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Abstract
The purpose of this thesis is to examine and present the oportunities of solving
control problems using Modelica. This is done by creating some demonstration
examples with exercises. These examples should cover as many types of control
problems as possible. The exercises are aimed for people with basic knowledge
in modeling and automatic control engineering but with little or no knowledge in
Modelica. There are different types of Modelica implementations and the ones
used in this thesis are OpenModelica and MathModelica.

Sammanfattning
Det här examensarbetet går ut på att skapa ett antal demonstrationsexempel
med tillhörande övningar som visar på hur kraftfullt verktyget Modelica är ur
reglerteknisk aspekt. Dessa demoexempel är ämnade att täcka in så många de-
lar av området reglerteknik som möjligt. Övningarna ska rikta sig till personer
som har kunskaper inom reglering och modellering men lite eller ingen erfarenhet
av Modelica. Det finns olika Modelica-implementationer att använda sig av och
utvecklingen i detta examensarbete sker i både OpenModelica och MathModelica.
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Kapitel 1

Introduktion

1.1 Bakgrund

Modelica är ett modelleringsspråk som tillåter användaren att simulera system
tillhörande ett brett spektrum av områden. Dessa dynamiska system kan vara allt
från komplexa system som beskriver naturen till en enkel differentialekvation som
beskriver hur en variabel ändras som funktion av tiden. Modelica har objektorien-
terad, ekvationsbaserad struktur. Systemen som kan behandlas med Modelica kan
innehålla delar från vitt skilda domäner såsom mekanik, elektronik och hydraulik
mm. En stor fördel med att arbeta med ett objektorienterat verktyg är att man
enkelt kan plocka färdiga modeller från t ex modellbibliotek. Dessa modeller kan
man sedan använda rakt av eller modifiera efter önskat behov, t ex för att byg-
ga upp större system. Omvänt finns också fördelen av att enkelt kunna dela upp
system i mindre delsystem och simulera dessa för sig.

1.2 Syfte

Syftet med detta examensarbetet är att utvärdera samt påvisa möjligheterna med
att använda Modelica för att lösa/analysera reglertekniska problem.

1.3 Mål

Målet med detta examensarbete är att tydligt reda ut hur kraftfullt verktyget
Modelica är ur modellerings- och regleringsaspekt. Ett bra sätt att utvärdera detta
är att jämföra med alternativa verktyg, såsom Matlab/Simulink. För att visa detta
även för dem som inte är insatta i Modelica ska ett antal övningar konstrueras
där även den pedagogiska aspekten tas i beaktande. I slutändan är målet för
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2 Introduktion

examensarbetet att undersöka huruvida de verktyg som finns tillgängliga idag
räcker till för att Modelica ska kunna användas i undervisning av reglerteknik.

1.4 Avgränsningar

Eftersom komplexa system kräver stor datorkraft kommer övningarnas komplex-
itet att hållas nere på en nivå som gör det möjligt att simulera modellerna med
OpenModelica eller MathModelica på en dator med standard-kapacitet.

1.5 Modelica-implementationer

OpenModelica - Det här är sk Open source och kommer att användas som
standard under hela examensarbetet. Om inget annat anges är det detta pro-
gram som används. Den här programvaran är framtagen på PELAB (Program-
ming Environment Laboratory) tillhörande institutionen för datavetenskap (IDA)
vid Linköpings Universitet. Modeller kan föras in textuellt i OpenModelicas Note-
book, vilken är en Matematica-liknande notebook där man kan skriva och simulera
Modelica-modeller [1]. Man kan även plotta resultatet av sina simuleringar i denna
notebook samt visualisera detta grafiskt mha visualiseringsverktyget SimpleVisual
som gör det möjligt att animera resultatet av simuleringar. Mer om SimpleVisual
finns i [6]. Grafisk konstruktion av modeller möjliggörs genom programmet Sim-
forge. Simforge är en grafisk Modelica-editor som har ett gränssnitt kopplat till
OpenModelicas kompilator [2].

Dymola - Ett kommersiellt program som ej används i det här examensarbetet.

MathModelica - Ett kommersiellt program utvecklat och utgivet av MathCore
Engineering AB. Användargränssnittet är kombinerat grafiskt och textuellt [3].
Förutom Modelicas standardbibliotek finns här även tillgång till biblioteket Multi-
body som möjliggör 3D-mekanikmodellering. Det finns även möjlighet att animera
modellerna uppbyggda av Multibody-biblioteket. Mathmodelica används delvis i
det här examensarbetet.

1.6 Rapportdisposition

§ 1 - Introduktion I det här kapitlet beskrivs bakgrunden av projektet, dess
syfte och mål samt vilka avgränsningar som finns och vilka simuleringsmiljöer som
finns tillgängliga.

§ 2 - Modelica Här beskrivs Modelica som modelleringsspråk. Lite om hur man
bygger upp modeller med Modelica samt hur Modelica-koden sedan behandlas av
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den aktuella Modelica-implementationen, alltså vad som händer när man simuler-
ar en modell. I det här kapitlet finns även en jämförelse av Modelica gentemot
Simulink.

§ 3 - Demonstrationsexempel I det här kapitlet beskrivs de olika demoexem-
plen ingående samt förklaringar till varför de valdes. Dessa demonstrationsexempel
ligger till grund för övningarna som finns i Bilaga A.

§ 4 - Linjärisering Att kunna beskriva olinjära modeller med en linjär ap-
proximation är oumbärligt ur reglersynpunkt. Detta kapitel ser till möjligheten
att använda MathModelica i kombination med Mathematica för linjärisering.

§ 5 - Utvärdering av Modelica och Modelica-implementationerna Här
sammanfattas en utvärdering av Modelica och de två Modelicaimplementationerna
som används i det här examensarbetet.

§ 6 - Slutsatser Här summeras de slutsatser om Modelica som framkommit under
examensarbetet.

§ 7 - Framtida utveckling I det här kapitlet listas vad som kan göras för att
förbättra Modelica ur reglerteknisk synvinkel.





Kapitel 2

Modelica

2.1 Modelleringsmetodik

Modelica är ett objektorienterat komponentbaserat språk. Modelleringen av sys-
tem underlättas av att man enkelt kan bryta ned systemen i delkomponenter och
modellera dessa för sig. Dessa delkomponenter/delmodeller kan enkelt återanvän-
das eller utökas. Delmodeller fogas samman av sk konnektorer, mer om detta i
avsnitt 2.2. Modelica är även ekvationsbaserat vilket betyder att modelleringen
sker genom att man anger de ekvationer som beskriver systemet. Detta sker på ett
icke-kausalt sätt, dvs att ingen beräkningsriktning behöver anges. Man kan säga
att problemet ställs upp på en hög nivå och sedan lämnas beräkningen åt simu-
leringsverktyget. Modelica är utrustat med ett standardbibliotek vilket innefattar
en stor mängd modeller som beskriver elektriska och mekaniska komponenter,
matematiska funktioner, signalgereratorer, och konnektorer mm. Dessa är redo
att användas eller modifieras till önskvärt ändamål.

Det finns olika tillvägagångssätt att modellera system i Modelica. Man kan beskri-
va ett stort komplext system genom att helt enkelt rada upp alla ekvationer som
gäller för systemet. Modelleringen blir då ganska "rakt på" utan omvägar. Ibland
kan det dock vara fördelaktigt att dela upp systemet i flera delkomponenter för
att få det mer överskådligt samt att systemet blir mer flexibelt, alltså lättare att
modifiera.

Detta visas enklast med ett exempel. Vi tänker oss att vi har en enkel elektrisk
krets med en spänningskälla, en induktans samt en resistans, se fig 2.1.
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6 Modelica

De ekvationer som beskriver systemet är

uL = L
di

dt
(2.1a)

uR = iR (2.1b)
uL + uR = U (2.1c)

Figur 2.1. Enkel elektrisk krets.

Modelicakoden för modellen visas nedan:

model krets
parameter Real pi=3.14159265;
parameter Real L=1;
parameter Real R=1;
Real ul,ur,u,i;
equation

u=sin(2*pi*time);
ul=L*der(i);
ur=i*R;
ul+ur=u;

end krets;

Här ser vi att man deklarerar parametrar och variabler och sedan endast radar upp
ekvationerna efter nyckelordet equation. Ett alternativt sätt att modellera kretsen
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ovan skulle vara att ange vilka komponenter som ska ingå i kretsen och sedan ange
hur dessa ska kopplas ihop. För att modellera kretsen ovan på detta sätt kan vi
använda Modelicas standardbibliotek, vilket innefattar de vanligaste elektroniska
komponenterna. Koden för denna typ av modellering ser ut som följer:

model krets
Modelica.Electrical.Analog.Basic.Resistor r1;
Modelica.Electrical.Analog.Basic.Inductor i1;
Modelica.Electrical.Analog.Basic.Ground g;
Modelica.Electrical.Analog.Sources.SineVoltage sv;

equation
connect(sv.p,i1.p);
connect(i1.n,r1.p);
connect(r1.p,g.p);
connect(sv.n,r1.n);

end krets;

2.2 Konnektorer

Signaler mellan delsystem i Modelica representeras av sk konnektorer. Konnek-
torer är instanser av Konnektorklasser. Dessa klasser definierar de variabler som
ingår i det kommunikationsgränssnitt som specificeras av en viss konnektor, [7].

Som kan ses ovan kopplas komponenterna ihop med connect-satser. Det som hän-
der är att det generas ekvationer som binder samman två konnektorer. I fallet
ovan med elektriska komponenter från Modelicas standardbibliotek ingår i dessa
modeller två olika konnektorer, PositivePin och NegativePin. Dessa är dock
nästintill identiska med enda skillnaden att de har olika ikoner. Koden för kon-
nektorn PositivePin visas nedan:

connector PositivePin "Positive pin of an electric component"
SIunits.Voltage v "Potential at the pin";
flow SIunits.Current i "Current flowing into the pin";

end PositivePin;

Som vi kan se ingår variablerna v och i. v deklareras som vanligt som en storhet
med enhet [V] och variabeln i deklareras som en storhet med enhet [A] men med
skillnaden att deklarationen inleds med ordet flow. Detta betyder att v bestäms
till en sk intensitetsvariabel och i till en sk flödesvariabel. Riktningen på flödet är
satt som standard att gå in i konnektorn. Att man valt att dela upp överföringen
mellan två olika system i intensitetsvariabler (e) och flödesvariabler (f ) grundar sig
på att det finns långtgående analogier mellan elektriska, mekaniska, hydrauliska
och termiska system. Man kan således systematiskt grunda modellbygget på dessa
analogier. Detta görs t ex i sk bindningsgrafer, vilket grundar modelleringen på
att man systematiskt kan följa energiflödet (f·e) i det system som ska modelleras,
[9].
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Det som händer när två konnektorer kopplas samman är att det bildas ekva-
tioner som säger att intensiteterna ska vara lika samt att flödet ska summeras till
noll vid varje tidpunkt, se (2.2) nedan. Det finns både kausala och icke-kausala
konnektorer. Icke-kausaliteten är satt som standard och för en kausal konnector
deklareras variablerna som antingen input eller output.

I figur 2.2 visas principiellt utseende för två konnektorer och (2.2) är de ekvationer
som bildas då dessa kopplas ihop enligt connect(c1,c2).

c1.e = c2.e (2.2a)
c1.f + c2.f = 0 (2.2b)

Figur 2.2. Principiellt utseende av konnektorer.

2.3 DAE-modeller

System som man vill simulera, t ex system som beskriver fysikaliska förlopp, in-
nehåller ofta både differentialekvationer och statiska ekvationer. System som in-
nehåller en kombination av differentialekvationer och statiska ekvationer kallas
DAE-system och kan skrivas på formen:

f(ẋ(t), x(t), u(t)) = 0 (2.3)

DAE står för Differential Algebraic Equations. DAE-form kan i regel skrivas om till
tillståndsform genom att de statiska ekvationerna deriveras. Antalet derivationer
för en viss ekvation (eller flera), alltså den högsta graden av derivator, som behövs
för att åstadkomma tillståndsform kallas index för DAE-modellen. Om vi tittar på
specialfallet att vi har ett linjärt tidsinvariant system med lika många ekvationer
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som obekanta blir DAE-formen:

Eẋ+Ax = Gu (2.4)

E och A är alltså kvadratiska matriser och om E har full rang kan vi direkt lösa
ut ẋ som ẋ = −E−1Fx+ E−1Gu.

Om modellen t ex innehåller statiska ekvationer kommer det i E att finnas en tom
rad. E blir då icke-inverterbar och ẋ kan alltså inte lösas ut direkt. Ett exempel
på när E-matrisen ej har full rang visas i fig 2.3 med tillhörande ekvationer (2.5).

Figur 2.3. Här ses två hjul som är ihopkopplade med en rem, en sk remtransmission.

J1θ̈1 = M − r1F Lilla hjulet (2.5a)
J2θ̈2 = r2F Stora hjulet (2.5b)
r1θ̇1 = r2θ̇2 (2.5c)

Här är alltså J1 masströghetsmoment för det lilla hjulet och J2 masströghetsmo-
ment för det stora hjulet. F är den totala kraften som hjulen känner av från
remmen. Om vi kallar θ1 för x1, θ2 för x2, θ̇1 för x3, θ̇1 för x4, F för x5, M för u
och skriver om ekvationerna till matrisform fås:


1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 0

 ẋ+


0 0 1 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 r1

J1
0 0 0 0 − r2J2
0 0 r1 −r2 0

x =


0
0
1
J1
0
0

u (2.6)

Detta är en DAE-modell eftersom den sista ekvationen är en statisk ekvation, det
ingår inga derivator i ekvationen. Om vi nu deriverar den understa raden fås:
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1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 1 0
0 0 r1 −r2 0

 ẋ+


0 0 1 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 r1

J1
0 0 0 0 − r2J2
0 0 0 0 0

x =


0
0
1
J1
0
0

u (2.7)

Här ser man att E-matrisen fortfarande inte har full rang. Den 5:e raden kan skrivas
som en linjärkombination av rad 3 och rad 4. För att kunna derivera ytterligare
en gång måste rad 5 i E elimineras. Detta görs genom att ta rad 5 - r1×rad 3 och
rad 5 + r2×rad 4. Vi har nu:


1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 0

 ẋ+


0 0 1 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 r1

J1
0 0 0 0 − r2J2

0 0 0 0 − r
2
2
J1
− r

2
2
J2

x =


0
0
1
J1
0
0

u (2.8)

Om nu den 5:e raden deriveras fås:


1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 − r

2
1
J1
− r

2
2
J2

 ẋ+


0 0 1 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 r1

J1
0 0 0 0 − r2J2
0 0 0 0 0

x =


0
0
1
J1
0
0

u (2.9)

Matrisen E har nu full rang och ẋ kan lösas ut. För detta krävdes två deriveringar
och systemet har alltså index = 2.

2.4 Modelica vs Matlab/Simulink

Som tidigare nämnts är Modelica ett ekvationsbaserat modelleringsspråk till skill-
nad från Simulink, vilket är procedurellt blockbaserat. Detta gör att Simulink kan
anses lämpligt ur reglersynpunkt eftersom modelleringen struktureras upp av block
med tillhörande in- och utsignaler, vilket liknar de blockscheman man ofta hittar
i litteratur som behandlar grundläggande reglerteknik. Detta är dock ej unikt för
Simulink. Det går att konstruera "block" relativt enkelt i Modelica. I Modelicas
standardbibliotek finns det block med en eller flera in- resp utsignaler som kan
användas som skal om man vill konstruera ett block med önskat innehåll.

