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1. (a) Betrakta systemet
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Beräkna de tre första termerna i serieutvecklingen för eATS och ta
fram ett slutet uttryck för eATS . Visa med hjälp av observerbar-
hetsmatrisen att den exakta tidsdiskreta modellen som man kan
ta fram under antagandet om en styckvis konstant insignal inte är
observerbar för något val av samplingstiden TS . (7p)

(b) Vilken statisk förstärkning har det insignal-utsignalstabila system
som beskrivs av differensekvationen

y(k) + a1y(k − 1) + a2y(k − 2) = b1u(k − 1) + b2u(k − 2)

(3p)
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2. Efter ett serviceunderhåll av ett värmeverk upptäcker man att tryckregler-
systemet har börjat oscillera med en periodtid på 13.06 s. Detta system
beskrivs av ekvationerna

Y (s) = G(s)U(s)
U(s) = F (s)(R(s)− Y (s))

där
F (s) = 2.71

(
1 + 1

5s

)
(a) Vilken information om G(s) får man från den oönskade självsväng-

ningen? (5p)

(b) Utnyttja informationen om G(s) till att ta fram nya värden på
regulatorparametrarna K och Ti så att |G(iω)F (iω)| = 0.5 och
arg(G(iω)F (iω)) = −160◦ för det ω där vi har information om
G(s). (5p)
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3. Framkoppling från referenssignalen kan vara mycket användbart även för
olinjära system och principerna bakom denna reglerstrategi (framkopp-
lingslänkens syfte, referensmodellens funktion, samspelet mellan fram-
koppling och återkoppling) är desamma i det generella fallet. Olinjärite-
terna i systemet kan dock göra det svårare att designa framkopplings-
länken jämfört med det linjära fallet. I filen ex210319_3 finns det ett
simulinkschema som kan användas för att reglera systemet

Y (s) = G(s)Z(s), där G(s) = 2
s + 1 och z(t) = u(t)3

med hjälp av en olinjär framkoppling från referenssignalen. Ange vad
blocken f1, f2, f3, H1 och H2 ska innehålla för att det slutna systemet
ska få goda referensföljningsegenskaper med ett linjärt beteende med
tidskonstant 5 s i det aktuella arbetsområdet [0, 2] som referenssignalen
varierar inom. Bifoga en plott av den simulerade utsignalen som visar
att den önskade referensföljningen har uppnåtts. (10p)
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4. En modell på formen
G(s) = Kp

s(sT + 1)
kan bland annat användas för att beskriva många olika system där man
har en position eller vinkel som utsignal, till exempel en likströmsmotor.

(a) Antag att man vill reglera G(s) med en PD-regulator F (s) = K(1+
Tds). Hur ska K och Td väljas om man vill ha ett slutet system med
en tidskonstant Tc? (6p)

(b) Man funderar på om man borde inkludera en I-del i regulatorn.
En aspekt att ta hänsyn till är att modellen som används för re-
gulatorinställningen i praktiken inte kommer att vara en exakt be-
skrivning av det sanna systemet. Kommer införandet av en I-del
att förändra den statiska förstärkningen i det sanna slutna syste-
met jämfört med PD-regulatorn i (a)-uppgiften? Förklara varför
man skulle kunna vilja ha en I-del i regulatorn för att få bättre
reglerprestanda. (4p)
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5. Betrakta systemet

ẋ(t) =
(
−4 0
−2 −0.4

)
x(t) +

(
1 0

0.5 1

)
u(t)

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

och problemet att reglera tillstånden till noll från initialtillståndet

x(0) =
(
1.4 2.0

)T
.

I filerna mpcsimulation1.mdl och mpcsimulation2.mdl finns det två
simulinkscheman som kan användas för MPC-reglering av systemet. Den
första filen ger standardmässig MPC-reglering med två styrsignaler u1
och u2 som kan anta godtyckliga värden i intervallen [−1, 0] och [−2, 2]
medan den andra filen ger MPC-reglering med ett u2 som fortfarande kan
anta godtyckliga värden i [−2, 2] men ett u1 som endast kan anta två vär-
den, −1 och 0. MPC-problemen definieras av filen definempcproblem.m
och filerna

mympccontroller.m, blockrepeat.m, createpredictors.m
samt solvempcproblem1.m respektive solvempcproblem2.m

som används av MPC Controller-blocken i mpcsimulation1.mdl re-
spektive mpcsimulation2.mdl. MPC-problemet som man får med en bi-
när styrsignal är mer beräkningskrävande att lösa än standardproblemet,
helst med algoritmen som finns implementerad här som är enkel och ger
korrekt resultat men som inte är särskilt beräkningseffektiv. Algoritmen
i solvempcproblem2.m bygger på att man kan inkludera likhetsbivillkor
AeqU = beq i ett QP-problem.

(a) Det har smugit sig in ett fel på en rad i solvempcproblem2.m som
gör att MPC-regulatorns beteende inte blir det önskade. Förklara
vad felet är och hur det ska åtgärdas. (2p)

(b) Studera algoritmen i solvempcproblem2.m och förklara med ord
funktionen hos varje kodrad som är markerad med (I)–(V). (4p)

(c) Jämför beteendena hos de båda MPC-regulatorerna. Vad försöker
MPC-regulatorn med en binär styrsignal åstadkomma med de snab-
ba styrsignalvariationerna som man kan se i en del av simulering-
en? (2p)

(d) Hur snabb kan insvängningen av x1 till intervallet [−0.1, 0.1] bli i
fallet med en binär styrsignal? Hur vet man att insvängningen inte
går att snabba upp ytterligare? (2p)
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