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A modern fighter aircraft is exposed to very different flight conditions and must
despite that perform infallibly in every single situation. Several variables like cen-
ter of gravity, speed, altitude and weight vary during a standard mission flight or
between flights. For the aircraft to be able to perform effectively, superior mano-
euvrability is vital. Hence it is of great importance that the flight control system
is capable to cope with these different variations.

In the 1960s professor Isaac Horowitz presented the method Quantitative feed-

back theory (QFT) which is a method whose aim is to manage system variations.
The method can be useful in the construction of the control system for a fighter
aircraft. QFT is a frequency based method whose main objective is to shape the
open loop gain in a Nicholschart to meet the required closed loop demands. A
prefilter is then applied to achieve correct reference tracking.

This thesis is divided into two parts, where the first part presents the met-
hod QFT for both the SISO-systems and for the MIMO-systems. For the MIMO-
systems several design techniques are presented, the chapter also includes a method
on the implementation of state feedback. Furthermore statements of how nonlinear
and unstable systems are handled with the QFT is included.

The second part of the thesis presents the design of a control system for an
unstable fighter aircraft. The design is constructed for the SISO longitudinal dy-
namics as well as for the MIMO lateral dynamics, where the design must be robust
against variations in speed, altitude and center of gravity.

The flight control system that is implemented meets almost all requirements
and gives good preformance and this is achieved with only a few regulators. Pro-
posals of possible solutions to those requirements note yet reached are discusssed.
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Sammanfattning

Ett modernt stridsflygplan utsätts för väldigt varierande förutsättningar men för-
väntas trots det fungera helt felfritt i alla situationer. Parametrar som tyngd-
punktsläge, hastighet, höjd och vikt varierar dels under en flygning och mellan
olika flygningar. Då hög manövrerbarhet är en nödvändighet för flygplanets pre-
standa är det viktigt att styrsystemet hanterar alla dessa parametervariationer.

På 1960-talet presenterade Isaac Horowitz design-metoden Quantitative feed-

back theory (QFT) som syftar till hantera modellosäkerheter. Metoden kan där-
för vara användbar vid t.ex. konstruktionen av styrsystem för stridsflygplan. QFT
är en frekvensbaserad metod som bygger på att forma kretsförstärkningen i ett
Nicholsdiagram för att på så sätt möta uppställda prestandakrav för samtliga
parameterkombinationer. Ett förfilter appliceras sedan för att erhålla önskad refe-
rensföljning.

Rapporten är uppdelad i två delar där den första delen presenterar QFT-
metoden för både SISO- och MIMO-system. För MIMO-system presenteras ett
flertal designmetoder och kapitlet innefattar även ett avsnitt om hur tillstånds-
återkoppling kan implementeras. En redogörelse för hur ickelinjära- och instabila-
system behandlas med QFT presenteras också.

Den andra delen av rapporten presenterar konstruktionen av ett styrsystem för
ett instabilt stridsflygplan. Styrsystemet konstrueras för den longitudinella SISO-
rörelsen samt för den laterala MIMO-rörelsen, där styrsystemet ska vara robust
mot variationer i tyngdpunktens läge samt i fart och höjd.

Med detta styrsystem uppfylls nästan alla krav och bra prestanda erhålls med
endast ett fåtal regulatorer. För de krav som inte kan mötas fullt ut ges förslag på
möjliga lösningar.
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Notation

Notation i Quantitative feedback theory

Symbol Förklaring
aij Undre prestandagräns för MIMO-system
B0 Sammansatt gräns som används i Nicholsdiagrammet

för att forma L0(s)
BD Gräns i Nicholsdiagrammet för störningsundertryckning
BFu Skillnaden mellan övre prestandagränsen, Tru, och maximala

amplituden av Pc(s)
BFl Skillnaden mellan undre prestandagränsen, Trl, och minimala

amplituden av Pc(s)
BR Gräns i Nicholsdiagrammet för referensföljning
Bs Stabilitetsgräns
B Ickediagonala delen av P−1

bcij Övre gräns för korskopplingarna i MIMO-system
bij Övre prestandagräns för MIMO-system
cij Korskopplingseffekt mellan kanalerna i ett MIMO-system
F (s) Förfilter
F Förfiltermatrisen, med elementen fij
IM Imaginärdel
K(s) Regulator
K Regulatormatrisen, med elementen kij
L(s) Kretsförstärkning, K(s)P (s)
L0(s) Nominell kretsförstärkning, K(s)P0(s)
LM{Pc} Beteckning på amplitudlinjerna i Nicholsdiagrammet

för det slutna systemet Pc
MIMO System med flera in- och utsignaler
MISO System med flera insignaler och en utsignal
MS Övre gräns för känslighetsfunktionen
N Godtycklig olinjär systemmodell
P (s, θ) Godtycklig linjär systemmodell med osäkerheter
P0(s) Nominella systemets överföringsfunktion

forts. på nästa sida
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2 Notation

Symbol Förklaring

Pc(s) Slutna systemet Pc(s) = L(s)
1+L(s)

Pi(s) En linjär överföringsfunktion med specifika
parametervärden

P(s) Kontinuerlig mängd av linjära överföringsfunktioner med
parametriska osäkerheter, θ ∈ Θ

P̄ (s) Diskret mängd av linjära överföringsfunktioner med parametriska
osäkerheter

P Godtycklig systemmodellmatris, med elementen pij
qij SISO-ekvivalent för P. qij , 1/p∗ij
RE Realdel
S(s) Känslighetsfunktion
SISO System med en insignal och en utsignal
T (s) Komplementär känslighetsfunktion
T Slutna systemets överföringmatris, med elemeneten tij
Trl Undre frekvensfunktion för prestanda
Tru Övre frekvensfunktion för prestanda
ul Linjär styrsignal
un Olinjär styrsignal
vij vij , kifij
wij wij ,

qij

1+qij

x Systemet P :s tillståndsvektor
γ Kurva som innesluter höger halvplan av komplexa talplanet,

se figur 3.1
γ′ Avbildningen av kurvan γ genom L
δP (jω) Systemmodellens spridning i amplitud
δR(jω) Spridning i amplitud mellan Tru och Trl
δL(jω) Kretsförstärkningens spridning i amplitud
θ Vektor med parametervärden
Θ Sluten och begränsad mängd av parameterosäkerhater
Λ Diagonala delen av P−1

πij SISO ekvivalent för P, πij , p∗ij = 1/qij
πeij Definieras av ekvationerna (3.20) och (3.21)
Ω Vektor av frekvenser för vilka templates och boundaries

beräknas



3

Notation inom flygdynamiken

Symbol Förklaring
b Vingspann
C Aerodynamiska koefficienter
c̄ Aerodynamisk medelkorda
FA Aerodynamisk kraft på flygplanet
FE Motorkraft på flygplanet, FE = (F x̂b

E , F ŷb

E , F ẑb

E )
FG Gravitationskraft på flygplanet
FT Total kraft på flygplanet
H Höjdkoordinat i vektorn r̃

L x̂b-komponent av MA

M ŷb-komponent av MA

MA Aerodynamiskt moment på flygplanet
ME Motormoment på flygplanet, ME = (M x̂b

E ,M ŷb

E ,M
ẑb

E )
MT Totalt moment på flygplanet
N ẑb-komponent av MA

p x̂b-komponent av ω̃
Q Dynamiskt tryck
q ŷb-komponent av ω̃
r ẑb-komponent av ω̃
r̃ Vektor för flygplanets position i jordfixa koordinatsystemet
rE Östlig koordinat i vektorn r̃

rN Nordlig koordinat i vektorn r̃

S Vingarea
u x̂b-komponent av ṽ

v ŷb-komponent av ṽ

ṽ Hastighetsvektor i flygplansfixa koordinatsystemet
w ẑb-komponent av ṽ

X x̂b-komponent av FA

x̂b x-axel i flygplanets kroppsfixa koordinatsystem
x̂i x-axel i det jordfixa koordinatsystemet
Y ŷb-komponent av FA

ŷb y-axel i flygplanets kroppsfixa koordinatsystem
ŷi y-axel i det jordfixa koordinatsystemet
Z ẑb-komponent av FA

ẑb z-axel i flygplanets kroppsfixa koordinatsystem
ẑi z-axel i det jordfixa koordinatsystemet
α Anfallsvinkel definierad enligt figur 4.1
β Snedanblåsningsvinkel definierad enligt figur 4.1
γ Flygbanevinkel definierad enligt figur 4.1
θ Tippvinkel definierad enligt figur 4.1

forts. på nästa sida



4 Notation

Symbol Förklaring
ρ(H) Luftens densitet som funktion av höjden
Φ Vektor innehållande Eulervinklarna
φ Rollvinkel definierad enligt figur 4.1
ψ Girvinkel definierad enligt figur 4.1
ω̃ Vinkelhastighetsvektor i flygplansfixa koordinatsystemet



Kapitel 1

Introduktion

1.1 Bakgrund

Ett modernt stridsflygplan är ett väldigt komplext system med tusentals variabler
som under en flygning varierar kraftigt. Svårigheten med detta är att många av
dessa inte heller kan bestämmas explicit. Det kan vara till exempel aerodyna-
miska krafter och moment, massa och tyngdpunkt. Ett sätt att erhålla robusthet
mot parametervariationerna är att konstruera ett större antal regulatorer för olika
värden på dessa parametrar vilket medför en ökad komplexitet hos styrsystemet.
En stor fördel skulle således vara att minska antalet regulatorer som ingår i styr-
systemet men med bibehållen robusthet mot variationer. Många osäkerheter är
inte heller mätbara såsom t.ex. tyngdpunktens läge vilket medför att styrsystemet
inte kan använda denna information för att välja styrlagar.

På 1960-talet utvecklade Isaac M. Horowitz en robust designmetod som på ett
rättframt sätt kan ta hand om modellosäkerheter. Denna metod som fick namnet
Quantitative feedback theory (QFT) och har sedan dess studerats och utvecklats
av ett flertal forskare världen över. QFT har även egenskapen att man tydligt kan
koppla systemkrav till designen och på ett tidigt stadium se huruvida kraven går
att uppfylla.

Förmågan att hantera parameterosäkerheter som denna metod besitter har
visat sig användbar inom flygindustrin och flera lyckade implementeringar har
gjorts på detta område med hjälp av QFT.

1.2 Syfte

Syftet med detta examensarbete är att undersöka och utvärdera QFT-metoden
och dess användning inom flygindustrin. Den första delen av examensarbetet
innebär att genom en litteraturstudie undersöka metodens starka och svaga sidor
vad gäller robusthet och prestanda men också metodens användbarhet. Den andra
delen går ut på att ta fram ett enklare styrsystem för ett instabilt stridsflygplan
och utvärdera detta styrsystem med avseende på prestanda och komplexitet.
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6 Introduktion

1.3 Problemställning

De frågor som detta arbete ska besvara är hur användbart QFT kan vara om man
har system som är MIMO1, MISO2 eller olinjära samt möjligheten att använ-
da tillståndsåterkoppling. Andra frågor som ska behandlas är vilken information
konstruktören måste ha om modellen, hur mycket och på vilket sätt de osäkra pa-
rametrarna får variera samt vilka designval användaren ställs inför. Vidare ska ar-
betet även ge svar på vilken tidigare forskning som finns rörande flygplansstyrning
med QFT. Till sist ska en styrlagsdesign med QFT presenteras och utvärderas med
avseende på antalet regulatorer som behövs för att erhålla uppställda prestanda
och robusthetskrav.

1.4 Omfattning och avgränsningar

Denna rapport syftar inte till att vara en komplett framställning av QFT-metoden.
För en djupare teoretisk beskrivning hänvisas till redan befintlig litteratur såsom
Houpis [16] och Yaniv [29]. Rapportens innehåll ska emellertid vara så detaljerat
att en person med reglerteknisk bakgrund ska kunna konstruera enklare reglersys-
tem enligt den QFT-metodik som presenteras i rapporten.

1.5 Källkritik

Denna rapport har som avsikt att se på QFT-metoden och material skrivet om
den från ett kritiskt perspektiv eftersom materialet har en tendens att presentera
styrkor och fördelar med metoden snarare än nackdelar och begränsningar. För att
kunna göra en obejktiv bedömning har källmaterialet analyserats och bearbetats
för att hitta var kompromisserna finns som ger de utlovade förbättringarna.

1.6 Rapportens disposition

Kapitel 2 presenterar QFT-metoden och ger en inledande beskrivning av de olika
designstegen. Det är tänkt att kapitlet kortfattat ska beskiva de bakomliggande
teorierna. Metoden illusteras genom ett exempel som behandlar varje delsteg i
designen för ett SISO-system3. I slutet av detta kapitel görs en jämförelse av den
QFT-design som togs fram i exemplet med en klassisk lead-lag-design.

I kapitel 3 utvecklas teorin för att även innefatta de fall då systemet har fle-
ra in- eller utsignaler och där presenteras även ett antal metoder för att hantera
MIMO system. En enklare beskrivning ges av hur olinjäriteter och tillståndsåter-
kopplingar hanteras med QFT. Kapitlet avslutas med en analys av vad som måste
beaktas då regulatorer för instabila system designas.

1Multi input, Multi output
2Multi input, Single output
3Single input, Single output



1.6 Rapportens disposition 7

Det fjärde kapitlet presenterar den grundläggande flygmekaniken som ger lä-
saren tillräckliga kunskaper för att förstå kapitel 5 och 6. Kapitlet tar även upp
ett urval av den forskning som gjorts för att tillämpa QFT-metoden inom flygin-
dustrin.

Kapitel 5 presenterar konstruktionen av en styrlagsutveckling med QFT för
tipprörelsen hos ett instabilt stridsflygplan. Kapitlet avslutas med olinjära simu-
leringar för att verifiera den slutliga prestandan.

I kapitel 6 konstrueras ett styrsystem för de laterala rörelserna hos flygplanet
med en MIMO-QFT design-metod. I det sjunde kapitlet genomförs simulatortester
av reglersystemet och rapporten avslutas i kapitel 8 med slutsatser och lärdomar
från studien.
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Kapitel 2

Quantitative Feedback

Theory i SISO-fallet

Professor Isaac M. Horowitz utvecklade i början på 60-talet en frekvensbaserad
metod med syfte att hantera osäkerheter och olinjäriteter i systemmodeller. Denna
metod som fick namnet Quantitative Feedback Theory (QFT) har sedan utvecklats
och förbättrats av bland andra Oded Yaniv, Constantine H. Houpis och Mario
Garcia-Sanz. På senare år har även en del programvaror dykt upp på marknaden,
såsom Qsyn6 och QFT Feedback Control Toolbox.

+

-

PSfrag replacements

r u

w

y
F (s) K(s) P (s)

Figur 2.1. Systemkonfiguration för en typisk QFT-regulator med förfilter, F (s), regu-
lator, K(s), och system, P (s).

QFT är en metod där man formar kretsförstärkningen, L = KP , hos systemet
genom att använda sig av ett Nicholsdiagram. I ett Nicholsdiagram ritas krets-
förstärkningens amplitud mot dess fas även det slutna systemets amplitud- och
faslinjer finns markerade. Detta hjälper användaren att utläsa t.ex. det slutna sy-
stemets bandbredd. En närmare beskrivning av Nicholsdiagram återfinns i Glad
och Ljung [10, sid. 91].

Regulatorsyntesen består av fyra steg, där det första är att skapa ett antal osä-
kerhetsområden, s.k. templates. Det andra steget är att skapa prestandagränser,
s.k. boundaries, med hjälp av templates. De sista två stegen är själva designdelen
vilket börjar med utformningen av kretsförstärkningen och avslutas med designen
av förfiltret.

11
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För att illustrera designtekniken samt toolboxen QFT Feedback Control Tool-
box används ett exempel på en DC-motor genomgående i detta kapitel. Den
kompletta matlabkoden för detta exempel återfinns i bilaga A.

Exempel 2.1: DC-motor

Överföringsfunktionen för en DC-motor från pålagd spänning till vinkelutslag ges
av

P (s) =
λ

s(s+ τ)
(2.1)

där λ och τ är parametrar som kan variera beroende på slitage, temperatur och
skillnader i komponentkvalitéer. Dessa parametrar har valts enligt

λ ∈ [10, 90], τ ∈ [0.25, 0.45]

För detta system ska en regulator designas med QFT-metodik.
De krav som ställs på systemet är:

• Stabilitet och robusta marginaler för alla parametervariationer.

• Översläng vid steg i referenssignalen ska vara mindre än 20%.

• Vid en stegstörning på insignalen får utsignalen avvika högst 30% från refe-
rensvärdet.

• Stigtiden ska ligga mellan 1 och 3 sekunder.

2.1 Templates

Låt P (s) vara en linjär systemmodell som innehåller ett antal parametrar som
varierar. Parametervariationerna måste vara kända i termer av deras max- och
minvärden. Låt P(s) vara den mängd av linjära överföringsfunktioner P (s, θ) som
uppkommer vid parametervariationerna, θ, i modellen.