Eftersom Modelica är ekvationsbaserat behöver man inte ange en riktning för
signalflödet. En koppling mellan delkomponenter medför att det bildas ekvationer
som beskriver villkor som en hopkoppling medför. Detta förhållningssätt kan ty-
ckas vara mer fysikaliskt korrekt. Har vi t ex två massor som kopplas ihop med en
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fjäder behöver vi inte se det som att den ena massan påverkar den andra utan att
de två massorna momentant påverkar varandra, se fig 2.4.

Figur 2.4. Två massor ihopkopplade med en fjäder.

Ekvationerna som gäller för systemet är

m1ẍ1 = F − Ff
m2ẍ2 = Ff

Ff = K(L− (x2 − x1))

Där Ff är fjäderkraften, K fjäderkonstanten och F är kraften som kan ses som
insignal till systemet.

Vi vill nu modellera detta med de två massorna som varsitt delsystem. Modeller-
ingstekniken i Simulink skiljer sig från den i Modelica.

I Simulink sker följande: Eftersom att alla modeller i Simulink måste utryckas
med ordinära differentialekvationer och att modelleringen är kausal ser man det
i Simulink som att man har en loop, se fig 2.5. Vi har här delsystemen m1 och
m2. Om beräkningen börjar med att utsignalen från m1 ska beräknas (m1 upp-
dateras) beror lösningen på vad utsignalen från m2 är. Första tidssteget blir det
då initialtillståndet för m2. m2 använder sig sedan av utsignalen från m1 och de
två delsystemen har därmed uppdaterats. Nästa tidssteg ska m1 uppdateras på
nytt och beror då på utsignalen från m2 vilken beräknades i det förra tidssteget
och efter detta kan m2 uppdateras på nytt osv.

Vad som är intressant att notera från detta är att loopen bryts upp innan m1
uppdateras och i beräkningen av tillstånden im1 används alltså ett gammalt värde
från m2. I Simulink måste man alltså under ett och samma tidssteg se det som att
den ena kroppen påverkar den andra, alltså inte att båda kropparna momentant
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påverkar varandra. Detta förhållningssett är ej fysikaliskt korrekt även om det i
praktiken fungerar bra för de allra flesta system.

I Modelica däremot finns ingen loop utan påverkan av de båda delsystemen sker
momentant. I fig 2.5 visas hur beräkningen av systemet ovan principiellt sker i
Simulink respektive Modelica.

Figur 2.5. Beräkningsgång i Matlab/Simulink och Modelica.

I Simulink krävs det till skillnad från Modelica, som tidigare nämnts, att system
beskrivs av ordinära differentialekvationer på sk tillståndsform, vilket betyder att
ekvationerna principiellt har utseendet enligt:

ẋ = f(x(t), u(t))

Där x är tillståndsvektor och u insignalvektor. Detta betyder att ekvationer ofta
måste manipuleras innan de förs in i Matlab. Ett annat problem med att man är
begränsad till denna beskrivning av system är att de ekvationer som beskriver t
ex fysikaliska system inte alltid innehåller endast differentialekvationer, utan även
statiska ekvationer. Ett exempel på detta finns i avsnitt 2.3 där vi kan se att
ekvationerna måste deriveras och manipuleras innan de kan föras in i Simulink. I
Modelica kan däremot ekvationerna föras in direkt utan manipulation.



Kapitel 3

Demonstrationsexempel

3.1 Val av demonstrationsexempel

Valet av demonstrationsexempel grundar sig på att möjligheterna/fördelarna med
Modelica ska kunna påvisas så tydligt och pedagogiskt som möjligt. Om inget
annat anges är samtliga demoexempel konstruerade för att simuleras i kontin-
uerlig tid. Pga att resultatet av detta examensarbete ska kunna användas i ut-
bildningssyfte är nivån på dessa demonstrationsexempel vald så att en civilin-
gengörsstudent med reglerteknisk inriktning i slutet av utbildningen ska kunna
förstå dem.

Följande demonstrationsexempel valdes ut - med motivation:

1. DC-motor - Inledande enkelt exempel. Här visas hur modeller ur Modelicas
standardbibliotek kan användas för att, tillsammans med en egen-skriven
PID-modell, bilda en DC-motor med regulator.

2. Framkoppling från referenssignal - Skillnader med Matlab/Simulink påvisas.

3. Inverterad pendel - Enkelheten med ekvationsbaserat arbete påvisas. Här
visas hur man kan konstruera en LQ-regulator med observatör i Modelica.

4. Tanksystem - Här ses resultatet av en linjärisering gjord i Mathematica. För
mer information om Mathematica se [4]. Konstrueras i MathModelica.

5. Robotarm - Den här övningen visar att vi kan konstruera och reglera en
kinematisk loop i Modelica samt hur Multibodybiblioteket kan användas.
Konstrueras i MathModelica.

6. Inverterad 3D-pendel - Här visas hur 3D-biblioteket Multibody kan använ-
das för att modellera och visualisera system bestående av 3D-mekanik. Kon-
strueras i MathModelica.

13
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3.2 DC-motor

Inledande enkelt exempel som består av en elektrisk krets innehållande en EMF1

kopplad till en roterande belastning, se fig 3.1 för en illustration av systemet. En
PID-regulator kopplas till belastningen samt till spänningskällan. PID-regulatorn
reglerar nu vinkelhastigheten på belastningen. Demoexemplet utförs helt i OM-
Notebook, alltså rent textuellt. Alla komponenterna utom PID-modellen är tagna
från Modelicas standardbibliotek.

Figur 3.1. DC-motor med last.

Koden för detta demoexempel kan ses i Appendix A.1.

1En komponent som omvandlar elektrisk energi till rörelseenergi.
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Figur 3.2. Stegsvar för vinkelhastigheten på lasten samt strömmen i kretsen.
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3.3 Framkoppling från referenssignal

Detta demoexempel utgår från ett exempel i [5]. Vi har här kompletterat en PID-
regulator med en referensmodell Gm samt en framkopplingslänk Ff . Blockschemat
över reglersystemet kan ses i fig 3.3.

Figur 3.3. Blockschema över reglersystemet med framkoppling från referenssignalen.

Vi har ett system som beskrivs av överföringsfunktionen

G = 10s+ 20
s3 + 5s2 + 14s+ 24

Om man endast använder en välinställd PID-regulator med överföringsfunktion

F = 0.711s2 + 2.043s+ 5.33
0.1s2 + s

fås stegsvaret i fig 3.4.

Figur 3.4. Stegsvar vid tiden t=1s, endast PID-regulatorn, F , används.
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I vissa situationer kan det dock vara så att man inte vill att utsignalen ska följa
referenssignalen strikt utan man vill att referensföljningen ska ha en viss mjukhet,
kanske pga att man inte vill överbelasta komponenterna i systemet. Ibland kan
det vara väldigt viktigt att undvika överslängar. Ex på en sådan situation kan
vara en robotarm som ska plocka upp någonting som befinner sig nära en vägg.
En översläng i detta fall skulle innebära att armen krockar med väggen vilket
självklart vill undvikas.
I detta demoexempel vill vi att systemet ska ha dynamiken som beskrivs av

Gm = 100
s2 + 20s+ 100

Vi tittar på överföringsfunktionen från r till y:

Gry = Gm + FfG−Gm
1 + FG

Här ser man att Ff bör väljas som Ff = Gm
G för att termen FfG−Gm1+FG ska bli 0 och

det som blir kvar är Gry = Gm. Detta kan även ses i fig 3.3. Om Ff = Gm
G så blir

y = Gmr och felet e blir således 0.

Denna reglerstrategi kräver förstås att man har en mycket bra kännedom om
systemet G för att önskad referensföljning ska kunna erhållas.

3.3.1 Implementation i OpenModelica

Vi kan inte direkt översätta alla dessa överföringsfunktioner till ekvationer och
implementera i OpenModelica genom att översätta s till deriveringsoperator. Detta
pga att om en överföringsfunktion har ett polynom i täljaren och insignalen är ett
steg kommer detta att deriveras vilket skapar numeriska problem. Om vi tittar på
överföringsfunktionen

Ff = 10s3 + 50s2 + 140s+ 240
s3 + 22s2 + 140s+ 200

= 10− 170s2 + 1260s+ 1760
s3 + 22s2 + 140s+ 200

ser vi att ekvationen som beskriver kopplingen mellan in- och utsignal kan skrivas
som

y
′′′

(t) + 22y
′′
(t) + 140y

′
(t) + 200y(t) = 10u

′′′
(t) + 50u

′′
(t) + 140u

′
(t) + 240u(t)

Här ser vi att om vi direkt för in ovanstående i OpenModelica kommer insignalen
u(t) (som i detta fall är referenssignalen) att deriveras. Derivatan blir i princip
oändligt stor om referenssignalen r mellan två tidssteg skiljer sig med 1. Man
får istället uttrycka systemet på tillståndsform enligt någon av de metoder som
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beskrivs i [10] vilket alltid bör göras då man har derivator av insignalen för att
undvika numeriska problem. Vi skriver därför om Ff på tillståndsform och vi kan
t ex välja observerbar kanonisk form:

ẋ =

 −22 1 0
−140 0 1
−200 0 0

x+

 −170
−1260
−1760

 r, y = 10r + x1

Analog omskrivning från överföringsföringsfunktion till tillståndsform görs även
för F och G. I fig 3.5 visas det stegsvar vi får när vi kopplat ihop systemen och
signalerna enligt fig 3.3.

Koden för detta demoexempel kan ses i Appendix A.2.

Figur 3.5. Stegsvar med framkoppling från referenssignalen.
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3.4 Inverterad pendel

Inverterad pendel reglerad med tillståndsåterkoppling. Vi har en pendel som ska
balanseras rakt upp och vi kan styra pendeln genom att lägga på ett moment
där pendeln är ledad, se fig 3.6. Luftmotståndet samt friktion försummas. Endast
vinkeln på pendeln kan mätas vilket betyder att vinkelhastigheten måste skattas
med en observatör för att kunna reglera med tillståndsåterkoppling.

Ett mätbrus har skapats för att visa på hur känsligt systemet är för detta. Bruset
skapas genom att slumptal genereras mellan -0.5 och 0.5 och sedan skalas till
önskad storlek. Mätbruset används endast i diskret tid. Funktionen som genererar
bruset är skriven i C-kod och hämtas in till modelica-modellen som en sk extern
funktion [7].

Figur 3.6. Översiktsbild av pendeln.

Följande rörelseekvation gäller för systemet:

Jθ̈ = (L/2)m sin(θ) + U

Detta kan aproximeras (sin(θ) ≈ θ för små θ) och skrivas om på tillståndsform
med θ = x1 och θ̇ = x2.
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Tillståndsformen för systemet blir

ẋ1 = x2 +N1v1 (3.1a)

ẋ2 = U

J
+ Hmx1

2J
+N2v1 (3.1b)

y = x1 + v2 (3.1c)

Här är y mätsignalen och v1 resp. v2 representerar störningar på systemet resp.
mätstörningar i form av vitt brus. N1 och N2 bestämmer hur mycket v1 påverkar
de båda tillstånden.

Vi har alltså:

ẋ = Ax+BU +Nv1 (3.2a)
y = Cx+ v2 (3.2b)

A =
(

0 1
Hm
2J 0

)
N =

(
N1
N2

)
B =

(
0
1
J

)
C =

(
1 0

)
Där A är systemmatrisen. N beskriver hur tillstånden påverkas av störningen
v1, B beskriver hur insignalen påverkar tillstånden och C bestämmer vilket/vilka
tillstånd vi vill ha som utsignal.

H - längden av pendeln
m - massan av pendeln
J - pendelns tröghetsmoment
x1 - vinkel från vertikalplanet
x2 - vinkelhastigheten i x1-led
x̂1 - skattad vinkel från vertikalplanet
x̂2 - skattad vinkelhastighet i x1-led
U - styrsignal (pålagt moment)
L - tillståndsåterkopplingens förstärkning =

(
l1 l2

)
K - förstärkning av de skattade tillståndens fel =

(
k1 k2

)T
Vi använder oss av observatören

˙̂x1 = x̂2 + k1(x1 − x̂1) (3.3a)

˙̂x2 = U

J
+ Hmx̂1

2J
+ k2(x1 − x̂1) (3.3b)

Här är alltså x1 − x̂1 = x̃ skattningsfelet på vinkeln vilket enligt [10] lyder under
differentialekvationen

˙̃x = (A−KC)x̃+Nv1 −Kv2 (3.4)

Här är v2 mätbruset och v1 systemstörningar. Vi kan här se att polerna till
(A − KC) bestämmer hur snabbt störnigar klingar av och väljer vi k1 och k2
till väldigt stora värden kommer systemstörningar att klinga av väldigt snabbt,
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men då kommer även mätbruset att förstärkas pga termen Kv2. Att välja K blir
alltså en avvägning mellan snabbhet och brusförstärkning. Kovariansmatrisen för
felet x̃ minimeras genom att K väljs som:

K = PCTR−1
2

Detta är alltså den optimala avvägningen mellan mätstöringarnas förstärkning och
systemstörningarnas inverkan. Här är R2 kovariansmatrisen för mätbruset och P
den positivt definita lösningen till matrisekvationen

AP + PAT +NR1N
T − PCTR−1

2 CP = 0 (3.5)

Vi har här även introducerat R1 vilken är systemstöringarnas kovariansmatris. En
observatör med detta val av K kallas Kalmanfilter. Ekvation (3.5) är en sk alge-
braisk Riccatiekvation. Lösningen av denna har ej implementerats i OpenModelica.
Eftersom Modelica fungerar så att det i varje tidpunkt beräknas en lösning till al-
la variabler i modellen skulle detta resultera i onödig beräkningsbelastning; att
lösningen beräknas i varje tidpunkt när den endast behöver beräknas en gång för
varje kombination av matriserna A och C samt kovariansmatriserna R1 och R2.

En lösning av denna algebraiska Riccatiekvation har istället implementerats i
Mathematica. Lösningen baseras här på sats 9.3 i [8]. För en utförlig beskrivning
av denna se avsnitt 3.4.1.

För tillståndsåterkopplingen gäller att styrsignalen bildas som

U = −l1x1 − l2x2 + l0r

Här ska l0 väljas så att den statiska förstärkningen från referenssignal till utsignal
blir 1. I detta fall gäller att l0 ska väljas som

l0 = l1 −
Hm

2
(3.6)

enligt följande resonemang: Det slutna systemet ges av

ẋ = (A−BH)x+
(

0
l0
J

)
r =

(
0 1

Hm
2J −

l1
J − l2J

)
+
(

0
l0
J

)
r (3.7)

, där r är referenssignalen. Detta ger överföringsfunktionen från referens till utsig-
nal:

Gry = l0/J

s2 + sl2
J −

Hm
2J + l1

J

och vi kan här se att
l0 = l1 −

mH

2
måste gälla om den statiska förstärkningen ska bli 1.

Hur ska då återkopplingsmatrisen L väljas? Vi ska använda LQ-reglering och
den optimala återkopplingsmatrisen ges då av (3.8) där S är lösningen till den
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algebraiska Riccatiekvationen (3.9) vilken är väldigt lik (3.5) och denna Riccatiek-
vation kan därför lösas på samma sätt som (3.5) löses, se avsnitt 3.4.1.

L = Q2−1BTS (3.8)

0 = ATS + SA− SBQ2−1BTS +Q1 (3.9)
Här är Q1 och Q2 straffmatriser enligt:

Q1 =
(
straff på x1 0

0 straff på x2

)
och Q2 =

(
straff på U

)
K och L beräknas i Mathematica, se Appendix B.1.

