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Abstract

Level Control of Flotation Tanks at LKAB: Control
Design and Robustness Analysis

Kristina Wettainen

Flotation is one part of LKAB's refining process where 
minerals are separated from iron ore in cascade 
connected tanks. A good level control in the flotation 
tanks is vital to get a high recovery of the iron. 
Nominal and robust performance of different level 
controllers are compared in the study. Robust 
performance is analyzed for uncertainties in valve 
contants and for hysteresis in the valves. The results 
show that LQG control give better nominal 
performance than PI control. The robust performance 
is worse for the LQG controller than the PI controller 
for modelled uncertainties in valve contants. The 
robustness analysis also shows that LQG control is less 
sensitive to hysteresis in the valves compared to PI 
control. Thus, type of uncertainty affects different 
control strategies differently. 
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av min civilingenjörsutbildning inom Teknisk Fysik med inriktning Systemteknik
vid Uppsala universitet.

Jag vill först och främst tacka min handledare på LKAB, Esa Wikström för all
hjälp samt för möjligheten att jobba med ett roligt och givande examensarbete.
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LKAB för beskrivning av be�ntlig nivåreglering. Tack även till professor Alexan-
der Medvedev, min handledare på Uppsala Universitet för hjälp och synpunkter
kring arbetet.

Sammanfattning

Flotation är en del av LKAB:s förädlingsprocess där mineraler separeras från
järnmalmen i seriekopplade tankar. En god nivåhållning i �otationstankarna är
viktigt för att erhålla ett högt järnutbyte. Olika reglerstrategiers nominella och
robusta prestanda jämförs i studien. Robust prestanda undersöks vid osäker-
het i ventilkonstanter och hysteres i ventiler. Resultaten visar att LQG-reglering
ger bättre nominell prestanda än PI-reglering. Den robusta prestandan vid osä-
kerhet i ventilkonstanter är sämre för LQG-reglering jämfört med PI-reglering.
Robusthetsanalysen visar även att LQG-regulatorn är mindre känslig för hysteres
i ventiler än PI-regulatorn. Typen av osäkerhet inverkar sålunda olika på olika
reglerstrategier.
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Teckenförklaring

Förkortningar i rapporten

Förkortning Förklaring

KA2 Kiruna anrikningsverk 2
SISO Singular-Input-Singular-Output
MIMO Multiple-Inputs-Multiple-Outputs
LQG Linear Quadratic Gaussian
LGR Linear Quadratic Regulator

Notation inom reglerdesign

Symbol Förklaring

y Utsignal
u Insignal
r Referenssignal
e Reglerfelet r-y
x Tillståndsvektor
‖f‖2 H2-normen
‖f‖∞ H∞-normen
σ̄ Största singulära värdet
A,B,C Matriser i tillståndsform
E{y} Väntevärdet av y
Q1 Viktmatris på reglerfel
Q2 Viktmatris på styrinsats
Qe Viktmatris på integralen av reglerfel
R1 Intensiteterna för processbrus
R2 Intensiteterna för mätbrus
R12 Korskorrelation mellan mät- och processbrus
S Känslighetsfunktion
T Komplementära känslighetsfunktion
WS Viktfunktion

Notation inom �otationsmodellering

Symbol Förklaring

ρ Pulpdensitet (g/cm3)
Li Tankytans area över tank i (m2)
Qin Inkommande pulp�öde
Qut Utgående pulp�öde
a Ventilens öppningsarea (m2)
Ki Ventilationskonstant för ventil i (i = 1,2,...,5)
hi Nivåskillnaden över ventilen (m)
δhi Höjdskillnad mellan tank i och tank i+1(m)
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Kapitel 1

Inledning

1.1 Bakgrund

Loussavaara Kirunavaara Aktiebolag (LKAB) är en världsledande producent av
förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning. En viktig del i företagets fram-
gångsrecept har varit att automatisera delar av verksamheten; allt i från borrning
i gruvan till förädling. Automatiseringen har gjort det enklare att möta kundernas
behov eftersom det bidrar till en jämnare och bättre produktkvalitet. Flotationen
är en del av förädlingsprocessen där malmen renas från fosfor. Flotationsanlägg-
ningen i Kiruna anrikningsverk 2 (KA2) består av sex seriekopplade tankar där
pulp (malmkoncentrat blandat med vatten) pumpas in till första tanken och
rinner sedan genom de andra tankarna med hjälp av självtryck. Genom att till-
sätta reagenser och luft i tankarna bildas ett skum med de oönskade mineralerna
ovanpå pulpen. Genom att reglera pulpnivåerna rinner skummet över kanten på
tankarna. Pulpnivåerna regleras med hjälp av två ventiler och en nivågivare till
respektive tank. Nivåhållningen är kritisk eftersom den direkt påverkar andelen
fosfor och järn i utgående pulp�öde från �otationen. En intern LKAB-studie [1]
visar att nivåhållningen i �otationsanläggningen i KA2 är bristande speciellt vid
störningar på ingående pulp�öde. Detta projekt handlar om olika åtgärder för
att förbättra regleringen av pulpnivåerna i �otationstankarna.

1.2 Mål och syfte

Syftet med detta projekt är att öka förståelsen för hur pulpnivåerna i �otations-
tankarna bör regleras samt vilka egenskaper hos komponenter kopplade till pro-
cessen som är kritiska för nivåregleringen. En stabilare nivåreglering kan i sin tur
leda till högre utbyte, jämnare produktkvalitet och minskade kostnader [2]. Re-
sultat från projektet kan fungera som underlag för implementering av nya regler-
strategier och vid inköp av komponenter till �otationsanläggningen. Projektet
ska också ge förståelse för verktyg för framtagning och analys av regulatorer.

Målet med projektet är att undersöka prestanda och robusthet för ett spann
av regleralgoritmer vid olika driftsfall i �otationen, exemplvis vid börvärdesänd-
ringar av nivåerna och �ödesstörningar in till processen. En utvärdering om vilka
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faktorer som påverkar regleringarnas prestanda och robusthet skall tas fram.

1.3 Avgränsningar

Förutom nivåregleringen påverkas järnutbytet i �otationsprocessen även av re-
agensdosering och luft�ödet in till �otationstankarna. Detta projekt omfattar
dock endast nivåregleringen. Be�ntlig nivåreglering kommer inte att förändras,
framtagning och analys av olika regulatorer kommer att göras på en modell av
�otationsprocessen. Det är inte kritiskt att modellen är identisk mot be�ntlig pro-
cess eftersom komponenter i processen planeras att bytas ut. Modellen ska dock
vara realistisk för att kunna jämföra olika reglerstrategier. Den kvalitetsmässiga
och ekonomiska vinsten av förbättrad nivåreglering omfattas inte av denna studie.

1.4 Tidigare arbeten

I ett arbete med att förbättra nivåregleringen för Bolidens i �otationstankar i
Aitik [3] jämfördes modellbaserade regleringar mot enkel PI-reglering. De modell-
baserade regulatorerna hade betydligt bättre prestanda än PI-regulatorn. Regler-
systemets robusthet mot parameterförändringar undersöktes dock inte. Enligt [4]
gäller att god reglerprestanda sker på bekostnad av sämre robusthetsegenskaper.
Modellbaserad reglering har visat sig generellt ha högre potentital att klara pro-
cesstörningar och minimera reglerfel än icke-modellbaserad reglering, men detta
på bekostnad av krav på låg modellosäkerhet [5]. Hur modellosäkerheter påverkar
olika regulatorer är motivet till detta arbete.

I en licentiatavhandling [6] uppskattades ventilparametrar online som sedan an-
vändes för att uppdatera processmodellen till en LQ-regulator. Denna metod gav
en aktuell proceessmodell trots parameterförändringar.

