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1 Inledning

Målet med detta dokument är att ge möjligheter att studera olika aspek-
ter på flervariabla dynamiska system och flervariabla reglersystem. Detta
görs genom att använda en simuleringsmodell av ett system bestående
av fyra sammankopplade tankar. Systemet beskrivs närmare i avsnitt
2. Modellen är implementerad i Simulink och till simuleringsmodellen
finns även en animering som illustrerar systemets uppträdande. Simule-
ringsmodellen beskrivs närmare i avsnitt 3. Systemets egenskaper kan
analyseras genom att använda Matlab och Control System Toolbox. En
kort genomgång av användbara kommandon görs i avsnitt 4.

2 Systembeskrivning

Det system som skall studeras är en olinjär simuleringsmodell av ett
tanksystem bestående av fyra sammankopplade tankar. En schematisk
bild av tanksystemet visas i figur 2. Simuleringsmodellen efterliknar en
labprocess1 utvecklad vid Lunds Tekniska Högskola.

Tank ett och tank två är den nedre vänstra respektive den nedre högra
tanken, medan tank tre och tank fyra är den övre vänstra respektive
övre högra tanken. Insignalerna till systemet är spänningarna till de två
pumparna, där pump ett är den vänstra.

Genom att representera nivåerna i tankarna med variablerna xi och be-
teckna spänningarna till pumparna med variablerna ui kan systemet be-
skrivas av ekvationerna
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Den maximala vattennivån i tankarna är xi = 50.
1K-H Johansson. “The Quadruple-Tank Process – A Multivariable Laboratory

Process with an Adjustable Zero.” IEEE Trans. on Control Systems Technology, 1999
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I ekvationerna ovan används följande beteckningar:

Ai – bottenarea för tank i
ai – utloppsarea för tank i
g – gravitationskonstant
ki – förstärkningar i pumpar
γi – ventilinställningar

Målet är att styra nivåerna i de nedre tankarna. Reglerstorheterna ges
alltså av

y1 = x1

y2 = x2
(2)

3 Beskrivning av simuleringsmiljön

Den olinjära tankmodellen är implementerad i Simulink och modellen
visas i figur 1.

u1

u2

x1

x2

x3

x4

Water tanks

Sum2

Sum1

Step2

Step1

Scope

u0(2)

Constant2

u0(1)

Constant1

x1

x2

x3

x4

Figur 1: Simulinkmodell

Insignalerna bildas genom att addera bidragen från konstanter (blocken
Constant) respektive steg (blocken Step). Konstanterna ser till att lämp-
lig arbetspunkt uppnås, medan stegen används för att variera variablerna
kring den valda arbetspunkten. Blocket Scope ritar tanknivåerna.
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Till simuleringsmodellen finns även en animering som illustrerar tanksy-
stemets uppträdande. Animeringen visas i figur 2.

Figur 2: Animering av tanksystemet

Siffrorna vid förgreningspunkterna och under “Valve Settings” anger hur
flödet fördelas mellan att gå till de övre respektive undre tankarna. För-
delningen bestäms av variablerna γ1 (vänstra sidan) respektive γ2 (högra
sidan). Dessa variabler kallas g1 och g2 i interfacet. Det går också att
justera hastigheten på animeringen (antal uppdateringar av grafiken per
tidsenhet) samt att stänga av animeringen helt.
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Simuleringen och animeringen hanteras enligt beskrivningen nedan:

• Starta Matlab.

• Skriv tanks för att starta animeringen. När animeringen startar
definieras också parametrarna i modellen (som behövs för simule-
ringen).

• Skriv watertanks i Matlab:s kommandofönster för att öppna Simu-
link-modellen.

• Simuleringen startas genom att välja Start från Simulation-me-
nyn.

• Samtidigt med simuleringen startas även animeringen som visar
hur nivåerna i tankarna och inspänningen till pumparna ändras.

• Simuleringstidens längd kan sättas genom att välja alternativet
Parameters under menyn Simulation.

