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1. (a) En satellit i rymden kan med god noggrannhet beskrivas som en
dubbelintegrator

Y (s) = 1
s2U(s),

där Y (s) är laplacetransformen av satellitens position i en viss rikt-
ning och U(s) är laplacetransformen av den samlade kraften från
styrraketerna i den riktningen. Antag att man vill reglera satellit-
positionen med en samplande PD-regulator som genererar en styck-
vis konstant styrsignal (kraften) och att PD-regulatorn är framta-
gen med Eulers metod samt att samplingstiden är TS = 0.2 s och
Td = 0.4. Bestäm med hjälp av en rotort för vilka K > 0 som det
slutna systemet blir stabilt. (5p)

(b) Differensekvationen

y(k) + 0.8y(k − 1) + 0.2y(k − 2) = 2u(k − 2) + u(k − 3)

beskriver ett visst dynamiskt system. Ta fram en ekvivalent minimal
tillståndsmodell. (3p)

(c) Blockschemat nedan beskriver regleringen av djupet z för en un-
dervattensfarkost (AUV).

Variabeln θ betecknar här farkostens tippvinkel och δe,ref betecknar
en referens för höjdrodret (som styrs av en intern servoloop i AUV:n
som inte visas i figuren). I den här tillämpningen får tippvinkeln θ
inte överskrida 15◦. Förklara hur man genom att mätta en viss sig-
nal kan ta hänsyn till detta med den föreslagna regulatorstrukturen
och de båda PID-regulatorerna som visas i blockschemat. (2p)
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2. Antag att man använder en PI-regulator med lambdatrimning för att
reglera ett system som beskrivs av modellen

G(s) = Kp

sT + 1e
−sL

och sambandet Y (s) = G(s)U(s). Antag att man vill att systemets ut-
signal ska följa en referenssignal r(t) som är ett enhetssteg.

(a) Vilket värde måste styrsignalen ha stationärt för att reglerfelet ska
bli noll? (1p)

(b) Beräkna överföringsfunktionen från R(s) till U(s) i det slutna sy-
stemet och ange resultatet på en form som endast innehåller para-
metrarna Kp, T , L och λ. (2p)

(c) Utnyttja resultatet i uppgift 2(b) för att ta fram ett uttryck för u(t)
när L = 0. Beskriv kvalitativt med ord hur u(t) ser ut i de tre fallen
λ > 1, λ = 1 och λ < 1 och relatera detta till vad de olika valen av
λ uttrycker för önskemål om det slutna systemets snabbhet. (Här
kan förstås en simulering underlätta tolkningen av uttrycket men
det är inte något krav.) (5p)

(d) Antag nu att L > 0. Hur förändras regulatorinställningen jämfört
med tidigare och hur påverkas det stationära värdet på u(t)? (2p)
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3. (a) Betrakta ett system som beskrivs av överföringsfunktionen

G(s) = 10
s+ 1

För att undertrycka systemstörningar har man designat en PI-
regulator med K = 0.5 och Ti = 1 men denna regulator resul-
terar i en onödigt snabb referensföljning. Komplettera därför PI-
regulatorn med en neutral framkoppling från referenssignalen. Ange
de överföringsfunktioner som definierar regulatorn. (4p)

(b) I praktiken vill man använda en tidsdiskret implementering av re-
gulatorn från uppgift 3(a). I filen ex200320_3.mdl finns ett simu-
linkschema som bland annat innehåller det system som ska regle-
ras och blocket Discrete-Time PID Controller som ska användas
för regleringen. Detta block använder filerna mypidcontroller.m
och computeux.m. Modifiera filen computeux.m så att den realise-
rar en tidsdiskret PI-regulator med den neutrala framkopplingen
från referenssignalen som togs fram i uppgift 3(a). Samplingstiden
är 0.1 s och Tustins formel ska användas för att ta fram tidsdis-
kreta motsvarigheter till överföringsfunktionerna Gm(s) och Ff (s).
Simulera det slutna systemets stegsvar när den tidsdiskreta regula-
torn används med regulatorparametrarna och framkopplingen från
uppgift 3(a). (6p)
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4. I kurskompendiet härleds överföringsfunktionen

− G2(s)
G1(s)Gc,1(s) (1)

från styrsignalen u2(t) till styrsignalen u1(t) i ett slutet system med en
mitthållningsregulator av den typ som visas i blockschemat nedan.
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Denna regulator kan dock kompletteras med en intern framkoppling

U1(s) = F1(s)(R(s) − Y (s)) + Ff (s)U2(s)

där Ff (s) = −G2(s)
G1(s) och U2(s) = F2(s)(Ru(s) − U1(s)).