En del systemarkitekturer är begränsade till att använda PI-reglering; det krävs
ofta en särskild plattform för modellbaserad regelring. Parametrar till en PI-
reglering [7] togs därmed fram genom att minimera ett LQ-kriterium där prestan-
dan för vanlig LQ-reglering och LQ-optimerad PI-reglering visades vara likvärdig.
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Kapitel 2

Teori

Detta kapitel innehåller begrepp och teorier inom reglerteknik som används i ar-
betet. Bland annat behandlas olika reglerstategier och hur egenskaper hos regler-
system kan analyseras.

2.1 Flervariabla system

Ett system med �era in- och utsignaler kallas MIMO-system (multiple inputs,
multiple outputs). Förekomsten av signalriktningar i MIMO-system är en central
skillnad gentemot SISO-system (single input, single output). Ofta förekommer
även korskopplingar i MIMO-system då en insignal påverkar �era utsignaler.

2.1.1 Normer och singulära värden

För ett MIMO-system påverkas förstärkningen av riktingen på insignalen. Olika
riktningar ger olika förstäkning, även kallad singulära värden. Förstäkningen till
systemet G i �gur 2.1 ges av:

‖y‖2
‖u‖2

=
‖Gu‖2
‖u‖2

(2.1)

där notationen ‖ · ‖2 är 2-normen.

För en vektorvärdig signal u(t) = [u1(t), ..., un(t)] med längd n, ges dess 2-norm
enligt [8] av :

‖u‖2 :=

(
n∑

i=1

‖ui‖22dt

)1/2

=

 ∞∫
0

n∑
i=1

ui(t)
2dt

1/2

(2.2)

Om u(t) är en tidsberoende signal de�nerad för t ≥ 0 ges dess 2-norm enligt [8]
av:

‖u(t)‖2 :=

 ∞∫
0

u(t)2dt

1/2

(2.3)
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Den maximala förstärkningen av G då insignalsriktingen varierar är det största
singulära värdet, σ̄:

max
u6=0

‖Gu‖2
‖u‖2

= max
‖u‖2=1

‖Gu‖2 = σ̄ (2.4)

Förstärkningen för G ligger alltså mellan dess största och minsta singulära värde.

H∞-normen ger det största singulära värdet över alla frekvenser:

‖G(s)‖∞ = max
w

σ̄(G(jw)) (2.5)

Figur 2.1: System G med insignal u och utsignal y.

I exempel 2.1.1 visas hur riktingen på insignalen påverkar förstärkningen hos ett
MIMO-system.

Exempel 2.1.1. Antag MIMO-systemet G i �gur 2.1, där G är ett 2 x 2 system:

G =

[
5 4
3 2

]
(2.6)

Undersök förstärkningen för följande insignaler:

u1 =

[
1
0

]
, u2 =

[
0
1

]
Utsignalen blir då:

y1 =

[
5
3

]
, y2 =

[
4
2

]
Förstäkningen ges av vektor 2-normen enligt (2.2):

‖y1‖2
‖u1‖2

= 5.83,
‖y2‖2
‖u2‖2

= 4.47

2.2 Olinjära system

Flotationsmodellen innehåller olinjäriteter liksom de �esta verkliga system. För
systemanalys och design av en del regulatorer krävs dock en linjär modell, därför
behöver den olinjära modellen linjäriseras kring en arbetspunkt. Följande steg
används för att ta fram en linjär modell [8]:
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1. Formulera den olinjära tillstådsmodellen utifrån fysikaliska antaganden, ex.:

dx

dt
= f(x, u) (2.7)

2. Bestäm arbetspunkt för linjäriseringen: (x∗, u∗).

3. Inför avvikelsevariabler:
δx := x(t)− x∗ (2.8)

δu := u(t)− u∗ (2.9)

4. Linjärisera modellen kring arbetspunkten med första ordningens Taylorut-
veckling.

dδx

dt
=
(
∂f
∂x

)∗
δx(t) +

(
∂f
∂u

)∗
δu(t) (2.10)

5. Skala variablerna för att lättare kunna analysera modellen och ta fram
regulatorer.

En olinjär process kan göra att en vanlig regulator fungerar dåligt vid ett arbets-
område långt bort från linjärsieringspunkten. Det kan då löna sig att använda
olika regulatorparametrar vid olika arbetsnivåer, s.k. parameterstyrning.

2.3 Reglerstrategier

I detta avsnitt beskrivs de reglerstategier som jämförts i studien: decentraliserad
PI-reglering, decentraliserad PI-reglering med framkoppling samt modellbaserade
regulatorerna: LQG-, H∞- och DK-reglering.

2.3.1 Decentraliserad PI-reglering

Decentraliserad PI-reglering är den vanligaste �ervariabla regulatorn där en dia-
gonal regulatorstruktur används [9]. Det innebär att varje PI-regulator är kopplad
till en styrsignal. Generella för- och nackdelar med decentraliserad reglering kan
sammanfattas enligt följande [10, s. 260]:

Fördelar

� Enkelt att trimma på regulatorparametrar.

� Enkel att implementera i styrsystem.

Nackdel

� Tar inte hänsyn till korskopplingar i systemet.
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2.3.2 PI-reglering med framkoppling

Framkoppling är ett komplement till regleringen för att eliminera inverkan av
störningar in till processen. Principen är att låta styrsignalen inte bara påverkas
av mätvärdet utan även av uppmätta störningar in till processen. Framkoppling-
en gör att styrsignalen kompenserar för störningar innan mätvärdet påverkats.
Generella för- och nackdelar med framkoppling kan sammanfattas enligt följande
[11, s. 222]:

Fördelar

� Kompenserar för störning innan mätvärdet hunnit påverkas.

� Enkel att implementera i styrsystem.

Nackdelar

� Beroende av mätning av störning.

� Känslig för modellfel i framkopplingen.

2.3.3 Modellbaserad reglering

Modellbaserad reglering kräver att det �nns en modell av processen som beskri-
ver hur olika signaler påverkar tillstånden i systemet. Regleringen bygger på att
tillstånden i systemet skattas utifrån processmodellen och uppmätta värden y.
Styrsignalerna u beräknas sedan genom att minimera ett optimeringsproblem ut-
ifrån de uppskattade tillstånden x̂ . Figur 2.2 visar en modellbaserad reglerstuktur
med återkopplingen L och kalman�lter som obervatör.

Figur 2.2: Modellbaserad reglering med kalman�lter och återkoppling L.

Generella för- och nackdelar med modellbaserad reglering sammanfattas enligt
följande [9]:

Fördelar
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� Korskopplingar kan minimeras eftersom regulatorn vet hur insignalerna på-
verkar utsignalerna.

Nackdelar

� Kräver god processkännedom för att ta fram en modell.

� Svårare att implementera direkt i många styrsystem än tradtionell PI-
reglering.

I detta arbete har tre olika modellbaserade regulatorer tagits fram: LQG-, H∞-
och DK-regulatorn. Kortfattat bygger LQG-regulatorn på att H2-normen av det
slutna systemet minimeras. H∞-och DK-regulatorn minimerar H∞-normen, där
H∞-regulatorn tas fram för en nominell processmodell till skillnad från DK-
regulatorn som bygger på att osäkerheter i processmodellen är de�nerade. En
beskrivning av de olika regulatorerna följer nedan.

LQG-reglering

Antag följande system:

ẋ = Ax+Bu

y = Cx
(2.11)

Den så kallade LQG - regulatorn (eng. Linear Quadratic Gaussian Control) är
kombinationen av ett kalman�lter som ger en optimal skattning av tillstånden i
(2.11) och en optimal återkoppling L som minimerar kostfunktionen utifrån de
skattade tillstånden:

J = E

{
limT→∞

1
T

T∫
0

(xTQ1x+ uTQ2u)dt

}
(2.12)

där Q1 och Q2 är designparametrar som bestämmer hur mycket reglerfel respek-
tive styrsignal ska stra�as. Höga värden på Q1 i förhållande till Q2 gör att utsig-
nalerna stra�as mer än styrsignalerna, vilket i praktiken innebär att ett mindre
reglerfel prioriteras på bekostnad av större styrinsats. Det är även möjligt att
stra�a de enskilda reglerfelen olika hårt, det samma gäller med styrsignalerna.
Enligt [8] ges den optimala återkopplingen L som löser (2.12) av:

L = Q−12 BTS (2.13)

där S = ST är den entydigt positivt semide�nita symmetriska lösningen till den
algebraiska Ricattiekvationen:

ATS + SA+Q1 − SBQ−12 BTS = 0 (2.14)

Kalman�ltret Kf ger en optimal skattning av systemtillstånden om mät- och
processbrus är normalfördelade:

Kf = (XCT +R12R2)
−1

(2.15)
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där X är lösningen till :

AX +XAT +RT
1 − (XCT +R12)R

−1
2 (XCT +RT

12) = 0 (2.16)

R1 och R2 är intensiteten hos process- respektive mätbrus. Korsspektrum mellan
process- och mätbrus är R12.

