
Inledning till reglerteknik

Vad är reglerteknik?

Generellt kan Syftet med reglerteknik sägas vara att styra n̊agot för att uppn̊a
ett önskat beteende. Exempelvis kan det handla om att h̊alla temperaturen
konstant hos vattnet i en beh̊allare (eller vattentank). För det första m̊aste
det d̊a finnas n̊agon möjlighet att mäta temperaturen hos vattnet. För det
andra m̊aste det finnas n̊agot sätt att värma vattnet. För detta krävs det
dels n̊agon temperaturgivare (termometer) och dels n̊agon värmekälla.

Manuell reglering

Den enklaste formen av reglering är att n̊agon kontrollerar om temperaturen
är p̊a det önskade värdet. Om temperaturen är för l̊ag ökar man värmen (ef-
fekten) s̊a att temperaturen börjar stiga. Om temperaturen är för hög stängs
värmen av helt eftersom som det är enda sättet att f̊a ner temperaturen om
det inte finns n̊agon möjlighet att kyla vattnet. Denna typ av reglering kallas
manuell reglering.

Automatisk reglering

Det är uppenbart att manuell reglering är en ganska opraktisk reglerform.
För att slippa detta arbete kan man istället försöka f̊a temperaturen att au-
tomatiskt h̊alla sig konstant p̊a det önskade värdet. Detta kallas för automa-

tisk reglering. Det som utför denna uppgift automatiskt benämns regulator.

System som en matematisk beskrivning av verkligheten

För att kunna konstruera och beräkna en regulator m̊aste uppvärmningen av
vattnet beskrivas p̊a n̊agot sätt s̊a att temperaturens utveckling kan förutsägas
om man vet hur mycket värme som tillförs vid varje tidpunkt. Eftersom det
är en viss tröghet fr̊an det att värmeeffekten ändras till att temperaturen
ändras s̊a m̊aste denna tröghet kunna beskrivas t.ex. med hjälp av fysik
och matematik. Inom reglertekniken inför man därför ett abstrakt begrepp,
nämligen system. Detta är n̊agot som har n̊agon egenskap som kan mätas
(vattnets temperatur i exemplet) och n̊agot som kan p̊averka denna egenskap
(värmeffekten i exemplet). I exemplet är det vattenbeh̊allaren som är sys-
temet. Det som kan mätas brukar kallas utsignal fr̊an systemet och det som
kan p̊averka utsignalen kallas för insignal. I Fig. 1 visas ett system med en
insignal och en utsignal.
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Figur 1: System med en insignal och en utsignal
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Figur 2: Process med styrsignal, mätsignal och störningar

Processen (det som ska regleras)

När det gäller system som ska regleras kallas ofta insignalen för styrsignal och
utsignalen för mätsignal. Det system som ska regleras brukar ofta kallas pro-
cess. Systemet (processen) utsätts för p̊averkan fr̊an omgivningen. D̊a denna
p̊averkan oftast försv̊arar regleringen kallas detta för störningar (se Fig. 2).
Störningarna kan t.ex. best̊a av variationer i temperaturen hos omgivningen
till vattenbeh̊allaren i exemplet.

Exempel p̊a reglersystem

Exemplet med temperaturregleringen ovan kan sammanfattas s̊a här:

M̊al: Konstant temperatur
Styrsignaler: Värmeeffekt
Mätsignaler: Vattnets temperatur
Störningar: Variationer i omgivningens temperatur

I en vattentank kan det istället vara niv̊an som ska regleras:

M̊al: Konstant niv̊a
Styrsignaler: Vattenflöde
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Mätsignaler: Vattnets niv̊a
Störningar: Variationer i utflödet eller i inflödet

Det kan ocks̊a vara i ett hus som rumstemperaturen ska regleras:

M̊al: Konstant rumstemperatur
Styrsignaler: Värmeeffekt fr̊an en radiator (värmeelement)
Mätsignaler: Rumstemperaturen
Störningar: Fönster öppnas, Temperaturomslag utomhus, Matlagning (varmare)

Farth̊allare i bil:

M̊al: Konstant hastighet
Styrsignaler: Gasreglage
Mätsignaler: Bilens hastighet
Störningar: Motvind, varierande väglag, uppförbacke