• Parametrarna g1 och g2 i gränssnittet motsvarar parametrarna γ1
respektive γ2 i den matematiska modellen ovan. Dessa variabler styr
hur flödet fördelas vid de två förgreningspunkterna. Dessa variabler
kan inte ändras medan simuleringarna pågår.

• Med reglaget Animation Speed kan man, inom vissa gränser, styra
hur snabbt animeringen sker.

• Med knappen Animation On/Off kan man slå på och stänga av
animeringen. Simuleringen går mycket snabbare om animeringen
är avstängd!

• I simuleringen används även variablerna u0 och x0. Elementen i
vektorn u0 bestämmer värdet hos Constant-blocken och de är in-
ledningsvis satta till noll. Elementen i vektorn x0 bestämmer ini-
tialvärdena för systemets tillstånd, d v s nivåerna i tankarna då
simuleringen startar. Inledningsvis är dessa satta till noll, men de
kan senare med fördel användas för att starta systemet i närhe-
ten av önskade stationära punkter. Både u0 och x0 sätts i Matlabs
kommandofönster.
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• För att beräkna stationära punkter hos tanksystemet finns Matlab-
funktionen statpoint som kan användas på två sätt.

1. Beräkna stationära nivåer i tankarna givet pumpspänningarna
u1 och u2 och ventilinställningarna γ1 och γ2.

x = statpoint([u1 u2],[],[g1 g2])

2. Beräkna stationära nivåer i tankarna och pumpspänningarna
u1 och u2, givet höjden i tankarna 3 och 4 och ventilinställning-
arna γ1 och γ2..

[x,u] = statpoint([],[x3 x4],[g1 g2])

Se även help statpoint.

• Med Matlab-funktionen tanklin kan en linjäriserad modell av tank-
systemet beräknas i en viss arbetspunkt, given av alla höjderna i
tankarna. Denna funktion används på följande sätt:

[A,B,C,D]=tanklin(x,[g1 g2])

A, B, C och D är systemmatriserna i den av variabeln x givna ar-
betspunkten. Se även help tanklin.

4 Användbara Matlab-kommandon

Följande Matlab-kommandon kan vara användbara.

eig Beräkna egenvärden
ss Generera LTI-objekt på tillståndsform
tf Generera LTI-objekt på överföringsfunktionsform
bode Rita bodediagram
sigma Rita singulära värden
pole Beräkna poler
zero Beräkna nollställen
place Beräkna en polplacerande tillståndsåterkoppling
freqresp Beräkna G(ix)
evalfr Beräkna G(x)
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5 Inverkan av arbetspunkter

Uppgift:

Bestäm systemets stationära punkter i några olika fall och undersök hur
systemets egenskaper beror av arbetspunkten.

Tips:

• Välj γ1 = γ2 = 0.3.

• Sätt slutvärdena i Step-blocken till 0.

• Välj med hjälp av variabeln u0 insignalen till u1 = u2 = 3 respektive
u1 = u2 = 5.

• Simulera systemet tills det nått stationaritet, och notera de statio-
nära nivåerna.

• Bestäm det linjäriserade systemets poler och nollställen i de två
fallen och jämför.

• Användbara Matlab-kommandon: eig, ss, zero.

Sammanfattning av resultat och observationer:
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6 Effekter av ventilernas inställning

Uppgift:

Undersök hur systemets egenskaper beror av ventilernas inställning.

Tips:

• Studera systemet runt den stationära punkt som ges av insignal-
kombinationen u1 = u2 = 3.

• Studera t ex fallen γ1 = γ2 = 0.3, γ1 = γ2 = 0.5 och γ1 = γ2 = 0.7.

• Bestäm poler, nollställen samt singulära värden för den linjärisera-
de modellen i de tre fallen.

• Användbara Matlab-kommandon: eig, zero, ss, sigma.

Sammanfattning av resultat och observationer:
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7 Effekter av insignalvektorns riktning

Uppgift:

Undersök hur systemets stegsvar beror av insignalvektorns riktning vid
olika ventilinställningar.

Tips:

• Använd samma arbetspunkt och ventilinställningar som i föregå-
ende uppgift.

• Sätt tanknivåernas initialvärden med hjälp av variabeln x0 så att
systemet startas i sin arbetspunkt.