(a) Härled överföringsfunktionen från U2(s) till U1(s) när man använder
mitthållningsreglering med en intern framkoppling. (5p)

(b) Rita upp frekvenssvaren för Gc,1, överföringsfunktionen (1) och den
framräknade överföringsfunktionen i uppgift 4(a) i samma bodedi-
agram i fallet att

G1(s) = 1
0.5s+ 1 ,

G2(s) = 1
10s+ 1

och
F1(s) = s+ 1

2s .

Spelar det någon roll om man använder (1) eller den framräkna-
de överföringsfunktionen i uppgift 4(a) när man ska trimma F2(s)?
Tänk på att vi typiskt vill ha en långsam trimning av F2(s) för
att den inte ska störa regleringen av y(t) för mycket. (Den interna
framkopplingen ska visserligen motverka denna negativa påverkan
på regleringen av y(t) men i en verklig tillämpning med approxi-
mativa modeller av G1(s) och G2(s) kommer man ändå att se en
effekt av u2(t) på y(t).) (5p)
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5. (a) Filerna
mpcsimulation.mdl, definempcproblem.m,
mympccontroller.m, solvempcproblem.m,
blockrepeat.m och createpredictors.m

innehåller en implementering av en MPC-regulator med referens-
följning och integralverkan för reglering av systemet

ẋ(t) =
(

−2 0
−2 −0.4

)
x(t) +

(
1
0

)
u(t)

z(t) =
(
1 −0.1

)
x(t)

y(t) = x(t)

när samplingstiden är 0.1 s. Det slutna systemet kan simuleras från
initialtillståndet

x(0) =
(
3 3

)T
.

genom att först exekvera definempcproblem.m i Matlab och sedan
simulera modellen i mpcsimulation.mdl. Målet med regleringen är
att styra z(t) mot en referenssignal som är noll under de första 10
sekunderna och därefter 1. Vid tiden 20 s kommer det dock en stegs-
törning på ingången till systemet vilket resulterar i ett stationärt
reglerfel.
Detta reglerfel beror på att den integralverkan som beskrivs i kurs-
kompendiet visserligen eliminerar stationära reglerfel vid referens-
följning i störningsfria system men däremot inte effekten av system-
störningar. För att ta hand om dessa måste vi lägga till en I-del av
samma typ som i en PID-regulator. I mpcsimulation.mdl finns en
sådan I-del redan inlagd och koden i solvempcproblem.m är för-
beredd för att man ska kunna utnyttja detta extra tillstånd vid
regleringen. I utgångsläget görs det dock inte eftersom modellen
i MPC-regulatorn inte innehåller en korrekt utökning som beskri-
ver det nya tillståndet. Uppgiften är att komplettera de utökade
matriserna

F =
(
Forig 0
? ? ?

)
,

G =
(
Gorig 0

? ?

)
,

M =
(
Morig 0
0 0 ?

)
,

Q1 =
(
Q1,orig 0

0 ?

)
,
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och
Q2 =

(
Q2,orig 0

0 ?

)
.

så att F och G beskriver en tidsdiskret tillståndsmodell med de två
ursprungliga tillstånden och ett tredje tillstånd x3(t) som svarar
mot den samplade I-delen (använd Eulers metod). Vidare ska matri-
sen M modifieras så att det tredje tillståndet inkluderas i målfunk-
tionen och Q1 och Q2 ska väljas till utökade viktmatriser. Uppgiften
går alltså ut på att bestämma de 8 saknade värdena i de fem ma-
triserna ovan, att införa dessa modifieringar i solvempcproblem.m
och att sedan simulera det slutna systemet för att visa att system-
störningen nu tas omhand på ett bättre sätt.
Några tips:

• För att kunna utnyttja så mycket standardkod som möjligt har
en fiktiv andra styrsignal u2(k) = r(k) införts i regulatorkoden,
och likhetsbivillkor ser till att den här styrsignalen alltid är lika
med referenssignalen oavsett vilken vikt man lägger på den i
målfunktionen med hjälp av Q2.

• Den tidskontinuerliga I-delen beskrivs av ekvationen

I(t) =
∫ t

0
r(τ) − z1(τ) dτ,

där z1(t) är den ursprungliga reglerstorheten (betecknad z(t) i
den ursprungliga tillståndsmodellen). Använd Eulers metod för
att ta fram en samplad beskrivning av I-delen och modifiera F -
och G-matriserna.

• Om det nya tillståndet ska ha någon betydelse för vår reglering
måste vi inkludera det i målfunktionen genom att modifiera
M och Q1. Regulatorkoden är förberedd för att styra x3 mot
referensvärdet noll, vilket svarar mot ett reglerfel lika med noll.

(10p)
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