P(s) = {P (s, θ), θ ∈ Θ} (2.2)

där Θ är en sluten och begränsad mängd. Inför

Pi(s) = P (s, θi) ∈ P(s) (2.3)

P̄ (s) = {Pi(s), i = 1, 2, . . . , n} (2.4)

Parametervariationerna i modellen medför amplitud- och fasvariationer för P(jω)
vid en viss frekvens ω. De maximala variationerna utgör randen på templaten,
figur 2.2. D.v.s. en template är det område i Nicholsdiagrammet som alla Pi(jωk)
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Figur 2.2. Avbildning av modellosäkerhet till templates utseende i Nicholsdiagram.

ligger inom, vid frekvensen ωk. Storleken och formen på templaten bestäms av
parametervariationerna i modellen. [16, 29]

Då systemet innehåller tidsförskjutningar är det inte säkert att randpunkter hos
regionen för parametervariationer avbildas på randpunkter hos templaten. Därför
är det viktigt att P̄ innehåller tillräckligt många inre punkter från regionen för
parameterosäkerheterna så att randen på templaten framträder tydligt. [7]

Om randen på templaten inte är korrekt utformad finns risken för att bounda-
ries inte blir korrekta och därmed även att systemet inte klarar prestanda eller
stabilitetskrav för alla parametervariationer.

När P̄ har skapats måste det Pi väljas som ska utgöra det nominella systemet,
P0. Det är alltid det nominella systemet som används då t.ex. boundaries skapas
och L ritas i Nicholsdiagrammet. Den generella regeln är att alltid välja det system
Pi som återfinns längst ner till vänster i templaten [16]. Dock kan ett godtyckligt
Pi väljas som nominellt system.

Ett annat val som måste göras i detta steg av designen är att välja vilka diskreta
frekvenser ωk som templates ska beräknas för. Det är även för dessa frekvenser
som boundaries beräknas. Låt oss kalla denna mängd av frekvenser för Ω. Om
inte användaren själv har några frekvenser som är speciellt intressanta att titta
på kan man som utgångspunkt välja tre frekvenser över och tre frekvenser under
skärfrekvensen, ωcf , för P0 och som inte ligger mer än en oktav1 ifrån varandra [16].
En annan variant att välja frekvenser på beskrivs i Terasofts manual [4, sid. 3-7].

Exempel 2.2: DC-motor, Templates

Först skapas överföringsfunktioner för 15 olika kombinationer av parameter-
variationer. Observera att toolboxen från Terasoft arbetar med mängden P̄ på
notationen P(1,1,i) = ...

Kommandot plottmpl, som är specifikt för toolboxen, plottar templates för

1En oktav är frekvensförhållandet 2:1 mellan två frekvenser [2].
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Figur 2.3. Templates för DC-motorn vid några frekvenser i Ω.

DC-motorn i exempel 2.1 (se figur 2.3) vid frekvenserna 0.1, 1 och 5 rad/s.

2.2 Boundaries

Systemets prestanda- och stabilitetskrav sätter begränsingar på hur det går att
forma L. Dessa begränsningar kallas för boundaries. Varje typ av boundary
beräknas för varje frekvens ωk ∈ Ω. Dessa boundaries ligger sedan till grund för
hur kretsförstärkningen kommer att utformas. [16, 29]

2.2.1 Stabilitetsbegränsingar

För att erhålla stabilitet måste systemet ha en positiv fas- och en amplitudmarg-
inal större än ett [10]. I Nicholsdiagrammet måste således L ligga till höger om
skärningspunkten mellan 0 dB och −180◦, den s.k. stabilitetspunkten, för alla
osäkerheter.

Om det finns krav på robusta marginaler för systemet medför detta ett krav på
hur stor fas- och amplitudmarignal som det slutna systemets frekvenssvar måste
ha. Kravet på marginaler uppkommer i Nicholsdiagrammet som en ellips kring
stabilitetspunkten, en s.k. M-kontur, se figur 2.4. Då L måste ligga utanför M-
konturen för alla Pi måste den nominella kretsförstärkningen, L0, ligga på ett
visst avstånd från M-konturen. Detta avstånd, som är markerat med V i figur
2.4, bestämmer stabilitetsgränsen (stability boundary), BS . Exakt hur BS ser
ut beror på storleken hos varje template samt vilket Pi som är valt till nominellt
system. Kravet på robusta marginaler är starkt kopplat till dämpningen hos det
slutna systemets stegsvar, d.v.s. frekvenssvaret från referenssignal till utsignal ska
vara mindre än ett visst värde. [16]
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2.2.2 Prestandakrav

Det finns flera olika typer av prestandakrav såsom stegsvarsprestanda och olika
typer av störningsundertryckning. Eftersom QFT är en frekvensmetod måste alla
prestandakrav formuleras i frekvensdomänen. Det finns ingen entydig koppling
mellan stegsvarskrav såsom stigtid, översläng och insvängningstid och frekvens-
storheter. Ett flertal approximativa lösningar till problemet att gå från tidskrav
till frekvenskrav har behandlats av bland andra Houpis, Yaniv men även Ljung
och Glad [10, 16, 29].

Ett vanligt sätt att specificera ett systems stegsvarsprestanda är att ange en
övre och en undre gräns för t.ex. stigtid och översläng. Dessa krav bildar i fre-
kvensdomänen två frekvensfunktioner (Tru och Trl) som det slutna systemet ska
ligga inom. På grund av parameterosäkerheter har systemmodellen en viss sprid-
ning i amplitud och fas, δP . En av grundtankarna inom QFT är att återkoppling
endast behövs om modellosäkerheten δP > δR, där δR är spridningen på Tru och
Trl i figur 2.5 [15].

Syftet med Tru och Trl är då att definiera ett δR så att ett L kan formas som
har en spridning δL enligt olikheten

δL ≤ δR ≤ δP (2.5)

För att överföra Tru och Trl till Nicholsdiagrammet skapas en boundary för refe-
rensföljningen, BR. Detta görs genom att systemets template för varje frekvens
ωk ∈ Ω placeras på en faslinje, ϕn, i Nicholsdiagrammet. Templaten flyttas sedan
uppåt eller nedåt tills höjden på templaten passar in mellan två amplitudlinjer
där det slutna systemet har en dB-skillnad mindre eller lika med δR. En grafisk
illustration över detta förfarande kan ses i figur 2.6. Den punkt som motsvarar
P0(jωk) i templaten kommer då att utgöra punkten BR(jωk, ϕn). Detta förfaran-
de genomförs för alla faser och alla frekvenser ωk ∈ Ω. Då erhålls en kontinuerlig
linje i Nicholsdiagrammet för varje ωk. [16, 17, 29]

Prestandakrav av typ störningsundertryckning behandlas på liknande sätt. Det
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Figur 2.6. Schematisk skiss över hur BR(jωk, ϕ) skapas genom att templaten flyttas
längs en vertikal faslinje. LM{Pc} betecknar amplitudlinjerna för det slutna systemet
Pc.

finns ett flertal typer av störningsproblem som t.ex. in- och utsignalstörningar
samt sensorstörningar. Varje sådant problem ger upphov till en boundary för
störningsundertryckning, BD. En noggrannare beskrivning av detta står att läsa
i böcker av Houpis och Yaniv [16, 29].

Den sammansatta boundary, B0(jωk, ϕ), som används för att forma L0 består
för varje ωk av de delar av respektive boundary BS , BR och BD som är mest
restriktiva. Normalt betyder detta att det är de delar av respektive boundary som
har högst värde vid varje fas som används i B0. [16]

Exempel 2.3: DC-motor, Boundaries

För att skapa begränsningarna på det öppna systemet används kommandot
sisobnds. Ett av argumenten är PTYPE som anger vilken överföringsfunktion som
begränsningen avser och Ws1 är den begränsande frekvensfunktionen [4, sid. 7-
31]. T.ex. används det slutna systemets överföringsfunktion då man beräknar
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prestandagränser som beskriver systemets uppförande mellan referenssignal och
utsignal.
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Figur 2.7. Nicholsdiagram som visar stabilitetsgränser, BS, för DC-motorn vid intres-
santa frekvenser i Ω.

Enligt kravspecifikationen på sidan 12 ska systemet ha robusta marginaler med
en amplitud mindre än 1.2 enligt ekvation (2.6). Detta skapas genom att använda
PTYPE=1. ∣

∣
∣
∣

P (jωk)K(jωk)

1 + P (jωk)K(jωk)

∣
∣
∣
∣
≤Ws1 = 1.2 ∀ ωk ∈ Ω (2.6)

För att se systembegränsningarna i ett Nicholsdiagram kan kommandot plotbnds

används, se figur 2.7. Enligt resonemanget i 2.2.1 på sidan 14 utgör BS i figur 2.7
det område som L0 måste ligga till höger om.

För att klara de prestandakrav på stigtid och översläng som ställts på systemet
erhålls (2.7). Denna olikhet kan identifieras som PTYPE=7 i Terasofts toolbox [4].
Ett enklare matlabskript för att approximera frekvensfunktionerna Tru och Trl
från tidskraven återfinns i bilaga B.

Trl(jωk) ≤

∣
∣
∣
∣

F (jωk)P (jωk)K(jωk)

1 + P (jωk)K(jωk)

∣
∣
∣
∣
≤ Tru(jωk) ∀ ωk ∈ Ω (2.7)

BR skapas på motsvarande sätt som för BS med funktionen sisobnds och resulta-
tet kan ses i figur 2.8. För störningsundertryckning på ingången används följande
ekvation vilket motsvarar PTYPE=3 i toolboxen.

∣
∣
∣
∣

P (jωk)

1 + P (jωk)K(jωk)

∣
∣
∣
∣
≤Wd1 = 0.3 ∀ ωk ∈ Ω (2.8)

När de olika typerna av boundaries är skapade används funktionen grpbnds för
att sammanföra alla boundaries. För att ta fram de delar av de sammanförda
boundaries som är mest restriktiva används kommandot sectbnds vilket genererar
den sammansatta boundary, B0, som används för att forma kretsförstärkningen.
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Figur 2.8. Nicholsdiagram som visar prestandagränser för DC-motorn vid några intres-
santa frekvenser i Ω.

2.3 Design och verifieringsdel

2.3.1 Formning av kretsförstärkningen

Huvudsyftet med återkopplingen är att kretsförstärkningens spridning δL ska bli
mindre än δR. Det exakta utseendet hos frekvenssvaret formas inte i detta steg
utan i ett senare skede med hjälp av ett förfilter, F .

Målet med detta designsteg är att ta fram en regulatorK så att L0 uppfyller de
uppsatta gränserna,B0, för varje frekvens ωk ∈ Ω. Enligt Horowitz [15] presenterar
Gera [9] ett bevis för att det optimala L0 ligger på gränsen B0 för varje ωk. En
avvägning mellan regulatorns komplexitet och hur nära L0 ligger det optimala L0

är ett viktigt designval för konstruktören [16].
När alla B0 och L0 (med ett K = 1) plottats för varje frekvens ωk i ett

Nicholsdiagram går det med lite erfarenhet att se om det går att skapa ett K
så att alla gränser uppfylls. Om detta inte är möjligt måste konstruktören släppa
på designkraven tills utformningen av regulatorn är genomförbar. [16]

En utgångspunkt är att välja en P-regulator med förstärkning 1 och sedan
lägga på förstärkningar, poler, nollställen eller lead-lag-delar för att böja till L0

så att den uppfyller konstruktörens önskemål. Detta steg i designen kräver goda
kunskaper om hur dessa element påverkar L0 i Nicholsdiagrammet. [16, 29]

Ett generellt ramverk för utformningen av regulatorn är:

• För att regulatorn ska kunna reglera bort störningar helt måste en pol pla-
ceras i origo. Detta behövs ej om systemet redan har intergratorverkan.
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• Lägg till eller dra ifrån så mycket förstärkning att L0 ligger på eller precis
över B0 för framförallt låga frekvenser i Ω.

• Om kretsförstärkningen ska vara strikt proper krävs ett överskott av po-
ler och erfarenheter har visat att ett polöverskott på 3 ger tillfredställande
resultat [16].

• Lägg till poler och/eller nollställen i det lågfrekventa området så att L0 får
önskad fasmarginal, d.v.s. L0 ligger till höger om BS samt så att L0 ligger
på eller precis över B0 för alla frekvenser ωk ∈ Ω.

• Avslutningsvis kan ett komplext polpar placeras i det högfrekventa området
för att böja in L0 under BS . Detta för att få bra dämpning på högfrekventa
brussignaler.

Dessa punkter måste återupprepas tills en tillfredställande regulator uppnåtts.

Exempel 2.4: DC-motor, Design av regulatorn

I Terasofts Toolbox finns ett interaktivt redskap för att forma L0 och det startas
med kommandot lpshape. I detta verktyg finns det ett antal fördefinierade ele-
ment såsom poler, nollställen och lead-lag-länkar. Dessa element används enkelt
genom att med musen klicka och dra kretsförstärkningen till önskat läge.

För att L0 ska uppfylla de krav som ställs för låga frekvenser måste förstärk-
ningen ökas till 3.7. Därefter appliceras ett reelt nollställe i −1 för att få till-
räcklig fasmarginal. Slutligen läggs ett komplext polpar till för att få önskade
högfrekvensegenskaper. Polparet har en dämpning ζ = 0.6 och en normalfrekvens
ωn = 330 rad/s. Detta ger följande regulator

K(s) = 3.7
3302(s+ 1)

s2 + 2 · 0.6 · 3302s+ 3302
(2.9)

Systemet med K(s) enligt uttryck (2.9) får utseendet i Nicholsdiagrammet enligt
figur 2.9.

2.3.2 Formning av förfilter

Förfiltrets ändamål är att vrida in spridningen som uppkommer av modellosäker-
heter hos Pc mellan frekvensfunktionerna Tru och Trl i enlighet med (2.7). För
att göra detta måste den övre, fu(ω), och undre, fl(ω), gränsen för Pc bestämmas
enligt

fu(ω) = max
θ

|Pc(jω, θ)| (2.10)

fl(ω) = min
θ

|Pc(jω, θ)| (2.11)
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Figur 2.9. L0(s) samt B0 i Nicholsdiagrammet efter att designen av K(s) genomförts.
Ringarna på L0(s) indikerar frekvenser i Ω. Röd ring tillhör röd boundary etc.

Vidare ger (2.7) sambandet

Trl
Pc

≤ |F | ≤
Tru
Pc

Med sambanden (2.10) och (2.11) fås

Trl
fl

≤ |F | ≤
Tru
fu

Vilket i dB ger

Trl − fl ≤ |F | ≤ Tru − fu

Sedan defineras sambanden

BFu(jω) = Tru(jω) − fu(ω) (2.12)

BFl(jω) = Trl(jω) − fl(ω) (2.13)

Därefter ritas ekvationerna (2.12) och (2.13) i ett Bodediagram. Förfiltrets över-
föringsfunktion F (s) syntetiseras sedan genom att lägga till poler och/eller noll-
ställen så att F ligger mellan BFu och BFl. Det är även viktigt att förfiltret
satisfierar

lim
s→0

F (s) = 1 (2.14)

för att få en korrekt referensföljning. [16]
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Exempel 2.5: DC-motor, design av förfilter och verifiering

Även för designen av förfiltret finns ett interaktivt verktyg i toolboxen, pfshape.
Detta verktyg fungerar som lpshape men designen utförs i ett Bodediagram istäl-
let för i ett Nicholsdiagram. Programmet beräknar fu och fl som sedan ritas i ett
bodedieagrammet tillsammans med Tru och Trl. Musen används för att applicera
poler och nollställen som vrider in fu och fl mellan Tru och Trl.
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Figur 2.10. Figuren visar max- och minvärde (heldragna linjer) för den slutliga överfö-
ringsfunktionen mellan referenssignal och utsignal samt gränserna Tru och Trl (streckade
linjer).

För att vrida in Pc mellan begränsingarna Tru och Trl läggs ett komplext polpar
till med ζ = 0.7 och ωn = 1.54. Detta är all dynamik som krävs i förfiltret för att
önskad prestanda ska uppnås, se figur 2.10.

När designen av regulatorn och förfiltret är avslutad bör samtliga krav som
ställts på systemet verifieras. Detta kan i Terasofts toolbox göras med kommandot
chksiso vilket ger en grafisk illustration av varje krav. Ett stegsvar ritas i figur
2.11 för att kontrollera de tidskrav som ställdes för DC-motorn.

Det syns tydligt här att regulatorn som tagits fram gör att systemet uppfyl-
ler tidskraven oavsett vilka parametervariationer som finns. Att det reglerade
systemet uppfyller tidskraven med så stor marginal tyder på att det inte är pre-
standakraven som är mest restriktiva och ställer högst krav på kretsförstärkningen.
I stället är det kraven på störningsundertryckning som kräver störst kretsförstärk-
ning.

Utan förfiltret har systemet en väldigt hög bandbredd vilket gör loopen väldigt
snabb. Detta får som följd att störningar såsom sensorbrus och störningar på
utgången förstärks väldigt mycket till styrsignalen. Detta är en avsevärd nackdel
hos designmetoden och måste beaktas av systemkonstruktören. Givetvis bör även
sådana typer av begränsningar tas med i designen men detta medför oftast att
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konstruktören måste komma fram till någon form av kompromiss eftersom alla
kraven kan bli omöjliga att uppfylla samtidigt.
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Figur 2.11. Stegsvar för den reglerade DC-motorn (heldragna linjer) och de tidskrav
som ställts på systemet (streckade linjer).

2.4 Styrkor och svagheter hos QFT i SISO-fallet

Den klart största fördelen med att använda sig av QFT är att resultatet mynnar ut
i en robust design som klarar alla uppställda krav oavsett osäkerhetsvariationer i
modellen. Där ett flertal regulatorer krävts för att uppnå prestanda kan man med
QFT byta ut dessa regulatorer mot ett färre antal, i bästa fall mot en enda. [16]

Enligt litteraturen så framhävs QFT som en väldigt transparent designmetod
där det på ett tidigt stadium av designen går att se om alla krav och begränsning-
ar är genomförbara [16, 29]. Detta kan dock för den oerfarne QFT-användaren
vara svårt att se. Det är heller inte helt uppenbart vilka krav som sätter störst
begränsningar på systemet, vilket medför att det är svårt att veta vilka krav som
bör släppas på för att kunna genomföra designen.