K =
(

4.07122
11.0499

)
L =

(
32.6386 32.9702

)
Ovanstående K och L erhölls för straff- och kovariansmatriser valda som

Q1 =
(

1000 0
0 1000

)
Q2 =

(
1
)

R1 =
(
0.01

)
R2 =

(
0.01 0
0 0.01

)
.

En simulering av systemet med dessa matriser kan ses i fig 3.7.

Figur 3.7. Här visas tillstånden och de skattade tillstånden med referenssignalen r = 3.

Koden för detta demoexempel kan ses i Appendix A.3.

LQ-reglering fungerar så att man som användare enkelt kan bestämma vilket som
prioriteras högst vid reglering. Är det viktigast att insignalenergin hålls nere eller
är det viktigast att reglera snabbt på alla tillstånd eller bara vissa tillstånd? Detta
bestäms enkelt genom att ange ett större värde för ett större straff på respektive di-
agonalkomponent i Q1 och Q2, där diaginalelementen i Q1 straffar reglerstorheter-
na samt diaginalelementen i Q2 straffar insignalenergin. Det är dock endast den
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inbördes relativa storleken som har betydelse och därför kan vi för enkelhetens
skull välja Q2 =

(
1
)
och endast koncentrera oss på Q1 vilken viktar regleringen

på reglerstorheterna vilka i det här fallet är båda tillstånden.
Vill vi exempelvis lägga all vikt vid att reglera x1 till referensvärdet kan vi t ex

välja Q1 =
(

1000 0
0 0

)
.

3.4.1 Lösning av den algebraiska Riccatiekvationen

Den algebraiska Riccatiekvationen löses här genom att sats 9.3 i [8] implementeras
i Mathematica. Denna sats säger att en numerisk lösning till ekvationen

ATS + SA+MTQ1M − SBQ−1
2 BTS = 0 (3.10)

erhålls genom att titta på egenvärdena till matrisen

H =
[

A −BQ−1
2 BT

−MTQ1M −AT
]
.

Ekvationen (3.10) har en entydig positivt definit lösning S om det underliggande
systemet är stabiliserbart och detekterbart. Det underliggande systemet är sta-
biliserbart om det finns en matris L så att A−BL har alla egenvärden i stabilitet-
sområdet och det är detekterbart om det finns en matris K så att A−KC har alla
egenvärden i stabilitetsområdet. Om λ är ett egenvärde till H med egenvektorn[
w1
w2

]
, så är −λ ett egenvärde till HT med egenvektorn

[
w2
−w1

]
. Alltså H:s egen-

värden ligger symmetriskt placerade kring imaginära axeln. Om H är diagonalis-
erbar kan vi då välja en diagonal matris Λ med tillhörande stabila egenvektorer

W =
[
W1
W2

]
. En entydig positivt definit lösning till (3.10) är då S = W2W

−1
1 , om

det underliggande systemet är stabiliserbart och detekterbart.

Eftersom R12 = 0 i det här exemplet blir ekvationerna (3.5) och (3.10) nästan
identiska, varför lösningen beskriven ovan gäller även för (3.5).

Följande Mathematicafunktion löser denna Riccatiekvation enligt metoden ovan:
SolveARES[ A_, B_, M_, Q1_, Q2_ ] := (
Module[{n,nu,nz},
n = Length[A]; nu = Dimensions[B][[2]]; nz = Dimensions[M][[1]];
If[Dimensions[A]!={n,n},Print["A must be square."];Abort[]];
If[Dimensions[B]!={n,nu},Print["Dimensions of B does not match those of A."];Abort[]];
If[Dimensions[M]!={nz,n},Print["Dimensions of M does not match those of A."];Abort[]];
If[Dimensions[Q1]!={nz,nz},Print["Dimensions of Q1 does not match those of M."];Abort[]];
If[Dimensions[Q2]!={nu,nu},Print["Dimensions of Q2 does not match those of B."];Abort[]];];

Module[{L={{l1,l2,l3,l4},{l5,l6,l7,l8},{l9,l10,l11,l12},{l13,l14,l15,l16}}},
If[Det[A-B.L[[;; Length[B[[1]]],;; Length[B]]]]==0,
Print["Systemet är ej stabiliserbart!"];Abort[]];];
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Module[{H,Evals,V,W,W1,W2,S},
H = ArrayFlatten[{{A, -B.Inverse[Q2].Transpose[B]},{-Transpose[M].Q1.M, -Transpose[A]}}];
Evals = Eigenvalues[H];
V = Eigenvectors[H];
W = Transpose[V[[Select[Range[1, Length[H]], Re[Evals[[#]]] < 0 &]]]];
W1=W[[;; Length[W]/2, All]];
W2=W[[Length[W]/2 + 1 ;;, All]];
S=W2.Inverse[W1];
N[S//Chop]]
)

I funktionen SolveARES görs följande:

Module används här pga de variabler som funktionen använder sig av bara ska
vara definierade lokalt inuti funktionen.

Första Module - Dimensionerna på matriserna som man skickar in till funktionen
kontrolleras.

Andra Module - Styrbarhet samt detekterbarhet hos systemet kontrolleras.

Tredje Module - L och V definieras som egenvärden resp. egenvektorer för H. L blir
en lista av typen L={egenvärde1, egenvärde2, ...} medan V blir en lista av listor där de
"inre" listorna representerar egenvektorerna. Alltså: V={egenvektor1, egenvektor2, ...},
där egenvektor1={...}, egenvektor2={...}, osv...}.

Sedan väljer man ut de egenvektorer som hör till negativa egenvärden och dessa
lagras i en matris som definieras till W . Range[1, Length[H]] skapar en vektor enligt
{1, 2, 3, ..., antal rader i H}. Select[lista,kriterium] väljer ut de argument i lista för
vilka kriterium är uppfyllt. I detta fall har vi som andra argument till Select tecknen
# och &. & skapar en funktion och # är argumentet till funktionen. När dessa tecken
används av Select på detta sätt betyder det att elementen i listan (första argumentet
till Select) sätts in i kriteriet (andra argumentet till Select, som i det här fallet är en
funktion med kroppen L[[#]]) och om kriteriet blir uppfyllt väljs elementet i fråga
ut. Transponatet krävs eftersom vi vill erhålla samma W som i sats 9.3 i [8].

W1, W2 och sedan S definieras i enlighet med sats 9.3 i [8].

Innan S returneras kastas det som är väldigt litet bort med komandot Chop samt
att vi säger att det är den numeriska formen av S som ska returneras (N[]). An-
ledningen till att vi har med Chop är att det annars kan följa med ovälkommna små
imaginärdelar som ej ska vara med. Dessa imaginärdelar kan av misstag komma
med pga att kolonnerna i W bildar (komplex)konjugerade par, vilkas eventuella
imaginärdelar ska ta ut sig när W2.Inverse[W1] utförs, men gör inte alltid det pga
numeriska fel.
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3.5 Tanksystem

Det här exemplet är taget från en befintlig laboration i kursen TSRT09, Reglerteori
och det består av fyra sammankopplade tankar med två pumpar som tillför vatten
till tankarna, se fig 3.8.

Figur 3.8. Översiktsbild över tanksystemet.

Följande beteckningar används för systemet:

X - Tillståndsvektor, tanknivåerna i de fyra tankarna.

U - Insignalvektor, spänning till de två vattenpumparna.

Ai - Bottenarea för tank i.

ai - Utloppsarea för tank i.
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g - Gravitationskonstant.

ki - Förstärkningar i pumparna.

γi - Ventilinställningar. Bestämmer flödesfördelningen vid förgreningarna.

Nedan visas rörelseekvationerna för systemet, vilka kan ses är olinjära ty tillstån-
den står under rottecken.

ẋ1 = − a1

A1

√
2gx1 + a3

A1

√
2gx3 + γ1k1

A1
u1 (3.11a)

ẋ2 = − a2

A2

√
2gx2 + a4

A2

√
2gx4 + γ2k2

A2
u2 (3.11b)

ẋ3 = − a3

A3

√
2gx3 + (1− γ2)k2

A3
u2 (3.11c)

ẋ4 = − a4

A4

√
2gx4 + (1− γ1)k1

A4
u1 (3.11d)

Systemet linjäriseras i avsnitt 4.2 och det linjäriserade systemet ges av

ẋ =


−0.03924 0 0.056057 0

0 −0.03924 0 0.056057
0 0 −0.056057 0
0 0 0 −0.056057

x+


0.03 0
0 0.03
0 0.07

0.07 0

u+Nv1

(3.12a)

z =
(

1 0 0 0
0 1 0 0

)
x (3.12b)

y =
(

1 0 0 0
0 1 0 0

)
x+ v2 (3.12c)

Här är v1 resp. v2 systemstörning resp. mätbrus. Vi tänker oss att vi bara kan
mäta x1 och x2 och vi måste därför konstruera en observatör som skattar de
övriga tillstånden. Observatören kan ses i (3.13), där x̂ är de skattade tillstånden
och K är en 4× 2-matris vilken är förstärkningen av skattningsfelet.

˙̂x = Ax̂+Bu+K(y − Cx̂) (3.13)

Alla tillstånd skattas och återkopplingen sker sedan från alla de skattade tillstån-
den trots att vi kan mäta x1 och x2. Anledningen till detta är att mätta signaler
ofta är brusiga och då vill man ändå filtrera signalerna på något sätt. Detta er-
hålls automatiskt då vi skattar tillstånden eftersom den framtagna observatören
är av lågpasskaraktär. I fig 3.9 visas bodediagrammet (framtaget med Matlab)
för observatören som skattar tillstånden där man kan se att detta "system" kan
fungera som ett lågpassfilter och alltså filtrera bort högfrekvent brus. Har man
en bra mätning av utsignalen ställer man sedan in brusintensiteten och brusko-
varianserna därefter och då kommer utsignalen att gå mer eller mindre direkt
igenom tilståndsskattningen med bruset bortfiltrerat. För att ta fram ett optimalt
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Figur 3.9. Bodediagramet av överföringsfunktionen från u1 och u2 till ˙̂x1 − ˙̂x4. De fyra
översta graferna visar amplitudkurvor (överst) resp. fasmarginaler för förstäkningen från
u1 och u2 till ˙̂x1 osv.

K i observatören (3.13) måste den algebraiska Riccatiekvationen (3.14) lösas. För
en fullständig beskrivning av lösningen av den algebraiska Riccatiekvationen se
avsnitt 3.4.1.

AP + PAT +NR1N
T − (PCT +NR12)R−1

2 (PCT +NR12)T = 0 (3.14)

Beräkningen av observatörsförstärkningen K och återkopplingsmatrisen L sker i
Mathematica, se appendix B.2.

Följande värden erhölls:

K =
(

0.687759 0.687759
0.687759 0.687759

0.0262125 0.0262125
0.0262125 0.0262125

)
L =

(
10.4897 19.9467 −7.84041 9.46573
19.9467 10.4897 9.46573 −7.84041

)
I figur 3.10 visas blockschemat över systemet med återkoppling från rekonstruerade
tillstånd och i figur 3.11 visas motsvarande översiktsmodell för systemet i Math-
Modelica. I det senare fallet finns inga pilar med i bilden. Detta pga att Modelica
är ett icke-kausalt språk vilket betyder att dataflödet alltid kan ske i båda rikt-
ningarna om inget annat anges (egentligen skulle man kunna rita ut pilar i båda
riktningarna i figur 3.11).
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Figur 3.10. Översiktsbild över tanksystemet med återkoppling från rekonstruerade till-
stånd.

Figur 3.11. Översiktsbild över systemet implementerat i MathModelica.

När vi inför en referenssignal r måste även förfiltret Lr bestämmas. Denna, 2× 2-
matris ska väljas så att det slutna systemets statiska förstärkning är en identitets-
matris av dimension j× j, där j är antalet reglerstorheter. Alltså överföringsfunk-
tionen från R till Y ska statiskt se ut som:

Y1(0)
Y2(0)

.

.

.
Yj(0)

 =

1 0 · · · 0
0 1 · · · 0
.
.
.

. . .
0 1

R1(0)
R2(0)

.

.

.
Rj(0)


Om vi för enkelhetens skull approximerar u som u = Lx (det korrekta är ju
u = Lx̂) ser systemet ut som följande:

ẋ = (A−BL)x+Br̃ +Nv1

z = Mx

där r̃ är den filtrerade referenssignalen, v1 är systemstörningarna och z är regler-
storheterna.
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Vi kan då skriva
z = M(pI −A+BL)−1(Br̃ +Nv1) (3.15)

där vi infört deriveringsoperatorn p (ẋ = px). Här ser man att överföringsfunktio-
nen från den filtrerade referenssignalen r̃ till z är M(pI −A+BL)−1B.

Vi vill nu välja matrisen Lr som:

Lr = (M(BL−A)−1B)−1

eftersom resultatet efter applicering av deriveringsoperatorn p blir 0 vid stationäritet,
vi kan alltså tänka oss att termen pI stryks i (3.15). I det här fallet är dim(z)=dim(u)
vilket betyder att M(BL−A)−1B blir en kvadratisk matris och Lr kan då väljas
till inversen av denna. Vid detta val av Lr blir överföringsfunktionen från refer-
enssignalen till utsignalen en identitetsmatris vilket medför att kravet på Lr är
uppfyllt.

Vi gör ovanstående i Mathematica:

Lr = Inverse[Dot[sysM, Inverse[Dot[sysB, L] - sysA], sysB]](
−0.00638905 31.6316

31.6316 −0.00638905

)

Systemet är nu redo att testköras med våra uträknade K,L och Lr. Modelica-
koden för systemet kan ses i Appendix A.4.

3.5.1 Simuleringar

Vi använder här Q1=
[
1000 0

0 1000

]
och Q2=

[
1 0
0 1

]
.

Eftersom systemet är linjäriserat kring arbetspunkten
x =

[
1.27421 1.27421 0.624363 0.624363

]T kommer modellen endast att gälla
när man arbetar nära de här nivåerna.

Om man sätter referenssignalerna för x1 resp. x2 till olika värden regleras endast
det tillståndet med det högsta referensvärdet någorlunda bra.
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Figur 3.12. Referenssignalen r1 = r2 = 1.27421 och man ser här att x1 och x2 går mot
referensvärdet.

Figur 3.13. Referenssignalen r1 = r2 = 4. Här kan vi notera ett ganska stort statiskt
fel vilket beror just på att den linjäriserade modell som används inte fungerar bra när
referenssignalen ligger så långt ifrån arbetspunkten.
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Figur 3.14. Referensvärden är här satta som r1 = 1.8 och r2 = 1.2742.
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3.6 Robotarm (kinematisk loop)

Det här demonstrationsexemplet konstrueras i MathModelica. Här beskrivs en
robotarm bestående av en kinematisk loop i 2 dimensioner. Fyra stycken långsmala
kroppar bildar en loop och man styr armen genom att lägga på två separata
moment på de två styrande kropparna (kropp 1 och kropp 2), se fig 3.15. Den här

Figur 3.15. Översiktsbild av kinematiska loopen.

typen av demoexempel skulle man kunna konstruera i Simulink men det skulle
inte bli speciellt smidigt modellerat eftersom Simulink arbetar procedurellt. Enligt
tidigare resonemang måste Simulink räkna ut en del av loopen innan den ger sig
på beräkningen av en annan osv. En sådan här typ av uppgift blir därför både
snyggare och mer realistikt modellerad i Modelica gentemot Matlab/Simulink.
Vi tänker oss här att vi har en och samma längd på de två styrande kropparna
(L1) och en och samma längd på de två övriga (L2). Ekvationerna som beskriver
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systemet ges nedan.

x1 = L1 cos(v1) (3.16a)
y1 = L1 sin(v1) (3.16b)
x2 = L1 cos(v2) (3.16c)
y2 = L1 sin(v2) (3.16d)
(x3 − x1)2 + (y3 − y1)2 = L2

2 (3.16e)
(x3 − x2)2 + (y3 − y2)2 = L2

2 (3.16f)

Här ser vi att ekvationerna genererar två lösningar. Det finns alltid två olika punk-
ter som båda ligger på avståndet L2 från (x1, y1) och (x2, y2). Om man inte specifi-
cerar något startläge kommer lösaren att starta i läget där alla variabler är 0. Detta
medför att ekvationerna har ett oändligt antal lösningar. Det man tydligen måste
göra är att ange startlägen dels för v1 och v2 men även för x3 och y3 och här skil-
jer sig olika Modelica-implementationer. I MathModelica behöver man bara ange
ungefär var x3 och y3 ska starta och sedan sköter ekvationslösaren resten, men
i OpenModelica däremot måste man ange startläget med 5 decimalers exakthet.
OpenModelica ger även felaktigt resultat om man väljer för lång simuleringstid.
Varför så är fallet är i nuläget oklart.

