
Lösningar till tentamen i Industriell reglerteknik TSRT07
Martin Enqvist

Tentamensdatum: 2019-06-12

1. (a) Man bör välja u2 eftersom den, till skillnad från u1, ger ett styrbart system. Med u1 blir
styrbarhetsmatrisen

S =
(

1 −0.1
0 0

)
och eftersom denna matris bara har rang 1 är systemet inte styrbart. Med u2 får man

S =
(

0 0.1
1 0.2

)
,

det vill säga ett styrbart system.
(b) I den givna regleralgoritmen beräknas två styrsignalkandidater, vk och wk. Den första av dessa

ges av uttrycken för en tidsdiskret PID-regulator medan den andra svarar mot P-reglering.
PID-regulatorn och P-regulatorn använder olika referens- och utsignaler. Valet mellan de båda
styrsignalkandidaterna görs genom att man i varje samplingsögonblick ställer ut det minsta
beräknade styrsignalvärdet. Reglerstrategin som används här är alltså reglering med väljare.

(c) Vid mitthållningsreglering används styrsignalen u2 för att se till att u1 ligger i mitten av
sitt arbetsområde. Tanken är att u1 snabbt ska kunna svara både på positiva och negativa
förändringar i referenssignalen. I många fall har det styrda systemet egenskapen att ett ökat
värde på en insignal ger ett ökat värde på y, oavsett om det är u1 eller u2 som har förändrats.
I dessa fall kommer regulatorblocket F1, som ställer ut u1, att ha positiv förstärkning medan
regulatorblocket F2 ska ha negativ förstärkning. Anledningen till det är att F2 strävar efter
att styra u1 till sitt mittvärde ru. Om ru − u1 är negativt innebär det att u1 bidrar onödigt
mycket till systemets totala insignal. Regulatorn F2 måste då ställa ut ett större värde på u2
för att u1 på så sätt ska kunna minskas. Om ett negativt värde på ru − u1 ska leda till ett
växande u2 måste förstärkningen i F2 typiskt vara negativ.

(d) Under antagandet att insignalen är styckvis konstant kan man ta fram en tidsdiskret över-
föringsfunktion Gd(z) som ger en exakt beskrivning av systemet i samplingsögonblicken. En
beräkningstid i regulatorn på ett samplingsintervall svarar mot en extra faktor z−1 i den tids-
diskreta överföringsfunktionen. Genom att rita upp nyquistkurvorna för Gd(z) och Gd(z)z−1

kan man beräkna amplitudmarginalerna i de båda fallen. Det visar sig att nyquistkurvan i det
första fallet skär den negativa reella axeln i punkten −1.00, vilket svarar mot en amplitud-
marginal på 1/1.00 = 1.00. I detta fall måste alltså regulatorförstärkningen vara mindre än
1.00. I fallet med en icke försumbar beräkningstid är skärningspunkten −1.35, vilket svarar
mot en amplitudmarginal på 1/1.35 ≈ 0.74. I detta fall måste alltså regulatorförstärkningen
vara mindre än 0.74. Matlab-kod:
G=tf([4 2],[1 4 8 0]);
Gd=c2d(G,5);
figure(1)
nyquist(Gd)
figure(2)
nyquist(Gd*tf(1,[1 0],5))

2. (a) Självsvängningsexperimentet kan simuleras med hjälp av simulinkschemat som visas i figur 1.
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Figur 1: Simulinkschema till uppgift 2(a).

Det visar sig att man får en självsvängning med kritisk periodtid Tu = 4.5 vid den kritiska
förstärkningen Ku = 2.3. Detta ger regulatorparametrarna

K = 1.38, Ti = 2.25 och Td = 0.563
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med Ziegler-Nichols inställningsregel och

K = 0.805, Ti = 3.42 och Td = 0.855

med metoden för specificering av punkt på nyquistkurvan. De resulterande slutna systemens
stegsvar kan simuleras med hjälp av följande matlabkod:

G=tf(10,[1 12 2 1]);
Tu=4.5;
Ku=2.3;
mu=0.1;
K=0.6*Ku;
Ti=0.5*Tu;
Td=0.125*Tu;
F1=K*(tf([Ti 1],[Ti 0])+tf([Td 0],[mu*Td 1]));
K=0.35*Ku;
Ti=0.76*Tu;
Td=0.19*Tu;
F2=K*(tf([Ti 1],[Ti 0])+tf([Td 0],[mu*Td 1]));
Gc1=feedback(F1*G,1);
Gc2=feedback(F2*G,1);
step(Gc1,Gc2)

Stegsvaren för de båda slutna systemen visas i figur 2. Där kan man se att regulatorn som
ställts in genom specificering av punkt på nyquistkurvan ger en mindre översläng än den där
Ziegler-Nichols inställningsregel har använts.
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Figur 2: Stegsvar för det slutna systemet som fås med Ziegler-Nichols inställningsregel (heldraget) och
det som fås genom specificering av punkt på nyquistkurvan (streckat) i uppgift 2(a).

