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g̊ang.

Dessutom vill jag ocks̊a tacka min handledare p̊a SSAB i Borlänge Bengt-
Olov Gradén som assisterade mig med sina värdefulla r̊ad och framför allt
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Sammanfattning

I dagens industri krävs mer effektivisering för att kunna konkurrera och
skapa mervärde p̊a det arbetet som utförs. Det finns olika vägar för att
uppn̊a m̊alet och automatisering är ett omr̊ade som självfallet kan vara ett
mycket attraktivt tillvägag̊angssätt att fullfölja önsketänkandet. Automa-
tiseringen har dock olika best̊andsdelar men reglertekniken är och har alltid
varit ett avsevärt betydelsefullt teknik inom omr̊adet.

Varje process som skall regleras bör analyseras i förväg i syfte att und-
vika eventuella och okända risker s̊a gott som möjligt i b̊ade ekonomisk och
mänskliga perspektivet. Det här projektet handlar om att positionsreglera
tv̊a hydrauliska cylindrar samtidigt. SSAB i Borlänge vill studera och anal-
ysera om att hitta ett adekvat reglersystem som kan hantera positioneringen
av en matarverksrulle med hjälp av tv̊a parallella hydrauliska cylindrar.

Projektet har g̊att ut p̊a att identifiera en matematisk modell baserad p̊a
de fysikaliska komponenter och deras egenskaper som finns i verkligheten.
Processkännedomen är en viktig och avgörande sak i begreppet. Modellen
är olinjär och den bör linjäriseras, detta skedde med hjälp av Taylorutveck-
lingen och i princip ligger modellen till grunden av studieringen. Tv̊a olika
regleringsstrategier har studerats och analyserats i det här pappret nämligen
Lambdametoden och tillst̊andsbaserad reglering. Implementeringen av re-
gleringen sker med hjälp av datorer och därmed återskapades och simuler-
ades regulatorsystemet in i MATLAB programmet. Ett nytt koncept har
ocks̊a behandlats i det här pappret nämligen Model Reference. Begrep-
pet innebär att modeller placeras och sammansätts inuti varandra vilken
förenklar hanteringen av processen vid simuleringen.

Syftet med det här projektet är att undersöka tillämpningen av tillst̊andsbaserad
reglering men framför allt en jämförelse mellan den klassiska förfarandet
inom reglertekniken nämligen P- och PI-regulatorn, och det mer invecklat
tillvägag̊angssättet.

Resultatet av arbetet visar att det är fullt möjligt att reglera systemet
trots det komplexa strukturen i dynamiken hos systemet. Jämförelsen av
b̊ada tv̊a regleringsstrategier har ocks̊a riktat sig mot samma resultat och
det är häpnadsväckande att den gamla tekniken förm̊ar anspr̊aken till reg-
leringen.
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Abstract

Today’s industry requires more efficiency improvement in order to
be able to compete and create added value to the work that has been
done. There are different ways to pursue the goal, but automation
is an area that obviously can be a very attractive approach to pursu-
ing wishful thinking. Automation, however, has different sectors, but
the control theory is and has always been a very important paradigm
within the area.

In order to be able to control every process it should be analyzed
in advance in order to avoid any feasible and unknown risks as best
as possible in both economic and human perspective. This project
is about positioning two hydraulic cylinders simultaneously. SSAB
in Borlänge wants to study and analyze whether to find an adequate
control system that can handle the positioning of a feeder roller using
two parallel hydraulic cylinders.

The project has been started by identifying a mathematical model
based on the physical components and their properties found in real-
ity. Process knowledge is an important and crucial issue in the concept.
The model is nonlinear and should be linearized, this was done by Tay-
lor series and essentially the model is the basis for the study. Two dif-
ferent control strategies have been studied and analyzed in this paper,
namely the Lambda tuning and state-space representation. Implemen-
tation of the control system takes place with the help of computers,
and thus, the entire system was restored and simulated into the MAT-
LAB program. A new concept has also been addressed in this paper,
namely Model Reference. The concept means that models are placed
and assembled within each other, which simplifies the process of sim-
ulation.

The purpose of this project is to investigate the application of state-
space representation, but above all a comparison between the classical
procedure in control technology, namely the P and PI regulator, and
the more complicated approach.

The result of the work shows that it is quite possible to control the
system despite the complex structure of the dynamics of the system.
The comparison of both control strategies have also been directed to-
wards the same result and it is amazing that the old technology is able
to cope control requirements.
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1 Introduktion

1.1 Bakgrund

SSAB i Borlänge vill studera vilket reglersystem som kan vara lämpligt när
en matarverksrulle skall positioneras med hjälp av tv̊a stycken hydrauliska
cylindrar som jobbar parallellt, se fig.1.

Figur 1: Principskiss av matarverksrullen som studeras i projektet.

Eftersom systemet best̊ar av flera variabler och det föreligger en stor 
samverkan mellan de ing̊aende delarna i projektet behövs en analys i syfte 
att frambringa en regulatorstruktur som kan klara av positionsregleringen 
av tv̊a parallella cylindrar. Därför är syftet med det här projektet att stud-
era och analysera tillämpningen av tillst̊andsbaserad reglering. Detta beror 
p̊a flera olika anledningar men bland annat kan p̊apekas att systemet är in-
vecklat och framför allt valet av reglerstrukturen är relativt komplicerad.

Hydrauliska cylindrar används i m̊anga olika industrier där det krävs
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ett h̊allbart och robust system[1]. I stor utsträckning används de i miljöer
där det r̊ader oerhört sv̊ara förh̊allande exempelvis höga temperaturer, oren
miljö, tunga last etc.

1.2 Modellering

En matematisk modell är en abstrakt beskrivning av ett verkligt fenomen
med hjälp av matematiska eller fysikaliska uttryck. Modeller används i
ökad omfattning för att minimera kostnader och tidskrävande testning vid
utveckling av system och produkter. Testningar görs genom att utvärdera
modellen med hjälp av mjukvara för att förutse ett visst utförande i det
verkliga systemet. Enkla och flexibla metoder ska användas för modellering,
särskilt under utveckling av olika produktkoncept. I det här projektet är
modellen framtagen genom att betrakta de fysikaliska egenskaperna i v̊art
system, se fig.1. Modellen används för att studera olika delar i systemet och
framför allt för att kunna simulera och förutsäga beteendet hos det.

Matematiska modeller behandlar ofta en förändring av en variabel med
avseende p̊a en annan variabel. Förändringar kan uttryckas med hjälp av
derivator, och därför inneh̊aller matematiska modeller ofta differentialekva-
tioner.

I de flesta fallen vid fysikaliska modelleringar tillämpas Newtons lagar
vilka är väldigt användbara inom industrin. I det här arbetet utnyttjades
Newtons andra lag om massan och kraften vilken beskrivs med hjälp av
differentialekvationen enligt följande.

mẌP = ApPA − αApPB − bẊP (1)

1.3 Linjärisering

När systemet modelleras erh̊alls man ett olinjär system uttryckt med hjälp
av en differentialekvation som m̊aste linjäriseras för vidare bearbetningar.
Begreppet innebär att man utg̊ar fr̊an den olinjära modellen och skapar
en approximation av systemet med hjälp av en s̊a kallade stationär- eller
jämviktspunkt. Taylorutveckling är en mycket användbar metod när det
gäller linjärisering och definieras som en summa av de partiella derivator
uträknad i jämviktspunkterna.

1.4 Reglering

Reglertekniken har funnits sedan i början av 1900-talet inom industrin i
syfte med att systemet uppfyller och beter sig p̊a de uppställda kraven. Pre-
cis som all annan teknik är reglertekniken ocks̊a under snabb utveckling[2].
PID regulator är en av de absolut mest kända och vanligaste regulatorer som
används i industrin. Eftersom regulatorstrukturen är väletablerad och det
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finns en stort kunnande hos drift- och underh̊allspersonal tillämpas den fort-
farande i industrin. Det finns flera olika tillvägag̊angssätt att designa PID
regulatorer men i stor utsträckning föreligger tv̊a generella sätt att utarbeta
formningen av dem nämligen modellbaserad styrning samt direktinställning
av regler parametrar[3]. En väldigt känd metod som har funnits sedan 1980
och är oerhört användbart vid direktinställningen av regler parametrar är
Lambametoden. Metoden används mycket inom processindustrin och kom-
mer det att behandlas ocks̊a i det här arbetet. Trots allt när komplexiteten
ökas hos systemet är det ocks̊a lämplig att kolla p̊a mer sofistikerade regler-
ings metoder för att kunna hantera och uppn̊a den önskade effekten. Det vill
säga valet av metoden som lär klara av regleringskriterierna med avseende
p̊a projektets specifikationer.

