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Sammanfattning 
 

Examensarbetet syftar till att jämföra nya alternativ till olika system för användning i laborationer i 
reglerteknikkurser för olika studentkategorier. Det skall utredas vilket av ett antal alternativ till 
mjukvaruplattformar som är bäst lämpat att användas vid reglerteknikundervisningen i ITN:s 
reglerlaboratorium vid Linköpings universitet. Tidigare laborationer i berörda kurser skall även 
modifieras så att dessa kan genomföras i de nya systemen.  

Examensarbetet resulterade i en rad modifierade laborationer och system att tillämpa i dessa. De nya 
systemen medför att all reglering sköts direkt från en dator istället för tidigare variant med externa 
apparater som programmeras. På så sätt kan större fokus läggas på regleringen i sig och inte de system 
som tillämpas för att utföra den. 

 



Abstract 
 

The purpose of this thesis work is to compare new alternatives for different systems to use in 
laborations, in courses offered in control system design, for different types of students. The intention is 
to investigate which of a number of software platform alternatives are best suited for these purposes. 
Current laborations are to be modified to be viable in the new systems. 

The project resulted in a number of modified laborations and control systems to use in these. The new 
solutions are made so that all of the control is done by one computer, as opposed to the previous 
solution where external units had to be programmed and controlled. This way, the laborations can 
focus more on the control theory and less on the systems used to realize it.  



Förord 
 

ITN, Institutionen för Teknik och Naturvetenskap är en del av Linköpings universitet, beläget i 
centrala Norrköping i det gamla industrilandskapet kring Motala ström. Verksamheten omfattar 
forskning ibland annat organisk elektronik, medieteknik och reglerteknik. Flera civilingenjörs-, 
högskoleingenjörs- och kandidatprogram bedrivs också inom institutionen. Företaget har cirka 160 
anställda. 

På institutionen ges kurser i reglerteknik, och dessa kurser innefattar laborationer på ett antal olika 
reglerprocesser. För att laborera på dessa processer används system bestående av olika hård- och 
mjukvarukomponenter, och detta arbete undersöker i fall en övergång till en ny sådan systemlösning 
är möjlig samt lämplig i de olika kurser som ges. 

Examensarbetet omfattar 15hp, och är gjort som sista moment i högskoleingenjörsutbildningen Data- 
och Elektroteknik (180hp). 

Jag vill passa på att tacka följande personer som på ett eller annat sätt varit till hjälp under projektets 
gång: Kjell Karlsson, Carl-Magnus Erzell och Joakim Svensén. Jag vill även tacka Daniel Barac, 
Sonny Pham och Gustav Rehnberg vars projektgrupps arbete har varit av betydelse vid utvecklingen 
av en del av programmen.  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
ITN använder sedan tidigare en äldre lösning från företaget dSPACE till sina reglerkurser. Denna vill 
man byta ut mot en lösning som bygger på programmet MATLAB tillsammans med en toolbox som 
kallas Real-Time Windows Target för reglerteknikkurser som ges till civilingenjörsutbildningar. En 
annan lösning baserad på programvaran LabVIEW ska tas fram för två andra tvååriga utbildningar där 
man inte använt MATLAB i tidigare kurser. Eventuellt vill man även utvärdera möjligheten att köra 
ännu en MATLAB-lösning, med en annan toolbox xPC Target, i det fall Real-Time Windows Target 
inte visas vara en tillfredställande lösning. 

Man avser använda en typ av datainsamlingskort från National Instruments som redan finns i en annan 
laborationssal. Även en lösning för smidig inkoppling av reglerprocesserna söks. 

Utredningen kommer slutligen att användas som beslutsunderlag inför val av ny mjukvaruplattform 
för respektive kurs. 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att ta fram fungerande laborationer för berörda reglerteknikkurser 
(TNG028 samt TNYT09), samt en kurs i modellbygge och simulering (TNG022), i de nya systemen. 
Färdiga reglerapplikationer för användning i en del av laborationerna ska även tas fram. 

De olika utbildningar som läser kurserna har skilda förutsättningar och programkännedom vilket 
ställer en rad olika krav på systemen. Specifikt har majoriteten av deltagarna för TNYT09 sedan 
tidigare kurser kännedom om LabVIEW, medan dessa saknar erfarenhet av MATLAB. Det är även 
önskvärt för dessa individer att använda LabVIEW då det är vanligt förekommande i arbetslivet som 
tekniker. 

De som läser TNG028 samt TNG022 har arbetat tidigare med MATLAB, men endast vissa har 
LabVIEW-kännedom. Utöver detta har dessa kurser ett visst behov av att kunna analysera insamlad 
data från processerna i andra MATLAB-toolboxar, exempelvis den så kallade SITB (System 
Identification ToolBox). MATLAB är även vanligt förekommande i arbetslivet som civilingenjör, då 
programmet erbjuder stora möjligheter till beräkningar samt konstruktion, analys och simulering av 
system.  

Dessa förutsättningar gör att det är önskvärt om systemen för TNYT09 kan realiseras i LabVIEW 
medan systemen för TNG028 och TNG022 helst bör vara MATLAB-baserade, vilket kommer att 
används som utgångspunkt för arbetsgången. 

1.3 Metod och Källor 
Då all nödvändig hård- och mjukvara ej köpts in och installerats då arbetet inleddes för MATLAB-
delen inleddes arbetet med att utvärdera LabVIEW, då nödvändiga komponenter fanns tillgängliga i en 
annan laborationssal. 

Som utgångspunkt har tidigare laborations-PM för de olika kurserna använts och även tidigare 
dSPACE-applikationer tillhörande dessa, som var framtagna i Simulink. Dessa har sedan successivt 
översatts till att passa med de nya systemen. 
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De källor som använts under arbetet är främst gamla laborations-PM, teknisk dokumentation relaterad 
till LabVIEW och MATLAB, samt studentlitteratur från tidigare kurser som involverat reglerteknik, 
MATLAB och LabVIEW. Reglerteknikmässigt har framför allt boken Reglerteknik – Grundläggande 
Teori (2006) använts. Samtliga källor som använts betraktas som tillförlitliga. 

1.4 Struktur 
Rapporten inleds med två kapitel som går igenom systemövergången samt nödvändig grundläggande 
reglerteknisk teori. Därefter följer två kapitel där var och ett av de två alternativens förutsättningar för 
att lösa reglertekniska problem utvärderas. Programmens grundprinciper illustreras och olika metoder 
för att lösa uppgiften undersöks. Efter det följer ett kapitel där de olika processer som ska regleras och 
modelleras beskrivs kortfattat. Vidare sammanfattas resultatet av arbetet där de undersökta 
alternativen implementerats. Slutligen innefattar rapporten även en diskussion där de olika alternativen 
jämförs med varandra och tidigare lösningar. För- och nackdelar diskuteras och exempel på 
vidareutveckling ges. 
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2. Systemövergång 

2.1 Mjukvara 

2.1.1 Ursprunglig programlösning (dSPACE) 
Hittills har reglerapplikationer nödvändiga för berörda kurser realiserats med hjälp av komponenter 
och programvara från företaget dSPACE. För att utveckla och ladda in reglermodeller har MATLAB 
använts tillsammans med tillägget Simulink. I detta program genereras dels en c-kodad fil som laddas 
in i ett DSP-kort, och dels en sdf-fil som laddas in i ytterligare ett program, ControlDesk (för att länka 
ett operatörsgränssnitt till modellen). Datainsamling sker genom ControlDesk och måste därefter 
importeras i MATLAB för vidare analys, och det är denna metod som används sedan tidigare i kursen 
TNG022. I figur 1 kan en principskiss över hur lösningens olika komponenter samverkar betraktas. 

 
 

 
Figur 1: Principschema för tidigare dSPACE-lösning som användes för applikationer i bland annat reglerteknik. 
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2.1.2 Ny programlösning (LabVIEW) 
Målet är att övergå till lösningar där man med hjälp av ett datainsamlingskort från National 
Instruments (detaljerad beskrivning i kap. 2.2) och den vanliga processorn hos en PC realiserar 
reglerapplikationerna. Som mjukvaruplattform finns alternativen LabVIEW (National Instruments) 
och MATLAB (Mathworks). LabVIEW har ett inbyggt stöd för grafiska gränssnitt som delvis 
automatiskt genereras samtidigt som ett program skapas. Datainsamling kan göras till fil (för 
bearbetning i till exempel MATLAB) eller skickas till annan lämplig LabVIEW-applikation för 
bearbetning. Ingen typ av kompilering av modellerna krävs, utan de kan köras direkt, vilket kan 
snabba upp och underlätta då man utvecklar en modell. Detta kan vara fördelaktigt då en av 
laborationerna i TNYT09 syftar till att laboranten själv ska realisera ett reglersystem. 

