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Sammanfattning 
Abstract 
Today small metal parts are mass-produced as for example rollers in cylinder bearings. At high 
velocity cutting the metal is cut with a great force in a scissor-like device. Both precision and 
repeatability is important to be able to guarantee good quality, but from an economical point of 
view it is also important to keep a great manufacturing capacity. The part of the process that is 
most time consuming is when the metal bar, that is about to be cut, is fed to the right position. 
Therefore it is interesting to examine if the time used for positioning can be reduced. This thesis 
examines if more advanced automatic control can be used to speed up the process while 
maintaining the precision. In order to test and evaluate different theories, two different 
mathematical models have been developed. The models where implemented in the simulation 
program SIMULINK in MATLAB and they where compared to and adapted to data measured on 
the physical machine. One model is developed from physical relationships and mostly used for 
simulations while the other one, a condition state model, has been used for regulator design. The 
first question to answer was if it is at all possible to control the process any faster. When a 
theoretical limit was found the next step was to design a regulator to show that the theory of 
automatic control does not imply too great limitations. The design that was chosen was condition 
state feedback where the states were appraised with an observer. 
 
A faster system will raise the demands on cycle times and precision. To make sure that the 
hardware isn’t the limiting factor, design requirements have been set up. A small list of what 
hardware is available has also been put together (and shows that it is possible to implement such a 
system). 
 
The conclusion is that it is, theoretically, possible to radically increase the manufacturing capacity. 
The assumptions for this to be accomplished is especially that the uncertainty of the model is 
minimized and that hardware with enough capacity can be found. 
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Sammanfattning 

Idag är det vanligt med masstillverkning av små metalldelar, som till exempel 
rullar till rullager. Vid höghastighetskapning ”klipper” man av metallen med 
mycket stor kraft. Vid den här typen av massproduktion är dels precision och 
repeterbarhet viktigt för att kunna garantera att den färdiga produkten uppfyller 
uppsatta krav, men ur en ekonomisk synvinkel är det också viktigt att 
produktionstakten kan hållas hög. Det moment i kapningen som idag är mest 
tidskrävande är frammatningen av de delar som skall kapas. Det är därför intressant 
att undersöka om tiden som åtgår för matningen kan minskas. Idén i detta exjobb är 
att utifrån mer avancerad reglerteknik se om det är möjligt att förbättra snabbheten 
med bibehållen noggrannhet. 

För att få en möjlighet att testa och utvärdera teorier har två olika matematiska 
modeller tagits fram. Modellerna implementerades i simuleringsprogrammet 
SIMULINK i MATLAB och jämfördes med uppmätta maskindata för att anpassas till 
den fysiska verkligheten. Den ena modellen, som är framtagen ur fysikaliska 
samband, har framför allt använts vid simulering av olika regulatorer, medan den 
andra, en tillståndsmodell, har använts för reglerdesignen. En första fråga att utreda 
var om det överhuvudtaget var möjligt att styra systemet snabbare. Detta utreddes 
med hjälp av maximumprincipen. När en uppskattning av den teoretiska gränsen 
tagits fram blev nästa steg att konstruera en regulator för att visa att reglerteorin 
inte sätter allt för stora begränsningar. Den reglerstruktur som valdes för detta var 
tillståndsåterkoppling från rekonstruerade tillstånd. 

Snabbare tidsförlopp ställer högre krav på cykeltider och noggrannhet. För att vara 
säker på att den fysiska reglerutrustningen inte är begränsande har krav på 
hårdvaran satts upp. En mindre sammanställning av vilka alternativ som finns 
tillgängliga har också gjorts. 

Slutsatsen är att man teoretiskt sett kan öka produktionstakten avsevärt. 
Förutsättningarna för att förbättringarna skall bli så stora som teorin lovar är 
framför allt att modellosäkerheten kan minimeras och att tillräckligt korta 
cykeltider kan uppnås i hårdvaran. 

 



   
    

 

 



   
    

Abstract 

Today small metal parts are mass-produced as for example rollers in cylinder 
bearings. At high velocity cutting the metal is cut with a great force in a scissor-
like device. Both precision and repeatability is important to be able to guarantee 
good quality, but from an economical point of view it is also important to keep a 
great manufacturing capacity. The part of the process that is most time consuming 
is when the metal bar, that is about to be cut, is fed to the right position. Therefore 
it is interesting to examine if the time used for positioning can be reduced. This 
thesis examines if more advanced automatic control can be used to speed up the 
process while maintaining the precision. In order to test and evaluate different 
theories, two different mathematical models have been developed. The models 
where implemented in the simulation program SIMULINK in MATLAB and they 
where compared to and adapted to data measured on the physical machine. One 
model is developed from physical relationships and mostly used for simulations 
while the other one, a condition state model, has been used for regulator design. 
The first question to answer was if it is at all possible to control the process any 
faster. When a theoretical limit was found the next step was to design a regulator to 
show that the theory of automatic control does not imply too great limitations. The 
design that was chosen was condition state feedback where the states were 
appraised with an observer.  

A faster system will raise the demands on cycle times and precision. To make sure 
that the hardware isn’t the limiting factor, design requirements have been set up.  A 
small list of what hardware is available has also been put together (and shows that 
it is possible to implement such a system). 

The conclusion is that it is, theoretically, possible to radically increase the 
manufacturing capacity. The assumptions for this to be accomplished is especially 
that the uncertainty of the model is minimized and that hardware with enough 
capacity can be found.  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 

Idag är det vanligt med masstillverkning av små metalldelar, som till exempel 
rullar till rullager. Vid höghastighetskapning ”klipper” man av metallen med 
mycket stor kraft. I processen tillförs materialet koncentrerad mängd mekanisk 
energi under korta tidsförlopp. Mycket höga temperaturer uppstår lokalt och 
materialet mjukgörs. Eftersom processen sker snabbt är värmeavledningen till 
omgivande material närmast obefintlig vilket möjliggör att ämnet under korta 
tidsintervall kan kapas eller formas med hög effektivitet. Fördelen med tekniken är 
bland annat: 

• hög produktionstakt 
• materialbesparingar 
• förmåga att kapa svåra material 
• försumbar eller ingen materialpåverkan 
• inga kemikalier för kylning 
• ingen förvärmning av materialet 
• miljövänlig framställning 

Vid den här typen av massproduktion är dels precision och repeterbarhet viktigt för 
att garantera att den färdiga produkten uppfyller uppsatta krav, men ur en 
ekonomisk synvinkel är det också viktigt att produktionstakten kan hållas hög. Det 
moment i kapningen som idag är mest tidskrävande är frammatningen av de delar 
som skall kapas. Det är därför intressant att undersöka om tiden som åtgår för 
matningen kan minskas. 

Detta examensarbete har utförts på företaget WermTec Consult AB på uppdrag av 
Hydropulsor AB. 

1.1.1 WermTec Consult AB 

WermTec, grundat 1986, är verksamt inom industriell teknik. Verksamheten 
spänner från rena konsultuppdrag till kompletta systemleveranser. Man är idag 
drygt 100 anställda vid kontor i Karlstad, Karlskoga, Arvika och Säffle. Kunderna 
återfinns främst inom verkstads-, pappers-, massa-, fordons-, telecom- och 
processindustrin. Det här arbetet har utförts under ämnesområdet elektronik som 
startades upp under senhösten 2001.  
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1.1.2 Hydropulsor 

Hydropulsor AB grundades vid årsskiftet 1993/1994 och är beläget i Karlskoga. 
Företaget utvecklar och säljer maskiner för höghastighetskapning och 
höghastighetsformning (pulverkompaktering och homogenformning). Inom något 
år kommer även maskiner för höghastighetsstansning att tas fram. 

1.2 Problemformulering och målsättning 

Vid höghastighetskapning krävs god positioneringsnoggrannhet av det material 
som skall kapas och för maximal ekonomisk vinning är en hög produktionstakt 
önskvärd. I dagens system sköts positioneringen av en PID-regulator som presterar 
tillräcklig noggrannhet, men har klara brister när det gäller snabbheten i 
positioneringen. Idén i detta exjobb är att utifrån mer avancerad reglerteknik se om 
det är möjligt att förbättra snabbheten med bibehållen noggrannhet. 

WermTec är en konsultfirma, utan egenintresse i att Hydropulsor producerar bättre 
maskiner. Därför har målsättningen varit att närma sig en produkt eller ett koncept 
som man kan sälja till Hydropulsor. I och med försäljningsaspekten tillkommer 
målet att hitta en så kostnadseffektiv lösning som möjligt. 

1.3 Angreppssätt 

När man tittar på ett mekaniskt system ur reglersynpunkt är det viktigt att ha en 
förståelse för systemet och hur de olika delsystemen samverkar. Den första 
uppgiften fick därför bli att bekanta mig med systemet som helhet och de olika 
ingående komponenterna. Den här inledande fasen övergick sedan i en analysfas 
som resulterade i två olika modeller av systemet. Dessa användes för att få en 
fördjupad förståelse för hur systemet reagerar på olika förändringar och med hjälp 
av dessa resultat ta fram en princip för en regulator. Med utgångspunkt från en 
känslighets- och robusthetsanalys kunde sedan krav sättas upp på hårdvaran för att 
systemet skulle uppfylla önskad prestanda. Det sista som gjordes var att, med hjälp 
av erfarenheter, Internet och kollegors tips, söka igenom marknaden efter olika 
alternativa hårdvara. 