Ett annat sätt att designa regulatorn är genom att återkoppla systemet
med polplacering s̊adana att det slutna systemet uppför sig p̊a de önskade
specifikationerna. Återkopplingen kan utföras p̊a olika sätt bland annat
att återkoppla fr̊an utsignalen till referenssignalen men ibland är det be-
tydligt bättre att återkoppla fr̊an tillst̊anden emedan tillst̊anden inneh̊aller
väsentligt mer information än bara utsignalen.

Benämningen kallas för tillst̊ands̊aterkoppling och tillst̊anden definieras
enligt nedanst̊aende matematiska beskrivningar[4].

ẋ(t) = Ax(t) +Bu(t)

y(t) = Cx(t) +Du(t)
(2)

Där

x(t) = tillst̊andsvektorn
u(t) = ing̊angsvektorn
y(t) = utg̊angsvektorn

Det är kanske värt att betrakta den aspekten att kunskapen om tillst̊andsbaserad
reglering inte är lika väl spridd som PID regulatorer och därmed försv̊aras
tillämpningen av metoden. Däremot föreligger m̊anga fördelaktiga aspek-
ter ocks̊a vid tillämpningen av tillst̊andsbaserad reglering, bland annat un-
derlättar hanteringen av flera in- och utsignaler, det kan appliceras för
olinjära modeller, oftast är det lämplig att utnyttja metoden för mer avancer-
ade reglerproblem, etc.

Det förekommer i vissa fall att det inte är möjligt att mäta tillst̊anden,
och förutom detta är tillst̊anden inte kända eller inte representerar en fysikalisk
storhet. I s̊adana fall rekommenderas att utnyttja en observatör, se fig.2.
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Figur 2: Tillst̊ands̊aterkoppling med en observatör

Det innebär att man skattar tillst̊anden med hjälp av b̊ade in- och utsig-
nalen. I själva verket ansätter man en simulering med hjälp av de kända 
insignalerna[2].

˙̂x(t) = Ax̂(t) +Bu(t) (3)

Beroende p̊a hur exakt uppskattningen x̂(t) blir, kan skattningsfelet
y(t) − Cx̂ användas. Om x̂(t) blir lika med x(t) och systemet är brus-
fritt blir de lika med noll[2]. I annat fall kan ekvation (3) omskrivas enligt
nedan.

˙̂x(t) = Ax̂(t) +Bu(t) +K(y(t)− Cx̂(t)) (4)

K i ekvation (4) utgör en kolonnvektor som överensstämmer med systemet.
D̊a vi strävar efter att x̂(t) skall vara nära det riktiga tillst̊anden omformas
skattningsfelet enligt följande[2].

x̃(t) = x(t)− x̂(t) (5)

Ett annat tillvägag̊angssätt att designa regulatorn är nämligen linjär kvadratisk
(LQ) metoden. I princip utgör metoden en optimal reglering som optimerar
storleken p̊a styrsignalen kontra reglerfelet. För tillämpningen av metoden
krävs det att tillst̊anden kan mätas vilket inte är möjligt i de flesta fallen.
Därför behövs en återkoppling av tillst̊anden med hjälp av en observatör.
Observatören kan designas p̊a olika sätt men ofta utnyttjas ett Kalman fil-
ter vid design av observatören i metoden. I själva verket är Kalman filtret
en optimal observatör som även inneh̊aller information om eventuellt brus
s̊asom mätstörningar och vittbrus etc, som i sin tur uppskattar tillst̊anden
hos systemet och kan beskrivas (i kontinuerlig tid) precis som ekvation (4).
Om bruset i systemet är normalfördelat kallas metoden linear-quadratic-
Gaussian (LQG)[5][6][7]. Separationsprincipen medför att de (regulatorn
och observatören) kan beräknas var för sig utan att p̊averka varandra. Den
optimala återkopplingen avser den optimala styrningslagen som beskrivs en-
ligt nedan.

u(t) = −Lx̂(t) (6)
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1.5 Simulering och implementering

Simulering är ett avsevärt kraftigt verktyg för att kunna implementera det
som har åstadkommits utifr̊an teorin och framför allt reducera risker i b̊ade
mänskliga och ekonomiska perspektivet. En mycket användbar mjukvara
som används är MATLAB programmet. I princip är programmet ett mel-
lansteg fr̊an teorin och implementering p̊a ett verkligt system. Mjukvaran
ger möjlighet till att utföra beräkningar inom ett flertal olika omr̊aden genom
sina inbyggda färdiga funktioner. Det vill säga programmet kan klara av att
räkna tunga matematiska beräkningar men framför allt möjliggör det b̊ade
design, analys och undersökningen av det slutligt systemet som skall imple-
menteras i verkligheten, vilket i det här fallet är att designa ett reglersystem.

Implementeringen sker ocks̊a i MATLAB genom ett s̊a kallade model
reference koncept. Begreppet innebär att man placerar och sammanfogar
modeller inuti varandra genom att utnyttja det färdiga biblioteken i Simulink
som existerar i mjukvaran. Detta ger upphov till en lättare hantering av
processen vid simuleringen.

1.6 Avgränsningar

Det ing̊ar inte i projektet att analysera optimala observatörer. Eftersom
arbetet i stor utsträckning utfördes mot den digitala regulatorer borde sys-
temet diskretiseras. Diskretiseringen skedde med hjälp av inbyggda funk-
tioner i MATLAB och teorin bakom benämningen ingick inte i själva pro-
jektet heller.

2 Metod

Arbetet best̊ar av flera olika moment. Inledningsvis har det börjats med
litteraturstudien kring olika delmoment som skulle ing̊a i projektet. Lit-
teraturstudien avs̊ag studiering b̊ade i form av journaler fr̊an IEEE och en
del högrelevanta böcker in i omr̊adet. Det innebar olika metoder bland an-
nat Lambdametoden och tillst̊andsmodeller. Sedan modellerades modellen
baserad p̊a de fysikaliska egenskaperna som finns i systemet. I själva verket
kräver detta en stor processkännedom som är avgörande vid modelleringen.
Etter att modellen skapades behövdes den linjäriseras för vidare bearbet-
ningar. I princip ligger linjäriseringen till grunden för analysen av systemet.

Eftersom en del av regleringsarbetet utifr̊an projektets specifikationer
riktade sig mot digitala regulatorer behövdes ocks̊a att den framtagna mod-
ellen diskretiseras för vidare undersökningar i simuleringsmiljöer s̊asom MAT-
LAB. Diskretiseringen gjordes med hjälp av färdiga funktioner i program-
met.
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Efter testningar p̊a den linjäriserade modellen simulerades den olinjära
modellen ocks̊a i syfte med att utvärdera tillförlitligheten hos modellen men
framför allt jämförelsen av resultaten mellan b̊ada tv̊a modellen är avsevärt
viktig del för valet av regleringsstrategier.

Avslutningsvis utfördes en utvärdering av resultatet i form av text och
figurer d̊a arbetet i princip genomfördes i MATLAB programmet.

3 Teori

I detta avsnitt presenteras teorin bakom varje moment i arbetet men framför
allt tillvägag̊angssätten som medverkade att åstadkomma resultaten med.

3.1 Modellering

Modellering skedde i första hand genom att beakta beteendet hos systemet
och hitta en övergripande kännedom av dem ing̊aende komponenter som
används i verkligheten. Sedan identifierades krafterna med hjälp av dem
fysikaliska lagar nämligen Newtons andra lag som i sin tur avgör om vilka
delar av systemet ska räknas med i ekvationen, se fig.3.