Den här metoden med att skriva in ekvationerna för hand används dock inte i
den här övningen. Anledningen till detta är att det här demoexemplet var tänkt
att genomföras i OpenModelica men pga simuleringsproblem används MathMod-
elica istället och vi väljer här att använda oss av Multibody-biblioteket.

De komponenterna som bygger upp loopen är:

• Inertial frame - Inertialram krävs för alla system som byggs upp av Multi-
bodybiblioteket. Innehåller normalt tyngdaccelerationen 9.81 m/s2 i negativ
y-led men eftersom all rörelse i y-led här ska vara 0 så modifieras denna
modell något genom att sätta tyngdaccelerationen till 0.

• Boxbody (4st) - Representerar "stängerna" i systemet. Boxbody är ett rät-
block med två fördefinierade punkter, frame_a resp. frame_b. Dessa blir
stängernas start- och slutpunkter. Dimensionerna för dessa kroppar kan vari-
eras och höjden=bredden=0.1m väljs som standard samt längden L=1m.

• Revolute joint (4st) - Leder som tillåter vridning kring en vektor vilken anges
som en parameter. Vridningsvektorn här är då (x,y,z)=(0,1,0) för samtliga.

Följande komponenter läggs till för att styra armen:

• Sensor (3st) - Sensorer som mäter position för punkterna (x1, y1), (x2, y2)
och (x3, y3) i fig 3.15.
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Figur 3.16. Här visas hur systemet är uppbyggt i MathModelica.

• Multiplexer3 (4st) - Vektoriserar de 3 mätsignalerna från respektive sensor.
Den fjärde multiplexern sätter ihop de 3 vektorerna med 3 signaler vardera
till en vektor med 9 signaler.

• RegulatorTwoOut - Blocket där styrsignalen beräknas. Tar en en vektor med
9 komponenter och genererar två utsignaler.

• extLineTorque (2st) - Representerar momenten i y-led (M1 och M2) som är
kopplade till 2 av de 4 kropparna som ingår i loopen.

3.6.1 Regulator

För att demonstrera rörelsen av armen konstrueras en regulator. Denna regulator
bygger på att vi beskriver hur en infinitesimal ändring av en av de två styrvin-
klarna, dv1 eller dv2, ger upphov till en ändring av armens position d(x3, y3). Vi
vet att om den ena styrande kroppen, säg kropp (1), är fast så måste kropp (3)
röra sig i en cirkel med radien L2 och med center i punkten där kropp (1) och
kropp (3) är fastlänkade. Rörelsen för (x3, y3) måste alltså vara vinkelrät mot
vektorn (x3 − x1, y3 − y1) när v2 rör sig och v1 är fast. Denna rörelsevektor fås
som d1 = (y1 − y3, x3 − x1), se figur 3.17. Analogt resonemang gäller såklart även
för en rörelse av v1 då v2 är fast. Den resulterande rörelsevektorn blir då istället
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d2 = (y2−y3, x3−x2). Om båda styrvinklarna rör sig samtidigt adderas de rörelser
på (x3, y3) som dessa enskilt ger upphov till. Detta illustreras i fig 3.17.

Figur 3.17. Här ses rörelseriktningar för (x3, y3) vid positiva vinkeländringar för kropp
1 resp. kropp 2.

Nu vet vi alltså riktningen av rörelsen för (x3, y3) när styrvinklarna ändras men hur
är det med storleken? Här utnyttjar vi att vinkelsumman av loopen hela tiden är
konstant. Om vi tänker oss att vi får en ändring så att de två styrande kropparna
rör sig mot varandra erhålls ett negativt bidrad till den totala vinkelsumman i
loopen. Denna vinkeländring, vi kan kalla den dv1, måste då kompenseras av en
vinkelökning någonstans i loopen och det enda sättet detta kan ske på är att någon
av vinklarna v3 el v4 ökas och eftersom vi har symmetri i loopen kommer v3 och v4
ökas lika mycket vardera, dv3 resp. dv4, för att kompensera vinkeländringen dv1.
Detta illustreras i fig 3.17.

Vidare om stängerna ej är lika långa kommer en vinkeländring dv1 att ge upphov
till en vinkelökning av v3 och v4 som ej är lika med dv1 men denna vinkelökningen
är lika stor oavsett i vilket läge loopen befinner sig i. Detta betyder att storleken
av vinkeländringen i loopen som uppkommer av en förändring av styrvinklarna
kan bakas in i regulatorförstärkningen K2.

Vi kan nu beskriva hur förändringar av styrvinklarna dv1 och dv2 ger upphov till
positionsförändring av punkten (x3, y3) enligt



36 Demonstrationsexempel

dx3 = (y2 − y3)K1dv1 + (y1 − y3)K1dv2

dy3 = (x3 − x2)K1dv1 + (x3 − x1)K1dv2

eller på matrisform

dx3

dy3

 =

(y2 − y3)K1 (y1 − y3)K1

(x3 − x2)K1 (x3 − x1)K1

dv1

dv2


Regeleringen av loopen baseras på denna ovanstående information och två PID-
regulator används, en x-led och en i y-led. Vi kan se det som att vi har signalvektorn
e som är reglerfelet (xr − x yr − y)T och denna vektor transformeras sedan
enligt den informationen vi har om hur dv1 och dv2 påverkar x3 och y3. Rörelser
av styrvinklarna v1 och v2 i fig 3.15 transformeras till rörelser av x3 och y3 genom
transformationsmatrisen

H =

(y2 − y3)K1 (y1 − y3)K1

(x3 − x2)K1 (x3 − x1)K1


Nu ska vi ju egentligen gå andra vägen: Vi har reglerfelet e = (xr−x yr− y)T
och vill översätta detta till rörelser av v1 och v2. Transformationsmatrisen blir nu
istället H−1. Reglersystemet illustreras i fig 3.18.

Figur 3.18. Reglersystemet av den kinematiska loopen. Matrisen H−1 transformerar re-
glerfelsvektorn e = (xr−x yr−y)T till motsvarande reglerfelsvektor av styrvinklarna
enligt ẽ = H−1e vilken går vidare till PID-regulatorn.

Reglertillstånd för integrerande reglering och storheter för deriverande termer
definieras enligt

ex = xr − x
ey = yr − y
İx = ex/T i

İy = ey/T i

Dx = Tdėx

Dy = Tdėy
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Insignalen, som representeras av moment på de styrande kropparna väljs enligt
ovan som

u1

u2

 =

(y2 − y3) (y1 − y3)

(x3 − x2) (x3 − x1)

−1 K2(xr − x+ Ix +Dx)

K2(yr − y + Iy +Dy)


där termerna K2(yr − y) och K2(xr − x) är den proportionella delen av de två
PID-regulatorerna.

Modelica-koden för systemet kan ses i Appendix A.5.

Simuleringar

Figur 3.19. Insvängning av den kinematiska loopen med reglersystemet i fig 3.18 med
referensnivå xref = yref = 1.2.
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Figur 3.20. Insvängning av den kinematiska loopen med reglersystemet i fig 3.18 med
referensnivå xref = 1.4, yref = 0.9.
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3.7 Inverterad 3D-pendel

Det här demonstrationsexemplet konstrueras i MathModelica. Vi tänker oss här
en avancerad inverterad pendel i 3D, se fig 3.21. Stång 1 står alltid i upprätt läge

Figur 3.21. Översiktsbild av pendeln.

och kan rotera med rotationsvektor i ŷ-led. Stång 2 har sin ena ändpunkt fast i
stång 1 (punkt A i fig 3.21) och pekar horisontellt "utåt", sett från stång 1. Det är
alltid 90◦ mellan stång 1 och stång 2. Stång 3 är fast ledad i den yttre ändpunkten
av stång 2 (punkt B i fig 3.21) och kan alltså rotera kring denna. Det är alltid
90◦ mellan stång 2 och stång 3. Man styr pendeln genom att lägga på moment på
stång 1 (i ŷ-led).

Vi vill göra en sk swing-up på pendeln, dvs starta från stillastående läge när
stång 3 hänger rakt nedåt och svinga upp den så att den hamnar i rakt uppåt-
stående läge och stabilisera den kring det läget. Det finns två olika regulatorer:
en som svingar upp den och en annan som stabiliserar den i det övre läget. I
fig 3.22 ses hur systemet är ihopkopplat i MathModelica. I figuren är det blocket
längst ned som heter myRegulator som tar in de olika mätsignalerna och beräknar
styrsignalen.
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Figur 3.22. Systemet implementerat i MathModelica.

De enskilda komponenterna som bygger upp pendeln är:

• Inertial frame - Inertialram krävs för alla system som byggs upp av Multi-
bodybiblioteket. Innehåller tyngdaccelerationen 9.81 m/s2 i negativ y-led.

• Boxbody (3st) - Representerar "stängerna" i systemet. Boxbody är ett rät-
block med två fördefinierade punkter, frame_a respektive frame_b. Dessa
blir stängernas start- och slutpunkter. Dimensionerna för dessa kroppar kan
varieras och höjden=bredden=0.1m väljs som standard samt längden L=1m.

• Revolute joint (2st) - Leder som tillåter vridning kring en vektor vilken anges
som en parameter.

Följande komponenter läggs till för att styra pendeln:

• Sensor (2st) - Sensorer som mäter position för punkterna B och C samt
vinkelhastighet för kropp 2 och kropp 3 i fig 3.21.

• Multiplexer6 (2st) - Vektoriserar de 6 mätsignalerna från respektive sensor.

• Multiplexer2 - Sätter ihop de två vektorerna som innehåller de 12 st mätsig-
nalerna till en vektor.

• myRegulator - Blocket där styrsignalen beräknas. Tar en en vektor med 12
komponenter och genererar en utsignal.

• extLineTorque - Representerar moment i ŷ-led som styr pendeln.
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Tillstånden för systemet väljs som:

x1 - vinkel i [rad] för stång 2 sett från x-axeln.
x2 - vinkel i [rad] för stång 3 sett från y-axeln.
x3 - vinkelhastighet i [rad/s] för stång 2.
x4 - vinkelhastighet i [rad/s] för stång 3.

3.7.1 Swing-up regulator

Det snabbaste sättet att svinga upp pendeln är att använda sk bang-bang styrning,
dvs att styrsignalen växlar mellan sitt största och minsta tillåtna värde med ändligt
många växlingar. Energin för pendeln används i den här regulatorn. Utrycken för
energierna som finns i pendeln visas i (3.18), där T står för rörelseenergi och V

för potentiell energi. Rörelseenergin T för en stång är T = mv2
G

2 + JGw
2

2 , där vG, w
och JG är hastigheten av masscentrum, vinkelhastighet samt masströghetsmoment
kring masscentrum. Här kan man dock utnyttja att stång 2 är absolut fast i ena
ändpunkten (punkt A i fig 3.21) och rörelseenergin för stång 2 är då endast

T = JAw
2

2

Hur ska då JA beräknas? Masströghetsmomentet JG kring masscentrum för en
stång är JG = mL2

12 och masströghetsmomentet kan flyttas till en godtycklig punkt
D längs stången enligt formeln JD = JG+md2, där d är sträckan från masscentrum
till punkten D, [11]. d är i det här fallet L2

2 och JA blir då

JA = m2L
2
2

12
+m2

L2
2

4
= m2L

2
2

3

Tstång1 = Vstång1 = 0 (3.18a)

Tstång2 = JAw
2
2

2
(3.18b)

Vstång2 = 0 (3.18c)

Tstång3 = m3v
2
3G

2
+ m3L

2
3w

2
3

24
(3.18d)

Vstång3 = m3gy3G (3.18e)

Strategin för att svinga upp pendeln beskrivs nedan:

En ursprunglig nivå på potentiella energin (höjden på masscentrum för stång 3)
väljs, vi kallar den switchvalue. En energiökningskoefficient energymultiplier väljs.
Denna bestämmer hur mycket vi vill att den potentiella energin ska öka innan vi
byter tecken på styrmomentet.
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Ett konstant moment läggs på så länge den totala energin för pendeln är mindre
än switchvalue. När den potentiella energin blir större än switchvalue byter styrsig-
nalen tecken samtidigt som switchvalue uppdateras till switchvalue∗energymultiplier.
Regulatorn arbetar sedan på samma sätt. Den enda skillnaden är att vi har bytt
håll på pendlingsrörelsen samt att det krävs att den totala energinivån blir större
innan vi byter tecken på styrsignalen på nytt. Så här fortsätter regulatorn att
bete sig ända tills dess att stång 3 är tillräckligt nära rakt uppåtstående läge
(x2 = 0 i fig 3.21). Det kontrolleras alltså hur stort beloppet av x2 (vinkeln mot
vertikallinjen) är och när detta är mindre än ett visst förutbestämt värde byts
styrmod till den balanserande regulatorn. Hur nära uppåtstående läge stång 3 ska
vara när regulatorbytet ska ske bestäms av parametern controllerswitchvalue.

Det finns även en energikontroll som ser till att det inte matas in för mycket
energi till systemet. När stång 3 har stabiliserats i uppåtstående läge har systemet
endast potentiell energi, säg Vtot, och teoretiskt sett ska det bara krävas denna
mängd energi för att svinga upp pendeln. I praktiken blir dock problemet mycket
mera lättlöst om man tillåts mata in lite mer energi än Vtot. Här väljs koefficienten
upperElevel som maximal energi för systemet. När man har matat in denna mängd
energi till systemet slår regulatorn av styrsignalen och väntar tills systemets totala
energi sjunkit under en viss nivå lowerElevel och regulatorn försöker sedan svinga
upp pendeln på nytt enligt samma strategi som tidigare. Detta pga att om något
går fel och regulatorn matar in massor av energi blir det väldigt svårt att sedan
försöka stabilisera pendeln kring rakt uppåtstående läge.

3.7.2 Balanserande regulator

Denna regulator är en LQ-regulator, dvs optimal tillståndsåterkoppling u = −Lx,
där L räknas ut enligt sats 9.1 i [8]. För att bygga regulatorn med LQ-teknik
krävs att en linjär modell av pendeln finns tillgänglig.

Linjärisering

Tanken här är att systemet, för små värden på x2 (liten vinkel mot vertikallinjen),
kan beskrivs av en 2d-modell. Vi har här endast kropp 2 och kropp 3 i fig 3.21
och vi styr modellen genom att lägga på moment på kropp 2. Den yttre kroppen
(kropp 3) kan vi tänka oss sitter fast i ett spår i sin nedersta punkt och kroppen
balanseras genom kraften från kropp 2, se fig 3.23.