Ytterligare en begränsning som QFT-metoden har är att den förutsätter ett
förfilter på referenssignalen. Orsaken är att designen av L0 endast garanterar att
spridningen som uppkommer i Pc är mindre eller lika med δR och inte att Pc
håller sig mellan Trl och Tru [16]. Det är alltså svårt att ställa upp analytiska
krav från referenssignalen vid designen av L0 då detta förhållande är beroende av
utformningen på F vilket inte är givet vid designen av L0.

Då begränsningarna sätts upp för L medför detta att förstärkningen för K
tillåts vara hög då förstärknignen hos P är liten. Detta medför regulatorer med
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stor förstärkning för höga frekvenser om inte krav ställs på

K

1 + PK

Exempel 2.6: QFT-regulator i jämförelse med lead-lag-regulator

Enligt teorierna i Glad och Ljung [10] kan en lead-lag regulator tas fram för DC-
motorns nominella system med alla designkrav, förutom fösta punkten, enligt in-
troduktionen i exempel 2.1.

Klead−lag(s) =
0.31s2 + 0.11s+ 0.0054

s2 + 1.2s
(2.15)

Av stegsvaret i figur 2.12 framgår det att lead-lag-regulatorn ger mycket mer sprid-
ning hos stegsvaret än QFT-regulatorn, figur 2.11, då systemet har icke försumbara
parameterosäkerheter. Spridningan av stegsvaren är så stor att de krav som ställ-
des på systemet inte kan uppfyllas med dessa parametervariationer.
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Figur 2.12. Stegsvar för DC-motor reglerad med lead-lag regulator (heldragna linjer)
och de tidskrav som ställts på systemet (streckade linjer).

Om kretsförstärkningen för lead-lag-regulatorn ritas i ett Nicholsdiagram till-
sammans med alla begränsningar, såsom i figur 2.13, syns det tydligt varför syste-
met inte uppfyller kraven för alla parametervariationer. Detta visar på att QFT
även kan användas som ett analysverktyg för regulatorer konstruerade med andra
metoder. Det går följaktligen att verifiera vilka parametervariationer en befintlig
regulator klarar av att hantera.

I detta läge kan QFT-regulatorn framstå som överlägsen den traditionella lead-
lag-regulatorn, men enligt resonemanget tidigare i detta kapitel finns risken för att
störningar i återkopplingsloopen förstärks kraftigt. Därför kan det vara intressant
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Figur 2.13. Kretsförstärkning för DC-motor med lead-lag-regulator plottad i ett
Nicholsdiagram.

att närmare studera de olika regulatorernas amplitudkurvor, vilka återfinns i fi-
gur 2.14. Här syns det tydligt att QFT-regulatorn har stor förstärkning för alla
frekvenser och en väldigt hög förstärkning för höga frekvenser.
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Figur 2.14. Bodediagram över lead-lag-regulator (streckad) och QFT-regulator (hel-
dragen).
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2.5 Programvaror

På marknaden finns ett flertal programvaror som behandlar QFT-design, där ut-
formningen och innehållet varierar mellan dessa. I detta kapitel beskrivs två av
dessa programvaror, Qsyn6 och QFT Feedback Control Toolbox.

Toolboxarnas utformning i de olika designstegen har graderats och samman-
fattats i tabell 2.1. Denna gradering har som avsikt att hjälpa den blivande QFT-
designern att välja den programvaran som lämpar sig bäst för designen.

Terasoft Qsyn6

Interaktion +++++ +
Boundaries +++ +++++
Design +++++ ++
Verifiering ++++ ++

Tabell 2.1. Gradering av befintlig programvara.

Qsyn6

P-O Gutman har tagit fram en toolbox Qsyn6 till Matlab som har en väldigt bra
utformning för att ställa upp krav och begränsingar på systemet. En stor nackdel
med denna toolbox är att den sparar system och regulatorer med ett eget format
vilket gör det svårare att använda Matlabs egna analysverktyg.

För att utföra designen i Qsyn6 krävs mycket goda kunskaper i hur poler och
nollställen påverkar kretsförstärkningen då användaren lägger till dessa i en separat
fil som sedan kompileras för att framställa resultatet visuellt.

QFT Feedback Control Toolbox

Företaget Terasoft har utvecklat en toolbox till Matlab, vilket även är den tool-
box som Mathworks rekommenderar på sin hemsida. Toolboxens starka sida är
den interaktiva utvecklingsmiljön där formningen av kretsförstärkningen sker med
klicka-och-dra och resultatet av varje åtgärd syns direkt. Även boundaries kan
beräknas väldigt lätt, dock saknas stöd för övergången från tids- till frekvenskrav.

En stor fördel med denna toolbox är att den hela tiden arbetar med Matlabs
LTI-objekt vilket gör interaktionen med övriga Matlabfunktioner enkel. Toolboxen
är utformad på ett sådant sätt att den utöver att vara ett designverktyg även kan
användas för analys av tidigare konstruerade regulatorer och den innehåller även
en funktion där varje krav kan verifieras separat.

MIMO-fall kan hanteras med en särskild funktion för att skapa boundaries.
Dock saknar denna funktion i vissa fall en bra koppling till teoriernas problemfor-
mulering.
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Kapitel 3

Påbyggnad av QFT

Då många system i praktiken är flervariabla eller olinjära och många av systemets
tillstånd är mätbara har mycket forskning gjorts inom dessa områden. Även QFT
har utvecklats genom forskning inom vissa av dessa områden.

I detta kapitel beskrivs dessa framsteg med början i MIMO-QFT, som tar upp
hur flervariabla system kan hanteras med QFT-ramverket. Efter detta beskrivs
hur QFT behandlar olinjäriteter i system och sist i kapitlet ges en ansats om hur
tillståndsåterkoppling kan användas.

3.1 MIMO-QFT

Forskningen kring MIMO-fallet har producerat ett flertal metoder för att behandla
MIMO-system med QFT. De grundläggande metoderna bygger på att systemet ska
regleras med en diagonal regulator där korskopplingen modelleras som en störning
på systemet. Horowitz visar i [14] att alla m×m MIMO-system kan separeras till
m enkla ekvivalenta SISO-system med tillhörande m2 korskopplingsproblem.

Låt P vara en m ×m matris av överföringsfunktioner, de krav som då ställs
på P är följande:

• P måste vara ickesingulär för alla möjliga parametervariationer för att P−1

ska existera.

• Systemet måste vara diagonaldominant då ω → ∞.

Dessa metoder har även som krav att systemet ska bestå av lika många insignaler
som utsignaler, om så inte är fallet så blir då första steget i designen att modifiera
systemet så att det blir på formen m×m. [16]

3.1.1 Grundläggande metoder för MIMO-QFT

Den enklare metoden för MIMO-QFT bygger på att MIMO-systemet görs om till
ekvivalenta SISO-system enligt härledningen nedan.

27
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Systemet beskrivs av ekvationen

y = (I + PK)−1PKFr (3.1)

vilket ger överföringfunktionen T enligt

T = (I + PK)−1PKF

(I + PK)T = PKF

Multipliceras båda sidor med P−1 erhålls

(P−1 + K)T = KF (3.2)

Låt oss definiera P−1 = [p∗ij ] , [1/qij ] = Λ + B där Λ är den diagonala delen och
B den ickediagonala delen av P−1. Om K är diagonal fås

(Λ + K)T = KF −BT

T = (Λ + K)−1(KF −BT) (3.3)

Enligt Schauders fixpunktsteorem kan man visa att (3.4) ger en lösning till det
ursprungliga problemet (3.1) [15]. Detta enligt

T = (Λ + K)−1

︸ ︷︷ ︸

wii

(KF
︸︷︷︸

vij

−BT
︸ ︷︷ ︸

cij

)

vilket ger

tij = wii(vij + cij) (3.4)

där

wii , qii/(1 + kiiqii) (3.5)

vij , kiifij (3.6)

cij , −
∑

k 6=i

tkj
qik

, k = 1, 2, . . . ,m (3.7)

I (3.4) representerar cij de korskopplingseffekter som ett SISO-system påverkas av
från de övriga SISO-systemen. För ett 2× 2 system fås fyra överföringsfunktioner
av (3.4) enligt tabell 3.1. Det blir således två regulatorproblem som ska lösas. När
samtliga SISO-system, ur (3.4), har skapats ses varje SISO-system som individuella
system där teorierna från kapitel 2 kan används för att designa varje kii och fij .
I fallet då ett diagonalt förfilter väljs blir de ickediagonal elementen i tabell 3.1
rena störningsundertryckningsproblem. [16]

Stabilitets- och prestandakraven på systemet formuleras enligt nedan för att
kraven ska passa metoderna i kaptel 2.



3.1 MIMO-QFT 29

r1 r2

y1
k11f11−

t21
q12

1
q11

+k11

k11f12−
t22
q12

1
q11

+k11

y2
k22f21−

t11
q21

1
q22

+k22

k22f22−
t12
q21

1
q22

+k22

Tabell 3.1. SISO-ekvivalenter för ett 2 × 2 system.

Stabilitetskrav

Att diskutera stabilitet i MIMO fallet låter sig inte göras lika lätt som i SISO fallet.
Detta på grund av att korskopplingarnas inverkan på systemet beror på inre till-
stånd i systemet. Varken Yaniv [29] eller Houpis [16] tar upp stabilitetsbegreppet
på samma tydliga sätt som i SISO fallet.

Istället för att ställa upp ett strikt stabilitetsvillkor ställs krav på delsyste-
mens amplitudmarginaler och på dämpningen av korskopplingarna [29]. På detta
sätt fås förhoppningsvis tillräckliga marginaler så att systemet blir stabilt trots
korskopplingseffekterna. Då amplitudmarginalen är starkt kopplad till känslig-
hetsfunktionen ställs ett krav på känslighetsfunktionens storlek upp.

∣
∣
∣
∣

1

1 + qiikii

∣
∣
∣
∣
≤ W (3.8)

Detta ger marginaler hos SISO-ekvivalenta systemet som troligtvis är tillräckligt
stora för att de dämpade korskopplingarna inte ska göra systemet instabilt.

När hela designen av MIMO-systemet genomförts måste stabiliteten kontrolle-
ras genom att titta på systemets poler [16]. För ett 2×2 system kan detta utföras
genom att substituera in t21 i t11 ur tabell 3.1 vilket ger följande överföringsfunk-
tion [16].

t11 =
f11q11k11(1 + q22k22)

(1 + q11k11)(1 + q22k22) − γ12
(3.9)

där

γ12 =
p12p21

p11p22
(3.10)

Då nämnaren är samma för både t11 och t22 räcker det med att kontrollera noll-
ställena till

(1 + q11k11)(1 + q22k22) − γ12 = 0 (3.11)

Det går givetvis även att använda ett flervariabelt robusthetskriterium för att
kontrollera stabilieteten. Zhou [30] anger följnade definition på intern stabilitet
för flervariabla system.
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Definition 3.1 (Intern stabilitet) Ett system sägs vara internt stabilt om över-

föringsmatrisen
[

I −K

−P I

]−1

har sina poler strikt i höger halvplan.

Prestandakrav

Houpis [16] formulerar prestandakraven för ett MIMO-system som till grunden be-
står av två delar, referensföljningskrav och krav på korskopplingsundertryckning.
Målet med referensföljningen är att tij på samma sätt som i det envariabla fallet
ska uppfylla följande olikhet.

aij ≤ |tij | ≤ bij (3.12)

vilket med (3.4) ger
aij ≤ |wiivij + wiicij | ≤ bij (3.13)

Korskopplingseffekten wiicij som modelleras enligt (3.7) och (3.5) ses som en stör-
ning på systemet i (3.4) och bör undertryckas så mycket att önskad prestanda inte
påverkas. Kravet blir således

|wijcij | =

∣
∣
∣
∣
∣
∣

qij
1 + kiiqii

∑

k 6=i

tkj
qik

∣
∣
∣
∣
∣
∣

≤

∣
∣
∣
∣
∣
∣

qij
1 + kiiqii

∑

k 6=i

bkj
qik

∣
∣
∣
∣
∣
∣

≤ bcij (3.14)

Då villkoret innehåller överföringsfunktioner, tkj , från de andra insignalerna måste
dessa ersättas med deras övre prestandagränser, bkj . Observera att om F är dia-
gonal blir dessa gränser endast korskopplingsgränser, bckj .

Kraven för referensföljning kan med (3.14) insatt i (3.13) formuleras enligt
(3.15) då korskopplingseffekterna påverkar referensföljningsprestandan.

aij + |wijcij | ≤ |wijvij | ≤ bij − |wijcij |

aij + bcij ≤ |wijvij | ≤ bij − bcij (3.15)

I MIMO-fallet blir följaktligen Tru = bij − bcij och Trl = aij + bcij , vilket medför
att det frekvensband som det slutna systemet med hjälp av förfiltret ska hålla sig
innanför blir smalare än för ett vanligt SISO-fall.

Dessa kravformuleringar (3.14) och (3.15) ger dock en del överdesign hos me-
toden, vilket gör att bättre prestanda kan erhållas med andra metoder [16].

3.1.2 Alternativa metoder för MIMO-QFT

Metod för minimering av överdesign

Då den övre prestandagräsnen, bkj , används för kravförmulering i föregående ka-
pitel leder detta till en viss överdesign som kan reduceras genom att använda en
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alternativ systemformulering. Denna överdesign reduceras t.ex. genom att använ-
da informationen från designen av den första loopen vid kravformuleringen av den
andra och så vidare. Metoden illustreras med ett 2 × 2 system.

Låt πij , 1/qij och multiplicera (3.2) från vänster med matrisen:
(

1 0
−π21

π11+k11
1

)

Då erhålls följande fyra överföringsfunktioner:

t11 =
k11f11 − π12t21
π11 + k11

(3.16)

t12 =
k11f12 − π12t22
π11 + k11

(3.17)

t21 =
k22f21 − πe21f11

πe22 + k22
(3.18)

t22 =
k22f22 − πe21f12

πe22 + k22
(3.19)

där

πe21 = π21 −
π21π11

π11 + k11
=

π21k11

π11 + k11
(3.20)

πe22 = π22 −
π21π12

π11 + k11
(3.21)

Denna framställning av T gör att den andra loopen, k22, inte beror på t1j utan
enbart på den redan designade regulatorn k11. Då metoden inte längre använder
övre gränserna b1j och bc1j vid kravformuleringarna (3.14) och (3.15) i andra loopen,
minskar överdesignen. [29]

Ickediagonala regulatorer

Det finns flera olika sätt att konstruera ickediagonala regulatorer med QFT. Ho-
rowitz [15] presenterar en relativt enkel metod som går ut på att multiplicera P

med en förkompenseringsmatris H som diagonaliserar systemet. Efter detta kan
en diagonal regulator K konstrueras enligt tidigare nämnda metoder. Den slutliga
regulatorn blir då Ke = HK.

Att välja ett sådant H så att frikoppling erhålls för alla frekvenser är inte
alltid praktiskt möjligt och därför väljs ofta en frekvens där systemet ska vara
frikopplat. [11]

Garcia-Sanz [8] illustrerar en annan mer anvancerad metod för design av en
ickediagonal regulator K. Metoden tar fram överföringsfunktioner på motsvarade
sätt som i kapitel 3.1, men använder ett K = Kd + Kb där Kd är den diagonala
delen och Kb ickediagonala delen av K. Med detta K insatt i (3.2) kan den skrivas
om till ekvationen nedan.

T = (I + Λ−1Kd)−1Λ−1KdF + (I + Λ−1Kd)−1Λ−1(KbF− (B + Kb)T) (3.22)
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Att skriva om (3.2) på detta sätt medför att (3.7) får utseendet enligt följande.

cij = kij − wjjvjj

(
1

qij
+ kij

)

, ∀ i 6= j (3.23)

Dessa ekvationer används sedan för att designa de diagonala elementen i K var på
de ickediagonala elementen konstrueras för att minimera korskopplingarna. När
designen av K är klar konstrueras F på vanligt vis. [8]

En tredje metod att hanterar MIMO-system är att frikoppla systemet med
hjälp av egenvärdestilldelning [6, 24]. Denna metod bygger på att alla mätbara
tillstånd återkopplas med en konstant matris Fy för att det återkopplande syste-
met ska vara frikopplat. Därefter kan metoderna för SISO-QFT användas utan
modifiering [27, 28].

3.1.3 Styrkor och svagheter hos QFT i MIMO-fallet

När QFT ska hantera MIMO-system som då skrivs om till SISO-ekvivalenter ökar
komplexiteten markant. Man kan generellt säga att arbetsinsatsen ökar kvadra-
tiskt med storleken på systemet, eftersom det i värsta fall blir m2 SISO-fall att
designa. En stor fördel är att varje in/utsignal förhållande kan optimeras utifrån
de uppställda kraven, vilket gör att användaren t.ex. kan välja komplexiteten för
varje delsystem.

Då QFT bygger på att det konstrueras en regulator mellan varje in- och utsignal
medför detta att systemet måste vara kvadratiskt. Denna brist kan i de flesta fall
lösas genom att göra systemet kvadratiskt [16].

De QFT-metoder som inte använder rena frikopplingsmetoder för att diagona-
lisera systemet har alltid en viss överdesign inneboende i metoden. Denna över-
design kan med vissa mer avancerade metoder minskas men första loopen som
konstrueras måste alltid utnyttja de maximala begränsningarna.

