii ε (t) obţinută la mărimea y din 

proces, convertită numeric. Ca urmare a calculelor numerice este realizat algoritmul de 

reglare, obţinându-se valoarea numerică a semnalului de comandă u * . Acest semnal este 

convertit analogic şi menţinut în intervalul dintre două momente de eşantionare de un 

element de menţinere a valorii ER. 

 

 
 

La un sistem de reglare numerică apar o serie de blocuri specifice: 

 

• blocul de calcul, care realizează algoritmii de reglare prin prelucrarea erorii numerice ε * ; 

acest bloc realizează în principal operaţii de adunare, scădere, înmulţire, transferuri, 

memorare. 

• elementul de prescriere numerică a referinţei; 

• convertoarele numeric/analogic şi analog/numeric; 

• elementul de comparaţie numerică, poate fi înglobat în blocul de calcul; 

• afişarea grafică, prin intermediul interfeţei I cu blocul de calcul şi cu secţiunea de memorie, 

a valorilor reprezentative pentru procesul de reglare. 