1.4 Rapportens upplägg 

Rapporten är upplagd för att följa angreppssättets kronologiska ordning. Kapitel 2 
är tänkt att skapa en förståelse för systemets mekaniska struktur. I kapitel 3 och 6 
redogörs den teori som är väsentlig för förståelsen. I kapitel 4 tas de matematiska 
modellerna fram, vilka anpassas till verkligheten i kapitel 5. I kapitel 7 tas ett 
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förslag till ny regulator fram och i kapitel 8 utreds krav och möjligheter som rör 
hårdvara. I kapitel 9 diskuteras de resultat som uppnåtts och i kapitel 10 presenteras 
de slutsatser arbetet resulterat i. I kapitel 11 finns några förslag på möjliga 
vidareutvecklingar. 

1.5 Avgränsningar 

För att besvara problemformuleringen räcker det att ta fram en regulator som ökar 
produktionstakten för den aktuella kapmaskinen. Denna regulator behöver inte 
nödvändigtvis vara den allra bästa. Därför har arbetet begränsats till att behandla en 
regulatorstruktur. 
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2 Kapmaskin HYP 30 
Vid konstruktion av en regulator är det viktigt att ha en ordentlig förståelse för hur 
systemet fungerar. I det här avsnittet beskrivs hur maskinen ser ut, vilka delar som 
finns och hur de samverkar. 

2.1 Funktionsprincip 

I Figur 2.1 visas en principskiss av kapmaskin HYP 30. 

  
Figur 2.1 Principskiss av kapmaskin HYP 30 

Först matas stången (1) fram genom verktyget (2) till rätt längd. Efter att ha 
mottagit en klarsignal slår slagkolven (3) på ena delen av verktyget så att en 
skjuvkraft uppstår. Verktygets två delar förskjuts något och stången kapas. Därefter 
fjädrar verktyget tillbaka och stången kan matas fram på nytt. Det tar slagkolven 
23ms att bygga upp den energi som krävs och efter slaget tar det ca 10ms innan 
verktyget fjädrat tillbaka så att stången kan matas fram på nytt. 

I den ursprungliga maskinen matas stången fram till ett mekaniskt stopp som ställs 
in manuellt. Det här sättet att mata går snabbt och ger en hög noggrannhet, med det 
tar tid och är svårt att ställa in rätt längd.  

Den enklaste matartypen är en enkelmatare, se Figur 2.2. Den består av en 
hydraulkolv för matning och en griparm för att gripa tag om stången. För att mata 
fram stången drar kolven först tillbaka griparmen till sitt bakre läge varpå 
griparmen griper tag om stången. Därefter skjuter kolven fram stång och griparm 
till det mekaniska stoppet och slagkolven kapar stången. När slaget är över släpper 
griparmen taget om stången och proceduren kan upprepas. 

 



   5

  
Figur 2.2 Enkelmatare 

Genom att lägga till ytterligare en kolv och en griparm kan de båda kolvarna mata 
växelvis, se Figur 2.3. Man slipper då den outnyttjade dödtid som uppkommer när 
kolven dras tillbaka. 

  
Figur 2.3 Dubbelmatare 

De mekaniska stopp som ursprungligen använts tar tid och är svåra att justera för 
olika längder. Genom att istället använda en regulator för att på hydraulisk väg 
justera bitarnas längd, blir det enklare att kalibrera mataren. Det är en sådan 
dubbelmatare som behandlas i den här rapporten. 

2.2 Kravspecifikation 

Kraven på positioneringen är få men hårda. Kolvens slaglängd skall vara 300mm 
och positioneringsfelet max ±10µm. I övrigt finns bara ett önskemål: Positionera så 
snabbt som möjligt. Målsättningen är 1200 kapningar per minut (50 ms per cykel) 
för 20 mm bitar. 

 



   6

3 Fysikalisk analys 
För att kunna identifiera och isolera de delsystem som är av intresse ur ett 
reglertekniskt perspektiv är det viktigt att få en djupare förståelse för systemets 
fysikaliska uppbyggnad. Här nedan följer en redogörelse för de samband som är 
väsentliga för systemet och i kapitel 4 kopplas ekvationerna samman till en 
komplett modell. 

3.1 Överordnade system och delsystem 

För dubbelmataren kan fyra delsystem identifieras: Två hydraulcylindrar för 
frammatning, med tillhörande ventiler och regulatorer samt två hydraulcylindrar, 
med ventiler och regulatorer, för att gripa om råämnet. Samtliga delsystem styrs av 
ett överordnat system, en PLC (Programmable Logic Control), med mycket 
begränsad återkoppling. PLC:n lägger ut referenssignaler till de olika 
regulatorerna, och det är sedan upp till dem att styra cylindrarna. De cylindrar som 
används för att gripa om råämnet fungerar idag tillfredställande varför tonvikten 
kommer att läggas vid frammatningen. 

De två cylindrarna som används för att mata råämnet ser principiellt lika ut och kan 
styras oberoende av varandra, så enbart en kommer att behandlas. Det här 
delsystemet kan mekaniskt delas upp i en ventil, en kolv och en regulator. Nedan 
beskrivs de två fysiska delarna, ventil och kolv. 

3.2 Ventil 

För ventilen söks ett matematiskt samband mellan styrspänningen, u och flödet 
genom ventilen, q. I Figur 3.1 nedan visas en principskiss av ventilen. 

Ventilen är en enstegs proportional flödesventil med nollöverlapp. Att det är en 
enstegsventil innebär att det sitter en proportionalmagnet som direkt påverkar 
huvudsliden. Detta kan jämföras med en tvåstegsventil som i princip består av en 
enstegsventil som styr ytterligare en ventilslid. Att den kallas proportional 
flödesventil kommer sig av att flödet genom ventilen är proportionellt mot den 
pålagda spänningen. Nollöverlapp innebär att det är en hårfin gräns mellan att 
hydrauloljan flödar åt det ena hållet till att den flödar åt det andra. 
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Figur 3.1 Ventil för positionering. För anslutningarna i botten av ventilen gäller: P ansluts till 

systemtrycket, A ansluts till ingång 1 på kolven, B ansluts till ingång 2 på kolven och TA 
och TB ansluts till tanken. 

Då en spänning u läggs på ingången skjuts sliden åt ena eller andra hållet utgående 
från ett jämviktsläge. Ett positivt utslag (x > 0) innebär att hydrauloljan ges 
möjlighet att flöda från P till A och från B till TB. x-positionen kan, enligt 
datablad, beskrivas av en överföringsfunktion av andra ordningen. 

 ( ) usGu
szs

x ⋅=⋅
++

= 2
00

2

2
0

2
1.0

ωω
ω

 [ ]10,10−∈u  

där u är insignalen i volt, ω0 är bandbredden och z är dämpfaktorn. ω0 och z är 
olika för olika ventiler och brukar finnas att utläsa ur databladet. x är här normerat 
så att det varierar mellan –1 och 1. 

Flödena till/från A respektive till/från B är inte säkert lika, men de beskrivs av 
samma samband. 

 rpxkq ⋅⋅=  

där pr är tryckfall över de aktiva anslutningarna och k är en  
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proportionalitetskonstant som beräknas enligt 

 
ρ

wC
k q ⋅⋅

=
2

 

där Cq är flödeskoefficienten, w är areagradienten och ρ är oljans densitet. Cq och ρ 
beror av oljan och w är ventilberoende. w är bara idealt konstant, i verkligheten 
finns ett (olinjärt) beroende av läget x. 

3.3 Kolv 

För hydraulkolven söks sambandet mellan flödet och kolvens position, y. Kolven 
består av ett cylinderhus och en kolv med två trycksatta areor, A1 och A2 (se Figur 
3.2). VL1 ochVL2 är den oljevolym som finns i slangar och kopplingar. 

  
Figur 3.2  Kolv för positionering 

Jämviktsanalys ger: 

 maFApAp f +=⋅−⋅ 2211  

där pi är tryck, Ai är areor, Ff är friktionskrafter, m är den massa som kolven 
förflyttar och a är kolvens acceleration, ÿ. 

Skillnaden mellan flödet in i cylindern och det flöde som åtgår för att fylla på olja 
varefter kolven rör sig, kan kallas kompressionsflöde. Om detta flöde integreras 
kan det ses som en oljevolym som komprimerats. Denna oljevolym multiplicerad 
med oljans volymfjäderkonstant ger motsvarande tryck. 