H∞ -reglering

Antag ett system där överföringsfunktionen från störning w till signalen z ges av:

z = Gecw (2.17)

H∞-reglering innebär att minimera det största singulära värdet av Gec som antas
för något värde på ω:

‖Gec‖∞ = max
ω

σ̄(Gec) (2.18)

Låt γmin vara det minsta värdet som minimerar (2.18). Att minimera (2.18) är
ofta beräkningskrävande, det räcker ofta att ta fram en suboptimal H∞-regulator
som uppfyller:

‖Gec‖∞ < γ (2.19)

där γ > γmin. Överföringsfunktionen Gec kan formas genom att välja viktfunk-
tioner i frekvensplanet som tvingar ‖Gec‖ att ligga under givna värden.

För att reglera bort processstörningar vore det idealt att känslighetfunktionen
S är noll för alla frekvenser, men det är inte realistiskt på grund av mätbrus.
Viktfunktioner används för att speci�cera vad som är viktigt att dämpa vid varje
frekvens. Kravet kan sammanfattas till:

‖WSS‖∞ < γ (2.20)

Viktfunktionen WS kan tas fram genom först att undersöka hur S ser ut vid
LQG-reglering, sedan kan WS tas fram enligt [8, s. 62]:

W−1
S =

s/M + ω∗B
s+ ω∗BA

(2.21)

där parametrarna M , ω∗B och A väljs så att W−1
S ger en övre gräns för S enligt

�gur 2.3. Den viktade känslighetsfunktionen ‖WSS‖ ses i �gur 2.4. Regulatorn
minimerar den viktade känslighetsfunktionens största singulära värde: ‖WSS‖∞
enligt �gur 2.4, genom att ändra på (2.21) kan regularorn trimmas så att ‖WSS‖∞
hamnar vid den frekvens som är mest kritiskt för regleringen.

Förutom de generella för- och nackdelar som nämnts för modellbaserad reglering
gäller följande för H∞-reglering:

Fördelar
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Figur 2.3: Känslighetsfunktionen S och
inversen av viktfunktionenWS i (2.21).

Figur 2.4: Den viktade känslighets-
funktionen ‖WSS‖.

� Frekvensberoende viktfunktioner ger möjlighet att forma överföringsfunk-
tioner mer exakt än vid LQG-reglering.

Nackdelar

� Svårt att välja viktfunktioner.

DK-reglering

Om systemet som skall regleras innehåller osäkerheter kan en DK-regulator tas
fram som minimerar det största singulära värdet av Gec i (2.17) för den värsta
kombinationen av osäkerheter med hjälp av så kallad D-K-iteration [8, s. 328].

Förutom de för- och nackdelar som nämnts om för modellbaserad reglering och
gäller följande för DK-reglering:

Fördel

� Tar hänsyn till osäkerheter i processmodellen.

Nackdelar

� D-K iteration garanterar inte att den värsta kombinationen av osäkerheter
minimeras.

� Komplex osäkerhetsanalys.

2.4 Analys av reglersystem

Vid utvärdering av ett reglersystem är nominell stabilitet och prestanda två vik-
tiga egenskaper att analysera. Ett reglersystems robusta egenskaper är också
viktiga att undersöka eftersom de beskriver reglersystemets känslighet mot pro-
cessosäkerheter.
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2.4.1 Stabilitet

I SISO-fallet räcker det med att undersöka att de slutna systemets poler inte
be�nner sig i högra halvplanet för att systemet ska vara stabilt. På grund av
korskopplingarnas inverkan i MIMO-system behöver det slutna systemets interna
stabilitet undersökas för att garantera att systemet inte innehåller några instabila
moder. I �gur 2.5 är ett återkopplat system med inkommande störningar du och

Figur 2.5: Blockdiagram för att undersöka intern stabilitet.

dy, vilket ger:
u = (I +KG)−1du −K(I +GK)−1dy (2.22)

y = G(I +KG)−1du + (I +GK)−1dy (2.23)

Enligt [8, s. 145] gäller att det återkopplade systemet i �gur 2.5 är internt stabilt
om alla fyra överföringsfunktioner i (2.22) och (2.23) är stabila.

2.4.2 Prestanda

Ett reglersystems prestanda kan utvärderas i tids- och frekvensdomän. Vid stegs-
var kan översläng, statiskt fel, stigtid och insvängningstid mätas. Typiskt är att
sätta designkrav på dessa. Ett annat prestandamått är att undersöka känslighets-
funktionen S (från störning till utsignal). För att systemet ska ha god prestanda
bör störningar dämpas, vilket innebär att de singulära värdena till S bör vara
små. Ett annat prestandamått är den komplementära känslighetsfunktionen T
(från mätbrus till utsignal). Vid framtagning av en del regulatorer sätts en övre
gräns på exempelvis S. Enligt [8] ger den totala variationen av ett reglerfel ett
index på hur väl ett reglersystem dämpar störningar.
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2.4.3 Robusthet

Robusthet beskriver hur känslig ett reglersystem är för avvikelse mellan det verk-
liga relglersystemet och modellen som användes vid reglerdesignen. Robust sta-
bilitet innebär att systemet är stabilt för alla modellerade osäkerheter. Robust
prestanda innebär att systemet tillfredställer prestandakraven för alla modellera-
de osäkerheter. Exempel på osäkerheter i systemet är: parameterosäkerhet, olin-
järiteter, avvikelse från arbetspunkt, opålitliga mätinstrument, tidsfördröjningar
och modellosäkerhet vid höga frekvenser.
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Kapitel 3

Flotationsprocess

I detta kapitel beskrivs �otationsprocessen och be�ntlig reglering av pulpnivåerna
i �otationstankarna i KA2.

3.1 Processbeskrivning

Efter att malmen krossats och malts ner till önskad malningsgrad och järninnehåll
är fosforhalten fortfarande för hög för att tillgodose tillverkningskravet. Därför
skickas malmen till �otationsanläggningen för fosforrening.

Flotationsanläggningen omfattar blandartankar, rå�o-
tation, skumrepeteringskrets och en magnetseparator.
Godset till �otationsanläggningen pumpas in till fy-
ra stycken blandartankar. I blandartankarna tillsätts
samlarreagens, skumbildare, dispergerare och spädvat-
ten. Samlarreagens tillsäts för att reagera med malmens
Ca- jon vilken är bunden till fosforn och reaktionen gör
dessa partiklar vattenavvisande. Skillnaden i hydrofobi-
sitet utnyttjas sedan i rå�otationen. Skumbildare till-
sätts för att skapa ett stabilare skum i rå�otationen.
Dispergerare renar partikelytorna från slam vilket ökar
fosforutbytet. Vatten tillsätts för att späda ut godset
till en pulp med en speci�k viktsprocent fastandel.

Figur 3.1: Flotations-
tank med omrörare.