Figur 3: Beskriver dem ing̊aende delarna som i sin tur används för att 
beskriva differentialekvationen

I detta fall har det tagits hänsyn till krafterna b̊ade p̊a plussidan av 
cylindern, negativsidan samt friktionen i form av kompression i flödet som 
motverkar och försämrar rörelsen nämligen utskjutningen samt inskjutning 
av cylindern. De ing̊aende delarna i fig.3 beskrivs enligt nedanst̊aende 
matematiska samband.

Flödet i sida A blir

Q = QA −QLi (inflödet) (7)
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QRA = AP × ẊP (kolv rörelse i sida A) (8)

QKA = Ch × ṖA (kompression) (9)

Den totala flödet i sida A blir en kombination av kompressionen samt flödet
som skapades av rörelsen

QA = QKA +QRA (flödet i sida A) (10)

Den totala flödet blir
Q = QKA +QRA −QLi (11)

⇒
Q = Cv|Xv|

√
∆P (12)

→
{

+ om Xv > 0
− om Xv < 0

∆P = (PS − PA) för plus riktningen av kolven samt ∆P = (PA − PT ) för
den negativa riktningen.

Flödet i sida B p̊a motsvarande sätt blir

Q = QB +QLi (inflödet) (13)

QRB = αAP × ẊP (kolv rörelse i sida B) (14)

QKB = Ch × ṖB (kompression) (15)

⇒
QB = QKB +QRB (flödet i sida B) (16)

⇒
Q = QKB −QRB +QLi (17)

⇒
Q = Cv|Xv|

√
∆P (18)

→
{
− om Xv > 0
+ om Xv < 0

∆P = (PB − PT ) för plus riktningen av kolven samt ∆P = (PS − PB) för
den negativa riktningen.

Givetvis ändras trycket i cylindern och därför förändringen medverkar
att beräkna trycket utifr̊an flödesekvationen. Förändringen av trycket är

beroende p̊a kompressionen s̊aledes
dP

dt
=

1

C
(Qkin − Qkut) där Qkut = 0

d̊a det inte finns n̊agon form av kompression i en koncentrerad volym, samt
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C =
V

Kt
där Kt är tryckmodulen. Därmed beskrivs de dynamiska ekvationer

för trycket i respektive sida med hjälp av

ṖA =
QA −ApẊp +QLi

Ch
(19)

ṖB =
QB + αApẊp −QLi

Ch
(20)

Koefficienten α behövs i ekvation (14) samt (20) eftersom arean i cylin-
derkammaren p̊a minussidan (inskjutning) är mindre än arean p̊a plussidan
(utskjutning). Resultaten utifr̊an ekvation (19) och (20) visas i kap.4.1.

3.2 Linjärisering

Eftersom den framtagna modellen(differentialekvationen) är olinjär krävs
det att en linjär approximation av ekvationen bildas kring en jämviktspunkt
för vidare bearbetningar. Oftast tillämpas Taylorutveckling (gradienterna)
för linjäriseringen. Utvecklingen representerar en funktion i form av en
oändlig summa som bygger p̊a funktionens derivator i en given punkt. Gra-
dienterna representerar lutningen av funktionens graf precis som derivator
men de används när funktionen best̊ar av flera variabler och därmed behövs
partiella derivator. Sedan definierades tillst̊anden med hjälp av Jakobian-
matriser för att sedan utnyttjas för studiering samt simulering av systemet.
Ekvation (21) visar den allmänna formeln som tillämpas för Taylorutveck-
ling (gradienterna).

P (x) = f(x0) +∇f(x0)(x− x0) +
1

2
(x− x0)∇2f(x0)(x− x0) . . . (21)

Partiell deriveringen sker via följande matematiska samband

d

dt
∆x =

∂f

∂x
(x0, u0)∆x+

∂f

∂u
(x0, u0)∆u (22)

d

dt
∆y =

∂g

∂x
(x0, u0)∆x+

∂g

∂u
(x0, u0)∆u (23)

Jakobian matriserna definieras enligt följande matematiska relation och re-
sultaten redovisas i kap.4.2

A =
∂f

∂x
=


∂f1
∂x1

. . .
∂f1
∂xn

...
. . .

...
∂fn
∂x1

. . .
∂fn
∂xn

 (24)
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B =
∂f

∂u
=


∂f1
∂u1

...
∂fn
∂un

 (25)

C =
∂g

∂x
=

(
∂g1
∂x1

. . .
∂gn
∂xn

)
(26)

D =
∂g

∂u
=


∂g1
∂u1

...
∂gn
∂un

 (27)

3.3 Reglering

Syftet med studien är huvudsakligen att kunna sovra en del metoder som
inte är adekvata för projektet. En lämplig regulatorstruktur kan gynna
systemet p̊a m̊anga fördelaktiga sätt men det mest intressanta avseendet
är att man erh̊alls anspr̊aken som förväntas av det slutligt systemet efter
regleringen. Det kommer att behandlas tv̊a olika injusterings strategier
för regleringen nämligen P- och PI-regulatorn med Lambdametoden samt
tillst̊ands̊aterkoppling med en observatör.

3.3.1 Modellreducering för P- och PI-regulatorn

Eftersom modellen ligger till grunden av all regleringsarbetet samt i och med
att PID regulatorer har sina begränsningar särskilt när överföringsfunktionen
utgör av högre ordningens differentialekvationer bör modellen förenklas.
Men framför allt bör det noteras att modellreduceringen ger upphov till en
förenkling av uträckningen av regler parametrar. Detta utfördes först genom
att analysera polerna och nollställena till den framtagen överföringsfunktionen.
Sedan presenteras nedan ekvationerna efter insättning av alla siffervärden
som är tagna fr̊an kap.4.1 endast för att exemplifieras tillvägag̊angssättet.

G(s) =
51.95(s+ 0.11)

(s+ 0.11)(s+ (10.08 + 119.86i))(s+ (10.08− 119.86i))
(28)

Sedan omskrivs ekvation (28) till följande överföringsfunktion

G(s) =
51.95

(s+ (10.08 + 119.86i))(s+ (10.08− 119.86i))
(29)
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Emellertid finns det litteratur som poängterar om risker som systemet
kanske drabbas av när det sker en eliminering mellan nollställena och pol-
erna i den ursprunglig ekvationen d̊a känsligheten av systemet är beroende
p̊a överföringsfunktionen[3]. Om robusthets kriteriet är baserad p̊a sensi-
tivitet d̊a r̊ader den risken att processen missgynnas och p̊averkas negativt,
men i det här projektet kancelleringen av polen och nollställen hade inga
inflyttande p̊a det resulterande resultatet.

En begränsning som PID regulatorn lider av vid industriella tillämpningar
är nämligen känsligheten hos deriverande delen av regulatorn. D̊a mätbrus
samt störningar är ett faktum i industriella miljöer och därmed förstärks
dem i D-delen av regulatorn vilken ger upphov till försämring av prestanda.
Därför behandlas bara P och PI-regulatorer i det här projektet. Den struk-
turen som utvaldes för PI-regulatorn är enligt nedan.

Gr(s) = K
1 + Tis

Tis
(30)

Efter studieringen av polerna formades en första ordningens system (FOD)
med hjälp av polplacering i syfte med att beräkna tidskonstanten T . Efter-
som systemet skulle vara av samma karaktär i snabbheten användes bara
den reella delen av de komplexkonjugerade rötter. Den karaktäristiska ek-
vationen är enligt nedan.

G(s) =
Kp

1 + sT
(31)

Det medför att man erh̊alls en undre envelope som tangerar med de
lokala minimum av den icke förenklade överföringsfunktionen. Systemet har

en pol i p =
−1

T
där p = α+ iω. För ett system med enbart den realladelen

blir T =
−1

α
. Därmed tidskonstanten räknas enligt nedan.

1 + sT = 0 ⇒ p =
−1

T
(32)

En av de vanligaste justeringsmetoder för att finna regler parametrar i
P och PI-regulatorn är lambdametoden. Med hjälp av metoden kan propor-
tionerliga förstärkningen (K) samt integrationstiden (Ti) beräknas. Lamb-
dametoden kan i sin tur uppdelas i tv̊a olika beräkningssätten nämligen
självreglerande- samt integrerande process. Men eftersom syftet är att po-
sitionsreglera cylindrarna tillämpades beräkningssätten för en integrerande
process enligt nedan.