  ( ) volcdtvAqp ⋅⋅−= ∫
där p är trycket, q är det faktiska flödet in i cylinderrummet, A är kolvarean, v är 
kolvens hastighet och cvol är volymfjäderkonstanten. 
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På grund av att den trycksatta volymen varierar när kolven förflyttas kommer även 
volymfjäderkonstanten att ändras. cvol beräknas enklast genom att göra 
uppdelningen (se till exempel R. Ewald 1998) 

 
21

21

AA
cc

cvol ⋅
+

=  

där c1 och c2 är de hydrauliska fjäderkonstanterna för respektive cylinderrum. 
Fjäderkonstanterna beror av läget, y, och ges av 
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2
1

1
LVyA

Ac
+⋅
⋅

=
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 ( ) 2max2
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2
LVyyA

Ac
+−

⋅
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ε
 

där ymax är kolvens maximala slaglängd och ε är den effektiva 
kompressionsmodulen. VL1 ochVL2 är de volymer som bildas i slangar och 
kopplingar mellan ventil och kolv.  Detta ger volymfjäderkonstanten 

 ( ) ( )( )
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+
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=
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4 Systemmodell 
Det finns flera fördelar med att ta fram en modell av systemet. Dels kan det vara 
lättare att förstå hur olika delar av systemet samverkar och genom simuleringar se 
hur systemet påverkas av olika förändringar. Dels kan man, vid regleringen, dra 
nytta av att man på förhand vet, eller har en uppfattning om, hur systemet kommer 
att reagera. 

Man kan ha olika utgångspunkter vid framtagande av matematiska modeller. Ett 
sätt är att utgå från kända fysikaliska samband, ett annat att använda en så kallad 
Blackbox-modell. Modellerna kan också se olika ut beroende av vilket 
programspråk de implementeras i och i vilket syfte de tagits fram. De modeller som 
redovisas nedan har olika syften, simuleringsmodellen syftar till att ge en förståelse 
för systemet och att vara en testplattform för olika regulatorer, tillståndsmodellen 
ligger främst till grund för framtagandet av en tillståndsåterkoppling (se avsnitt 
6.3). 

4.1 Simuleringsmodell 

Vid framtagande av en simuleringsmodell utgår man från de ekvationer som tagits 
fram vid den fysikaliska analysen. Modellen delas även den upp i två huvudblock, 
ventil och kolv, se Figur 4.1. 

  
Figur 4.1 Blockschema över simuleringsmodellen 

4.1.1 Ventil 

Flödena till de olika kamrarna i ventilen kommer att variera och vara olika och 
modelleras därför var för sig, se Figur 4.2. Eftersom den kolv som används är 
asymmetrisk (A1 ≠ A2) används en ventil som har olika areagradienter för de olika 
portarna. I det här fallet är A1 dubbelt så stor som A2. 
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Figur 4.2 Modell av ventilen 

Eftersom modellen skall användas för att simulera förhållandevis snabba förlopp är 
det intressant att ta med ventilslidens dynamik som beskrivs av en 
överföringsfunktion av andra ordningen (”Transfer Fcn”). 

Ventilen har inte en helt linjär karaktäristik (w är inte en konstant), vilket 
modelleras i det olinjära blocket ”Valve characteristic”. Hur karaktäristiken ser ut 
kan avläsas ur databladet och framgår av Figur 4.3. 

  
Figur 4.3 Ventilens karaktäristik. X-axeln visa insignalen i volt och y-axeln visar procent av 

maximalt utslag. 
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Tryckskillnaden över ventilens portar är antingen ps – p1 respektive p2 eller p1 
respektive ps – p2 beroende av om vi har en positiv eller negativ utstyrning av 
ventilen. Det här styrs av blocken ”Switch1”, ”Switch2” och ”Relay”. 

4.1.2 Kolv 

Modellen av kolven ser betydligt mycket mer avancerad ut (se Figur 4.4), men 
bygger på ekvationerna i den fysikaliska analysen. Kolvens acceleration fås ur 
jämviktsekvationen 

 maFApAp f +=⋅−⋅ 2211  

och läget fås genom att integrera accelerationen två gånger. Signalen ”stuck” från 
”Friction Model” nollställer hastigheten när friktionen griper tag om kolven. 

 

 

Figur 4.4 Modell av kolven 

Friktionen, Ff, i ekvationen ovan modelleras för sig. Friktionen har typiskt olika 
värden för stillastående och rörelse, vilket till viss del tagits hänsyn till i modellen. 
Då hastigheten understiger ett förbestämt, mycket litet, värde slår blocket ”Switch” 
i Figur 4.5 om från sin övre till sin nedre ingång. Man övergår då från 
rörelsefriktion till vilofriktion. Friktionskraften är alltid motriktad hastigheten, 
vilket tillses av blocken ”Sign1” och ”Sign2” i kombination med ”Product1” och 
”Product2”. Blocken ”Abs2” och ”Min” säkerställer att vilofriktionen inte 
överskrider Fin. När hastigheten sjunkit så att man övergår i vilofriktion (kolven 
stannar), sjunker signalen ”stuck” från hög till låg. Modellen ger ingen exakt 
beskrivning av verkligheten, men den duger för vår applikation. 
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Figur 4.5 Modell av friktionen 

4.2 Tillståndsmodell 

En systemmodell ger en viss kunskap som går att utnyttja vid regleringen av 
systemet. En simuleringsmodell som den som beskrevs i avsnitt 4.1 kan lätt växa 
och bli för komplicerad och ofta räcker en förenklad modell. Många teorier utgår 
från en så kallad tillståndsmodell och i det här kapitlet beskrivs en sådan för ett 
hydraulsystem. För en noggrannare beskrivning av tillståndsmodeller, se till 
exempel Glad & Ljung (1989). 

En tillståndsmodell består av en eller flera första ordningens linjära 
differentialekvationer. Ventilslidens överföringsfunktion, G(s), kan skrivas om till 
en andra ordningens överföringsfunktion som kan delas upp i ett system av två 
första ordningens differentialekvationer. Genom att ersätta det komplexa talet s 

med överföringsoperatorn 
dt
dp = får vi 
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Sätter vi sedan x1 = x och x2 = px och gör en omskrivning får vi 
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Genom att anta att oljans volymförändring vid de aktuella trycken är liten kan vi 
förutsätta att flödet in i kammare 1 alltid är dubbelt så stort flödet ut ur kammare 2. 
Med den här förenklingen är det onödigt att modellera flödena var för sig. Vi kan 
därför anta att ventil och kolv är symetriska (A1 = A2 = A), att ventilens 
öppningsarea är proportionell mot utstyrningen x1 samt att flödet genom ventilen är 
proportionellt mot öppningsarean. Det vill säga 

  xkkAkq ⋅⋅=⋅= 211

Vidare kan kolvens förflyttning förenklat ses som integralen av flödet in i cylindern 
som i sin tur antas lika med flödet genom ventilen. 

 ∫ ∫ ∫⋅=⋅⋅=⋅⋅= dtxkdtxkkkdtqky 113213  

Omskrivet till överföringsoperatorform och med substitutionen y = x3 fås 

  13 kxpx =

Om vi nu definierar vektorn X = (x1 x2 x3)T kan vi skriva differentialekvations-
systemet på matrisform 
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4.3 Kringutrustning 

Vid framtagande av simuleringsmodellen och tillståndsmodellen togs ingen hänsyn 
till kringutrustning som till exempel givare och D/A-omvandlare. När man skall 
simulera ett slutet system är det viktigt att få med karaktäristiken för samtliga 
delsystem för att till exempel kunna se hur känsligt systemet är för störningar. I 
avsnitt 7.2 finns ett exempel på hur fördröjning i systemet avsevärt kan försämra en 
regulator. 

I Figur 4.6 finns en modell där D/A-omvandlare och lägesgivare lagts in. Man kan 
också tänka sig att införa separata block för att modellera signalöverföring i kablar 
men eftersom dessa enbart innebär ren tidsfördröjning har de lagts in i de övriga 
blocken. 
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Figur 4.6 Modell med modellerade givare och ställdon 

Regulatorn kan implementeras på många olika sätt, till exempel med analog 
elektronik eller pneumatik, men här förutsätts att en dator sköter alla beräkningar. 
Regulatorn läser först indata varefter algoritmen genomförs och sist skickas den 
beräknade utsignalen till ett ställdon. Att göra beräkningarna tar alltid en viss tid 
vilken modelleras i blocket ”Transport Delay” i Figur 4.7. Blocket ”Zero-Order 
Hold” ser till att utsignalen inte förändras mellan uppdateringarna. Om 
algoritmberäkningarna inte görs med avsevärt högre upplösning än D/A-
omvandlarens upplösning bör man även lägga in en kvantisering i modellen. 

  
Figur 4.7 Regulator med beräkningstid 

Precis som vid algoritmberäkningen sker en viss fördröjning i D/A-omvandlaren.  
Det är flera delmoment som tar tid, dels tar det tid att överföra den nya utsignalen 
från processorn där den beräknats, dels tar det tid för D/A-omvandlaren att 
processa värdet och ställa om den analoga utgången. Vilka moment som tar tid och 
hur mycket tid de tar varierar förstås från modell till modell, men i Figur 4.8 är all 
fördröjning samlad i ett block. En D/A-omvandlare har också en fördefinierad 
upplösning. En 12-bitars D/A-omvandlare delar upp det analoga 
utstyrningsområdet i 212 = 4096 delar. Om utstyrningsområdet är ±10 volt blir 
kvantiseringen i den analoga utsignalen 20 / 4096 = 4.88 mV. Den här 
bitupplösningen modelleras genom blocket ”Quantizer”. 

