
Träningsuppgifter till föreläsning 8 i tsiu61.
Lösningsskisser

1. Vi kan garantera stabilitet om

| Fy(iω)G(iω)
1 + Fy(iω)G(iω) | <

1
|∆G(iω)| = 2, ∀ω

Den komplementära känslighetsfunktionens belopp måste vara mindre
än två för alla frekvenser.

2. Känslighetsfunktionen beskriver hur störningar på utsignalen fortplan-
tas till utsignalen. Dessa vill vi dämpa och därmed bör dess amplitud
vara låg.
Känslighetsfunktionen beskriver även hur felet e(t) beter sig och ef-
tersom även den bör vara liten önskas en låg amplitud hos känslighets-
funktionen.

3. Förstärkningen 6 dB motsvarar absolutvärdet 106/20 ≈ 2. Det slutna
systemet är garanterat stabilt om

|∆G(iω)| < 1
|T (iω)|

för alla ω, dvs det relativa modellfelet måste uppfylla |∆G(iω)| < 1
2 .

4. Vi har systemet

G0 = K0

s(s + 2)(s + 4) = 1
s(s + 2)(s + 4)(1 + ∆K) = G(s)(1 + ∆K)

Robusthetskriteriet säger att systemet fortfarande är stabilt om |∆K | <
1

|Q(iω)| . För att ta reda på en maxgräns för |∆K | tar vi reda på topp-
värdena för |Q(iω)| för de båda regulatorerna. För P-regulatorn får vi
5 dB = 10 5

20 = 1.78 och för lead-lag-regulatorn får vi 0 dB = 1. För
P-regulatorn får vi då, enligt robusthetskriteriet, att den är stabil om
|∆K | < 1

1.78 = 0.56 och för lead-lag-regulatorn får vi att den är stabil
om |∆K | < 1

1 = 1.

5. (a) G2 (instabilt)
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(b) G1 (nollställe i höger halvplan)
(c) G2 (båda är instabila men G2 har den mest positiva polen)
(d) G2 (båda har nollställe i höger halvplan men G2:s nollställe ligger

närmast imaginära axeln)
(e) G1 (båda är instabila men G1 har dessutom ett nollställe i höger

halvplan)
(f) G2 (båda har nollställen i höger halvplan men G2 är dessutom

instabilt)
(g) G1 har både svårare nollställe (närmre imaginära axeln) och svå-

rare pol (längre från imaginära axeln)
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