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1. (a) Modellen
G(s) = 2

s+ 1e
−2s

ska implementeras i en samplande regulator där samplingstiden är
1 s. Hur många signalvärden måste man spara mellan samplingsö-
gonblicken för att implementationen ska fungera som önskat? (3p)

(b) Beräkna polen till den tidsdiskreta motsvarigheten till modellen

G(s) = 1
s+ 2 ,

dels när Eulers metod används och dels när översättningen från
kontinuerlig tid görs med exakt sampling under antagandet om en
styckvis konstant insignal. Samplingstiden är 0.5 s. (2p)

(c) I blockschemat nedan visas ett slutet system som fås vid reglering
av en robotarm när man inte kan mäta armpositionen ya som man
egentligen är intresserad av utan bara den interna signalen ym. An-
tag att man vill att överföringsfunktionen från ra till ya ska vara G̃
och att man vill att framkopplingen ska vara ideal. Ange uttryck
som beskriver hur Gm och Ff ska väljas för att man ska uppnå
detta. Vad ska man tänka på när det gäller det relativa gradta-
let för G̃ för att framkopplingen ska gå att implementera med god
noggrannhet?

Gm

Ff

F G1 G2

−1

Σ Σ
ra r̃ us u ym ya

uf

(5p)
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2. Ett vanligt självsvängningsexperiment med en P-regulator ger informa-
tion om en enda punkt på ett systems nyquistkurva (eller, om man så
vill, en enda punkt i systemets frekvenssvar). Genom att inkludera olika
filter i regulatorn och göra flera experiment kan man dock bestämma fler
punkter. Betrakta systemet

G(s) = 10
s4 + 2s3 + 20s2 + 2s

och genomför tre självsvängningsexperiment med regulatorerna

F1(s) = K, F2(s) = K(0.4s+ 1) och F3(s) = K

0.1s+ 1

och använd informationen från experimenten till att bestämma G(iω1),
G(iω2) och G(iω3) för tre olika vinkelfrekvenser. (Tips: Resultatet kan
kontrolleras genom att beräkna G:s frekvenssvar.) (10p)
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3. I filen specialcontroller.mdl finns det ett simulinkschema som in-
nehåller en regulator som har implementerats genom att utgå från den
PID-regulator som bland annat studerades i lab 2. I det här fallet är
det dock en mer avancerad regulator som har implementerats. Regula-
torblocket använder filerna mypidcontroller.m och computeux.m som
också finns bifogade och regulatorn styr det system som ges av de två
överföringsfunktionerna i simulinkschemat. Styrsignalen u är i det här
fallet begränsad till intervallet [−1, 1]. Om man jämför prestandan som
man får med denna begränsning med prestandan då styrsignalen ligger
i intervallet [−10, 10] (kan ändras genom att dubbelklicka på regula-
torblocket) ser man dock att de hårdare gränserna resulterar i en stor
översläng trots att man har försökt hantera styrsignalbegränsningen i
regulatorkoden. Vad är det för typ av regulator som används här och
varför får man en översläng? Modifiera regulatorkoden utan att trimma
om regulatorparametrarna så att överslängen inte uppstår. (10p)

4



4. (a) Designa en MPC-regulator för systemet

ẋ(t) =
(

1 0
1 −0.2

)
x(t) +

(
1 0
1 1

)
u(t)

y(t) = x(t)
z(t) = x(t)

och simulera det slutna systemet när man vill reglera tillstånden
till noll från initialtillståndet

x(0) =
(
1.0 1.0

)T
.

Välj samplingstiden till 0.1 s. I filen mpcsimulation.mdl finns det
ett simulinkschema som kan användas vid simuleringen. Observera
att filerna

mympccontroller.m, solvempcproblem.m,
blockrepeat.m och createpredictors.m

används av blocket MPC Controller i mpcsimulation.mdl. Välj
regulatorparametrarna så att följande krav blir uppfyllda.

• Det ska ta 0.5 ± 0.1 s för tillståndet x1(t) att nå intervallet
[−0.1, 0.1] och sedan stanna kvar där.

• Tillståndet x2(t) ska styras till noll men det finns inte några
krav på hur snabbt det ska gå.

• Styrsignalen u1 ska hela tiden ligga i intervallet [−4, 4].
• Styrsignalen u2 ska hela tiden ligga i intervallet [−2, 2].

(7p)

(b) Testa din MPC-regulator för olika positiva värden på x1(0) utan
att ändra x2(0) = 1.0. För vilka x1(0) > 0 kan MPC-regulatorn
stabilisera systemet och varför är det så? (3p)
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5. Betrakta ett system som i kontinuerlig tid innehåller en tidsfördröjning
L = 2TS och som beskrivs av den tidsdiskreta modellen

y(kTS) = GTS
(q)u(kTS) +H(q)e(kTS)

där
GTS

(q) = 0.63q−3

1 − 0.37q−1 ,

H(q) = 1
1 − 0.5q−1 = 1 + 0.5q−1 + 0.25q−2 + 0.125q−3

1 − 0.5q−1

och e(kTS) är vitt brus med varians λ. Bestäm den regulator som gör
att Harris index blir exakt 1. Vad blir det slutna systemet från e till y
när denna regulator används? (10p)
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