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Mat-2.4129 Systeemien identifiointi 
Tentti 13.12.20 II 
Kai Virtanen I Jouni Pousi 

Kirjoita jokaiseen vastauspaperiin 
nimi ja opiskelijanumero 
koulutusohjelma tai tutkinto-ohjelmaja vuosikurssi 
mahdollinen entinen nimi 
paperin nro I paperien lkm 
nimikirjoitus 

Tentissa saa vastata kaikkiin tehtiiviin, joista kukin arvostellaan asteikolla 0-6. 

• Tehtavat I ja 2 eivat ole korvattavissa hyvityspisteilla. 
• Tehtavat 3 ja 4 ovat korvattavissa kotitehtavista ja laskareissa esittellyista 

tehtavista saaduilla hyvityspisteilla. 
• Tehtavat 5 ja 6 ovat korvattavissa harjoitustOista saaduilla hyvityspisteilla 

Hyvityspisteet on esitetty tenttipaperin liitteessa. 

Tentin arvostelussa huomioitavat pisteet lasketaan seuraavasti: 
• max { tehtavien 3 ja 4 pisteet yhteen, koti- ja esittelytehtavahyvitykset} 
• max { tehtavien 5 ja 6 pis teet yhteen, harjoitustyohyvitykset} 

Tentissa saa kayttaa kynaa, kumia, paperiaja aivoja. 

A. Pakolliset tehtavat 

1. 

Olet identifioimassa lineaarista parametrista systeemimallia, jonka ohjauksena on 
tunneittainen ulkoilman lampotilaja ulostulona tunneittainen Suomen sahkonkulutus. 
Kaytossasi on tunneittaiset aikasarjat lampotilasta ja sahkonkulutuksesta. 

a) Milia menetelmalla arvioisit lampotilasignaalin jatkuvasti herattavyytta? (I p) 

b) Miten hyodyntaisit aikasarjoja mall in rakenteen valinnassa? (I p) 

c) Oletetaan, etta olet onnistunut valitsemaan mall in rakenteen ja estimoimaan mall in 
parametrit ennustevirhemenetelmalla. Miten kaytat taajuusvastetta mall in validoinnissa? 
Sana II in en kuvaus ri ittaa. (I p) 

Olet paininut em. identifiointiongelman kanssa n. vuoden, kun yht'akkia paatatkin tulkita 
lampotilan systeemiin vaikuttavaksi hairioksi. Tavoitteenasi on muodostaa hairiomalli 
y(t)=G( q)u(t), jossa y on lampotila, u valkoista kohinaa ja G jatkuva-aikainen 
si irtofunktio. 



d) Esita perustellen y:n spektri G:n ja u:n spektrin avulla. (1 p) 

e) Miten estimoisit lampotilasignaalin spektrin? Sanallinen kuvaus riittaa. (lp) 

f) Miten maaraisit G:n hyodyntaen d)- ja e)-kohtien tuloksia? (I p) 

2. 

a) Olkoon systeemin impulssivaste h(k), k=O, ... ,N. Miten maaraat systeemin ulostulon 
impulssivasteen avulla, kun sisaanmeno u(k) on annettu? (I p) 

b) Miten systeemin askelvaste ja impulssivaste suhtautuvat toisiinsa? (I p) 

c) Miten systeemin impulssivaste ja siirtofunktio suhtautuvat toisi insa? (I p) 

d) Miten systeemin si irtofunktio ja taajuusvaste suhtautuvat toisiinsa? (I p) 

e) Miten voit hyodyntaa impulssivastetta systeemin kertaluvun maaraamisessa? (1 p) 

f) Milia menetelmalla identifioisit kohinaisen systeemin impulssivasteen? Menetelman 
nimi ja lyhyt sanallainen kuvaus menetelmiin ideasta riittaa. (1 p) 

B. KotitehtaviiHi ja Iaskareissa esitellyilla tehtavilla korvattavissa olevat tehtavat 

3. 

Tarkastellaan lineaarista dynaamista SISO-systeemia 

dx(t)/dt = Ax(t)+Bu(t) 

y(t) = Cx(t)+Du(t). 

a) Johda systeemia vastaavan input-output-kuvauksen siirtofunktio. (lp) 

b) Ratkaisejarjestelman tasapainotila vakio-ohjauksella u0 > 0. (0.5p) 

c) Ratkaise jarjestelman tasapainotila vakio-ohjauksella u0 < 0. (0.5p) 

d) Montako tasapainotilaa jarjestelmalla on? Peru stele vastauksesi. (I p) 

e) Miten ohjaus u0 vaikuttaa systeemin stabiilisuusominaisuuksiin? (0.5p) 

f) Miten ohjaus u0 vaikuttaisi systeemin stabiilisuusominaisuuksiin, jos tarkasteltava 
systeemi olisi epalineaarinen? (0.5p) 

Siirrytiian tarkastelemaan dynaamista systeemia, jonka siirtofunktio on G(s)=-( 1/s). 

g) Onko jarjestelma stabiili klassisessa mielessa? Perustele vastauksesi. (1 p) 

h) Onko jarjestelma sisaanmeno-ulostulo -stabiili? Perustele vastauksesi. (1 p) 



4. 

a) Esittele lyhyesti takaisinkytketyn saadon periaate. ( 1 p) 

b) Miksi takaisinkytkenta hankaloittaa systeemien identifiointia? (1 p) 

c) Tarkastellaan Kuvan 1 mukaista jarjestelmaa, jossa G(s) on systeemin si irtofunktio ja 
F(s) saatimen siirtofunktio. 

Johda suljetun silmukan siirtofunktio, joka kuvaa r:n y:lle. (2p) 

d) Olkoon G(s)=l /(s-2). Suunnittele P-saadin,joka stabiloi systeemin. Vinkki: PID
saatimen aikatasoesityksen Laplace-muunnos on U(s)=(Kr+K1/s+Kds)E(s), jossa Kr, Kda 
K0 ovat saatimen parametrit. (2p) 

r(t) 

saaclin 

Kuva 1 

C. HarjoitustoiiHi korvattavissa olevat tehtavat 

5. 

y(t) 

a) Johda ARX-mallirakenteen A(q)y(t)=B(q)u(t)+e(t) ennustevirheen varianssin 
minimoiva ennustemallirakenne y'''(t). (lp) 

b) Johda yleisen ARMAX-mallirakenteen A(q)y(t)=B(q)u(t)+C(q)e(t) ennustevirheen 
varianssin minimoiva ennustemallirakenne y/\(t). (1p) 

c) Maarittele ennustevirhemenetelma. (1p) 

d) Esittele ennustevirhemenetelmien kayttOa parametristen systeemimallien 
konstruoinnissa. (3p) 

6. 

Tarkastellaan lineearista n. kertaluvun SISO-jarjestelmaa 

x(t + 1) = Ax(t) + Bu(t) 

y(t) = Cx(t) + Du(t) 

a) Osoita, etta jarjestelma on saavutettava, jos ohjattavuusmatriisin 

Qc= [BJABJA 2BJ ... JA n-IB] 

rangi on n. (3p) 

b) Osoita, etta jarjestelma on tarkkailtava, jos tarkkailtavuusmatriisin 

Qo= (CTJATCTJ(AT)2CTJ ... J(A Tt-ICT] 

rangi on n. (•)T viittaa matriisin transponointiin. (3p) 