• Välj amplituden i blocken Step till lämpliga värden för att erhålla
steg omkring den arbetspunkt som valts.

• Bestäm systemets överföringsfunktionsmatris för s = 0 och välj
insignalen så att maximal respektive minimal förstärkning erhålls.
Använd Exempel 3.4 på sid 76 i läroboken som hjälp för att välja
insignalen. OBS! Tryckfel i boken på sid 77. I Matlab-koden ska
det stå
» [V,D]=eig(g0’*g0)

• Användbara Matlab-kommandon: freqresp, eig, sigma.

Sammanfattning av resultat och observationer:
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8 Innebörden av ett nollställe (*)

Uppgift:

Testa ekvation (6) i Appendix A på tanksystemet.

Tips:

• Välj γ1 = γ2 = 0.3, vilket ger ett nollställe i höger halvplan.

• Välj en jämviktspunkt som svarar mot tanknivåer ungefär mitt i
de övre tankarna.

• Beräkna det linjäriserade systemet och det nollställe z som ligger i
höger halvplan. Beräkna ett u0 som satisfierar ekvation (5).

• Man kan naturligtvis inte lägga på en exponentiellt växande styr-
signal särskilt länge utan att de övre tankarna antingen svämmar
över eller torrläggs. Skala vid behov ner u0 så att det går att simu-
lera åtminstone i 500 − 600 tidsenheter.

• Simulera tanksystemet med insignalen u0ezt. Verifiera (6).

• Formeln (6) förutsätter ett linjärt system. När den inte gäller beror
det troligen på olinjära effekter. Vilka olinjära effekter ser man
tydligast inverkan av?

• Användbara Matlab-kommandon: zero, evalfr, eig.
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9 RGA

Uppgift:

Använd RGA för att para ihop varje insignal med en utsignal. Använd
en PID-regulator för varje sådan reglerkrets.

Tips:

• Testa och kommentera skillnaderna mellan fallen γ1 = γ2 = 0.7,
γ1 = γ2 = 0.3 och γ1 = γ2 = 0.5. Det kan vara nödvändigt att
linjärisera kring olika jämviktslägen i dessa fall för att nivåerna
skall bli vettiga.

• Kontrollera i första hand den statiska RGA (alltså vid ω = 0), men
testa gärna andra ω-värden också.

• Matlab-kod för att beräkna RGA finns på sid 244 i läroboken.

• Användbara Matlab-kommandon: freqresp.

Sammanfattning av resultat och observationer:
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10 Frikoppling

Uppgift: Undersök hur korskopplingarna kan reduceras med hjälp av
statisk frikoppling på formen

U(s) = F̄ Ū(s)

där F̄ är en konstant matris och där ū betecknar insignalvektorn till
frikopplingen.

Tips:

• Inför frikopplingen i form av ett block av typen LTI System vilket
återfinns i bibliotektet Blocksets&Toolboxes i Simulink.

• Anslut block av typen Mux och Demux till in- respektive utgång hos
frikopplingen. Mux-blocken finns i bibliotektet Signals&Systems.

• Den konstanta insignalen som ger arbetspunkten skall adderas ef-
ter frikopplingen medan steget skall utgöra insignal till framkopp-
lingsblocket.

• Upprepa experimenten från föregående uppgift och jämför resulta-
ten.

• Notera hur spänningarna till pumparna uppför sig i de två fallen.

Sammanfattning av resultat och observationer:
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11 Återkoppling med diagonal regulator

Uppgift: Undersök om nivåerna i de undre tankarna kan styras med
hjälp av återkoppling och diagonal regulator. Undersök också om situa-
tionen kan förbättras med hjälp av statisk frikoppling. Regulatorn skall
alltså ha strukturen

U(s) = F̄Fdiag(s)(R(s) − (Y (s) − Y0(s)))

där Fdiag(s) är överföringsfunktionsmatrisen för den diagonala regulatorn.

Tips:

• Vi tänker oss att vi reglerar systemet vid en viss arbetspunkt (given
av u0 och x0). Det linjäriserade systemet ges då av

d

dt
(x − x0) = A(x − x0) + B(u − u0), y − y0 = C(x − x0)

där x0, u0, y0 är jämviktsnivåer.

