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Sammanfattning

Detta examensarbete undersöker de negativa konsekvenser mättning i styrsignalen
hos ett reglersystem f̊ar, samt undersöker och utvärderar olika metoder att kompen-
sera för detta problem. B̊ade metodernas störningskänslighet och deras inverkan
p̊a referensföljning undersöks. Stabilitetsaspekten tas upp, men de vanligaste verk-
tygen för att undersöka stabilitet är för trubbiga för att bestämda slutsatser skall
kunna dras.

Allmänt gäller att denna typ av begränsning i styrsignalen leder till ett l̊ang-
sammare uppförande hos systemet. Hos regulatorer med integralverkan leder denna
prestandaförsämring till att integraldelen växer sig större än väntat. Detta leder i
sin tur till ett slängigt uppförande eller instabilitet.

Som ett alternativ till de mer ad-hoc-mässiga lösningarna undersöks modell-
baserad prediktionsreglering. Denna metod har fördelen att den explicit kan ta
hänsyn till begränsningar i styrsignalen. Även här undersöks b̊ade referensföljning
och störningskänslighet.

Nyckelord: mättning, styrsignalsbegränsning, integratoruppvridning,
anti-windup, MPC.
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Abstract

This thesis studies the negative impact that control signal saturation may have
on a controlled system. Different methods that are used to compensate for this
problem are also studied and evaluated. Both sensitivity to disturbances and the
effect the method has on the systems’ ability to follow a reference signal will be
examined. Stability will be discussed, but no conclusions whether the systems are
stabilized or not can be drawn.

Control signal saturation will lead to a slower behavior in general. For controllers
with integral action this performance degradation will cause an extended growth
in the integrating part of the controller. This leads to large overshoots and possibly
to instability.

As an alternative to the more ad-hoc based methods, model based predictive
control is studied. This metod can explicitly handle constrained control signals.
Here, too, sensitivity to disturbances and the effect the method has on the systems’
ability to follow a reference signal is examined.

Keywords: saturation, input constraint, windup, anti-windup, MPC.
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Förord

Denna rapport utgör den skriftliga delen av mitt examensabete vid Linköpings
tekniska högskola.
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samt min examinator, Torkel Glad för exjobbsförslag och värdefulla synpunkter.

Conny Stenberg 10 juni 2003
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Notation

Symboler och variabler

Tt Tidskonstant för dynamisk nedräkning av I-del.
‖ x(k) ‖2

Q Viktad norm, x(k)T Qx(k)

Hp Prediktionshorisont i antal sampler.
Hu Styrsignalshorisont i antal sampler.
Ts Samplingstid.
τ Lösningstid för MPC-optimeringen.

Förkortningar

MPC Modellbaserad prediktionsreglering (Model based predictive control).
IMC Regulator baserad p̊a intern modell (Internal model control).
LQR Regulator baserad p̊a lineärkvadratisk optimering.
AIE Integrerade absoluta felet över tiden (Abolute integrated error).
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Kapitel 1

Inledning

I alla fysikaliska system finns begränsningar. Exempelvis kan varken insignal eller
utsignal hos ett system i verkligheten bli godtyckligt stora. I andra fall kan sig-
nalerna inte bli negativa. Detta gäller bl.a. vattenniv̊an i en tank, där tanken ju
inte kan bli mer än tom. Begränsningar i styrsignalen till ett system kan vara rent
fysikaliska (t.ex maxflöde i en ventil), eller s̊a kan dom finnas av säkerhetsskäl.
Exempelvis kommer en elmotor att g̊a sönder om man lägger för stor spänning
över den. När styrsignalen i ett system har ett största och ett minsta värde talar
man om mättning i styrsignalen. För system som styrs med PID-regulatorer kan
mättning i insignalen leda till s.k. integratoruppvridning (eng. windup).

Mättning i styrsignalen leder till att det reglerade systemet uppför sig sämre
är väntat eftersom man inte har tillg̊ang till s̊a stora signaler linjär reglerdesign
förutsätter. Integratoruppvridning ger utöver detta stora över- och underslängar
och kan i värsta fall göra systemet instabilt.

1.1 Syfte och omfattning

Syftet med detta examensarbete är att undersöka och utvärdera n̊agra av de olika
metoder som finns för att hantera integratoruppvridning. Metoder för att mot-
verka integratoruppvridning kommer benämnas anti-windup. Vissa av dessa me-
toder nämns bara medan andra utvärderas noggrannare, bl.a. genom simulering.
Följande arbetsg̊ang används för att skapa ett reglersystem som tar hänsyn till
integratoruppvridning:

1. En regulator tas fram (via n̊agon linjär designmetod) för att ge bra reglering
för systemet utan styrsignalsbegränsning. Regulatorn skall inneh̊alla n̊agon
form av integrerande del.

2. Mättning i styrsignalen införs och integratoruppvridning uppst̊ar.

3. Anti-windup införs för att hantera integratoruppvridningen, helst utan att
reglersystemets prestanda försämras alltför mycket.

1



2 Inledning

Utöver metoder som hanterar integratoruppvridning undersöks modellbaserad
prediktionsreglering (MPC), en metod som kan ta hänsyn till begränsningar i bl.a
styrsignalen explicit och därmed undvika att problemet med integratoruppvridning
ens uppst̊ar.



Kapitel 2

Teori

Mättning i styrsignalen till ett system leder i bästa fall till ett l̊angsammare upp-
förande (jämfört med omättade fallet) och i värsta fall till ett instabilt uppförande.
Problemet med integratoruppvridning ligger i den linjära regulatorsyntesen. Nor-
malt skapas en linjär regulator (vanligtvis av PID-typ) för att fungera bra ihop
med ett linjärt (omättat) system. När sedan mättning införs i styrsignalen är sy-
stemet inte längre linjärt och den linjära regulatorn funkar i många fall inte s̊a
bra som förväntat. Främst kan man se att I-delen hos regulatorn växer sig alltför
stor, s.k. integratoruppvridning (eng. windup). Intuitivt kan man förklara integ-
ratoruppvridning som att regulatorn är designad för en viss stigtid. När sedan en
mättning finns i insignalen minskar inte felet s̊a fort som man förutsatt eftersom
styrsignalen inte kan bli tillräckligt stor. Detta leder i sin tur till att regulatorns
I-del räknas upp under en längre tid än beräknat och vid noll fel f̊as ett större
värde än beräknat. I bästa fall f̊ar systemet ”bara” en alltför stor översläng, men i
värsta fall blir överslängen s̊a stor att en ansenlig integratoruppvridning sker även
när regulatorn g̊ar tillbaka fr̊an överslängen mot noll fel. Blir nu underslängen stor
nog för att skapa en tillräcklig integratoruppvridning kommer systemet att hamna
i självsvängning eller bli instabilt (se figur 2.1). Det finns flera sätt att motverka
de problem som mättning i styrsignalen för med sig, och i denna rapport kommer
tv̊a angreppssätt att tas upp:

• Anti-windup, innefattar ett antal metoder för att motverka integratoruppvrid-
ning hos linjära regulatorer med I-verkan. Bygger p̊a principen att skapa en
regulator som fungerar bra i det omättade fallet. När mättningen sedan läggs
till systemet införs n̊agon form av kompensator för att motverka integra-
toruppvridning.

• Modellbaserad prediktionsreglering (MPC). I stället för att skapa en linjär re-
gulator och sedan försöka kompensera bygger denna metod p̊a att göra rätt
redan fr̊an början. Designmetoden bygger p̊a tillst̊ands̊aterkoppling, där den
linjära återkopplingen bestäms m.h.a linjärkvadratisk optimering. Optime-
ringen sker kontinuerligt on-line och kan ta hänsyn till begränsningarna i

3



4 Teori

styrsignalen, samtidigt som felet över tiden och andra optimeringskriterier
kan minimeras.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
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12

Figur 2.1. Stegsvar för mättat och omättat (punktat) system. Överslängen hos mättade
systemet blir lite större än steget och skapar en undersläng som är ytterligare lite större
o.s.v.

2.1 Anti-windup

Alla metoder för att hantera integratoruppvridning som tas upp i detta avsnitt
är av typen ”modified realizations”, vilket innebär att de är modifikationer av
redan framtagna regulatorstrukturer med syftet att p̊a n̊agot sätt h̊alla regulatorn
stabil. Eftersom integratoruppvridning bara sker när styrsignalen är mättad är det
rimligt att modifikationen bara är aktiv under styrsignalsmättning. Följande anti-
windupmetoder kommer att tas upp i denna rapport:

• Villkorlig integration.

• Observatörsbaserad anti-windup.

• Tracking (följemod).

• IMC (internal model control).

• Insignalsbegränsande metoder.

Villkorlig integration

Ett enkelt sätt att bli av med problemet med integratoruppvridning är att helt
enkelt stänga av I-delen, eller uppdateringen av I-delen, i vissa lägen. Det finns
flera varianter av villkorlig integration. N̊agra av dessa är:
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1. Sluta integrera när felet är för stort, d.v.s när |e(t)| > e0, där e0 är en
konstant.

2. Sluta integrera när utsignalen mättar.

3. Sluta integrera när utsignalen mättar och felet och referensen har samma
tecken.

4. Begränsa storleken p̊a I-delen s.a. |vi| 6 vi0 , där vi är I-delens bidrag till
styrsignalen och vi0 är en konstant.

5. Sluta integrera och tilldela I-delen ett förbestämt eller framräknat värde när
n̊agot villkor är uppfyllt.

Punkt fyra och fem är klasser av metoder, medan punkt ett till tre är exakta
beskrivningar av metoder. Punkt ett och tv̊a är skolboksexempel och används sällan
i verkligheten [7]. Samtliga av dessa metoder är olinjära.

Observatörsbaserad anti-windup

Ett sätt att behandla integratoruppvridning är att se problemet som ett resultat
av att regulatorns utsignal och systemets insignal skiljer sig åt d̊a systemet g̊ar
i mättning. Lösningen ligger allts̊a i att observera, och kompensera för, denna
skillnad. Detta kan göras genom att jämföra önskad styrsignal och aktuell insignal
till systemet. Denna jämförelse ligger till grund för hur regulatorns tillst̊and skall
uppdateras för att önskad styrsignal skall närma sig systemets insignal.

I tillst̊andsformulering ses en tillst̊andsregulator som en kombination av en ob-
servatör och en tillst̊ands̊aterkoppling. Detta ger idéer om hur anti-windup borde
inkluderas i en regulator. Hos en regulator baserad p̊a en tillst̊andsobservatör är al-
la regulatorns tillst̊and stabila om observatören använder den mättade styrsignalen
och processens utsignal för att rekonstruera processens tillst̊and. Därför kommer
inte integratoruppvridning att uppst̊a hos en s̊adan regulator även om den mättar.
Betrakta följande regulator (p̊a tillst̊andsform):

ẋ = Fx + Grr − Gyy
v = Hx + Drr − Dyy
u = Sat(v)

Det generella sättet att undvika integratoruppvridning är att återkoppla fr̊an u−v:

ẋ = Fx + Grr − Gyy + M(u − v) ⇒
ẋ = (F − MH)x + (Gr − MDr)r − (Gy − MDy)y + Mu
v = Hx + Drr − Dyy
u = Sat(v)

Detta har samma struktur som en vanlig observatör med tillst̊ands̊aterkoppling,
varav benämningen ”observatörsbaserad anti-windup” eller ”observer approach”.
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Figur 2.2. Observatörsbaserad anti-windup, blocket W återkopplar u − v och har till
uppgift att kompensera för mättad styrsignal och integratoruppvridning.