(b) De båda inställningarna från uppgift 2(a) ger PID-regulatorer med komplexa nollställen,
−0.83 ± 0.18i med Ziegler-Nichols inställningsregel och −0.54 ± 0.12i med specificering av
punkt på nyquistkurvan. Ingen av dessa inställningar kan därför användas i en PID-regulator
som är implementerad på serieform eftersom en sådan bara kan ha reella nollställen. Matlab-
kod:

zero(F1)
zero(F2)

3. (a) Vi kan använda en ideal framkoppling med

Ff (s) = Gm(s)
G(s) = 0.006(s3 + 3s2 + 3s + 1)

s3 + 0.6s2 + 0.11s + 0.006

i detta fall. Regulatorn definieras av Ff (s), Gm(s) och PI-regulatorns överföringsfunktion

F (s) = 1 + 1
2.5s

.

(b) Exakt sampling av G(s) ger den tidsdiskreta överföringsfunktionen

Gd(z) = 0.001148z2 + 0.003957z + 0.0008508
z3 − 2.456z2 + 2.011z − 0.5488

som har nollställen i −3.22 och −0.230. Matlab-kod:
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G=tf(1,[1 3 3 1]);
Gd=c2d(G,.2)
zero(Gd)

(c) I metod (i) tar man fram tidsdiskreta approximationer av Ff (s) och Gm(s) med Tustins formel
(eller någon annan översättningsmetod). Dessa tidsdiskreta överföringsfunktioner kan sedan
användas i den tidsdiskreta regulatorn på samma sätt som Ff (s) och Gm(s) används i den
tidskontinuerliga.

I metod (ii) måste man börja med att ta fram en tidsdiskret motsvarighet Gm,d(z) till Gm(s).
Detta är dock rättframt att göra antingen genom exakt sampling om man antar att referens-
signalen är styckvis konstant eller med Tustins formel. I det senare fallet får dock Gm,d(z)
relativt gradtal noll medan Gd(z) har relativt gradtal ett. För att de relativa gradtalen ska
bli lika måste man därför inkludera en extra pol i Gm,d(z) utan att ändra dess egenskaper för
mycket. Detta slipper man om tidsdiskretiseringen av Gm(s) sker med exakt sampling. Näs-
ta steg är att beräkna den tidsdiskreta framkopplingen Ff,d(z) som om man vill ha en ideal
framkoppling ska vara lika med kvoten mellan Gm,d(z) och Gd(z). Den tidsdiskreta modellen
Gd(z) har dock ett nollställe i z = −3.22, det vill säga utanför enhetscirkeln (icke-minfas),
och 1/Gd(z) är därför inte en stabil överföringsfunktion. För att Ff (z) ska bli stabil måste vi
därför se till att faktorn (z + 3.22) ingår i Gm,d(z), vilket den inte gör från början. Genom att
lägga till en faktor

H(z) = (1 + a)(z + 3.22)
(1 + 3.22)(z + a) ,

med ett lämpligt val av a, kan man ta fram en alternativ tidsdiskret referensmodell G̃m,d(z) =
Gm,d(z)H(z) som har ungefär samma stegsvar som Gm,d(z) men som gör att

Ff,d(z) = G̃m,d(z)
Gd(z)

blir stabil och kausal. Överföringsfunktionerna Ff,d(z) och G̃m,d(z) kan sedan användas i den
tidsdiskreta regulatorn på samma sätt som Ff (s) och Gm(s) används i den tidskontinuerliga.

Eftersom den exakta samplingen av G(s) ger upphov till ett icke-minfas-nollställe som sedan
måste hanteras vid designen av framkopplingen i diskret tid i metod (ii) är metod (i) enklast
att använda i det aktuella fallet. (Metoderna kommer dock att ge framkopplingar med mycket
snarlika egenskaper.)

4. (a) Eftersom G1(s) är ett första ordningens system utan tidsfördröjning kan vi använda en PI-
regulator med IMC-trimning och trimningsparametern Tc = 1 för att få ett slutet system med
de önskade egenskaperna. Detta ger

K = T

KpTc
= 1

2 · 1 = 0.5 och Ti = T = 1.