• Inför återkoppling i Simulink-modellen. Låt Step-blocken utgöra
referenssignaler och sätt deras värden till önskade ändringar av
nivåerna i de undre tankarna. Tänk på att regleringen sker med
avseende på det linjäriserade systemet enligt tipset ovan.

• Låt regulatorn utgöras av en diagonal P-regulator med förstärk-
ning ett. Simulera det återkopplade systemet för γ1 = γ2 = 0.3
respektive γ1 = γ2 = 0.7.

• Gör även motsvarande experiment då regulatorn även innehåller en
statisk frikoppling.

• Det återkopplade systemets överföringsfunktionsmatris kan beräk-
nas med funktionen feedback.

• Regleringen sker runt en viss arbetspunkt x0 och u0. Reglerfelet
skall alltså vara uttryckt kring denna arbetspunkt.

• Komplettera gärna regulatorn så att tanknivåerna regleras utan
stationära fel.

Ett förslag till Simulink-modell för att studera diagonal och frikopplande
reglering ges i figuren nedan.
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Figur 3: Simulinkmodell, uppgift 11.

Sammanfattning av resultat och observationer:
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12 Återkoppling med diagonal regulator
utan framkoppling (*)

Uppgift: I uppgift 11 användes framkoppling för att få systemet att
hamna i rätt arbetspunkt (genom att lägga till u0 på insignalen och dra
ifrån x0 från de uppmätta höjderna). I praktiken kan det vara intressant
att hitta en regulator som ger rätt höjd i tankarna utan framkoppling.
Föreslå och testa en sådan diagonal regulator.

Regulatorn skall alltså ha strukturen

U(s) = Fdiag(s)(R(s) − Y (s))

där Fdiag(s) är överföringsfunktionsmatrisen för den diagonala regulatorn.

Tips:

• Ta bort Constant-blocken från Simulink-modellen.

• Låt regulatorn till att börja med utgöras av en diagonal P-regulator
med förstärkning ett. Simulera det återkopplade systemet för γ1 =
γ2 = 0.7 och försök sedan utöka regulatorn så att tanknivåerna
regleras utan stationära fel.

• Det återkopplade systemets överföringsfunktionsmatris kan beräk-
nas med funktionen feedback.

• Prova regulatorn då γ1 = γ2 = 0.3.
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13 Tillståndsåterkoppling

Uppgift: Antag att samtliga tillstånd i systemet kan mätas och inför
tillståndsåterkoppling på formen

u(t) = −L(x(t) − x0(t)) + L0r(t)

Studera hur valet av poler för det återkopplade systemet påverkar syste-
mets snabbhet och styrsignalernas storlek.

Tips:

• Tänk på att tillståndsåterkopplingen är framtagen för det linjäri-
serade systemet

d

dt
(x − x0) = A(x − x0) + B(u − u0), u = −L(x − x0)

där x0, u0 är jämviktsnivåer.

• Testa förslagsvis fallen γ1 = γ2 = 0.3 respektive γ1 = γ2 = 0.7.

• Polplacerande tillståndsåterkoppling för flervariabla system kan ut-
föras med funktionen place. Notera att dock att, i detta fall, högst
två kan placeras på exakt samma plats.

• Börja med att göra det återkopplade systemet något snabbare än
det öppna systemet och gör det sedan successivt snabbare.

• Ett exempel på en Simulink-modell med tillståndsåterkoppling ges
i figuren nedan. Referenssignalerna består av steg kring jämvikts-
punkten u0, x0.

• Gör dels steg i respektive referenssignal individuellt och dels kombi-
nationer av steg. Välj gärna olika ”riktningar” hos referenssignalen.