3.7 Inverterad 3D-pendel 43

Figur 3.23. Approximativ modell av rörelsen.
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Eftersom vi är intresserade av att se vad som händer vid små vinkelförändringar
görs approximationen p̈ = L2ẍ1. Nedan listas alla ingående storheter i den approx-
imativa modellen. Här är w1 resp. w2 bredden av kropp 2 resp kropp 3. Kropparna
har kvadratisk genomskärningsyta. J2 är tröghetsmomentet kring punkten A för
kropp2 och J3 är tröghetsmomentet kring masscentrum G för kropp 3, se fig 3.23.

ρ = 7700 kg/m3 (3.19a)
w2 = 0.002 m (3.19b)
w3 = 0.002 m (3.19c)
L2 = 1 m (3.19d)
L3 = 1 m (3.19e)
m2 = w2

2L2 (3.19f)
m3 = w2

3L3 (3.19g)

J2 = m2L
2
2

3
(3.19h)

J3 = m3L
2
3

12
(3.19i)

Momentekvationen kring punkten A för kropp 2:

J2ẍ1 = u− FL2 (3.20)

Rörelseekvationer för kropp 3 visas nedan. Här är den tredje ekvationen en mo-
mentekvation kring masscentrum G, se fig 3.23.

↑: N −m3g = m3
d2(L3

2 cos(x2))
dt2

(3.21a)

→: F = m3d
2 p

dt2
+m3d

2 (L3
2 sin(x2)
dt2

(3.21b)

J3d
2 x2

dt2
= N

L3

2
sin(x2)− F

L3

2
cos(x2) (3.21c)

(3.21d)

Vi vill linjärisera dessa ekvationer kring x2 = 0, ẋ2 = 0, u = 0. x1 och ẋ1 behöver
däremot inte vara 0. Ekvationerna förenklas och linjäriseras genom

d2(L3
2 cos(x2))
dt2

= L3
2

(− cos(x2)ẋ2
2 − sin(x2)ẍ2)

samt att

ẋ2 = 0
sin(x2) = x2

cos(x2) = 1
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Vi har då

J2ẍ1 = u− FL2 (3.23a)

N −m3g = −m3
L3

2
x2ẍ2 (3.23b)

F = m3ẍ1L2 +m3
L3

2
ẍ2 (3.23c)

J3ẍ2 = N
L3

2
x2 − F

L3

2
(3.23d)

Om vi nu eliminerar N och F ur dessa ekvationer och noterar att x2
2 ≈ 0 fås

ẋ1 = x3 (3.24a)
ẋ2 = x4 (3.24b)
ẋ3 = −12.6129x2 + 55.6586u (3.24c)
ẋ4 = 33.6343x2 − 83.4879u (3.24d)

Systemet utrycks på tillståndsform enligt

ẋ = Ax+Bu

där tillstånden är valda enligt tidigare som:

x1 - vinkel i [rad] för stång 2 sett från x-axeln.
x2 - vinkel i [rad] för stång 3 sett från y-axeln.
x3 - vinkelhastighet i [rad/s] för stång 2.
x4 - vinkelhastighet i [rad/s] för stång 3.

Utifrån (3.24) kan A- och B-matriser identifieras som:

A =


0 0 1 0
0 0 0 1
0 −12.6129 0 0
0 33.6343 0 0

 B =


0
0

55.6586
−83.4879


Regulatordesign

Till en början väljer vi att gå vidare med den linjäriserade modellen ovan.

Till en början tittar vi på systemet utan vare sig systemstörningar v1 eller mätbrus
v2. Vi har tillgång till mätning av alla tillstånd samt möjlighet att reglera alla
tillstånd, dvs

v1 = 0, v2 = 0, C = M =


1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
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Figur 3.24. Blockschema över reglersystemet

Straffmatriser Q1 och Q2 kan t ex väljas som

Q1 =


1000 0 0 0

0 10000000 0 0
0 0 1000 0
0 0 0 100000

 Q2 = 1

Vi får nu enligt sats 9.1 i [8] med straffmatriser valda som ovan

L = Q−1
2 BTS =

(
−31.6228 −3329.94 −149.886 −416.979

)
Där S väljs som den positivt definita lösningen till den algebraiska Riccatiekva-
tionen

0 = ATS + SA− SBQ2−1BTS +Q1 (3.25)

Hur ska då matrisen Lr i fig 3.24 väljas? Beräkningen av regulatorn sker i Mathe-
matica, för enkelhetens skull. Eftersom pendeln stabiliseras i uppåtstående läge är
referenssignalen för x2 alltid 0. Referensen för x1 däremot behöver inte alltid vara
0. Eftersom det inte finns någon begränsning i "sidled" för pendeln (det absoluta
läget på x1 påverkar ej rörelsen för pendeln) kan det vara av intresse att bestämma
vid vilken vinkel på stång 2 vi vill stabilisera stång 3.

Referenssignalen för x1 kan alltså tänkas vara skilld från 0. Matrisen Lr ska väl-
jas så att den statiska förstärkningen från referenssignal till utsignal blir iden-
titeten. Från Linjäriseringskapitlet såg vi att det slutna systemet kan utryckas
som M(BL−A)−1B och vi vill då välja Lr som Lr = (M(BL−A)−1B)−1. Detta
kan vi dock endast göra då vi har lika många reglerstorheter som insignaler, alltså
dim(z)=dim(u). I det här fallet har vi fyra reglerstorheter men bara en insignal
vilket ger att det slutna systemet, M(BL−A)−1B, blir en 4× 1-matris.

Om vi istället tänker oss att vi har fyra insignaler, där de nya ej påverkar systemet
får matrisen B storleken 4×4 istället för 4×1 och då får följaktligenM(BL−A)−1B
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storleken 4×4 men problemet då är att matrisenM(BL−A)−1B blir singulär och
vi kan alltså inte ta fram inversen till den. Ett sätt att gå runt det här problemet
i det här fallet är att istället för att välja alla tillstånd som reglerstorheter endast
välja x1 som reglerstorhet enligt

z =
(
1 0 0 0

)
x

Eftersom referensen för övriga tillstång är 0 kommer regulatorn automatiskt re-
glera dessa till 0 samtidigt som x1 regleras till referensvärdet r.

Vi kan nu alltså välja Lr som

Lr = (M(BL−A)−1B)−1 = −31.6228

Det är dessa värden som används i simuleringarna av systemet som visas i fig
3.27-3.29. Modelica-koden för systemet kan ses i Appendix A.6.

3.7.3 Flödesscheman

Eftersom Modelica är ett ekvationsbaserat språk och inte procedurellt kan ett tra-
ditionellt flödesschema vara missvisande. I ett procedurellt språk som t ex Matlab
eller C hade flödesschemat över uppsvingningsprocessen sett ut ungefär som i fig
3.25.

En stor skillnad i Modelica jämfört med Matlab och andra procedurella språk är
ju som tidigare nämnts att i Modelica sker ingen direkt ordning av arbetsgången;
det måste finnas lika antal ekvationer som variabler och varje variabel/ekvation
måste ha exakt en lösning i varje tidsintervall. Lösningarna till alla ekvationer som
finns i en modell görs alltså under ett och samma tidsintervall. I ett procedurellt
språk kan man t ex tänka sig att programmet räknar ut värdet för bara en variabel
och i nästa tidsintervall räknas ett annat värde ut för just denna variabel medan
programmet struntar i resten av variablerna. Detta är alltså den stora skillnaden
mellan Modelica och många andra traditionella språk: att under ett tidsintervall
bestäms simultant lösningarna till alla ekvationer/variabler. Pga detta blir det
ekvivalenta flödesdiagrammet i Modelica lite annorlunda. Detta visas i fig 3.26.

Vi ser här att dessa flödesscheman skiljer sig en hel del från varandra. Det vikti-
gaste att notera är dock att i det procedurella flödesschemat är tankegången att
man ligger i en loop när utsignalen har ett visst tecken och byter sedan till den
andra loopen när vi byter tecken på utsignalen. Detta går ej att göra i Modelica;
att hoppa fram och tillbaka i loopar. Vi kan inte ens ha beräkningen av styrsig-
nalen i en loop. Som man kan se i fig 3.26 finns bara en "box" för varje variabel,
alltså varje variabel beräknas endast en gång.
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y = - max

abs(x2)<1

potE>switchvalue
& x2>0

y = -Lx + L  r r

abs(x2)<1

ytest< - max

ytest > max

Ja NejJaNej

Nej

Nej

Nej Nej

JaJa Ja

Ja

Ja

y = max

abs(x2)<1

   x2>0

Ja

Nej

Nej

Ja

potE>switchvalue
& x2>0

potE>switchvalue
& x2<0

y = maxy = - max
totalE<1.8*maxtotalE

y = 0

totalE<0.4*maxtotalE
Nej

Ja

Ja

Nej

Start

Figur 3.25. Möjlig procedurell beräkningsgång.
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y = -Lx + L  r r

ytest< - max

ytest > max

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

abs(x2)<1

y = max

y = - max

ytest = switch_at_pos*switch_at_neg*max 

maxE<1.4*maxtotalE

hjalp = true

hjalp = false Ja
maxE<1.8*maxtotalE

hjalp = true

hjalp = false

Ja

Nej
maxE<1.4*maxtotalE

hjalp = true

hjalp = false

Ja

Nej
maxE<0.4*maxtotalE

hjalp2 = true

hjalp2 = false

Nej
maxE<1.4*maxtotalE

hjalp = true

hjalp = false

Ja

potE>switchvalue

updateenergy = true

updateenergy = false

Nej

Ja

hjalp = true

hjalp = false

reinit(switch, -switch)

switch = 0.5

switch>0 and edge(hjalp) or switch<0 and edge(hjalp2) 

y = switch*ytest

Start Start

Nej

Ja

hjalp = truereinit(switch_at_pos, -switch_at_pos)

switch_at_pos = 1

 edge(updateenergy) and x2>0 and ytest<0 

Nej

Ja

hjalp = truereinit(switch_at_neg, -switch_at_neg)

switch_at_neg = 1

 edge(updateenergy) and x2<0 and ytest>0 

StartStart
Start

Start

StartStartStartStart StartStartStartStart
Start

Figur 3.26. Beräkningsgången i Modelica.
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3.7.4 Simuleringar

Figur 3.27. Startar från stillastående. Referenssignalen för x1 är 0 rad, r = (0, 0, 0, 0).

Figur 3.28. Startar från stillastående. Referenssignalen för x1 är 0.8 rad, r = (0.8, 0, 0, 0).
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Figur 3.29. Energin hos systemet då regulatorn inte lyckas svinga upp pendeln på första
försöket.





Kapitel 4

Linjärisering

4.1 Teoretisk linjärisering

Säg att vi vill reglera ett system av formen (4.1), där f och h är vektorvärda
olinjära funktioner. För att bygga regulatorer med exempelvis LQ-teknik måste vi
då linjärisera (4.1), alltså utrycka systemet med en approximativ linjär modell.

ẋ = f(x, u) (4.1a)
y = h(x, u) (4.1b)

Approximationen som sker är taylorutveckling kring en viss arbetspunkt. Taylors
formel visas i (4.2). T (x) approximerar F (x) kring punkten x̄ enligt:

T (x) = F (x̄) + F
′
(x̄)(x− x̄) + F

′′(ā)
2

(x− x̄)2 + ....+ F (n)(x̄)
n!

(x− x̄)n (4.2)

Ju fler termer som tas med i T (x) desto bättre approximation. För att vi ska få
ett linjärt system måste vi dock kapa redan efter andra termen. Vad man också
kan se av (4.2) är att om funktionens värde i arbetspunkten är 0, F (x̄) = 0, så
försvinner den första termen i taylorutvecklingen, vilket är ett krav för erhålla ett
linjärt system. Systemet (4.1) kan efter linjärisering skrivas på standardform för
linjära system, med x̃ som det linjäriserade (approximerade) systemets tillstånd:

˙̃x = Ax̃+B(u− ū)
y − ȳ = Cx+D(u− ū)

Här kompenseras för den nivå och insignal som systemet linjäriseras kring. Man
kan se det som att nollnivån för det linjäriserade systemet är x̄ och ū är den
insignal som statiskt ger denna nivå. Matriserna A, B, C och D ser då följaktligen
ut som:

53



54 Linjärisering

A =


∂
∂x1

f1(x, u) ∂
∂x2

f1(x, u) · · · ∂
∂xn

f1(x, u)
∂
∂x1

f2(x, u)
...

. . .
∂
∂x1

fn(x, u) ∂
∂xn

fn(x, u)



B =


∂
∂u1

f1(x, u) ∂
∂u2

f1(x, u) · · · ∂
∂un

f1(x, u)
∂
∂u1

f2(x, u)
...

. . .
∂
∂u1

fn(x, u) ∂
∂un

fn(x, u)



C =


∂
∂x1

h1(x, u) ∂
∂x2

h1(x, u) · · · ∂
∂xn

h1(x, u)
∂
∂x1

h2(x, u)
...

. . .
∂
∂x1

hn(x, u) ∂
∂xn

hn(x, u)



D =


∂
∂u1

h1(x, u) ∂
∂u2

h1(x, u) · · · ∂
∂un

h1(x, u)
∂
∂u1

h2(x, u)
...

. . .
∂
∂u1

hn(x, u) ∂
∂un

hn(x, u)



4.2 Linjärisering med MathModelica/Mathematica

MathCores product MathModelica System Designer Professional kan kopplas till
Mathematica så att modeller skapade i MathModelica enkelt förs över till Math-
ematica och vice versa. Detta öppnar upp möjligheten att använda Mathematica
som verktyg för linjärisering. För att på enklaste sätt visa hur detta kan göras steg
för steg presenteras här en linjärisering av systemet i demonstrationsexempel 3.5.

Tankmodellen förs in i MathModelica:
model tanks

parameter Real A1=10;
parameter Real A2=10;
parameter Real A3=10;
parameter Real A4=10;
parameter Real a1=0.2;
parameter Real a2=0.2;
parameter Real a3=0.2;
parameter Real a4=0.2;
parameter Real k1=1;
parameter Real k2=1;
parameter Real v1=0.3;
parameter Real v2=0.3;
parameter Real g=9.81;
Real x1;
Real x2;
Real x3;
Real x4;
input Real u1,u2;
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equation
der(x1)=(-(a1/A1*sqrt(2*g*x1))) + a3/A1*sqrt(2*g*x3) + v1*k1*u1/A1;
der(x2)=(-(a2/A2*sqrt(2*g*x2))) + a4/A2*sqrt(2*g*x4) + v2*k2*u2/A2;
der(x3)=(-(a3/A3*sqrt(2*g*x3))) + (1 - v2)*k2*u2/A3;
der(x4)=(-(a4/A4*sqrt(2*g*x4))) + (1 - v1)*k1*u1/A4;

end tanks;

Sedan hämtas modellen in i Mathematica genom att först skapa en ny MathModelica-
cell med paletten som finns tillgänglig så fort man har kopplat Mathematica till
MathModelica. Koden för modellen klistras in i Modelica-cellen och laddar in den
i Mathematica genom att evaluera cellen (skift+enter). Efter linjäriseringen kan
vi uttrycka systemet på tillståndsform enligt

ẋ = Ax+Bu+Nv1 (4.3a)
z = Mx (4.3b)
y = Cx+ v2 (4.3c)

Där z står för reglerstorheterna och y för utsignalerna. Vi tänker oss här att vi har
systemstörningar resp. mätbrus vilka representeras av v1 resp. v2 med intensiteter
R1 och R2. Korsspektrum mellan v1 och v2 är konstant och lika med R12, vilken
är noll i det här exemplet.