Regulatorn utan anti-windup kan skrivas p̊a överföringsform enligt:

V (s) = Fr(s)R(s) − Fy(s)Y (s) =
(H(sI − F )−1Gr + Dr)R(s) − (H(sI − F )−1Gy + Dy)Y (s)

Med återkoppling fr̊an u − v enligt ovan blir detta:

V (s) = Fr(s)R(s) − Fy(s)Y (s) + W (s)(U(s) − V (s)) =
Fr(s)R(s) − Fy(s)Y (s) + H(sI − F )−1M(U(s) − V (s))

Anti-windupdelen kan allts̊a brytas ut ur övriga regulatorn som ett block för sig,
och kan skrivas:

W (s) = H(sI − F )−1M

I figur 2.2 ses en bild p̊a hur anti-windupmekanismen fungerar som ett tillägg
till regulatorn. Om styrsignalen inte är mättad är insignalen till observatören noll,
och den uppdateras allts̊a inte. Hos vanliga PID-regulatorer utan förfiltrering av

referensen är Fr = Fy. W brukar väljas till
(2ω0ξ−N/Td)s+ω2

0

s(s+N/Td) [7]. Variabeln ξ är

relativ dämpning och brukar väljas till ett. N och Td är termer fr̊an regulatorns
D-del. I [7] finns diverse designregler för ω0 s̊asom:

ω0 = max( 1
2Td

, 2
Ti

) och ω0 = max( 1
2Td

, 1√
TiTd

).

Dessa fungerar olika bra beroende p̊a regulatorstruktur. De kan dock ge bra start-
värden för ω0, som sedan kan finjusteras.

Tracking (följemod)

Tracking, eller följemod, är egentligen bara ett särfall av den observatörsbaserade
lösningen. Tanken är att bara stabilisera instabila tillst̊and , d.v.s integratorn (eller
integratorerna i flervariabla fallet), medan övriga tillst̊and lämnas op̊averkade. Det
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har visat sig fördelaktigt att inte nollställa I-delen direkt utan att l̊ata den mins-
kas dynamiskt med en tidskonstant Tt. En av fördelarna med detta är att anti-
windupen är linjär (till skillnad fr̊an villkorlig integration som ocks̊a bara p̊averkar
I-delen) och man f̊ar därför bara en olinjäritet i systemet, nämligen mättningen.
I figur 2.3 ses en skiss p̊a hur tracking bara p̊averkar regulatorns I-del, och bara
uppdateras vid mättning. Som nämnt ovan är allts̊a tracking bara ett särfall av
observatörsmetoden, med W = 1

sTt
.

y

e

e

v u

 

W

 

SystemSaturation

 

PD−del

 

I−del

Figur 2.3. S̊a länge styrsignalen är mättad (u − v 6= 0) kommer regulatorns I-del att
räknas ner, och p̊a s̊a vis minskas styrsignalen tills mättningen släpper.

IMC (internal model control)

Idén med IMC är att bygga in modellen av systemet i regulatorn (internal model)
och sedan återkoppla skillnaden mellan beräknad och verklig utsignal. Figur 2.4
visar hur IMC fungerar. För enkelhets skull väljs Q1 = Q2 = Q. Idealt skulle Q

u y

ymod

r
Q1

Q2

Gmod

G

Figur 2.4. Modellen byggs in i regulatorn och modellavvikelsen återkopplas

väljas som G−1 (ger S = 0 och Gc = I), men detta är omöjligt av flera orsaker.
Hos de flesta fysikaliska system har G fler poler än nollställen och i dessa fall kan
Q väljas som:

Q(s) = 1
(λs+1)n G−1(s).

där n väljs s̊a att täljarens gradtal är mindre eller lika med nämnarens. λ är en
designparameter som justerar systemets bandbredd. För system med mättning i
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styrsignalen kan IMC modifieras s̊a att modellen inkluderar mättningen och p̊a s̊a
sätt tar regulatorn hänsyn till styrsignalsbegränsningen (se figur 2.5). Som ett ex-
empel p̊a hur regulatorn med mättning i modellen tar hänsyn till denna begränsning
kan ett första ordningens system betraktas:

Gmod(s) = G(s) = 1
s+1

Vi förutsätter här att modellen överensstämmer med verkliga systemet. Enligt
tidigare skulle vi idealt sett införa:

Q(s) = 1
(λs+1)n S(s)−1

där S(s) är systemet inklusive mättningen, men d̊a ingen invers finns till mättnings-
funktionen används bara systemets invers. Detta ger:

Q(s) = s+1
(λs+1)

Med r = 0 gäller att:

v = − s+1
λs+1y + 1

λs+1u.

När mättningen inte är aktiv, d.v.s när u = v, gäller:

(1 − 1
λs+1 )v = − s+1

λs+1y ⇒ v = − s+1
λs y.

Detta svarar mot en PI-regulator (med Ki = Kp = 1/λ). Skulle däremot mättningen
vara aktiv gäller u = ±umax=konstant. Detta ger:

v = − s+1
λs+1y ± 1

λs+1umax.

Integrationen är i detta fall försvunnen och vi har allts̊a f̊att en regulator där
integratorn inte är aktiv under mättning.

v

u

y

ymod

r u

Saturation

Saturation

Q

Gmod

G

Figur 2.5. Mättade systemet, med mättningen inbyggd i modellen..



2.2 MPC 9

Insignalsbegränsande metoder

Idén med insignalsbegränsande anti-windup är att begränsa insignalen till regula-
torn p̊a ett s̊adant sätt att styrsignalen aldrig g̊ar utanför mättningsgränsen. Ett
enkelt sätt att försöka uppn̊a detta är att l̊agpassfiltrera referenssignalen, för att f̊a
ner hastigheten p̊a systemet, men detta garanterar ju inte att systemet inte mättar.
För att undvika att systemet saktas ner d̊a mättning inte riskerar att uppträda kan
en väljare införas för att bara p̊averka stora signaler. Detta garanterar fortfarande
inte att mättning inte uppst̊ar och faktum är att ingen modifiering av referensen
kan ge en s̊adan garanti eftersom störningar fortfarande kan leda till mättning och
därigenom integratoruppvridning.

Kapasouris metod

Kapasouris (1988) föresl̊ar en typ av insignalsbegränsare för det flervariabla fallet.
Idén g̊ar ut p̊a att en diagonal förstärkning λ(t) placeras p̊a ing̊angen till regulatorn,
där 0 ≤ λ(t) ≤ 1. Storleken p̊a λ bestäms p̊a n̊agot sätt s.a. styrsignalen inte mättar
(se figur 2.6).

v u

x

ye
G(s)

System

N

K(s)

Regulator Mättning

−K−

P
S
frag

rep
lacem

en
ts

λ(t)
emod

r

Figur 2.6. Vid mättning skalar blocket N ner felet e faktorn λ s.a. emod precis mättar
styrsignalen. Mättning detekteras eftersom N känner till alla regulatorns tillst̊and x samt
mättningsgränserna.

2.2 MPC

MPC (model based predictive control), eller modellbaserad prediktionsreglering, är
en reglerstrategi som explicit kan ta hänsyn till begränsningar i (bland annat) styr-
signalen. Idén är att till stor del använda de möjligheter till prediktion av systemets
framtida uppförande som modellen av systemet erbjuder. Genom att ställa upp ut-
tryck för systemets framtida uppförande, som funktion av bl.a. nuvarande tillst̊and
och framtida styrsignaler, kan man beräkna de framtida styrsignaler som behövs
för att styra systemet p̊a ett bra sätt. Med systemet p̊a (tidsdiskret) tillst̊andsform
kan de framtida tillst̊anden skrivas:
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x(k + 1) = Ax(k) + Bu(k)

y(k) = Cx(k)

där x(k) är en vektor om systemet har mer än ett tillst̊and. Även u(k) och y(k)
kan vara vektorer för att täcka in flervariabla fallet i modellen.

Detta ger en prediktion av systemets tillst̊and en sampel framåt i tiden, givet
x(k) och u(k). Om man nu använder denna modell rekursivt kan en tv̊astegs-
prediktion skapas:

x(k + 2) = Ax(k + 1) + Bu(k + 1) = A2x(k) + ABu(k) + Bu(k + 1)

Utvecklar man detta resonemang lite kan en N-stegsprediktion genereras som funk-
tion av x(k) och u(k), u(k + 1), . . . , u(k + N − 1). Med matriserna:

U =











u(k)
u(k + 1)

...
u(k + N − 1)











, X =











x(k + 1)
x(k + 2)

...
x(k + N)











H =











A
A2

...
AN











, S =











B 0 · · · 0
AB B · · · 0
...

...
. . .

...
AN−1B AN−2B · · · B











kan N-stegsprediktionen skrivas:

X = Hx(k) + SU

Nu kan allts̊a en styrsignalssekvens U bestämmas som ger dom tillst̊and X man vill
ha över en viss tid framåt. Vilka tillst̊and vill man d̊a ha? Helst skulle ju x(k) g̊ar
mot origo s̊a fort som möjligt, men detta skulle ju kräva enorma insignaler. P̊a n̊agot
sätt måste allts̊a önskan att snabbt f̊a tillst̊anden till origo vägas mot önskan att
använda små (eller i alla fall realiserbara) insignaler. Ett sätt att skapa en avvägd
sekvens av önskade framtida tillst̊and och dess korresponderande styrsignaler är att
använda linjärkvadratisk optimering. Ett exempel där linjärkvadratisk optimering
används i reglertekniken är LQR [4], som g̊ar ut p̊a att skapa en regulator som
minimerar följande prestandamått (i diskret tid).

min
u

∞
∑

k=0

‖x(k)‖2
Q1

+ ‖u(k)‖2
Q2

Detta optimeringsproblem kan lösas genom att finna en analytisk funktion (ric-
catiekvationen [4]) som minimerar kriteriet. Denna reglerstrategi kan dock i prin-
cip inte ta hänsyn till bivillkor p̊a optimeringen, problemet att hitta en analytisk
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funktion som tar hänsyn till bivillkor p̊a styrsignalen är i princip olöst. Ett annat
angreppsätt är att se problemet som ett optimeringsproblem i variablerna u(k).
Inte heller detta problem g̊ar att lösa eftersom det skulle ge ett oändligt antal
frihetsgrader (oändlig summa ⇒ oändligt antal styrsignaler). Genom att trunkera
den oändliga summan och bara prediktera (och optimera) systemets uppförande
över en ändlig tid kan detta problem lösas och prestandamåttet blir d̊a istället:

min
umin≤u≤umax

Hp−1
∑

j=0

‖x(k + j + 1)‖2
Q1

+ ‖u(k + j)‖2
Q2

Trunkeringsgränsen Hp kallas prediktionshorisont och denna brukar väljas s̊a att
systemets insvängningsförlopp täcks in (insvängningstid = samplingstid · predik-
tionshorisont). Detta prestandamått kan enkelt uttryckas i variablerna X och U
genom att införa matriserna:

Q1 =











Q1

Q1

. . .

Q1











, Q2 =











Q2

Q2

. . .

Q2











Nu gäller

Hp−1
∑

j=0

‖x(k + j + 1)‖2
Q1

+ ‖u(k + j)‖2
Q2

= XTQ1X + UTQ2U =

(Hx(k) + SU)TQ1(Hx(k) + SU) + UTQ2U

Med lite arbete kan detta uttryck skrivas om s̊a att det g̊ar att lösa med kvadra-
tisk programmering (linjära bivillkor och kvadratisk målfunktion). Matlab har en
funktion, quadprog, som kan lösa problem p̊a formen

min
x

1

2
xT Hx − fT x

med bivillkoret Ax ≤ b. Om MPC-problemet skrivs om p̊a denna form kan opti-
meringen allts̊a enkelt lösas i Matlab. MPC-problemet ser ut p̊a följande sätt:

min
U

(Hx(k) + SU)TQ1(Hx(k) + SU) + UTQ2U

under bivillkor umin ≤ u ≤ umax. Den första kvadratiska termen kan utvecklas:

(Hx(k) + SU)TQ1(Hx(k) + SU) =

xT (k)HTQ1Hx(k) + 2xT (k)HTQ1SU + UT STQ1SU

Termen xT (k)HTQ1Hx(k) är konstant i U och försvinner. Om termen UTQ2U nu
läggs till och summan divideras med tv̊a f̊as:

min
U

1

2
UT (STQ1S + Q2)U + (STQ1Hx(k))T U
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med bivillkor umin ≤ u ≤ umax.
Detta är målfunktionen s̊a som Matlab vill ha den. Nu återst̊ar bara att skriva

bivillkoren p̊a rätt form. Dessa kan delas upp i olikheterna:

u(k + j) ≤ umax

−u(k + j) ≤ umin

Bivillkoren radas upp längs prediktionshorisonten och vi f̊ar:





















I
. . .