• Välj matrisen L0 så att man uppnår att det linjäriserade återkopp-
lade systemet får egenskapen Gc(0) = I. Eftersom simuleringsmo-
dellen är olinjär kommer detta dock inte att medföra att utsigna-
lerna blir exakt lika som referenssignalerna i stationärt tillstånd.
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Figur 4: Tillståndsåterkoppling

Sammanfattning av resultat och observationer:
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14 Linjärkvadratisk tillståndsåterkoppling

Uppgift:

Gör en regulator baserad på linjärkvadratisk teori. Undersök fallet att
alla tanknivåer mäts, dvs att ren tillståndsåterkoppling är möjlig.

Tips:

• Testa och kommentera skillnaderna mellan fallen γ1 = γ2 = 0.7,
γ1 = γ2 = 0.3 och γ1 = γ2 = 0.5. Det kan vara nödvändigt att
linjärisera kring olika jämviktslägen i dessa fall för att nivåerna
skall bli vettiga.

• Eftersom vi arbetar med modeller som är linjäriserade kring en
arbetspunkt, kan det vara lämpligt att skriva återkopplingen på
formen

u = u0 − L(x − x0) + L0(r − y0)

där x0, u0 och y0 är jämviktsnivåerna.

• Framkopplingen L0 från referenssignalen kan väljas så att y = r i
stationaritet.

• Kommandot lqr i Matlab löser den algebraiska Riccatiekvationen.

• Undersök hur olika vikter i matriserna Q1 och Q2 påverkar regler-
prestanda.

• Eftersom vi arbetar med en linjäriserad modell av ett olinjärt sy-
stem skulle man kunna få olika beteenden för olika amplituder på
r. Gör några experiment för att undersöka detta.

Sammanfattning av resultat och observationer:
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15 Observatörer

Uppgift:

Gör en observatör som skattar tanknivåerna från utsignalen y. (Eftersom
utsignalen mäter nivåerna i de undre tankarna är det skattningarna av
de övre tanknivåerna som är intressanta.)

Tips:

• Tag t ex γ1 = γ2 = 0.7 och välj x3 och x4 så att jämviktsnivåerna i
alla tankarna blir lagom då statpoint används.

• Om vi har en linjäriserad modell

d

dt
(x − x0) = A(x − x0) + B(u − u0), y − y0 = C(x − x0) (3)

(där x0, u0, y0 är jämviktsnivåer) är det naturligt att skriva obser-
vatören som

d

dt
x̂ = Ax̂ + B(u − u0) + K(y − y0 − Cx̂) (4)

där x̂ är en approximation av x − x0.

• Observatören blir överskådligare om man utnyttjar att blocken i
Simulink kan arbeta på vektorvärda signaler.

• Välj K i observatören t ex genom att placera egenvärdena till
A−KC. I Matlab görs detta med kommandot K=place(A’,C’,p)’
där p innehåller de önskade polerna. Varför behövs transponatope-
rationerna?

• Testa olika begynnelsevärden i observatören. Låt u innehålla någon
transient t ex steg.

• Lägg till brus i mätsignalerna, t ex genom att utnyttja Simulink-
systemet ”Band-limited white noise”. Vilka egenvärdesplaceringar
hos A − KC är speciellt känsliga för detta?

• Lägg till brus på inflödena. Vilka egenvärdesplaceringar hos A−KC
är speciellt känsliga för detta? (Observera att observatören inte
skall ”få veta” bruset. Det u som går in på observatören är alltså
flödet utan brus.)
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Sammanfattning av resultat och observationer:

19



16 Kalmanfilter

Uppgift:

Gör observatören i föregående uppgift till ett Kalmanfilter genom att
beräkna ett optimalt K.

Tips:

• Lägg på vita brus på mätsignaler och inflöden. Variera storleken
på dessa. Storleken bestämmer elementen i matriserna R1 och R2.

• Kalmanfiltret kan beräknas av kommandot lqe i Matlab. Notera
att man direkt kan få ut egenvärdena hos A − KC.

• Titta speciellt på fallen stort mätbrus – litet inflödesbrus kontra
litet mätbrus – stort inflödesbrus.

• Testa något fall där det faktiska bruset avviker från de värden på
R1 och R2 som används för att beräkna K.

