
Reglerteknik, föreläsning 12 

Sammanfattning av kursen 
Fredrik Lindsten 
fredrik.lindsten@liu.se 
Kontor 2A:521, Hus B, Reglerteknik 
Institutionen för systemteknik (ISY) 

Innehåll föreläsning 12 2 

1. Sammanfattning av föreläsning 11 

2. Reglerproblemet 

• Modeller och analys av linjära 
tidsinvarianta system 

• Specifikationer, regulatorstrukturer 

• Syntes av regulatorer 

3. Vad ska man komma ihåg om reglerteknik? 

4. Mer reglerteknik? – kursutbud 

Sammanfattning från föreläsning 11 3 

För att kunna reglera m.h.a. tillståndsåterkoppling krävs att vi känner hela 
tillståndsvektorn x. Hur gör vi om vi inte känner hela tillståndsvektorn x?  

Vi rekonstruerar (skattar) x från informationen i u och y. 

Varför behövs en observatör? 

Sammanfattning från föreläsning 11, forts. 4 

Observatör 

System 

Styrlag:  

Om systemet är observerbart kan vi välja K så att observatören får 
godtyckligt placerade poler. 

Valet av K är en kompromiss mellan rekonstruktionssnabbhet och 
störningskänslighet.  



Sammanfattning från föreläsning 11, forts. 5 

Skattade tillstånd från  
observatören 
 
 
 
Polerna för  
observatören är  
placerade i (-2,-2) 
 
Skattningen är kanske  
lite för långsam 
 

Sammanfattning från föreläsning 11, forts. 6 

Skattade tillstånd från  
observatören 
 
 
Polerna för  
observatören är  
placerade i (-5,-5) 
 
Snabbare fast mer 
Bruskänslig 
 
 
(Illustrerar kompromissen  
mellan skattningssnabbhet 
och känslighet för störningar) 

Ex. Tillståndsform (medicin i kroppen) 7 

En (mycket) enkel beskrivning av hur ett ämne, 
t.ex. en medicin, tas upp i kroppen ges av 

u(t) – tillförselhastighet av ämnet (insignal) 
q(t) – mängd av ämnet i mage, tarmar (tillstånd) 
c(t) – mängd av ämnet i blodet (tillstånd) 
y(t) – mängd av ämnet i blodet (utsignal) 

Konstanterna α1=1 och α2=0.5 beskriver ämnesomsättningen. 

Ex. Tillståndsform (medicin i kroppen), forts. 8 

Uppgift: Antag att vi kan mäta c(t) men ej q(t). Designa en 
återkoppling sådan att slutna systemets poler blir -2,-2, samt dess 
statiska förstärkning blir 1. 

Strategi: Tillståndsåterkoppling med observatör 

1. Kontrollera att systemet är styrbart (krävs för polplacering) och 
observerbart (krävs för observatörsyntes). 

2. Väl tillståndsåterkopplingen  sådan att slutna 
systemet får önskade poler. 

3. Låt  och välj  sådan att , där  är 
överföringsfunktionen från  till  

4. Välj  sådan att observatören får önskade poler. 

Tumregel: välj dessa något snabbare än slutna systemets poler, 
t.ex. -3, -3. 



Syfte med kursen 9 

“Kursen skall ge förståelse för dynamiska system och hur 
denna typ av system kan styras med hjälp av återkoppling. 
Vidare skall ges kunskaper om grundläggande matematiska 
metoder för att analysera och dimensionera återkopplade 
reglersystem. Kursen skall också ge färdigheter i användning 
av moderna datorverktyg för analys, dimensionering och 
simulering av reglersystem.  

Kursen mål: 

Formulera problemet – Exempel 
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Reglermål: Hålla kvar bilen i den egna filen om vi är på väg in i en farlig 
situation. 

Lösning via en PD regulator! 
Samma exempel som på första föreläsningen. 

Två citat 11 

“In theory, theory and practice are the 
same. In practice, they are not.” 

“There is nothing more practical than a 
good theory.” 

Stabilitet 12 

Def. Ett system sägs vara insignal-utsignalstabilt om en begränsad 
insignal alltid ger upphov till en begränsad utsignal. 

• Ett system är insignal-utsignalstabilt omm alla systemets poler har 
  strikt negativa realdelar. Undersök m.h.a. t.ex. rotort 

• Om ett system är styr- och observerbart så är det insignal- 
  utsignalstabilt omm samtliga egenvärden till dess A-matris har strikt 
  negativa realdelar. 

• Det slutna systemet är insignal- utsignalstabilt omm 
 
 
 
  där fas- och amplitudmarginal utläses ur Bodediagrammet för det 
  öppna systemet/kretsförstärkningen. 



Specifikationer i tidsplanet 13 

Stegsvar för en insignal med amplitud r 

• Snabbhet (stigtid) 

• Svängighet (översläng, 
   lösningstid) 

• Stationärt fel (felkoeff.) 

Specifikationer för slutna systemet 14 

Bandbredd 

Resonansfrekvens 

Resonanstopp Idealt vill vi ha 
detta slutna 
system.  

I verkligheten får 
vi detta slutna 
system. 

Specifikationer för det öppna systemet (kretsförstärkningen) 15 

Def. (Amplitudmarginal        ) 
 
Def. (fas-skärfrekvens      ) 

Def. (skärfrekvens      ) 

Def. (fasmarginal       ) 

 

Samband mellan specifikationer (hur det hänger ihop) 16 

Tidsplanet Frekvensplanet 

Egenskaper Stegsvar 
(slutna sys.) 

Poler 
(slutna sys.) 

Bodediagram 
slutna systemet 

Bodediagram 
kretsförstärkn. 