I
−I

. . .

−I





















U ≤





















umax

...
umax

umin

...
umin





















⇔ AuU ≤ bu

Nu kan allts̊a den optimala styrsignalssekvensen över prediktionshorisonten beräknas.
I Matlab blir detta:

U = quadprog(S′ ∗ Q1 ∗ S + Q2, S
′ ∗ Q1 ∗ H ∗ x,Au, bu)

Med detta tillvägag̊angssätt kan allts̊a en styrsignalssekvens skapas som garanterar
att styrsignalen inte mättar. Detta gäller å andra sidan bara s̊a länge modellen
av systemet är perfekt och inga störningar p̊averkar systemet. Skulle ett modellfel
finnas skulle de predikterade och de verkliga tillst̊anden driva fr̊an varandra med
tiden. För att komma tillrätta med detta problem appliceras bara första elementet i
styrsignalssekvensen. Efter att ha mätt eller uppskattat vilka tillst̊and systemet har
efter att denna styrsignal ställts ut räknas en ny styrsignalssekvens ut p̊a samma
sätt som tidigare och första elementet läggs ut som styrsignal. Följande algoritm
beskriver förfarandet punktvis:

1. Vid tiden t = k mäts (eller skattas) systemets tillst̊and.

2. Systemets framtida tillst̊and X uttrycks nu som funktioner av mätt tillst̊and
x(k) och framtida styrsignaler U .

3. Det viktade kriteriet minimeras m.a.p. U .

4. Första elementet i U läggs ut.

5. Vänta till tiden t = k + 1 och g̊a till punkt 1.

Om man tittar p̊a denna reglerstrategi syns det att man i princip har öppen styr-
ning mellan samplingpunkterna. Detta gäller förvisso alla samplande regulatorer
men som förklaras senare är det ofta sv̊art att ha liten sampeltid med denna regler-
strategi. Detta leder till en ganska stor grad av öppen styrning vilket kan vara en
nackdel (det tar t.ex. längre tid att reagera p̊a störningar och förändringar i re-
ferenssignal). Orsaken till den förh̊allandevis l̊anga sampeltiden är att det tar tid
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att beräkna styrsignalssekvensen U . Det finns ingen mening att sampla fortare
än beräkningstiden eftersom det d̊a inte finns n̊agot första element att ställa ut.
Det faktum att MPC är väldigt beräkningskrävande har lett till att reglerstrate-
gin har lämpat sig bäst till väldigt l̊angsamma processer med stor samplingstid
(exempelvis petrokemiska processer). Man ser ganska enkelt att matriserna (och
vektorerna) växer sig väldigt stora när prediktionshorisonten blir längre. Detta
resulterar i att beräkningstiden blir längre. L̊angsamma processer (med l̊ang samp-
lingstid) har allts̊a fördelen att dom ger mer tid (i förh̊allande till sampeltiden)
att lösa optimeringsproblemet. Försöker man minska sampeltiden och samtidigt
beh̊alla prediktionshorisonten f̊ar man b̊ade ett större problem (i antal fria variab-
ler) och mindre tid att lösa detta. I takt med att datorer och optimeringsalgoritmer
blir att snabbare kan dock allt snabbare processer regleras med MPC och exempel
finns p̊a lyckade implementeringar p̊a bl.a. antisladdsystem.

Det finns många sätt att utvidga MPC utöver det som nämnts hittills och ge-
neraliteten hos metoden är ytterligare en styrka den har. N̊agra av utvidgningarna
är:

• Införande av referenssignal.

Som nämnt tidigare kan reglerfelet införas som tillst̊and och detta kräver att
referenssignalen tas med i uttrycken. Aktuell referenssignal kan mätas sam-
tidigt som tillst̊anden, men även framtida referenssignaler behövs ju för att
prediktera framtida uppförande. I de flesta fall är förvisso framtida referens-
signaler okända och i dessa fall brukar man anta att referenssignalen h̊aller
sig konstant över prediktionshorisonten. I de fall där framtida referenssignaler
faktiskt är kända, s̊asom banföljning, kan detta å andra sidan utnyttjas med
stor fördel. Prestandamåttet blir med denna modifikation:

Hp−1
∑

j=0

‖x(k + j + 1) − r(k + j + 1)‖2
Q1

+ ‖u(k + j)‖2
Q2

• Införande av integralverkan.

MPC som den hittills presenterats har ingen form av integralverkan. Detta
innebär att stationära fel kan uppst̊a hos vissa system eller vid störningar.
Man kan visa att genom att bestraffa ändringar i styrsignalen istället för
beloppet f̊as en form av integralverkan. Ändringen i prestandamåttet blir i
detta fall (med modifikation för referenssignal):

Hp−1
∑

j=0

‖x(k + j + 1) − r(k + j + 1)‖2
Q1

+ ‖u(k + j) − u(k + j − 1)‖2
Q2

Ett annat sätt att införa integralverkan är först̊as att skapa ett tillst̊and som
är integralen av felet över tiden och sedan straffa detta.

• Bivillkor p̊a utsignalen.

Ibland kan man tänkas vilja ha bivillkor även p̊a utsignalen. Exempel p̊a
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detta kan vara säkerhetsgränser av olika slag vilka inte f̊ar överträdas. Detta
skulle kunna skrivas som villkoret:

y ≤ ymax

Utsignalssekvensen kan skrivas Y = C(Hx(k) + SU), vilket ger:

C(Hx(k) + SU) ≤







ymax

...
ymax







Detta kan i sin tur skrivas som ett linjärt bivillkor i U

CSU ≤







ymax

...
ymax






− CHx(k) ⇔ AyU ≤ by

Nu kan villkoren p̊a b̊ade insignal och utsignal skrivas ihop med bivillkoret

[

Au

Ay

]

U ≤

[

bu

by

]

P̊a detta sätt kan alla bivillkor som g̊ar att uttrycka linjärt i U skrivas, vilket
innebär att generaliteten hos MPC ökar ytterligare.

• Införande av styrsignalshorisont.

Storleksordningen p̊a (och därmed beräkningstiden för) optimeringsproble-
met som måste lösas varje sampel är till stor beroende p̊a längden av styr-
signalssekvensen U . Ett sätt att minska beräkningstiden men änd̊a beh̊alla
längden p̊a prediktionshorisonten är att införa en styrsignalshorisont Hu.
Denna väljs kortare än prediktionshorisonten. För att nu f̊a matrisoperatio-
nerna att g̊a ihop måste vissa antaganden göras om hur styrsignalen uppför
sig efter Hu. Tv̊a vanliga antaganden är

u(k + j) = 0 ∀j > Hu

u(k + j) = u(k + Hu) ∀j > Hu

Det första antagandet, att styrsignalen kommer vara noll efter styrsignalsho-
risontens slut, lämpar sig bra för system med inbyggd integralverkan. Dessa
kan ju h̊alla sig stationära (och därigenom beh̊alla noll eller litet fel) med noll
insignal. Det andra antagandet, där styrsignalen h̊alls konstant efter styrsig-
nalshorisontens slut, lämpar sig bättre för system utan integrator. För att
h̊allas stationära behöver ju denna typ av system en nollskild styrsignal. Den
signal som uppn̊atts vid styrsignalshorisontens slut kan tänkas ligga nära eller
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p̊a det stationära värdet. Styrsignalssekvensen fram till styrsignalshorisonten
kan skrivas

UH =











u(k)
u(k + 1)

...
u(k + Hu + 1)











Hela styrsignalssekvensen kan nu skrivas som

U = ΩHUH

där ΩH är
























I
I

. . .

I
0 . . . 0 0
...

...
...

0 . . . 0 0

























i fallet där u(k + j) = 0, ∀j > Hu antas och

























I
I

. . .

I
0 . . . 0 I
...

...
...

0 . . . 0 I

























om man antar att u(k + j) = u(k + Hu), ∀j > Hu.
Med olika ΩH kan mängder av olika antaganden om U´s uppförande göras.

Dessa och även andra möjliga utvidgningar gör som sagt MPC till ett väldigt
generellt ramverk. Många av parametrarna, som t. ex. samplingstid, prediktions-
horisont, styrsignalshorisont, bivillkor och antaganden om diverse variablers fram-
tida uppförande kan ses som designparametrar. Detta innebär att man även om
den matematiska bakgrunden till reglerstrategin är komplicerad kan ha en intuitiv
först̊aelse för hur det hela hänger ihop. P̊a grund av detta har MPC f̊att ett stort
genomslag i industrin. En viktig faktor som talar emot MPC är ju att metoden
är datorkrävande. Detta problem h̊aller å andra sidan p̊a att växa bort d̊a b̊ade
datorer och optimeringsmetoder blir snabbare.
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2.3 Stabilitet

Stabilitet är en viktig aspekt inom reglerteknik. Det spelar inte s̊a stor roll om
man lyckas ta fram ett system med bra uppförande under en tid om det sedan blir
instabilt. Meningen med anti-windup är ju att stabilisera instabila tillst̊and hos
systemet, främst alltför stora integratordelar. Hur kan man d̊a bevisa att systemet
verkligen har blivit stabilt? De metoder som normalt används för linjära system,
s̊asom t.ex. Nyquistkriteriet och positiv fasmarginal [3] fungerar ju inte p̊a system
med mättning (eftersom mättningen är olinjär). Finns det bara en olinjäritet i sy-
stemet kan dock en utvidgning av Nyquistkriteriet, cirkelkriteriet [4], användas.
Detta kriterium visar sig dock vara alltför restriktivt (i mättningsfallet) för att
bevisa att systemet stabilt. Detta medför inte att systemet nödvändigtvis är insta-
bilt. Ett mindre restriktivt kriterium, Popovkriteriet [1, sid. 145-146], kan däremot
säga mer om systemets stabilitet. Kriteriet bygger p̊a att systemet delas upp i en
del som inneh̊aller olinjäriteten (mättningen i detta fall) och en del som inneh̊aller
resten av systemet (se figur 2.7).

Saturation

system

Gp

Figur 2.7. Systemet delas upp i en linjär och en olinjär del.

För tracking och observatörsbaserad anti-windup kan Gp skrivas:

Gp = W−FG
W+1

där W är anti-windup-blocket, F är regulatorn och G är processen (se figur 2.2).
Stabiliteten kan nu undersökas genom att ωIm(Gp(iω)) plottas mot Re(Gp(iω)).

Om en linje med lutningen 1
η (η > 0) kan dras genom punken − 1

K utan att

skära kurvan är det olinjära systemet stabilt (se figur 2.8). K är en parame-
ter som bestäms av olinjäriteten p̊a s̊a sätt att den senare begränsas av x-axeln
och en linje med lutning K (se figur 2.9). För en mättning är K = 1 eftersom
mättningsfunktionen begränsas av x-axeln och en linje med lutning 1. Bevisen runt
popovkriteriet återfinns i [1].

Ett annat sätt att undersöka systemets stabilitet redogörs för i nästa avsnitt.
Gemensamt för samtliga av dessa metoder är att de bygger p̊a att regulatorn,
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Figur 2.8. Exempel p̊a hur Popovkriteriet fungerar. Det g̊ar att finna ett positivt tal η
s̊adant att en linje med lutning 1/η kan dras igenom punkten 1/K utan att skära kurvan.
I detta fall skulle allts̊a systemet Gp vara stabilt om det återkopplades med en olinjäritet
med värdet K.