(b) Med hjälp av blockschemat för en mitthållningsregulator i kurskompendiet kan man ställa upp
sambandet

U1(s) = F1(s)
(
R(s)−G1(s)U1(s)−G2(s)U2(s)

)
,

vilket ger
U1(s) = F1(s)

1 + F1(s)G1(s)R(s)− F1(s)G2(s)
1 + F1(s)G1(s)U2(s).

Överföringsfunktionen från u2(t) till u1(t) är alltså

G̃(s) = − F1(s)G2(s)
1 + F1(s)G1(s) = −0.025

s2 + 0.2s + 0.01 .

Om man tänker på att förstärkningen i F2(s) måste vara negativ är det enkelt att hitta en
regulatorinställning som stabiliserar G̃c(s). PI-parametrarna K = −1 och Ti = 20 ger till
exempel ett stabilt G̃c(s) med poler i −0.078± 0.15i och −0.045. Eftersom dessa poler ligger
i vänster halvplan är G̃c(s) stabil. Det är lämpligt att göra regleringen av u1(t) långsam i
förhållande till regleringen av y(t) eftersom u2(t) med den angivna regulatorstrukturen kommer
att påverka u1(t) genom att störa y(t). En snabb reglering av u1(t) skulle därför innebära en
påtaglig störning på y(t). Ett sätt att undvika detta är att införa en intern framkoppling i
regulatorn. Matlab-kod:
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G1=tf(2,[1 1]);
K1=0.5;
Ti1=1;
F1=K1*tf([Ti1 1],[Ti1 0]);
G2=tf(0.05,[1 0.2 0.01]);
Gtilde=minreal(-F1*G2/(1+F1*G1))
K2=-1;
Ti2=20;
F2=K2*tf([Ti2 1],[Ti2 0]);
Gctilde=minreal(feedback(F2*Gtilde,1))
pole(Gctilde)

5. (a) Med x1(t) = y(t) och x2(t) = I(t) får man att

ẋ1(t) = −2x1(t) + u(t) = −2x1(t) + 2r(t)− 2x1(t) + x2(t)

och
ẋ2(t) = 0.8e(t) = 0.8r(t)− 0.8x1(t).

Tillståndsmodellen blir alltså

ẋ(t) =
(
−4 1
−0.8 0

)
x(t) +

(
2

0.8

)
r(t),

y(t) =
(
1 0

)
x(t).

(b) Med tillstånden enligt uppgift 5(a) har man att

u(t) = −2x1(t) + x2(t) + 2r(t)

och kravet att u(t) ≤ 1 kan skrivas som bivillkoret

2r(t) ≤ 1 + 2x1(t)− x2(t).

(c) Om man inför matrisen
M̃ =

(
−2 1

)
och använder blockmatris- och vektornotation så kan bivillkoret på u skrivas

M̃(Fx(k) + GR) + 2IR ≤ 1 ⇒ (M̃G + 2I)R ≤ 1− M̃Fx(k)

Om man byter ut raderna där Au och bu definieras i solvempcproblem.m mot

Mtilde=[-2 1];
Mtb=blockrepeat(Mtilde,N);
Au=Mtb*S+2*eye(N);
bu=ones(N,1)-Mtb*H*x;

så kommer de bifogade filerna att lösa MPC-problemet med det önskade bivillkoret på u(t).
Denna signal kan plottas med det modifierade simulinkschemat i figur 3.
Vidare kan man till exempel välja regulatorparametrarna N = 20,

Q1 =
(

2.55 0
0 0

)
och Q2 = 1. Plottar som visar att det slutna systemet uppfyller de ställda kraven visas i figur 4.

Matlab-kod:

A=[-4 1;-0.8 0];
B=[2;0.8];
C=eye(2);
D=zeros(2,1);
Gsys=ss(A,B,C,D);
M=eye(2);
Mtilde=[-2 1];
x0=[-2;-2];
Ts=.1;
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x' = Ax+Bu
 y = Cx+Du
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Figur 3: Modifierat simulinkschema i uppgift 5(c). Blocket Gain1 bildar signalen M̃x och Scope2 visar
därför signalen u = M̃x + 2r.
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(a) Utsignalen y.
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(b) Den egentliga styrsignalen u.

Figur 4: Plottar som visar att designkraven i uppgift 5(c) är uppfyllda.

Gsysd=c2d(Gsys,Ts);
F=Gsysd.A;
G=Gsysd.B;
N=20;
Q1=diag([2.55 0]);
Q2=1;
ubounds=[-Inf Inf];
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