Dusch utan blandare

M̊al: Konstant temperatur och flöde
Styrsignaler: Kallvattenkran och varmvattenkran
Mätsignaler: Temperatur och flöde
Störningar: N̊agon spolar vatten i köket, annan dusch används samtidigt

Drönare (quadcopter)

M̊al: Stilla (hastighet=0) och p̊a konstant höjd
Styrsignaler: Fyra motorspänningar (rotorerna)
Mätsignaler: Gyrosignaler (3 axlar), accelerometersignaler (3 axlar)
Störningar: Vind, f̊aglar, bollar, extralast

Öppen styrning

För att reglera systemet behövs, som tidigare nämnts, en regulator. Regula-
torn ger ut en lämplig styrsignal för att kunna uppfylla m̊alet med reglerin-
gen. Det önskade värdet brukar kallas för börvärde. Den uppmätta signalen
kallas även för ärvärde. Man kan välja att inte alls bry sig om vad ärvärdet
är för att bestämma styrsignalen. Detta kallas öppen styrning (se Fig. 3).
Nackdelen med denna typ av styrning är naturligtvis att ärvärdet kan driva
iväg hur mycket som helst eftersom regulatorn inte f̊ar n̊agon information om
vad som händer med ärvärdet.
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Figur 3: Öppen styrning
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Figur 4: Sluten styrning

Sluten styrning och återkoppling

Genom att använda återkoppling fr̊an ärvärdet f̊ar regulatorn information om
hur ärvärdet reagerat p̊a styrningen och den kan därför kompensera för drift
och korrigera styrsignalen för att minska ärvärdets avvikelse fr̊an börvärdet.
Detta sätt att styra kallas för sluten styrning (se Fig. 4).

Exempel 1. Blockschemat i Fig. 5 visar uppvärmningen av ett hus med
en radiator försedd med termostatventil. Börvärdet är den önskade tem-

Ventil
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Ventilläge Flöde Värme

Figur 5: Temperaturreglering vid uppvärmningen av ett hus
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peraturen som ställs in p̊a termostatventilen p̊a radiatorn. Processen (re-
gleroblektet eller det som ska regleras) kan här sägas utgöras av radiatorn
och huset. Termostaten är egentligen b̊ade sensor (givare) och regulator i ett.
Ventilen kan betraktas som ett styrdon eller ställdon och ing̊ar egentligen inte
i regulatorn. Termostaten är direkt monterad p̊a en ventil (termostatventil),
vilken döljs av själva termostaten.

Lägg märke till att systemet p̊averkas av störningar som kommer in i olika
delar (delsystem) av processen. I radiatorn kan en störning best̊a i att vattnet
i tilledningen har en varierande temperatur. Husets temperatur kan t.ex.
p̊averkas av att utomhustemperaturen varierar. �

Regulatorns tv̊a uppgifter

En regulator ska lösa tv̊a olika problem:

• Reglerproblemet: Att h̊alla en viss storhet konstant trots ströningar.

• Servoproblemet: Att f̊a en viss storhet att följa en given referenssignal.

Referenssignalen utgörs av en funktion av tiden t.ex. en viss linje eller kurva
som ska följas. Ofta best̊ar referenssignalen av ett konstant värde som ibland
kan ändras. Det är detta konstanta värde som brukar kallas börvärde, vilket
allts̊a utgör ett specialfall av referenssignal.
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Olika typer av system

Ett generellt system kan ha m̊anga insignaler och m̊anga utsignaler som i
blockdiagrammet i Fig. 6. Ett s̊adant system kallas för ett MIMO-system
(MIMO = Multiple Inputs Multiple Outputs). I denna kurs ska vi emellertid

S

insignaler utsignaler

Figur 6: System med tv̊a insignaler och tre utsignaler

enbart behandla system med en insignal och en utsignal, s.k. SISO-system
(SISO = Single Input Single Output) som framg̊ar av Fig. 7. Med beteck-

S

insignal utsignal

u(t) y(t) = (Su)(t)

Figur 7: System med en insignal och en utsignal

ningen (Su)(t) menas helt enkelt systemet S:s svar p̊a insignalen u(t).