Pulpen från blandartankarna skickas sedan in till rå�otationen, vilken är upp-
pbyggd av sex seriekopplade �otationstankar med två eller tre omrörare i var-
je tank. Nivåerna i �otationstankarna regleras med hjälp av en �otör och två
parallella dartventiler vid utloppet från respektive tank. I den sista tanken är
ventilparet utbytt mot en varvtalsstyrd pump som reglerar nivån istället. I om-
röringsaxeln blåses luft ner och slungas ut mot ba�ar som �nfördelar luftbubb-
lorna. De hydofoba partiklarna fastnar på bubblorna och ansamlas på ytan av
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tanken enligt �gur 3.1. Pulpnivån i tanken ska vara så pass hög att det bildade
skummer självrinner över kanten till en skumränna. Skumprodukten om�oteras i
en skumrepeteringskrets. Efter �otationen körs pulpen genom magnetseparatorer
och pumpas vidare in till pelletsverket.

3.2 Be�ntlig reglerstruktur

Nivåregleringen i �otationstankarna är en decentraliserad PI-reglering enligt �-
gur 3.2 [1]. Till varje tank �nns en regulator som endast tar in nivåbörvärde och
skickar värdet vidare till två regulatorer som reglerar respektive ventils öppnings-
grad. Nivåmätningarna från �otörerna (W1, W2, W3,W4, W5 och W6) skickas
in till respektive ventils regulator.

Regulatorn för första ventilen är snabbare än den andra ventilens regulator. Orsa-
ken till denna intrimmning är oklar men en rimlig orsak kan vara att regulatorerna
kan motverka varandra om båda regulatorerna är lika snabba [12, s. 443]. Olika
snabbhet på regulatorerna kan också bidra till att snabba �ödesstörningar regle-
ras ut av den snabbare regulatorn och långsamma processförändringar regleras
ut av den långsammare regulatorn.

Tidigare har styrsignalerna i föregående tank framkopplats till efterkommande
tanks styrsignaler. På grund av känslighet i framkopplingen vid processföränd-
ring har framkopplingen tagits bort.

Figur 3.2: Be�ntlig nivåreglering för �otationstankarna.
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Kapitel 4

Metod

I detta kapitel framställs metoden för arbetet. Arbetet har delats in i tre huvud-
delar: modellering, regulatorframtagning och slutligen regleranalys.

4.1 Verktyg

Verktyget som användes i arbetet var Matlab med tilläggen Simulink Control
Design, Control System Toolbox och Robust Control Toolbox. Simulink Control
Design och Control System Toolbox användes för att modellera och analysera
reglersystem i det nominella fallet samt studera e�ekterna av tidsfördröjning
och hysteres. Robust Control Toolbox användes vid regulatorframtagning och
robusthetsanalyser eftersom den hanterar osäkerheter i processmodellen.

4.2 Modellering

För att kunna ta fram och utvärdera olika reglerstrategier krävs en modell av
processen; hur nivåerna påverkas av styrsignalerna och det inkommande �ödet.
En modell av Bolidens �otationsprocess [13] användes med vissa modi�eringar
för att matcha processen i KA2. Genom att först studera fallet med en tank, har
modellen sedan utvidgats till �era seriekopplade tankar.

4.2.1 Modell för en tank

Mass�ödesbalansen för tanken i �gur 4.1 ges av:

d

dt
ρLy = ρ(Qin −Qut) (4.1)

där ρ är pulpdensiteten, L tankytans area, y vätskepelarens höjd, Qin inkomman-
de pulp�öde och Qut är utgående pulp�öde. Om pulpdensiteten är konstant kan
(4.1) skrivas som:

L
dy

dt
= Qin −Qut (4.2)

Ut�ödet från tanken fås av Bernoullis ekvation [14]:
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Figur 4.1: Tank med inkommande och utgående pulp�öde.

Qut = a
√

2gh (4.3)

där h är nivåskillnaden över ventilen, a är öppningsarean och g är tyngdkraftsac-
celerationen. Nivåskillnaden över ventilen är lika med nivån, dvs:

h = y (4.4)

Två ventiler styr öppningsarean med hjälp styrsignalerna ua och ub. Därmed kan
(4.3) skrivas som:

Qut = Kaua
√
y +Kbub

√
y (4.5)

där Ka och Kb är ventilberoende konstanter. Om

Ka = Kb := K

kan (4.5) förenklas till:

Qut = (ua + ub)K
√
y (4.6)

(4.2) och (4.6) ger:

dy

dt
=

1

L
(Qin −K(ua + ub)

√
y) (4.7)

4.2.2 Modell för fem tankar

Ekvation (4.7) utvidgades till ett system med fem seriekopplade tankar. Eftersom
den sjätte tankens ventiler är utbytta mot en varvtalssyrd pump, har denna tank
inte tagits med i modellen. Ut�ödet från första tanken är in�öde till den andra
tanken osv, vilket ger:

Qin = K(ui−1a + ui−1b)
√
hi−1 (4.8)

Qut = K(uia + uib)
√
hi (4.9)

där hi är nivåhöjdskillnaden mellan tank i och tank i+ 1.
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hi = yi − yi+1 + δhi (4.10)

där δhi är den fysiska höjdskillnaden mellan tank i och tank i + 1. Tankareorna
är:

L1 = L2 =
2

3
L3 = L4 = L5 := L

Följande ekvationssystem fås:

ẏ1 =
1

L
(Qin −K(u1a + u1b)

√
y1 − y2 + δh1)

ẏ2 =
K

L
((u1a + u1b)

√
y1 − y2 + δh1 − (u2a + u2b)

√
y2 − y3 + δh2)

ẏ3 =
2K

3L
((u2a + u2b)

√
y2 − y3 + δh2 − (u3a + u3b)

√
y3 − y4 + δh3)

ẏ4 =
K

L
((u3a + u3b)

√
y3 − y4 + δh3 − (u4a + u4b)

√
y4 − y5 + δh4)

ẏ5 =
K

L
((u4a + u4b)

√
y4 − y5 + δh4)− (u5a + u5b)

√
y5 + δh5)

(4.11)

4.2.3 Parametrisering

Ventilkonstanten K ges av förhållandet mellan öppningsgrad och ut�öde under
konstanta tryckförhållanden. Från ventilleverantören [15] har ventilkarakteristik
fåtts för en ventil av samma storlek som be�ntlig modell. Flödeskarakteristiken
från ventilleverantören ger ut�öde som funktion av ventilens position enligt �gur
4.2, där kurvan för en ventil med diameter 525 mm använts. Ut�öde som funktion
av öppningsgrad togs fram genom antagandet att maximalt ut�öde i �gur 4.2 fås
vid 100 % öppningsgrad och inget ut�öde fås vid 0 % öppningsgrad, se �gur 4.3.
K är lutningen på funktionen i �gur 4.3. K har även försökts tas fram genom
att använda loggade data på öppningsgrader och tanknivåer, dock utan något
entydigt resultat (kan bero på att loggad ventilposition ej representerar verklig
ventilpositon). Parametrarna L och δhi fås från processritningar. I tabell 4.1 är
parametervärdena som använts i modellen (4.11).

Tabell 4.1: Parametervärden för modellen i (4.11).

Parameter Värde

L (m2) 18.4
δhi (m) 0.5
K 0.72

'
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Figur 4.2: Flödeskarakteristik för olika ventilstorlekar från ventilleverantör: ut�öde vs

position.

Figur 4.3: Flödeskarakteristik för ventil av storlek 525 mm: ut�öde vs. öppningsgrad.

4.2.4 Validering

Modellen (4.11) har kopplats ihop med en regulatorstruktur motsvarande be�ntlig
nivåreglering (se Simulink modell i bilaga C), det slutna systemet har sedan
validerats genom att jämföra simulerings- och processdata för öppningsgrader och
nivåer. I �gur 4.5, 4.6 och 4.7 visas nivå och öppningsgrader för tank 1 då in�ödet
är som i �gur 4.4. För tank 1 stämmer simulerad data väl med verklig processdata.
I �gur 4.5 ses att de loggade tanknivåerna innehåller högfrekvent brus. Detta
påverkar inte själva nivåregleringen eftersom signalen �ltreras innan den skickas
in till regulatorn. Modellen överenstämmer inte med processdata i alla tankar
(se Bilaga B), en rimlig orsak till detta är brister i ventiler och ställdon. Målet
med detta arbete har inte varit att exakt modellera den be�ntliga processen, men
modellen bör vara realistisk för att kunna användas för att testa e�ekten av olika
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regleringar och modellosäkerheter.