3.3.2 Lambdametoden för en integrerande process

I själva verket är λ en design parameter och i en integrerande process anger
den tiden som tar för regulatorn att stoppa en ärvärdesändring förorsakad
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av en laständring[8]. Vilken innebär att ärvärdesförändring har en propor-
tionerlig respons mot styrsignalen. Regler parametrarna för en integrerande
process beräknas enligt nedan

KvK =
Ti

(L+ λ)2

Ti = L+ 2λ
(33)

där L är dötiden, λ är justeringsparameter ochKv är den statiska förstärkningen
för en integrerande process.

Den statiska förstärkningen samt λ för en integrerande process beräknas
enligt följande.

Kv =
∆Pv

∆OUT ×∆t
(34)

λ =
emax

Kv × Lastfaktor
(35)

där t är tiden, Pv är ärvärde i procent, OUT är regulatorns styrsignal
i procent, emax anger den maximala till̊atna regleravvikelse i procent och
Lastfaktorn anger den maximala till̊atna lastförändringen i procent.

3.3.3 Tillst̊andsbaserad reglering

Andra strategin som berörs är tillst̊ands̊aterkopplingen. Med ett tillst̊and
med tiden t avses en mängd information som möjliggör att entydigt bestämma
kommande utsignaler om kommande insignaler är kända[2]. Tillst̊andsformen
för ett tidskontinuerligt system erh̊alls av följande samband

ẋ(t) = Ax(t) +Bu(t)

y(t) = Cx(t) +Du(t)
(36)

där x(t) är tillst̊andsvektorn som utgör en kolonnvektor av dimensio-
nen n och A,B,C,D är matriser av förenlig dimension. I allmänhet erh̊alls
man tillst̊andsmodeller som resultat när modellen byggdes p̊a fysikaliska
storheter[2]. Lösningen av ekvation (36) kan skrivas som nedan
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x(t) = eA(t−t0)x(t0) +

t∫
t0

eA(t−τ)Bu(τ)dτ (37)

Tillst̊andsformen i Laplacedomänen beskrivs

Y (s) = G(s)U(s) (38)

Stabilitet av systemet utgörs av överföringsfunktionens G(s) poler, vilka
i tillst̊andsmodeller motsvarar egenvärdena av matrisen A i uppställningen.

Överföringsfunktionen f̊as ifr̊an tillst̊andsformen med hjälp av följande
samband

G(s) = C(sI −A)−1B +D (39)

Om A matrisen är diagonal matris

A =

θ1 0
. . .

0 θn

 (40)

Blir

eAt =

e
θ1t 0

. . .

0 eθnt

 (41)

Det gäller ocks̊a att om alla egenvärdena till matrisen A har negativa
reella rötter, det vill säga systemets poler ligger p̊a vänstra halva planet

lim
t−→∞

eAt = 0 (42)

Tillst̊anden i Laplacedomänen är

X(s) = (sI −A)−1BU(s)
Y (s) = CX(s)

(43)
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Tillst̊ands̊aterkopplingen sker genom att återkoppla fr̊an tillst̊anden än utsig-
nalen y(t), se fig.4.

Figur 4: Tillst̊ands̊aterkoppling utan observatör

Sedan beskrivs tillst̊ands̊aterkopplingen

u(t) = −Lx(t) +Krr(t) (44)

Om den ansätts in i modellen erh̊alls det slutna systemet

ẋ(t) = (A−BL)x(t) +BKrr(t)
y(t) = Cx(t)

(45)

Sedan kan med polplaceringsmetoden värdena p̊a L och Kr väljas s̊adana
att det slutna systemet uppfyller önskade kriterier. Egentligen f̊as slutna
systemets poler av

det(sI −A+BL) = 0 (46)

Som i princip motsvarar egenvärdena till A−BL. Börvärdesfaktorn kan
beräknas med hjälp av följande samband.

Kr =
1

C(−A+BL)−1B
(47)

Det bör ocks̊a noteras att L utgör en radvektor av dimensionen n som
är ocks̊a förenlig med systemet.

3.3.4 Tillst̊andsbaserad reglering med observatör

Återkopplingen med observatör kan beräknas p̊a liknande sätt dock med lite
modifieringar enligt nedan.

Återkoppling med observatör

u(t) = −Lx̂(t) +Krr(t) (48)
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Om man nu ansätter den nya återkopplingen in i modellen erh̊alls det

˙̂x(t) = Ax̂(t) +Bu(t) +K(y(t)− Cx̂(t)) (49)

Skattningsfelet är
x̃(t) = x(t)− x̂(t) (50)

⇒
˙̃x(t) = ẋ(t)− ˙̂x(t) = (A−KC)x̃(t) (51)

⇒
x̃(t) = e(A−KC)tx̃(0) (52)

Polerna till observatören beräknas genom följande ekvation

det(sI −A+KC) (53)

En viktig dimensionerings finess är att polerna till observatören bör
antas snabbare än polerna av återkopplingen. Detta beror p̊a att obser-
vatören m̊aste agera snabbare än regulatorn för att hinna med att uppskatta
tillst̊anden.

När en observatör skall anammas bör tv̊a begrepp kontrolleras nämligen
styrbarheten samt observerbarheten. Begreppen beskriver hur tillst̊andsvektorerna
p̊averkas av insignaler när de blir igenkänd av utsignalerna[2].

Om det finns en kontinuerlig förbindelse mellan alla tillst̊anden fr̊an
insignal till utsignal utan n̊agot avbrott p̊a ändlig tid, fr̊an initial tillst̊andet
är systemet styrbart.

Styrbarhetsmatrisen är enligt följande

S = [B BA · · · An−1B] (54)

Systemet är styrbart om styrbarhetsmatrisen har full rang, det vill säga
det(S) 6= 0.

Om det inte finns n̊agot tillst̊and x∗ som förorsakar att utsignalen y(t) =
0 vid initial tillst̊andet x(0) = x∗ och insignalen u(t) = 0, är systemet
observerbat.

Obsrverbarhetsmatrisen f̊as av

O =


C

CA
...

CAn−1

 (55)

Systemet är observerbart om observerbarhetsmatrisen har full rang, allts̊a
det(O) 6= 0.
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3.4 Simulering och implementering

Efter det att den matematiska modellen är fastställd och reglerings strate-
gier är planlagda sker simuleringen. Detta utförs med hjälp av MATLAB
som är ett betydelsefullt program för reduceringen av eventuella risker vid
realisering av projektet. Exempelvis kan beteendet hos systemet visualis-
eras genom att plotta figurer vilket i tidigt skedde ger en stor nyttja för att
upptäcka eventuella felaktigheter. Som i sin tur ger upphov till minskning
av onödiga risker.

Implementeringen utförs ocks̊a via MATLAB med ett nytt tillvägag̊angssätt
nämligen Model Reference. Simulink ligger till grunden av konceptet och
det innebär att designen sker via en sammansättning av modeller.

Hittills har det bara behandlats system i tidskontinuerliga domänen d̊a
det själva systemet verkar i samma gebit. Men systemet m̊aste ocks̊a diskre-
tiseras när det skall implementeras i verkliga miljöer d̊a digitala regulatorer
fungerar endast i tidsdiskreta domänen.

I stor utsträckning kan utnyttjas samma principer som i tidskontinuerliga
domänen in i tidsdiskreta domänen emellertid med vissa modifieringar i
uträkningssätten som benämns här nedanför.

Tillst̊andsmodellen i tidsdiskreta domänen

x(k + 1) = Fx(k) +Gu(k)

y(k) = Cx(k)
(56)

Återkopplingen sker enligt figuren, se fig.5.

Figur 5: Blockschema för tillst̊ands̊aterkopplingen i diskret tid[9].