  
Figur 4.8 D/A-omvandlare med kvantisering och tidsfördröjning 

Eftersom det finns många olika principer för lägesgivare går det inte att ta fram en 
modell som baserar sig på givarens fysikaliska konstruktion och samtidigt är 
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tillräckligt generell för att kunna innefatta alla tänkbara varianter. Gemensamt för 
dem bör dock vara att de har en begränsad upplösning samt att det tar en viss tid att 
avläsa värdet och sända över det till regulatorn. Modellen blir alltså likadan som 
den för D/A-omvandlaren. 

  
Figur 4.9 Givare med tidsfördröjning och begränsad upplösning 
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5 Anpassning av modell 
Även i de fall där de modeller som tagits fram kunnat göras väldigt noggranna kan 
en del småjusteringar behöva göras för att anpassa modellen till verkligheten. Det 
är därför viktigt att verifiera modellen mot data uppmätta på den aktuella 
processen. För dubbelmataren finns referenssignal, läge, utsignal från regulator 
samt tid uppmätt för förflyttningar om 10, 20, 50, 100 och 180mm. Genom att 
använda den uppmätta utsignalen från regulatorn som insignal till modellerna kan 
man jämföra den simulerade signalen med den uppmätta. 

5.1 Simuleringsmodell 

För båda modellerna finns ett antal parametrar för att anpassa modellen till 
verkligheten. Vissa är givna, till exempel ur datablad, vissa kan uppskattas genom 
sin fysikaliska tolkning och andra är rena designparametrar som kan väljas helt 
fritt. Man bör observera att ingen av modellerna gör anspråk på att vara ”exakta” 
beskrivningar av verkligheten.  

De olika parametrarna i simuleringsmodellen och varifrån de är tagna framgår ur 
Figur 5.1. Friktionen skulle kunna mätas men i det aktuella fallet har det inte 
funnits möjlighet. De värden som använts är uppskattade med utgångspunkt från de 
som använts av Ivarsson (2000). VL1 och VL2 skulle också gå att mäta (till exempel 
genom att tappa ut oljan som ryms mellan ventil och kolv och mäta dess volym) 
men inte heller här har möjlighet funnits. Den massa som förflyttas varierar av 
vilket råämne som används och kan variera under gång. Det värde som använts här 
är ett medelvärde av vad som använts under mätningarna. Om alla dessa 
uppskattningar gäller att simuleringsresultaten varierar förhållandevis lite om 
värdena ändras. 

Den effektiva kompressionsmodulen beror bland annat av typen olja, mängden luft 
i oljan, oljans temperatur och tryck. Det värde som använts är enligt Ivarson (2000) 
ett lämpligt värde för den olja och de förhållanden som gäller hos Hydropulsor. 
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Parameter Förklaring Källa
ω0 ventilens bandbredd anpassad
z ventilens dämpning anpassad
k proportionalitetskonstant anpassad
A1 kolvarea datablad
A2 kolvarea datablad
Fc vilofriktion uppskattad
Fcmove rörelsefriktion uppskattad
mp massa i rörelse uppskattad
ε effektiv kompressionsmodul uppskattad
VL1 volym mellan ventil och kolv uppskattad
VL2 volym mellan ventil och kolv uppskattad
ymax maximal slaglängd datablad
ps systemtryck givet Hydropulsor  

Figur 5.1 Simuleringsmodellens parametrar 

De parametrar som finns kvar för anpassningen är ventilens bandbredd, ventilens 
dämpning och proportionalitetskonstanten k. Bandbredd och dämpning finns att 
utläsa ur datablad, men vid jämförelser mellan de mätningar som gjorts och 
simuleringar visade det sig att dessa värden behövde korrigeras. Förenklat kan man 
säga att bandbredden avgör hur snabbt kolven svarar på förändringar i styrsignalen, 
dämpningen avgör storleken på eventuella överslängar och k avgör förstärkningen. 

5.2 Tillståndsmodell 

För tillståndsmodellen finns bara tre parametrar att variera, nämligen bandbredden, 
dämpningen och förstärkningsfaktorn k. Bandbredd och dämpning är samma som 
för simuleringsmodellen medan k anpassas så att rätt förstärkning nås. 

5.3 Resultat av anpassning 

Resultaten av anpassningen för en förflyttning på 20mm åskådliggörs i Figur 5.2. I 
den övre figuren kan vi se att båda modellerna följer den verkliga förflytningen så 
bra att de knappt går att skilja åt. I de nedre figurerna ser vi att de båda modellerna 
är mycket lika, men de skiljer sig något från de uppmätta värdena. Båda 
modellerna ger en något för snabb förflyttning i början och något för tidig men för 
långsam inbromsning. 
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Figur 5.2 Anpassning av modell till mätdata. Övre figuren:  Streckad linje visar styrsignalen, 

punktstreckad linje visar uppmätt utsignal, punktad linje visar utsignal från 
simuleringsmodell, heldragen linje visar utsignal från tillståndsmodell. Nedan: 
Förstoringar av de i övre figuren markerade områdena. 
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6 Reglerteori 
Den reglerprincip som använts tidigare för dubbelmataren är så kallad PID-
reglering. Denna typ av reglering är också den som dominerar inom industrin (Glad 
och Ljung, 1989). I avsnitt 6.1 redogörs en modell för hur man kan utreda vika 
prestanda som är möjliga att uppnå med hjälp av återkoppling. Avsnitt 6.2 visar på 
vad PID-regleringen har för för- respektive nackdelar och i avsnitt 6.3 finns en 
noggrannare redogörelse för en mer avancerad reglermodell. I avsnitt 6.4 redogörs 
för hur regulatorns samplade motsvarighet tas fram och i avsnitt 6.5 finns en 
diskussion om hur systemet påverkas av olika störningar. Avsnitt 6.6 beskriver 
begreppen styrbarhet och observerbarhet. 

6.1 Optimal styrning 

Innan man börjar optimera en regulator kan det vara intressant att ta reda på vilka 
prestanda som kan uppnås, då hänsyn tas till systemets egna begränsningar. Den 
optimala styrsignal som ger upphov till systemets optimala prestanda måste 
uppfylla vissa villkor som sammanfattas i ”maximumprincipen” (Glad och Ljung, 
1998). När det är en tid som skall minimeras brukar tala om 
”minimaltidsproblemet”. 

Om man utgår från en linjär tillståndsmodell fås minimaltidsproblemet: 
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där tf är sluttiden som skall minimeras, x0 är tillståndens begynnelsevärde och 
ψ(x(tf))=0 är kravet på tillstånden x vid sluttidpunkten. Här förutsätts också att 
insignalens begränsningar är symetriska kring noll. 

Om systemet är styrbart (se avsnitt 6.6) och ψx(tf) har full rang gäller att en 
extremal till minimaltidsproblemet är sådan att u är av bang-bang-karaktär, vilket 
innebär att u alltid antar sitt största eller minsta värde med ändligt många växlingar 
däremellan (se sats 18.5 i Glad och Ljung (1998)). Någon fullständig lösning till 
minimaltidsproblemet beräknas inte i den här rapporten, varför teorin för en sådan 
lösning utelämnas. I till exempel Glad och Ljung (1998) eller Athans m.fl. (1974) 
beskrivs hur dessa beräkningar genomförs. 
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6.2 PID-reglering 

Som nämndes i inledningen till detta kapitel är PID den reglerprincip som används 
flitigast inom industrin. En bidragande anledning till det är att principen är generell 
och kräver förhållandevis liten kunskap om systemet. En annan anledning är att 
den är betydligt enklare att ställa in än många andra, mer avancerade regulatorer. 

I hydrauliksammanhang kan man i många tillämpningar klara sig med bara p-
delen. I-delen används för att förhindra ett stationärt fel, men eftersom systemet i 
sig innehåller en ren integration blir i-delen överflödig. Detta gör regulatorn 
mycket enkel att implementera, det räcker i princip med en subtraktion och en 
multiplikation, se Figur 6.1.  

  
Figur 6.1 Princip för P-reglering 

I de flesta fall räcker P-regulatorn gott och väl för att uppfylla noggrannhetskraven. 
Om man vill ha ett snabbare system krävs att man ökar förstärkningen (p-delen) 
vilket kan medföra att systemet får en översläng. Det finns flera olika sätt att 
undvika överslängen, man kan till exempel använda olika förstärkning vid olika 
arbetsområden eller låta referenssignalen rampas upp vilket möjliggör en kraftigare 
förstärkning. En av grundtankarna bakom den här typen av reglering är att 
styrsignalen hela tiden är proportionell mot felet. Detta innebär att så länge felet är 
positivt kommer styrsignalen att vara positiv, vilket i sin tur innebär att systemet 
aldrig kan ”bromsas”. Jämför till exempel med en bil som saknar broms, där man 
istället för att bromsa får minska gasen i god tid före rödljuset för att hinna få 
stopp. 