Begreppet stabilitet blir mycket mer komplicerat i MIMO-fallet än i SISO-
fallet. Som en följd av detta blir det en mer rekursiv designprocess att erhålla
stabilitet.

Dock måste det poängteras att de fördelar som QFT har i SISO-fallet även i
de flesta fall bevaras i MIMO-fallet.

3.2 Olinjära system med QFT

De flesta fysikaliska system består av olinjära delar vilket gör att dessa system
kan vara svåra att reglera. En vanlig lösning är att linjärisera systemet i en viss
arbetspunkt. Denna metod ger en linjär approximation till det olinjära systemet
och en regulator kan konstrueras för denna arbetspunkt. Denna metod har dock
som begränsning att systemet hela tiden måste befinna sig i närheten av arbets-
punkten.

Om det olinjära systemet linjäriseras kring ett flertal arbetspunker fås en
mängd linjära överföringsfunktioner, P̄ , där olinjäriteterna representeras av pa-
rametriska osäkerheter. På denna mängd kan metoderna som presenterades i
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kapitel 2 appliceras med goda resultat, dock blir regulatorn begränsad till det
område som linjäriseringarna spänner upp. [29]

Då ovanstående metod inte är användbar finns mer avancerade metoder. Ho-
rowitz [15] har tagit fram en metod där olinjäriteterna modelleras som störningar.

I metoden antas u vara insignalen till systemet N som ger en given utsignal y,
u = N−1y. Dela upp insignalen på en olinjär och en linjär del.

u = ul + un

Då modelleras systemet som ett linjärt system P med insignalen ul och med en
störning d = −un. Med hjälp av Schauders fixpunktsteorem visas att denna metod
garanterar en lösning till det ursprungliga problemet. Yaniv [29] beskriver denna
metod mer utförligt.

3.3 Tillståndsåterkoppling

Användandet av tillståndsåterkoppling verkar inte särskilt utbrett bland QFT-
forskare då inget material om detta har hittats. Här föreslås ändå en enklare
metod för att dra nytta av tillståndsbeskrivningen om tillståndsvektorn innehåller
derivator av mätsignalen.

Metoden bygger på att ersätta nollställenas inverkan med tillståndsåterkopp-
lingar.

u(s) = K(s)(r(s) − y(s))

=
a(s)

b(s)
(r(s) − y(s))

=
a(s)

b(s)
r(s) −

a(s)y(s)

b(s)

Här ersätts a(s)y(s) av Lx där L är en konstant matris och x är de mätbara
tillstånden

u(s) =
a(s)

b(s)
r(s) −

1

b(s)
Lx (3.24)

Den stora fördelen med att skriva om regulatorn på detta sätt är att man minskar
nurmeriska osäkerheter på grund av deriveringar i regulatorn.

Om andra tillstånd än derivator av utsignalen ska återkopplas måste det finnas
en entydig översättning mellan tillstånden och utsignalen. Denna översättning får
således inte bero på några modellosäkerheter, θ.

3.4 QFT för instabila system

Om det system som ska styras är instabilt krävs särksild eftertanke kring hur
kretsförstärkningen, L, formas. Nyquistkriteriet i Glad och Ljung [10] ger ett
kriterium för hur regulatorn måste konstrueras.
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Sats 3.1 (Nyquistkriteriet) Antalet poler i höger halvplan, till det återkopp-

plade systemet, är lika med antalet poler i höger halvplan hos L, plus antalet varv

som kurvan γ′ omsluter −1.

Om L inte har poler i höger halvplan, så blir alltså stabilitetskriteriet för det

återkopplade systemet att punkten −1 inte får omslutas.

-1

PSfrag replacements

γ
γ′

φ

L(s)

Figur 3.1. Kurvan γ och hur den mappas till γ′ genom ett L(s).

Det är viktigt att notera på vilket håll som γ ′ omsluter −1 då varje varv räknas
med tecken, positiv omloppsriktning är moturs. För att använda detta resonemang
i Nicholsdiagrammet görs följande definition.

Definition 3.2 Stabilitetslinjen, Γ, definieras i Nyquistdiagrammet som alla punk-

ter på negativa reella axeln med beloppet större än 1. Det vill säga

Γ = {zi : IM zi = 0,RE zi < −1}

Med denna definition blir villkoret för stabilitet ur Nyquistkriteriet att om P harN
stycken poler i höger halvplan måste kurvan γ ′ korsa stabilitetslinjen −N gånger,
förutsatt att regulatorn inte har några instabila poler. Samma villkor för stabilitet
gäller även i Nicholsdiagrammet.

För att översätta stabilitetslinjen till Nicholsdiagrammet noteras att alla punk-
ter på stabilitetslinjen har fasen −180◦ och en amplitud större än 1. De punkter
i Nicholsdiagrammet med dessa kriterier bildar en linje längs fasen −180◦ ovanför
den horisontella 0 dB-linjen.

Denna linje måste kurvan γ ′ korsa i negativ riktning och från resonemanget
i Nyquistdiagrammet kan det konstateras att fasen minskar då γ ′ korsar stabi-
litetslinjen i negativ riktning. Detta medför att γ ′ ska korsa stabilitetslinjen i
Nicholsdiagrammet från höger till vänster för att stabilitet hos det återkopplade
systemet ska erhållas.
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Kapitel 4

Flygmekanik och tidigare

forskning

Detta kapitel introducerar läsaren till de begrepp och ekvationer som används inom
flygmekanik. Kapitlet ska ge tillräckliga kunskaper för att läsaren ska kunna följa
med i följande kapitel.

Vidare presenterar kapitlet även ett urval av vad forskare tidigare kommit fram
till inom flygindustrin med hjälp av QFT. Här presenteras resultatet av ett flertal
artiklar där QFT använts för att lösa olika problem inom flygreglering.

4.1 Flygplanets dynamik

Inom flygmekanik används en mängd begrepp som är specifika för detta område.
Till att börja med används två koordinatsystem där ett är fixt i jorden och ett fixt
i flygplanet. Det jordfixa koordinatsystemets axlar benämns med x̂i, ŷi, ẑi vilka
pekar åt norr, öster och nedåt. Det flygplansfixa koordinatsystemet benämns
x̂b, ŷb, ẑb och har sitt origo i planets tyngdpunkt. x̂b-axeln går ut genom planets
nos, ŷb-axeln genom höger vinge och ẑb-axeln ner genom golvet. [21]

Flygplanets placering och orientering i rummet ges av sex variabler. Positionen
beskrivs med vektorn

r̃ = ( rN rE −H )Ti

där rN är positionen norrut, rE är positionen österut och H är höjden. Index i
indikerar att det är det jordfixa koordinatsystemet. Planets orientering beskrivs
med tre vinklar, de s.k. Eulervinklarna. Dessa är definierade enligt

Φ = ( φ θ ψ )Ti

där φ anger rollvinkeln, θ tippvinkeln och ψ girvinkeln enligt figur 4.1. Figuren
visar även aerodynamiska vinklar såsom anfallsvinkeln som benämns α, snedan-
blåsningsvinkeln β och flygbanevinkeln γ, vilka är vinklar som definieras utifrån
flygplanets hastighetsvektor. [21]
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ṽ

ṽ

Figur 4.1. Figuren visar vinklarna som beskriver flygplanets orientering φ, θ och ψ.
Den visar även de aerodynamiska vinklarna α och β samt vinkelhastigheterna p, q och r.

Flygplanets rörelser beskrivs av hastighetsvektorn1

ṽ = ( u v w )Tb

och vinkelhastighetsvektorn1

ω̃ = ( p q r )Tb

De krafter och moment som påverkar flygplanet i tyngdpunkten ges av ekvatio-
nerna (4.1). Index T anger total kraft/moment och G gravitationsbidraget, E
motorbidraget och A bidraget från aerodynamiken.

FT = FG + FE + FA

MT = ME + MA

(4.1)

Krafterna och momenten från aerodynamiken beror på det dynamiska trycket (Q),
vingarean (S) och olika aerodynamiska koefficienter (C) som är framtagna genom
vindtunnelprov. Detta beskriver hur flygplanets konstruktion påverkar aerodyna-
miken. Momenten beror dessutom på en konstant som antingen är vingspann (b)
eller aerodynamisk medelcorda (c̄). [21]

FA =





X
Y
Z





b

där
X = QSCx
Y = QSCy
Z = QSCz

(4.2)

MA =





L
M
N





b

där
L = QSbCl
M = QSc̄Cm
N = QSbCn

(4.3)

där det dynamiska trycket beror av densitet och hastighet enligt

Q =
1

2
ρ(H) |ṽ|2 (4.4)

1Vektorn uttrycks i det flygplansfixa koordinatsystemet, därav index b.
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Om ovanstående samband används i Newtons andra lag enligt Nelson [22] fås
flygplanets rörelseekvationer.

X = m(u̇+ qw − rv) +mgSθ + F x̂b

E

Y = m(v̇ + ru− pw) −mgCθSφ + F ŷb

E (4.5)

Z = m(ẇ + pv − qu) −mgCθCφ + F ẑb

E

L = Ixṗ− Ixz ṙ + qr(Iz − Iy) − Ixzpq +M x̂b

E

M = Iy q̇ + rp(Ix − Iz) + Ixz(p
2 − r2) +M ŷb

E (4.6)

N = −Ixzṗ+ Iz ṙ + pq(Iy − Ix) + Ixzqr +M ẑb

E

p = φ̇− ψ̇Sθ

q = θ̇Cθ + ψ̇CθSφ (4.7)

r = ψ̇CθCφ − θ̇Sφ

θ̇ = qCφ − rSφ

φ̇ = p+ qSφTθ + rCφTθ (4.8)

ψ̇ = (qSφ + rCφ) sec θ





ṙN
ṙE
Ḣ





i

=





CθCψ SφSθCψ − CφSψ CφSθCψ + SψSφ
CθSψ SφSθSψ + CφCψ CφSθSψ − SψCφ
−Sθ SφCθ CφCθ









u
v
w





b

(4.9)

Dessa ekvationer ger den fullständiga beskrivningen för flygplanets olinjära stel-
kroppsdynamik. I ekvationerna ovan anger m massan och I är elementen ur trög-
hetsmatrisen enligt [22, kap. 3.2]. För att göra ekvationerna överskådliga skrivs
de trigonometriska funktionerna enligt Cφ , cosφ, Sθ , sin θ, Tψ , tanψ och så
vidare.

4.2 QFT-metoden inom flygindustrin

Många artiklar har publicerats om flygplansreglering med QFT, både för longitu-
dinell2 och lateral3 reglering. Då de longitudinella delarna vid en linjärisering helt
kan frikopplas från de laterala i ovanstående ekvationer medför detta att SISO-
metoder ofta används. Den laterala delen har flera styr- och mätsignaler som är
starkt korskopplade vilket medför att MIMO-metoder måste användas för denna
reglering.

2Denna rörelse beskrivs av flygplanets hastighet i x̂b- och ẑb-led samt rotationen kring ŷb.
3Denna rörelse beskrivs av flygplanets hastighet i ŷb-led samt rotationerna kring x̂b och ẑb.
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4.2.1 Longitudinell reglering

Houpis, Keating och Pachter analyserar i artikeln [18] en design av en regulator
för tipprörelsen (den longitudinella rörelsen) av U.S. Airforce obemannade forsk-
ningsplan Lambda. Den flygenvelop som regulatorn designats för omfattar hastig-
heterna 140 till 220 km/h och höjderna 300 till 3000 meter. Utöver variationerna
i flygenvelopen designades regulatorn även för variationer i massa och tyngdpunkt
samt osäkerheter i rodernas effektivitet genom förlust av roderytor. Regulator-
designen mynnade ut i en femte ordningens regulator med ett tredje ordningens
förfilter som satisfierar de uppställda kraven. Bra prestanda erhålls med upp till
en 25% förlust av roderytor och godtagbar reglering kan åstadkommas upp till en
50% förlust. Det är den ökande bandbredden som sätter begränsingen till 50%
för att regulatorn ska gå att implementera. Själva designmetoden klarar högre
förluster.

Houpis och Pachter har även tillsammans med Rasumssen och Phillips i ar-
tikeln [19] tagit fram en regulator för flygplanet VISTA F-16. Denna typ av
stridsflygplan kräver många regulatorer som arbetar i olika delar av flygenvelopen.
Mjuk övergång vid skiftningen mellan dessa regulatorer är en svår del av designen
vilket gör styrsystemet väldigt komplext. Målet med artikeln är att med hjälp
av QFT försöka minska antalet regulatorer som behövs vid flygning i underljud.
Artikelförfattarna använder sig av QFT för att ta hand om alla modellosäkerhe-
ter som uppkommer i underljudshastighet samt att reglera q och nz efter givna
referenser. Regleringen fördelas olika mycket mellan q och nz beroende på has-
tigheten. Modellosäkerheterna innefattar allt från tyngdpunktsvariationer, höjd-
och fartvariationer till variationer i tröghetsmoment.

Artikeln kommer fram till att en enda regulator kan konstrueras för att styra
flygplanet i underljudsenvelopen. Regulatorn är ett andra ordningens system med
två nollställen och förfiltret ett enkelt lågpassfilter. Läsaren bör vara uppmärksam
på att artikelförfattarna även konstruerat delsystem utanför själva QFT-regulatorn
som hjälper regulatorn att klara referensföljningen. Detta kan vara anledningen
till att endast en regulator behövs.

4.2.2 Lateral reglering

För lateral reglering finns det ett flertal olika tekniker med MIMO-QFT dokumen-
terade. I [28] jämför Grimble, Wu och Wei den klassiska metoden för MIMO-QFT,
som beskrivs i avsnitt 3.1.2, med en teknik där egenvärdestilldelning används för
att frikoppla det laterala MIMO-systemet. Denna design utförs på ett kinesiskt
jaktflygplan där regulatorn ska vara robust mot en stor flygenvelop som modelleras
med fem olika flygfall4.

Resultatet i artikeln är att lika bra prestanda kan erhållas då metoden med
egenvärdestilldelning används och att bättre korskopplingsegenskaper erhålls med
denna metod. Artikeln visar även att egenvärdestilldelningsmetoden ger en mer
fysikalisk förståelse genom designprocessen och ger designern mer flexibilitet. Re-
gulatordesignen resulterar för egenvärdesprincipen i två regulatorer med samma

4Med flygfall menas i detta fall flygning vid specifik fart och höjd.
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komplexitet som med metoden för MIMO-QFT. Dock blir ena förfiltret mer kom-
plext med två extra nollställen. Anledningen till detta förklaras dock inte i artikeln.

Air force Institute of Technology har stött på problem med att kontrollera
flygplanet X-29 vid höga anfallsvinklar. Flygplanets framåtsvepta vingar gör att
planet är instabilt och ickeminfas, flygplanets differentiella carnardvingar hjälper
dock till att stabilisera flygplanet i latteralled. I [23] undersöks hur en annan
variant av QFT kan användas för att lösa detta problem.

För att frikoppla systemet används en frekvensberoende viktmatris vilket med-
för att systemet kan regleras med något som författarna kallar singulär regulator
och för att uppnå önskad stabilitetsnivå används Optimal-Blending-metoden [13].
Till systemet utformas sedan en förfiltermatris som till skillnad från vanlig QFT
direkt påverkar styrsignalerna och inte går igenom regulatorn K. Det medför att
regulatorns styrsignaler enbart påverkas av de återkopplade signalerna och inte
referenssignalerna. Styrsignalerna från regulatorn och förfiltret summeras sedan
innan de skickas till alla roderservon.

Houpis analyserar användbarheten av MIMO-QFT för flygreglering i två artik-
lar, tillsammans med Rasmussen i [20] och i samarbete med Horowitz och Wheaton
i [26]. De båda artiklarna använder den traditionella MIMO-metoden enligt av-
snitt 3.1.2 för att reglera det obemannade flygplanet Lambda’s laterala dynamik.
Författarna analyserar modellosäkerheter i form av hastighet och vikt, vilket re-
presenteras med sex linjära modeller. De båda artiklarna behandlar alla delar från
modellering och kravspecificering till digital implementering och flygprov.

Hur olinjära systemekvationer används för att genomföra en roll kring hastig-
hetsvektorn beskrivs utförligt i [5]. Då ett flygplan rollar kring hastighetsvektorn
blir de olinjära delarna av (4.5) - (4.7) så stora att de inte går att försumma. Det
medför att systemet endast linjäriseras delvis, alla termer innehållande rollvinkel-
hastigheten p och rollvinkeln φ behålls oförändrade. Då innehåller systemekvatio-
nerna multiplikationer mellan tillstånd innehållande p eller φ.

För att kunna komma vidare delas rollrörelsen upp i tre delar, två stycken s.k.
transition regions och en free stream region. Transition regions är de båda delar
där p ändras från noll till kommenderat värde och tillbaka igen. Free stream region
är den del då p är konstant lika med kommenderat p. Artikeln behandlar endast
transition region då p, q, och r är snabbt varierande.

I transition region kan p ses som en osäker parameter som varierar mellan
ett min- och ett maxvärde. Om man då ersätter p i ekvationerna med en osäker
parameter ppara blir ekvationerna osäkra linjära ekvationer och QFT kan användas
som vanligt. Artikelförfattarna kom fram till ett resultat som väl uppfyllde kraven
på korskopplingsundertryckning och gav en bra prestanda för rollrörelsen.

