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1. (a) Z-transformering av differensekvationen som beskriver sambandet mellan in- och utsignalen
ger överföringsfunktionen

H(z) = 0.46z + 0.42
z2 − 1.78z + 0.78 = 0.46z + 0.42

(z − 1)(z − 0.78)

mellan U(z) och Y (z). Det tidsdiskreta systemet har polerna z = 1 och z = 0.78. Vid exakt
sampling av ett tidskontinuerligt system avbildas dess poler λi på eλiTS , där TS är samplings-
tiden. I detta fall måste därför polerna för det tidskontinuerliga systemet vara

s = ln(1)
1 = 0

och
s = ln(0.78)

1 ≈ −0.25.

Den statiska förstärkningen är i detta fall oändlig eftersom systemet innehåller en integration.
(b) Eftersom G(s) är ett första ordningens system utan tidsfördröjning kan vi använda en PI-

regulator med IMC-trimning och trimningsparametern Tc = 2 för att få ett slutet system med
de önskade egenskaperna. Detta ger

K = T

KpTc
= 0.4

4 · 2 = 0.05 och Ti = T = 0.4.

(c) Transformering med Tustins formel när TS = 1 s innebär att s byts ut mot 2(z − 1)/(z + 1).
I-delen i en PID-regulator ger upphov till en pol i 1 medan D-delen ger upphov till en pol i
−1. Eftersom F (z) endast har en pol i 1 måste den aktuella regulatorn vara en PI-regulator

F̃ (s) = K

(
1 + 1

Tis

)
.

Transformering med Tustins formel ger

K

(
1 + z + 1

2Ti(z − 1)

)
= (2KTi +K)z − 2KTi +K

2Ti(z − 1)

och en jämförelse med F (z) ger ekvationssystemet

2KTi +K

2Ti
= 3.5

−2KTi +K

2Ti
= −0.5

som har lösningen K = 2, Ti = 2/3. (Td = 0 eftersom D-delen saknas.)

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) Eftersom robusthetsmarginalerna inte får påverkas av hur stor y1 är måste man först bilda
produkten ry1, där r = 0.2, och sedan reglera på reglerfelet ẽ(t) = ry1(t) − y2(t). Eftersom
G2(s) är ett första ordningens system utan tidsfördröjning kan vi använda IMC-trimning med
Tc = 1 för att få ett slutet system med de önskade egenskaperna. Detta ger

K = T

KpTc
= 0.5

10 · 1 = 0.05 och Ti = T = 0.5.

Ett simulinkschema som kan användas för att simulera det slutna systemet visas i figur 3.
Resultatet av simuleringen visas i figur 4.

(b) Om regleringen av y1 är snabbare än den av y2 kommer kvoten att avvika onödigt mycket från
sitt referensvärde vid ett steg i referenssignalen för y1 eftersom flödet av ämne 2 inte ändras
lika snabbt som y1. Motsvarande problem kommer inte att inträffa om regleringen av y1 är
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Figur 3: Simulinkschema till uppgift 3(a).
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Figur 4: Kvoten y2/y1 som funktion av tiden i uppgift 3(a).

långsammare än den av y2 eftersom y2 styrs av en kvotregulator som har y1 som insignal. Det
är därför bättre att regleringen av y1 är långsammare eller ungefär lika snabb som regleringen
av y2.

(c) Parameterstyrning, till exempel med variabel regulatorförstärkning, eller en olinjär kompen-
sering som inverterar den olinjära ventilkaraktäristiken är två tänkbara strategier.

4. (a) Sampling av systembeskrivningen ger ett tidsdiskret system med tidsfördröjning d + 1 = 7
sampel. Enligt teorin för Harris index ges det minimala värdet på utsignalens varians av
kvadratsumman av de d + 1 första termerna i impulssvaret för det filter H(z) som beskriver
störningen w:s egenskaper. I detta fall får man σ2

min = 3.16. Matlab-kod:

H=tf([1 0 0],[1 -0.9725 0.81],.5);
imp=impulse(H);
smin2=sum(imp(1:7).^2)*0.5^2

(b) Överföringsfunktionen N(z) från v(t) till y(t) är

N(z) = H(z)
1 + Fd(z)Gd(z)

.

Genom att simulera systemet med en vitt brus som insignal och beräkna variansen för y(t)
kan man skatta Harris index. I detta fall får man IH = 1.3. Matlab-kod:

H=ss(H);
G=tf([1 1],[1 1 2],’InputDelay’,3);
G=ss(G);
Gd=c2d(G,.5);
F=tf(.3*[2 1],[2 0]);
F=ss(F);
Fd=c2d(F,.5,’tustin’);
N=feedback(1,Fd*Gd)*H;
v=randn(100000,1);
y=lsim(N,v);
Ih=var(y)/smin2
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5. Insättning av regulatoruttrycken i sambanden som beskriver tankarna ger

ẏ1(t) = −2y1(t) + 2r1(t)

och
ẏ2(t) = 8y1(t) − 4y2(t) − 8r1(t) + 4r2(t).

Genom att införa tillståndsvektorn x(t) =
(
y1(t) y2(t)

)T får man tillståndsmodellen

ẋ(t) =
(

−2 0
8 −4

)
x(t) +

(
2 0

−8 4

)
r(t).

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

Au=Mb*S;
bu=repmat([20;1],N,1)-Mb*H*x;

så kommer de bifogade filerna att lösa MPC-problemet med de önskade bivillkoren på nivåerna.
Man kan till exempel välja regulatorparametrarna N = 20,

Q1 =
(

0.26 0
0 0.1

)
och

Q2 =
(

1 0
0 1

)
.

Plottar som visar att det slutna systemet uppfyller de ställda kraven visas i figur 5.
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(a) Tillståndet x1 (streckat) och x2 (heldraget).
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(b) Insignalen r1 (streckat) och r2 (heldraget).

Figur 5: Plottar som visar att designkraven i uppgift 5 är uppfyllda.

Matlab-kod:

A=[-2 0; 8 -4];
B=[2 0;-8 4];
C=eye(2);
D=zeros(2,2);
Gsys=ss(A,B,C,D);
M=eye(2);
x0=[16;0.5];
Ts=.05;
Gsysd=c2d(Gsys,Ts);
F=Gsysd.A;
G=Gsysd.B;
N=20;
Q1=diag([0.26 0.1]);
Q2=diag([1 1]);
ubounds=[-Inf Inf;-Inf Inf];
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