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1. (a) De tre första termerna i serieutvecklingen för eATS är

I =

1 0 0
0 1 0
0 0 1

 , ATS =

2TS −TS 0
4TS −2TS 0

0 0 0

 och A2T 2
S

2 = 0

och eftersom A2 = 0 kommer alla termer i serieutvecklingen med högre potenser av A också
att vara noll. Det innebär att

eATS = I +ATS =

1 + 2TS −TS 0
4TS 1− 2TS 0

0 0 1


Observerbarhetsmatrisen för den tidsdiskreta tillståndsmodellen med F = eATS och H = C är

O =

 H
HF
HF 2

 =

 C
C + CATS
C + 2CATS


Eftersom den sista raden kan skapas som 2 · rad 2− rad 1 saknar observerbarhetsmatrisen full
rang och den tidsdiskreta modellen är därför inte observerbar för något val av TS .

(b) Med konstanta värden ū och ȳ på in- och utsignalen får vi

ȳ + a1ȳ + a2ȳ = b1ū+ b2ū ⇒ ȳ = b1 + b2

1 + a1 + a2︸ ︷︷ ︸
=statiska förstärkningen

ū

2. (a) Den kritiska periodtiden Tu = 13.06 s svarar mot en kritisk vinkelfrekvens ωu = 2π
Tu

=
0.4811 rad/s. Självsvängningen uppstår eftersom det slutna systemet ligger på stabilitetsgrän-
sen, det vill säga har en kretsförstärkning som är G(iωu)F (iωu) = −1. Detta ger att

G(iωu) = −1
F (iωu) = −1

2.71(1 + 1
5·0.4811i )

≈ −0.3146− 0.1308i

(b) Vi har att

arg(G(iωu)F (iωu)) =
(

arctan
(

0.1308
0.3146

)
− π

)
+arctan

(
−1

0.4811Ti

)
≈ −2.748−arctan

(
1

0.4811Ti

)
och om argumentet ska vara −160◦ = − 160π

180 ≈ −2.793 rad vid ωu får vi att

−2.748− arctan
(

1
0.4811Ti

)
= −2.793 ⇒ Ti = 1

0.4811 tan(0.045) ≈ 46

Detta ger att

|G(iωu)F (iωu)| =
√

0.31462 + 0.13082K

√
1 + 1

0.48112 · 462 ≈ 0.3411K

och kravet |G(iωu)F (iωu)| = 0.5 ger därför

K = 0.5
0.3411 ≈ 1.5

3. Önskemålen om referensföljningsegenskaperna svarar mot en linjär referensmodell Gm(s) = 1
5s+1 .

Utsignalen yr(t) från referensmodellen med r(t) som insignal ska gå in till återkopplingsregulatorn
F (s) (via reglerfelet e(t) = yr(t) − y(t)) så att återkopplingen strävar mot att uppnå den önskade
referensföljningen precis som i det linjära fallet. För att åstadkomma detta ska man välja H1(s) =

1
5s+1 och lämna f1 oförändrad (f1(x) = x). Framkopplingslänken ska även i det olinjära fallet vara
sådan att den beräknar den optimala styrsignalen uf (t) som under ideala förhållanden på egen
hand skulle ge den önskade referensföljningen. Det innebär att framkopplingen måste innehålla
referensmodellen och en invers av systemet. Olinjäriteten i systemet är i det här fallet f̃(x) = x3

och dess invers är f̃−1(x) = x1/3. Inversen av hela systemet består därför av 1
G(s) följt av f̃−1.

Framkopplingslänken ska därför väljas med f2 oförändrad (f2(x) = x), H2(s) = s+1
10s+2 och f3 satt

till uˆ(1/3) (f3(x) = x1/3). Figur 1 visar att dessa val ger ett linjärt beteende i arbetsområdet.
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Figur 1: Utsignalen i uppgift 3.

4. (a) Uppgiften kan till exempel lösas på samma sätt som när man tar fram inställningsregeln för
lambdatrimning. Det önskade slutna systemet är

Gc(s) = 1
sTc + 1

och om man sätter in detta uttryck och det givna uttrycket för G(s) i (5.18) från kurskom-
pendiet får man

F (s) = Gc(s)
G(s)(1−Gc(s))

= s(sT + 1)
KpsTc

= 1
KpTc

(1 + sT )

Om man väljer K = 1
KpTc

och Td = T får man alltså det önskade slutna systemet.

(b) Det slutna systemet kommer att ha statisk förstärkning ett oavsett om regulatorn innehåller
en I-del och oavsett om K och Td är beräknade med exakta värden på Kp och T eftersom
systemet G(s) redan har en faktor 1

s . I-delen kan dock vara intressant om man till exempel
vill kompensera för insignalstörningar som påverkar utsignalen via överföringsfunktionen

G(s)
1 +G(s)F (s) ,

som har nollskild statisk förstärkning om F (0) <∞.

5. (a) När man simulerar det slutna systemet i fallet med ett u1 som bara kan vara −1 eller 0 med
mpcsimulation2.mdl och de övriga givna filerna får man ett resultat där u1 ändå antar många
olika värden. Något måste alltså vara fel i formuleringen av likhetsbivillkoren som ska se till
att u1 bara blir −1 eller 0. Matrisen Aeq defineras felaktigt av kodraden Aeq=blockrepeat([1
1;0 0],N), vilket gör att u1 + u2 antingen blir −1 eller 0. Den korrekta definitionen är
Aeq=blockrepeat([1 0;0 0],N).

(b) Rad (I) definerar den blockdiagonala matrisen Aeq som (efter korrigeringen ovan) kan an-
vändas för att plocka ut de u1-element som ingår i styrsignalsekvensen. Om man skriver ut
matrisen som definieras på rad (II) i kommandofönstret ser man att den innehåller alla möj-
liga styrsignalsekvenser för u1. Rad (III) sätter högerledet i likhetsbivillkoret till en av dessa
styrsignalsekvenser så att man därefter kan lösa optimeringsproblemet med avseende på u2
för just detta val av u1. Detta ger ett optimalt värde på målfunktionen för varje val av styr-
signalsekvens för u1 och på rad (IV) undersöker man i vilket av dessa värden som är minst. I
och med det har man funnit den optimala styrsignalsekvensen för både u1 och u2 och på rad
(V) väljer man att använda just denna sekvens.

(c) Genom att låta u1 växla snabbt mellan de båda tillåtna värdena −1 och 0 och stanna olika
länge på respektive värde kan MPC-regulatorn efterlikna den optimala insvängningen när u1
kan variera kontinuerligt. Resultatet blir en slags pulsbreddsmodulering där medelvärdet hos
u1 under ett lite längre intervall, till exempel 0.5 s långt, blir olika beroende på hur många
sampelintervall som u1 har varit −1 respektive 0.

(d) Genom att öka 1,1-elementet i Q1 till 1000 får man en snabbare insvängning för x1 så att detta
tillstånd når det önskade intervallet på cirka 0.39 s. Eftersom x1 bara beror på u1 och med en
positiv konstant i B-matrisen och denna styrsignal är lika med sitt minimala värde −1 under
hela intervallet [0, 0.4] går det inte att snabba upp systemet ytterligare.
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