Där F = A i tidskontinuerlig tid samt G = B. Återkopplingen blir d̊a

u(k) = −Lx(k) +Krr(k) (57)
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Om återkopplingen ansätts in i modellen f̊as

x(k + 1) = (F −GL)x(k) +Gu(k)

y(k) = Cx(k)
(58)

Om vi sätter F ′ = F − GL d̊a erh̊alls det slutna systemets poler enligt
nedan

det(zI − F ′) = 0 (59)

För ett stabilt system m̊aste polerna ligga inuti enhetscirkeln i det kom-
plexa talplanet. Sedan beräknas statiska förstärkningen

Kr = [C(I − F ′)−1G]−1 (60)

En viktig aspekt och avgörande sak vid tidsdiskretiseringen är sam-
plingstiden. Signalen som kommer är i kontinuerlig tid och m̊aste samplas i
syfte att återskapas för regulatorn. I princip förloras information när sam-
plingen sker. Men med rätt värde för samplingstiden kan data förlusten
kompenseras i stora grad och f̊as en likartad signal som den ursprungliga
signalen. Om man samplar l̊angsammare än den ursprungliga signalen ger
denna upphov till den s̊a kallade vikningsdistorsion.

Samplingsfrekvensen är

ωs =
2π

T
(61)

där T = samplingsintervallet och t = kT är samplingstidpunkterna. Det
förordas att huruvida samplingen sker tillräcklig snabb och det finns tum-
regler som säger cirka 10 g̊anger snabbare än det slutna systemets band-
bredd[2].

Tidsdiskreta system kan ocks̊a definieras med hjälp av differensekva-
tioner

y(k) + a1y(k − 1) + · · ·+ any(k − n) = b1u(k − 1) + · · ·+ bnu(k − n) (62)

Metoden utnyttjades i projektet vid designen och tillämpningen av Model
Reference konceptet.

4 Resultat

Följaktligen tillämpades teorin i syfte att erh̊allas förväntade resultat vilka
redovisas i detta avsnitt.
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4.1 Modellering och linjärisering

Efter att processen beaktades och skapades en övergripande kännedom beskrivs
systemet i matematiska termer och samtidigt redovisas sambandet mellan
olika delar av dem fysikaliska komponenter med hjälp av differentialekvatio-
nen. Avslutningsvis ådagaläggas hur man uppn̊ar den överföringsfunktionen
som används för simuleringen och framför allt regleringen. Värdena som
användes för ing̊aende delar presenteras i tabell 1.

Table 1: Värden för dem ing̊aende delar

Benämning Värde Enhet Förklaring

Cv12 1.8856× 10−9 Ventilkoefficient inlopp

Cv34 0.5× 1.8856× 10−9 Ventilkoefficient utlopp

CLi 0 Flöde läckage

Ch 666× 10−15 Kompression

Aa 0.001963 m2 Arean av cylindern plussidan

Ab 0.5× 0.001963 m2 Arean av cylindern minussidan

bf 10000 Viskös friktion

m 500 kg massa

Ps 20× 106 Pa Systemtryck

Pt 105 Pa Tryck i tank

xv0 0.5 Linjärisering för öppning av ventilen

Pa0 7× 106 Pa Linjärisering för tryck plussidan

Pb0 14× 106 Pa Linjärisering för tryck minussidan

Modellen definierades fysikalisk och med hjälp av Newtons andra lag beskrives
differentialekvationen.

mẌP = ApPA − αApPB − bẊP (Kraft balans) (63)

Q = QR +QK +QLi (Totala flöde) (64)

QA = Cv12 · xv ·
√

(Ps − PA) (xv > 0 och Ps ≥ PA) (65)

QB = −Cv34 · xv ·
√

(PB − PT ) (xv > 0 och PB ≥ PT ) (66)

QLi = CLi(PB − PA) (Läckage) (67)

Efter omskrivning av ekvationerna (19) och (20)
⇒

ṖA =
Cv12 · xv ·

√
(PS − PA)−AP · ẋP + CLi(PB − PA)

Ch
(68)
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ṖB =
−Cv34 · xv ·

√
(PB − PT ) + αAP · ẋP − CLi(PB − PA)

Ch
(69)

Linjäriseringen skedde med hjälp av följande sambanden

⇒

∆ṖA =
∂ṖA
∂xv

∆xv +
∂ṖA
∂PA

∆PA +
∂ṖA
∂PB

∆PB +
∂ṖA
∂ẋP

∆ẋP (70)

∆ṖB =
∂ṖB
∂xv

∆xv +
∂ṖB
∂PA

∆PA +
∂ṖB
∂PB

∆PB +
∂ṖB
∂ẋP

∆ẋP (71)

Tillst̊anden beskrivs enligt nedan

⇒

X1 = ∆PA Ẋ1 = ∆ṖA = f1(X1, X2, X3, u1)

X2 = ∆PB Ẋ2 = ∆ṖB = f2(X1, X2, X3, u2)

X3 = ∆ẋp Ẋ3 = ∆ẍP = f3(X1, X2, X3)

X4 = ∆xP Ẋ4 = X3 = f4(X3)

Utsignaler beskrives enligt nedan
⇒

y1 = ∆xP = g1(X4)
y2 = ∆ẋp = g2(X3)

Styrsignalen ocks̊a beskrives enligt nedan
⇒

u = ∆xv

Sedan framställs partiella derivator som i princip är matris elementen för
sina respektive matriser

a11 =
∂f1
∂x1

=
1

Ch

[
−Cv12xv0

2
√

(PS − PA0)
− CLi

]
(72)

a12 =
∂f1
∂x2

=
CLi
Ch

(73)

a13 =
∂f1
∂x3

=
−AP
Ch

(74)

a14 =
∂f1
∂x4

= 0 (75)

b1 =
∂f1
∂u1

=
Cv12
Ch

√
(PS − PA0) (76)
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a21 =
∂f2
∂x1

=
CLi
Ch

(77)

a22 =
∂f2
∂x2

=
1

Ch

[
−Cv34xv0

2
√

(PB0 − PT )
− CLi

]
(78)

a23 =
∂f2
∂x3

=
αAp
Ch

(79)

a24 =
∂f2
∂x4

= 0 (80)

b2 =
∂f2
∂u2

=
−Cv34
Ch

(
√

(PB0 − PT )) (81)

a31 =
∂f3
∂x1

=
AP
m

(82)

a32 =
∂f3
∂x2

=
−αAP
m

(83)

a33 =
∂f3
∂x3

=
−b
m

(84)

a34 =
∂f3
∂x4

= 0 (85)

b3 =
∂f3
∂u3

= 0 (86)

a41 =
∂f4
∂x1

= 0 (87)

a42 =
∂f4
∂x2

= 0 (88)

a43 =
∂f4
∂x3

= 1 (89)

a44 =
∂f4
∂x4

= 0 (90)

b4 =
∂f4
∂u4

= 0 (91)

c11 =
∂g1
∂x1

= 0 (92)

c12 =
∂g1
∂x2

= 0 (93)

c13 =
∂g1
∂x3

= 0 (94)

c14 =
∂g1
∂x4

= 0 (95)
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c21 =
∂g2
∂x1

= 0 (96)

c22 =
∂g2
∂x2

= 0 (97)

c23 =
∂g2
∂x3

= 1 (98)

c24 =
∂g2
∂x4

= 0 (99)

⇒

A =



∂f1
∂x1

∂f1
∂x2

∂f1
∂x3

∂f1
∂x4

∂f2
∂x1

∂f2
∂x2

∂f2
∂x3

∂f2
∂x4

∂f3
∂x1

∂f3
∂x2

∂f3
∂x3

∂f3
∂x4

∂f4
∂x1

∂f4
∂x2

∂f4
∂x3

∂f4
∂x4



B =



∂f1
∂u1

∂f2
∂u2

∂f3
∂u3

∂f4
∂u4



C =


∂g1
∂x1

∂g1
∂x2

∂g1
∂x3

∂g1
∂x4

∂g2
∂x1

∂g2
∂x2

∂g2
∂x3

∂g2
∂x4



D = 0

⇒
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ẋ(t) = Ax(t) +Bu(t)

y(t) = Cx(t) +Du(t)
(100)

⇒ 
Ẋ1

Ẋ2

Ẋ3

Ẋ4

 =


a11 a12 a13 a14
a21 a22 a23 a24
a31 a32 a33 a34
a41 a42 a43 a44



X1

X2

X3

X4

+


b1
b2
b3
b4

 [
u
]

(101)

[
X1

X2

]
=

[
c11 c12 c13 c14
c21 c22 c23 c24

] 
X1

X2

X3

X4

 (102)

Överföringsfunktionen erh̊alls av följande samband

G(s) = C(sI −A)−1B +D (103)

⇒

G(s) =
51.95s+ 5.908

s3 + 20.28s2 + 14470s+ 1646
(104)

4.2 Reglering

Den framtagen modell är enligt nedan.