Ett, i alla fall i den ideala världen, effektivare sätt att motverka överslängar är att 
lägga till en deriverande del (d-delen i PID-regulatorn). På det sättet kan man ta 
hänsyn till förändringar i felet innan de slagit igenom. Ett problem med den 
deriverande återkopplingen är att den är känslig för störningar. 

Principen för PID-regulatorn utgår inte från någon speciell kunskap om systemet. 
Fördelen med detta är att regulatorn blir generell, lättkalibrerad och ger hyfsad 
prestanda till många olika typer av system. Nackdelen är att man inte alltid kan 
använda all den information man har tillgång till och därmed inte kan placera 
systemets poler vart som helst. 
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6.3 Tillståndsåterkoppling 

Nedan följer en redogörelse för den teori som använts vid framtagning av 
regulatorn till dubbelmataren, för en noggrannare genomgång av tillstånds-
återkopplingen, se till exempel Glad och Ljung (1989). 

6.3.1 Återkoppling 

Vid tillståndsåterkoppling återkopplar man från systemets samtliga tillstånd. En 
förutsättning är därför att man har tillgång till dessa. Om man skriver tillstånden på 
vektorform kan återkopplingen skrivas: 

  wLxu +−=

Om u är endimensionell och vi har tre tillstånd blir L en tredimensionell radvektor, 
L=[l1, l2, l3]. w är här en skalad referenssignal. Återkopplingen åskådliggörs i Figur 
6.2. 

  
Figur 6.2 System med tillståndsåterkoppling 

Om vi utgår från en linjär tillståndsmodell: 
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blir det återkopplade systemet: 
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och förenklat: 
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För att få fram det slutna systemets dynamik beräknar man egenvärdena till 
matrisen A-BL. Om systemet är styrbart gäller enligt Glad och Ljung (1989) att L 
kan väljas så att det slutna systemet får godtyckligt placerade poler. 

6.3.2 Polplacering 

Generellt kan man säga att om det slutna systemets poler ligger långt från origo fås 
ett snabbt system, och ligger de nära origo fås ett långsamt. Angående polernas 
vinkel mot negativa reella axeln gäller att ju större vinkeln är, desto svängigare blir 
systemet. 

Polernas avstånd från origo väljs så att önskad snabbhet nås. Om polerna placeras 
riktigt långt ut kan styrsignalerna bli väldigt stora och eventuellt överskrida de som 
ställdonen tillåter. Man bör också observera att ju längre från origo polerna 
placeras, desto störkänsligare blir systemet. 

För att, utifrån den valda polplaceringen, beräkna koefficienterna i L-vektorn kan 
man till exempel använd kommandot place i MATLAB. 

6.3.3 Observatör 

Som nämndes i avsnitt 6.3.1 krävs att man har tillgång till systemets samtliga 
tillstånd. Om dessa inte kan mätas, men man har tillgång till en tillståndsmodell 
kan man använda sig av en observatör för att skatta tillstånden. Observatörens 
princip åskådliggörs i Figur 6.3. 

  
Figur 6.3 Återkoppling med hjälp av observatör 

Observatören ges av: 

  )ˆ(ˆˆ xCyKBuxAx −++=&

eller omskrivet: 
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där är det skattade tillståndet och K en kolonnvektor. På samma sätt som det 
slutna systemets dynamik bestäms av egenvärdena till matrisen A-BL bestäms 
observatörens dynamik av egenvärdena till matrisen A-KC. För placeringen av 
polerna gäller samma som vid återkopplingen, det vill säga att ju längre från origo 
de placeras ju snabbare kommer de skattade tillstånden att närma sig de sanna. 
Nackdelen är dock att observatören då blir känsligare för störningar i utsignalen. 
Ett grundtips är enligt Glad och Ljung (1989) att välja polerna så att observatörens 
dynamik blir något snabbare än systemets. 

x̂

Om systemet är observerbart gäller enligt Glad och Ljung (1989) att K kan väljas 
så att matrisen A-KC får godtyckligt placerade poler. 

Återstår nu att bestämma storleken på skalningen av referenssignalen. Om systemet 
är ett servosystem, där uppgiften är att följa referenssignalen så bra som möjligt, 
vill vi bestämma n så att det slutna systemet får statiska förstärkningen 1. Om G 
representerar överföringsfunktionen från w till y ges det slutna systemet av: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) (srnsGswsGsY ⋅⋅=⋅= )  

n skall alltså väljas som 1/G(0). G ges av (se Glad och Ljung (1989)): 

  ( ) ( ) BBLAsICsG 1−+−=

6.4 Tidsdiskret system 

En regulator framtagen enligt 6.3 resulterar i en kontinuerlig beskrivning av 
regulatorn. Regulatorn för dubbelmataren är emellertid tänkt att implementeras i en 
dator, varför dess samplade motsvarighet måste tas fram. Återkoppling och 
skalning sker på samma sätt som i det kontinuerliga fallet, men för skattningen av 
tillstånden måste ett samplat system tas fram. 

Observatören kan i kontinuerlig tid beskrivs av tillståndsmodellen 
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Om den här modellen styrs av en insignal som är styckvis konstant över 
sampelintervallet T, gäller enligt sats 4.1 i Glad och Ljung (1997) att dess  

 



   25

samplade motsvarighet ges av 
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Det samplade systemet ger bara information om utsignal och tillstånd vid 
sampeltidpunkterna, men om samplingstiden, T, väljs tillräckligt kort kommer 
systemet i allt väsentligt att likna det kontinuerliga. Det samplade systemet går 
alltså bra att beräkna algebraiskt, men ett i många fall enklare sätt är att göra 
beräkningarna på dator. Till exempel kan kommandot c2d i MATLAB användas. 

Ett kontinuerligt system skapas med kommandot (se MATLAB:s referensmanual) 
 sys = ss(A, B, C, 0); 

Därefter kan dess samplade motsvarighet beräknas med kommandot c2d. I MATLAB 
ges möjlighet till ett flertal olika metoder för beräkningen, här har ”Zero-order 
hold” (zoh) använts. Om det diskreta systemet skall användas i en simulering väljs 
samplingstiden t_samp som det verkliga värdet. I det här fallet skall t_samp 
väljas med utgångspunkt från den hårdvara som väljs (se kapitel 8). 
 sysd= c2d(sys, t_samp, 'zoh'); 

6.5 Känslighet och robusthet 

För att ett system skall fungera bra krävs att det inte är för känsligt för störningar. 
Störningarna kan vara av olika art, det kan till exempel vara brusiga mätsignaler, 
belastningsvariationer eller fel i modellen. 

Ur känslighetsfunktionen (S) får man information om hur additivt brus på 
utsignalen fortplantar sig till utsignalen och ur den komplementära 
känslighetsfunktionen (Q) får man information om hur känsligt systemet är för  

modellfel. Enligt Glad och Ljung (1989) gäller för ett kontinuerligt system 
återkopplat från rekonstruerade tillstånd: 

 ( ) ( ) ( )
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För de frekvenser där S är till beloppet noll dB kommer additiva störningar på 
systemet att slå igenom utan att varken förstärkas eller dämpas. S större än noll 
innebär förstärkning och S mindre än noll dämpning. Vi antar att G är den 
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förenklade modell som använts och G0 är det verkliga systemet som skiljer sig från 
modellen enligt: 

  ( ) ( ) ( )( )sGsGsG ∆+= 10

Enligt robusthetskriteriet gäller då att där sambandet 

 ( ) ( )ω
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gäller, är det slutna systemet stabilt. För de frekvenser där Q är stor gäller alltså att 
det slutna systemet är känsligare för modellfel. 

De här resultaten gäller, som nämnts ovan, för kontinuerliga system. Om 
reglerobjektet istället styrs av en samplad regulator, med dåligt vald samplingstid, 
kan flera av dessa resultat äventyras. Dock gäller att om samplingsintervallen väljs 
tillräckligt små kommer systemet att få, i allt väsentligt, liknande egenskaper. 

6.6 Styrbarhet och observerbarhet 

Flera av de resultat som presenterats i avsnitten ovan förutsätter att systemet är 
styr- eller observerbart. Nedan följer definitioner av dessa. 

En tillståndsvektor x* säges vara styrbar om det finns en insignal som för 
tillståndet från origo till x* på ändlig tid. Systemet S säges vara styrbart om 
alla tillståndsvektorer är styrbara. 
 (Glad och Ljung 1989) 

En tillståndsvektor x* ≠ 0 säges vara icke observerbar om utsignalen är identiskt noll 
då initialvärdet är x* och insignalen identiskt noll. Systemet S säges vara observerbart 
om det saknar icke observerbara tillståndsvektorer. 
 (Glad och Ljung 1989) 

Enligt Glad och Ljung gäller vidare, för ett system med en insignal, att ett system 
är styrbart då styrbarhetsmatrisens, S:s, determinant är skild från noll. 
Styrbarhetsmatrisen ges av: 

 [ ]BAABBS n 1−= L  
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Om systemet endast har en utsignal gäller att det är observerbart om 
observerbarhetsmatrisens, O:s, determinant är skild från noll. 
Observerbarhetsmatrisen ges av: 
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7 Framtagande av regulator 
Oftast när man konstruerar en regulator vill man eftersträva en så enkel lösning 
som möjligt. Det enklaste vore att välja en PID-regulator. Fördelarna är många: det 
finns många olika kompletta produkter att köpa, de är ofta billiga, PID är ett 
välkänt begrepp som många stött på och har en förståelse för vad det innebär, 
eftersom principen är enkel är de, även för personer utan teoretiska kunskaper inom 
reglerteknik, förhållandevis enkla att konfigurera. I avsnitt 7.2 förklaras varför 
PID-regulatorn inte uppnår de prestanda som efterfrågas. 

