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1. (a) Sampling av överföringsfunktionen ger en tidsdiskret modell

GTS
(z) = 1.264

z3 − 0.3679z2

av ordning tre. En minimal tillståndsrealisering kommer därför att ha tre tillstånd och tre
signalvärden (tillstånden) måste alltså sparas mellan samplingsögonblicken. Matlab-kod:

G=tf(2,[1 1],’InputDelay’,2)
c2d(G,1)

(b) Sampling med Eulers metod ger överföringsfunktionen

GEuler(z) = 1
z−1
0.5z + 2

= 0.5z

2z − 1

och den sökta polen är alltså z = 0.5. Exakt sampling ger i sin tur en pol i z = e−2·0.5 = e−1 ≈
0.37 eftersom den tidskontinuerliga polen ligger i s = −2.

(c) Om seriekopplingen av det slutna systemet från ra till ym och G2 ska ha överföringsfunktionen
G̃ så måste systemet mellan ra och ym ha överföringsfunktionen G̃

G2
. Det innebär att vi bör

välja

Gm(s) = G̃(s)
G2(s)

eftersom Gm ska beskriva den ideala dynamiken mellan ra och ym. Vidare bör Ff väljas så att
vi får en ideal framkoppling, det vill säga

Ff (s) = Gm(s)
G1(s) = G̃(s)

G1(s)G2(s) .

För att Ff (s) (och även Gm(s)) ska bli implementerbar med god noggrannhet behöver G̃ väljas
så att det har minst lika högt relativt gradtal som summan av de relativa gradtalen till G1
och G2.

2. Genom att pröva sig fram kan man hitta de tre kritiska förstärkningar (1.90, 7.16 respektive 0.992)
som tar de tre slutna systemen till sina stabilitetsgränser. De kritiska periodtiderna (6.28, 1.61
respektive 8.83) kan därefter läsas av i plottarna i figur 1 och G:s frekvenssvar kan till sist beräknas
som − 1

Fk(iωu,k) . Resultatet blir följande:

G(i1.00) = −0.53
G(i3.90) = −0.041 + 0.063i

G(i0.712) = −1.0 − 0.072i
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(a) Självsvängning med F1.
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(b) Självsvängning med F2.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Step Response

Time (seconds)

A
m

p
lit

u
d

e

(c) Självsvängning med F3.

Figur 1: Plottar av utsignalen i uppgift 2.

Matlab-kod:
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G=tf(10,[1 2 20 2 0])
Ku1=1.90;
Ku2=7.163;
Ku3=0.992;
F1=tf(Ku1,1)
F2=tf(Ku2*[.4 1],1)
F3=tf(Ku3,[.1 1])
Gc1=feedback(G*F1,1);
Gc2=feedback(G*F2,1);
Gc3=feedback(G*F3,1);
step(Gc1,’k’,0:0.0001:50)
Tu1=6.28;
wu1=2*pi/Tu1
Gwu1=-1/Ku1
freqresp(G,wu1)
step(Gc2,’k’,0:0.0001:50)
Tu2=1.61;
wu2=2*pi/Tu2
Gwu2=-1/(Ku2*(0.4*i*wu2+1))
freqresp(G,wu2)
step(Gc3,’k’,0:0.0001:50)
Tu3=8.83;
wu3=2*pi/Tu3
Gwu3=-(0.1*i*wu3+1)/Ku3
freqresp(G,wu3)

3. Regulatorn är en kaskadregulator som består av två PI-regulatorer med villkorlig integration. Över-
slängen som man får med de hårdare styrsignalgränserna beror på integratoruppvridning i den yttre
regulatorn, som inte har någon information om att styrsignalen u har blivit mättad. Problemet med
överslängen kan lösas genom att se till att I-delen i den yttre regulatorn inte uppdateras när u, som
beräknas i den inre regulatorn, är mättad. Detta kan göras genom att lägga till raden Iyn=Iyn_1;
i else-satsen som svarar mot mättning i den inre regulatorn, vilket resulterar i följande kodavsnitt
där:

if (vint>=umin)&&(vint<=umax)
Iin=Iin_1+Ki*Ts*ein/Tii;

else
Iin=Iin_1;
Iyn=Iyn_1;

end

Simuleringar före och efter denna modifiering visas i figur 2.
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(a) Utsignalen med den ur-
sprungliga regulatorn och styr-
signalintervallet [-1,1].
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(b) Utsignalen med den ur-
sprungliga regulatorn och styr-
signalintervallet [-10,10].
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(c) Utsignalen med den modi-
ferade regulatorn och styrsig-
nalintervallet [-1,1].

Figur 2: Plottar av utsignalen i uppgift 3.

4. (a) Man kan till exempel välja regulatorparametrarna N = 20,

Q1 =
(

22 0
0 1

)
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(a) Tillståndet x1 (streckat) och x2 (heldraget).
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(b) Insignalen u1 (streckad) och u2 (heldragen).

Figur 3: Plottar som visar att designkraven i uppgift 4(a) är uppfyllda.

och Q2 = I. Plottar som visar att det slutna systemet uppfyller de ställda kraven visas i figur 3.

Matlab-kod:
A=[1 0; 1 -0.2];
B=[1 0; 1 1];
C=eye(2);
D=zeros(2,2);
Gsys=ss(A,B,C,D);
M=eye(2);
x0=[1 1]’;
Ts=.1;
Gsysd=c2d(Gsys,Ts);
F=Gsysd.A;
G=Gsysd.B;
N=20;
Q1=diag([22 1]);
Q2=diag([1 1]);
ubounds=[-4 4;-2 2];

(b) Genom att variera x1(0) > 0 i simuleringar kan man konstatera att MPC-regulatorn kan
stabilisera systemet om x1(0) < 4. Det beror på att den initiala derivatan av det första
tillståndet är

ẋ1(0) = x1(0) + u1(0)
och denna derivata kan bara bli negativ om x1(0) < 4 eftersom u1 ≥ −4. Om den initiala
derivatan är positiv trots att u1 = −4 kommer x1 att växa obegränsat.

5. Med
Gp(q) = 0.63

1 − 0.37q−1 , M(q) = 1 + 0.5q−1 + 0.25q−2

och
R(q) = 0.125

1 − 0.5q−1

har vi att GTS
(q) = Gp(q)q−3 och H(q) = M(q)+R(q)q−3. Med en regulator u(kTS) = −F (q)y(kTS)

där referenssignalen är noll kan det slutna systemet nu skrivas

y(kTS) = H(q)
1 + GTS

(q)F (q)e(kTS) = M(q) + R(q)q−3

1 + GTS
(q)F (q) e(kTS)

=
(

M(q) + R(q) − M(q)Gp(q)F (q)
1 + GTS

(q)F (q) q−3
)

e(kTS).

Ett Harris index som är exakt 1 fås om regulatorn väljs som

F (q) = R(q)
M(q)Gp(q) = 0.125(1 − 0.37q−1)

0.63(1 − 0.5q−1)(1 + 0.5q−1 + 0.25q−2)

eftersom den andra, regulatorberoende termen i uttrycket ovan då blir noll. Överföringsfunktionen
från e till y blir då M(q).
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