4.2.3 Koppling till egen design

I de två tidigare avsnitten presenteras ett antal möjliga konstruktioner, det är dock
endast artikeln [19] som är jämförbar med problemställningen i denna rapport.
Denna artikel har använts som en resultatjämförelse, framför allt för regulatoran-
talet, då vi för att illustrera QFT-metoden valt att utgå från QFTs grund tankar
i ett SISO- och ett MIMO-fall.
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Kapitel 5

Styrlagsutveckling i tippled

Detta kapitel använder QFT-metoderna från tidigare kapitel vid designen av styr-
lagar för ett instabilt stridsflygplan. Styrlagsdesignen utförs för de longitudinella
rörelserna och ska vara robust mot variationer i höjd, hastighet och tyngdpunktslä-
ge. Styrsystemet konstrueras för att stabilisera flygplanets short period-mod1 och
för att uppfylla samtliga prestandakrav som ställts på systemet.

Sist i kapitlet görs olinjära simuleringar i systemmodellen VEGAS för att ve-
rifiera att samtliga systemkrav är uppfyllda.

5.1 Systemkrav

De krav som är uppställda på systemet här hämtade från ett internt kravdokument
[12] och behandlar stabiliseringen av short period-moden i en flygenvelop som ges
av hastigheter mellan Mach 0.3 och Mach 0.9 samt höjder upp till 1800m.

Det tillåtna området som α får variera inom är −10◦ till 20◦. För att bland
annat hålla piloten vid medvetande har även lastfaktorn2 en begränsning som ges
av intervallet −3 till 8. De maximala roderutslagen är begränsade till ±30◦. Styr-
signalhastigheterna får inte heller överstiga 50◦/s för maximalt spakutslag samt
20◦/s för moderat turbulens. Styrsignalen ska fördelas 50/50 mellan canardvingar
och höjdroder vilka finns definierade i figur 5.2.

Flygplanet ska bibehålla stabilitet i short period-moden oavsett modellosä-
kerheter och en amplitudmarginal på 12 dB ska finnas för L vid frekvenser över
38 rad/s, detta för att över denna frekvens kan flygplanet ej ses som en stel kropp.

5.2 Designval

De designval som har gjort är bland annat att systemet ska modelleras som ett
SISO-system i tippled. Detta SISO-system ska regleras på α om flygplanet befinner

1Short period-moden, tippsvängning, är en oscillation i tippvinkeln θ då u är konstant [22].
2Lastfaktorn,nz , är den G-kraft som piloten känner av [22].
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Figur 5.1. Stegsvarskrav för α.

sig under cornerspeed3 och på nz om flygplanet befinner sig över.
De responskrav som ställs på systemets α-respons ges av figur 5.1. Lutningen

på den undre gränsen varierar egentligen med hastigheten enligt [12] men för att
få ett entydigt gräns på Trl har ett medelvärde har valts.

En önskvärd egenskap vid flygreglering brukar vara att systemet ska ha en
fasmarginal på 45◦ och därför har vi valt att konstruera styrsystemet efter detta
värde på fasmarginal.

Designen ska vara robust mot olika parametervariationer i modellen. En en-
skild regulator ska kunna hantera variationer i tyngdpunkten på ±0.1m i x̂b-led
och alla höjdvariationer i flygenvelopen. För att erhålla så få regulatorer som
möjligt ska varje enskild regulator kunna hantera så stora variationer i fart som
möjligt.

Som nominellt system har för Mach 0.4 systemet med tp-läge 0.1m valts och
för Mach 0.8 har det mest instabila systemet, tp-läge −0.1m, valts som nominellt
system. De fekvenser som valts att beräkna boundaries och templates för är 0.7, 1,
2, 5, 10, 20 och 50 rad/s. Dessa har valts utifrån att systemet har en skärfrekvens
på ca 5 rad/s.

5.3 Systembeskrivning

Modellen som används för det instabila flygplanet heter VEGAS och består av en
olinjär aerodatamodell, GAM, samt stelkroppsdynamik och sevodynamik. Model-
len bygger på samma aerodataunderlag som ADMIRE-modellen [1]. VEGAS har
ett antal tillgängliga styrsignaler för roderytorna som kan ses i figur 5.2 nedan.

För att generera mängden P̄ (s), se (2.4), tas ett antal linjäriseringar för tipp-

3Cornerspeed är den hastighet då α och nz vid maximalt spakutlag når sina maxvärden
samtidigt.
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Figur 5.2. Tillgängliga roderytor i VEGAS-modellen.

rörelsen fram från VEGAS-modellen. Dessa fås på formen

ż = Atz + Btut

yt = Ctz + Dtut

där index t anger tippdynamiken och

z =







u
w
q
θ







yt = w ut =

(
δce
δe

)

Genom att använda short period-approximationen, α = w
|ṽ0|

4 enligt [22, kap.
4.5.1], och transformera ovanstående tillståndsekvation med hjälp av variabelbytet

x =







u
α
q
θ







= Tz där T = diag
(

1 1
|ṽ0|

1 1
)

erhålls

ẋ = TAtT
−1x + TBtut

y = Ctx

Då u och θ antas vara konstanta i short period-approximationen kan dessa tillstånd
plockas bort ur tillståndsekvationerna och följande systembeskrivning erhålls, där

4|ṽ0| anger hastigheten flygplanet har vid linjäriseringstillfället.
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s anger short period-approximation.

ẋ = Asx + Bsut

y = Csx (5.1)

x =

(
α
q

)

, y = α

Då designvalen anger att styrningen ska fördelas lika mellan roderna används
endast en insignal som delas upp på de båda roderna genom ut = Wδcom =
[1 −1]T δcom. De olika tecknen kommer av att roderna är placerade på olika sidor
om tyngdpunkten och att en positiv styrsignal ska ge ett positivt moment kring
tyngdpunkten. Som exempel fås för Mach 0.6, höjd 1000m och utan tp-variation
systemet

ẋ =

(
−1.8 0.96
5.7 −1.9

)

x+

(
−0.038 −0.61

11 −34

) (
1
−1

)

δcom

y =
(

1 0
)
x

Tillståndsformen (5.1) kan sedan skrivas om till en överföringsfunktion och till
denna läggs roderdynamik i form av ett lågpassfilter med tidskonstant 0.05 s.

P (s) =
11(s+ 78)

(s+ 20)(s+ 4.2)(s− 0.47)

5.4 Design av styrlagar

5.4.1 Systemanalys

För att kunna genomföra en lyckad regulatordesign måste först parametervariatio-
nernas inverkan på systemdynamiken analyseras. Om polernas variation plottas
vid olika värden på parametrarna kan en god insikt fås om hur dynamiken vari-
erar. Systemet har tre reella poler, en som kommer från roderdynamiken samt
två från flygplansdynamiken. En pol är instabil och kommer därför att påverka
systemets uppförande avsevärt. Av den anledningen analyseras polernas variation
vid olika parametervärden i figur 5.3.

Det kan konstateras att hastighet och tyngdpunktsläge ger störst inverkan
på dynamiken medan höjdvariationer endast påverkar minimalt. Då polernas
placering varierar mycket för osäkerheter i hastighet och tyngdpunktsläge är det
rimligt att förvänta sig stora variationer i amplitud och fas i överföringsfunktionen
och därmed även stora templates. Höjdens inverkan på templaten borde däremot
vara minimal och inte medföra några problem vid designen. För att fastställa
hur stora variationer i hastighet som kan hanteras av en enskild regulator plottas
templaten för de olika parametervariationerna i figur 5.4.

Figur 5.4a visar att höjdens variation nästan inte har någon inverkan på temp-
latens storlek och därför kommer inte dessa variationer att ge något större bidrag
till den totala templatens storlek. Däremot har templaten för hastighets- och
tyngdpunktsvariationer avsevärda amplitud- och fasvariationer som gör att om
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Figur 5.3. a) Höjdens påverkan på polernas läge vid Mach 0.6 och tp-variation 0. ∗
anger höjden 100m och ◦ höjden 1800m. b) Variationer hos polerna till följd av tyngd-
punktsvariationer vid Mach 0.6 och höjd 1000m. ∗ anger tp-läge 0.1m och ◦ tp-läge
−0.1m. c) Polernas variation för olika hastigheter vid höjd 1000m och tp-variation 0.
∗ anger Mach 0.3 och ◦ Mach 0.9.

dessa båda variationer skulle hanteras som osäkerheter blir templaten väldigt stor.
Det skulle få som följd att en orimligt hög kretsförstärkning krävs för att sprid-
ningen systemet inte ska vara större än δr, se (2.5).

Då alla tyngdpunkts- och höjdosäkerheter enligt designvalen i avsnitt 5.2 ska
hanteras av en regulator måste hastighetsområdet delas upp i mindre bitar för att
inte kretsförstärkningen ska bli för stor. Men en uppdelning av hastighetsområdet
medför problem med hur man växlar mellan regulatorerna.

Antag att hastigheten är känd och att hastighetsområdet delas upp i två delar
samt att en regulator designas för varje område. I gränsskiktet mellan dessa områ-
den kommer responsen för den ena regulatorn att ligga i underkant av tidskraven
i figur 5.1 medan responsen för den andra regulatorn kommer att ligga i områ-
dets överkant. När systemet växlar regulator kommer responsen att momentant
ändras drastiskt, vilket är en oacceptabel effekt. Om övergången sker genom att
regulatorerna interpoleras i gränsskiktet minskas denna effekt och när interpole-
ringsområdet blir större minskar effekten ytterligare.

Ett test påvisar att det går att interpolera två regulatorer som designats för
enskilda hastigheter med goda resultat. Om regulatorerna konstrueras med sam-
ma struktur kan gain scheduling5 användas för att interpolera koefficienterna i
regulatorernas överföringsfunktioner.

5Parameterstyrning.
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Figur 5.4. a) Template för höjdvariationer vid frekvensen 1 rad/s. b) Template för tp-
variationer vid frekvensen 1 rad/s. c) Template för hastighetsvariationer vid frekvensen
1 rad/s.

5.4.2 Regulatorkonstruktion

Ett av målen är att ha så få regulatorer som möjligt och i enlighet med resone-
manget ovan väljs att konstruera två regulatorer, en i den nedre delen och en i
den övre delen av hastighetsområdet. Om Mach 0.4 och Mach 0.8 väljs som de-
signpunkter kan man utnyttja att regulatorerna fungerar i en omgivning av dessa
punkter jämfört med om ändpunkterna Mach 0.3 och Mach 0.9 väljs.

Figur 5.5 visar templaten för dessa designpunkter då tyngpunktsosäkerheter
har beaktats.

Utbredningen hos templaten för Mach 0.4 är betydligt mindre än för Mach 0.8
vilket gör att man vid en första anblick tror att kretsförstärkningen blir mindre för
denna hastighet då inte lika stor förstärkning krävs för att garantera en spridning
mindre än δr. Att så inte är fallet syns tydligt i figur 5.10 och det kan förklaras
med att systemet redan har en stor förstärkning vid Mach 0.8 och då inte kräver
lika mycket förstärkning i regulatorn.

Om Bodediagrammet för samma linjäriserade modeller som i figur 5.5b analy-
seras, se figur 5.6, går det att konstatera att fyra av linjäriseringarna är instabila
medan resten är stabila. Detta indikeras av att fasen för fyra av linjäriseringarna
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Figur 5.5. a) Templates för Mach 0.4 vid frekvenserna 1, 2, 10 rad/s. b) Templates för
Mach 0.8 vid frekvenserna 1, 2, 10 rad/s

börjar på −180◦ medan övriga börjar på 0◦. Det är när tyngdpunktens läge flyttas
långt bak i planet som några av linjäriseringarna blir instabila. Man ser även att
spridningen hos systemet är störst för låga frekvenser vilket också framgår av figur
5.5.
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Figur 5.6. Bodediagram av linjäriserade systemet med tyngdpunktsvariationer för Mach
0.8.

Kravet på robusta marginaler och på att systemet ska ha 45◦ fasmarginal kan
med QFT-metodik formuleras som krav på känslighetsfunktionen enligt [10, sid.
92]. En fasmarginal på 45◦ garanteras om

∣
∣
∣
∣

1

1 + PK

∣
∣
∣
∣
≤ 1.3 (5.2)

För att erhålla frekvensmodeller av de tidskrav som ställts på systemet enligt
figur 5.1 skapas en andra ordningens modell för övre gränsen, Tru, och en tredje
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ordningens modell för den undre, Trl. Kravet på referensföljning formuleras för
det slutna systemet enligt ekvation

Trl ≤

∣
∣
∣
∣

FPK

1 + PK

∣
∣
∣
∣
≤ Tru (5.3)

Då de inverstransformerade frekvensfunktionerna plottas mot tidskraven, figur
5.7, syns det tydligt att frekvensfunktionerna är restriktiva approximationer av de
riktiga kraven. Detta är något som bör beaktas senare i designen.
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Figur 5.7. Stegsvar för övre och undre frekvensfunktionerna Tru och Trl tillsammans
med prestandakraven.

För höga frekvenser tillåts i figur 5.12 en ökad spridning mellan Tru och Trl
för att uppnå en lägre bandbredd [16].

De krav som ställs på styrsignalhastigheterna går inte direkt att överföra till
boundaries för systemet. Detta p.g.a. att det inte är samma överföringsfunktion
från turbulens till utsignal som från styrsignal till utsignal och endast den senare
kan användas i ekvationerna för boundaries. Hastighetskravet för roderna vid
maximalt spakutslag påverkas av förfiltret som ännu inte designats och kan då
inte tas med i ekvationen för denna boundary.

Dock kan detta problem kringgås genom att i (5.4) approximera F med ett
första ordningens lågpassfilter som har sin bandbredd ungefär lika med bandbred-
den för Tru. I figur 5.12 framgår att bandbredden för Tru är ungefär 1 rad/s och
detta medför att förfiltret som bör användas är

1

s+ 1

Sambandet mellan styrsignal och referenssignal kan formuleras enligt

U(s) =
FK

1 + PK
R(s)
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Figur 5.8. Nicholsdiagram av L(s) = K0.4(s)P (s) och dess boundaries för Mach 0.4
med Ω = [0.7 1 2 5 10 20 50].
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Figur 5.9. Nicholsdiagram av L(s) = K0.8(s)P (s) och dess boundaries för Mach 0.8
med Ω = [0.7 1 2 5 10 20 50].
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Med sambandet L{u̇} = sU(s) och att R(s) antas vara största möjliga stegför-
ändring, R(s) = 20/s, fås

sU(s) = s
FK

1 + PK

20

s
≤

50

s

där 50/s är envelopen av styrsignalhastigheterna. Detta ger

∣
∣
∣
∣

FK

1 + PK

∣
∣
∣
∣
≤

∣
∣
∣
∣

5

2s

∣
∣
∣
∣

∣
∣
∣
∣

K

1 + PK

∣
∣
∣
∣
≤

∣
∣
∣
∣

5

2sF

∣
∣
∣
∣

(5.4)

Utifrån (5.2), (5.3) och (5.4) formas kretsförstärkningen L = PK för de båda
hastigheterna Mach 0.4 och Mach 0.8, dessa ska uppnå alla de krav som ställts på
systemet. Figur 5.8 och figur 5.9 visar Nicholsdiagrammen för dessa L.

De boundaries i figurerna 5.8 och figur 5.9 som är streckade är boundaries
från kravet formulerat enligt (5.4). Vid dessa frekvenser ska alltså L ligga under
linjerna.

I figur 5.3c framgår att systemet är instabilt vid Mach 0.4, i detta fall måste
L formas så att kurvan γ ′ korsar stabilitetslinjen i rätt riktning, se avsnitt 3.4.
Observera att γ ′ går från höga till låga frekvenser och L från låga till höga vilket
medför att L ska korsa stabilitetslinjen från vänster till höger.

Alla uppställda boundaries visar sig efter inledande designförsök vara omöjliga
att uppfylla samtidigt då prestandakraven kräver hög kretsförstärkning och kraven
på styrsignalhastigheterna kräver låg. Dessa krav är motstridiga och leder till att
en kompromiss måste genomföras mellan dessa. Då prestandakraven i (5.3) är
restriktivt formulerade och designmetoden, enligt Houpis [16], innehåller en viss
grad av överdesign går det att bryta lite mot dessa boundaries och fortfarande
uppfylla alla presetandakrav. Kravet (5.4) på styrsignalhastigheterna är utformat
från ett approximativt förfilter och således ska detta betraktas som ett riktmärke
i designsteget till skillnad från kravet på fasmarginal som är ett strikt krav som
inte får brytas.

Regulatorn som erhålls med hjälp av det generella ramverket från avsnitt 2.3.1
är en tredje ordningens överföringsfunktion med två nollställen.

K0.4(s) =
113(s+ 3.84)(s+ 0.778)

s(s+ 7.00 + 23.8i)(s+ 7.00− 23.8i)

Vid Mach 0.8 är systemet i enlighet med figur 5.6 stabilt för de flesta linjärisering-
arna men för några är det instabilt. För att garantera att alla slutna system blir
stabila väljs ett av de instabila systemen som nominellt system.

I övrigt utförs designen på samma sätt som för Mach 0.4 och regulatorn som
erhålls är

K0.8(s) =
45.9(s+ 4.30)(s+ 2.23)

s(s+ 11.7 + 26.7i)(s+ 11.7− 26.7i)
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Figur 5.10. Bodediagram för de båda regulatorerna K0.4 och K0.8 (streckad).
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Figur 5.11. Bodediagram av L(s) för linjäriserade systemet med tyngdpunktsvariationer
vid Mach 0.8.

Strukturen på de båda regulatorerna är den samma vilket är en stor fördel i de fall
där man ska nyttja gain scheduling för att interpolera mellan dessa. Då kan samma
struktur användas för båda regulatorerna och bara parametervärdena bytas.