I det här fallet har vi gott om information om hur systemet reagerar på olika 
förändringar, till exempel genom de modeller som togs fram i kapitel 4. Det 
instinktiva är att utifrån denna information skapa en så enkel regulator som möjligt. 
Det finns olika sätt att göra detta, till exempel genom lead-lag-kompensering, men 
här har tillståndsåterkoppling från rekonstruerade tillstånd valts. De främsta 
anledningarna till det är att det är enkelt att förstå systematiken och att den färdiga 
regulatorn kräver få beräkningar. 

I avsnitt 7.1 visas vilka prestanda som överhuvudtaget är möjliga att uppnå och 
avsnitt 7.3 redogör för hur ett förslag till ny regulator beräknats. 

7.1 Optimal styrning 

Utgående från den tillståndsmodell som togs fram i avsnitt 4.2 fås minimaltids-
problemet: 
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Om man skall göra en förflyttning sträckan r gäller vid tiden tf att ventilsliden 
måste vara stängd och ha hastigheten noll (annars kommer kolven att fortsätta röra 
sig). Kolven skall också ha nått fram till den önskade positionen. Om vi skriver om 
detta till villkor på x får vi: 
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Genom att beräkna determinanten till styrbarhetsmatrisen S ser vi att systemet är 
styrbart, 
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och eftersom derivatan av ψ med avseende på x, ψx(tf) = [1 1 1]T har full rang kan 
vi använda oss av sats 18.5 i Glad och Ljung (1998). Systemet är alltså av bang-
bang-karaktär. 

Att beräkna exakt hur många växlingar som behövs och vid vilka tidpunkter dessa 
skall göras visade sig i det här fallet bli väldigt komplicerat. Här är det dock bara 
intressant att få en uppskattning av vilken tid som kan uppnås, vilket kan fås 
genom att pröva sig fram. Figur 7.1 visar resultatet av en sådan prövning. 

  
Figur 7.1 Bang-bang-styrning för uppskattning av undre tidsgräns 

7.2 PID-reglering 

Den regulator som tidigare använts för dubbelmataren är en P-regulator där man 
kombinerat en rampad referenssignal med att ha olika förstärkning för olika 
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arbetspunkter. Detta sätt att reglera snabbar upp positioneringen avsevärt, men man 
saknar fortfarande den positiva effekten av att kunna bromsa. Ett enkelt sätt att 
införa en sådan bromsande effekt är att tillföra en deriverande del. 

Figur 7.2 visar dubbelmatarens stegsvar simulerat med simuleringsmodellen från 
avsnitt 4.1. Den punktstreckade linjen visar stegsvaret för en PD-regulator när 
systemet simulerats utan tidsfördröjningar. Om man lägger till de tidsfördröjningar 
som uppkommer i givaren, D/A omvandlaren och beräkningen får man den 
streckade linjen i figuren. Med de tidsfördröjningar som är aktuella för det här 
systemet visar det sig faktiskt att d-delen inte har någon positiv inverkan alls utan 
det bästa resultatet fås med enbart p-del, se den heldragna linjen. Ur det här 
simuleringsresultatet kan vi dra slutsatsen att för att kunna minska 
positioneringstiden krävs en regulator som bygger på en annan teori. 

  
Figur 7.2 Stegsvar för simuleringsmodell styrd med PID-regulator. Heldragen linje – enbart p-del, 

punktstreckad linje – p- och d-del med ideal modell, streckad linje – samma p- och d-del 
som vid den punktstreckade linjen men med inlagda tidsfördröjningar.  

7.3 Tillståndsåterkoppling 

Beräkningen av tillståndsåterkopplingen utgår från den tillståndsmodell som togs 
fram i avsnitt 4.2. När tillståndsmodellen är framtagen handlar det mesta 
konstruktionsarbetet om att, med utgångspunkt från en känslighetsanalys, 
bestämma systemets dynamik genom polplacering. Eftersom det ofta är svårt att 
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exakt bestämma vilka störningar som påverkar och hur väl modellen stämmer 
överens med verkligheten presenteras här resultatet av tre olika polplaceringar. 

Eftersom det öppna systemet är styrbart (se avsnitt 7.1) kan polerna placeras 
godtyckligt. Här krävs en mycket stor relativ noggrannhet (som mest 10µm 
noggrannhet på 300mm slaglängd ger en relativ noggrannhet på ca 0.003%) vilket 
innebär att det är intressant att få så liten översläng som möjligt. Därför placeras 
samtliga polerna på, eller mycket nära negativa reella axeln. Återkopplingens poler 
har valts så att tre skilda uppföranden fås. 

Enligt teoridelen gäller att även observatörens poler kan placeras godtyckligt om 
systemet är observerbart. 

  

( ) 0det

00
00
100

2

2

≠=
















=
















=

kO

k
k

CA
CA
C

O

För observatören gäller att vi vill ha så god följning med det riktiga systemet som 
möjligt. Att placera polerna för långt från origo leder dock till högre känslighet för 
modellfel utan att tillföra någon ökad följsamhet. Observatörspolerna har därför 
valts så nära origo som möjligt men med bibehållen följsamhet. Detta har gjorts 
genom prövning. I Figur 7.3 visas hur systemet reagerar om observatörspolerna 
placeras för nära origo. 

  
Figur 7.3 Observatör med för långsam dynamik simulerad för en 20 mm förflyttning. 
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För att få en bra uppfattning om polplaceringens inverkan på systemet har tre 
regulatorer tagits fram. 

Reg 1: Återkopplingens poler i –100 och observatörens poler i –400. 

Reg 2: Återkopplingens poler i –400 och observatörens poler i –700. 

Reg 3: Återkopplingens poler i –700 och observatörens poler i –1400. 

Regulatorerna har simulerats med simuleringsmodellen som togs fram i avsnitt 4.1 
samt de tidsfördröjningar och kvantiseringar som togs fram i avsnitt 4.3. 
Beräkningstiden för regleralgoritmen har satts till 30 µs. Tidsfördröjningen i D/A-
omvandlaren har satts till 30 µs och kvantiseringen till 0.02 volt. Tidsfördröjningen 
och kvantiseringen i givaren har satts till 315 µs respektive 0.005 mm. Se kapitel 8 
för förklaring till dessa val. Simuleringar redovisas för två fall: en 20mm 
förflyttning och en 200mm förlyttning, se Figur 7.4 och Figur 7.5. 

 

  
Figur 7.4 Övre figuren: 20 mm stegsvar för simuleringsmodellen simulerad med de tre olika 

regulatorerna 
Undre figuren: Utsignal från de tre regulatorerna 

Ur Figur 7.4 framgår tydligt hur regulator 1 ger en mycket snällare styrsignal (som 
max ca 2,5 volt) och att mataren därför också kräver längre tid (ca 110ms) för att 
nå 20mm. Systemen med regulatorerna 2 och 3 tar ungefär lika lång tid (ca 30ms) 
men på styrsignalerna syns regulatorernas olika karaktär. Styrsignalerna från båda 
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dessa regulatorer når maxvärdet 10 volt, så mataren accelererar maximalt under 
inledningsfasen. Det som skiljer regulatorerna är framför allt inbromsningsfasen 
där regulator 2 får ett något lugnare förlopp. Insvängningsförloppet för systemet 
med regulator 3 är något ryckigt mot slutet, vilket man kan koppla ihop med den 
brusiga styrsignalen från regulatorn. Man kan också lägga märke till hur utsignalen 
från regulator 3 påminner om den vid bang-bang-styrningen i avsnitt 7.1.  

  
Figur 7.5 Övre figuren: 200 mm stegsvar för simuleringsmodellen simulerad med de tre olika 

regulatorerna 
Undre figuren: Utsignal från de tre regulatorerna 

För en förflyttning på 200mm blir positionsfelet så stort att utsignalerna från alla 
regulatorer når maxgränsen 10 volt (se Figur 7.5). Det enda som skiljer 
accelerationsfaserna och större delen av förflyttningsfaserna är att utsignalen från 
regulator 1 har en något mjukare uppgång. Det som skiljer regulatorerna åt är 
istället inbromsningsfasen, som för alla regulatorer är väldigt lik den för 20mm 
förflyttningen. 

För att få en uppfattning om hur de tre systemen (med regulatorerna 1, 2 och 3) är 
ur känslighets- och robusthetssynpunkt har känslighets- och komplementär-
känslighetsfunktion beräknats. Amplitudbodediagram för dessa finns i Figur 7.6. 
För samtliga system gäller att systemstörningar med låga frekvenser undertrycks, 
höga frekvenser passerar opåverkade och frekvenser inom ett bandpassområde 
däremellan förstärks något. I diagrammet för den komplementära 
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känslighetsfunktionen ser vi (precis som framkom ur diskussionen om 
polplacering) att regulator 1 bäst står emot modellfel. 