Figur 2.9. Olinjäriteten begränsas av x-axeln och en linje med lutning K

systemet och anti-windup-metoden är linjära. Dessutom antas att det bara finns
en olinjäritet, i v̊art fall mättningen. Det första antagandet gäller inte för villkorlig
integration, eftersom denna metod är olinjär. Stabiliteten hos villkorlig integration
kommer därför inte att behandlas analytiskt i denna rapport.

När det gäller MPC är det sv̊art att analytiskt bevisa stabilitet. Det finns inga
enkla samband mellan designparametrarna och systemets stabilitet. Ett sätt att
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bevisa systemets stabilitet är att via bivillkor garantera att systemet hamnar i
ett stablit omr̊ade inom prediktionshorisonten. Detta kan å andra sidan leda till
sämre reglering eftersom man inför oönskade bivillkor. I värsta fall kanske det
inte ens g̊ar att hamna i ett stationärt omr̊ade inom prediktionshorisonten och d̊a
har man skapat ett olösligt optimeringsproblem. Av dessa orsaker kommer ingen
stabilitetsanalys att göras p̊a MPC.

2.4 Ett generellt ramverk för anti-windup.

De anti-windup-metoder som presenterats hittills är till sin natur ganska ad-hoc-
mässiga. Även om de har en matematisk förklaring har de i många fall tagits fram
för att lösa ett specifikt problem eller typ av problem. I många fall saknas en
matematisk analys för hur designparametrarna skall ställas in. Det finns förvisso
tumregler och empiriska analyser, men behovet av ett matematiskt baserat ramverk
har till stor del förblivit otillfredsställt. I artikeln ”A unified framework for the
study of anti-windup designs” [5] behandlas mycket av detta och ett referat av
denna artikel är därför p̊a sin plats.

Eftersom problemet med integratoruppvridning redan förklarats kommer den
delen av artikeln g̊as igenom ganska kortfattat. Inte heller stötfri överg̊ang kommer
tas upp noggrannare. Fokus hos rapporten ligger i att skapa ett generellt ramverk
för att behandla olika varianter av anti-windup (och stötfri överg̊ang). Grunden till
arbetet är att trots att många anti-winduplösningar fungerar bra finns det stora
brister i den analytiska bakgrunden och generaliteten hos dessa. Specifikt gäller:

• Inga försök har gjorts för att formalisera de existerande teknikerna och ta
fram generella analys- och syntesmetoder.

• Med n̊agra f̊a undantag finns inga rapporter om rigorösa stabilitetsanalyser i
n̊agon generell mening.

• Robusthetsaspekten har till stor del ignorerats.

• Utvidgningar till MIMO-fallet har inte gjorts fullt ut. Mättning kan i MIMO-
fallet orsaka en förändring i insignalsriktningen, vilket kan f̊a katastrofala
följder.

• En stor lucka i existerande litteratur är en tydlig framställning av hur man
skall g̊a tillväga för att f̊a en acceptabel prestandaförsämring (i n̊agon generell
mening), samt vilka nackdelar det för med sig att uppn̊a detta.

Förvisso kan optimal reglering (t.ex. MPC) användas, men denna är relativt
komplicerad och d̊a mättning är en förh̊allandevis enkel olinjäritet kommer an-
greppsättet ”ta fram en regulator som fungerar bra i omättade fallet, och när
sedan mättningen läggs till systemet införs (linjär) anti-windup” att användas.

Överg̊ang mellan överföringsfunktion och tillst̊andsform enligt:

G(s) = C(sI − A)−1B + D
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kommer även att skrivas:

G(s) =

[

A B
C D

]

Problembeskrivning

I figur 2.10 ses överst ett idealiserat reglersystem. Reglerproblemet kan formuleras
”h̊all reglerfelet e litet trots ändringar i referensen r och störningar d”. I mitten-
systemet har en mättning lagts till och processens insignal u är inte alltid lika
med regulatorns utsignal v. Denna olikhet är orsaken till försämringar i systemets
uppförande , t.ex. integratoruppvridning. Anti-windup-problemet innefattar desig-
nen av Km. Den uppmätta eller skattade signalen u ger information om olinjäriteten
och återkopplas till den modifierade regulatorn Km. Detta ses längst ner i figuren.
De kriterier som ställs p̊a Km är:

• Det olinjära slutna systemet måste vara stabilt.

• När u = v, d.v.s. när mättningen inte är aktiv skall det modifierade systemet
uppföra sig som det linjära.

• Det återkopplade systemet skall (med mättning) ha en acceptabel prestan-
daförsämring, jämfört med det omättade.

r e y

d

u

r e y

d

uv

r e y

d

uv
G(s)

System  

G(s)

System 

G(s)

System

Saturation 

Saturation

Km(s)

Regulator
 

K(s)

Regulator

K(s)

Regulator

Figur 2.10. Det linjära systemet (överst), systemet med mättad styrsignal (mitten) och
mättade systemet med anti-windup (längst ner).

Systemet skrivs över p̊a en annan form och i figur 2.11 ses detta i n̊agra olika
utvecklingssteg. Överst visas det linjära systemet. P är här processen och K är
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regulatorn. Alla externa insignaler till systemet [r d]T sammanfattas till w. z är
reglervariablerna (här e). ym är regulatorns ing̊ang, dvs e. u är regulatorns utg̊ang
(styrsignalen), vilken är en intern insignal till P . Överföringsfunktion fr̊an w till z,
Twz, kan skrivas:
Twz = P11 + P12K(I − P22K)−1P21, där

P (s) =

[

P11 P12

P21 P22

]

Underst ses systemet med mättning och anti-windup. Km har här, som tidigare,
ersatt K. Pm ersätter P och ym utvidgas till y = [ym um]T . Här är:

Pm =





P11 P12

P21 P22

P31 P32





och um = P31w + P32v.
Den nya signalen um är den uppmätta eller skattade verkliga insignalen till syste-
met. Skulle mätningen (eller skattningen) av u vara perfekt skulle P31 = 0 och
P32 = I. Liksom i figur 2.10 är den mättade signalen tillgänglig för Km (via y).
Med detta ramverk kan det generella anti-windup-problemet formuleras:
Givet den linjära återkopplingen K(s) (som efterlever givna villkor för det linjära
systemet), skapa Km(s) som stabiliserar det olinjära systemet, efterlever kraven
för det linjära systemet d̊a mättningen är inaktiv samt ger en acceptabel prestan-
daförsämring d̊a mättningen är aktiv.

Uppdelning av Km(s)

I figur 2.12 uttrycks Km som ett LTI-block κm återkopplat med en anti-windup-
operator λ. Än s̊a länge är detta relativt generellt uttryckt eftersom λ kan se ut
i princip hur som helst. κm inneh̊aller den linjära regulatorn K. Anti-windup-
operatorn λ använder sig av information den f̊ar fr̊an κm (via n) för att generera
n̊agon form av anti-windup-handling, ξ, vilken återkopplas till κm. För att skapa
generalitet ges λ full information om κm, inklusive regulatorns tillst̊and x och dess
insignal [y ξ]T . Insignalen till λ kan allts̊a skrivas n = [x ym um ξ1 ξ2]

T ,
där ξ delats upp i tv̊a delar, ξ1 och ξ2. ξ1 p̊averkar κm via dess tillst̊and, medan ξ2

p̊averkar utsignalen v. κm kan skrivas:

κm(s) =





















A B 0 I 0
C D 0 0 I
I 0 0 0 0
0 I 0 0 0
0 0 I 0 0
0 0 0 I 0
0 0 0 0 I
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där

Km(s) =

[

A B
C D

]

Utöver full information har λ full styrbarhet, d̊a den kan p̊averka b̊ade tillst̊and
och utsignal. Nu införs tv̊a kriterier för λ:

1. λ : n → ξ är kausal, linjär och tidsinvariant.

2. ∀ t, u(t) − um(t) = 0 ⇒ ξ(t) = 0.

Det första kriteriet försäkrar att Km(s) kan realiseras som ett LTI-system. Det
visar sig att de flesta existerande anti-windup-lösningar uppfyller detta villkor,
vilket innebär att kriteriet är rimligt även om det är restriktivt.

Det andra kriteriet uppfyller önskemålet att systemet skall vara op̊averkat när
mättningen inte är aktiv. Helst skulle detta kriterium gällt u − v = 0, men d̊a v
inte alltid är tillgänglig måste um användas.
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Figur 2.11. Det omättade systemet (överst) och det mättade systemet med anti-windup
(underst) omskrivna för att passa i ramverket.
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Figur 2.12. Blocket Km i figur 2.11 kan delas upp i blocken κm och λ.

Dessa kriterier innebär b̊ade att λ måste vara en konstant matris och linjär i
um − u, allts̊a:

ξ =

[

λ1

λ2

]

(um − u) =

[

λ1

λ2

]

[

−C −D I 0 −I
]

v = λv.

Om nu λ sätts in i κm f̊as åter systemet längst ner i fig 2.11 med:

Km(s) =
[

U(s) I − V (s)
]

där

V (s) =

[

A − H1C −H1

H2C H2

]

U(s) =

[

A − H1C B − H1C
H2C H2D

]

H1 = λ1(I + λ2)
−1

H2 = (I + λ2)
−1

(I + λ2) f̊ar inte vara singulär, vilket svarar mot att H2 är inverterbar. Man kan
visa att

K(s) = V (s)−1U(s)

för alla H1 och H2 s̊a länge H2 är inverterbar. Under antagandet att (C, A) är
observerbar kan A − H1C’s egenvärden placeras godtyckligt genom valet av H1.
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Om egenvärdena till A − H1C placeras i VHP blir U(s), V (s) och Km(s) stabila.
D̊a global stabilitet är av särskilt intresse kommer fokus att ligga p̊a fallet d̊a Pm,
U(S), V (s) och Km(s) är stabila. Detta p.g.a. att återkopplingen fr̊an mättningen
inte garanterat är stabil om inte b̊ade Km och Pm är det.

Särfall av det generella ramverket

Följande avsnitt kommer att visa att samtliga linjära tidsinvarianta anti-windup-
metoder som använts i rapporten bara är särfall av det generella ramverk som
tagits fram.

Tracking

Betrakta figur 2.3, men l̊at för enkelhets skull blocket PD vara bara P-del. Med
tracking som anti-windup gäller d̊a:

u = K(e − 1
Ti

∫

(e − Ti

KTt
(v − u))dt)

u = sat(v).

Laplacetransformerat blir det:

V = (KE + K
Tis

E − 1
Tts

(V − U))

⇒ V = KTt(1+Tis)
Ti(1+Tts)

E + 1
Tts+1U

Uttryckt i det generella ramverket blir detta:

w =

[

r
d

]

, y =

[

e
u

]

, z = e

Km(s) =
[

KTt(1+Tis)
Ti(1+Tts)

1
Tts+1

]

Pm(s) =





I −I −G(s)
I −I −G(s)
0 0 I





En realisering av denna anti-windup ges av:

Km(s) =

[

− 1
Tt

K
TtTi

(Tt − Ti)
1
Tt

1 K 0

]

vilket svarar mot:

H1 = 1
Tt

, H2 = 1
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Observatörsbaserad anti-windup

L̊at det omättade fallet svara mot översta bilden i figur 2.11. Regulatorn K(s) kan
d̊a skrivas:

ẋ = Ax + Bym

u = Cx + Dy

När mättningen och anti-windup införs gäller att:

ẋ = Fx + Ge + M [u − Hx − De]
v = Cx + De u = sat(v)

Enligt teoridelen, med Gr = Gy = G och Dr = Dy = D. Uttryckt i det generella
ramverket gäller allts̊a:

Km(s) =

[

F − MH G − MD 1
Tt

1 K 0

]

Detta svarar mot att:

H1 = M, H2 = 1

IMC

IMC avs̊ags ursprungligen aldrig att användas mot integratoruppvridning. Trots
det har denna metod potential att fungera till detta, förutsatt att öppna systemet
är stabilt. Hur detta fungerar beskrivs i teoridelen. För att göra saker s̊a generella
som möjligt till̊ats tv̊a frihetsgrader hos regulatorn, Q1 och Q2 (se figur 2.13).
Denna struktur blir i det generella ramverket (enligt övre bilden i figur 2.11):

v u y

ymod

r

d

Q1

Saturation

Q2

Gmod

G

Figur 2.13. IMC med tv̊a frihetsgrader.

w =

[

r
d

]

, z = r − y, ym =

[

r
y

]

P (s) =





I −I −G(s)
I 0 0
0 I G(s)
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K(s) = [(I − Q2Gmod)
−1Q1 − (I − Q2Gmod)

−1Q2].