Sammanfattning av resultat och observationer:
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17 Linjärkvadratisk syntes

Uppgift:

Gör en regulator baserad på linjärkvadratisk teori för fallet att bara de
undre tanknivåerna mäts. Utnyttja resultaten från linjärkvadratisk till-
ståndsåterkoppling och Kalmanfilter. Ser man någon prestandabegräns-
ning när man har nollställe i höger halvplan?

Tips:

• Testa och kommentera skillnaderna mellan fallen γ1 = γ2 = 0.7,
γ1 = γ2 = 0.3 och γ1 = γ2 = 0.5. Det kan vara nödvändigt att
linjärisera kring olika jämviktslägen i dessa fall för att nivåerna
skall bli vettiga.

• Kommandona lqr och lqe i Matlab löser de algebraiska Riccati-
ekvationerna

• Prova också hur regleringen påverkas av brus på mätningarna och
inflödena.

Sammanfattning av resultat och observationer:
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18 Ett envariabelt system

Uppgift:

Ställ upp en modell för de båda vänstra tankarna (x1 och x3) när γ1 =
γ2 = 0 och u2 = u betraktas som insignal och y = x1 som utsignal.

Tips:

• Verifiera att u1, x2 och x4 inte påverkar x1, x3 och u2 = u, dvs
systemet blir envariabelt.

• Beräkna relativa gradtalet.

Sammanfattning av resultat och observationer:
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19 Exakt linjäriserande regulator

Uppgift:

Utgå från tanksystemet enligt uppgift 18. Gör med exakt linjärisering en
regulator som

• ger ett linjärt slutet system med polerna i −0.01, −0.015.

• ger slutna systemet en statisk förstärkning 1 från referenssignal till
utsignalen från tank 1.

Verifiera med simulering att regulatorn har det förväntade beteendet.

Tips:

• Verifiera att relativa gradtalet är lika med antalet tillståndsvariab-
ler.

• Regulatorn är oberoende av vilken jämviktsnivå man intresserar sig
för.

• Systemparametrarna finns lagrade i variabeln watertankparam. Gra-
vitationskonstanten är satt till g = 981 (ej 9.81) i simuleringsmo-
dellen.

Sammanfattning av resultat och observationer:
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20 Jämförelse med konventionell linjärise-
ring

Uppgift:

Utgå från tanksystemet enligt uppgift 18. Beräkna en linjäriserad modell
för tanksystemet kring en jämviktspunkt och gör en linjär tillståndsåter-
koppling som

• ger ett linjärt slutet system med polerna i −0.01, −0.015.

• ger slutna systemet en statisk förstärkning 1 från referenssignal till
utsignalen från tank 1.

Jämför med den exakt linjäriserande regulatorn i föregående uppgift.

Tips:

• Om man vill se tydliga skillnader gentemot exakt linjärisering kan
man linjärisera kring en mycket låg tanknivå och sedan testa med
stora positiva stegsvar.

• För att förstå vad som händer kan det vara intressant att titta på
återkopplingsmatrisen.

Sammanfattning av resultat och observationer:
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A Vad är ett nollställe?

För ett envariabelt system med överföringsfunktionen G(s) gäller om
insignalen u är eλt att utsignalen y blir

y(t) = G(λ)eλt + transienter

Om systemet har alla poler strikt i vänster halvplan dör transienterna ut.
Samma formel gäller i det flervariabla fallet, (där vi för enkelhets skull
antar att u och y är vektorer med samma dimension = m) om man i varje
styrsignalkomponent ui lägger på en styrsignal ui(t) = u0

i e
λt. Resultatet

blir
y(t) = G(λ)u0eλt + transienter

där u0 är en vektor med komponenterna u0
i . Här är alltså G en m × m-

matris. Antag nu att systemet har ett nollställe i z. Enligt läroboken, sid
66, är då (eftersom vi har en kvadratisk matris) det G(z) = 0. Det finns
då en vektor u0 så att

G(z)u0 = 0 (5)

Om vi lägger på insignalen u(t) = u0ezt blir alltså utsignalen

y(t) = G(z)u0ezt + transienter = 0 + transienter (6)

Detta är speciellt slående om systemet har ett nollställe i höger halvplan:
utsignalen är noll, trots en exponentiellt växande insignal.
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