Figur 4.4: Inkommande �öde till tank
1.

Figur 4.5: Simulerad och loggad nivå i
tank 1.

Figur 4.6: Simulerad och loggad ventil-
öppning för ventil 1a.

Figur 4.7: Simulerad och loggad ventil-
öppning för ventil 1b.

4.2.5 Förenkling och linjärisering

Vid regulatorframtagningen har modellen i (4.11) förenklats så att styrsignalerna
till respektive ventilpar är lika stora:

uia = uib = ui (4.12)

Förenklingen (4.12) gör det enklare att ta fram regulatorer eftersom en styrsignal
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direkt påverkar en nivå 1. Ekvationerna (4.11) och (4.12) ger ekvationssystemet:

ẏ1 =
1

L
(Qin − 2Ku1

√
y1 − y2 + δh1)

ẏ2 =
2K

L
(u1
√
y1 − y2 + δh1 − u2

√
y2 − y3 + δh2)

ẏ3 =
4K

3L
(u2
√
y2 − y3 + δh2 − u3

√
y3 − y4 + δh3)

ẏ4 =
2K

L
(u3
√
y3 − y4 + δh3 − u4

√
y4 − y5 + δh4)

ẏ5 =
2K

L
(u4
√
y4 − y5 + δh4 − u5

√
y5 + δh5)

(4.13)

För att kunna ta fram en del regulatorer krävs en linjär modell av reglerprocessen.
Eftersom modellen (4.13) är olinjär har den linjäriserats kring en linjäriserings-
punkt (x0, u0) med första ordningens Taylorutveckling (se bilaga A). Följande
linjära system gavs:

ẋ = Ax+Bu+ Sd

y = Cx
(4.14)

där matriserna är:

A =
Ku0
L
√
x0


−1 1 0 0 0
1 −2 1 0 0
0 2

3
−4

3
2
3

0
0 0 1 −2 1
0 0 0 1 −2

 , S =


1/L

0
0
0
0



B =
2K
√
x0

L


−1 0 0 0 0
1 −1 0 0 0
0 2

3
−2

3
0 0

0 0 1 −1 0
0 0 0 1 −1

 , C = I5

4.3 Modellosäkerheter

E�ekten av några vanligt förekommande osäkerheter har undersökts: osäkerhet i
ventilkonstant och hysteres i ställdon.

4.3.1 Osäkerhet i ventilkonstant

Ventilens verkliga K-värde kan avvika från det modellerade K-värdet. Några
vanliga orsaker till denna avviklse är:

� Ventilkurvan är sällan linjär, därmed kan K-värdet avvika om ventilens
arbetspunkt inte är densamma som linjäriseringspunkten.

1Förenklingen innebär att ventilparet arbetar lika snabbt, vilket inte alltid är önskvärt.
E�ekten kan undvikas genom att lägga på ett lågpass�lter på ena styrsignalen.
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� Slitage kan förändra ventilernas form och därmed även K-värdet.

� Densitet- och viskositetsvariationer i slurryn påverkar K-värdet.

Osäkerhet i K modellerades genom att sätta en övre och nedre gräns på K enligt:

K ∈
[
Kmin Kmax

]
där Kmin och Kmax är det minsta respektive största värdet som K kan anta. För
att representera olika ventilkomplikationer (ex. kärvande ventiler) sattes ett stort
spann på K:

K ∈
[
0.1 0.9

]
(4.15)

Funktionen ureal i Matlab användes för att representera osäkerhet i K.

4.3.2 Hysteres

Hysteres är vanligt förekommande i ventiler, e�ekten ger olika ut�öden för samma
öppningsgrad beroende på om ventilen öppnas eller stängs. Hysteres är kompli-
cerat att modellera i den linjära modellen, därför användes blocket Backlash i
Matlab/Simulink för att representera denna osäkerhet i den olinjära modellen.
Storleken på hysteresens bandbredd sattes till 10 %-enheter; vilket innebär att
när regulatorn ändrar riktning på styrsignalen, behöver signalen förändras med
10 %-enheter innan ställdonet påverkas av riktningsändringen.

4.4 Regulatorframtagning

Detta avsnitt beskriver hur regulatorerna togs fram. Fem olika regulatorer testa-
des på �otationsmodellen: decentraliserad PI-reglering, decentraliserad PI-reglering
med �ödesframkoppling, LQG-reglering, H∞-reglering och DK-reglering. Val av
regulatorer grundas på följande:

� Decentraliserad PI-reglering: Be�ntlig reglering har denna struktur. Togs
fram för att jämföra hur andra regulatorer förhåller sig mot denna reglering.

� Decentraliserad PI-reglering med �ödesframkoppling: Ursprunglig reglering
hade �ödesframkoppling, men framkopplingen är borttagen idag.

� Modellbaserade regleringar, LQG-,H∞- och DK - reglering: LQG gav bättre
prestanda än decentraliserad PI-reglering i Bolidens �otationstankar [13].
Olika modellbaserade regulatorer valdes för att se hur de förhåller sig mot
varandra och mot be�ntlig reglerstruktur.

Intrimningen av regulatorerna byggde på följande strategi:
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� De olika regulatorerna trimmas så att de får samma nominell prestanda
i första tanken vid inkommande �ödesstörning 2. Eftersom bättre regler-
prestanda sker på bekostnad av sämre robusthetsegenskaper [4], möjliggör
detta krav en rättvis jämförelse av regulatorernas robusthetsegenskaper.

� Styrsignalen skall ej bottnas vid störningar på inkommande �öde, ty venti-
lens öppningsgrad kan bara ligga mellan 0 och 100 %.

4.4.1 Decentraliserad PI-reglering

Vid framtagning av decentraliserad PI-reglering ställdes en reglerstruktur upp
där varje ventilpar regleras av en PI-regulator (Cui). Intrimning av regulatorpa-
rametrarna gjordes med Matlab-funktionen systune genom att sätta krav på hur
känslighetsfunktionen S skall se ut. De trimmade regulatorparametrarna (Kp och
Ki) visas i tabell 4.2.

Tabell 4.2: Trimmade parametervärden för PI-regulatorn.

Regulator Kp Ki

Cu1 13.4 0.411
Cu2 50.2 0.886
Cu3 29.8 0.349
Cu4 72.8 0.831
Cu5 21.2 0.289

4.4.2 Decentraliserad PI-reglering med �ödesframkoppling.

Vid framkoppling av �ödet bestäms den totala styrsignalen av regulatorns styr-
signal uFB samt bidraget uFF från framkopplingen av �ödesstörningen. Figur 4.8
visar blockschema för framkopplingen där d är störningen. Den totala styrsignalen
är ges av:

u = uFB + uFF (4.16)

Parametrarna för PI-regulatorn valdes till samma som för vanlig decentraliserad
PI-reglering. Styrsignalen från �ödesframkopplingen bestäms av:

uFF = Kffd (4.17)

Framkopplingstermen Kff ges av förhållandet mellan d och u utifrån (4.9) och
(4.12):

Kff =
2

K
√
h

(4.18)

2Kravet gäller ej för decentraliserad PI-reglering med �ödesframkoppling, eftersom störning-
ar då inte påverkar reglerfelet vid perfekt framkoppling.
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Figur 4.8: Blockshema för �ödesframkoppling

4.4.3 LQG - reglering

LQG-regulatorn togs fram med hjälp av funktionen h2syn i Matlab. Funktio-
nen kräver att problemet ställs upp enligt strukturen i �gur 4.9. Blocket K är
kombinationen av kalman�ltret och den linjär-kvadratiska regulatorn.