Med mättningen ges styrsignalen av:

v = Q1r − Q2y + Q2Gmodu.

Uttryckt i det generella ramverket med mättning (undre bilden i figur 2.11) blir
detta:

w =

[

r
d

]

, z = r − y, y =





r
y
u





Pm(s) =









I −I −G(s)
I 0 0
0 I G(s)
0 0 I









Km(s) = [Q1 − Q2 Q2Gmod].

Följande tillst̊andsrealiseringar för Gmod, Q1 och Q2 används:

Gmod(s) =

[

AG BG

CG DG

]

Q1(s) =

[

A1 B1

C1 D1

]

Q2(s) =

[

A2 B2

C2 D2

]

För att underlätta algebran förutsätts att DG = 0. Nu f̊as att:

K(s) =









A1 0 0 B1 0
0 A2 B2CG 0 −B2

BGC1 BGC2 AG + BGD2CG BGD1 −BGD1

C1 C2 D2CG D1 −D2









Km(s) =









A1 0 0 B1 0 0
0 A2 B2CG 0 −B2 0
0 0 AG 0 0 BG

C1 C2 D2CG D1 −D2 0









Identifiering i generella ramverket ger att:

H1 =





0
0

BG





H2 = I

P̊a detta sätt kan samtliga linjära anti-windup skrivas om till att beskrivas i det
generella ramverket.
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Kapitel 3

Experiment och resultat

För att kunna testa och utvärdera hur bra olika anti-windup-metoderna fungerar
har n̊agra av de tidigare nämnda metoderna testats p̊a n̊agra olika system. För
att dessutom kunna undersöka hur störningskänsliga metoderna är läggs ett antal
störningar till systemen. Som en jämförelse kommer även MPC att testas p̊a sam-
ma system med samma störningar. Systemen som används är:

• DC-motor (lägesservo).

• Dubbeltanksystem (reglering av vatten-niv̊a i undre tanken).

• Svagt dämpat fjäder-massa-system (lägesservo).

De tv̊a första systemen (och vissa av deras störningar) är samma system som
används av Lars Rundqwist i hans doktorsavhandling [7], och är valda s̊a för att
ha n̊agot att jämföra med. Det tredje systemet är valt för att kunna studera hur
regulatorer med styrsignalsbegränsning och anti-windup klarar av att reglera d̊aligt
dämpade system. Dessa tre system samt deras störningar redovisas noggrannare
nedan.

DC-motor

DC-motorn (likströmsmotorn) är ett mekaniskt system där utsignalen ses som vin-
kelläget hos motoraxeln. Motorn styrs med ett elektriskt p̊alagt moment, vilket är
begränsat i storlek (mättning). Rent praktiskt åstadkoms momentet med p̊alagd
spänning eller ström och det är denna som i praktiken är begränsad, men detta kan
lika gärna ses som en begränsning i momentet. Motorns överföringsfunktion fr̊an
p̊alagt moment till vinkelläge hos motoraxeln är:

G(s) = 1
s(Js+D)

där J är tröghetsmoment och D en dämpningsfaktor. Med J = 1 och D = 0.01 f̊as:
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G(s) = 1
s(s+0.01)

Styrsignalsbegränsningen är |u(t)| ≤ 0.25, d.v.s det p̊alagda momentet kan inte bli
större (till beloppet) än 0.25 Nm. De störningar som läggs p̊a systemet är:

• Negativ impulsstörning p̊a systemets ing̊ang. Detta motsvarar att motoraxeln
”stöts till”.

• Positiv stegstörning p̊a systemets ing̊ang. Detta motsvarar att ett konstant
moment läggs p̊a motorn utöver övriga signaler, vilket kan ses som en last-
störning.

Dubbeltanksystem

Dubbeltanksystemet best̊ar av tv̊a likadana vattentankar p̊a höjd (se figur 3.1).
B̊ada tankarna har ett h̊al i botten och vatten rinner fr̊an övre tanken till nedre
tanken. Styrsignalen till systemet är vattenflödet till övre tanken och utsignalen är
vattenniv̊an i undre tanken. Överföringsfunktionen fr̊an styrsignal till utsignal blir
vid linjärisering, med beteckningar enligt figur samt att A är tvärsnittsarean p̊a
tankarna:

ẏ(t) = x(t)−z(t)
A , med z(t) = Ky(t) och Laplacetransform f̊as:

sY = X−KY
A ⇒ s(AY + K) = X ⇒ Y = 1

sA+K X

ḣ(t) = u(t)−x(t)
A , med x(t) = Kh(t) och Laplacetransform f̊as:

sH = U−KH
A ⇒ H = 1

sA+K U

X = KH = K
sA+K U ⇒

Y = K
(sA+K)

1
(sA+K)U = 1/A

(s+K/A)
1

(s+K/A)U

med K/A = α och 1/A = β f̊as:

Y
U = G(s) = αβ

(s+α)2

Parametrarna α och β sätts till 0.015 respektive 0.05. Styrsignalsbegränsningen
för detta system är: 0 ≤ u(t) ≤ 1. Störningarna som används i för detta system är:

• Impulsstörning p̊a signalen mellan tankarna, signal d2 i figuren.

• Laststörning p̊a systemets ing̊ang, signal d1 i figuren.

• Frekvensstörning p̊a systemets utg̊ang (mätstörning).
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Fjäder-massa-system

Fjäder-massa-systemet best̊ar av en massa fäst i en fast inspänd fjäder. Parallellt
med fjädern sitter en viskös dämpare (se figur 3.2). Insignal till systemet är kraf-
ten p̊a massan, F . Utsignalen är massans läge, X. Fjäderkonstanten är K och
dämpningskonstanten är δ. Differentialekvationen för systemet blir:

ẍ(t) = F (t)−FFj −Fd, där FFj är fjäderkraften och Fd är kraften fr̊an dämparen.

Med FFj = Kx(t) och Fd = δẋ(t) f̊as:

ẍ(t) = F (t) − Kx(t) − δẋ(t).

Laplacetransformerat blir detta:

Figur 3.1. Skiss över dubbeltanksystemet. Styrsignalen u(t) är inflödet till övre tanken.
Utflödet ur övre tanken är den undre tankens inflöde (x(t)). Systemets utsignal är niv̊an
i undre tanken, y(t). Utflödet fr̊an varje tank är i linjäriserade fallet proportionellt mot
höjden i respektive tank. Pilarna d1 och d2 visar var störningar kan komma in i systemet.
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s2X(s) = F (s) − KX(s) − sδX(s).
Överföringsfunktionen fr̊an F till X blir:

X(s)
F (s) = G(s) = 1

s2+sδ+K

Med K = 1 och δ = 0.1 f̊as överföringsfunktionen:

G(s) = 1
s2+0.1s+1

Den störning som läggs p̊a systemet är en laststörning p̊a -25N som läggs p̊a syste-
met vid tiden t = 50 s och tas bort 20 sekunder senare.

Figur 3.2. Massans läge styrs med kraften F.

3.1 Anti-windup

Här redogörs för hur n̊agra olika val av anti-windup fungerar p̊a ovan nämnda sy-
stem. Regulatorer tas här fram till systemen och är designade för att fungera bra
för det obegränsade systemet. När mättningen sedan läggs till systemet kommer
n̊agra olika anti-windup-metoder att införas och utvärderas. Som mått p̊a hur bra
en metod fungerar används integralen av absoluta felet över tiden (integrated ab-
solute error, AIE), som skall vara s̊a liten som möjligt. I de fall ett stationärt fel
uppträder kommer storleken p̊a felet att tas med i utvärderingen. När metoden
villkorlig integration används är det varianten ”sluta integrera när styrsignalen
mättar” som används, se bilaga A.

DC-motor

Som tidigare nämnt har DC-motorn överföringsfunktionen:

G(s) = 1
s(s+0.01)
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Figur 3.3. Stegsvar för mättade och omättade (punktat) fallet, b̊ade försämring i snabb-
het och en viss integratoruppvridning syns tydligt.

Denna typ av system har vanligtvis ganska liten användning av en regulator med I-
del, eftersom systemet redan inneh̊aller en ren integration. En liten I-del kan dock
komma till användning vid bl.a. rampföljning och konstanta momentstörningar
p̊a motoraxeln. Med detta som bakgrund tas en regulator fram p̊a tillst̊andsform,
vilken sedan ”översätts” till PID-form (med viss modifikation). Systemet p̊a till-
st̊andsform kan skrivas:

ẋ(t) =

[

−0.1 0
1 0

]

x(t) +

[

1
0

]

u(t)

y(t) =
[

0 1
]

x(t)

Där tillst̊and x2 är vinkelläget. Med matlab-kommandot ”place” kan nu en regu-
lator tas fram s̊a att det återkopplade systemets poler placeras godtyckligt. Med
polerna i −2 och −0.7 f̊as den linjära återkopplingsmatrisen L = [ 2.6 1.4 ]. Den-
na återkoppling svarar mot u(t) = r(t)−2.6x1(t)−1.4x2(t) vilket med x1(t) = ẋ2(t)
och x2(t) = y(t) ger att u(t) = r(t) − 1.4y(t) − 2.6ẏ(t). Med modifikationen att
r(t) ocks̊a förstärks 1.4 g̊anger (motsvarar Fr = Fy för P-delen), blir detta en
PD-regulator, där D-delen bara återkopplar fr̊an y(t). PD-regulatorn kan skrivas
(omättat): u(t) = 1.4e(t) − 2.6ẏ(t). En liten I-del p̊a KI = 0.06 införs dessutom.
Stegsvar för b̊ade mättade och omättade fallet ses i figur 3.3.
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Figur 3.4. Mättat (punktat) och omättat system med referensföljning och störningar.
Integratoruppvridning syns tydligt vid t ≈ 80 s.

De anti-windup-metoder som testas p̊a DC-motorn är:

• Villkorlig integration.

• Tracking.

För att f̊a en uppfattning om hur bra de olika metoderna fungerar när systemet
utsätts för störningar har en testcykel skapats, som ser ut p̊a följande sätt:

• Ett steg i referensen p̊a tv̊a radianer vid tiden t = 0 s.

• Negativ impulsstörning p̊a systemets ing̊ang, vid tiden t = 70 s.

• Laststörning p̊a -0.24 Nm läggs p̊a systemets ing̊ang vid tiden t = 130 s.

I figur 3.4 ses hur systemet med och utan mättning fungerar i testcykeln. En
lustig effekt som uppst̊ar här är att det mättade systemet ser ut att klara mo-
mentstörningen vid t = 130 s bättre än det omättade systemet. Detta är dock inte
fallet, utan AIE är större för mättade fallet för 130 s ≤ t ≤ 200 s.