 

Figur 2: Principschema för ny LabVIEW-lösning som undersöks i rapporten, som avser att ersätta tidigare dSPACE-
lösning. 
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2.1.3 Ny programlösning (MATLAB) 
Som ett alternativ till den LabVIEW-baserade lösningen skall även en liknande lösning realiseras i 
MATLAB. Samma hårdvara används i detta alternativ. Precis som i den äldre lösningen görs 
reglermodellerna i Simulink, vilka kompileras med Real-Time Workshop. Här skickas modellen 
emellertid till en annan toolbox, Real-Time Windows Target (RTWT), vilken används av datorn för att 
köra modellen mot reglerprocesser i realtid. RTWT är designat för att samköras med Simulink, 
parametrar och andra omkopplare i modellen kan ändras i realtid då modellen körs direkt från 
Simulink. Även processvärden kan fås upp på displayer och plotters inbyggda i Simulink. För att 
kunna realisera ett operatörsinterface till denna lösning programmeras detta som ett MATLAB-GUI 
(Graphical User Interface). Detta används sedan för att kommunicera med Simulink-filen, vilket i sin 
tur kommunicerar med RTWT och den fysiska reglerprocessen. Insamlad data kan, beroende på hur 
modellen är byggd, antingen upptas direkt via Simulink eller indirekt via operatörsinterfacet. Dessa 
data kan lagras direkt i programmeringsmiljön (workspace) så att användaren inte själv behöver 
importera eller exportera filer mellan flera program. Detta är fördelaktigt för kurserna TNG022 och 
TNG028, som i vissa laborationer har behov av att samla in och analysera signaler som skickats till 
respektive mottagits från processen.

 

Figur 3: Principschema för ny MATLAB-lösning som undersöks i rapporten, som avser att ersätta tidigare dSPACE-
lösning. 
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2.2 Hårdvara 

2.2.1 Datainsamlingskort NI PCI-6221 
Datainsamlingskortet som används kommer från National Instruments och har modellbeteckning PCI-
6221. Eftersom National Instruments även producerar LabVIEW ingår där drivrutiner för kortet. I 
MATLAB måste drivrutiner för kortet installeras separat. 

Kortet har 16 analoga ingångar på vardera 16 bitar, som samplas med en hastighet på 250 kS/s. Det 
har två analoga utgångar som samplas med 833 kS/s. Det innehåller även 24 programmerbara 
in/utgångar, 32-bitars räknare, med mera. (National Instruments NI PCI-6221, 2009). 

 
Figur 4: Datainsamlingskort avsett att användas i de nya systemen, NI PCI-6221. 

2.2.2 Kopplingsbox NI BNC-2110 
Under arbetets gång beslutades att färdiga lösningar för att koppla in reglerprocesserna till 
datainsamlingskortet skulle köpas in. Valet föll på en kopplingsbox som även den är tillverkad av 
National Instruments. Modellen är BNC-2110 och har 8 analoga ingångar samt 2 analoga utgångar 
som med brytare kan ställas in för mätning antingen differentiellt eller mot gemensam jordpunkt. Det 
finns även ett antal anslutningar för digitala signaler. Boxen har en skyddad, robust konstruktion och 
samtliga analoga anslutningar sker med BNC-kontakter. (National Instruments NI BNC-2110, 2009). 

 

Figur 5: Kopplingsbox avsedd att användas för att ansluta reglerprocesser till datainsamlingskort, NI BNC-2110. 
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3. Reglerteknisk teori 
 

Innehållet i detta kapitel bygger, i sådant fall inget annat anges, på Glad och Ljung (2006). 

3.1 Grundprincip 
Reglerteknik handlar i grunden om att få en teknisk apparat att uppföra sig på ett speciellt sätt. Det 
objekt som ska påverkas brukar kallas system, och ett system kan vara allt från tekniska till biologiska 
eller ekonomiska system. Oftast finns någon typ av önskan för hur objektet ska bete sig. Om systemet 
som ska regleras är en vattentank finns kanske en önskan om att en särskild fyllnadsnivå ska hållas 
konstant. Detta önskade tillstånd brukar kallas för referens, i detta fall en referensnivå. Ett system kan 
påverkas på olika sätt, beroende på vilka förutsättningar som finns och i vilken mån det är möjligt att 
styra dessa. För vattentanken skulle exempelvis nivån kunna påverkas av en pump som styr inflödet, 
samt en ventil som styr ett utflöde för att sänka nivån. För att kontrollera dessa används oftast en 
spänning eller ström, vilket brukar betecknas styrsignal. Reglerteknik handlar om att bestämma 
lämpliga storheter för styrsignalerna så att referensvärdet eller referensnivån för systemet uppnås. 

I denna rapport kommer ett antal system som illustrerar denna princip att behandlas. Förutom en 
vattentank behandlas då även ett DC-servo och en värmefläkt. Dessa processer är mer detaljerat 
beskrivna i kapitel 6. 
 

 

Figur 6: Övergripande skiss av ett enkelt tanksystem som illustrerar grundläggande begrepp. 

3.2 Reglerproblemet 
Reglerproblemet kan sammanfattas som att bestämma lämpliga styrsignaler för att systemet ska få 
önskat uppträndande. Reglertekniken innehåller teorier och metoder för att bestämma mekanismer 
som ska uppfylla detta. För att på ett tillförlitligt sätt kunna avgöra systemets tillstånd vid en given 
tidpunkt behövs någon typ av utsignaler eller mätsignaler. Dessa fås genom att införa lämplig 
mätutrustning i systemet, till exempel en nivågivare som känner av vattennivån i exemplet från 
föregående kapitel. System påverkas också alltid mer eller mindre av faktorer som inte kan påverkas 
eller är oförutsägbara. Exempel i anslutning till tankexemplet är i vilken utsträckning vattnet används 
till det ändamål tanken utgör, det vill säga hur ofta den som ska använda vätskan tappar vatten från 
tanken. Det kan även vara andra faktorer såsom avdunstning av vattnet, eller att styrdonens (ventilens 
och pumpens) egenskaper förändras med tiden, slangen kan få beläggningar och därmed ett sämre 
genomflöde. Dessa störningar kallas just störsignaler och en bra regulator behöver även kunna 
kompensera för dessa. 
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Figur 7: Principschema för ett system och de signaler som påverkar och avläser systemet. 

3.2.1 Servoproblemet och Regulatorproblemet 
Reglerproblem brukar delas in i två huvudgrupper, servoproblemet och regulatorproblemet. 
Servoproblemet innebär att utsignalen ska följa en given referenssignal så exakt som möjligt. 
Exempelvis ska reglersystemet för ett styrservo se till att hjulen alltid följer rattens rörelser, på ett så 
snabbt och tillförlitligt sätt som möjligt. Detta problem återfinns även på DC-servoprocessen som 
behandlas i detta arbete. 

När utsignalen istället önskas konstant, som tanknivån i exemplet tidigare, trots påverkan av olika 
störsignaler betecknas ofta problemet som ett regulatorproblem. Utsignalen ska alltså hållas konstant 
genom att styrsignalen anpassas beroende på störsignalens beteende. På den vattentank som finns i 
laboratoriet består störsignalen av ett extra utlopp från tanken, som kan varieras med en kran på 
processen. 

3.2.2 Dynamik och stabilitet 
Ofta uppför sig inte utsignalen för ett och samma system likadant vid två olika tidpunkter. För många 
system är även tidigare insignaler viktiga, och dessa system kallas dynamiska system. Dynamiska 
system kan vara instabila, vilket betyder att man trots en konstant insignal kan få en oändligt växande 
utsignal. En bra regulator ska kunna leverera stabilitet, det vill säga skydda mot att systemet uppför sig 
instabilt. 

3.3 Reglerprinciper 
Mekanismen som beräknar och realiserar lämplig styrsignal kallas regulator. Begreppet innefattar både 
de matematiska formler som beräknar styrsignalen samt den tekniska apparat som producerar signalen, 
till exempel en dator eller annan tillämplig hårdvara, tidigare användes ofta analog elektronik. 

3.3.1 Öppen styrning 
Denna princip bygger på att räkna ut hur utsignalen y beror på insignalen u. Det sambandet används 
sedan för att räkna ut vilket u som krävs för att y ska erhålla önskad nivå, r. Sambandet kan skrivas 
som u = u(r), som beräknas av en regulator F. Se figur 8 för en övergripande principskiss. 