Figur 4.9: Generell reglerstruktur för modellbaserad reglering

Systemet P beskrivs av: [
z
v

]
= P (s)

[
w
u

]
u = K(s)v

(4.19)

där u är styrsignalerna, v är reglerfelet, w är de yttre signalerna och z är signalen
som skall minimeras. De yttre signalerna är:

w =
[
d r n

]T
(4.20)

där d är processbrus, r är börvärde och n är mätbrus. Signalen z de�neras som:
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z =

[
Q

1
2
1 0

0 Q
1
2
2

][
r − x
u

]
(4.21)

där Q1 och Q2 är viktsmatriserna för reglerfel och styrsignal. Intensiteterna på
process- respektive mätbrus är R1 respektive R2. Systemet P i �gur 4.9 ges då
av:

P =


A R

1
2
1 0 0 B

−Q
1
2
1 0 Q

1
2
1 0 0

0 0 0 0 Q
1
2
2

−C 0 1 −R
1
2
2 0

 (4.22)

där A, B och C är matriserna i (4.14)

Integralverkan

För att helt reglera ut konstanta störningar inkluderades integralverkan i LQG-
regulatorn. Systemet utökas då med tillstånd x2 som är integralen av reglerfelen.
Viktfunktionen Qe bestämmer hur mycket integralen av reglerfelet ska stra�as.
Ekvation (4.21) blir då istället:

z =

Q
1
2
1 0 0

0 Q
1
2
e 0

0 0 Q
1
2
2


x1x2
u

 (4.23)

och systemet P blir:

P =



A 0 R
1
2
1 0 0 B

−C 0 0 I 0 0

−Q
1
2
1 0 0 Q

1
2
1 0 0

0 Qe 0 0 0 0

0 0 0 0 0 Q
1
2
2

−C 0 0 I −R
1
2
2 0


(4.24)

Regulatorparametrar

Parametrarna R1, R2, Q1, Q2 och Qe bestämmer reglerprestandan hos LQG-
regulatorn. Genom att trimma på dessa kan önskvärt beteende fås (se tabell 4.2
för de intrimmade värdena).

R1 och R2 valdes genom att uppskatta storleken på processbrus och mätbrus.
Enligt [16] kan ett överdrivet stort R2 i förhållande till R1 signi�kant öka felet
mellan verkligt och uppskattat tillstånd. Förhållandet mellan viktmatriserna Q1,
Q2 och Qe bestämmer hur hårt reglerfel, styrsignal och integralen av reglerfelet
ska stra�as. Ett högt värde i Q1 innebär att reglerfelet stra�as hårt för motsvaran-
de tillstånd. Trimmning av Q2 görs för att styrsignalerna inte ska bli för stora.
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Storleken på viktmatriserna trimmades så att reglerprestandan i första tanken
motsvarade prestandan i första tanken vid användning av den decentraliserade
regulatorn.

Tabell 4.3: Parametervärden för LQG-, H∞- och DK-regulatorn.
.

Parameter Värde

Q1 I5
Q2 2I5
Qe I5
R2 0.001I5

R1


0.0033 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0



4.4.4 H∞ - reglering

Princen för framtagning av H∞-regulatorn var samma sätt för LQG-regulatorn,
enligt �gur 4.9 och (4.24) med undantag av att signalen z de�neras som:

z =

WSQ
1
2
1 0 0

0 Q
1
2
e 0

0 0 Q
1
2
2


x1x2
u

 (4.25)

därWS är en viktfunktion som bestämmer vid vilken frekvens överföringsfunktio-
nen från störning till reglerfel ska minimeras. Matlab-funktionen hinfsyn använ-
des sedan för att ta fram regulatorn K (i �gur 4.9) som minimerar H∞-normen
av z. Värdena på vikmatriserna Q1, Q2 och Qe valdes samma som för LQG-
regulatorn (tabell 4.3). ViktfunktionenWs erhölls genom ta fram känslighetsfunk-
tionen S för LQG-regulatorn och sedan forma WS genom att välja parametrarna
till (4.26) så att (4.27) uppfylls.

W−1
S =

s/M + ω∗B
s+ ω∗BAw

(4.26)

‖WSS‖∞ < γ (4.27)

Parametrarna i (4.26) trimmades sedan så att prestandan i första tanken är den-
samma som hos den decentraliserade regulatorn, se tabell 4.4 för parametervärden
för viktfunktionen WS.
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Tabell 4.4: Parametervärden för viktfunktionen WS.

Parameter Värde

M 0.45
w∗B 1.5
Aw 0.0001

4.4.5 DK - reglering

Vid framtagning av DK-regulator ställdes problemet upp på samma sätt som för
H∞-regulatorn, förutom att P innehöll osäkerheter i ventilkonstanter. Regulatorn
togs sedan fram med hjälp av funktionen dksyn i Matlab.

4.5 Regleranalys

I detta avsnitt beskrivs hur reglersystemets nominella och robusta egenskaper
analyserades för de olika regulatorerna.

4.5.1 Nominell regleranalys

Nominell stabilitet undersöktes genom att veri�era att samtliga överföringsfunk-
tioner i (2.22) och (2.23) var stabila, dvs inga poler i högra halvplanet. För
nominell prestandanlays kopplades regulatorerna ihop med den linjära modellen
i (4.14). Nominell prestanda undersöktes genom att studera reglerfelens och styr-
signalernas stegsvar vid en �ödesstörning. Storleken på störningen sattes till 720
m3/h, vilket motsvarar maximal störning in till �otationsanläggningen. Den to-
tala variationen av reglerfelet beräknades för att få ett index på reglerprestandan
för de olika regulatorerna.

4.5.2 Robust regleranalys

Robust prestanda undersöktes för osäkerhet i ventilkonstant samt hysteres i ställ-
don. För undersökning av prestanda vid osäkerhet i ventilkonstanter kopplades
regulatorerna ihop med modellen i (4.14). Känslighetfunktionen samt stegsvar vid
�ödesstörning togs fram med hjälp av Matlab-funktionen usample som genererar
modellen i (4.14) med slumpmässigt valda K-värden. Den totala variationen av
reglerfelet vid värsta kombination av osäkerheter beräknades för att få ett in-
dex på reglerprestandan för de olika regulatorerna. Reglersystemens påverkan av
hysteres i ventilerna undersöktes på den olinjära Simulink-modellen.
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Kapitel 5

Resultat

I detta kapitel ges resultaten från nominell och robust regleranalys för de olika
regulatorerna. Notera att regulatorintrimningen gjordes på en modell av proces-
sen där inga begränsningar �nns på hur snabbt ställdon kan reagera, därför är
den relativa prestandaskillnaden mellan regulatorerna av intresse och inte det
absoluta prestandaskillnaden mellan regulatorerna.

5.1 Nominell regleranalys

I detta avsnitt presenteras resultaten från regleranalys på den nominella model-
len, dvs utan osäkerheter i processen.

Samtliga regulatorer var internt stabila, dvs. inga poler låg i vänstra halvplanet.
Regulatorerna trimmades att ha samma prestanda för reglerfelet vid inkommande
�ödesstörning i första tanken (�gur 5.1). Undantaget vid intrimningen gjordes för
PI-reglering med �ödesframkoppling som helt reglerar ut störningen vid perfekt
framkoppling.

Reglerfelet i tredje tanken (�gur 5.2) visar att en �ödesstörning påverkar nivåerna
olika för de olika regulatorerna. Tredje tanken visas eftersom den är i mitten av
tankserien och nivåerna påverkas såväl av föregående som efterkommande tankar
(stegsvar för samtliga tankar visas i Bilaga D).

Den totala variationen av reglerfelet i varje tank vid inkommande �ödesstörning
visas i tabell 5.1. Den totala variationen av reglerfelen ger ett index på hur väl
den nominella prestandan är. Enligt �gur 5.1, 5.2 och tabell 5.1 ses att PI med
framkoppling (PIff ), LQG och H∞-regulatorn bäst reglerar ut en �ödesstörning.

5.2 Robust regleranalys

I detta avsnitt presenteras resultaten från regleranalys vid osäkerhet i ventilkon-
stant samt vid hysteres i ventiler.
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Figur 5.1: Reglerfel i tank 1 vid inkom-
mande �ödesstörning

Figur 5.2: Reglerfel i tank 3 vid inkom-
mande �ödesstörning

Tabell 5.1: Total variation (mm) för reglerfelen vid �ödesstörning.