Från figur 5.10 framgår att regulatorn som konstruerats för Mach 0.8 har en
lägre förstäkning än den som konstruerats för Mach 0.4. Därför kommer troligen
styrsignalhastigheterna att bli lägre för denna regulator både för störningar och
spakrörelser.

Kravet på att systemet ska ha en fasmarginal på 45◦ kan verifieras genom att
studera Bodediagrammet för kretsförstärkningen. I figur 5.11 går det att utläsa
att systemet oavsett parametervariationer har en fasmarginal på minst 45◦.

Nästa steg i designen är att skapa ett förfilter till varje regulator som ska
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forma stegsvarsprestandan för systemet. De båda systemen har en bandbredd på
ca 6.5 rad/s utan förfilter, vilket ligger över Tru och då måste ett förfilter appliceras
för att böja ner frekvenssvaret. Därför placeras en reell pol i förfiltret som vrider
in frekvenssvaret mellan Tru och Trl enligt figur 5.12.
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Figur 5.12. a) Bodediagram för det slutna systemets övre och undre gräns med förfilter
och prestandagränser, Tru och Trl, (streckade) vid Mach 0.4. b) Bodediagram för det
slutna systemets övre och undre gräns med förfilter och prestandagränser, Tru och Trl,
(streckade) vid Mach 0.8.

För att erhålla korrekt referensföljning måste förfiltren ha statisk förstärkning
1, (2.14), och får då formen

F0.4 =
0.766

s+ 0.766
F0.8 =

1.38

s+ 1.38

De båda förfiltren blir då lågpassfilter med en bandbredd på 0.76 rad/s respektive
1.4 rad/s för Mach 0.4 och Mach 0.8.

Med dessa förfilter får de slutna systemen en bandbredd mellan 1 - 3 rad/s men
de båda slutna systemen bryter mot prestandagränserna, figur 5.12, vilket kunde
förutspås redan i designen av K0.4 och K0.8. I designen uppfylldes inte prestanda-
boundaries, vilket då inte ger tillräckligt stor förstärkning så att spridningen δL
blir mindre än δR för alla frekvenser. Dock är Tru och Trl restriktiva krav och den
riktiga stegsvarsprestandan måste verifieras mot de riktiga tidskraven, se figur
5.13.

Det slutna systemet får sju poler varav de dominanta för Mach 0.8 plottas i
figur 5.14, de tre övriga polerna är en i −14 från roderdynamiken och ett komplex-
konjugerat par från regulatorn i −11±25i. Systemet har även tre reella nollställen
som befinner sig i −115, −4.3 och −2.2. Det går även att ur figuren utläsa short
period polernas dämpning för det slutna systemet, denna ligger mellan 0.52 och
0.97 vilket uppfyller kravet på level 1 enligt [3]. Att dämpningen uppfyller kraven
för level 1 är nödvändigt för hög prestanda i ett modernt stridsflygplan.

Figur 5.13 visar några exempel på stegsvar då gain scheduling används. För
hastigheter mellan designpunkterna interpoleras förfilter- och regulatorparamet-
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Figur 5.13. Stegsvar för systemet med tyngdpunktsvariationer vid olika hastigheter.
a) Mach 0.3, b) Mach 0.4, c) Mach 0.5, d) Mach 0.7, e) Mach 0.8, f) Mach 0.9. För
Mach 0.3, 0.5, 0.7 och 0.9 har gain scheduling använts för att interpolera regulatorernas
koefficienter.
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Figur 5.14. Polvariation för de dominanta polerna i det slutna systemet vid Mach 0.8.
Polerna startar för tp = −0.1 i ∗ och slutar för tp = 0.1 i ◦.

rarna och utanför området extrapoleras regulatorparametrarna linjärt medan för-
filtrets parametrar bara extrapoleras ovanför Mach 0.8. För hastigheter under
Mach 0.4 behålls förfiltret från Mach 0.4, detta har nämligen visat sig ge ett bätt-
re resultat.

Regulatorerna diskretiseras med hjälp av Tustins formel [11]

s =
2

Ts

z − 1

z + 1

där sampelfrekvensen 1/Ts är 60Hz. Ett krav som detta ställer på det slutna
systemet är att det ska ha en bandbredd som inte är större än 6Hz [11]. Houpis
[16] påstår även att om regulatorn ska diskretiseras ska alla dominanta poler och
nollställen ligga i området som definieras av

{

s : −
0.1

Ts
≤ RE s ≤ 0, |IM s| ≤

0.6114

Ts

}

Det slutna systemet uppfyller kravet på bandbredd medan regulatorns poler inte
ligger inom detta område.

5.4.3 Design av pilotgränssnitt

En viktig del i designen av styrsystemet är att skapa ett pilotgränssnitt som ge-
nererar korrekta referenssignaler, detta för att möta de designkrav som regulatorn
inte hanterar.
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Vid reglering av ett flygplan är målet vid trimmad flygning6 att hålla ett α som
ger kraftjämvikt i z-led. För att få jämvikt önnskas att lastfaktorn nz = cos(θ).
Detta fås enligt [21, sid. 17] genom

nz = −
Z

mg
= cos θ

där Z = QSCn(α) enligt (4.2). Vidare kan Cn(α) serieutvecklas till Cnα(ṽ)α +
Knα(ṽ). När piloten inte håller i spaken ska således α-referensen αref1 = αtrim
enligt figur 5.15 där

αtrim =
mg cos θ

SQCnα(ṽ)
−
Knα(ṽ)

Cnα(ṽ)
(5.5)

Om piloten drar i spaken får α-vinkeln aldrig överstiga 20◦ eller understiga −10◦

och därför skalas spaksignalen så att α-referensen har dessa värden som sina max-
och minvärden enligt

αref1 =

{
αmax−αtrim

spakmax,fb
spakfb + αtrim, spakfb > 0

αmin−αtrim

spakmin,fb
spakfb + αtrim, spakfb ≤ 0

(5.6)

spakfb är större än noll då spaken förs bakåt och mindre än noll då spaken förs
framåt. En annan viktig del i designen av referenssignaler är att piloten aldrig får
utsättas för en lastfaktor större än 8 eller mindre än −3. Därför begränsas största
möjliga α även av en övre gräns på lastfaktorn. Utifrån detta kriterium skapas
även ett kommenderat nz.

nz,com =

{
nz,max−cos θ
spakmax,fb

spakfb + cos θ, spakfb > 0
nz,max−cos θ
spakmin,fb

spakfb + cos θ, spakfb ≤ 0
(5.7)

Detta nz,com görs sedan om till en α-referens, enligt

αref2 =
mgnz,com
QSCnα(ṽ)

−
Knα(ṽ)

Cnα(ṽ)
(5.8)

6Trimmad flygning är när flygplanet håller kraftjämvikt [22].
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För att säkerställa både kravet på α och på nz väljs alltid den minsta av αref1

och αref2 som korrekt α-referens, αcmd.

5.5 Verifieringar i VEGAS

Då designen är genomförd måste den implementeras och verifieras i den olinjära
flygplansmodellen VEGAS. Det är viktigt att kontrollera att de linjäriseringar som
använts är tillförlitliga och väl representerar den olinjära dynamiken. Detta är
också en av QFTs starka sidor, att kunna hantera olinjäriteter som osäkra linjära
modeller. För att genomföra denna verifiering används stegsvaret från de linjära
modellerna för olika tp-lägen (−0.1m till 0.1m) vid Mach 0.6. Dessa plottas i
figur 5.16 tillsammans med stegsvarssimuleringar i VEGAS. Det kan konstateras
att linjäriseringarna stämmer bra överens med den olinjära modellen vid ett steg
på ca 1◦.
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Figur 5.16. Stegsvar för den linjära modellen vid olika tyngdpunktslägen och vid Mach
0.6 (heldragna). Stegsvarssimuleringar i VEGAS för olika tyngdpunkter och vid Mach
0.6 (∗).

Andra egenskaper som är intressanta att studera är hastigheter och utslag
hos roder vid spakutslag och turbulens samt stegsvarsprestanda för det olinjära
systemet.

För att generera turbulensstörningar används i VEGAS Drydens turbulensmo-

dell vilken finns definierad i [3]. Turbulensnivån som ska hanteras är nivå 2,
moderat turbulens. De roderutslag och roderhastigheter som erhålls vid en simu-
lering av trimmad flygning med turbulens, se figur 5.17, visar att systemet klarar
uppställda krav för höga hastigheter medan kraven bryts vid låga hastigheter.

Anledningen till de höga hastigheterna på roderna är att den återkopplade α-
signalen är väldigt brusig vid turbulens. Ett sätt att reducera hastigheterna på
roderna är att t.ex. filtrera α-signalen innan den återkopplas. För att illustre-
ra detta används i figur 5.18 ett första ordningens Butterworth-filter av lågpass
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Figur 5.17. Roderutslag, höjdroder, vid moderat turbulens för a) Mach 0.4, b) Mach
0.8. Roderhastigheter vid turbulens för c) Mach 0.4, Mach d) 0.8.
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Figur 5.18. Roderhastigheter då α-signalen filtreras (heldragen) och utan filtrering
(prickad).

karaktär och gränsfrekvensen är vald till 19 rad/s. Detta filter visar sig minska
roderhastigheterna avsevärt och därigenom förbättra prestandan vid turbulens.

Något som måste beaktas är den fasförlust som ett filter av detta slag ger upp-
hov till. Vid systemets skärfrekvens 6 rad/s, se figur 5.11, ger filtret en fasförlust
på 15◦. Denna fasförlust är något som i sämsta fall kan äventyra stabiliteten hos
systemet och bör verifieras. Regulatorerna har en minsta fasmarginal på ca 50◦

och får därför en fasmarginal som inte uppfyller kraven med detta filter. Denna
försämring i fas är något som kan bakas in i designen om konstruktören i förväg
vet att ett sådant filter är nödvändigt.
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Figur 5.19. Höjdroderutslag vid maximalt spakutslag för a) Mach 0.4, b) Mach 0.8.
Roderhastigheter vid maximalt spakutslag för c) Mach 0.4, d) Mach 0.8.

För att behålla styrauktoritet även under turbulens tillåts spakkommandon ge
större hastigheter och större utslag hos roderna. Kravet på en maximal hastighet
av 50◦/s och maximalt utslag på 30◦ verifieras i figur 5.19. Det visar sig tydligt att
vid högre hastigheter krävs mindre roderutslag. Denna effekt kommer inte bara
av ovanstående resonemang utan beror också på att lastfaktorn blir stor under
denna manöver. Då lastfaktorn blir så stor att den begränsar största möjliga α
fås ett mindre α och därmed mindre roderutslag.
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Figur 5.20. Anfallsvinkel vid maximalt spakutslag (heldragen) samt anfallsvinkelrefe-
rensen (streckad).

I figur 5.20 gör flygplanet en looping som börjar vid Mach 0.6 och då begränsas
α av att lastfaktorn når sitt gränsvärde (figur 5.21). När hastigheten avtar minskar
lastfaktorn och α tillåts växa. Vid tiden 9.5 s blir αref2, i figur 5.15, större än αref1

och systemet övergår till att styra på αmax som gör att α stabiliseras till 20◦.
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Figur 5.21. Lastfaktor, nz, vid maximalt spakutslag.

Till sist måste vårt antagande om höjdens minimala inverkan på systemdy-
namiken verifieras. För att genomföra detta plottas ett stegsvar med samma tp-
variation som i figur 5.16 för höjderna 100m och 1800m. Resultatet ses i figur 5.22
och här kan det konstateras att höjden endast har en liten påverkan på systemdy-
namiken. Dock erhålls lite för stor översläng då tyngdpunkten ligger i bakkant av
det tillåtna området och flygplanet befinnger sig på låg höjd. Om denna osäkerhet
även tagits med i designen skulle detta problem kunnat undvikas, men då krets-
förstärkningen redan ligger på gränsen till vad som kan anses vara tillåtet valde
vi att inte beakta detta extremfall.
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Figur 5.22. Stegsvarssimulering med tyngdpunktsvariationer vid olika höjder. Heldra-
gen linje är höjden 100m och den punktstreckade linjen är höjden 1800m.
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Kapitel 6

Styrlagsutveckling i

lateralled

Detta kapitel tar upp metoden för MIMO-QFT från avsnitt 3.1.1 för att konstruera
de laterala styrlagarna till samma instabila stridsflygplan som i tidigare kapitel.
Reglersystemet ska vara robust mot variationer i hastighet och höjd men även
uppfylla specificerade prestandakrav.

6.1 Systemkrav

Denna design utförs för samma flygenvelop som för designen i tippled, d.v.s. has-
tigheter mellan Mach 0.3 och Mach 0.9 samt höjder upp till 1800m och system-
kraven är hämtade från [12].

Den maximala rollvinkelhastigheten, p, ska bero på flygplanets fart enligt figur
6.1 och stegsvarskraven för rollhastigheten ges av figur 6.2.
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Figur 6.1. Maximalt tillåten rollhastighet, p, vid olika hastigheter.
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Figur 6.2. Stegsvarskrav för rollvinkelhastigheten.

Då flygplanet har landningsställen utfällda får den kommenderade snedanblås-
ningsvinkeln, β, inte överstiga ±10◦ och i övriga fall får den kommenderade β-
vinkeln inte överstiga ±5◦.

För övrigt ska alla korskopplingar i systemet undertryckas och vid en roll får
det β som induceras inte överstiga 2◦.

De maximala roderutslagen för skevroder och sidroder är ±30◦. Roderhas-
tigheterna får inte överstiga 50◦/s vid maximalt spakutslag och 20◦/s vid mo-
derat turbulens. Med spakutslag menas att spaken förs i sidled för att generera
p-referensen och att pedalerna trampas ned för att generera β-referens.

6.2 Designval

Då krav finns på p och β har vi valt att relgersystemet ska styra på dessa och det
med hjälp av skevroderna, δa, och sidrodret, δr. Kraven på roderhastigheter har
vi valt att endast använda som verifieringskrav.

Regulatorn som konstrueras ska vara robust mot variationer i hastighet och
höjd. Målet är att så få regulatorer som möjligt ska behövas för hela flygenvelopen.
Även i detta fall har vi valt ett krav på minst 45◦ fasmarginal. Vidare har inget
stegsvarskrav för β beaktats då detta krav är otydligt formulerat.

Det nominella system som har valts är det system som motsvarar Mach 0.3
och de frekvenser som valts är 0.7, 1, 2, 5, 10, 20 och 50 rad/s.

6.3 Systembeskrivning

För att generera mängden P̄ (s), se (2.4), tas ett antal linjäriseringar för rollrörelsen
fram från VEGAS-modellen och linjäriseringarna fås på formen

ż = Alz + Blul

yl = Clz + Dlul
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där index l anger lateraldynamiken och

z =









v
p
r
φ
ψ









yl =

(
p
v

)

ul =

(
δa
δr

)

Genom att använda approximationen, β = v
|ṽ0|

, enligt [22, kap. 5.4] och transfor-
mera ovanstående tillståndsekvation med hjälp av variabelbytet

x =









β
p
r
φ
ψ









= Tz där T = diag
(

1
|ṽ0|

1 1 1 1
)

erhålls

ẋ = TAlT
−1x + TBlul

y = Clx

Då regulatorn ska styra p och β har φ och ψ minimal inverkan på dynamiken och
kan då strykas ur tillståndsekvationerna, vilket ger

ẋ = Ax + Bul

y = Clx (6.1)

x =





β
p
r



 , y =

(
p
β

)

, ul =

(
δa
δr

)

För hastigheten Mach 0.6 och höjd 1000m fås tillståndsformen enligt

ẋ =





−0.38 0.034 −0.99
−33 −3.5 0.67
6.6 −0.18 −0.72



x +





−0.078 0.10
87 8.8
8.1 −8.7



ul

y =

(
0 1 0
1 0 0

)

x

Tillståndsformen (6.1) kan sedan skrivas om till en överföringsmatris och till denna
läggs roderdynamik i form av ett lågpassfilter med tidskonstant 0.05 s. Överfö-
ringsmatrisen och dess element definieras enligt

P(s) =

(
p11 p12

p21 p22

)
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6.4 Design av styrlagar

6.4.1 Systemanalys

De parametriska osäkerheterna i modellen uppkommer då hastighet och höjd va-
rierar genom hela flygenvelopen och systemdynamiken analyseras genom att in-
ledningsvis studera systemets polvariation. Figur 6.3b visar tydligt att höjden

−6 −4 −2 0
−5

0

5

−6 −4 −2 0
−5

0

5

PSfrag replacements

I
M

I
M

RERE

a) b)

Figur 6.3. a) Den laterala dynamikens polvariation (utan roderpoler) vid 1000m då
hastigheten varierar. Polernas läge vid Mach 0.3 markeras med ∗ och vid Mach 0.9 med
◦. b) Polvariation vid Mach 0.6 då höjden varierar mellan 100m och 1800m. Polernas
läge vid 100m markeras med ∗ och vid 1800m med ◦.

även i detta fall har minimal inverkan på systemdynamiken och av resultatet från
verifieringen i föregående kapitel dras slutsatsen att höjden inte behöver beaktas
i designen.

Då polerna är samma för alla delsystemen, pij , fås en bättre insikt i delsyste-
mens skillnader genom att även studera deras nollställen och hur dessa varierar
med hastigheten, se figur 6.4.

Systemet p11 har ett komplexkonjugerat par av nollställen vilka nästan tar ut
de komplexa polerna i systemet. Då blir systemet ett första ordningens filter mel-
lan skevroder och p, vilket är precis vad rolldynamiken borde vara enligt [22, kap.
8.2.3]. I figur 6.5c går det att se att p21 har stor fasvariation vilket kan härledas
från dess icke-minfas nollställe som vandrar in i vänster halvplan då hastigheten
ökar.