 

Figur 8: Principskiss för öppen styrning av ett system 

Ett praktiskt exempel på öppen styrning kan illustreras i att fylla ett kärl med vätska. Kärlet rymmer 50 
liter och det är känt att inloppet kan tillföra 2 liter per sekund. Det är lätt att räkna ut att fullt inlopp i 
25 sekunder teoretiskt ger önskad vätskenivå. Det finns dock en del relativt uppenbara problem, man 
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måste veta exakt hur systemet fungerar, och man har ingen typ av redundans mot störningar. Det finns 
dock tillfällen då denna metod har tillämpats för att lösa mindre komplexa reglerproblem. 

3.3.2 Framkoppling från störsignal 
I det fall störningarna v är mätbara och sambandet mellan dessa och utsignalen är känt, kan dessa 
användas för att beräkna en lämplig styrsignal. Sambandet kan då skrivas som u = u(r,v). Detta 
illustreras i principskissen i figur 9. 

 
Figur 9: Principskiss där framkoppling från störsignal används för att erhålla robusthet mot mätbara störningar. 

Detta löser dock inte alla problem. Det krävs fortfarande kännedom om systemets exakta egenskaper, 
och det kan även finnas andra typer av störningar som inte går att mäta, eller som uppkommer 
efterhand. Många system ändrar även karaktäristik efter en tid (till exempel genom att in och utlopp 
sätts igen, friktion i rörliga delar ändras, och så vidare). Detta beror dock på vilken typ av system som 
ska regleras och många system för temperaturreglering i privatbostäder bygger på denna princip, då 
störningen v består av utetemperaturen. 

3.3.3 Återkoppling av utsignal 
Om möjlighet finns att mäta utsignalen y hos systemet kan denna användas för att bestämma 
insignalen. Man återkopplar då denna signal till regulatorn och jämför kontinuerligt med 
referenssignalen för att beräkna reglerfelet e = r-y. 

 

Figur 10: Principskiss för återkoppling av utsignal, så att systemets tillstånd hela tiden bevakas av regulatormekanismen . 

Ett exempel på ett återkopplat system är ett vanligt värmeelement med inbyggd termostat. Termostaten 
agerar då regulator R som bestämmer om värmeelementet ska vara aktiverat (y < r) eller inte (y > r). 
Oftast kan regulatorn göras bättre genom att implementera en regulator som dynamiskt räknar ut en 
styrsignal u utifrån reglerfelet e: u(t) = g(e(t)). Exempel på sådana principer behandlas i kommande 
kapitel. Att återkoppla utsignalen från ett system har en rad olika fördelar, genom att hela tiden känna 
till både in- och utsignaler från systemet tas hänsyn till störningar utan att dessa behöver mätas direkt. 
Kännedom om exakt hur systemet fungerar är inte heller nödvändigt. Således kan samma regulator 
användas till helt olika system. Ofta förbättras även detta genom att kunna ställa olika 
förstärkningskonstanter som ger regulatorn egenskaper efter önskat uppträdande hos systemet. Man 
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kan även stabilisera ett instabilt system genom att återkoppla med lämplig regulator. Detta är dock 
även en nackdel, genom att återkoppla olämpligt kan instabilitet förstärkas eller till och med skapas i 
ett stabilt system. 

3.4 Återkopplingsprinciper 
Regulatorn kan som tidigare nämnt dynamiskt beräkna en styrsignal utifrån reglerfelet: u(t) = g(e(t)). 
Detta kan göras på ett oändligt antal mer eller mindre komplexa sätt, men för de flesta system kan man 
tillämpa en enkel typ av regulator kallad PID. Dessa bokstäver står för proportionell, integral och 
derivata, vilket innebär att dessa tre aspekter hos reglerfelet separat behandlas för att bestämma 
styrsignalen till systemet. Dessa regulatorer har också möjlighet till inställning genom att 
förstärkningskonstanter för respektive del kan ställas in. Det är även vanligt att utelämna en eller flera 
delar av regulatorn, så att en P-, PI- eller PD-regulator erhålls. 

3.4.1 P-reglering 
Genom att utgå från reglerfelet e(t) som tidigare definierades som r(t)-y(t) kan en p-regulator erhållas 
på följande sätt: 

    0uteKtu P  . 

där KP fungerar som en ren förstärkning av P-effekten och u0 den insignalnivå som motsvarar en 
normalinställning av styrsignalen (ofta, men inte alltid, 0). Genom att studera formeln kan samband 
mellan u(t) och e(t) lätt sammanfattas: u(t) beror proportionellt av e(t) förstärkt av KP. Om reglerfelet 
ökar ökar alltså även styrsignalen. Ju större KP desto större inverkan får reglerfelet på styrsignalen. 

3.4.2 PI-reglering 
En P-regulator kan normalt sätt aldrig helt eliminera ett reglerfel. Det är lätt att förstå genom att 
studera vad som händer när reglerfelet minskar, och speciellt när det närmar sig 0. Ju mindre 
reglerfelet blir, ju mindre blir styrsignalens kompensering. För att lösa detta kan en integrerande 
verkan implementeras. Det innebär att insignalen forsätter att ökas så länge som utsignalen är mindre 
än referenssignalen. En ny term införs i regulatorn enligt följande formel: 

    
t

IP deKteKutu
0

0 )(  . 

En PI-regulator kommer alltså att öka insignalen så länge som reglerfelet kvarstår. Detta innebär att 
reglerfelet till slut når 0, och önskad nivå uppnåtts. 

För att få en snabb reglering är det önskvärt med stora värden på KP och KI. Detta kan dock leda till 
instabilitet eftersom ett system ofta innehåller tidsfördröjningar av olika slag. Kompenserar PI-
regulatorn för kraftigt kommer svaret i utsignalen efter en tid ge ett ännu större reglerfel, varför 
regulatorn kompenserar ännu mer, vilket i sin tur leder till att reglerfelet blir större och större och total 
instabilitet uppnås. 

3.4.3 (PI)D-reglering 
För att skydda sig mot instabilitet och ta större hänsyn till förändringar i utsignalen kan regulatorn 
kompletteras med en deriverande del. På så sätt tas hänsyn till förändringar i felet helt innan de slagit 
igenom, vilket kan tillåta större värden på de integrerande och proportionella delarna utan att 
stabiliteten förloras. En PID-regulator i helhet har följande formel: 
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Denna typ av regulator används i flera av laborationerna och kommer att implementeras i både 
LabVIEW och MATLAB i kapitel 4 och 5. 

3.4.4 Dimensionering/optimering av PID-regulatorer 
Det finns olika metoder för att dimensionera en PID-regulator. Detta kan göras utifrån önskade 
systemegenskaper och bode-diagram men ofta är det fullt tillräckligt med enklare ”tumregelmetoder”. 
Exempel på sådana är Ziegler-Nichols svängningsmetod, där man undersöker vid vilken förstärkning 
en ren p-reglering leder till självsvängning. Denna förstärkning samt perioden för självsvängningen 
används sedan för att beräkna lämpliga förstärkningsparametrar. Då det inte är praktiskt att sätta 
systemet som ska regleras i självsvängning kan andra metoder användas, till exempel Chien, Hrones 
och Reswicks stegsvarsmetod. (Bertil Thomas, 1992) 

Andra exempel på inställningsmetoder är Åström-Hägglunds inställningsmetod, Defensiv Z-N-
Trimning, och lambda-trimning. Dessa principer används i laborationen på DC-servosystemet för 
kursen TNYT08. 

3.4.5 Andra typer av regulatorprinciper 
PID-regulatorer är vanligtvis fullt tillräckliga för att på ett tillfredsställande sätt reglera en process. Det 
finns dock ingenting som säger att en PID-regulator, eller en inställning av denna, på något sätt är 
optimal. För processer där snabbhet eller stabilitet är essentiella krav kan därför ofta en bättre 
regulator tas fram genom att skapa en matematisk modell av systemet. Genom att använda 
laplacetransform och ta fram en överföringsfunktion kan denna analyseras med olika metoder för att 
bestämma lämplig regulator. Man kan till exempel utgå ifrån ett så kallat bode-diagram (se figur 11) 
där systemets egenskaper vid olika frekvenser kan studeras. Sedan kan man, utifrån definierade krav 
eller önskemål skapa lämpliga lead- och lag-filter för att få önskade frekvensegenskaper hos systemet. 
Dessa utgör sedan ofta, i kombination med en enkel p-återkoppling, en fullständig regulator. 
Laboration 2 i kursen TNG028 (beskriven i kapitel 7) går ut på att med denna princip ta fram ett lead-
lag-filter för att reglera DC-servoprocessen. 
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Figur 11: Bode-diagram för lead-lag-kompenserad DC-Motor. Den övre grafen visar förstärkningen i logaritmisk skala 
för systemet vid olika frekvenser, den undre visar fasvridningen i grader. 
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4. LabVIEW 
 

LabVIEW står för ”Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench” och är en plattform 
för att med ett visuellt gränssnitt skapa program.  