PI PIff LQG H∞ DK
Tank 1 0.1257 0.0000 0.1222 0.1285 0.1262
Tank 2 0.1617 0.0000 0.0164 0.0136 0.1723
Tank 3 0.0462 0.0000 0.0082 0.0046 0.0549
Tank 4 0.0237 0.0000 0.0053 0.0032 0.0262
Tank 5 0.0408 0.0000 0.0027 0.0017 0.0094
Summa 0.3980 0.0000 0.1548 0.1516 0.3890

5.2.1 Osäkerhet i K-värde

Reglerfelet i första tanken vid PI- respektive LQG-reglering vid inkommande �ö-
desstörning och osäkerhet i ventilkonstant visas i �gur 5.3 respektive �gur 5.4.
Nominell, största och 50 st samplade reglerfel för olika osäkerhetskombinationer
plottas. Motsvarande stegsvar för tredje tanken ses i �gur 5.5 respektive �gur 5.6.
LQG-regulatorn hade bäst robust prestanda av de modellbaserade regulatorerna,
därför visas stegsvaren för denna reglerstrategi för jämförelse mot motsvarande
reglerfel vid PI-regelring.

Stegsvaren visar att PI- och LQG-regulatorn har likvärdig robust prestanda i
första tanken, dvs. reglerfelet i första tanken för värsta kombinationen av osäker-
heter är förhållandevis lika stora för båda regulatorerna. I tredje tanken däremot
ses att LQG-regleringen har sämre robust prestanda än PI-regulatorn; det värsta
reglefelet är högre vid LQG-regering än vid PI-reglering.

Tabell 5.2 visar största totala variationen av reglerfelet vid en �ödesstörning
för de olika reglerstrategierna vid värsta kombinationen av osäkerhet i ventilkon-
stanter. I det nominella fallet ger LQG-regleringen cirka 60 % lägre variation av
reglerfelen. För värsta kombinationen av osäkerhet i ventilkonstanter ger LQG-
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regleringen cirka 20 % högre variation av reglerfelen i tankarna än PI-regulatorn.
PI med framkoppling och PI-regulatorn hade bäst robust prestanda för den mo-
dellerade osäkerheten.

Figur 5.3: Reglerfel i tank 1 vid inkom-
mande �ödesstörning med PI-reglering

Figur 5.4: Reglerfel i tank 1 vid in-
kommande �ödesstörning med LQG -
reglering

Figur 5.5: Reglerfel i tank 3 vid inkom-
mande �ödesstörning med PI-reglering

Figur 5.6: Reglerfel i tank 3 vid in-
kommande �ödesstörning med LQG-
reglering
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Tabell 5.2: Värsta totala variationen (mm) för reglerfelen vid �ödesstörning och
osäkerhet i K.

PI PIff LQG H∞ DK
Tank 1 0.3795 0.2667 0.3626 0.3823 0.3485
Tank 2 0.4812 0.3395 0.2596 0.2973 0.6131
Tank 3 0.1685 0.1294 0.2983 0.3435 0.4378
Tank 4 0.0869 0.0817 0.2905 0.3461 0.4432
Tank 5 0.1504 0.1292 0.3073 0.3457 0.4147
Summa 1.2665 0.9465 1.5183 1.7149 2.2574

Figur (5.7) - (5.10) visar förstärkning från störning till reglerfel i tank 1 (vänster)
respektive tank 3 (höger) vid osäkerhet i ventilkonstantK. I likhet med resultaten
från stegsvaren ses att LQG-regulatorn hade sämre robusthetsegenskaper i tredje
tanken än PI-regulatorn, ty den största förstärkningen av reglerfelet för LQG-
regulatorn är högre än motsvarande för PI-regulatorn.

Figur 5.7: Förstärkning från störning
till reglerfel i tank 1 med PI-reglering

Figur 5.8: Förstärkning från störning
till reglerfel i tank 1 med LQG-
reglering
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Figur 5.9: Förstärkning från störning
till reglerfel i tank 3 med PI-reglering

Figur 5.10: Förstärkning från stör-
ning till reglerfel i tank 3 med LQG-
reglering

5.2.2 Hysteres

Reglerfelets påverkan av hysteres (med bandbredd 10 %) i ventilerna visas i �gur
5.11 för tank 1 och �gur 5.12 för tank 2. In�ödet till första tanken är ett steg med
720 m3/h. Resultaten visar att PI-regulatorn är känsligare än LQG-regulatorn
för hysteres i styrsignalen.

Figur 5.11: Reglerfel i tank 1 med en
hysteres 10 %

Figur 5.12: Reglerfel i tank 3 med en
en hysteres 10 %
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Kapitel 6

Slutsats och diskussion

I detta kapitel presenteras slutsatser som dragits från arbetet, diskussion om
resultat och arbetsmetodik samt förslag på fortsatt arbete.

6.1 Slutsats

Detta arbete har gett ökad kunskap om nivåreglering i �otationstankarna. Uti-
från prestandaanalysen av olika nivåregulatorer i �otationstankarna har följande
slutsatser dragits:

� LQG- och H∞-reglering reglering gav bättre nominell prestanda än decent-
raliserad PI-reglering.

� LQG- och H∞-reglering gav sämre robust prestanda än decentraliserad PI-
reglering vid modellerad osäkerhet i ventilkonstanter.

� LQG- och H∞-reglering gav bättre robust prestanda än decentraliserad PI-
reglering vid hysteres i ventiler.

God nominell prestanda implicerar sålunda inte god robust prestanda. God ro-
bust prestanda är nödvändigt i synnerhet i processer som förändras med tiden
(exempelvis pga. slitage).
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6.2 Diskussion

Flotationsmodellen är framtagen för att representera processen i KA2. Eftersom
syftet med modelleringen inte var att att fram en exakt modell bör modellen
ses över vid återanvändninng för att motsvara be�ntlig process. Viskositet och
densitetsvariationer har inte tagits med i modellen eftersom det antogs att dessa
värden var konstanta. Robusthetsanalysen gjordes för osäkerhet i K-värde vilket
även kan innefatta små variationer i viskositet och densitet.

Intrimningen av regulatorerna gjordes så att reglerstategierna skulle ge samma
prestanda i första tanken. Denna intrimningsstrategi underlättar jämförelsen av
regulatorerna eftersom god prestanda ofta implicerar sämre robusthet. Nackdelen
med intrimmningen var dock att den nominella prestandan, i synnerhet för de
modellbaserade regulatorerna, skulle kunna bli bättre genom att trimma regler-
pararmetrarna hårdare. Vid intrimmningen av PI-regulatorn med Matlab gavs
olika PI-parametrar för de olika ventilernas regulatorer i tanksystemet. Orsaken
till detta är ej fastställd men intrimningen kan beaktas vid val av regulatorpara-
metrar i processen. De modellbaserade regulatorer krävde mer arbete att ta fram
och trimma in än PI-regleringen. E�ekten av hur olika parameterinställningar
påverkar regleringen är inte lika intuitiv som vid PI-reglering.

Robusthetsanalysen utfördes dels vid osäkerhet i ventilkonstant och dels vid hy-
steres i ventiler. Vid osäkerhet i ventilkonstant sattes ett spann av värden som de
olika ventilkonstanterna kunde anta. Genom att förändra spannet av värden som
de osäkra parameterna kan anta förändras även robustheten för reglersystemet.

Den jämförande robusthetsanalysen mellan regulatorerna visade att de modell-
baserad regleringarna hade sämre robusthetsegenskaper än enklare PI-reglering
för modellerad osäkerhet ventilkonstanter. För en fungerande modellbaserad re-
glering är det sålunda viktigt att processen, i synnerhet reglerventilerna, beter
sig som vid intrimingen av regulatorn. Den nominella och robusta prestandan
hos DK-regulatorn var dålig jämfört med övriga reglerstrategier, det kan bero på
att framtagningen av DK-regulator inte garanterar att den värsta kombinationen
av osäkerheter minimeras. Vid hysteres i reglerventil jämfördes LQG-reglering
med decentraliserad PI-reglering. PI-regleringen var mer känslig för hysteres än
LQG-regleringen. Resultaten ger alltså att olika processosäkerheter inverkar olika
för olika reglerstrategier.