Nu läggs anti-windup till systemet, för att i första hand motverka integra-
toruppvridning, men även andra positiva effekter kan uppst̊a (exempelvis s̊a f̊ar
systemet med villkorlig integration mindre översläng än det omättade systemet).
I figur 3.5 ses det mättade systemet med tracking och villkorlig integration. Tids-
konstanten Tt måste ställas in p̊a n̊agot sätt och i detta fall har Tt helt enkelt valts
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Figur 3.5. Tracking och villkorlig integration (punktat). Tidskonstanten Tt är inställd
för att ge minsta möjliga AIE för just denna testcykel.

s̊a att AIE blir s̊a litet som möjligt (Tt = 20). En god idé är att ställa in Tt s.a.
systemet fungerar bra vid störningar. Allmänt gäller att ett system inställt för att
klara störningar bra även klarar referensföljning bra, det motsatta gäller inte [7].
Om man bara vill bli av med integratoruppvridning är det rimligt att välja Tt s̊a
liten som möjligt (snabb ändring av I-del), men en alltför liten tidskonstant gör sy-
stemet störningskänsligt. Figur 3.6 visar p̊a ett problem med alltför snabb följning.
Efter att en momentstörning p̊a -0.24 Nm införts ligger systemet väldigt nära sin
övre mättningsgräns. Nu läggs ett mätbrus (0.01 sin(10t)) p̊a y(t) vilket leder till
att regulatorn försöker kompensera bort ett fel den tror finns. Regulatorns utsignal
blir i detta fall en sinus men eftersom systemet ligger nära mättningsgränsen kan
inte hela den positiva delen av signalen realiseras. Vad som händer nu är att anti-
windup-delen räknar ner integratorn vid positiva delen av sinusen (nerräkningen
sker snabbare ju mindre Tt är). Medelvärdet av styrsignalen blir allts̊a mindre ju
större Tt är eftersom I-delen blir mindre. Detta resulterar i att ett stationärt fel
uppst̊ar och detta fel växer ju mindre Tt blir.

Integrerade felet över tiden blev i de olika fallen:

• 11.46 för det omättade systemet.

• 34.11 när mättning men inte anti-windup införts.

• 25.35 med mättning och tracking.



34 Experiment och resultat

Figur 3.6. Olika tidskonstanter för tracking har olika fördelar. Tt=40, 20 respektive 10,
räknat fr̊an den översta kurvan och ner̊at. Mindre Tt ger mindre översläng, men större
stationärt fel.

• 26.13 med mättning och villkorlig integration.

För rimliga värden p̊a mätbrusets amplitud (≈ 0.005) blir det inga stationära fel
för vare sig tracking eller villkorlig integration.

Dubbeltanksystem

Dubbeltanken är ett system där ett stationärt fel kommer att uppst̊a om regula-
torn inte har en I-del. För att f̊a med I-delen naturligt tas en regulator av lead-
lag-typ fram. Väljer man parametrarna till denna rätt ing̊ar en ren I-del. Lead-
lag-kompenseringslänken ser ut p̊a följande sätt: U(s) = K s+b

s+bN N s+a
s+ a

M

E(s), med

beteckningar enligt [3]. Parametrarna K, N , b, a och M tas fram genom önskemål
p̊a skärfrekvens för öppna systemet, fasmarginal och felkoeffecienter. Om M = ∞
kan lead-lag-länken partialbr̊aksuppdelas p̊a följande sätt:

KN s+b
s+bN

s+a
s = (K + Ka

b − Ka
bN ) + Ka

s +
1

bN
(KN−K−Ka

b
+ Ka

bN
)s

1

bN
s+1

Med (K + Ka
b − Ka

bN ) = KP , Ka = KI ,
1

bN (KN − K − Ka
b + Ka

bN ) = KD och
1

bN = T kan detta skrivas: KP + KI

s + KDs
Ts+1 , vilket ju är standardform för en

PID-regulator med högpassfiltrerande D-del. Parametrarna K = 5.1286, b = 0.1√
7
,
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N = 7 och a = 0.05 (fr̊an lead-lag-designen) ger PID-regulatorn KP = 5.9040,
KI = 0.0256, KD = 116.6687 och T = 0.2646.

Mättningen i systemet är asymmetrisk enligt: 0 ≤ u(t) ≤ 1. För att visa hur
olika systemet svarar vid steg upp̊at och steg ner̊at görs följande referenssteg för
systemet med ovan nämnd regulator i mättade och omättade fallet:

• Referenssteg p̊a 1 upp̊at vid tiden t = 0 s.

• Referenssteg p̊a 2 upp̊at vid tiden t = 700 s.

• Referenssteg p̊a 2 ner̊at vid tiden t = 2500 s.

I figur 3.7 syns tydligt hur olika det mättade systemet reagerar p̊a steg ner̊at
och steg upp̊at.
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Figur 3.7. Mättade (punktat) och omättade systemets uppförande vid referensföljning.
Mättade systemet f̊ar rejäla över- och underslängar p.g.a. integratoruppvridning.

För att utvärdera anti-windup-metoderna används även i detta fall en testcykel,
som best̊ar av:

• Referenssteg p̊a 1 vid tiden t = 0 s.

• Impulsstörning p̊a flödet mellan tankarna (x(t)) p̊a 0.5δ vid tiden t = 400 s.
Detta motsvaras av en stegstörning p̊a 0.5 i y(t).

• Laststörning p̊a systemets ing̊ang vid tiden t = 800 s. Störningen är ett steg
p̊a -0.65.
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Utöver denna testcykel kommer en frekvensstörning att läggas p̊a systemet när det
är nära mättningsgränsen, för att som tidigare undersöka ev. stationärt fel.
De anti-windup-metoder som testas p̊a dubbeltankarna är:

• Tracking.

• Observatörsbaserad anti-windup.

• Villkorlig integration.

• IMC.

För att även i detta fall f̊a en uppfattning om hur mycket systemet försämras av
mättningen körs först testcykeln utan anti-windup p̊a systemet b̊ade med och utan
mättning (se figur 3.8).
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Figur 3.8. Mättade (punktat) och omättade systemets uppförande under testcykeln.

För att förbättra systemets uppförande läggs nu de ovan nämnda anti-windup-
metoderna till systemet. Villkorlig integration fungerar som i DC-fallet. Obser-
vatörsbaserad anti-windup har tv̊a parametrar att ställa in, ω0 och ξ. Tracking
och observatören är ganska lika och det som gäller för tracking gäller i princip för
observatören, för snabb ändring av regulatorns tillst̊and ger bättre referensföljning,
men större känslighet för störningar. Observatören ställs in för att minimera AIE,
och en parameter ändras i taget.

IMC testas här för första och enda g̊angen i denna rapport, och resultatet är
inte lysande. IMC skapar b̊ade regulator och anti-windup i samma design och har
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bara en designparameter, λ. Problemet med IMC är att systemet antingen blir
för l̊angsamt eller för störningskänsligt (eller b̊ade och). Figur 3.9 visar hur IMC
fungerar med n̊agra olika värden p̊a λ.
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Figur 3.9. IMC, med n̊agra olika värden p̊a λ. λ = 10 (streckat) är för l̊angsamt och gans-
ka störningskänsligt. λ = 20 (punktat) är snabbare, men mer känsligt för ena störningen.
λ = 30 är snabbast, men ocks̊a mest störningskänsligt för ena störningen.

Plottar p̊a systemets uppförande med de övriga anti-windup kan ses i figur 3.10.
Tracking och observatör är som tidigare nämnt inställda för att minimera AIE för
just denna testcykel, samt för att f̊a ett inte alltför stort stationärt fel.

Integrerade felet över tiden blev i de olika fallen:

• 45 för det omättade systemet.

• 149 när mättning men inte anti-windup införts.

• 106 med mättning och tracking (Tt = 250).

• 106 med mättning och observatörsbaserad anti-windup (ω0 = 0.0065, ξ = 1).

• 107 med mättning och villkorlig integration.

Inget av systemen verkar uppvisa n̊agot större stationärt fel om inte ampli-
tuden p̊a frekvensstörningen blir väldigt stor. För jämförelsens skull visas i figur
3.11 systemens uppföranden vid en mätstörning p̊a 0.03 sin(t), vilket är en ganska
stor störning. Plottarna g̊ar in i varandra lite, och är därför sv̊ara att skilja ifr̊an
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Figur 3.10. Tracking (punktad), observatör (streckad) och villkorlig integration visar sig
vara nästan lika bra i denna situation.

varandra, men tracking f̊ar ett stationärt fel p̊a ca. 0.17, observatören ca. 0.08 och
villkorlig integration g̊ar mot noll fel (bortsett fr̊an brus).

Värt att tillägga är att ingen skillnad p̊a systemet och modellen av systemet
finns i dessa simuleringar. Skulle denna metod användas p̊a ett verkligt system
skulle den kanske framst̊a som bättre i jämförelsen med de andra.

Fjäder-massa-system

Liksom i fallet med DC-motorn tas en tillst̊andsregulator fram för fjäder-massa-
systemet. Orsaken till detta är att det är väldigt sv̊art att dämpa ut svängningarna i
systemet med traditionell PID-syntes eller lead-lag-design. Med Matlab-kommandot
’’place’’ kan däremot slutna systemets poler placeras nära eller p̊a reella axeln
utan problem. Minimal tillst̊andsmodell för fjäder-massa-systemet är:

ẋ(t) =

[

0 1
−K

m − δ
m

]

x(t) +

[

0
1
m

]

u(t)

y(t) =
[

1 0
]

x(t)

där tillst̊and x1 är läget. Med K = 1, m = 1 och δ = 0.1 blir detta:

ẋ(t) =

[

0 1
−1 −0.1

]

x(t) +

[

0
1

]

u(t)
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Figur 3.11. Tracking (underst) f̊ar störst stationärt fel, observatören (mitten) f̊ar ett
mindre fel och villkorlig integration (överst) g̊ar mot noll fel.

y(t) =
[

1 0
]

x(t)

Placeras slutna systemets poler nu i -3 (dubbelpol) f̊as den linjära återkopplings-
matrisen L = [ 8 5.9. ] Denna återkoppling svarar mot u(t) = r(t) − 8x1(t) −
5.9x2(t) vilket med x2(t) = ẋ1(t) och x1(t) = y(t) ger att u(t) = r(t) − 8y(t) −
5.9ẏ(t). Med modifikationen att r(t) ocks̊a förstärks 8 g̊anger (motsvarar Fr = Fy

för P-delen), blir detta en PD-regulator, där D-delen bara återkopplar fr̊an y(t).
PD- regulatorn kan skrivas (omättat): u(t) = 8e(t) − 5.9ẏ(t). För att f̊a bukt med
det stationära fel som f̊as vid denna typ av system införs en I-del. Lämplig storlek
p̊a integratorn tas enkelt fram genom att systemet simuleras med olika I-delar tills
dess att ett bra resultat f̊as, KI = 2 används här. Mättningen för detta system sätts
till −1 ≤ u(t) ≤ 1. I figur 3.12 ses systemets uppförande med och utan mättning.

För att utvärdera anti-windup används även i detta fall en testcykel best̊aende
av:

• Referenssteg p̊a 1 vid tiden t = 0 s.

• Kraftstörning p̊a systemets ing̊ang vid tiden t = 50 s. Kraftstörningen är här
ett steg p̊a -0.25 N.

• Kraftstörning p̊a systemets ing̊ang vid tiden t = 70 s. Kraftstörningen är här
ett steg p̊a 0.25 N.
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Figur 3.12. Mättade (punktat) och omättade systemets uppförande vid referensföljning.

Syftet med cykeln är att med referenssteget lägga systemet p̊a mättningsgränsen.
När sedan laststörningen läggs p̊a kommer ett system utan anti-windup att f̊a en
ordentlig integratoruppvridning som visar sig när störningen tas bort. Anti-windup
skall motverka s̊a mycket som möjligt av detta d̊aliga uppförande. I figur 3.13 ses
systemets uppförande under testcykeln i mättade och omättade fallet. De anti-
windup-metoder som används är:

• Villkorlig integration.

• Tracking.

Trackingkonstanten Tt ställs in för att minimera AIE för testcykeln, detta resulterar
i en trackingtid p̊a Tt = 3.3. I figur 3.14 ses resultaten av tracking och villkorlig
integration. Integrerade felet över tiden blev i de olika fallen:

• 1.09 för det omättade systemet.

• 9.97 när mättning men inte anti-windup införts.

• 6.45 med mättning och tracking.

• 6.60 med mättning och villkorlig integration.