För p22 gäller även här att ett nollställe nästan tar ut den reella polen. Kvar
finns då två komplexkonjugerade poler och ett reellt nollställe vilket stämmer bra
med dutchroll1-approximationen i [22, kap. 8.2.4].

De templates som ritats i figur 6.5 innehåller alla paramterosäkerheter och är
inte större än att en regulator borde kunna designas för att möta alla systemkrav.
Dessutom är icke-diagonalelementen dämpade i förhållande till diagonalelementen.

1Svängning som innefattar både roll, snedanblåsning och sidförflyttning. Rörelsen kan beskri-
vas som en ”drunken skater“ [25].
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Figur 6.4. Nollställenas variation vid 1000m då hastigheten varierar. Nollställenas läge
vid Mach 0.3 markeras med ∗ och vid Mach 0.9 med ◦. Figuren visar i a) p11, b) p12,
c) p21 och i d) p22.
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Figur 6.5. a) Template vid 1 rad/s för p11. b) Template vid 1 rad/s för p12. c)
Template vid 1 rad/s för p21. d) Template vid 1 rad/s för p22.
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6.4.2 Regulatorkonstruktion

Eftersom metoden för MIMO-QFT från avsnitt 3.1.1 ska användas går det att
konstruera regulatorerna för p, loop 1, eller för β, loop 2, i valfri ordning. Då vi
inte beaktat något krav på referensföljning för β och då det, enligt figur 6.6, är en
liten korskoppling i denna loop väljer vi att designa den först.
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Figur 6.6. Bodediagram för P = [pij ].

De krav som ställs på loop 2 är dels ett stabilitetskrav som ska garantera en
fasmarginal på 45◦ men också ett önskemål om korskopplingsundertryckning för
p21 och dämpning av resonanstoppen hos p22.

Stabilitetskravet formuleras i enlighet med (3.8) som

∣
∣
∣
∣

1

1 + k22q22

∣
∣
∣
∣
≤ 1.3

För att underlätta designen i ett inledande skede väljs ett diagonalt förfilter och
kravet på t21 blir då ett rent korskopplingskrav enligt (3.14).

|t21| =

∣
∣
∣
∣

−t11/q21
1/q22 + k22

∣
∣
∣
∣
≤ bc21 = 0.04



6.4 Design av styrlagar 69

Kravet på korskoppling har valts så att korskopplingen p21 dämpas kraftigt. Slut-
ligen ställs även ett dämpningskrav för p22 som ska garantera en mjuk β-respons.

|t22| =

∣
∣
∣
∣

k22f22 − t12/q21
1/q22 + k22

∣
∣
∣
∣
≤ |b22| där b22 =

1

s

De boundaries som dessa krav motsvarar i Nicholsdiagrammet i figur 6.7 är slutna
områden kring 0 dB och −180◦. Då kraven är fomulerade så att inga nedåt begrän-
sande boundaries erhålls kan L = k22q22 placeras godtyckligt lågt och fortfarande
uppfylla alla krav. Dock säger teorin att den optimala regulatorn ligger nära varje
boundary vilket motiverar att hålla uppe förstärkningen.
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Figur 6.7. Nicholsdiagram med boundaries för loop 2 och kretsförstärkningen L =
k22q22. Ω = [0.7 1 2 5 10 20 50].

En tredje ordningens regulator med två nollställen skapas enligt metodiken i
avsnitt 2.3.1 för att möta alla krav. Bodediagrammet för denna regulator kan ses
i figur 6.9.

k22(s) =
331(s+ 0.369 + 1.84i)(s+ 0.369− 1.84i)

s(s+ 6.80 + 33.7i)(s+ 6.80− 33.7i)

För att uppnå en bra dämpning av resonanstoppen i p22 räcker ett enkelt förfilter,
f22. Då de lågfrekventa egenskaperna är bra även utan förfilter så appliceras en
reell pol för att dämpa ut de högfrekventa egenskaperna.

f22(s) =
1.19

(s+ 1.19)

De krav som ställs på loop 1 är förutom stabilitetskrav och korskopplingsun-
dertryckning ett krav på stegsvarsprestanda. Det krav på stabila marginaler som
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systemet ska ha, ger även i detta fall en fasmarginal på 45◦ vilket formuleras som
∣
∣
∣
∣

1

1 + k11q11

∣
∣
∣
∣
≤ 1.3

Kravet på korskopplingsundertryckning formuleras på samma sätt som för loop
2 och här är nivån på kravet godtyckligt vald för att få en bra dämpning av
korskopplingen.

|t12| =

∣
∣
∣
∣

−t22/q12
1/q11 + k11

∣
∣
∣
∣
≤ bc12 = 0.95

Prestanda kraven för loop 1 formuleras enligt (3.14) och (3.15)
∣
∣
∣
∣

−t21/q12
1/q11 + k11

∣
∣
∣
∣
≤ bc11 = 0.05

a11 + bc11 ≤

∣
∣
∣
∣

k11f11
1/q11 + k11

∣
∣
∣
∣
≤ b11 − bc11

Dessa boundaries beräknas bara för lägre frekvenser då de starkt dämpade hög-
frekventa delarna inte påverkar prestandan. [29]

De boundaries som dessa krav motsvarar i Nicholsdiagrammet kan tillsammans
med regulatorn ses i figur 6.8.
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Figur 6.8. Nicholsdiagram med boundaries för loop 1 och kretsförstärkningen med
slutlig regulator k11. Ω = [0.7 1 2 5 10 20 50].

Den regulator som är avbildad i figur 6.8 är även detta ett tredje ordningens
system med två reella nollställen och bodediagrammet för denna kan ses i figur
6.9.

k11 =
8.29(s+ 67.8)(s+ 4.61)

s(s+ 18.6 + 69.1i)(s+ 18.6− 69.1i)
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Figur 6.9. Bodediagram för de båda regulatorerna k11 och k22 (streckad).
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Figur 6.10. Bodediagram med prestandagränser och det slutna systemet vid hastighe-
terna Mach 0.3, Mach 0.6 och Mach 0.9.

Om ett enda förfilter skapas så att stegsvaret uppfyller prestandakraven för
denna regulator kommer kravet på roderhastigheter vid maxspak för vissa para-
metervariationer att brytas. Först vid ungefär Mach 0.6 ska planet rolla med full
hastighet, se figur 6.1, vilket medför att det är vid Mach 0.6 som den kritiska
gränsen för roderhastigheterna ligger. Detta på grund av att det krävs större ro-
derutslag för att generera önskad rollhastighet vid Mach 0.6 jämfört med vid Mach
0.9.

För att hantera detta problem skapas två förfilter, ett för hastigheter över
Mach 0.6 och ett för hastigheten Mach 0.3, se figur 6.10. Sedan interpoleras dessa
förfilter för alla hastigheter mellan Mach 0.3 och Mach 0.6 då rollhastigheten ökar
enligt figur 6.1.
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Det förfilter som erhålls för hastigheter över Mach 0.6 är ett första ordningens
lågpassfilter enligt

f11 =
2

s+ 2

För hastigheter mellan Mach 0.3 och Mach 0.6 interpoleras detta med förfiltret

f11 =
3.4

s+ 3.4

som konstruerats för Mach 0.3.
Utan något förfilter har systemet för p en bandbredd mellan 5 – 20 rad/s

och systemet för β en bandbredd mellan 1 – 10 rad/s. Den stora variationen
i bandbredd kommer av att systemet har stor spridning på grund av den stora
hastighetsvariationen. Med förfiltren får det slutna systemet enligt figur 6.12 en
maximal bandbredd på 4 rad/s respektive 0.6 rad/s.

Stegsvaret för p och β visas i figur 6.11, här ser man att stegsvaret för p ligger
innanför prestandagränserna trots att dess frekvenssvar med dessa förfilter inte
gör det i figur 6.10. Detta tyder på att översättningen mellan frekvensdomänen
och tidsdomänen inte är helt korrekt. Stegsvaren för Mach 0.6 och Mach 0.9 är i
stort sätt identiska medan stegsvaret för Mach 0.3 har en annan karaktär.
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Figur 6.11. Stegsvar för p och β samt prestandagränser för p. Stegsvaren ritas för Mach
0.3, 0.6 och 0.9.

Genom att studera Bodediagrammet i figur 6.12 ser man att korskopplingarna
är väl undertryckta men att de inte klarar de uppställda kraven helt.

En effekt som inte syns i de linjariserade rörelseekvationerna, (6.1), är att det
finns en kinematisk korskoppling från rollkanalen som indirekt medför en β-vinkel
genom att α-vinkeln övergår till β-vinkel vid roll. Denna korskoppling är viktig
att undertrycka [25], speciellt viktigt är det då responsen i β-vinkeln är långsam,
figur 6.11b, vilket medför att störningar i β-vinkeln kommer ta långt tid att reglera
ut. Vi har valt att inte bygga in denna korskoppling i regulatorn utan att följa
Stevens och Lewis [25] som presenterar en möjlig metod för att undertrycka denna
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Figur 6.12. Bodediagram för det slutna systemet (streckade) och kraven på korskopp-
lingsundertryckning (prickade).

effekt. Detta genomförs genom att framkoppla det kommenderade skevroderkom-
mandot till ett sidroderkommando, se figur 6.13. Då ett sidroderkommando ställs
ut redan innan något reglerfel uppstått kan korskopplingen undertryckas effektivt.
Framkopplingen mellan roderkommandona skapas enligt

δr,ari = Kari(α, ṽ)δa

där funktionen Kari
2 är beroende av anfallsvinkeln och flygplanetshastighet. Ste-

vens och Lewis [25] modellerar detta samband för varje hastighet som ett linjärt
samband i α.

Kari = ζ1α+ ζ2

För att bestämma de båda konstanterna har denna funktion skattas genom upp-
repade simuleringar med olika konstantuppsättningar. Då så gott som alla si-
muleringar inte påvisade någon hastighetsvariation valdes att inte ta med detta
beroende. Funktionen får då följande utseende

δr−ari = (0.075α+ 0.25)δa

2Förkortningen ari står för aileron to rudder interconnect.
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Figur 6.13. Blockschema över lateralt styrsystem.

6.4.3 Design av pilotgränssnitt

Enligt kravet i figur 6.1 ska den maximala rollhastigheten variera med hastigheten
som planet har. Därför multipliceras spakutslaget med denna skalning enligt

pcmd =
h(ṽ)g(spakss)

spakmax,ss

där h(ṽ) är funktionen avbildad i figur 6.1 och spakss avser spakutslag i sidled. För
att små spakutslag inte ska generera lika stor förändring i p som stora spakutslag
modifieras först spaksignalen, spakss, genom funktionen g(·). Funktionen g som
ges av figur 6.14 innehåller en liten dödzon för att säkerställa att om piloten släpper
spaken så ska spakkommandot bli 0.
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Figur 6.14. Skalning av spaksignalen för rollrörelsen.

Samma typ av dödzon används även i f(·) för att modifiera pedalkommandot
som går till sidrodret. Då flygplanet har landningställen utfällda får β-vinkeln
maximalt vara ±10◦, för att underlätta sidoförflyttningar vid start samt landning,
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och annars ±5◦. β-kommandot som erhålls blir då

βcom =

{
10f(pedal)
pedalmax

, landningställ ute
5f(pedal)
pedalmax

, landningställ inne

6.5 Verifiering i VEGAS

Den olinjära verifieringen genomförs i VEGAS-modellen och syftar till att verifiera
kraven på roderutslag, maximalt inducerat β och korskopplingskompenseringen,
Kari.

Enligt kraven ska stegsvaret för en rollmanöver ligga inom gränserna i figur 6.2
för alla tänkbara hastigheter och höjder i flygenvelopen.
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Figur 6.15. Normerat stegsvar för rollhastighet p, vid 100m och 1800m för Mach 0.3
samt för Mach 0.9, i den olinjära modellen VEGAS samt kraven från figur 6.2.

I enlighet med figur 6.15 uppfyller stegsvaret kraven för alla olika parameter-
variationer trots att alla system inte ligger innanför prestandakraven i frekvens-
domänen, figur 6.10.

Enligt kravspecifikationen ska roderhastigheterna vid moderat turbulens inte
överstiga 20◦/s. Då både rollrörelsen och tipprörelsen använder samma roder, figur
5.2, gäller turbulenskänsligheten från figur 5.18 även för p. Då störst roderhas-
tigheter erhålls vid låga farter är det viktigast att verifiera turbulenskänsligheten
i β för Mach 0.4. I figur 6.16 syns det att roderhastigheterna för sidrodret är
oacceptabelt höga om det återkopplade β inte filtreras.

Anledningen till att roderhastigheterna är så snabba är att k22 måste ha hög
förstärkning för att responsen i β inte ska blir för långsam. Responsen kan inte
enbart formas i förfiltret då resonanstoppen för β i figur 6.6 måste undertryckas
ordentligt. Om den återkopplade β-signalen filtreras med ett första ordningens
Butterworth-filter motsvarande filtreringen av α fås ett bättre uppförande. Filtret
har i detta fall en gränsfrekvens på 9 rad/s vilket ligger något över β-kanalens
skärfrekvens. Verifiering med hjälp av figur 6.17 visar att den filtrerade β-signalen
väl följer den icke filtrerade signalen.
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Figur 6.16. Roderhastigheter för sidrodret då β inte filtreras (prickad) och då β är
filtrerat (heldragen).
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Figur 6.17. Den flitrerade β-signalen (heldragen) och den mätta β-signalena (prickade).
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Figur 6.18. Bodediagram för L22 (heldragen) och för L22 med filtrerad β (streckade),
vid Mach 0.3 och Mach 0.9.
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Enligt samma resonemang som vid filtreringen av α-signalen ger filtret upp-
hov till en avsevärd fasförlust. I detta fall hela 30◦ vid systemets skärfrekvens.
Designen av k22 gav dock en minsta fasmarginalen på 73◦ för samtliga parame-
tervariationer, figur 6.18, vilket medför att kravet på 45◦ fasmargninal nästan kan
hållas även med filtret.
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Figur 6.19. Roderhastigheter för maximal roll vid Mach 0.6 (streckad) och för ett
maximalt β-kommando vid Mach 0.4 (heldragen).

För att verifiera den maximala roderhastigheten då maximala styrsignaler ställs
ut ritas i figur 6.19 roderhastigheterna. Detta för en roll vid Mach 0.6 och för ett
β-kommando vid Mach 0.4 då det är dessa som ger störst hastigheter på roderna.
Här visar det sig att kraven är uppfyllda och att det för β-kommandot finns stora
marginaler.

Vid en verifiering av korskopplingskompensatorn, Kari, framgår det enligt fi-
gurerna 6.20 och 6.21 att kompensatorn endast initialt hjälper till att undertrycka
korskopplingen. Vid en roll i Mach 0.4 hjälper kompensatorn till att undertryc-
ka β-vinkeln upp till ca 10 s varefter kravet på maximalt 2◦ β bryts. Vid denna
tidpunkten har planet dock rollat ca 4 varv och det kan anses som tillräckligt.
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Figur 6.20. Inducerad β-vinkel vid en roll i Mach 0.4 med Kari (heldragen) och utan
Kari (streckad).
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För en roll vid Mach 0.8, se figur 6.21, hjälper kompensatorn även här initialt
till att klara kravet. Dock kommer kompensatorn efter en liten stund att motverka
sitt syfte och generera en instabil svänging i β-vinkeln likt den som finns vid Mach
0.4 oavsett om kompensatorn används eller inte. En lösning på detta problem kan
vara att lägga ett s.k. washout-filter på δr,ari så att effekten av Kari försvinner
efter några sekunder.
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Figur 6.21. Inducerad β-vinkel vid en roll i Mach 0.8 med Kari (heldragen) och utan
Kari (streckad).

Den strategiska nyttan av att planet ska kunna rolla en längre stund kan
ifrågasättas. Det är av större betydelse att β-vinkeln inte blir stor då planet rollar
med stort α. I figur 6.22 ligger flygplanet i en sväng med ett α på 20◦ och vid tiden
14 s rollar planet tillbaka till planflykt. Här syns tydligt nyttan av att använda
denna typen av framkoppling i systemet då β-vinkeln mer än halveras. Dock
förvärrar framkopplingen β-vinkeln om samma manöver genomförs vid hastigheter
i den översta delen av flygenvelopen. Men då är den inducerade β-vinkeln så liten
att den fortfarande med marginal håller sig inom gränserna. Detta är något som
talar för att Kari trots allt är hastighetsberoende, vilket påpekas i [25].
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Figur 6.22. Inducerad β-vinkel när flygplanet rollar upp till planflykt med α på 20◦

vid Mach 0.4. Heldragen linje är med framkopplingen Kari inkopplad och streckad utan
framkopplingen.
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Vid kopplade manövrar, såsom att samtidigt dra spaken mot sig och åt sidan,
når sidrodret sin maximala gräns och vi får ett okontrollerbart stort β. Detta
beror troligen på att α-referensen är konstant stor till skillnad från den tidigare
manövern. Det leder till att ett β hela tiden induceras från det stora α. Den här
designmetoden har ingen lösning på detta problem då detta inte kan byggas in i
kraven.
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Kapitel 7

Simulatorprov

I detta kapitel redovisas en utvärdering av styrsystemet som genomfördes av Tom-
my Persson, en mycket erfaren regleringenjör på SAAB Aerosystems. Utvärde-
ringarna genomfördes i realtidssimulatorn Styrsim, vilken är belägen på SAAB
Aerosystems. Simulatorn består av en cockpit med reglage från JAS 39 Gripen
samt fyra projektorer som projicerar omvärden på skärmar runt cockpit.