G(s) =
51.95(s+ 0.11)

(s+ 0.11)(s+ (10.08 + 119.86i))(s+ (10.08− 119.86i))
(105)

Sedan annullerades en pol med en nollställe och erh̊allits en förenklade
modell enligt nedan.

G(s) =
51.95

s2 + 20.28s+ 14470
(106)
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4.2.1 P- och PI-regulatorn för den linjäriserade modellen

Systemet har tv̊a komplexkonjugerade poler i 10.08 + 119.86i och 10.08 −
119.86i. Sedan utnyttjades den realdelen för beräkningen av tidskonstanten
som åsk̊adliggjordes i kap.3.3.1 ekvation (32)

⇒
T =

−1

−10.08
= 0.0992 (107)

Statisk förstärkning blir

G(0) =
51.95

14470
= 0.0036 (108)

Därmed den karaktäristiska ekvationen för undre envelopen blir

G(s) =
0.0036

1 + 10.08s
=

0.036

10.08 + s
(109)

Undre envelopen och stegsvaret åsk̊adliggörs nedan, se fig.6.

Figur 6: Stegsvar för undre envelope

D̊a ingen dötid kunde visualiseras av figuren satts värdet p̊a L = 0 för 
att beräkna λ, den proportionerliga förstärkningen samt den integrerande

förstärkningen nämligen Ki =
1

Ti
.
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Eftersom den förenklade envelope modellen är tagen utifr̊an hastighets-
funktionen av modelleringen vilken leder till en första ordningens differ-
entialekvation samt syftet med projektet är positionsreglering m̊aste en
integrerande del multipliceras i den förenklade envelopen. Det vill säga
hastigheten är derivatan av positionen. S̊aledes är den modellen som anal-
yserades för P respektive PI-reglering enligt nedan.

G(s) =
0.036

s2 + 10.08s
(110)

4.2.2 Lambdametoden för en integrerande process

Värdena p̊a K, Kv samt λ beräknades enligt (33), (34) och (35)

Kv =
20

20× 28
≈ 0.036 (111)

Som det framg̊ar av (35) erh̊alls man olika värde p̊a λ när värdet p̊a den
maximala till̊atna regleravvikelsen ändras nämligen emax. Därmed varier-
ades indexen mellan 10 till 40 för en aggressiv respektive robust reglering.

λ1 =
40

0.036× 100
≈ 11.2

λ2 =
25

0.036× 100
≈ 6.9

λ3 =
10

0.036× 100
≈ 2.8

(112)

Ti = 2× λ

K1 =
22.4

0.036× 11.22
≈ 5

K2 =
13.8

0.036× 6.92
≈ 8

K3 =
5.6

0.036× 2.82
≈ 20

(113)

Ki1 =
1

22.4
≈ 0.04

Ki2 =
1

13.8
≈ 0.08

Ki3 =
1

5.6
≈ 0.18

(114)
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P-reglering m.h.a Lambdametoden för en integrerande process

Processmodellen är enligt (110) och stegsvaret har tagits fram med hjälp av
MATLAB som åsk̊adliggörs nedan, se fig.7.

Figur 7: Stegsvar för P-reglering p̊a den linjäriserade modellen vid olika värde 
p̊a K

Fig.7 visar att hur värdeändringen p̊a λ p̊averkar robustheten samt ag-
gressivitet hos systemet. Bode diagrammet för P-regleringen visas nedan, 
se fig.8.

Figur 8: Bode diagram för P-reglering p̊a den linjäriserade modellen vid olkia 
värde p̊a K
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Det som åsk̊adliggörs i fig.8 p̊avisar att systemet har en stor fasmarginalen
och i princip blir aldrig instabilt.

PI-reglering m.h.a Lambdametoden för en integrerande process

I fortsättningen testades värdena för en PI-reglering för en integrerande
process enligt nedan, se fig.9.

Figur 9: Stegsvar för PI-reglering p̊a den linjäriserade modellen vid olika 
värde p̊a K och Ki

Det visas i fig.9 att systemet f̊ar en översväng med anslutningen av en 
integrerade del. Bode diagrammet för PI-regleringen visas nedan, se fig.10.

Figur 10: Bode diagram för PI-reglering p̊a den linjäriserade modellen vid 
olika värde p̊a K och Ki

30



Precis som det framg̊ar av fig.10 skärfrekvensen ligger betydlig nära noll
och det avgör snabbheten hos systemet.

4.3 Simulering och implementering

D̊a analyseringen samt undersökningen av reglerstrukturen sker i simuler-
ingsmiljön MATLAB och inte minst den olinjära modellen presenteras som-
liga resultaten av regleringsstrategier i detta avsnitt. I själva verket imple-
menteringen i simuleringsmiljön möjliggör att regleringar sker i tidsdiskreta
domänen vilken återskapar en verklig miljö där det används datorer för re-
gleringar.

4.3.1 Tillst̊andsbaserad reglering för den linjäriserade modellen

Värdena fr̊an tabell 1 definierades i MATLAB i syfte med att erh̊allas mod-
ellen, se fig.11.

Figur 11: Framtagning av modellen fr̊an matris elementen i MATLAB

För att erh̊allas överföringsfunktionen definierades först tillst̊anden med 
hjälp av matriserna och därefter erh̊allits överföringsfunktionen enligt följande 
kommando i MATLAB.

sys = ss(A, B, C, D) → G(s) = tf(sys)
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Sedan togs plottar av systemet. Första delen i figuren representerar
stegsvaret för positionsfunktionen respektive andra delen representerar hastighets-
funktionen för systemet, se fig.12.

Figur 12: Stegsvar av systemet

Det oscillativa beteendet i fig.12 beror p̊a den l̊aga relativa dämpningen 
som åsk̊adliggörs i hastighetsfunktionen. Dämpningen är en storhet som 
betecknas med ξ och storleken p̊a företeelsen är beroende av var den ima-
ginära delen av de komplexkonjugerande poler ligger i förh̊allande till den 
reella axeln i det komplexa talplanet, se fig.13.

Figur 13: Undersökning av poler och nollställen samt den l̊aga relativa 
dämpningen i systemet
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Med andra ord när avst̊andet p̊a den komplexkonjugerande poler ökas
ifr̊an den reella axeln erh̊alls man en lägre värde p̊a dämpningen (ξ). Värdet
f̊as utifr̊an följande räknesätt.

φ = arctan(
120

10.1
) ≈ 85, 17

cos(φ) ≈ 0.084

(115)

Efter modellförenklingen disktretiserades modellen samt valdes samplingsti-
den. Samplingen sker tillräckligt snabbt s̊adana att minskas dataförlusten
vid diskretiseringen där sysc respresenterar den kontinuerliga signalen och
sysd den diskreta signalen, se fig.14.

Figur 14: Samplingstiden vid diskretisering

I MATLAB används c2d kommandon för diskretiseringen. Allts̊a sysd = 
c2d(sysc, T s) där T s är samplingstiden. Därefter undersöktes styrbarheten 
samt observerbarheten för systemet d̊a en observatör skulle implementeras 
för regleringen. Detta b̊ade beräknades samt utnyttjades MATLABs funk-
tioner, se fig.15.
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Figur 15: Undersökning om styrbarheten samt observerbarheten

Återkopplingen skedde ocks̊a via MATLAB som i princip utnyttjar Ak-
ermanns formel som beräknar värdena b̊ade för L och K matriserna. Detta 
skedde b̊ade för förenklade modellen samt den icke förenklade. Se fig.16 för 
den förenklade modellen.

Figur 16: Uträckning p̊a matriser L och K för återkoppling av den förenklade 
modellen

Valet av polerna till regulatorn nära ett leder till en l̊angsammare regler-
ingsprocess i den tidsdiskreta domänen. Dessutom polerna till observatören 
bör väljas snabbare, precis som det framg̊ar i fig.16. Uträckning av matriser 
L och K för den icke förenklade modellen, se fig.17.
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Figur 17: Uträckning p̊a matriser L och K för återkoppling av den icke 
förenklade modellen

Därefter tillämpades Model Reference metoden med hjälp av differensek-
vationer. I princip skapades först varje del i för sig sedan sammanfogades 
dem tillsammans.