Programmet är framtaget av företaget National Instruments, som även tillverkar en rad andra mjuk- 
och hårdvarulösningar för datainsamling, programmering och automation.  

Det grafiska språket i LabVIEW kallas ”G”, och första versionen av programmet var en programvara 
för Macintosh som släpptes redan 1986. Idag används LabVIEW oftast för datainsamling, 
instrumentstyrning och industriell automation. LabVIEW kan köras på en rad olika operativsystem, 
bland annat Windows, olika UNIX-baserade system, Linux, och Mac OS.  Senaste släppta versionen i 
skrivande stund är 8.6 och utkom februari 2009. 

Information och logotyp hämtad från (LabVIEW – Wikipedia, 2009). 

 

Figur 12: Den officiella LabVIEW-logotypen.  
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4.1 Grundprincip 
För kapitlet har LabVIEW från början (2004) använts som underlag. 

Grundprincipen då man ska skapa en applikation i LabVIEW är att man har två fönster, kallade ”Block 
Diagram” och ”Front Panel”. Block diagram är själva programmet. Här kan man till exempel 
importera funktionsblock för matematiska, logiska och aritmetiska operationer. Front Panel är 
programmets grafiska interface. Här skapas alla visuella programfunktioner, till exempel numeriska 
indikatorer, mätare, eller styrkontroller som används för att kommunicera med programmet. De objekt 
som skapas i Front Panel får ett motsvarande objekt i Block Diagram som sedan kan knytas till det 
övriga programmet. 

 

Figur 13: Bild på programmeringsmiljön i LabVIEW version 8. 

4.2 Ett enkelt exempel 
För kapitlet har LabVIEW från början (2004) använts som underlag. 

Här illustreras ett enkelt programexempel i LabVIEW. Ett program som räknar ut medelvärdet av två 
tal konstrueras, och utökas sedan för kontinuerlig exekvering. 
 
Först skapas två numeriska inmatningsfält, och en numerisk indikator i Front Panel. Motsvarande 
objekt dyker automatiskt upp i Block Diagram. 
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Figur 14: Numeriska objekt för inmatning och utskrivning av flyttal i LabVIEW. 

Därefter skapas programmet i Block Diagram. Nödvändiga funktionsblock importeras (Addering, 
division) genom att högerklicka och välja Programming → Numeric → (Add/Divide) och knyts till 
respektive objekt i Front Panel för att utföra medelvärdesbildningen. Som nämnare till divide-blocket 
skapas en konstant (högerklick → ”create constant”). Denna ges värdet 2. 

 

Figur 15: LabVIEW-program för att räkna ut medelvärdet av två flyttal. 
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Programmet kan nu köras med knappen run.  

 

Figur 16: Körning av program för att räkna ut medelvärdet av två tal. 

Programmet körs dock bara en gång efter att man tryckt på ”Run”. För att skapa ett program som 
kontinuerligt räknar ut medelvärdet av de två talen kan man använda en while-loop (högerklick → 
Programming → Structures → While Loop). En while-loop i LabVIEW är en box som har ett 
körvillkor, antingen sant eller falskt. Alla objekt inom boxens ramar upprepas så länge körvillkoret är 
uppfyllt. Vill man köra en loop oändligt länge (tills användaren stoppar programmet) kan man knyta 
ett statiskt värde ”true” till körvillkoret. 

 

Figur 17: LabVIEW-program för att räkna ut medelvärdet av två flyttal,  utökat med en while-loop. 
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4.3 Begreppet Toolbox 
Många programutvecklingsverktyg, inklusive både LabVIEW och MATLAB, består av ett 
grundprogram eller en grundplattform. Denna plattform kan sedan utökas med så kallade ”toolboxar”.  
Dessa består av specialiserade verktyg för att utföra en viss typ av uppgift, som grundplattformen inte, 
eller bara till viss del klarar av. En toolbox kan vara både gratis eller säljas som ett programtillägg av 
tillverkaren, beroende på vem som utvecklat den. 

4.4 Toolboxen Control Design and Simulation 
Till LabVIEW finns en toolbox som heter “Control Design and Simulation”. Denna innehåller en rad 
olika verktyg för reglertekniska ändamål, till exempel modellering, simulering, systemidentifiering 
och liknande. Den innehåller även så kallade ”ODE Solvers” (Ordinary Differential Equation solvers), 
vilket är nödvändigt för att kunna implementera ett kontinuerligt reglersystem. 

4.5 Konstruktion av reglersystem i LabVIEW 
För att skapa regulatorer i LabVIEW har främst toolboxen ”Control Design and Simulation” använts. 
Denna innehåller färdiga differentialekvationslösare, överföringsfunktioner, samt andra nödvändiga 
verktyg för att skapa ett reglersystem. 
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4.5.1 Simulation Loop 
För att skapa en reglerprocess utgår man från en så kallad ”Simulation Loop”. Denna liknar till stor del 
en vanlig programloop men innehåller nödvändiga funktioner för att lösa differentialekvationer och 
kunna köras med ett bestämt samplingsintervall. 

 

Figur 18: Verktyget Simulation Loop med tillhörande konfigurationsdialog för inställning av simuleringsparametrar. 

ODE Solver anger vilken algoritm för att lösa differentialekvationer som ska användas. En rad olika 
alternativ finns. Då tidigare dSPACE-baserade lösningar använt en euler-baserad algoritm valdes här 
att göra likadant, för att få så lika egenskaper som möjligt på systemet. 

Step time anger hur långt samplingsintervallet ska vara. Då programmet körs under ett operativsystem 
som Windows, vilket inte kan garantera realtidsexekvering, bör man vara försiktig med att inte ställa 
in ett för lågt värde, då datorn kan få problem att ”hänga med”. Om datorn inte ”orkar” bearbeta 
programmet i den hastighet man väljer kommer systemet inte att fungera som avsett. Efter olika tester 
kan det dock konstateras att samplingar på upp till 100 gånger per sekund normalt inte är några 
problem för de datorer som används i laboratoriet. För de laborationer som avses genomföras i 
LabVIEW är detta tillräckligt, men vid reglering av snabbare processer kan snabbare sampling 
behövas. 
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Fliken ”timing parameters” konfigureras som följande (visade sig vara mest pålitligt vid försök): 

 

Figur 19: Dialogruta för inställning av tidsparametrar (tillhörande Simulation Loop). 

4.5.2 Sampling av fysiska kanaler 
Ett sätt att få in mätvärden (sampels) från det verkliga systemet är att använda en funktion som heter 
”DAQ Assistant”. Detta är egentligen bara en användarvänlig förenkling av processen att skapa en rad 
olika block nödvändiga för kommunicering med sina fysiska kanaler. När man konfigurerat sin DAQ 
Assistant kan denna vid behov konverteras till motsvarande programblock. 

För att hålla rätt på fysiska kanaler används strängar, som består av formen [kortnamn]\[kanalnamn]. 
Heter kortet då Dev1 och kanalen man vill åt är AI0 (analog ingång 0) får den fysiska kanalen 
beteckningen ”Dev1\AI0”. Det är viktigt att alla datorer som ska köra programmet har samma namn 
på sitt kort, om kortet är installerat under namnet ”Dev2” kommer ett program skrivet för ett kort som 
kallas ”Dev1” inte att fungera. Detta kan kontrolleras samt vid behov åtgärdas genom menyn ”tools → 
Instrument and Automation Explorer → Devices and Interfaces → NI-DAQmx Devices” i LabVIEW. 
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För att kunna läsa in värden skapas en DAQ assistant. För denna får man ange en rad olika parametrar, 
till exempel om man ska läsa eller sätta signaler. Andra inställningar, som ifall signalen ska mätas 
differentiellt eller i förhållande till jord, vilka kanaler som ska samplas, hur många värden som ska tas 
in då funktionen anropas, samt ett intervall för signalens amplitud (mindre intervall ger en högre 
upplösning i A/D- eller D/A-omvandlingen). 

De data man får ut från en DAQ Assistant är på formen ”Dynamic data”, vilket innebär att en hel del 
information förutom själva mätvärdet finns med. För att explicit plocka ut ett sampel från en kanal 
används därför funktionerna ”Convert from dynamic data”, och ”Index array”. 

 

Figur 20: Exempelprogram för inläsning och separering av två fysiska kanaler, AI2 och AI. 

Utställning av spänning till de analoga utgångarna görs på motsvarande sätt. 