I utvärderingen testades framförallt flygkänslan hos reglersystemet men även
viss precisionsflygning genomfördes. Utvärderingen började med att piloten ge-
nomförde s.k. Doublets, som är snabbt växlande kommandon med spak och pe-
daler. Vid denna manöver försöker piloten uppskatta hur väl systemet svarar på
snabba kommandon och även hur väl dämpat systemet är.

I figur 7.1 kan det ses att piloten först drar spaken framåt och bakåt upprepade
gånger för att inducera en α-svängning och det kan konstateras att systemet är
väl dämpat i denna led. Samma manöver genomfördes även för p och β och som
framgår av figur 7.1 är även dessa responser väl dämpade. Detta test genomfördes
för ett flertal olika hastigheter i hela flygenvelopen.

Ett annat prov som genomfördes för att få en uppfattning om den allmänna
flygkänslan var en Bleed-off turn som bygger på att planet gör en snäv sväng med
tomgångsgas. Svängen inleds med en hög hastighet som snabbt avtar då inget
gaspådrag ges. Förutom att testa den allmänna flygkänslan är manövern även
till för att testa gränserna för lastfaktorn och anfallsvinklen, se figur 7.2 och 7.3.
Det framgår tydligt av figuren att för hög hastighet styrs planet på lastfaktorn
som ligger vid sin övre gräns och då hastigheten sjunker ner under cornerspeed,
Mach 0.5, styrs planet i stället på anfallvinkeln som då nått sitt maximala värde.
Uppfattningen var att flygplanet uppförande stämde väl överens med de uppställda
kraven.

Det enda problem som piloten uppfattade vid dessa flygningar var problem
med stora β-vinklar vid kopplade manövrar vilket var något som visat sig redan
vid simuleringar av systemet. Dock påpekade han att dessa manövrar är bland de
svåraste fall att reglera.

Den andra gruppen av tester som utfördes var olika typer av precisionsflyg-
ningar som syftar till att utvärdera finkänsligheten i styrsystemet. Dessa påbör-
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jades med att piloten skulle försöka hålla planet i vissa specifika vinklar som t.ex.
θ = 10◦ eller φ = 30◦. Dessa tester påvisade att styrsystemet var för känsligt i
tippled vilket visade sig tydligt genom att piloten hade svårt att aktivt styra in
mot givna θ-vinklar. Detta är ett problem som på ett enkelt sätt kan lösas genom
att införa motsvarande skalning av spaken framåt och bakåt som redan finns i
sidled, se figur 6.14.

Den andra typen av precisionsflygningar som genomfördes var siktesövningar
där piloten försökte placera flygplanets sikte på specifika punkter i omgivningen.
Även dessa siktesövningar påvisade att spakens känslighet i tippled är för stor.

Sammanfattningsvis tyckte piloten att trots de fåtaliga brister han påvisat så
fungerade systemet bra. För att citera vår testpilot Tommy Persson:

Sammanfattningsvis tycker jag att systemet uppför sig bra. Det är

bättre än förväntat!
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Figur 7.1. Doublets-prov för Mach 0.6 där heldragna linjer är utslag, steckade är refe-
renser och punkt streckade är begränsningar.
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Figur 7.2. Data insamlat under en Bleed-off turn, där heldragna linjer är utslag, stec-
kade är referenser och punkt streckade är begränsningar.
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Kapitel 8

Slutsatser

Detta kapitel syftar till att dra slutsater om QFT-metodens för- och nackdelar
samt att dra slutsatser från styrsystemkonstruktionen som genomförs i kapitel 5
och 6.

QFT-metodens förespråkare hävdar att det är en genomskinlig metod där krav
på systemet vid ett tidigt stadium av designarbetet kan bedömas om de är rim-
liga eller ej. En förutsättning för att detta ska vara möjligt är att kraven kan
formuleras som krav på kretsförstärkningen, då det är kretsförstärkningen som
formas i Nicholsdiagrammet. Detta kan vara svårt om kravet innefattar förfiltret,
såsom referensföljning, eftersom förfiltret konstrueras i slutet av designen. Men
när samtliga krav väl är ritade i ett Nicholsdiagram är det relativt lätt att avgöra
om kraven är genomförbara. För att kunna lita på de boundaries som beräknats
krävs att alla osäkerheter som förekommer i systemet är kända till sina max- och
minvärden. Även måttliga olinjäriteter i systemdynamiken tas lätt med i osä-
kerheterna men då måste konstruktören veta mer än deras max- och minvärde.
Parametervariationer som inte har nämnvärd inverkan på systemdynamiken kan
utelämnas för att underlätta konstruktionen.

En stor begränsning med QFT är att designarbetet utförs i ett Nicholsdiagram,
vilket gör metoden anpassad för SISO-system. Då metoden ska användas för att
reglera MIMO-system måste dessa skrivas om till ekvivalenta SISO-system så att
Nicholsdiagrammet kan användas. Detta medför att konstruktionskomplexiteten
ökar kvadratiskt med storleken på systemet. Dock är en fördel med omskrivningen
till SISO-ekvivalenter att varje SISO-system kan konstrueras efter ingenjörens krav
på regulatorkomplexitet och prestanda.

MIMO-QFT innehåller alltid en viss grad av konservatism som inte kan elimi-
neras oavsett vilken metod av MIMO-QFT som används. För SISO-system finns
också en viss överdesign som främst kommer av den osäkra översättningen mellan
tids- och frekvenskrav. En nackdel med QFT är att metoden inte är anpassad
för att använda tillståndsåterkoppling vilket i vissa fall skulle kunna ge avsevärda
fördelar.

I det praktiska designarbetet med att konstruera ett styrsystem för ett instabilt
stridsflygplan kan man konstatera att QFT är en lämplig metod att använda,
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speciellt då systemet ska vara robust mot osäkerheter. Designen kan anses som
lyckad då nästan alla krav uppfylldes till fullo och det med ett fåtal regulatorer.
I tippled behövdes två regulatorer konstruerade för olika hastigheter som sedan
interpoleras för att styra flygplanet i hela underljudsenvelopen. Detta kan jämföras
med vad artikelförfattarna i [19] kommit fram till. De lyckas styra ett F-16 i hela
underljudsenvelopen med enbart en regualtor och detta med motsvarande typ av
parameterosäkerheter. Dock framgår det inte av artikeln hur stora osäkerheter
som modelleras och dessutom är vårt flygplan instabilt vilket kan leda till ett ökat
antal regulatorer.

I lateralled mynnade designen ut i en regulator för hela underljudsenvelopen,
detta troligen tack vare att tyngdpunktsvariationen inte påverkar den laterala
dynamiken. Andra anledningar till att endast en regulator krävs är att systemet
är stabilt i lateralled och att prestandakraven inte är lika hårda. Även i detta fall
var det ett fåtal krav som inte uppfylldes fullt ut.

I de fall då vissa krav inte kunde uppfyllas var de återkopplade signalerna väl-
digt brusiga på grund av turbulens vilket medför alltför stora styrsignalhastigheter
då systemet har stor kretsförstärkning även för högre frekvenser. Ett förslag på
lösning till detta problem kan vara att filtrera de återkopplade signalerna vilket
testades i kapitlena 5 och 6. Resultatet uppvisade förbättrade egenskaper hos
styrsignalhastigheterna, dock påverkade filtrena systemets fasmarginal oaccepta-
belt mycket. Förslagsvis bör således mer avancerade filter användas eller så bör
filterdynamiken tas med i konstruktionen av reglulatorn.

En annan möjlig lösning kan vara att även återkoppla ett annat tillstånd såsom
vinkelhastigheterna q eller r som påverkas mindre av turbulens.
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Bilaga A

Matlabkod för exemplet

DC-motor

% Skapar systemet P som vektor av olika LTI-system.

i=1; s=tf(’s’);

for K=10:20:90

for tau=0.25:0.1:0.45

P(1,1,i)= tf(K,[1/tau 1 0]);

i=i+1;

end

end

% Nominellt system nr:1

Pnom = 1;

% Frekvensvektor för vilket alla templates

% och boundaries beräknas

w = [0.1 1 5 10 50 100];

% Plottar Templates

plottmpl(w,P,Pnom);

% Bräknar boundaries för att inte få instabilitet och

% för stor översläng.

PTYPE = 1; % Typ av systemkonfiguration

Ws1 = 1.2; % Maximal förstärkning.

R = 0;

bnds = sisobnds(PTYPE,w,Ws1,P,R,Pnom);

plotbnds(bnds);

grid; ngrid;

93



94 Matlabkod för exemplet DC-motor

% Beräkna boundaries för prestanda.

PTYPE = 7; % Typ av systemkonfiguration

[mu,ml] = calcspc(1,3,20); % se bilaga B

W7 = [mu;ml]; % Referensvikter

R = 0;

prefbnds = sisobnds(PTYPE,w,W7,P,R,Pnom);

plotbnds(prefbnds);

grid; ngrid;

% Beräknar boundaries för störningsundertryckning på insignal

PTYPE = 3;

Ws3 = 0.3;

distbnds = sisobnds(PTYPE,w,Ws3,P,R,Pnom);

plotbnds(distbnds);

grid; ngrid;

% Sätter samman alla boundaries

bounds = grpbnds(bnds,prefbnds,distbnds);

plotbnds(bounds);

ubnds = sectbnds(bounds);

plotbnds(ubnds);

% Loopshaping av regulatorn K

omega = logspace(-2,3,100); % frekvensvektor som

% L beräknars för

lpshape(omega,ubnds,P(1,1,Pnom)); %startar design verktyget.

pfshape(7,omega,W7,P,R,K);

% Verifieringsdelen för QFT-regulatorn

chksiso(1,omega,Ws1,P,R,K2);

chksiso(7,omega,W7,P,R,K2);

chksiso(3,omega,Ws3,P,R,K2);

Lnom = K*P; % Skapar kretsförstärkning

Gc = feedback(Lnom,1); % Och det slutna systemet

sys = F2*Gc; % Applicerar förfiltret

% -------------------------------------------------------

% Lead-Lag regulator designas

% Metodik från Glad och Ljung, Reglerteknik

% -------------------------------------------------------

Tr = 2;

pfim = 30;
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w0Tr = 1.4;

wc_w0 = 0.85;

wc = w0Tr*wc_w0/Tr;

N = 4; % från phi_m = 50 deg.

b = wc/sqrt(N);

Kp = 1/(sqrt(N)*abs(freqresp(P(1,1,Pnom),wc)));

Flead = Kp*N*(s+b)/(s+b*N);

a = 0.1*wc;

M = 1e11;

Flag = (s+a)/(s+a/M);

Fll = Flead*Flag;

Lll = Fll*P;

Gll = feedback(Lll,1);

% -------------------------------------------------------

% Jämförelse mellan QFT-regulator och Lead-Lag regultor

% -------------------------------------------------------

y_d = P(1,1,:)/(1 + K*P(1,1,:));

u_d = -P(1,1,:)*K/(1 + K*P(1,1,:));

y_d_l = P(1,1,:)/(1 + Fll*P(1,1,:));

u_d_l = -P(1,1,:)*Fll/(1 + Fll*P(1,1,:));

% Lead-Lag

step(mu,’o’,Gll,’r--’,ml,’o’); % Stegsvar för slutliga systemet.

% QFT

step(ml,’o’,sys,’r--’,mu,’o’); % Stegsvar för slutliga systemet.

bode(K,’r--’,Fll,’b’) % Bode plot för K och Fll

title(’K’,’Fll’);



Bilaga B

Matlabscript för att

generera frekvensfunktioner

B.1 calcspc.m

function [Tru Trl]=calcspc(Tr_min,Tr_max,Mp,plott);

% Calculates upper and lower frequency funktions from time

% specifications.

%

% [Tru Trl]=calcspc(Tr_min,Tr_max,Mp,plott)

%

% Given the time specifications, minimum risetime

% (Tr_min = 1, default), maximum risetime (Tr_max = 0.7*Tr_min,

% default) and maximum overshot (Mp = 10 %, default)this function

% calculates an upper and lower boundery transfer function for

% QFT-applications. The input argument plott (default 0) selects

% desired plot options.

% plott =

%

% 0. No plotting

% 1. Step data plot for upper and lower transfer function

% 2. Step response for upper and lower transfer function

% 3. Bode plot for upper and lower transfer function

%

% The structure of the returned upper transfer function is

% (s+z)

% Tru = (p1*p2/z) * -----------------

% (s+p1)*(s+p2)

%

% and for the lower transfer function

% a^3
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% Trl = ------------

% (s+a)^3

%

if ( ~exist(’Tr_min’) || isempty(Tr_min) )

Tr_min = 1;

end

if ( ~exist(’Tr_max’) || isempty(Tr_max) )

Tr_max = 0.7*Tr_min;

end

if ( ~exist(’Mp’) || isempty(Mp) )

Mp = 10;

end

if ( ~exist(’plott’) || isempty(plott) )

plott = 0;

end

disp(’Calculating...’);

% Calculate upper boundery function

s = tf(’s’);

z = 1;

p1 = 1;

p2 = 1;

done = false;

Gu_new = (p1*p2/z)*(s+z)/((s+p1)*(s+p2));

[Ts_out,Tr_out,Mp_out] = stepdata(Gu_new);

while (Mp_out < Mp)

Gu = Gu_new;

z = 0.99*z;

p1 = 1.01*p1;

p2 = p1;

Gu_new = ((p1*p2)/z)*(s+z)/((s+p1)*(s+p2));

[Ts_out,Tr_out,Mp_out] = stepdata(Gu_new);

end

i = 1;

while (abs(Tr_min-Tr_out) > 0.005*Tr_min)

Gu_new = Gu;

i = i + 0.25*(Tr_out-Tr_min);

Gu = (p1*p2*i/z)*(s+i*z)/((s+i*p1)*(s+i*p2));

[Ts_out,Tr_out,Mp_out] = stepdata(Gu);
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end

Tru = Gu_new;

% Calculate lower boundery function

p = (2.2)^1.825/(Tr_max);

Trl=(p^3/(s+p)^3);

disp(’...done’);

if ((plott==1))

stepdata(Tru,[],[],1,’Tru’);

stepdata(Trl,[],[],1,’Trl’);

end

if (plott==2)

figure;

step(Tru,Trl);

legend(’Tru’,’Trl’);

end

if (plott==3)

figure;

bode(Tru,Trl);

legend(’Tru’,’Trl’);

end

B.2 stepdata.m

function [Ts,Tr,Mp] = stepdata(G,Ts_width,Tr_width,plot_data)

%

% [Ts,Tr,Mp] = stepdata(G,Ts_width,Tr_width,plot_data)

%

% G = SYS

% Ts_width = time settling widthin in %, default = 5 %

% Tr_width = time settling widthin in %, default = 10 %

% plot_data = boolean variable (1 for plot, 0 for no plot),

% default = 0

clear Tr

clear Ts

clear Mp;

if (~(exist(’Ts_width’)) || isempty(Ts_width) )
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Ts_width = 5;

end

if (~(exist(’Tr_width’)) || isempty(Tr_width) )

Tr_width = 10;

end

if (~(exist(’plot_data’)) || isempty(plot_data) )

plot_data = 0;

end

[y,t] = step(G);

[y,t] = step(G,0:0.01:ceil(t(end)));

gain=dcgain(G);

% ------ settling-time ------

for time = 1:length(t)

if (max(abs(y(time:end)-gain)) <= (Ts_width/100))

Ts = t(time);

time_Ts=time;

break

end

end

% ------ rise-time ------

Tr1 = 0;

for time=1:length(t)

if (y(time) >= (Tr_width/100)) && (Tr1 == 0)

Tr1 = t(time);

end

if (y(time) >= (gain-Tr_width/100))

Tr = t(time) - Tr1;

time_Tr = time;

break

end

end

% ------ peak-response ------

Mp = (max(y - gain)*100);

if (Mp < 0)

Mp = 0;

mp_value = 1;

I = length(t);

else
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[mp_value I]=max(y);

end

% ------ plot-result ------

if (plot_data)

figure;

plot(t,y,’b’,Ts,y(time_Ts),’g*’,t(time_Tr),y(time_Tr)...

,’r+’,t(I),mp_value,’ro’,t,gain*ones(size(t)),’r-.’,...

t,(gain+Ts_width/100).*ones(length(t)),’g-.’,...

t,(gain-Ts_width/100).*ones(length(t)),’g-.’,...

[0:0.1:(Tr+Tr1)],(Tr_width/100).*...

ones(length(0:0.1:(Tr+Tr1))),...

’r-.’,[0:0.1:(Tr+Tr1)],(gain-Tr_width/100).*...

ones(length(0:0.1:(Tr+Tr1))),’r-.’,(Tr+Tr1),...

(Tr_width/100):0.05:(gain-Tr_width/100),’r+’)

axis([t(1) t(end) y(1) 1.2*max(y)]);

text(Ts+0.4,y(time_Ts)+0.05,...

[’Ts: ’ num2str(Ts) ’ s (’ num2str(Ts_width) ’%)’])

text(Tr+0.3,y(time_Tr),...

[’Tr: ’ num2str(Tr) ’ s (’ num2str(Tr_width) ’%)’])

text(t(I),mp_value+0.07,[’Mp: ’ num2str(Mp) ’ %’])

legend(’step(SYS)’,[’Ts: ’ num2str(Ts) ’ s ’],...

[’Tr: ’ num2str(Tr) ’ s’],[’Mp: ’ num2str(Mp) ’ %’],4)

title(’Stepresponse-data’);

shg

end
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