4.2.1 Mathematica-notebook

Nedan följer steg för steg arbetsgången i Mathematica för att åstadkomma en
linjärisering av systemet.

Modellekvationerna tillsammans med initialvillkor, tillståndsvariabler, algebraiska
variabler och parametrar hämtas in med funktionen ModelEquations (här förut-
sätts att modellen laddats in i Mathematica enligt beskrivningen ovan):

{eqns, initeqns, states, algvars, parameters} = ModelEquations[tanks];

Av okänd anledning hamnade tillstånden i omvänd ordning så vi vänder på listan
som innehåller tillståndsvariablerna:

states2 = Reverse[states];

Tillståndsderivatorna definieras:

xDot = D[states2,t];

Lösningen(arna) till ekvationerna med avseende på tillståndsderivatorna och al-
gebraiska variablerna läggs i sol. Här antas att ekvationerna som kommer från
ModelEquations är sådana att ẋ kan lösas ut:

sol = Solve[eqns,Join[xDot,algvars]];

Uttrycket för lösningen med avseende på tillståndsderivatorna sätts lika med f :

f = xDot /. First[sol];
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"/." står för "Replace All" och betyder att vi ersätter variablerna i xDot med den
regellista som vi skapade med Solve ovan. First[sol] ger den första av potentiellt
flera lösningar och detta är samma sak som att skriva sol[[1]]. Detta skriver vi här
pga att vi vill ha resultatet från Solve som en lista istället för en matris (i det
här exemplet fås endast en lösning från Solve ovan). För att kunna använda "/."
måste alltså resultatet från Solve representeras så här "{...}" istället för så här
"{{...}}".

Insignalvektorn definieras:

ut = {u1[t],u2[t]};

En funktion av tillstånden och insignalerna skapas av utrycket f :

f2[x_List,u_List] := (f /. Join[Thread[states2->x],Thread[ut->u]]);

En konstant insignal definieras som sedan bestämmer arbetspunkten kring vilken
vi kommer att linjärisera systemet:

u0 = ut /. {u1[t] -> 1, u2[t] -> 1};

Arbetspunkten beräknas och läggs i x0:

x0Sol = FindRoot[Thread[f2[states2,u0] == 0] /. parameters, Thread[{states2,0.1}]];

x0 = states2 /. x0Sol;

Den erhållna vektorvärda funktionen av tillstånden och insignalerna presenteras
på matrisform:

(f2[states2,ut] /. parameters) // MatrixForm
1

10

(
0.3u1 [t] − 0.885889

√
x1 [t] + 0.885889

√
x3 [t]

)
1

10

(
0.3u2 [t] − 0.885889

√
x2 [t] + 0.885889

√
x4 [t]

)
1

10

(
0.7u2 [t] − 0.885889

√
x3 [t]

)
1

10

(
0.7u1 [t] − 0.885889

√
x4 [t]

)


För att få fram en linjärisering beräknas de partiella derivatorna, enligt 4.1:

dfx1=(D[f2[states2,ut],x1[t]]); dfx2=(D[f2[states2,ut],x2[t]]);

dfx3=(D[f2[states2,ut],x3[t]]); dfx4=(D[f2[states2,ut],x4[t]]);

dfu1=D[f2[states2,ut],u1[t]]; dfu2=D[f2[states2,ut],u2[t]];

De partiella derivatorna med avseende på x1, x2, x3, x4 läggs i matrisen dfx med
fx1 som första kolumnen, fx2 som andra osv.. Detta är alltså matrisen som
beskriver dynamiken av systemet.

dfx = Transpose[{dfx1,dfx2,dfx3,dfx4}];

Samma sak för derivatorna med avseende på u1 och u2:

dfu=Transpose[{dfu1,dfu2}]
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Vi gör dfx och dfu till funktioner av tillstånden resp. insignalerna:

fdfx[x_List,u_List] := (dfx /. Join[Thread[states2 -> x], Thread[ut -> u]])

fdfu[x_List,u_List] := (dfu /. Join[Thread[states2 -> x], Thread[ut -> u]])

Matrisen sysA definieras. Denna matris beskriver alltså dynamiken av det linjäris-
erade systemet kring arbetspunkten [x0, u0]:

(sysA = fdfx[x0,u0] /. parameters) // MatrixForm(
−0.03924 0 0.0560571 0

0 −0.03924 0 0.0560571
0 0 −0.0560571 0
0 0 0 −0.0560571

)
Matrisen sysB definieras. Denna matris beskriver hur insignalerna påverkar det
linjäriserade systemet:

(sysB = fdfu[x0,u0] /. parameters) // MatrixForm(
0.03 0

0 0.03
0 0.07

0.07 0

)
Linjäriseringen är därmed klar och vi kan nu uttrycka systemet på tillståndsform
enligt

ẋ = Ax+Bu+Nv1

z = Mx

y = Cx+ v2





Kapitel 5

Utvärdering av Modelica och
Modelica-
implementationerna

I det här kapitlet sammanfattas en utvärdering av Modelica och Modelica-implementationerna
och det som sägs här är baserat på egna iaktagelser/erfarenheter.

5.1 Fördelar/Nackdelar med Modelica jämfört med
Simulink

Det finns både fördelar och nackdelar med att arbeta i Modelica jämfört med
Simulink. Nedan visas fördelar/nackdelar med Modelica jämfört med Simulink.
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Fördelar/Nackdelar med Modelica jämfört med Simulink

+ Lätt att utvidga modeller samt att bryta upp modeller i mindre delsystem.

+ Fysiknära modellering.

+ Fysiknära signalflöden.

+ Kräver ej att modelleringen sker kausalt.

- Svårt att programmera i när problemet kräver ett procedurellt tankesätt.
Exempelvis vid styrsignalberäkning med regulatorbyten.

- Risken att drabbas av kryptiska felmedellanden är större i Modelica än i
Simulink. Detta pga att det ges mer utrymme (möjligheter) åt användaren
och följaktligen kan då fler och mer svårförklarliga fel uppstå i
modelleringen.

5.2 OpenModelica vs MathModelica

Fördelar med att använda OpenModelica istället för MathModelica

• Det är gratis att använda OpenModelica, sk open source.

• 3D-visualisering finns möjlig för alla modeller med visualiseringsverktyget
SimpleVisual. I MathModelica finns endast 3D-visualisering för komponenter
från Multibody-biblioteket.

• Man kan arbeta i OMNotebook vilken är en Mathematica-liknande note-
book. Detta kan vara smidigt då det ger en bra översikt och lättillgänglighet
över alla modeller som behöver betraktas för ett aktuellt system.

• Man slipper bygga modellen utan kan simulera modellen direkt i OMNote-
book. I MathModelica måste modellen först byggas och detta kan ta tid
för stora system. Modellen kan sedan simuleras i en annan miljö som heter
Simulation Center.

• Koden kan kommenteras enkelt. I MathModelica blir kommenteringen något
krånglig.

Kommentering som fungerar i OpenModelica men ej i MathModelica:

model Model1
Real x(start=1);
//Real y(start=2);
equation
x=sin(time);
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//y=asin(x);
end Model1;

Kommentering som fungerar i MathModelica:

model Model1
Real x(start=1) "Real y(start=2)";
equation
x=sin(time) "y=asin(x)";
end Model1;

Fördelar med att använda MathModelica istället för OpenModelica

• En stabil grafisk miljö tillhandahålls. Det finns möjlighet att arbeta grafiskt
även med OpenModelica i programmet Simforge men detta är i nuläget gan-
ska segt och buggigt.

• Ett fungerande 3D-bibliotek (Multibody). Det finns ett Multibodybibliotek
även i OpenModelica men detta är ej användbart, förutom att endast kunna
se ungefär hur rörelsen av 3D-mekanik kan se ut.

• Koppling till Mathematica. Modeller kan hämtas in till Mathematica och
modellekvationer kan t ex tas fram automatiskt med funktionen ModelEqua-
tions.

• När man väl byggt sin modell går det väldigt snabbt att simulera.

• Bra support.





Kapitel 6

Slutsatser

Modelica är ett kraftfullt verktyg för modellering och målet med examensarbetet
var att undersöka hur lämpat Modelica är att användas inom reglerteknik, främst
i undervisande syfte. Slutsatsen av det hela kan sammanfattas så här:

Att endast avända Modelica för att analysera reglertekniska problem håller inte
riktigt måttet. Enklare regulatorer, t ex PID-regulatorer, kan konstrueras smidigt
pga Modelicas ekvationsbaserade karaktär. När det kommer till mer avancerade
regulatorer däremot får man problem. Det finns idag ingen komplett Riccatiekva-
tionslösare i Modelica vilket gör det svårt att behandla LQ-regulatorer med endast
Modelica. Man saknar även med Modelica verktyg för att automatiskt erhålla lin-
jär approximation av olinjära system. Här saknas motsvarigheten till funktionen
linmod i Matlab.

Modelica tillsammans med Mathematica däremot är ett kraftfullare verktyg efter-
som Mathematicas stora beräkningskapacitet då finns tillgänglig, exempelvis för
att lösa den algebraiska Riccatiekvationen, se avsnitt 3.4.1. MathModelica till-
sammans med Mathematica ger ytterligare frihet i och med att linjärisering här
möjliggörs mer eller mindre automatiskt med funktionen ModelEquations, se avs-
nitt 4.2.
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Kapitel 7

Framtida utveckling

Modelica är ett verktyg med en stor potential ur reglerteknisk aspekt. Nedan listas
förslag på vad som behöver tillkomma/förbättras för att Modelica ska kunna slå
igenom som verktyg för, utöver modellering och simulering, även konstruktion och
analys av reglertekniska system.

• Automatisk linjärisering

Att erhålla en approximativ linjäriserad modell av en olinjär modell är my-
cket viktigt ur reglerteknisk aspekt. En funktion för att erhålla linjärisering
automatiskt skulle behöva skapas. Denna funktion skulle kunna vara en sk
plug-in till Modelica. Dvs man skulle kunna skapa programvaran utanför
modelica i C-kod exempelvis och hämta in den till Modelica när helst det
behövs i form av en extern funktion. Det skulle dock kunna innebära en del
problem med överföringen av datat till och från den externa funktionen. Man
behöver ju egentligen ta in de ekvationer som beskriver modellen och sedan
skicka tillbaka ett antal matriser som beskriver den linjäriserade modellen.
Rent intuitivt känns detta väldigt svårt. Ett annat alternativ kanske kan
vara som följer:

Vi utgår från att systemet beskrivs av:

ẋ = f(x) + h(u)

Varje systemekvation simuleras separat då insignalen är 0 och alla tillstånd
utom ett hålls till konstanta värden som motsvarar punkten kring vilken man
linjäriserar, x̄. Tillståndet som ändras kan vi kalla xk. Sedan behöver man
egentligen bara simulera ett tidsintervall för att se hur ˙̃x ändras då xk ändras.
Det man fått fram då är den partiella derivatan av f med avseende på xk.
När man gjort detta för samtliga tillståndsvariabler har man de partiella
derivatorna man behöver av f . För att få de partiella derivatorna av u kan
man göra på liknande sätt. Alla tillståndsvariabler hålls konstanta x = x̄ och
sedan varierar man en insignal i taget medan de andra insignalerna hålls till
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konstanta värden som motsvarar punkten kring vilken linjäriseringen sker. På
detta sätt erhålls alltså alla partiella derivator som behövs för att linjärisera
systemet.

Ett smidigt sätt att realisera detta på skulle kunna vara att t ex ett block
konstrueras där man skriver in sina ekvationer och detta block skapar i sin tur
en delmodell för varje ekvation man skriver in. När en simulering av blocket
görs erhålls alla partiella derivator som behövs för det linjäriserade systemet
och det vore smidigt om dessa data kunde sammanställas och presenteras
som A- och B-matriser för det linjäriserade systemet eller om datat direkt
kunde anropas av en riccatiekvationslösare.

• Riccatiekvationslösare

Det finns idag ingen fullständig riccatiekvationslösare i Modelica. Detta skulle
kunna skapas, kanske genom att använda en extern function. Ett sätt att
gå till väga skulle kunna vara att bygga en modell som löser riccatiekvatio-
nen och simulera denna och sedan ta resultatet från denna och använda i
en annan modell. Problemet här kan då vara att presentera resultatet från
riccatimodellen på ett smidigt sätt så att man enkelt kan arbeta vidare med
detta. En annan lösning skulle kunna vara att skapa en extern funktion som
löser riccatiekvationen initialt och att derivatan för denna funktion är noll.

• Smidigare användning av externa funktioner

I dagsläget får man skriva sin externa funktion på en separat extern fil och
sedan skapa en funktion i Modelica-implementationen där insignaler och
utsignaler till funktionen definieras och där man säger att koden från den
externa filen ska användas med komandot
external "C" annotation(Include="#include \"extern_fil.c\"");.
Detta skulle kanske kunna göras lite mer översiktligt och användarvänligt.
Man skulle kanske kunna i sin Modelica-implementation t ex kunna skapa
ett block där man direkt skriver in koden för den externa funktionen och
Modelica-implementationen sköter resten.
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Bilaga A

Övningar med tillhörande
Modelica-kod

A.1 DC-motor

Uppgift

Evaluera först nedanstående i en egen cell.

{loadModel(Modelica)}
Skriv klart PID-regulatorn. Utgå från komponenterna nedan och skapa en modell
som kopplar ihop dessa för att bilda en elektrisk motor med regulator. Man vill
reglera tröghetsmomentets vinkelhastighet med den givna PID-regulatorn.
Simulera systemet och försök sedan ställa in PID-parametrarna så att en bättre
reglering erhålls.

model Resistor
extends Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.OnePort;
parameter SIunits.Resistance R=1;

equation
R*i = v;

end Resistor;

model Inductor
extends Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.OnePort;
parameter SIunits.Inductance L=1;

equation
L*der(i) = v;

end Inductor;

connector InPort "Connector with input signals of type Real"
parameter Integer n=1 "Dimension of signal vector";
replaceable type SignalType = Real "type of signal" ;
input SignalType signal[n] "Real input signals";
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end InPort;

model mySignalVoltage
extends Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.OnePort;
Modelica.Blocks.Interfaces.InPort inPort;
ActSignal styr;

equation
inPort.signal[1] = v;
v = styr.act;

end mySignalVoltage;

model myInertia "roterande komponent i 1D med tröghetsmoment"
extends Modelica.Mechanics.Rotational.Interfaces.Rigid;
ReadSignal out;
parameter SIunits.Inertia J=1 "tröghetsmoment";
SIunits.AngularVelocity w "vinkelhastighet";
SIunits.AngularAcceleration a "vinkelacceleration";

equation
w = der(phi);
a = der(w);
J*a = flange_a.tau + flange_b.tau;
out.read = w;

end myInertia;

model mypid
parameter Real K = 30;
parameter Real Ti = 3;
parameter Real Td = 1;
ReadSignal cIn; //sensor, connector
ActSignal cOut; //aktuator, connector
parameter Real ref = 0.5; //referens
Real fel;
Real outCtr; //styrsignal;
Real x;
Real y;

equation
?
end mypid;

connector ReadSignal
Real read;

end ReadSignal;

connector ActSignal
Real act;

end ActSignal;

model EMF
parameter Real k = 1;
Modelica.SIunits.Voltage v;
Modelica.SIunits.Current i;
Modelica.SIunits.AngularVelocity w;
Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.PositivePin p;
Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.NegativePin n;
Modelica.Mechanics.Rotational.Interfaces.Flange_b flange_b;

equation
v = p.v - n.v;
0 = p.i + n.i;
i = p.i;
w = der(flange_b.phi);
k*w = v;
flange_b.tau = -k*i;

end EMF;

Svar

****************************************************************************
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model mypid
parameter Real K = 30;
parameter Real Ti = 3;
parameter Real Td = 1;
ReadSignal cIn; //sensor, connector
ActSignal cOut; //aktuator, connector
parameter Real ref = 0.5; //referens
Real fel;
Real outCtr; //styrsignal;
Real x;
Real y;

equation
fel = ref - cIn.read;
cOut.act = outCtr;
der(x) = fel/Ti;
y = Td*der(fel);
outCtr = K*(fel + x + y);

end mypid;

model dcmotor
Resistor r1;
Inductor i1;
mySignalVoltage sv;
EMF e;
Modelica.Electrical.Analog.Basic.Ground g;
myInertia iner;
mypid m;

equation
connect(r1.n, i1.p);
connect(sv.p, r1.p);
connect(sv.n, g.p);
connect(g.p, e.n);
connect(e.p,i1.n);
connect(e.flange_b,iner.flange_a);
connect(iner.out, m.cIn);
connect(sv.styr,m.cOut);

end dcmotor;
****************************************************************************

A.2 Framkoppling från referenssignal

Uppgift

Nedanstående Modelica-kod beskriver systemet G återkopplat med PID-regulatorn F.

model framkoppkling

Real x1,x2;
Real p1,p2,p3;
Real us;
Real e;
Real ref,y;
equation

//////////////////////G////////
der(p1) = -5*p1+p2+0;
der(p2) = -14*p1+p3+10*us;
der(p3) = -24*p1+20*us;
y=p1;
///////////////////////////////

///////////////////////F///////
der(x1)=-10*x1+x2-50.67*e;
der(x2)=53.3*e;
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us=7.11*e+x1;
///////////////////////////////

error=ref-y;
ref=if time<1 then 0 else 1;

end framkoppling;

Övningen går nu ut på att komplettera ovanstående modell med referensmodellen Gm och framkop-
plingslänken Ff enligt figur 2.2.