4.5.3 Implementering av regulatorlogik 
Regulatorn i LabVIEW kan skapas på olika sätt. Antingen kan man via ”Control Design → Model 
Construction” använda fördefinierade funktioner för att ta fram överföringsfunktioner. Till exempel 
finns blocket ”CD Construct PID Model”. Genom att ange parametrar till denna skapar sedan 
MATLAB en överföringsfunktion för modellen som kan användas i programmet. Modeller kan skapas 
i såväl s-planet (tidskontinuerlig modell) som i z-planet (tidsdiskret modell). Modeller av till exempel 
diskret typ kan även konverteras till kontinuerlig och vice versa med verktyg som hittas under 
”Control Design → Model Conversion”. 

Ett annat sätt att gå till väga är att använda verktygen under ”Simulation → Linear Systems”. Här finns 
block för till exempel integrering, derivering, och tidsfördröjning. Det är även möjligt att fritt skapa 
block för överföringsfunktioner som tagits fram i förväg. Då detta är den metod som mest liknar 
MATLAB:s Simulink är det denna som använts för att skapa reglersystemen för laborationerna i detta 
arbete. 
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4.5.4 PID-Regulator i LabVIEW 
I detta avsnitt skapas en så enkel PID-regulator som möjligt i LabVIEW. För information om hur 
Simulation Loop samt DAQ Assistant fungerar, se tidigare kapitel.  

 

Figur 21: En enkel återkoppling, i form av en PID-regulator i LabVIEW. Signaler går via datainsamlingskort. 

 Komponenterna som använts kan samanfattas I följande tabell: 

Tabell 1: Nödvändiga komponenter för PID-Regulator i LabVIEW. 

Nr Namn Bibliotek Beskrivning 
1 Numeric Control - Läser ett värde från front panel 
2 Summation Simulation → Signal Arithmetic Summerar eller subtraherar ett 

antal signaler 
3 Gain Simulation → Signal Arithmetic Förstärker en signal 
4 Integrator Simulation → Linear Systems Integrerar en signal 
5 Derivative Simulation → Linear Systems Deriverar en signal 

 

För samtliga komponenter finns inställningsmöjligheter, som till exempel antal ingångar och + resp – 
för summationsblocken, eller för att begränsa en integral. Regulatorn kan även kompletteras med en 
rad olika icke-linjära block (Simulation → Nonlinear Systems), såsom mättningar (Saturation), 
dödzoner (Dead-zone) med mera. 

4.6 Generering av exekverbara filer i LabVIEW 
I LabVIEW kan en exekverbar fil genereras av ett program. Den exekverbara filen öppnar då endast 
programmets Front Panel medan programmet körs i bakgrunden. Detta görs genom fönstret ”Project 
Explorer”. För att det ska gå att generera exekverbara filer av program i LabVIEW krävs att man har 
definierat ett projekt där programmet ingår.  
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Genom att högerklicka på ”Build Specifications” och välja ”New → Application (EXE)” skapas en 
rutin för att generera en exekverbar fil. Ett antal inställningar behöver göras, vissa är nödvändiga.  

 

Figur 22: Generering av exekverbara filer i labview, en ny specifikation skapas. 

Främst kategorierna ”Application Information” och ”Source Files” är viktiga att fylla i. Under 
Application Information anges var filen sparas, vad den ska heta, versionsnummer, upphovsrätt med 
mera. Under Source Files importeras de program (.vi-filer) som den exekverbara filen ska innehålla. 

 

Figur 23: Generering av exekverbara filer i labview, information fylles i. 

När programmet är genererat kan det köras utan att LabVIEW körs. ”LabVIEW Runtime Engine” 
måste däremot finnas installerat på datorn för att programmet ska fungera. För många funktioner, 
däribland Control Design & Simulation-funktionerna, som används för reglertekniska applikationer, 
måste dock  hela LabVIEW (med dessa tillägg) finnas installerat på datorn (även om LabVIEW-miljön 
i sig inte behöver startas för att köra programmet). Fördelen med en exekverbar fil är att programmet i 
efterhand inte kan ändras av misstag av användaren och att det kan köras direkt från en genväg utan att 
gå via LabVIEW och ladda in programmet.  
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5. MATLAB 
 
MATLAB är ett kombinerat program/programspråk som utvecklas av företaget The Mathworks. 
MATLAB används främst för att göra matematiska och tekniska beräkningar men stora mängder olika 
toolboxar finns för olika ändamål, till exempel Simulink för att bland annat styra dynamiska system. 

Information och logotyp hämtad från (MATLAB – Wikipedia, 2009). 

 

Figur 24: Den officiella MATLAB-logotypen. 

5.1 Grundprincip 
För att göra en enkel uträkning i MATLAB används det inbyggda kommandofönstret. Här kan man 
både deklarera variabler och göra uträkningar. Programmet exekveras varje gång man skriver en ny 
rad och variabler sparas i det så kallade workspace tills man själv väljer att ta bort dem.  

För att skapa större program med en bestämd funktion kan man använda så kallade m-filer. Dessa filer 
kan sedan anropas från kommandofönstret med olika argument precis som funktioner i vilket 
programmeringsspråk som helst. 

MATLAB har även stöd för att relativt enkelt skapa grafiska användarinterface. 

5.2 Ett enkelt exempel 
Nedan följer ett program som räknar ut medelvärdet av tre tal: 
 
>> a = 3.1251; 
>> b = 5.85; 
>> c = 13.975; 
>> y=(a+b+c)/3 

MATLAB kommer då att ge följande utskrift: 
 
y = 

    7.6500 

Man skulle alltså kunna likna MATLAB med en kombinerad texteditor och interpreterande kompilator 
där koden kompileras och exekveras så fort den skrivs. Det är dock bara den senaste raden som 
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skrivits som kompileras, medan tidigare resultat som lagrats i variabler sparas i det så kallade 
”Workspace”. 

 

Figur 25: Fönster för hantering av variabler och tillhörande värde i MATLAB, kallat Workspace. 

5.3 GUIDE 
GUIDE är ett verktyg för att på ett enkelt sätt kunna skapa grafiska användarinterface i MATLAB. 
Verktyget kan startas antingen genom att skriva GUIDE i kommandofönstret eller via en ikon. 

5.3.1 Enkelt exempel av GUIDE 
För att demonstrera hur GUIDE kan användas löses samma exempel som i kapitel 5.2 med hjälp av ett 
grafiskt användarinterface. När GUIDE startas väljs att skapa ett nytt, tomt GUI. Därefter importeras 
lämpliga objekt, i detta fall fyra stycken ”edit text”. Dessa används normalt som indata-fält och tar 
emot strängar men går även att sätta som ”disable” då dessa önskas vara indikatorer. Varje objekt kan 
även ges ett eget definierat namn, en ”tag”. Lämpliga namn på objekten underlättar programmering av 
interfacets funktioner avsevärt. Dessa inställningar kan göras genom att högerklicka på ett objekt och 
välja ”property inspector”. 
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Figur 26: Exempel på hur utveckling av ett GUI i GUIDE kan gå till. 

Ett GUI skapat i GUIDE får automatiskt en så kallad m-fil associerad till sig där varje objekt 
individuellt kan programmeras. En rad olika funktioner för varje objekt kan definieras, i huvudsak 
används följande tre: 

 Callback – Exekveras då objektet anropas av användaren via interfacet 

 CreateFcn – Exekveras då objektet skapas (det vill säga då användaren startar GUI:et) 

 DeleteFcn – Exekveras då objektet raderas (när användaren stänger GUI:et) 

För att lösa uppgiften programmeras Callback-funktioner för respektive indatafält. Figur 27 visar hur 
dessa kan programmeras för att lösa uppgiften. 

 

Figur 27: Exempel på hur en Callback-funktion tillhörande ett GUI-objekt kan programmeras. 

Programmet kommer alltså att anropa funktionen varje gång ett nytt tal matas in i in1. Funktionen 
läser in samtliga indatafält, räknar ut medelvärdet och skriver ut det till utdatafältet. Figur 28 visar en 
körning av programmet motsvarande exemplet i kapitel 5.2. 
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Figur 28: Bilden visar en körning av ett GUI från tidigare exempel. 

5.3.2 ActiveX-Objekt 
Förutom de grafiska objekt som ingår i MATLAB finns även möjlighet att använda så kallade 
ActiveX-objekt i ett GUI. Beroende på den dator som används kan dessa objekt variera. Dessa objekt 
kan vara användbara men kräver att den dator som kör programmet har samma objekt installerade. 

5.3.3 Axes (plottar, strip charts) 
För att kunna plotta signaler i realtid i ett GUI kan objekt av typen axes användas. För varje signal som 
ska visas i en axes definieras ett objekt av till exempel typen line. För att uppdatera signalerna ändras 
line-objektens xdata- och ydata-fält. 