Differensekvationer för den förenklade modellen med observatör beräknades 
enligt nedan.

x̂(k + 1) =

[
1 95.12× 10−4

0 90.39× 10−2

]
x̂(k) +

[
1.736× 10−6

34.15× 10−5

]
u(k)

+

[
90.39× 10−2

17.1540

]
{y(k)−

[
1 0

]
x̂(k)}

Varje del av hela processen fr̊an in- till utsignalen byggdes för sig själv
med avseende p̊a differentialekvationen. Regulatorn för förenklade mod-
ellen, se fig.18.
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Figur 18: Struktur till regulatorn plus polplaceringar för förenklade mod-
ellen

Dessutom måste det poängteras att ett begränsningsblock har ocks̊a lagts 
till i regulatorn för att inskränka styrsignalen mellan [−1, 1]. Observatören 
för den förenklade modellen byggdes enligt figuren nedan, se fig.19. I själva 
verket implementerades observatören baserad p̊a differensekvationerna d̊a 
det är ett avsevärt smidigt tillvägag̊angssätt att forma en aktuell observatör 
in i digitala omr̊aden bland annat PLC komponenter.

Figur 19: Struktur till observatören för förenklade modellen
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Hela systemet efter sammansättningar av de ovanst̊aende delar för den
förenklade modellen i Model Refrence är enligt nedan, se fig.20.

Figur 20: Hela systemet i Model Reference för förenklade modellen

Model Reference används för att underlätta hanteringen av dem stora 
blocken. Exempelvis ligger i princip hela strukturen för observatören som 
åsk̊adliggörs i fig.19 inuti sitt respektive block. Resultatet utifr̊an fig.20 re-
dovisas nedan, se fig.21.

Figur 21: Resultatet av testkörningen med en observatör för den förenklade 
modellen

Det visas i fig.21 att observatören är funktionell och uppskattar positionen 
p̊a bästa möjliga sätt. P̊a samma sätt har byggts Model Reference för högre 
ordningens modell. Differensekvationerna för den icke förenklade modellen 
med observatör beräknades enligt nedan.
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x̂(k+1) =

1 78.77× 10−4 4.153× 10−5

0 40.32× 10−2 70.39× 10−4

0 −101.2 20.13× 10−2

 x̂(k)+

7.676× 10−6

21.58× 10−4

36.57× 10−2

u(k)

+

16.45× 10−2

−83.6936
881.6791

 {y(k)−
[
1 0 0

]
x̂(k)}

Regulatorn för den icke förenklade modellen, se fig.22.

Figur 22: Struktur till regulatorn plus polplaceringar för icke förenklade 
modellen

Observatören för den icke förenklade modellen byggdes enligt figuren 
nedan, se fig.23.

Figur 23: Struktur till observatören för icke förenklade modellen
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Hela systemet efter sammansättningar av de ovanst̊aende delar för den
icke förenklade modellen i Model Refrence är enligt nedan, se fig.24.

Figur 24: Hela systemet i Model Reference för icke förenklade modellen

Resultatet utifr̊an fig.24 åsk̊adliggörs nedan, se fig.25.

Figur 25: Resultatet av testkörningen med en observatör för den icke 
förenklade modellen

Precis som det framg̊ar av fig.25 stämmer uppskattningen överens med 
positionen enligt det förväntade resultatet även för den icke förenklade mod-

ellen.
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4.3.2 Den olinjära modellen

Utifr̊an det fysikaliska systemet skapades den olinjära modellen i simuler-
ingsmiljön MATLAB i syfte att återskapa den verkliga processen som ligger
till grunden av jämförelsen mellan den linjäriserade och olinjära modellen.
Detta genomfördes ocks̊a med hjälp av funktioner för att regenerera en it-
eration som i sin tur skapar dynamiskt flöde in i systemet, se fig.26 samt
bilaga A.

Figur 26: Den olinjära modellen i simuleringsmiljön MATLAB

4.3.3 P- och PI-regulatorn för den olinjära modellen

För att skapa dem tidsdiskreta P- och PI-regulatorer användes det färdiga 
biblioteket som ̊aterfinns i Simulink. Sedan undersöktes reglerstrategier med 
avseende p̊a framtagna värden utav redovisade beräkningarna.

P- och PI-reglering m.h.a Lambdametoden för en integrerande 
process

P-regleringen p̊a den olinjära modellen ̊ask̊adliggörs enligt nedan, se fig.27.

Figur 27: P-regleringsstruktur för den olinjära modellen
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Nedan redovisas simuleringstesten vid olika proportionella förstärkningar
p̊a den olinjära modellen.

Figur 28: P-reglering p̊a den olinjära modellen för K = 5

Figur 29: P-reglering p̊a den olinjära modellen för K = 8

Figur 30: P-reglering p̊a den olinjära modellen för K = 20
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Ovanst̊aende figurer visar att systemet är stabilt samt ökning av förstärkningen
(K) leder till en skarpare reglering och därmed vid det högsta värdet p̊a K
bottnar regulatorn.

Med samma procedur upprepades simuleringstesten för PI-regleringen
för en integrerande process och strukturen visas enligt nedan, se fig.31.

Figur 31: PI-regleringsstruktur för den olinjära modellen

Resultaten utifr̊an simuleringstesten i fig.31 för värje värde p̊a den pro-
portionerliga förstärkningen (K) vid respektive integrerande förstärkningen 
(Ki) åsk̊adliggörs nedan, se fig.32, fig.33 samt fig.34.

Figur 32: PI-reglering p̊a den olinjära modellen för K = 5 och Ki = 0.04
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Figur 33: PI-reglering p̊a den olinjära modellen för K = 8 och Ki = 0.08

Figur 34: PI-reglering p̊a den olinjära modellen för K = 20 och Ki = 0.18
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Precis som det framg̊ar av ovanst̊aende figurerna vid högsta värde p̊a
λ i fig.32 erh̊alls ett robustare system och när successivt minskas värde
p̊a det och vid lägsta värdet p̊a λ i fig.34, (vilka leder till en höjning p̊a
förstärkningarna) g̊ar systemet mot instabilitet.

4.3.4 Tillst̊andsbaserade reglering för den olinjära modellen

Proceduren utfördes genom att bibeh̊alla regulator samt observatör blocken
för den förenklade och den icke förenklade modellen och prövar dem mot den
olinjära modellen. Nedan åsk̊adliggörs strukturen för den icke förenklade
modellen, se fig.35.

Figur 35: Strukturen vid tillst̊andsbaserade reglering för den icke förenklade 
modellen

Resultatet för simuleringstestet visas nedan, se fig.36.

Figur 36: Tillst̊andsbaserad reglering för den icke förenklade modellen

P̊a samma sätt genomfördes förfarandet och simuleringstesten åsk̊adliggörs
nedan.
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Figur 37: Strukturen vid tillst̊andsbaserade reglering för den förenklade 
modellen

Figur 38: Tillst̊andsbaserad reglering för den förenklade modellen
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Som det framg̊ar av ovanst̊aende figurer är regleringen realiserbar med
hjälp av tillst̊andsbaserade reglering även mot den olinjära modellen. Dock
m̊aste det p̊apekas att regulatorn fortfarande bottnar sig trots det mer
avancerade regleringssyetemet.

Det bör ocks̊a noteras att om det enbart används en P-regulatorn och
samtidigt höjs förstärkningen tillräcklig mycket erh̊alls det i stor utsträckning
samma resultat som motsvarar tillst̊ands̊aterkopplingen, som visades i fig.36
och fig.38. Det innebär att även om att systemet är olinjärt kommer det
att ha ungefärligt samma beteende som en första ordningens system och
därmed teoretiskt blir aldrig instabilt. Detta kan åsk̊adliggöras nedan, se
fig.39.

Figur 39: P-reglering mot den olinjära modellen vid tillräckligt stort värde p̊a 
K

5 Diskussion

I detta avsnitt resoneras kring resultaten utav arbetet i form av text men 
framför allt genomförs en jämförelse för att kora den adekvata metoden för 
regleringen av hydrauliska cylindrar.

