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U dient al uw antwoorden te motiveren en duidelijk aan te geven welke stellingen u gebruikt.
Blijf niet eindeloos aan een onderdeel werken. Indien u een onderdeel niet kunt, ga dan gewoon

verder en gebruik het resultaat (indien mogelijk).

1. Beschouw het systeem

6 :

{

ẋ = Ax + Bu
y = Cx

met

A =

[

−3 −2
4 3

]

, B =

[

0
1

]

en C =
[

2 1
]

.

(a) Bepaal de eigenwaarden en eigenvectoren van A.

(b) Is x = 0 een asymptotisch stabiel evenwichtspunt van 6 voor u = 0?

(c) Bepaal eAt.

(d) Bepaal de oplossing x(t), t ≥ 0, van ẋ = Ax, x(0) =

[

2
−4

]

.

(e) Bepaal de oplossing x(t), t ≥ 0, van ẋ = Ax + Bu voor x(0) = 0 en u(t) ≡ 1, t ≥ 0.

(f) Is het systeem regelbaar? Waarneembaar?

(g) Bepaal een terugkoppeling u = [ f1 f2]x zodanig dat de eigenwaarden van het teruggekoppelde
systeem in −1 en −3 liggen.

(h) Bepaal de overdrachtsfunctie G(s) van 6.

(i) Bepaal een 1-dimensionale toestandsrepresentatie van G(s).

(j) Bepaal de stapresponsie van 6.

2. De dynamica van een bootje waarvan de voorwaartse snelheid v en vaarrichting θ kunnen worden
gestuurd, wordt bij benadering gegeven door

6s

{

v̇ = u1 − αu2v − f v
θ̇ = u2v

met α, f positieve constanten, en u1, u2 de ingangen.

Stel dat de gewenste vaarbaan gegeven wordt door θ∗ = 0 en v∗ = v0 6= 0, en dat door versnellen en
remmen (ingang u1) en sturen (ingang u2) deze baan gevolgd dient te worden.

(a) Voor welke waarde(n) van u1 = u∗
1 en u2 = u∗

2 is de baan θ(t) ≡ θ∗ = 0, v(t) ≡ v∗ = v0 een
oplossing van 6s?

(b) Laat zien dat het rond deze evenwichtsoplossing gelineariseerde stuursysteem gegeven wordt
door:

˙̃v = − f ṽ + ũ1 − αv∗ũ2

˙̃
θ = v∗ũ2

waarbij ṽ = v − v∗, ũ1 = u1 − u∗
1, ũ2 = u2 − u∗

2 en θ̃ = θ − θ∗.

1



x

y

v

θ

(c) Neem als toestand z =

[

ṽ

θ̃

]

, en schrijf het gelineariseerde systeem in de vorm ż = Az +

Bũ, ũ =

[

ũ1

ũ2

]

.

(d) Is het gelineariseerde systeem bestuurbaar?

(e) Is het gelineariseerde systeem bestuurbaar als alleen ũ1 gebruikt mag worden. Interpretatie?

3. Beschouw het systeem

d
dt

x =

[

0 −1
1 0

]

︸ ︷︷ ︸

A

x +

[

0
1

]

︸︷︷︸

B

u

(a) Is dit systeem regelbaar?

(b) Laat zien dat

eAt =

[

cos(t) − sin(t)
sin(t) cos(t)

]

.

We beschouwen nu het gesampelde systeem door te definiëren:

x̄(k) = x(δk) ū(k) = u(δk).

Verder houden we de ingang tussen sample tijdstippen constant:

u(t) = u(kδ) kδ ≤ t < (k + 1)δ

(c) Bepaal de matrices F en G zodanig dat

x̄(k + 1) = Fx̄(k) + Gū(k)

(d) Bepaal de regelbaarheidsmatrix behorende bij het paar (F, G).

(e) Laat zien dat voor δ = π het gesampelde systeem niet regelbaar is.

4. In de vijver van het TWRC gebouw zal een nieuw kunstwerk geplaatst worden. Dit kunstwerk wordt
ontworpen door de bekende kunstenaar P. Rutser uit Losser. Het bestaat uit twee transparante cy-
linders waarin volgens een ingenieus mechanisme water circuleert. De eerste cylinder is boven de
tweede geplaatst en loost water in de tweede cylinder. De kunstenaar gebruikt altijd standaard cylin-
ders waarbij de oppervlakte van de dwarsdoorsnede één is. Derhalve is het volume water in elk der
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cylinders gelijk aan de respectievelijke waterhoogtes. De uitstroomsnelheid van de eerste cylinder
is twee keer zo groot als het waterniveau in deze cylinder. Eén seconde nadat het waterniveau in
de tweede cylinder het peil h̄2 overschrijdt wordt een pomp in werking gesteld die met c liter per
seconde het water van de tweede cylinder naar de eerste terugpompt. Weer een seconde later sluit de
kraan van de uitloop van de eerste cylinder. Zodra na het sluiten van de kraan het niveau in de eerste
cylinder boven h̄1 zit wordt drie seconden later de pomp gestopt en de kraan geopend.

h̄1

h̄2

kraan

cylinder 1

cylinder 2

pomp

P. Rutser uit Losser wil dit fraaie kunstwerk analyseren door het te modelleren als een hybride auto-
maat en vraagt daarbij uw hulp.

(a) Welke locaties zou u in de hybride automaat opnemen?

(b) Welke continue variabelen zou u in het model gebruiken?

(c) Geef de dynamische vergelijkingen van deze variabelen in elk der locaties.

(d) Geef de volledige hybride automaat analoog aan Figuur 5.4 van Voorbeeld 5.4.2.

Puntenverdeling:

1. a: 3, b: 2, c: 4, d: 2, e: 2, f: 4, g: 4, h: 3, i: 2, j: 2.

2. a: 4, b: 5, c: 2, d: 4, e: 5.

3. a: 3, b: 3, c: 6, d: 4, e: 4.

4. a: 6, b: 4, c: 6, d: 6.

Cijfer:
totaal aantal punten + 10

10
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