5.4 Simulink 
Simulink är en toolbox för MATLAB som används för modellering, simulering och analys av 
dynamiska system. (Simulink – Wikipedia…, 2009). Simulinks interface liknar till stor del LabVIEW 
där man använder ett grafiskt tillvägagångssätt för att programmera genom att importera och knyta 
ihop olika block. Simulink används främst till reglerteknik och signalbehandling. Möjligheten att styra 
Simulink från övriga MATLAB-applikationer som till exempel ett GUI är stor. Det är med hjälp av 
kommandon möjligt att sätta de flesta parametrar för Simulink-objekten, även samtidigt som modellen 
körs. Figur 29 visar ett exempel på ett Simulinkprogram (ett återkopplat system med en enkel P-
regulator). Signalhanteringen sker med verktyg från toolboxen Real-time Windows Target. 

 

Figur 29: Bilden visar hur en enkel P-återkoppling kan realiseras i Simulink. 
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5.4.1 Solver 
Precis som i LabVIEW finns en rad olika inställningsmöjligheter för hur reglerlogiken ska 
implementeras. En rad olika diskreta samt kontinuerliga numeriska lösare finns att tillgå, samplingstid 
och eventuellt exekveringstid kan ställas in. Även här har en euler-baserad differentialekvationslösare 
använts.  

 

Figur 30: Dialog för att ställa in konfigureringsparametrar i Simulink. Här används en euler-baserad 
differentialekvationslösare och en samplingstid på 0,01 sekunder. 

5.4.2 Real-Time Windows Target (RTWT) 
Real-Time Windows Target (RTWT) är en applikation som kan användas för att köra en Simulink-
modell i realtid på en vanlig PC (MathWorks, 2009). RTWT innehåller även en rad olika drivrutiner 
för användning av diverse olika I/O-kort, bland annat NI PCI-6221 som används i detta 
examensarbete. 

För att läsa in eller sätta signaler importeras specifika RTWT-block till Simulink-modellfilen. Dessa 
kan sedan konfigureras på ett antal olika sätt, bland annat om signaler ska mätas differentiellt eller mot 
jordpotential, vilka kanaler som ska samplas och så vidare. 

Parametrarna i Simulink-modellen (till exempel reglerparametrar) kan ställas i realtid då modellen 
körs, antingen från Simulink-modellfilen, kommandoprompten eller från ett GUI. 
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5.4.3 Implementering av regulatorlogik 
För att implementera regulatorlogik i Simulink används block som återfinns i library browser. I 
underkategorin commonly used blocks finns ett urval av funktioner från alla kategorier, och ofta kan 
funktionen som söks hittas här. I övriga fall finns alla tillgängliga funktioner kategoriserade (se figur 
31). I kategorin continous finns block för integrering, derivering eller egendefinierade 
överföringsfunktioner. Under math operations finns block för summering, multiplikation och 
liknande. Signal routing innehåller block för manipulering av signalvägar, till exempel möjlighet att 
skifta mellan olika signalkällor. 

 

Figur 31: Fönstret Library Browser i Simulink. Här hittas olika typer av funktionsblock som används för att realisera det 
system som ska byggas. 
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5.4.4 PID-Regulator i Simulink 
I detta avsnitt skapas en så enkel som möjligt PID-regulator i Simulink. Kapitlet förutsätter att DAQ-
kort och simuleringsparametrar (se kapitel 5.4.1 och 5.4.2) ställts in i förväg. 

 

Figur 32: Bilden visar hur en utökad återkoppling av PID-typ kan realiseras i Simulink. 

Komponenterna som använts kan samanfattas i följande tabell: 

 

Tabell 2: Nödvändiga komponenter för att realisera en PID-Regulator i Simulink. 

Nr Namn Bibliotek Beskrivning 
1 Constant Simulink → Sources Ett konstant värde (som dock 

kan ändras av användaren under 
körning!) 

2 Sum Simulink → Math operations Summerar eller subtraherar ett 
godtyckligt antal signaler 

3 Gain Simulink → Math operations Förstärker en signal 
4 Integrator Simulink → Continous Integrerar en signal 
5 Derivative Simulink → Continous Deriverar en signal 
6 Analog Output Realtime Windows Target Skickar ut en spänning på en 

eller flera fysiska kanaler 
7 Analog Input Realtime Windows Target Läser in en spänning från en 

eller flera fysiska kanaler 
 

För samtliga komponenter finns precis som för LabVIEW olika inställningsmöjligheter, som till 
exempel antal ingångar och + resp – för summationsblocken, eller för att begränsa en integral. 
Regulatorn kan även kompletteras med en rad olika icke-linjära block (Simulink → Discontinuities 
Systems), såsom mättningar (Saturation), dödzoner (Dead-zone) med mera. 
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5.5 Att styra Simulink från ett GUI 
För att styra Simulink via ett grafiskt gränssnitt eller kommandoprompten används funktionerna 
set_param() och get_param(). Dessa anropar Simulinkblock för att läsa eller sätta olika parametrar. För 
att till exempel sätta referensnivån i exemplet i kapitel 5.4 till 5 skulle kommandot 
set_param(”simulation_ex/reference”,”Value”,”5”) användas, där simulation_ex är namnet på 
modellfilen. Alla värden till och från Simulink-filen hanteras som strängar, så typkonvertering kan i 
vissa fall vara nödvändigt. 

5.6 Att presentera processvärden från Simulink i ett GUI 
Det är ofta önskvärt att ett GUI, förutom objekt för inmatning även innehåller indikatorer av olika 
slag, som till exempel nivåindikatorer, vinkelindikatorer, eller realtidsgrafer (”strip charts”). Dessa 
bör uppdateras i realtid och för att lösa detta har två metoder undersökts, dels att integrera en så kallad 
s-function i modellfilen, så att själva modellen uppdaterar objekten i interfacet, och dels att tillämpa en 
objektyp eventlistener för att ”lyssna” på ett Simulinkobjekt. 

5.6.1 S-funktioner 
Denna metod bygger på att skapa ett extra block i Simulink-modellen. Detta block kör sedan en m-fil 
för varje sampel i modellfilen. Denna fil används sedan för att anropa det GUI som ska visa 
processvärdena.   

Exempel på problem med denna metod är att S-funktionen synkroniseras med modellen, så att 
programmet körs olika fort beroende på modellens samplingstid. Denna blir även begränsad då varje 
körning av S-function-blocket ofta är krävande (uppdatering av grafiska objekt) och inte kan göras hur 
fort som helst. Även principen att behöva ”skräpa ner” en modellfil med objekt som inte har någonting 
alls att göra med modellens funktion i sig är ofta opedagogiskt och ökar risken för fel i modellen. 

 

Figur 33: Bilden visar en Simulink-modell där en S-funktion implementerats för att överföra data till ett GUI. 
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5.6.2 Eventlisteners 
Ett alternativ till s-funktioner är att använda en så kallad eventlistener för att ”lyssna av” ett Simulink-
objekt. Eventlisteners kan tillämpas på godtyckliga objekt men lämpligt är att använda ett scope. 
Scopes håller dels koll på simuleringstiden så inget extra block behövs för detta. Genom att använda 
ett så kallat MUX-block kan ett godtyckligt antal signaler föras in i ett scope. 

Eventlisteners kan med fördel skapas i ett GUI med kommandot add_exec_event_listener. Denna 
kommer då lyssna på det objekt som tilldelats tills det att eventlistenern tas bort med kommandot 
delete. Varje gång scope-objektet uppdateras kommer även eventlistenern att triggas och köra en 
callback-funktion som användaren själv kan definiera. I denna funktion kan sedan simuleringstid och 
signalvärden behandlas programmeringsmässigt. 

Denna funktion är att föredra framför s-funktioner då Simulink-modellen kan köras helt oberoende av 
tillhörande GUI. Alla variabler och parametrar som skickas till och från detta GUI hanteras av GUI:et 
självt utan att modellfilen behöver implementera funktioner förutom de rent reglertekniska. 

5.6.3 Timers 
Beroende på tillgänglig datorkapacitet och komplexitet i det GUI som ska uppdateras kan problem 
uppstå i det fall en callback-funktion försöker uppdatera grafiska objekt oftare än datorn kan verkställa 
detta. Särskilt axes-objekt (plottar) är inte designade för realtiduppdatering och kräver en hel del 
systemresurser. 

Det som händer i det fall datorn inte ”hinner med” är att en event-queue byggs upp. Det innebär att 
MATLAB skapar en kö för kommande uppgifter att utföra. I det fall nya uppgifter läggs till kön 
snabbare än de gamla kan utföras kommer en tidsfördröjning mellan process och GUI att uppstå, som 
blir större och större ju längre tid processen körs. 

