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1.- Un forn industrial té com funció de transferència Ypv(s)/Umv(s) = 2 e-10s/(1+100s).
Si es tracta de dissenyar un controlador digital per realimentació d’estat, determinar:

1.1. El model digital en espai d’estat del sistema, tenint en compte el conversor D/A i
sabent que el periode de mostreig és Tm=10 segons.

1.2. El controlador en realimentació d’estat que proporcioni una resposta amb un
overshoot del 5% i un temps d’estabilització de 25 segons.

1.3. Calcular el guany  N  que multiplica a  la consigna ( e(tk) = N. ysp(tk) – K. x(tk) ) tal
que en règim permanent la variable de sortida sigui igula a la de consigna :
ypv(t∞) =ysp(t∞).

1.4. Trobar un observador d’estat que permeti realimentar l’estat del sistema a partir de
la sortida Ypv. I fer un esquema global del sistema realimentat que incorpori
l’observador, la realimentació, la consigna genèrica Ysp, el sistema i els conversors A/D
i D/A.

2 .- Un forn industrial té com funció de transferència Ypv(s)/Umv(s) = 10/[s (1+s)].
Si es tracta de dissenyar un controlador digital per realimentació d’estat, determinar:

2.1. El model digital en espai d’estat del sistema, tenint en compte el conversor D/A i
sabent que el periode de mostreig és Tm=0.1 segons.

2.2. El controlador en realimentació d’estat que proporcioni una resposta critica
(overshoot = 0% i  ζ=1)  i un temps d’estabilització de 0.5 segons.

2.3. Calcular el guany  N  que multiplica a  la consigna ( e(tk) = N. ysp(tk) – K. x(tk) ) tal
que en règim permanent la variable de sortida sigui igula a la de consigna :
ypv(t∞) =ysp(t∞).

2.4. Trobar un observador d’estat que permeti realimentar l’estat del sistema a partir de
la sortida Ypv. I fer un esquema global del sistema realimentat que incorpori
l’observador, la realimentació, la consigna genèrica Ysp, el sistema i els conversors A/D
i D/A.