Snabbhet 

Svängighet 

Stationärt fel 

Stabilitet 

Stigtid 

Översläng 

Går mot ett 
ändligt värde 

Avstånd från 
origo 

Vinkel till 
reella axeln 

- 

Bandbredd 

Resonanstopp 

Statisk 
förstärkning 

- 

Skärfrekvens 

Fasmarginal 

Statisk 
förstärkning 

i VHP 



Syntes (PID-regulator) 17 

Proprot. Integrerande Deriverande 

e(t) = r(t) – y(t) är reglerfelet. Laplacetransform för PID regulatorn 

Inställning av parametrar: 

Störningsunderstryckning kontra svängighet 
Stabilisering kontra känslighet för mätbrus 
Snabbhet, störningsundertryckning kontra stabilitet 

Rotort 18 

• Skriv polpolynomet på formen 

• Startpunkter:                ges av lösningarna till                       stycken. 

• Ändpunkter:                  ges av lösningarna till                        stycken. 

• Asymptoter:            stycken. 

• Riktningar: 
 

• Skärning med Re-axeln: 
 

• Delar av Re-axeln: De delar av reella axeln som har ett udda antal 
reella start- och ändpunkter till höger om sig tillhör rotorten. 

• Skärning med Im-axeln: Sätt              och lös 

Rotort En plott som visar polernas lägen som funktion av en parameter. 

Syntes (kretsformning, lead-lag) 19 

Regulatorsyntes med Bodediagram – “knyckla till Bodediagram” 

OBS: Det är inte ovanligt att man måste göra om sin syntes några gånger! 
Iterativ process!! 

1. Räcker det med en P-reg.? 
2. Inför en lead-länk (PD) för att få tillräcklig snabbhet och stabilitetsmarginal 

3. Om stationära felet är för stort, inför en lag-länk (PI). 

4. Rita Bodediagram för kretsförstärkningen och det slutna systemet. 
    Kontrollera att samtliga krav i frekvensplanet är uppfyllda. 

5. Rita stegsvar och kontrollera att samtliga krav i tidsplanet är uppfyllda. 

2a. Välj    så tillräcklig            fås (tänk på att lag-länken sänker fasen!) 
2b. Välj      så att fasökningen sker vid  
2c. Välj K så att          hamnar rätt 

3a. Välj    så felkoefficienten blir tillräckligt liten. 
3b. Välj     för att undvika för stor fassänkning vid skärfrekvensen. 

Syntes (tillståndsåterkoppling och observatör) 20 

Observatör 

System 

Slutet system: 
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, 

Hur allt hänger ihop! 21 

Tidsplanet Frekvensplanet 

Egen-
skaper 

Stegsvar 
(slutna sys.) 

Poler 
(slutna sys.) 

Bode-
diagram 

slutna sys. 

Bode-
diagram 

kretsförst. 

Snabbhet 

Svängig-
het 

Stationärt 
fel 

Stabilitet 

Stigtid 

Översläng 

Går mot 
ett ändligt 

värde 

Avstånd 
från origo 

Vinkel till 
reella axeln 

- 

Bandbredd 

Resonans-
topp 

Statisk 
förstärkning 

- 

Skärfrekvens 

Fasmarginal 

i VHP 

Regulatorer 

PID Lead-lag Tillstånds-
återkoppling 

Polplacering 

Polplacering 

Poler i VHP 

större 

Begränsningar och svårigheter 23 

• Alla signalamplituder har begränsningar på vad som är möjligt. 

• S(s) + T(s) = 1 

• Fundamental gräns för               (Bodes integralsats) 

• Poler i HHP (instabilt) 

• Nollställen i HHP leder till negativ fasförskjutning 
  (stegsvar åt fel håll, tänk på bakhjulsstyrda cykeln) 

• Tidsfördröjningar leder till stor negativ fasförskjutning 

• Modellosäkerhet (robusthetskriteriet) 

• Störningar (processbrus och mätbrus) 

• Olinjäriteter (linjärisering) 

Nyckelbegrepp 25 

Vad är allra viktigast att komma ihåg från reglerteknik? 

• Återkoppling (framkoppling) – principerna 

 

• Stabilitet & instabilitet – att det finns 

 

• möjligheten att tillämpa reglerteknik där det aldrig tidigare använts 

Mer reglerteknik?! 26 

 

• Linjära tidsinvarianta system, 1 insignal 1 utsignal: (nästan) klart!  

• Flera in- och utsignaler, samt olinjärt: Reglerteori 

• Optimeringsbaserad syn på reglering: Optimal Styrning 

• Modellbygge: Modellbygge och simulering 

• Implementering: Industriell reglerteknik 

• Mer matematik för signaler & filter: Digital signalbehandling 

• Hur gör man? Reglerteknisk projektkurs, examensarbete (~30/år) 

www.rt.isy.liu.se/student/kurser.html 



Modellbygge och simulering (TSRT62) 27 

• Fysikalisk modellering 

• Systematisera modeller: 

      Mekanik, biologi, ellära,... 

• Objektorienterade metoder 

• DAE 

• Systemidentifiering 
       (skatta modeller från data) u(t) och y(t) Modell och data 

Kursen fokuserar 
på att bygga och 
simulera modeller 

y u e r 

Industriell Reglerteknik (TSRT07) 28 

• MPC 

• Implementering (PID) 

• Logikstyrning 

• Sampling av kontinuerliga system 

Omtyckt lab. Konstruera ett styrprogram 
för en fabrik som bygger legobilar. 

Tack! 30 

Tack för mig och lycka till! 

Reglerteknik är 
konsten att får saker 
att uppföra sig som 

man vill” 