I kapitel 5.6.2 beskrivs hur eventlisteners exekveras. Det är lätt att förstå att exekveringen beror till 
stor del på samplingstiden i Simulink-modellen. Vid en sampling på 10 Hz kommer eventlistenern 
exekveras 10 gånger per sekund, vid en sampling på 100 Hz exekveras den 100 gånger per sekund, 
och så vidare. Högre samplingsfrekvenser kommer alltså snabbt medföra tidsfördröjningar i interfacet. 

Utifrån tidigare beskrivna problem är det önskvärt att uppdatera de grafiska objekten i en viss 
hastighet oberoende av samplingstid. För att verkställa detta kan man använda sig av timers för att 
uppdatera de grafiska objekten medan eventlistenern endast läser in och lagrar signalvärden (som 
sedan används av timern). En timer går att konfigurera på en mängd olika sätt, men en viktig 
parameter är den så kallade BusyMode. Här kan väljas vad en timer ska göra om tidigare timer-
exekvering inte hunnit klart innan nästa ska utföras. Värdet ’queue’ kommer att kölägga nästa körning 
av timern, medan värdet ’drop´ gör att den kommande körningen skippas helt. Genom att använda 
BusyMode = ’drop’ garderas interfacet mot tidigare nämnda tidsfördröjningar. 

Det finns även olika alternativ för hur tidsfördröjningen mellan timer-uppdateringar ska hanteras. 
Detta görs med parametern ExecutionMode. Det finns tre alternativ, fixedRate, fixedDelay och 
fixedSpacing. Funktionen för dessa framgår i figur 34. 
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Figur 34: Olika exekveringsmetoder för MATLAB-timers och hur de fungerar. (MATLAB – Documentation, 2009). 
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6. Regler- och modellprocesser 
I laborationerna i reglerteknik är det i huvudsak tre olika reglerprocesser som kommer användas. 
Dessa är ett dubbeltanksystem, ett DC-servo och en värmefläkt. 

I kursen TNG022 (Modellbygge och simulering) används en process i form av en vindflöjel för att 
undersöka olika modelleringsmetoder. 

6.1 Dubbeltanksystem 
Ett dubbeltanksystem från Bo Holmgren Elteknik AB finns i reglerlabbet. 
Dubbeltanksystemet består av två vattentankar och en pump. Varje vattentank är utrustad med en 
givare som ger en spänning 0-10V alternativt en ström på 0-20mA (två utgångar). Pumpen styrs av en 
likspänning 0-10V alternativt 0-20mA (väljs med omkopplare). Reglersystem kan exempelvis 
implementeras så att man håller en konstant vattennivå på tanken. 

 

Figur 35: Bilden visar den dubbeltankprocess som finns i laboratoriet på ITN.  
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6.2 DC-servo 
Denna process består av en låda med två vinkelskivor. Servot är av märket Feedback och har 
modellbeteckningen actuator unit ES151. Den ena gradskivan är utrustad med en ratt för att kunna 
vridas. Utsignalen (spänning -15V – 15V proportionell mot vinkelläget) kan tas från punkt B. Den 
andra vinkelskivan styrs via en likspänning till en DC-motor som har två ingångar, märkta U och T. 
Denna vinkelskiva har också en utsignal för vinkelläget, som kan tas i punkten R. Det finns även en 
del komponenter på själva lådan som kan kopplas till systemet, alternativt en extern regulator. 
Processen kan regleras genom att ett reglersystem ser till att den motordrivna vinkelskivan följer den 
vridbara. 

 

Figur 36: Ett DC-Servo som används i laborationer i båda reglerteknikkurserna. 
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6.3 Värmefläkt 
Precis som DC-servot är de fysiska komponenterna för denna process integrerade i en låda. Även 
denna process är tillverkad av Feedback och heter process trainer PT326. Processen innehåller dels ett 
värmeelement, dels en fläkt, dels ett rör där fläkten blåser varmluft genom. I röret sitter en 
temperaturgivare för att mäta utloppstemperaturen. Det finns även en variabel inloppslucka för att 
kunna störa systemet.  

Ett börvärdesvred finns på processen, för önskad temperatur. Önskad och aktuell temperatur kan 
avläsas på mätare på processen. Processen innehåller en P-regulator men har även ingångar för att 
koppla in en extern regulator. Processen regleras så att utloppstemperaturen får önskat värde. 

 

Figur 37: Värmefläkten från Feedback används främst i en av reglerteknikkurserna. 
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6.4 Vindflöjel 
Processen består av en fläkt som blåser på en skiva. Flöjeln är tillverkad av samma företag som 
vattentankarna, Bo Holmgren Elteknik AB. Denna skiva är fäst på en ledad axel och balanserad av en 
motvikt. Beroende på hur hårt fläkten blåser kommer skivan att ställa sig i olika lägen. Insignal till 
processen är en styrspänning till fläkten och utsignal är en givare som mäter utslaget på skivans 
vinkel. 

 
Figur 38: Vindflöjel från bo holmgren elteknik ab, som används till en laboration i systemidentifieringskursen. 
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7. Resultat 
 
Som lösning för inkoppling av reglerprocesserna, beslutades under arbetets gång att 8 stycken 
kopplingsboxar av typen NI BNC-2110 (mer information i kapitel 2.2.2) skulle köpas in. 

Sammanlagt har 3 stycken LabVIEW-applikationer och 4 stycken MATLAB-applikationer 
producerats. 7 stycken laborations-PM är uppdaterade. 

De laborationer som modifierats är i huvudsak fyra stycken laborationer för kursen TNYT09 (läses av 
högskoleprogrammen Driftteknik samt Elteknik och Automation) samt två stycken laborationer i 
kursen TNG028 för civilingenjörsutbildningarna. Även en laboration i kursen TNG022 (Modellbygge 
och simulering) innehåller moment som skall utföras i de nya systemen. 

Under arbetets gång har det framkommit att önskemålet om LabVIEW-baserade lösningar för 
TNYT09 och MATLAB-baserade lösningar för TNG028 samt TNG022 varit både möjligt och även 
att föredra. Under arbetets gång har LabVIEW visat sig mer praktiskt att tillämpa vid syntes av 
användargränssnitt, vilket en av laborationerna i TNYT09 syftar till. Möjligheten i MATLAB att 
direkt kunna skicka signalvärden till Workspace från användargränssnittet är positivt för TNG028 
samt TNG022, då de som tidigare nämnts har behov av att analysera signaler från de processer som 
ska köras i andra toolboxar. 

De metoder som beskrivits i kapitel 4 och 5 är de som utgåtts ifrån när systemen utvecklats. Alla 
system som tagits fram går att finna som bilagor till rapporten. 

7.1 Laborationer TNYT09 
Fyra laborationer har anpassats från att köras i dSPACE till LabVIEW. Lab 1 involverar PID-styrning 
av vattentankprocessen, lab 2 går ut på att själv skapa en P-regulator för motsvarande process i 
LabVIEW. Lab 3 går ut på att styra värmefläktsprocessen och lab 4 att styra DC-servot. 

7.1.1 Laboration 1 - PI(D)-Regulatorer 
Denna första laboration ska ge en introduktion i hur ett reglersystem fungerar. Den avser att styra en 
vattentankprocess (se kap 4.1) med hjälp av en färdig regulator. Både P- och PI-reglering ska tillämpas 
för att lösa ett antal mindre reflekterande uppgifter. 

Tidigare lösning i Simulink/dSPACE ControlDesk kan ses i bilaga 1. 
 
En lösning i LabVIEW har tagits fram (bilaga 4). Samtliga moment som ingår i tidigare laboration går 
att genomföra i det nya utförandet. 

7.1.2 Laboration 2 – Regulator i LabVIEW (tidigare dSPACE) 
Denna laboration ska ge laboranten en introduktion i hur man kan konstruera ett reglersystem och 
applicera det till en process. Samma vattentank som i laboration 1 ska styras men här ska en egen p-
regulator byggas och implementeras. 

Tidigare laboration gjordes i programmen Simulink och dSPACE ControlDesk.  

Ett nytt laborations-PM där likande moment bearbetas i LabVIEW har tagits fram. På grund av 
LabVIEW och dess egenskaper blir denna laboration något annorlunda utformad. Momenten där man 
knyter variabler mellan användarinterface och program har tagits bort (då detta sköts automatiskt av 
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LabVIEW) medan ett antal nya moment kommit till, bland annat att bygga en exekverbar fil av sitt 
projekt. 

7.1.3 Laboration 3 - PID-reglering av en värmefläkt 
Laborationen går ut på att reglera en värmefläktsprocess (se kap 4.3). En extern, analog PID-regulator 
ska användas för att styra processen. Ett antal olika metoder för att ta fram reglerparametrar ska 
undersökas och utvärderas. 
 