Statiska system

Ett system kallas statiskt om utsignalens värde vid en viss tidpunkt enbart
beror av insignalens värde vid samma tidpunkt. Det innebär att systemets
utsignal kan skrivas som y(t) = f(u(t)) där f är n̊agon reelvärd funktion av
en variabel. Man kan säga att ett statiskt system är utan minne eftersom
det inte ”kommer ih̊ag” n̊agot som hänt tidigare, dvs utsignalen y(t0) vid en
viss tidpunkt t = t0 är inte beroende av insignalen u(t) för t < t0 utan bara
av insignalens värde u(t0) vid samma tidpunkt t = t0.

Exempel 2. Ett system där utsignalen alltid är kvadraten p̊a insignalen vid
samma tidpunkt

y(t) = (u(t))2

är ett exempel p̊a ett system som är statiskt. �
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Dynamiska system

Ett dynamiskt system har egenskapen att utsignalen vid en viss tidpunkt
y(t0) beror av insignalens värden u(t) för t ≤ t0. Detta kan tolkas som att
ett s̊adant system ”har minne”, dvs systemet ”minns” vad som hände med
insignalen innan tiden t0.

Exempel 3. Ett system som beskrivs av sambandet

dy

dt
(t) + 2y(t) = 4u(t)

utgör ett dynamiskt system. Om u(t) är ett steg vid tiden t = 0 med höjden
ett s̊a blir utsignalen funktionen y(t) = 2(1 − e−2t) för t ≥ 0. Systemet har
en viss tröghet mot att dess utsignal ska ändra värde. �

Linjära system

System som uppfyller villkoret

S(c1u1(t) + c2u2(t)) = c1Su1(t) + c2Su2(t)

där c1 och c2 är konstanter, kallas linjära. Detta innebär speciellt att sys-
temets svar p̊a en summa av tv̊a olika insignaler är summan av de utsignaler
som respektive insignal var för sig in till systemet resulterar i (det motsvarar
specialfallet c1 = c2 = 1). Ett annat specialfall är att om insignalen blir
dubbelt s̊a stor s̊a blir även utsignalen fr̊an systemet dubbelt s̊a stor (spe-
cialfallet c1 = 2 och c2 = 0).

Exempel 4. Ett system som beskrivs av sambandet

dy

dt
(t) + 2y(t) = 4u(t)

utgör ett linjärt system. �

Exempel 5. Ett system som beskrivs av sambandet

dy

dt
(t) + 2y(t)(1− y(t)) = 4 sin u(t)

är inte linjärt. Ett s̊adant system kallas olinjärt. �

Exempel 6. Ett system som beskrivs av sambandet

y(t) = (u(t))3 sin u(t)

är ett olinjärt system som ocks̊a är statiskt. �
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Tidsinvarianta system

En annan grundläggande och viktig egenskap hos ett system är tidsinvarans.
Ett system är tidsinvariant om det alltid reagerar p̊a en viss insignal p̊a
samma sätt oberoende vid vilken tidpunkt som insignalen börjar p̊averka
systemet. Det innebär att om systemets svar p̊a en viss insignal u1(t) är
utsignalen y1(t) s̊a blir systemets utsignal y1(t−t0) om insignalen är u1(t−t0)
oberoende av fördröjningen t0 > 0. Detta kan illustreras genom att testa sys-
temet med den insignal som visas i Fig. 8. Om systemet är tidsinvariant skulle
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Figur 8: Insignal för test av tidsinvarians

utsignalen kunna se ut som framg̊ar av Fig. 9 Om ett system inte är tidsin-
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Figur 9: Utsignal om systemet är tidsinvariant

variant sägs det vara tidsvariabelt. Om systemets svar p̊a insignalen i Fig. 8
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ser ut som i Fig. 10 s̊a m̊aste systemet vara tidsvariabelt. Systemet reagerar
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Figur 10: Utsignal om systemet är tidsvariabelt

annorlunda p̊a den andra rektangelpulsen trots att denna är likadan som den
första. Dynamiken hos systemet har ändrat sig fr̊an att vara väldämpat till
att reagera mer svängigt.

Exempel 7. Systemet

dy

dt
(t) + 3y(t) = 4u(t)

är tidsinvariant (och linjärt). �

Exempel 8. Systemet

dy

dt
(t) + (2 + e−3t)y(t) = 4u(t)

är tidsvariabelt (och linjärt). �

Exempel 9. Systemet

dy

dt
(t) + (2 + e−3t)y(t) cos y(t) = 4u(t)(1− (y(t))2)

är tidsvariabelt och olinjärt. �
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