Förutom testcykeln användes en frekvensstörning p̊a systemets utg̊ang (mätfel
eller liknande) när det är nära mättningsgränsen, för att som tidigare undersöka ev.
stationärt fel. Frekvensstörningen (0.004 sin(10t)) läggs till systemet utan att n̊agra
andra störningar är närvarande. För att lägga systemet nära mättningsgränsen görs
först ett referenssteg p̊a 0.95. Villkorlig integration f̊ar inget stationärt fel, medan
tracking f̊ar ett stationärt fel som ökar med minskande Tt. För Tt = 3.3 f̊as ett fel
p̊a ca. 0.013.
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Figur 3.13. Mättade (punktat) och omättade systemets uppförande under testcykel med
störningar.
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Figur 3.14. Tracking och villkorlig integration (punktad) under testcykeln. Anti-
windup gör uppenbarligen ingen nytta under själva störningen, men förbättrar systemets
uppförande markant när störningen släpper.
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3.2 MPC

Här testas och utvärderas MPC p̊a de tidigare nämnda systemen. I största möjliga
utsträckning kommer samma testcykel att användas som för anti-windup. Detta
för att ge en s̊a rättvis jämförelse som möjligt. Vissa modifikationer kommer dock
att göras, t.ex. måste en tidsdiskret variant av impulsstörning skapas i den mån
s̊adana använts. I de fall där testcykeln modifierats kommer modifikationerna att
förklaras.

Ett problem som dyker upp vid implementeringen av MPC är tiden det tar
att lösa optimeringen av styrsignalssekvensen. L̊at oss kalla lösningstiden för detta
problem τ . Nu har vi allts̊a en tidsfördröjning τ fr̊an det att tillst̊anden mäts till
dess att styrsignalen som hör till denna mätning finns tillgänglig. Det finns först̊as
en mängd sätt att hantera detta problem. N̊agra av dessa är:

1. Vänta med att lägga ut U1(k) till t = k + 1, d.v.s. l̊ata styrsignalen vara en
sampel fördröjd hela tiden:

u(k) = U1(k − 1)

2. Beh̊alla styrsignalen fr̊an sampeln innan tills dess att den nya styrsignalen
finns tillgänglig. Detta innebär att systemets insignal inte är konstant under
hela sampeln utan har ett värde i början och ett annat i slutet.

u(k) = U1(k − 1), k ≤ t ≤ k + τ

u(k) = U1(k), τ < t ≤ k + Ts

3. Använda prediktionen fr̊an tidigare mätning tills dess att den nya styrsignalen
finns tillgänglig. Inte heller här är ju styrsignalen konstant över hela sampeln.

u(k) = U2(k − 1), k ≤ t ≤ k + τ

u(k) = U1(k), τ < t ≤ k + Ts

Här har notationen Un(k) använts för att beteckna det n:te elementet i den styr-
signalssekvens som hör till mätningen vid tiden t = kTs. S̊a länge τ är liten i
jämförelse med Ts är det ingen större praktisk skillnad p̊a de tv̊a sista metoderna.

Den metod som används i denna rapport är nummer tv̊a om inte annat sägs.
D̊a en väldigt snabb dator använts har τ varit liten i jämförelse med Ts i de flesta
fall.

Eftersom de tidsdiskreta systemmatriserna varierar med vald sampeltid kommer
dessa inte att presenteras.

DC-motor

Vi känner sedan tidigare till att DC-motorn har en insvängningstid p̊a runt åtta
sekunder. Ett bra värde p̊a prediktionshorisonten blir allts̊a: Hp = 8

Ts
, d̊a denna
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skall täcka in ett typiskt insvängningsförlopp. Styrsignalshorisonten Hu sätts till
Hp eftersom τ är liten i jämförelse med Ts och därför behövs ingen uppsnabbning
av optimeringen. Styrsignalen är begränsad till umin = −0.25 och umax = 0.25.
Sampeltider p̊a 0.1 till 0.5 sekunder är lagom. Testcykeln som används är i princip
samma som för anti-windup med modifikationen att impulsstörningen ersatts av
en puls i insignalen till systemet. Pulsen har bredden Ts och en amplitud s̊adan att
pulsens tidsintegral blir ett. Testcykeln blir allts̊a:

• Ett steg i referensen p̊a tv̊a radianer vid tiden t = 0 s.

• Negativ puls p̊a systemets ing̊ang vid tiden t = 70 s. Detta innebär att
u(t) = uavsedd(t) −

1
Ts

70 ≤ t ≤ 70 + Ts.

• Laststörning p̊a -0.24 Nm läggs p̊a systemets ing̊ang vid tiden t = 130 s.

För att inte f̊a ett stationärt fel p.g.a. laststörningen måste n̊agon form av in-
tegralverkan införas. Detta görs genom att integrerade felet över tiden införs som
tillst̊and. Genom att variera Ts, Hp och straffmatriserna kan en MPC-regulator
tas fram som ger ett litet integrerat fel över tiden (AIE). Det relativ stora antalet
frihetsgrader innebär att det är sv̊art, om inte omöjligt, att hitta den absolut bästa
kombinationen av reglervariabler. Däremot är det inte speciellt sv̊art att hitta en
kombination som ger ett mindre AIE än anti-windup. Med Ts = 0.25, Hp = 12,
Q2 = 0 och

Q1 =





0 0 0
0 1 0
0 0 0.0001





där det tredje tillst̊andet som straffas i Q1 är integrerade lägesfelet, f̊as ett AIE p̊a
17.08. Se figur 3.15.

Dubbeltanksystem

P̊a tidskontinuerlig tillst̊andsform kan dubbeltanksystemet skrivas:

ẋ(t) =

[

−0.015 0
0.015 −0.015

]

x(t) +

[

0.05
0

]

u(t)

y(t) =
[

0 1
]

x(t)

där x1 är vattenniv̊an i den övre tanken och x2 niv̊an i den undre. Dubbeltanksy-
stemet är ett ganska l̊angsamt system och lämpar sig därför väl till att regleras med
MPC. Stora sampeltider ger gott om tid till att lösa optimeringsproblemet. Fr̊an
anti-windup-experimenten f̊as att insvängningstiden för dubbeltanksystemet ligger
runt 70 s. Detta ger tillsammans med sampeltiden en uppfattning om hur Hp skall
väljas. Eftersom systemet är l̊angsamt blir en sampeltid p̊a ca 4 sekunder bra. Det
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Figur 3.15. MPC med integralverkan reglerar DC-motorn under inverkan av störningar

finns inte heller hos detta system n̊agon orsak att införa en kortare styrsignalshori-
sont eftersom τ blir mycket mindre är Ts. Styrsignalen är begränsad till umin = 0
och umax = 1. Även i detta fall används samma testcykel som i anti-windup fallet,
denna best̊ar av:

• Referenssteg p̊a 1 vid tiden t = 0 s.

• Impulsstörning p̊a flödet mellan tankarna p̊a 0.5δ vid tiden t = 400 s. Detta
motsvaras av en stegstörning p̊a 0.5 i x2(t).

• Laststörning p̊a systemets ing̊ang vid tiden t = 800 s. Störningen är ett steg
p̊a -0.65.

För att inte laststörningen skall resultera i ett stationärt fel måste även i detta fall
integralverkan införas. Detta görs p̊a samma sätt som tidigare. Genom att variera
designparametrarna tas en regulator fram som ger ett litet AIE. Med Ts = 4,

Hp = 20 och Q1 =





0 0 0
0 1 0
0 0 0.000001



, Q2 = 0 , där det tredje tillst̊andet som

straffas i Q1 är integrerade lägesfelet, f̊as ett AIE p̊a 69.42. Se figur 3.16.

Fjäder-massa-system

Fjäder-massa-systemet är ett förh̊allandevis snabbt system och s̊adana lämpar sig i
allmänhet mindre bra att reglera med MPC. Insvängningstiden för systemet ligger
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Figur 3.16. MPC med integralverkan reglerar dubbeltanksystemet under inverkan av
störningar

runt tv̊a sekunder med bra reglering. En av nackdelarna med MPC (eller samplade
regulatorer överlag) gör sig synlig hos detta system. Det tar ju upp till Ts sekunder
innan störningar och förändringar i referenssignalen upptäcks av regulatorn. Detta
resulterar i fallet med referenssteg i att stegsvaret fördröjs med Ts sekunder. Detta
resulterar i sin tur i ett bidrag till AIE p̊a Tsr. I de flesta fall är detta försumbart,
men inte om Ts är förh̊allandevis stor i jämförelse med insvängningstiden. För
fjäder-massa-systemet är det sv̊art att f̊a Ts att bli mindre än 0,1s utan att τ blir
större än Ts, allts̊a är Ts förh̊allandevis stor i jämförelse med insvängningstiden
och problemet är aktuellt.

Eftersom Ts måste vara s̊a liten måste optimeringen snabbas upp, och detta
görs effektivt genom att införa en styrsignalshorisont, Hu (se teoridelen). Eftersom
systemet inte kan h̊alla noll fel med noll styrsignal (om r 6= 0) görs antagandet att
styrsignalen är konstant efter horisontens slut.

Systemets svängiga natur innebär att styrsignalen måste svänga för att kompen-
sera bort detta och vi f̊ar en styrsignal vars derivata (eller tidsdiskreta motsvarig-
het) ändrar tecken ofta. Detta leder till att den metod som använder prediktionen
fr̊an tidigare mätning till dess att den nya styrsignalen finns tillgänglig (metod tre)
är effektivast för detta system. En jämförelse kan ses i figur 3.17.

Med dessa modifikationer återst̊ar det att ställa in designparametrarna för att
minimera felet för följande testcykel:
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Figur 3.17. Tv̊a olika metoder för att bestämma styrsignalen tills senaste optimeringen
är färdig jämförs. Den punktade använder prediktionen fr̊an tidigare mätning medan den
andra beh̊aller tidigare sampels styrsignal.

• Referenssteg p̊a 1 vid tiden t = 0 s.

• Kraftstörning p̊a systemets ing̊ang vid tiden t = 50 s. Kraftstörningen är här
ett steg p̊a -0.25N.

• Kraftstörning p̊a systemets ing̊ang vid tiden t = 70 s. Kraftstörningen är här
ett steg p̊a 0.25N.

Eftersom störningen inträder när systemet redan ligger p̊a mättningsgränsen kan
inte regulatorn göra s̊a mycket åt den. Detta innebär att en MPC-regulator inte kan
göra s̊a mycket mer än en anti-windup-modifierad PID-regulator. Med Ts = 0.1,
Hp = 20 och Hu = 5 f̊as AIE till 6.4. Det enda som straffas i detta fall är lägesfelet.
Se figur 3.18 för systemets uppförande.

3.3 Stabilitet

För att försöka fastställa stabiliteten hos de med olika former av anti-windup kom-
penserade systemen har popovkriteriet använts. Det visade sig att i de fall där
kriteriet ens var tillämpbart kunde stabilitet inte garanteras i mer än n̊agra särfall,
och d̊a med väldigt (läs oanvändbart) små värden p̊a vissa förstärkningar, s̊asom
t.ex. Tt och regulatorns förstärkning. Detta betyder inte att systemet med säkerhet
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är instabilt för de parametervärden som använts, utan endast att det inte g̊ar att
garantera att det är stabilt med popovkriteriet.

