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1. (a) Det tidskontinuerliga systemet

ẏ(t) = −2y(t) + u(t− L)

kan inte realiseras på tillståndsform då L > 0 eftersom tidsför-
dröjningen inte kan representeras exakt med ett ändligt antal till-
ståndsvariabler. Om insignalen till systemet är styckvis konstant är
det dock möjligt att ta fram en exakt tidsdiskret modell på till-
ståndsform. Hur ser denna modell ut för ett L som är mindre än
samplingstiden TS? (5p)

(b) Ventiler är vanligt förekommande i många reglertekniska processer
och används bland annat för att styra nivåer, temperaturer och
koncentrationer. En utmaning är dock att de flesta ventiler har
olinjär karakteristik mellan ventilläget och flödet av gas eller vätska
genom ventilen. Förklara hur man kan hantera denna utmaning
genom ett lämpligt val av regulatorstruktur. Vad krävs i termer av
hårdvara för att denna lösning ska kunna användas? (3p)

(c) Kan den tidsdiskreta modellen

H(z) = 0.2478z + 0.2836
z2 − 0.9275z + 0.1353

ha uppkommit genom exakt sampling av systemet

G(s) = 4
2s2 + 4s+ 1

för något val av samplingstid? (2p)
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2. Man har designat en PI-regulator med K = 1 och Ti = 10 för reglering
av systemet Y (s) = G(s)U(s) där

G(s) = 1
s+ 1

i en tillämpning med hårda tillförlitlighetskrav. För att öka säkerheten
bestämmer man sig för att implementera två PI-regulatorer som använ-
der samma referens- och mätsignaler och som har samma Ti-värde som
ovan men hälften så stort K-värde och sedan bildar man styrsignalen u
som u = u1 + u2 där u1 är styrsignalen från den första regulatorn och
u2 styrsignalen från den andra. Tanken är att om till exempel den första
regulatorn skulle sluta fungera och hamna i ett felläge där u1 = 0 så
ska den andra regulatorn fortsätta att styra systemet fast men en total
regulatorförstärkning som då svarar mot K = 0.5 istället för K = 1.

(a) Vilka poler får de slutna systemet som fås när G(s) återkopplas
med en PI-regulator med K = 1 och Ti = 10 respektive K = 0.5
och Ti = 10? (2p)

(b) Skriv det slutna systemet som erhålles med den föreslagna lösning-
en med två PI-regulatorer på tillståndsform med y och de båda I-
delarna som tillståndsvariabler. Är det här slutna systemet asymp-
totiskt stabilt? (4p)

(c) Skulle man kunna komma tillrätta med problemet i föregående del-
uppgift genom att införa en extra, yttre återkoppling? (Tips: Un-
dersök styrbarheten!) (2p)

(d) Nämn ett praktiskt problem som skulle kunna uppstå om man an-
vänder den föreslagna lösningen med två PI-regulatorer och en av
dem slutar att fungera? (2p)
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3. Antag att man vill använda ideal framkoppling från referenssignalen för
att styra systemet

G(s) = 2
4s+ 1

och att man har tagit fram en regulator med

Ff (s) = c
sT1 + 1
sT2 + 1

och
Gm(s) = 1

sT3 + 1 .

Målet är att få en referensföljning som gör att det slutna systemet liknar
ett första ordningens system med tidskonstant τ .

(a) Vad ska T1, T2, T3 och c väljas till för att man ska uppnå detta? (4p)

(b) Antag att styrsignalen är begränsad till intervallet [−10, 10] och
att man vill att framkopplingssignalen uf inte ska bli så stor att
styrsignalen mättas vid ett enhetssteg i referenssignalen när styr-
signalen innan steget kommer är konstant noll. Hur begränsas valet
av τ av detta? (6p)
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4. (a) Designa en MPC-regulator för systemet

ẋ(t) =

−0.05 0.2 1
0 0 0
0 0 −0.5

x(t) +

 1 0.2
0.2 1
0 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 2 3

)T
.

Välj samplingstiden till 0.2 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 1.5 ± 0.1 s för tillståndet x1(t) att nå intervallet
[−0.5, 0.5] och sedan stanna kvar där.

• Styrsignalen u1 ska hela tiden ligga i intervallet [−2, 2].
• Styrsignalen u2 ska hela tiden ligga i intervallet [−1, 1].

(7p)

(b) Antag att man bara har möjlighet att använda en av styrsignalerna.
Spelar det någon roll vilken av dem man väljer? (3p)
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5. Ett system
G(s) = b

s

ska regleras med en PI-regulator.

(a) Varför är Ziegler-Nichols inställningsregler inte användbara i detta
fall? (1p)

(b) Antag att man vill att det slutna systemet ska ha poler i − 1
Ta

och
− 2

Ta
där Ta är en parameter. Hur ska man välja K och Ti för att

uppnå detta? (6p)

(c) Undersök om modifiering av referenssignalen i P-delen kan ge en
bättre referernsföljning i fallet b = 5 och Ta = 1. (3p)
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