Svar

****************************************************************************
model framkoppling

Real x1,x2;
Real i1,i2,i3;
Real p1,p2,p3;
Real us,u,uf;
Real e;
Real ref,y;
Real yr,yrp;
equation

der(yr)=yrp;

//////////////////////////////G///////////
der(p1) = -5*p1+p2+0;
der(p2) = -14*p1+p3+10*u;
der(p3) = -24*p1+20*u;
y=p1;

//////////////////////////////////////////

//////////////////////////////F//////////
der(x1)=-10*x1+x2-50.67*e;
der(x2)=53.3*e;

us=7.11*e+x1;
///////////////////////////////////////////

der(yrp)+20*yrp+100*yr=100*ref; //Gm

///////////////////////////Ff/////////////
der(i1)=-22*i1+i2-170*ref;
der(i2)=-140*i1+i3-1260*ref;
der(i3)=-200*i1-1760*ref;

uf=10*ref+i1;
////////////////////////////////////////////

u=us+uf;
e=yr-y;
ref=if time<1 then 0 else 1;

end framkoppling;
****************************************************************************
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A.3 Inverterad pendel

Uppgift a

Den här övningen går ut på att reglera en inverterad pendel. Pendeln har längden h, massan m och
således ett tröghetsmoment J = mL2/3 eftersom stången är fästad i ena änden. Vi är intresserade av
vinkeln från pendeln till vertikalplanet och sätter detta tillstånd till x1 och dess vinkelhastighet till
x2.

Vi vill reglera pendeln med tillståndsåterkoppling men eftersom vi bara kan mäta vinkeln måste en
observatör skapas för att få en skattning av vinkelhastigheten.

Komplettera nedanstående modell med en observatör samt tillståndsåterkoppling. Optimala K- och
L-matriser har tagits fram för de givna värdena på L, m och J och anges i modellen nedan.

model pendobs
parameter Real m=1;
parameter Real J=m*h^2/3;
parameter Real h=2;
parameter Real g=9.81;
parameter Real pi=3.14159265;
parameter Real ref = 2.0;
Real x1(start=1);
Real x2(start=0);
Real x1hat(start=1);
Real x2hat(start=0.5);
parameter Real L[1,2]={{32.6386, 32.9702}};
parameter Real K[2,1]={{4.07122}, {11.0499}};

equation
der(x1) = x2;
der(x2) = x1*(h/2)*m*g/J + styr/J;
end pendobs;

Svar

****************************************************************************
model pendobs

parameter Real m=1;
parameter Real J=m*h^2/3;
parameter Real h=2;
parameter Real g=9.81;
parameter Real pi=3.14159265;
parameter Real r = 3;
Real styr;
Real x1(start=1);
Real x2(start=0);
Real x1hat(start=1);
Real x2hat(start=0.5);

parameter Real L[1,2]={{32.6386, 32.9702}};
parameter Real K[2,1]={{4.07122}, {11.0499}};

equation
styr = -L[1,1]*x1 - L[1,2]*x2hat + (L[1,1]-(h/2)*m*g)*r;

der(x1) = x2;
der(x2) = x1*(h/2)*m*g/J + styr/J;

//observatör/////////////////////////////////////////
der(x1ska) = x2hat + K[1,1]*(x1 - x1hat);
der(x2ska) = x1hat*(h/2)*m*g/J + styr/J + K[2,1]*(x1 - x1hat);

end pendobs;
****************************************************************************
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Uppgift b

Modellen och observatören i del 1 vill vi nu göra diskret - gör det. Approximera derivata med Euler-
bakåt enligt der(x1)=(x1-pre(x1))/Ts. Periodtiden Ts kan väljas till 0.01s

Svar

****************************************************************************
model pendobs

parameter Real m=1;
parameter Real J=m*h^2/3;
parameter Real h=2;
parameter Real g=9.81;
parameter Real pi=3.14159265;
parameter Real r = 2.2;
parameter Real Ts = 0.01;
Real styr(start=0);
Real x1(start=1);
Real x2(start=0);
Real x1hat(start=1);
Real x2hat(start=0.5);
parameter Real L[1,2] = {{32.6386, 32.9702}};
parameter Real K[2,1] = {{4.07122}, {11.0499}};

equation
when sample(0,Ts) then
styr = -L[1,1]*x1 - L[1,2]*x2hat + (L[1,1]-(h/2)*m*g)*r;

x1 = pre(x1) + Ts*pre(x2);
x2 = pre(x2) + Ts*pre(x1)*(h/2)*m*g/J + Ts*pre(styr)/J;
//observatör/////////////////////////////////
x1hat = pre(x1hat) + Ts*pre(x2hat) +
Ts*pre(K[1,1])*(pre(x1) - pre(x1hat));
x2hat = pre(x2hat) + Ts*pre(styr)/J + Ts*pre(x1hat)*(h/2)*m*g/J +
Ts*pre(K[2,1])*(pre(x1) - pre(x1hat));
end when;

end pendobs;
****************************************************************************

Uppgift c

Vi vill nu ta modellen från del2 och lägga till brus. Bruset skapas med funktionen skapa_brus som
loadas genom att evaluera nedanstående cell.

Tips: Deklarera en variabel som kan sättas till det som returneras av skapa_brus().

Funktionen skapa_brus är skriven i C-kod och hämtas in till Modelica som en sk extern funktion
med följande kod:

function skapa_brus
output Real result;
protected
external "C" annotation(Include="#include \"skapa_brus.c\"");
end skapa_brus;

Svar

****************************************************************************
model pendobs

parameter Real m=1;
parameter Real J=m*h^2/3;
parameter Real h=2;
parameter Real g=9.81;
parameter Real pi=3.14159265;
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parameter Real r = 3;
parameter Real Ts = 0.01;
Real styr(start=0);
Real x1(start=1);
Real x2(start=0);
Real x1hat(start=1.3);
Real x2hat(start=0.5);
parameter Real L[1,2] = {{32.6386, 32.9702}};
parameter Real K[2,1] = {{4.07122}, {11.0499}};
Real brus;

equation
brus = skapa_brus();

when sample(0,Ts) then
styr = -L[1,1]*(x1+brus) - L[1,2]*x2hat + (L[1,1]-(h/2)*m*g)*r;

x1 = pre(x1) + Ts*pre(x2);
x2 = pre(x2) + Ts*pre(x1)*(h/2)*m*g/J + Ts*pre(styr)/J;
//observatör/////////////////////////////////
x1hat = pre(x1hat) + Ts*pre(x2hat) + Ts*pre(K[1,1])*(pre(x1) +
brus - pre(x1hat));
x2hat = pre(x2hat) + Ts*pre(styr)/J + Ts*pre(x1hat)*(h/2)*m*g/J +
Ts*pre(K[2,1])*(pre(x1) + brus - pre(x1hat));
end when;

end pendobs;
****************************************************************************

A.4 Tanksystem

Uppgift

Komplettera koden nedan som beskriver blocket Obsevatör + styrsignalberäkning i fig 3.11.

model observer
annotation(Diagram(coordinateSystem(extent={{-(148.5),-(105.0)},
{148.5,105.0}},
preserveAspectRatio=true, initialScale=0.1, grid={10,10})));
input Real x1,x2;
Real x1h(start=1.274215);
Real x2h(start=1.274215);
Real x3h(start=0);
Real x4h(start=0);
parameter Real[2,1] ref=[2;2];
parameter Real[2,1] refmod=[ref[1,1] - stat[1,1];ref[2,1] - stat[2,1]];
parameter Real[2,1] stat=[1.274215;1.274215];
Real[2,1] y;
Real[4,1] xh;
Real[4,4] S;
Real[4,4] P;
Real[4,4] A;
Real[4,2] B;
Real[2,4] C;
Real[4,2] K;
output Real[2,1] u;
Real[2,1] uh;
Real[2,4] L;
Real[2,2] Lr;
parameter Real[2,2] Q1=[1,0;0,1];
parameter Real[2,2] Q2=[1,0;0,1];
con1 c1;
con2 c2;
parameter Real umax=5;

equation
c1.y1 - stat[1,1]=x1;
c1.y2 - stat[2,1]=x2;
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c2.u1=u[1,1] + 1;
c2.u2=u[2,1] + 1;
A={{-(0.03924),0,0.0560571,0},{0,-(0.03924),0,0.0560571},
{0,0,-(0.0560571),0},{0,0,0,-(0.0560571)}};
B={{0.03,0},{0,0.03},{0,0.07},{0.07,0}};
C={{1,0,0,0},{0,1,0,0}};
S={{3497.84,3470.43,-(7548.02),-(7562.9)},
{3470.43,3497.84,-(7562.9),-(7548.02)},
{-(7548.02),-(7562.9),16412.7,16402.7},
{-(7562.9),-(7548.02),16402.7,16412.7}};
P={{0.0,0.0,0.0,0.0},{0.0,0.096153,0.0946229,0.00510023},
{0.0,0.0946229,0.093343,0.00426621},
{0.0,0.00510023,0.00426621,0.00278007}};
xh={{x1h},{x2h},{x3h},{x4h}};
y={{x1},{x2}};
K={{0.687759,0.687759},{0.687759,0.687759},{0.0262125,0.0262125},
{0.0262125,0.0262125}};
der(xh)=A*xh + B*u + K*y - K*C*xh;
L={{10.4897,19.9467,-(7.84041),9.46573},
{19.9467,10.4897,9.46573,-(7.84041)}};
Lr={{-(0.00638905),31.6316},{31.6316,-(0.00638905)}};

your code here...

end observer;

Svar

****************************************************************************
model observer

annotation(Diagram(coordinateSystem(extent={{-(148.5),-(105.0)},
{148.5,105.0}},
preserveAspectRatio=true, initialScale=0.1, grid={10,10})));
input Real x1,x2;
Real x1h(start=1.274215);
Real x2h(start=1.274215);
Real x3h(start=0);
Real x4h(start=0);
parameter Real[2,1] ref=[2;2];
parameter Real[2,1] refmod=[ref[1,1] - stat[1,1];ref[2,1] - stat[2,1]];
parameter Real[2,1] stat=[1.274215;1.274215];
Real[2,1] y;
Real[4,1] xh;
Real[4,4] S;
Real[4,4] P;
Real[4,4] A;
Real[4,2] B;
Real[2,4] C;
Real[4,2] K;
output Real[2,1] u;
Real[2,1] uh;
Real[2,4] L;
Real[2,2] Lr;
parameter Real[2,2] Q1=[1,0;0,1];
parameter Real[2,2] Q2=[1,0;0,1];
con1 c1;
con2 c2;
parameter Real umax=5;

equation
c1.y1 - stat[1,1]=x1;
c1.y2 - stat[2,1]=x2;
c2.u1=u[1,1] + 1;
c2.u2=u[2,1] + 1;
A={{-(0.03924),0,0.0560571,0},{0,-(0.03924),0,0.0560571},
{0,0,-(0.0560571),0},{0,0,0,-(0.0560571)}};
B={{0.03,0},{0,0.03},{0,0.07},{0.07,0}};
C={{1,0,0,0},{0,1,0,0}};
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S={{3497.84,3470.43,-(7548.02),-(7562.9)},
{3470.43,3497.84,-(7562.9),-(7548.02)},
{-(7548.02),-(7562.9),16412.7,16402.7},
{-(7562.9),-(7548.02),16402.7,16412.7}};
P={{0.0,0.0,0.0,0.0},{0.0,0.096153,0.0946229,0.00510023},
{0.0,0.0946229,0.093343,0.00426621},
{0.0,0.00510023,0.00426621,0.00278007}};
xh={{x1h},{x2h},{x3h},{x4h}};
y={{x1},{x2}};
K={{0.687759,0.687759},{0.687759,0.687759},{0.0262125,0.0262125},
{0.0262125,0.0262125}};
der(xh)=A*xh + B*u + K*y - K*C*xh;
L={{10.4897,19.9467,-(7.84041),9.46573},
{19.9467,10.4897,9.46573,-(7.84041)}};
Lr={{-(0.00638905),31.6316},{31.6316,-(0.00638905)}};
uh=(-(L*xh)) + Lr*refmod;
u[1,1]=if uh[1,1] > 0 and uh[1,1] < umax then uh[1,1] else
if uh[1,1] < 0 then 0 else umax;

u[2,1]=if uh[2,1] > 0 and uh[2,1] < umax then uh[2,1] else
if uh[2,1] < 0 then 0 else umax;

end observer;
****************************************************************************

A.5 Robotarm (kinematisk loop)

Uppgift

Regulatorn för robotarmen finns beskriven i 3.5.1 och övningen går ut på att implementera koden för
denna i MathModelica. Alltså skriv klart koden som ska finnas i regulatortwoouts i fig 3.7. Följande
skelett kan användas.

block Regulatortwoout "Multiple Input Multiple Output
continuous control block"

extends Modelica.Blocks.Interfaces.BlockIcon;
parameter Integer nin=9 "Number of inputs";
parameter Integer nout=2 "Number of outputs";
annotation(Documentation(info="<HTML>

<p>
Block has a continuous Real input and a continuous Real output signal vector.
The signal sizes of the input and output vector may be different.
</p>
</HTML>
"), Icon(coordinateSystem(extent={{-(100),100},{100,-(100)}},
preserveAspectRatio=true, initialScale=0.1, grid={10,10})),
Diagram(coordinateSystem(extent={{-(100),100},{100,-(100)}},
preserveAspectRatio=true, initialScale=0.1, grid={10,10})));

Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput u[nin]
"Connector of Real input signals"
annotation(Placement(visible=true,
transformation(origin={-(120),0}, extent={{-(20),-(20)},{20,20}},
rotation=0),
iconTransformation(origin={-(120),0},
extent={{-(20),-(20)},{20,20}}, rotation=0)));

Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput y[nout]
"Connector of Real output signals" annotation(Placement(visible=true,
transformation(origin={110,0}, extent={{-(10),-(10)},{10,10}}, rotation=0),
iconTransformation(origin={110,0},
extent={{-(10),-(10)},{10,10}}, rotation=0)));

Real[2,2] A;
Real[2,2] B;
parameter Real[2,2] I=[1,0;0,1];
parameter Real xref=1.2;
parameter Real yref=1.2;
parameter Real L1=1;
parameter Real L2=1;
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parameter Real K=70;
parameter Real Ti=5;
parameter Real Td=5;
Real[2,1] e;
Real[2,1] v;
Real posAx3,posAy3,posAz3,posBx3,posBy3,posBz3,posAx4,posAy4,posAz4;
Real v1,v2;
Real I1,I2,D1,D2;

equation
posBx3=u[1];
posBy3=u[2];
posBz3=u[3];
posAx4=u[4];
posAy4=u[5];
posAz4=u[6];
posAx3=u[7];
posAy3=u[8];
posAz3=u[9];

your code here...

end Regulatortwoout;

Svar

****************************************************************************
block Regulatortwoout "Multiple Input Multiple Output
continuous control block"

extends Modelica.Blocks.Interfaces.BlockIcon;
parameter Integer nin=9 "Number of inputs";
parameter Integer nout=2 "Number of outputs";
annotation(Documentation(info="<HTML>

<p>
Block has a continuous Real input and a continuous Real output signal vector.
The signal sizes of the input and output vector may be different.
</p>
</HTML>
"), Icon(coordinateSystem(extent={{-(100),100},{100,-(100)}},
preserveAspectRatio=true, initialScale=0.1,
grid={10,10})), Diagram(coordinateSystem(extent={{-(100),100},{100,-(100)}},
preserveAspectRatio=true, initialScale=0.1, grid={10,10})));
Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput u[nin]
"Connector of Real input signals"
annotation(Placement(visible=true, transformation(origin={-(120),0},
extent={{-(20),-(20)},{20,20}}, rotation=0),
iconTransformation(origin={-(120),0},
extent={{-(20),-(20)},{20,20}}, rotation=0)));
Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput y[nout]
"Connector of Real output signals"
annotation(Placement(visible=true, transformation(origin={110,0},
extent={{-(10),-(10)},{10,10}}, rotation=0),
iconTransformation(origin={110,0},
extent={{-(10),-(10)},{10,10}}, rotation=0)));

Real[2,2] A;
Real[2,2] B;
parameter Real[2,2] I=[1,0;0,1];
parameter Real xref=1.2;
parameter Real yref=1.2;
parameter Real L1=1;
parameter Real L2=1;
parameter Real K=70;
parameter Real Ti=5;
parameter Real Td=5;
Real[2,1] e;
Real[2,1] v;
Real posAx3,posAy3,posAz3,posBx3,posBy3,posBz3,posAx4,posAy4,posAz4;
Real v1,v2;
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Real kl1,kl2,kl3,kl4;
Real I1,I2,D1,D2;

equation
der(I1)=e[1,1]/Ti;
der(I2)=e[2,1]/Ti;
D1=Td*der(e[1,1]);
D2=Td*der(e[2,1]);
kl1=posAz4 - posBz3;
kl2=posAz3 - posBz3;
kl3=posBx3 - posAx4;
kl4=posBx3 - posAx3;
e[1,1]=xref - posBx3;
e[2,1]=yref - posBz3;
posBx3=u[1];
posBy3=u[2];
posBz3=u[3];
posAx4=u[4];
posAy4=u[5];
posAz4=u[6];
posAx3=u[7];
posAy3=u[8];
posAz3=u[9];
v1=Modelica.Math.atan2(posAx3, posAz3);
v2=Modelica.Math.atan2(posAx4, posAz4);
v[1,1]=K*(e[1,1] + I1 + D1)*B[1,1] + K*(e[2,1] + I2 + D2)*B[1,2];
v[2,1]=K*(e[1,1] + I1 + D1)*B[2,1] + K*(e[2,1] + I2 + D2)*B[2,2];
B[1,1]=-(kl4/((kl2*kl3 - kl1*kl4)*L1));
B[1,2]=kl2/((kl2*kl3 - kl1*kl4)*L1);
B[2,1]=kl3/((kl2*kl3 - kl1*kl4)*L1);
B[2,2]=-(kl1/((kl2*kl3 - kl1*kl4)*L1));
y[1]=v[1,1];
y[2]=v[2,1];

end Regulatortwoout;
****************************************************************************

A.6 Inverterad 3D-pendel

Uppgift

Övningen går ut på att givet systemet i 3.21 ändra i koden för myRegulator så att en lyckad uppsving
erhålls. Det är bara parametrarna switchvalue och energymultiplier som egentligen behöver ändras.
Se koden för myRegulator nedan:

block myRegulator "Multiple Input Single Output
continuous control block"

extends Modelica.Blocks.Interfaces.BlockIcon;
parameter Integer nin=12 "Number of inputs";
annotation(Documentation(info="<HTML>

<p>
Block has a vector of continuous Real input signals and
one continuous Real output signal.
</p>
</HTML>
"), Icon(coordinateSystem(extent={{-(100),100},{100,-(100)}},
preserveAspectRatio=true,
initialScale=0.1, grid={10,10})),
Diagram(coordinateSystem(extent={{-(100),100},{100,-(100)}},
preserveAspectRatio=true,
initialScale=0.1, grid={10,10})));

Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput u[nin]
"Connector of Real input signals"
annotation(Placement(visible=true,
transformation(origin={-(120),0},
extent={{-(20),-(20)},{20,20}}, rotation=0),

iconTransformation(origin={-(120),0},
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extent={{-(20),-(20)},{20,20}}, rotation=0)));
Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput y "Connector of Real output signal"
annotation(Placement(visible=true, transformation(origin={110,0},
extent={{-(10),-(10)},{10,10}}, rotation=0),
iconTransformation(origin={110,0}, extent={{-(10),-(10)},{10,10}},
rotation=0)));
parameter Real L1=1;
parameter Real L2=1;
parameter Real L3=1;
parameter Real m1=0.1*0.1*L1*7700;
parameter Real m2=0.1*0.1*L2*7700;
parameter Real m3=0.1*0.1*L3*7700;
parameter Real maxtotalE=m3*g*L3;
parameter Real upperElevel=maxtotalE*1.7;
parameter Real lowerElevel=maxtotalE*0.3;
parameter Real g=9.81;
parameter Real[4,1] r=[0;0;0;0];
Real p11,p12,p13,p21,p22,p23,vtot1,vtot2;
Real[4,1] x;
parameter Real[1,4] L={{-(31.6228),-(4793.17),-(127.254),-(472.879)}};
parameter Real[1,4] Lr={{-(31.65),0,0,0}};
Real h;
Real J2A,J3g;
Real[1,1] y1;
Real[3] vechelp;
Real proj;
Real h2,h3;
Real[3] vec1,vec2,vec3;
parameter Real maxmoment=500;
Real switchvalue(start=100);
parameter Real ctr_change=1;
Real kineticEbar2;
Real kineticEbar3;
Real potentialEbar3;
Real totalEbar1;
Real totalEbar2;
Real totalEbar3;
Real totalE;
Real[3] vg3;
Real ytest;
Boolean hjalp1;
Boolean hjalp1inv;
Boolean hjalp2;
Boolean hjalp2inv;
Boolean hjalp3;
Boolean hjalp3inv;
Boolean hjalp2h;
Boolean hjalp2invh;
Boolean updateenergy;
parameter Real energymultiplier=1.5;
Real switch_at_pos(start=1);
Real switch_at_neg(start=1);
Real t(start=0.5);
Real t2(start=0.5);
Boolean dd;
Real dd2(start=1);

equation
J2A=m2*L2^2/3;
J3g=m3*L3^2/12;
vg3={p21 + (p11 - p21)/2,p22 + (p12 - p22)/2,p23 + (p13 - p23)/2};
kineticEbar2=1/2*J2A*(u[10]^2 + u[11]^2 + u[12]^2);
kineticEbar3=1/2*m3*(der(vg3[1])^2 + der(vg3[2])^2 + der(vg3[3])^2) +
1/2*J3g*(u[4]^2 + u[5]^2 + u[6]^2);
potentialEbar3=m3*g*(vg3[2] - L1/2);
totalEbar1=0;
totalEbar2=kineticEbar2;
totalEbar3=kineticEbar3 + potentialEbar3;
totalE=totalEbar1 + totalEbar2 + totalEbar3;
der(switch_at_pos)=0;
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der(switch_at_neg)=0;
der(switchvalue)=0;
der(t)=0;
der(t2)=0;
h=sqrt((u[1] - u[7])^2 + (u[3] - u[9])^2);
h2=sqrt(u[4]^2 + u[6]^2);
h3=sqrt(u[4]^2 + u[5]^2 + u[6]^2);
vechelp[1]=u[7]/sqrt(u[7]^2 + u[8]^2 + u[9]^2);
vechelp[2]=u[8]/sqrt(u[7]^2 + u[8]^2 + u[9]^2);
vechelp[3]=u[9]/sqrt(u[7]^2 + u[8]^2 + u[9]^2);
p11=u[1];
p12=u[2];
p13=u[3];
p21=u[7];
p22=u[8];
p23=u[9];
vec1={u[7],0,u[9]};
vec2={0,1,0};
vec3=cross(vec1, vec2);
vtot1=sqrt(der(p11)^2 + der(p12)^2 + der(p13)^2);
vtot2=sqrt(der(p21)^2 + der(p22)^2 + der(p23)^2);
proj=((u[1] - u[7])*vec3[1] + (u[2] - u[8])*vec3[2] +
(u[3] - u[9])*vec3[3])/(sqrt((u[1] -
u[7])^2 + (u[2] - u[8])^2 + (u[3] - u[9])^2)*sqrt(vec3[1]^2 +
vec3[2]^2 + vec3[3]^2));

x[1,1]=-(Modelica.Math.atan2(u[9], u[7]));
x[2,1]=if proj > 0 then -(Modelica.Math.atan2(h, u[2] - u[8])) else
Modelica.Math.atan2(h, u[2] - u[8]);

x[3,1]=u[11];
x[4,1]=-(u[4]);
y1=(-(L*x)) + Lr*r;
y=(t + 0.5)*ytest;
updateenergy=if totalE > switchvalue then true else false;
when edge(updateenergy) and totalE > switchvalue or edge(hjalp3) then

reinit(switchvalue, dd2*energymultiplier*switchvalue);
end when;
when edge(updateenergy) and x[2,1] < 0 and ytest > 0 then

reinit(switch_at_neg, -(switch_at_neg));
end when;
when edge(updateenergy) and x[2,1] > 0 and ytest < 0 then

reinit(switch_at_pos, -(switch_at_pos));
end when;
hjalp1=if totalE > upperElevel then true else false;
hjalp2=if totalE > lowerElevel then true else false;
hjalp1inv=if totalE > upperElevel then false else true;
hjalp2inv=if totalE > lowerElevel then false else true;
hjalp3=if t > 0 then true else false;
hjalp3inv=if t > 0 then false else true;
hjalp2h=if totalE > lowerElevel*1.01 then true else false;
hjalp2invh=if totalE > lowerElevel*1.01 then false else true;
dd=if t2 > 0 then true else false;
dd2=if dd and not hjalp3 then 100/switchvalue else 1;
when hjalp3 and edge(hjalp1) or hjalp3inv and edge(hjalp2inv) then

reinit(t, -(t));
end when;
when hjalp3 and edge(hjalp1) or hjalp3inv and edge(hjalp2invh) then

reinit(t2, -(t2));
end when;
if x[2,1] > ctr_change or x[2,1] < -(1) then

ytest=switch_at_pos*switch_at_neg*maxmoment;
else

ytest=if y1[1,1] > maxmoment then maxmoment else if y1[1,1] <
-(maxmoment) then -(maxmoment) else y1[1,1];

end if;
end myRegulator;



Bilaga B

Övrig kod

B.1 Beräkning av återkopplingsmatrisen L och ob-
servatörsförstärkningen K i Mathematica för
demoexempel 3 - Inverterad pendel

Systemmatriserna med parametrar förs in:

H = 1; m = 1; J = m*L^2/3;

sysA = {{0, 1},{H*m/(2*J), 0}};
sysC = {{1, 0}};
sysM = sysC;
sysD = {{0}};

Straffmatriser Q1 och Q2, störningsintensiteter för v1 och v2 i (3.2) samt matrisen N definieras. N
beskriver hur systemstörningen v1 påverkar systemet:

Q1 = DiagonalMatrix[{1000, 1000}]; Q2 = DiagonalMatrix[{1}];
R1 = {{0.01}}; R12 = {{0}}; R2 = {{0.01,0},{0,0.01}}; sysN = {{1},{1},{0},{0}};

L och K beräknas:

P = SolveAREP[sysA, sysC, sysN, R1, R2];
K = Dot[P, Transpose[sysC], Inverse[R2]](

4.07122
11.0499

)
S = SolveARES[sysA, sysB, sysM, Q1, Q2];
L = Dot[Inverse[Q2], Transpose[sysB], S](

32.6386 32.9702
)

82



B.2 Beräkning av återkopplingsmatris L och observatörsförstärkning K
i Mathematica för demoexempel 4 - Tanksystem 83

B.2 Beräkning av återkopplingsmatris L och ob-
servatörsförstärkning K i Mathematica för
demoexempel 4 - Tanksystem

Vi tänker oss här alltså att vi kan mäta både x1 och x2 och ingen direkt påverkan av u1 och u2 på
utsignalen. Regulatorberäkningen sker här för enkelhets skull i Mathematica. Vi för systemet tillsam-
mans med ovanstående information i Mathematica:

sysA = {{-0.03924,0,0.0560571,0},{0,-0.03924,0,0.0560571},{0,0,-0.0560571,0},{0,0,0,-0.0560571}};
sysB = {{0.03,0},{0,0.03},{0,0.07},{0.07,0}};
sysC = {{1,0,0,0},{0,1,0,0}};
sysM = sysC;
sysD = {{0}};

Straffmatriser Q1 och Q2, störningsintensiteter för v1 och v2 i (3.12) samt matrisen N definieras.
N beskriver hur systemstörningen v1 påverkar systemet:

Q1 = DiagonalMatrix[{1000, 1000}]; Q2 = DiagonalMatrix[{1, 1}];
R1 = {{0.01}}; R12 = {{0}}; R2 = {{0.01,0},{0,0.01}}; sysN = {{1},{1},{0},{0}};

Observatörsförstärkningen beräknas. Här används Dot[] för matrismultiplikation eftersom operatorn
"." är överlagrad av Mathmodelica pga att "." ska kunna användas i Modelica-kod:

P = SolveAREP[sysA, sysC, sysN, R1, R2];
K = Dot[P, Transpose[sysC], Inverse[R2]](

0.687759 0.687759
0.687759 0.687759

0.0262125 0.0262125
0.0262125 0.0262125

)
S beräknas utifrån riccatiekvationen ATS + SA+MTQ1M − SBQ−1

2 B
TS = 0:

S = SolveARES[sysA, sysB, sysM, Q1, Q2]

Återkopplingsmatrisen L beräknas:

L = Dot[Inverse[Q2], Transpose[sysB], S](
10.4897 19.9467 −7.84041 9.46573
19.9467 10.4897 9.46573 −7.84041

)