Ett annat sätt att bevisa systemens stabilitet (eller brist p̊a s̊adan) skulle ju
kunna vara att använda det generella ramverket som beskrivs i kapitel 2.4. Detta
fungerar dock inte med den regulatorstruktur som använts. Det generella ramver-
ket till̊ater i princip bara att den anti-windup-modifierade regulatorn matas med
reglerfelet och den mättade styrsignalen. Regulatorerna som används här har ju
en D-del som bara matas med processens utsignal och passar därför inte in i ram-
verket. Med n̊agra mindre justeringar av ramverket skulle detta säkert lätt ordnas,
men det kommer inte att göras här.
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Figur 3.18. MPC ger inte bättre uppförande än anti-windup med denna testcykel.
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Kapitel 4

Diskussion och slutsatser

Det enda mått som används för att avgöra hur bra olika metoder hanterar proble-
met med begränsad styrsignal är det integrerade absoluta felet över tiden (AIE).
Genom att jämföra vilket AIE de olika metoderna f̊att när de använts p̊a de olika
systemen kan en utvärdering av metoderna göras. Ordnade efter ökande AIE och
vart system för sig kan detta ses i tabell 4.1. Ur tabellen kan utläsas att MPC
genomg̊aende f̊ar minst AIE, och d̊a har änd̊a minst tid lagts ner p̊a att ställa
in designparametrarna för denna metod. Av anti-windup-metoderna har tracking
(och observatörsmetoden där den använts) f̊att lägst AIE. Detta behöver inte bety-
da att dessa är bättre än villkorlig integration, utan resultatet kan förklaras av att
dessa g̊ar att anpassa till testcykeln. Denna anpassning är ju inte speciellt rimlig
i verkligheten, d̊a man oftast inte vet precis vilka störningar som kommer drabba
systemet.

Vad säger d̊a denna jämförelse? Det enda den egentligen säger är hur bra re-
spektive metod kan f̊as att fungera för ett visst system och en viss testcykel. Det
är möjligt att samma metod skulle visa sig vara den bästa även för andra system
och rimliga testcykler, men motsatsen är ocks̊a en möjlighet. En slutsats som kan
dras är att de tre varianter av anti-windup som jämförs noggrannast är ganska
likvärdiga och bra p̊a lite olika sätt. Det verkar dock som de är bättre än de som
undersökts mindre noggrant, t.ex. IMC.

En kortare diskussion om prestandamåttet AIE är här p̊a sin plats. Måttet har
fördelen att det p̊a ett rättframt sätt jämför b̊ade referensföljning och störnings-
känslighet samtidigt. En svaghet hos måttet är att det sv̊art att använda när sta-
tionära fel uppst̊ar. Ett litet stationärt fel skulle kunna ge ett väldigt stort bidrag
till AIE om det integrerades under tillräckligt l̊ang tid. Även i fall där inget sta-
tionärt fel finns kan problem uppst̊a. Exempelvis kan simuleringen (eller försöket)
avslutas innan hela felet hunnit regleras bort. Detta har i n̊agra fall skett i denna
rapport, men felet har d̊a varit s̊apass litet att denna trunkering kan försummas.
Måttet har ocks̊a svagheten att det inte explicit tar hänsyn till överslängar. Dessa
ger förvisso ett bidrag till AIE men i vissa fall vill man ställa krav p̊a inom vilka
gränser överslängar f̊ar ligga. Dessa krav kan å andra sidan lätt kombineras med
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DC-motor

Metod AIE

MPC 17.08
Tracking 25.35
Villkorlig integration 26.13

Som jämförelse
Utan mättning 11.46
Med mättning, utan kompensering 34.11

Dubbeltanksystem

Metod AIE

MPC 69
Tracking 106
Observatörsbaserad Anti-windup 106
Villkorlig integration 107

Som jämförelse
Utan mättning 45
Med mättning, utan kompensering 149

Fjäder-massa-system

Metod AIE

MPC 6.40
Tracking 6.45
Villkorlig integration 6.60

Som jämförelse
Utan mättning 1.09
Med mättning, utan kompensering 9.97

Tabell 4.1. De olika metoder som använts för att begränsa negativ inverkan av styrsig-
nalsbegränsning hos de olika systemen, samt deras AIE.

AIE; t.ex till prestandamåttet ”Minimera AIE utan att överslängarna överstiger
5%”.

En annan slutsats är att anti-windup-designmetoden som använts inte är spe-
ciellt bra. Att först göra en regulator som fungerar bra i omättade fallet och sedan
införa mättning och anti-windup är kanske en bra start, men att inte modifiera
regulatorn efter införandet av anti-windup är bara dumt. Det visar sig bl.a. att
man kan öka I-delen ganska mycket utan att f̊a stora överslängar med villkorlig
integration, tracking eller observatörsbaserad anti-windup. Detta innebär att de
fel som försvinner l̊angsamt i de försök som gjorts skulle kunna f̊as att försvinna
mycket snabbare om regulatorn modifierades efter införandet av anti-windup. Ett
exempel p̊a detta ses i figur 4.1. I detta fall kan I-delen kan göras dubbelt s̊a stor
utan att f̊a n̊agon besvärande översläng. Om I-delen fyrdubblas blir överslängen i
största laget, men AIE minskas ytterligare. En designmetod som tog hänsyn till
anti-windup redan fr̊an början skulle sannolikt spara mycket tid och arbete och



51

dessutom kunna f̊as att fungera bättre.

När det gäller MPC har det bara skrapats lite p̊a ytan när det gäller vilka
möjligheter denna designmetod har. Det finns utöver det som beskrivits i rappor-
ten mängder av utvidgningar. Mer information om MPC finns i bl.a. [6] och [2].
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Figur 4.1. När anti-windup används kan regulatorns I-del ökas ganska mycket utan att
alltför stora överslängar f̊as. I detta exempel används villkorlig integration p̊a dubbeltank-
systemet. Normal I-del ger AIE=107, Dubbel I-del (punktad) ger AIE=96.2 och fyrdubbel
I-del (streckad) ger AIE=91.5.

Sammanfattningsvis kan sägas att:

• MPC ger klart bästa reglerprestandan utan att vara speciellt kr̊anglig att
ställa in. Det är inte heller speciellt sv̊art att ha en intuitiv först̊aelse för me-
toden, även om en klarare först̊aelse kräver en del matematiska och tekniska
djupdykningar. Nackdelen hos MPC ligger i kravet p̊a snabba beräkningar
om snabba processer skall regleras. Metoden verkar dock ha framtiden för
sig d̊a datorerna blir allt snabbare och dessutom vanligare som komponent i
tekniska system. Ett problem som hittills inte nämnts gäller repeterbarheten
hos MPC. Om regulatorn körs p̊a en dator med ett operativsystem av den lite
mer avancerade typen kan samma optimering ta lite olika l̊ang tid beroende
p̊a vad operativsystemet h̊aller p̊a med för övrigt. Detta leder till att tv̊a
likadana simuleringar kan f̊a lite olika resultat. Detta problem kan undvikas
p̊a en rad olika sätt; t.ex. kan specialiserad h̊ardvara användas.
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• När det gäller anti-windup-metoderna är de som sagt bra p̊a lite olika sätt.
Tracking är ett särfall av obervatörsmetoden och borde därför inte kunna
göras bättre än denna. Observatörsmetoden är å andra sidan sv̊ar att b̊ade
först̊a och ställa in, till skillnad fr̊an tracking. Värt att ta i beaktande när
denna typ av anti-windup används är att eftersom de räknar ner I-delen kan
den typ av stationära fel som beskrivs i kapitel 3.1 uppst̊a p̊a grund av t.ex.
mätbrus.

• Villkorlig integration är mest rättfram av anti-windup-metoderna och har i
den form som använts inga parametrar alls att ställa in. Detta gör metoden
allmän och lättförst̊aelig.

• Att säga n̊agot om vilken metod som totalt sett är bäst är sv̊art eftersom
denna bedömning i slutändan b̊ade är subjektiv (vad är bra?) och systembe-
roende.



Litteraturförteckning

[1] T. Glad. Lecture notes on nonlinear control systems. ISY, Linköpings univer-
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Digital styrning kurskompendium. ISY, Linköpings universitet, Linköping, Swe-
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Bilaga A

Val av metod för villkorlig
integration

Som nämnts i teoridelen finns det olika varianter av villkorlig integration och en
noggrannare utvärdering av dessa är p̊a sin plats. Utvärderingen grundar sig p̊a
simulering av ett mättat system med de olika varianterna av villkorlig integration.
Som i metod-delen används en testcykel, med kombination av referensföljning och
störningsp̊averkan. Som mått p̊a hur bra en metod är används integralen av abso-
luta felet över tiden (AIE). För att ha n̊agot att testa p̊a införs ett enkelt system
där en I-del behövs för att bli av med stationära fel. Systemet som används är dub-
beltanksystemet, vilket beskrivs noggrannare i metoddelen. Samma regulator och
mättning som i metod-delen används här. De metoder som används är desamma
som de som nämns i teoridelen, d.v.s:

1. Sluta integrera när felet är för stort, d.v.s när |e(t)| > e0, där e0 är en
konstant.

2. Sluta integrera när utsignalen mättar.

3. Sluta integrera när utsignalen mättar och felet och referensen har samma
tecken.

4. Begränsa storleken p̊a I-delen s.a. |vi| 6 vi0 , där vi är I-delens bidrag till
styrsignalen och vi0 är en konstant.

5. Sluta integrera och tilldela I-delen ett förbestämt eller framräknat värde när
n̊agot villkor är uppfyllt.

I de fall n̊agon eller n̊agra parametrar behöver ställas in, görs detta s.a. AIE mini-
meras för just denna testcykel.

Metod 1 har problemet att ett lämpligt e0 måste bestämmas. Ett för stort
e0 betyder att integratorn i princip inte har n̊agot villkor, och d̊a är metoden
meningslös. Ett litet e0 innebär att I-delen är urkopplad tills det mesta av felet är
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borta (p.g.a P-delen). Detta gör i bästa fall systemet l̊angsammare. I värsta fall kan
inte P-delen reducera felet (ev. p.g.a störning) s̊apass mycket att I-delen n̊agonsin
kopplas in, vilket resulterar i ett stationärt fel. Figur A.1 visar resultatet av n̊agra
olika e0.
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Figur A.1. För litet e0 (punktat) resulterar i ett l̊angsamt system och stationärt fel. För
stort e0 (streckat) ger ungefär samma uppförande som utan anti-windup. Bra inställt e0

ger ett hyfsat resultat.

Metod 2 har inga inställningar, utan är väldigt rättfram och fungerar dessutom
bra. I figur A.2 ses b̊ade metod 2 och 3.

Metod 3 saknar även den inställningar och skiljer sig fr̊an metod 2 p̊a det sätt
att integratorn kan räknas ner om felet är negativt (vid positiv referens, annars vice
versa) även om styrsignalen mättar. Detta verkar vara en god idé, men den funkar
inte s̊a bra. Problemet med integratoruppvridning undviks förvisso under själva
insvängningsförloppet, men skulle utsignalen hamna p̊a ovansidan av referensen
(vid positiv referens, annars undersidan) kommer integratoruppvridning uppst̊a
när utsignalen g̊ar tillbaka mot referensen (se figur A.2).

Metod 4 lider av ungefär samma problem som metod 1, antingen till̊ats för
stor I-del och man f̊ar överslängar, eller s̊a räcker inte I-delen till för att eliminera
stationära fel (vid störning). Ett annat problem är att vid en asymmetrisk mättning
,som i fallet med dubbeltanken, måste även begränsningen av vi göras asymmetrisk.
Figur A.3 visar hur metod 4 fungerar.

Metod 5 utvärderas inte här eftersom den är s̊a löst formulerad. Den kan dock,
lämpligt anpassad, vara tillämpbar i många fall men risken finns att detta skulle
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Figur A.2. Metod 2 (punktad) och 3. Metod 2 funkar uppenbart bättre än 3.

göra den s̊a komplicerad att andra anti-windup-metoder skulle vara att föredra.
Metod (2) kommer att användas i rapporten just p̊a grund av sin allmängiltighet.

Det är möjligt att de andra metoderna skulle visa sig bättre i n̊agon specifik
tillämpning, men målet med arbetet är inte att undersöka vilken anti-windup-
metod som funkar med vilket system utan hur de fungerar i allmänhet.
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Figur A.3. För stort vi (punktat) ger en stor översläng och för litet vi (streckat) ger ett
stort stationärt fel.Heldragna linjen kan ses som en kompromiss, d̊a det är omöjligt att
bli av med b̊ade översläng och stationärt fel.
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