Den del av laborationen som berörs av systemövergången är när man med hjälp av ett oscilloskop på 
datorn ska mäta stegsvar för processen. Tidigare var en lösning för detta framtagen i 
Simulink/ControlDesk och kan ses i bilaga 2. 
 
Motsvarande oscilloskopslösning har konstruerats i LabVIEW (bilaga 5). 

7.1.4 Laboration 4 - Servosystem 
Här ska laboranten via datorn reglera ett servosystem (kap 4.2). En färdig applikation används för att 
med en PID-regulator styra processen. Laboranten ska även undersöka samband mellan samplingstid 
och stabilitetsegenskaper för systemet. 
 
Den gamla lösningen i Simulink/ControlDesk kan ses i bilaga 3. 

En LabVIEW-baserad lösning för regleringen har tagits fram. Samtliga moment i tidigare lösning går 
att genomföra, och vissa delar har även kunnat underlättas (man kan ändra samplingstiden för 
systemet utan att behöva kompilera om hela programmet) Lösningen kan ses i bilaga 6. 

7.2 Laborationer TNG028 
Två laborationer skall tas fram. Som utgångspunkt har två reglerlaborationer från ISY (institutionen 
för systemteknik) i Linköping använts. Avsikten är att behålla moment och struktur medan dessa ska 
tillämpas på nya system och andra reglerprocesser. 

7.2.1 Laboration 1 – PID-Regulatorer och öppen styrning 
Laborationen går ut på att ge en introduktion till reglersystem i sig och särskilt PID-regulatorer.  

Ett färdigt system har tagits fram att använda i laborationen (bilaga 7). I denna kan laboranten aktivt 
växla mellan öppen styrning och PID-reglering (tidigare 2 separata system). Med ett knapptryck från 
operatörsinterfacet kan signalvärden skickas till MATLAB för att bearbetas. 

7.2.2 Laboration 2 – Modellbaserad reglering av servoprocess 
I denna laboration ska laboranterna, genom att i förväg ta fram en processmodell för servot, beräkna 
lämplig lead-lag-regulator för att styra processen. 

Två separata system har tagits fram för laborationen. Först ett simuleringsprogram där man genom att 
ange de parametrar som räknats fram kan se stegsvar och bodediagram för det öppna respektive slutna 
systemet. 

Ett system för att realisera regulatorn till den verkliga processen har också tagits fram. En rad olika 
funktioner finns också för att bestämma parametrarna för servomotorn, till exempel möjlighet till 
manuell styrsignal eller att generera denna med en signalgenerator. Det finns även möjligheter att 
skicka insamlade signalvärden till MATLAB för vidare bearbetning. 

Programmen kan ses i bilaga 8.  
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7.3 Laborationer TNG022 
En laboration har uppdaterats något för att realiseras med det nya systemet. Ett system har tagits fram 
motsvarande det gamla där man tar in ett antal sampel från en process till vilken man kan välja en rad 
olika insignaler. Även samplingstid går att ställa in direkt i interfacet, detta kräver dock att modellen 
byggs om (via knapp i interfacet). 

Insamlad data kan antingen skickas direkt till MATLAB eller sparas som en datafil för senare 
bearbetning. Detta görs enkelt direkt från det framtagna användarinterfacet. 

Systemet kan ses i bilaga 9. 
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8. Avslutning 
 

8.1 Diskussion 
Både LabVIEW och MATLAB innehåller nödvändiga komponenter för att lösa de problem som 
arbetet har involverat. Båda alternativen innehåller i stort sett samma funktioner och lösningarna 
fungerar på ett till synes identiskt sett oavsett plattform. Rent funktionsmässigt är det därför svårt att 
väga ett alternativ över det andra. En teoretisk fördel för MATLAB är att man med RTWT automatiskt 
får realtidsexekvering vilket LabVIEW som standard inte garanterar. Realtime Windows Target-
processen körs oberoende av Windows schemaläggare och påverkas därför inte av fel eller 
fördröjningar orsakade av andra program eller operativsystemet i sig. Denna säkerhet går även att 
utöka med lösningen xPC target vilket innebär att modeller körs på en separat PC från den 
utvecklingen sker från. Även LabVIEW har alternativ till realtidslösningar vilket kan vara ett 
intressant ämne vid vidareutveckling av arbetet. 

När det gäller utveckling av reglersystem har dock LabVIEW en stor fördel i att ett grafiskt 
användargränssnitt automatiskt genereras till varje program, utan att användaren behöver införskaffa 
ingående kunskap om vare sig vanlig programmering eller objekthantering. Utvecklingen av 
applikationer går därför snabbare och risken för fel orsakade av utvecklaren blir mindre. Denna fördel 
kan dock även vara en nackdel då möjligheterna att göra speciella lösningar och funktioner begränsas 
av de block och funktioner som är inkluderade i miljön, medan man i MATLAB i princip kan göra 
precis vad man vill med lämplig programkod. 

MATLAB har även fördelen att det är lätt att direkt exportera signaldata till workspace där användaren 
fritt kan behandla dessa nästan helt obegränsat. Egenformaterade grafer, där även till exempel data 
från förberedelser kan inkluderas, eller om man vill behandla signalerna med olika 
signalbehandlingsverktyg. LabVIEW har till viss del stöd för liknande saker men kräver då att dessa 
inkluderas i programmet då LabVIEW saknar de direkta programmeringsmöjligheter MATLAB har. 

Möjligheten att skapa exekverbara filer i LabVIEW som kan köras utan att själva LabVIEW-
programmet startas och som är skyddade mot modifiering kan vara en fördel i vissa fall. 

8.2 Vidareutveckling 
I det fall arbetet önskas vidareutvecklas rekommenderas förslagsvis att real-time lösningar för 
LabVIEW samt även xPC target för MATLAB utvärderas. De metoder som utvärderats och lösningar 
som tagits fram kan givetvis även användas för att reglera andra processer. 

8.3 Slutsatser 
Båda alternativen lämpar sig bra för de ändamål som arbetet avser. I det fallet en process endast ska 
regleras eller om användaren själv vill utveckla en reglerapplikation (till exempel i projektarbeten) bör 
LabVIEW användas, då detta är mindre komplext, tar mindre tid och möjligheten att skapa 
exekverbara filer garderar mot att användare av misstag modifierar programmen. 

Om däremot användningsändamålet är mer utredande och signaler ska bearbetas teoretiskt efter 
körning är MATLAB att föredra då man utan att modifiera reglerprogrammet fritt kan behandla 
signalerna direkt i MATLAB workspace. 
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Även i de fall mer känsliga processer ska regleras där säkerheten mot driftstörningar är en faktor bör 
MATLAB i och med realtidexekveringen föredras.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1: civ1opentank och civ1regtank – Ursprunglig programlösning för 
reglering av vattentankprocessen 
 

 

Blockdiagram i simulink för filen civ1opentank 

 

Blockdiagram i simulink för filen civ1regtank 
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Öperatörsbild i controldesk för civ1opentank 

 

 

Operatörsbild i controldesk för civ1regtank 
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Bilaga 2: oscilloskop – Ursprunglig programlösning för för mätning av 
värmefläktsprocessen 
 

 

Blockdiagram i simulink för filen oscilloskop 

 

Operatörsbild i controldesk för oscilloskop 
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Bilaga 3: civ1regservo – Ursprunglig programlösning för PID-reglering av DC-
servoprocessen 
 

 

Blockdiagram i simulink för filen civ1regservo 

 

Operatörsbild i controldesk för civ1regservo 
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Bilaga 4: regtank – Ny LabVIEW-lösning för reglering av vattentankprocessen 
 

 

Block-diagram för opentank.vi 
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Block-Diagram för regtank.vi 
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Front Panel för opentank.vi 

 

Front panel för regtank.vi 
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Bilaga 5: oscilloskop – Ny LabVIEW-lösning för mätning av 
värmefläktsprocessen 

 

Block-diagram för oscilloskop.vi 
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Front Panel för oscilloskop.vi 
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Bilaga 6: regservo – Ny LabVIEW-lösning för styrning av DC-servoprocessen 

 

Block-diagram för regservo.vi 
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Front panel för regservo.vi 
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Bilaga 7: Ny MATLAB-lösning för PID-styrning av vattentankprocessen. 

tankgui – grafiskt användarinterface 
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regtank – simulinkmodell 
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Bilaga 8: Nya MATLAB-lösningar för simulering och lead-lag styrning av 
servoprocessen. 

 
simulation – GUI för att simulera servoprocessen. 
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servogui – grafiskt användarinterface 
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regtank – simulinkmodell  
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Bilaga 9: Ny MATLAB-baserad programlösning för datainsamling av modell. 

 mos_lab_3GUI – grafiskt användarinterface 
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Mos_lab_3 – simulinkmodell  

 

 