  
Figur 7.6 Amplitud-bodediagram för känslighetsfunktion och komplementär känslighetsfunktion. 

Heldragen kurva: Reg 1, streckad kurva: Reg 2, punktstreckad kurva: Reg 3. 

Det finns ett flertal olika störningar man kan tänka sig. De verkar på olika delar av 
systemet och har olika frekvensinnehåll. 

Tänkbara störkällor: 

• Variationer i systemtryck, till exempel snabba tryckfall vid slag 
• Läckage i ventiler, kolvar eller kopplingar 
• Förslitningar av slider i ventiler 
• Mekanisk påfrestning, till exempel vid slag 
• Temperaturförändringar i hydraulolja och luft 
• Mätstörningar 
• Låg upplösning i D/A-omvandlare 
• Modellosäkerhet 

De störningar som uppkommer vid själva slaget borde ha mindre betydelse för 
positioneringen eftersom positioneringen redan är klar när slaget kommer. 
Eventuella läckage är (så vida inga fel uppstått) relativt små, vilket borde innebära 
långsamma (lågfrekventa) störningar som undertrycks väl. Förslitningar i 
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ventilerna kan med tiden innebära en betydande störning och bör tas med i 
beräkningarna. Hur snabbt de uppkommer och med vilket resultat är beroende av 
vilken ventil som används och är därför svårt att förutsäga. Eftersom maskinen är 
tänkt för produktion av stora volymer och därför går under lång tid borde 
oljetemperaturen kunna antas vara konstant. Omgivningstemperaturen kan 
förändras vilket kan påverka material i konstruktionen, men det bör handla om 
mycket lågfrekventa störningar. Mätstörningar är svåra att undvika helt, men de 
mätningar som gjorts tyder på mycket små störningar, se Figur 7.7. 

  
Figur 7.7 Exempel på mätsignal från aktuell lägesgivare 

En inexakt utsignal från regulatorn går heller inte att undvika, men en sådan 
diskretion är lätt att simulera. Sådana simuleringar tyder på att låg upplösning i 
D/A inte ställer till några större problem. 

7.4 Datorimplementering 

Regleralgoritmen kan delas in i fyra huvuddelar: uppdatering av tillstånd, 
beräkning av återkoppling, beräkning av utsignal och sparning av variabler. Hur 
dessa delar implementeras beror på vilken hårdvara som valts och vilket 
programmeringsspråk som används. Nedan följer ett exempel på hur det kan se ut. 
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% Beräkning av nya tillstånd 
x1 = F(1,1)*x(1)+F(1,2)*x(2)+F(1,3)*x(3)+G(1,1)*u+G(1,2)*y; 
x2 = F(2,1)*x(1)+F(2,2)*x(2)+F(2,3)*x(3)+G(2,1)*u+G(2,2)*y; 
x3 = F(3,1)*x(1)+F(3,2)*x(2)+F(3,3)*x(3)+G(3,1)*u+G(3,2)*y; 
 
% Beräkna utsignal från tillståndsåterkoppling 
Lx = L(1)*x1 + L(2)*x2 + L(3)*x3; 
 
% Beräkna önskad utsignal 
u_önskad = n*referenssignal - Lx; 
 
% Begränsning av utsignal 
if ( u_önskad<-10 ) 
    u_ny = -10; 
elseif ( u_önskad>10 ) 
    u_ny = 10; 
else 
    u_ny = u_önskad; 
end 
 
% Spara variabler 
x(1) = x1; 
x(2) = x2; 
x(3) = x3; 
 
u = u_ny; 
 

Uppdateringen av tillståndsskattningarna utgår från teorin om samplade system 
från avsnitt 6.4. x(1) plockar fram tillståndsvektorn x:s första element x(2) det 
andra och så vidare. x1, x2 och x3 är de nya tillståndsskattningarna. u är den 
utsignal som beräknades föregående cykel och y är senast inlästa ärvärde. 
Konstanten n är skalfaktorn enligt avsnitt 6.3. 
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8 Hårdvara 
Det finns flera faktorer som ställer olika krav på den hårdvara i vilken 
regleralgoritmen skall implementeras. Det finns yttre krav för till exempel 
kommunikation med andra enheter och det finns krav på systemets prestanda, till 
exempel sampeltider. I avsnitt 8.1 och 8.2 utreds dessa krav och avsnitt 8.3 
innehåller en kort genomgång av vilka alternativa hårdvara som finns. 

8.1 Yttre krav 

Eftersom regulatorn är tänkt att ersätta en befintlig regulator i ett fungerande 
system finns ett antal yttre krav och önskemål på framför allt kommunikationen 
med andra enheter. Som nämnts tidigare får regulatorn nya referenssignaler från ett 
överordnat system, en PLC. Kommunikationen mellan dessa enheter har tidigare 
skett över Profibus, som är ett vanligt bussystem för kommunikation med PLC:er. 
Andra alternativ är möjliga (till exempel CAN-bus), men eftersom ett byte av 
kommunikationsbus innebär både hårdvaru- och mjukvaruförändringar i PLC:n kan 
detta innebära en stor extra kostnad. För kommunikationen mellan PLC:n och 
regulatorn krävs också några rena digitala utgångar på regulatorn. 

Den givare som använts är en magnetostriktiv absolutgivare. Man har under en 
längre tid haft problem med givarens upplösning och linjäritet, men har kommit 
fram till en lösning som fungerar. Kommunikationen med denna givare sker via ett 
SSI-gränssnitt (Synchronous Serial Interface) där matarens absolutposition sänds i 
graykod. Regulatorn måste ha möjlighet att läsa in ärvärden via detta gränssnitt. 

Hydraulventilen styrs av en analog signal på ±10 volt. Strömförsörjningen till 
ventilen sköts separat varför regulatorns analogutgång inte behöver driva några 
högre strömmar. 

Regulatorn sitter monterad i ett större apparatskåp som är fukt, temperatur och 
dammskyddat. Det finns ett utbrett klassningssystem för den här typen av 
miljöpåverkan, men här nöjer vi oss med att konstatera att de enda krav som ställs 
är att regulatorn skall klara de krav som gäller alla elektronikprodukter som säljs i 
Sverige (CE-märkning). 

8.2 Prestanda 

För att en regulator skall fungera korrekt ställs vissa krav på samplingsfrekvenser 
och noggrannhet hos de ingående komponenterna. Om regulatorns prestanda är för 
dålig kan till och med systemets stabilitetsegenskaper äventyras. Det är viktigt att 
skilja på den tidsfördröjning som sker i en komponent och den frekvens med vilken 
komponentens utsignal uppdateras. Man kan till exempel jämföra med en repris av 
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ett direktsänt TV-program, där TV-bilden uppdateras flera gånger i sekunden, men 
alla bilder är fördröjda. 

8.2.1 Referenssignalinläsning 

Regulatorn tar emot nya referenssignaler över profibus. Man har tidigare 
konstaterat att det här bussystemet är för långsamt för att skicka en ny 
referenssignal för varje beräkningscykel. Eftersom positioneringarna sker stegvis 
kan man istället göra så att nästa referenssignal som skall användas skickas över till 
och lagras i regulatorn. När det nya värdet skall användas ettställs en digital utgång 
på PLC:n som regulatorn registrerar. Resultatet blir att den aktuella 
referenssignalen alltid finns tillgängligt utan tidsfördröjning. 

8.2.2 Givaren 

Eftersom givaren inte planeras att bytas ut är det onödigt att ställa upp vilka krav 
som ställs. Intressantare är att ta reda på vilka prestanda den aktuella givaren har. 
Enligt databladet fås i standardutförande en mätupplösning på 5µm, men den som 
vill ha högre upplösning kan få ner till 2µm. För att få denna högre upplösning gör 
givaren ett flertal mätningar och levererar sedan ett medelvärde av dessa. Ju fler 
mätningar som görs, desto längre tid krävs mellan uppdateringarna. För den högre 
upplösningen kan mätvärdet uppdateras var 315:e µs och för den lägre var 150:e 
µs. Efter att givaren uppdaterats måste värdet överföras via SSI-gränssnittet till 
regulatorn, vilket för ett avstånd på 25m tar ca 50 µs. Den totala fördröjningen från 
att givaren avläser det faktiska värdet till dess värdet finns hos regulatorn går inte 
att säga, eftersom värdet är ett medelvärde av flera mätningar. Vad man med 
säkerhet kan säga är att fördröjningen för 5µm upplösning ligger mellan 50 och 
50+150=200µs och för 2µm upplösning mellan 50 och 50+315=365µs. Vi kan 
konstatera att en högre upplösning fås på bekostnad av både fördröjning och 
uppdateringsfrekvens. Den högre noggrannheten är att föredra, men om 
tidsfördröjningen skulle visa sig bli ett problem kan det alltså vara värt att minska 
upplösningen. 