5.1 Modellering

Modelleringen har skett med avseende p̊a dem fysikaliska uttrycken och 
därmed har de ocks̊a definierats i MATLAB p̊a samma sätt. Det är ocks̊a 
väsentlig att läggas märke p̊a att om modellen inte utgörs av dem fysikaliska 
uttrycken i programmet MATLAB erh̊alls resultaten p̊a ett felaktigt sätt d̊a 
MATLAB känner ingenting av relationen i formuleringen och s̊aledes blir 
det bara ett matematisk samband utan n̊agon förbindelse mellan uttrycken 
och därmed leder till ett felaktigt resultat.
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I själva verket är de flesta inställningsmetoderna för P- och PI-reglering
förlikar sig med den enkla möjliga modellen som beskriver dynamiken av pro-
cessen. Den framtagna modellen som presenterades i resultat avsnittet utgör
av högre ordningens överföringsfunktion s̊aledes bör modellen förenklas för
att appliceras till P- och PI-regulatorn.

Det finns flera olika tillvägag̊angssätt att utg̊a ifr̊an för modellförenklingen
men analysen av modellen visar att den bästa metoden efter pol och nollställe
kancellering är envelopen av hastighetsfunktionen som tangerar dem lokala
minimum av den icke förenklade överföringsfunktionen. Anledningen till
valet av metoden är att den är särskilt lämplig för regleringsproblemen där
dynamiken av systemet har ett monotont stegsvar[3].

5.2 Regulator

Valet av regulatorn är avgörande därför är det lämpligt läge att betrakta
lite närmare p̊a egenskaperna av olika typer av regulatorer samt metoden
som regler parametrar har åstadkommits med.

I en P-regulator är insignalen proportionell mot reglerfelet (e(t)). Det
innebär att man kan minska statiska reglerfelet (när t −→∞) vilken ger up-
phov till ett snabbare system när värdet p̊a den proportionerliga förstärkningen
(K) ökas. Däremot kvarst̊ar oftast ett visst statisk reglerfel med bara P-
regleringen och för att f̊a bukt med reglerfelet krävs det stora höjningar
p̊a värdet av förstärkningen. S̊aledes finns det stora risker att man även
förstärker störningar vilken i sin tur destabiliserar hela processen.

Med anslutning av en integrerande del till P-regulatorn åstadkommer
en PI-regulatorn. I själva verket den integrerande delen medverkar att den
statiska reglerfelet elimineras. Emellertid r̊ader stora risker att systemet
blir instabilt och därmed leder till ett oscillativt beteende, precis som det
framgick av fig.34 när successivt ökades värden för K och Ti i kap.4.3.3.
Fenomenet kallas för ”integrator windup” och det förekommer när regler
variabler n̊ar ställdonets gränser[3]. Det innebär att återkopplingen hamnar
utanför regleringsloopen och därmed sker regleringen som en öppen loop
istället, d̊a ställdonetsvärde kommer att ligga kvar vid sitt högsta gräns
oberoende av processens utsignal.

Regulatorn kan ocks̊a utformas med hjälp av tillst̊ands̊aterkoppling med
polplacering som kräver en mer avancerad kunskap kring omr̊adet men
framför allt kan det appliceras oavsett ordningen p̊a den framtagna mod-
ellen. Proceduren möjliggör ofta en bättre regulator konstruktion gentemot
den traditionella P- och PI-regulatorer. Tillst̊ands̊aterkopplade regulatorn
inneh̊aller ingen integrerande del i det här systemet. Eftersom tillst̊anden
representerar position och hastighet för den förenklade modellen samt posi-
tion, hastighet och acceleration för den icke förenklade modellen vilka i sin
tur kan associeras med en PD-regulatorn och en PDD-regulatorn, beroende
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p̊a vald tillst̊andsmodell. Där D-delen i b̊ada tv̊a regulatorerna representerar
derivatorna med avseende p̊a positionen. Det vill säga första derivatan av
positionen är hastigheten respektive accelerationen. Däremot m̊aste det
poängteras att uträkningarna för regler parametrar kan bli mycket kom-
plicerad d̊a kunskapen inte är väl spridd inte minst i industrin.

En jätte intressant företeelse vid beräkningen av styrlagsvektorn (L) och
börvärdesfaktorn (Kr) för tillst̊ands̊aterkopplingen som bör noteras är att
börvärdesfaktorn blir alltid lika med första elementen av styrlagsmatrisen
d.v.s Kr = l1[9].

I samband med tillst̊ands̊aterkopplingen kan appliceras en observatör
som i princip detekterar de kommande tillst̊anden. Observatören kan utfor-
mas p̊a olika sätt men det valdes att bildas s̊adana att det skulle vara lätt
att implementeras vid användning av PLC komponenter och samtidigt inte
kräver stor datorkraft.

När beteendet för systemet jämförs mellan P- och PI-regulatorn gen-
temot tillst̊ands̊aterkopplingen p̊avisas att dem gamla teknologin förm̊ar
ocks̊a regleringen och framför allt regulatorn inte bottnar särskilt vid de
l̊aga värdena för K samt Ki som visades i fig.32 i kap.4.3.3.

5.3 Fortsätt arbete

Arbetet kan fortsättas genom att applicera metoder för en PI-regulator
för att motverka fenomenet ”windup”. Detta kan åtgärdas genom olika
tillvägag̊angssätten men här beskrivs lite kort om tv̊a olika sätten nämligen
”Incremental Algorithem” samt ”Back-Calculation and Tracking” som kan
vara adekvata för implementeringen. Första metoden utg̊ar fr̊an att först
räknas förändringshastigheten för styrsignalen och sedan matas in data till
en integrator som kan b̊ade vara i form av en motor som i sin tur kopplas
till ställdonet eller det kan sitta inuti själva regulatorn[3]. Detta undviker
fenomenet genom att förhindra ställdonet att n̊a sitt högsta värde. Andra
metoden är funktionsmässig till stor utsträckning snarlik den första meto-
den. Men skillnaden är att förändringshastigheten beräknas dynamisk och
integratorn sitter inuti själva regulatorn.

Ett annat förslag för fortsättning av arbetet skulle kunna vara att ap-
plicera LQ eller LQG metoden. Eftersom brus och mätstörningar återfinns i
alla industriella miljöer lär det att implementera en metod som kan hantera
dem. Oftast vid appliceringen av metoden behövs en observatör och därmed
kan utnyttjas en optimal observatör nämligen Kalman filter som kan upp-
skatta tillst̊anden med eventuella störningar i realtid.
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6 Slutsatser

Den generella slutsatsen utifr̊an arbetet är att det är fullt möjlig att reglera
hydraulisk cylindrar trots det komplexiteten i systemet. Regleringen har
genomförts i simuleringsmiljön MATLAB och störningar inte beaktades och
hade inga p̊averkan i arbetet. Emellertid m̊aste det ocks̊a poängteras att
störningar kan i stor utsträckning hanteras av en smartare regulator som
bland annat utnyttjar metoder för hanteringen av snabba lägesändringar i
processen.

Däremot bör det noteras att det lär utnyttjas en begränsning för styrsig-
nalen s̊adana att hindra ventilen att bottna vilken leder till onödig slitage
hos komponenterna. Men framför allt snabba förlopp hos flödet kan ocks̊a
förorsaka att ventilen havererar vilken kanske leder till produktionsstopp
som inte minst missgynnar företaget i det ekonomiska perspektivet.

Därmed med avseende p̊a resultatet utifr̊an jämförelsen samt p̊a grund
av att kunskapen vid implementeringen av en PI-regulator är oerhört ut-
spridd i industrin och i synnerhet uträckningen av regler parametrar för
drift- och underh̊allspersonalen är betydligt enklare, utgör Lambdametoden
för en integrerande process bästa metoden för regleringen.

49



7 Referenser

[1] Ruderman, M. Full- and reduced-order model of hydraulic cylinder
for motion control IECON 2017 - 43rd Annual Conference of the IEEE In-
dustrial Electronics Society, IEEE, 2017.

[2] Torkel Glad, L. L., Control Theory, Taylor Francis Ltd, 2000.
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8 Bilaga A

Bilaga A inneh̊aller MATLAB koder för att skapa funktionen som användes
i den olinära modellen.
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