8.2.3 Processorn 

Beräkningen av algoritmen görs i en processor. Det finns en uppsjö olika 
processorer på marknaden och utvecklingen går i en rasande fart. Det är väldigt 
svårt att bedöma vilken tid beräkningarna tar eftersom processorn gör mycket annat 
än att beräkna regleralgoritmen. Tiderna beror till exempel på om det behövs ett 
operativsystem och i sådana fall vilket som väljs. Eftersom algoritmen innehåller 
att antal multiplikationer är antagligen det snabbast valet en signalprocessor (DSP). 
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För en signalprocessor ligger beräkningstiden någonstans kring 10µs och för en 
vanlig PC-processor en tiopotens högre. Alla leverantörer av processorer som 
kontaktats har gett samma råd inför valet: ”Pröva och se”. 

8.2.4 D/A-omvandlaren 

De flesta D/A-omvandlare har en upplösning på 12 till 14 bitar. Det innebär att om 
utstyrningsområdet är ±10 volt och upplösningen 14 bitar så blir utsignalen 
kvantiserad i intervall om (2*10) / 212 ≈ 0.005 volt. Simuleringar visar att systemet 
klarar en sådan kvantisering utan nämnvärd prestandaförlust. Tidsfördröjning och 
uppdateringsfrekvens varierar kraftigt mellan olika D/A-omvandlare, men det går 
att hitta exemplar med fördröjningar på 10 µs och som uppdateras lika ofta. 

8.2.5 Simuleringsresultat 

För att ta reda på hur lång fördröjning och vilken upplösning systemet klarar av har 
simuleringar gjorts med olika värden för dessa parametrar. För givaren har den 
korrekta uppdateringshastigheten och fördröjningen 100 µs lagts in, medan värdena 
för D/A-omvandlare och algoritmberäkning slagits samman och varierats för att 
hitta en ungefärlig övre gräns, se Figur 8.1. 

  
Figur 8.1 Stegsvar för regulator 2 med tidsfördröjning 
  Heldragen kurva: fördröjning 100µs plus givarens fördröjning 
  Streckad kurva: fördröjning 200µs plus givarens fördröjning 
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I figuren ser vi att när fördröjningen för algoritmberäkning och D/A-omvandling 
närmar sig 200 µs får systemet en översläng som överskrider noggrannhetskravet. 
Vi vet att det tar drygt 20 ms från det att slagenheten får kommandot att slå till det 
att slaget kommer. Om slagkommandot ges så snart mataren är inom 
noggrannhetskravet kommer den ändå att ha hunnit tillbaka inom ett godkänt värde 
innan dessa 20 ms. En viss översläng kan därför vara godtagbar, men vi kan 
konstatera att vi närmar oss en övre gräns. 

8.3 Tänkbara hårdvarukoncept 

Man kan tänka sig flera olika koncept för hårdvaran. Här har de delats upp i tre 
kategorier: Specialtillverkning, programmerbara regulatorer och standardkort.  

8.3.1 Specialtillverkning 

Ett sätt att få en hårdvara med precis de prestanda som eftersöks är att 
specialtillverka enheten. Det är då lättare att välja komponenter som arbetar bra 
tillsammans. Utvecklingskostnaden för ett sådant system kan lätt bli stor, men om 
det är många enheter som skall tillverkas sprids denna kostnad ut vilket kan 
medföra en billig lösning. Ofta ställs krav på att fler enheter eller reservdelar skall 
kunna köpas till i efterhand vilket ställer krav på lagerhållning och möjlighet till 
nytillverkning. Sådant medför kostnader som måste tas med i beräkningen. 

8.3.2 Programmerbar regulator 

Motsatsen till specialtillverkning är att köpa ett färdigt regulatorpaket. Det kan vara 
helt fristående produkter eller produkter som byggs ihop med PLC:n. Eftersom vi 
vill använda en egen regleralgoritm krävs fri tillgång till mjukvaran, vilket ofta inte 
är möjligt på de billigare produkterna. En annan svårighet är att hitta en produkt 
som har precis de prestanda och det gränssnitt som söks. Någon viktig funktion 
kanske saknas eller så finns det funktioner som inte behövs. Den här typen av 
system levereras av flera stora leverantörer, men i regel är de relativt dyra i inköp. 

8.3.3 Standardkort 

Med standardkort avses datorsystem som byggs upp kring ett standardiserat 
bussystem. Det finns många olika system, men i industrisammanhang är pc/104, 
WME, PCI och compactPCI de vanligaste. De flesta system är uppbyggda så att du 
väljer ett processorkort som bland annat reglerar vilken information som sänds 
över bussen. Detta kort kopplas till ett passivt bakplan, till vilket ett flertal andra 
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kort kan kopplas. Man kan sedan välja precis de in och utgångskort man behöver. 
Standardkorten har många fördelar, eftersom bussen är standardiserad och 
användningsområdena många finns ett stort utbud av kort att välja mellan. Detta 
pressar också ned priserna vilket gör det här alternativet billigt i inköp. Eftersom de 
flesta system är avsedda för industritillämpningar garanteras ofta att produkterna 
finns tillgängliga under en längre period (ofta uppåt 10 år). En annan stor fördel är 
möjligheten att vidareutveckla och bygga ut systemet med fler funktioner 
efterhand. 
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9 Diskussion 
Inför valet av regulatorparametrar kan vi göra ett antal konstateranden. Till att 
börja med gäller att ju kraftigare förstärkning regulatorn har, ju högre utsignaler 
vill den ställa ut, och vid tillräckligt kraftig förstärkning fås en utsignal liknande 
den för bang-bang-styrning. Det vill säga att ju kraftigare förstärkning, ju mer 
närmar vi oss den optimala styrningen. Ett snabbt system minskar också 
känsligheten för systemstörningar under förutsättning att tillståndsskattningen 
tillräckligt snabbt närmar sig de sanna värdena. En sådan tillståndsskattning ställer 
höga krav på modellsäkerheten och blir därför känslig för modellfel. Det faktum att 
det är svårt att skaffa sig en exakt bild av modellfelet och önskemålet om ett så 
snabbt system som möjlig får resultera i en rekommendation att vid intrimningen 
helt enkelt pröva sig fram hur hög förstärkning systemet tål. 

Ett sätt att maximera prestanda för olika önskemål skulle kunna vara att 
implementera flera olika uppsättningar regulatorparametrar och sedan låta 
operatören välja mellan dessa. Om man vill ha hög produktionstakt men inte är så 
intresserad av noggrannheten kan man då välja en kraftigare förstärkning. 

Valet av hårdvara är starkt bundet till hur många enheter som skall tillverkas och 
hur man tror att utvecklingen kommer att se ut. Skall man bara tillverka ett fåtal 
enheter lönar det sig antagligen att satsa på ett så färdigt system som möjligt, 
eftersom utvecklingskostnaden då blir lägre. Skall man i stället ha ett stort antal 
enheter kan man minska styckepriset genom att själv tillverka regulatorn. 
Nackdelen med dessa båda alternativ är att det kan bli dyrt att förändra eller 
vidareutveckla regulatorn (om det överhuvudtaget går). Om en flexibel regulator är 
viktigt är alternativet med standardkort att föredra. 
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10 Slutsats 
Den regulator som tagits fram här tyder på positioneringstider ner mot 30ms för en 
förflyttning på 20mm. Efter att mataren kommit i position tar det ytterligare 30ms 
innan kapningen är färdig och en ny frammatning kan påbörjas. Totalt 60ms för en 
cykel innebär 60/0.060 = 1000 kapningar per minut vilket inte är långt ifrån den 
målsättning man har. 

Förutsättningarna för att positioneringen skall bli så snabb är bland annat att 
tillståndsmodellen är tillräckligt noggrann och att hårdvara med tillräckligt kort 
tidsfördröjning finns tillgänglig. Simuleringar visar att modellen har god 
överensstämmelse med det verkliga systemet och känslighetsanalysen visar att 
lågfrekventa systemstörningar undertrycks. Systemet undertrycker också 
högfrekvent mätbrus. Slutligen kan vi konstatera att nyttjande av avancerad 
reglerteori ger stora möjligheter att öka produktionstakten för kapmaskinen. 
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11 Utvidgningar 
Under den begränsade tid som utgör ett examensarbete är det naturligtvis svårt att 
hinna med allt man skulle vilja göra. Till exempel hade det varit intressant att 
beräkna fler olika regulatorer, med utgångspunkt från olika teorier, för att sedan 
kunna jämföra dessa. 

En av de största osäkerheterna i den regulator som tagits fram baserar sig på de 
framtagna modellerna. Genom att göra fler och kanske noggrannare mätningar på 
maskinen skulle man kunna skaffa sig en klarare bild av modellosäkerhet och 
störningar. 

Observatören skattar systemets samtliga tillstånd utifrån enbart uppmätt position. 
Genom att mäta fler tillstånd blir skattningarna noggrannare. Vissa hydraulventiler 
gör det möjligt att mäta ventilslidens position. Genom att undersöka dessa 
möjligheter skulle man kanske kunna förfina regulatorn ytterligare. 
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