6.2.1 Utvärdering av verktyg

En utvärdering av verktygen som användes vid regulatorframtagning och reglera-
nalysen presenteras i detta avsnitt. Utvärderingen är subjektiv eftersom erfaren-
het av liknande mjukvaror saknas. Generellt är min upplevelse att Robust Control
Toolbox är användarvänligt och lämplig för denna typ av arbete. Verkygen för att
analysera robusthet tog dock en del tid att sätta sig in i. Upplevda möjligheter
och begränsningar med verktyget sammanfattas enligt följande punkter:
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� Regulator kan enkelt kopplas ihop med reglerobjekt (connect) och överfö-
ringsfunktioner i det återkopplade systemet kan undersökas (getIOTransfer).
Vid användning av getIOtransfer var uppmärksam på att metoden verk-
ligen ger korrekt överföringsfunktion.

� Reglerparametrar kan trimmas till att möta speci�ka designkrav (systune).

� Osäkerhet i modellparametrar kan speci�ceras (ureal) och användas i till-
ståndsmodeller (uss).

� Reglerprestandan för värsta kombinationen av osäkerheter kan erhållas (wcgain).

6.3 Förlsag på fortsatt arbete

Förslag på fortsatt arbete och vad resultaten kan användas till sammanfattas i
följande punkter.

� Kör stegsvar på ventilerna, dels för fastställning av de verkliga ventilkon-
stanterna, dels för att få ett spann på osäkerhet i ventilkonstant för de
olika ventilerna. En mer anpassad robusthetsanalys kan sedan göras om det
är känt vilket spann ventilkonstanterna kan variera mellan. Stegsvaren kan
även ge underlag till behov av underhåll eller komponentutbyte.

� Modellera pumpen för sista tanken och uppdatera modellen för tankystemet
genom att inkludera pumpmodellen.

� Kalibrera om nivågivare eftersom nogrannheten i nivåmätningen påverkar
nivåregleringen.

� Beräkna kvalitetmässig och ekonomisk vinst av modellbaserad nivåreglering
(ex. ökat utbyte i �otationen, minskade �otationsreagenser). Vinsten kan
motivera till satsning på en modellbaserad reglering.

� Undersök e�ekten av andra osäkerheter i �otationsprocessen (tex. osäkerhet
i nivågivare) som ej modellerats i detta arbete.

� Robusthetsanalysen i detta arbete kan återanvändas för robusthetsanalys
av andra reglersystem där processen misstänks vara känslig för parameter-
förändringar.
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Bilaga A

BILAGA Linjärisering

I denna bilaga beskrivs hur den olinjära �otationsmodellen i linjäriserades. Beskrivning av
linjärisering med hjälp av Matlab-funktionen linmod presenteras också. De två linjäriserings-
alternativen ger samma linjära system.

Linjärisering av modell för hand

Ekvation (4.13) ger följande system:

ẋ1

ẋ2

ẋ3

ẋ4

ẋ5


=



1
L (Qin − 2Ku1

√
x1 − x2 + dh1)

2
L (Ku1

√
x1 − x2 + dh1 −Ku2

√
x2 − x3 + dh2)

4
3L (Ku2

√
x2 − x3 + dh2 −Ku3

√
x3 − x4 + dh3)

2
L (Ku3

√
x3 − x4 + dh3 −Ku4

√
x4 − x5 + dh4)

2
L (Ku4

√
x4 − x5 + dh4 −Ku5

√
x5 + dh5)


= f(x, u)

y = I5x = g(x, u)

(A.1)

Derivering av f och g med avseende på x och u ger:

fx =
Ku0

L
√
x0


−1 1 0 0 0
1 −2 1 0 0
0 2

3 − 4
3

2
3 0

0 0 1 −2 1
0 0 0 1 −2

 (A.2)

fu =
2K
√
x0

L


−1 0 0 0 0
1 −1 0 0 0
0 2

3 − 2
3 0 0

0 0 1 −1 0
0 0 0 1 −1

 (A.3)

gx = I5 (A.4)

gu = 0 (A.5)
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Arbetspunkt för linjärsieringen väljs till:

(x0, u0) = (0.5, 30) (A.6)

Inför variabelbytet:
∆x = x− x0 (A.7)

∆u = u− u0 (A.8)

Följande linjära system fås:
∆ẋ = A∆x + B∆u + S∆q

∆y = C∆x + D∆u
(A.9)

där
A = fx, B = fu, C = gx, D = gu, S =

[
1
L 0 0 0 0

]T
A = fx, B = fu, C = gx, D = gu, S =

[
1
L 0 0 0 0

]T
Numeriska värden på matriserna i A.9 ges av:

A =


−0.0118 0.0118 0 0 0
0.0118 −0.0235 0.0118 0 0

0 0.0118 −0.0235 0.0118 0
0 0 0.0118 −0.0235 0.0118
0 0 0 0.0118 −0.0235



B =


−0.0392 0 0 0 0
0.0392 −0.0392 0 0 0

0 0.0392 −0.0392 0 0
0 0 0.0392 −0.0392 0
0 0 0 0.0392 −0.0392


C = I5

D = 0

S =


0.054

0
0
0
0


Linjärisering med Matlab

Denna Matlabkod beskriver hur en Simulinkmodell (se Bilaga C) kan linjäriseras med hjälp av
Matlabfunktionen linmod.

1 % This file linearizes the Simulink model 'Tanksystem '

around a working

2 % point using linmod.

3 % It also linearizes the tank system G 'by hand ' from

Taylor expansion. It

4 % gives the same linear system as when using linmod.

5

43



6 clear all

7 % Define parameters and systems

8 define_subsystems_ ()

9
10 %----------------------------Linearize using linmod

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

11
12 % 1.Open Simulink model.

13 sys = 'Tanksystem ';

14
15 % 2. Define state and input operating point

16 x = 0 * ones (5,1) ';

17 u = 0.3 * ones (5,1) ';

18
19 % 3. Linearize the Water -Tank System block at the model

operating point.

20 linsys = linmod(sys ,x,u);

21
22 %----------------------------Linearize by hand

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

23
24 alpha = K1/(sqrt(y0+hdiff))*u0; % From Taylor expansion

25 beta = 2*K1*sqrt(y0+hdiff); % note! 2 valves therefore

2*K1...

26
27
28 A = 1/L * [-alpha alpha 0 0 0;

29 alpha -2*alpha alpha 0 0;

30 0 alpha -2*alpha alpha 0; % should be *2/3

31 0 0 alpha -2*alpha alpha;

32 0 0 0 alpha -2*alpha]; %

33
34 B = 1/(L) * [-beta 0 0 0 0;

35 beta -beta 0 0 0;

36 0 beta -beta 0 0;

37 0 0 beta -beta 0;

38 0 0 0 beta -beta5 ];

39
40 C = eye(5);

41 D = 0;

42 linsys2 = ss(A,B,C,D);
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Bilaga B

BILAGA Modellveri�ering

I denna bilaga presenteras hur väl modellen överensstämmer med loggade värden från den verk-
liga processen. På grund av processmässiga brister i �otationanläggningen i KA2 (exempelvis
kärvande ventiler, slitage i ställdon [1]) har fokus i arbetet inte varit att exakt modellera be-
�ntlig process, men modellen ska vara rimlig för att kunna användas för att ta fram och testa
e�ekten av olika reglerstategier.

Veri�ering av pulpnivå

Figur B.2 -B.6 visar verkliga och simulerade pulpnivåer för tank 1-5 när inkommande pulp�öde
till första tanken är som i �gur B.1.(Den sjätte och sista tanken har ej modellerats på grund av
utbyte av ventiler mot en pump i sista tanken.) I synnerhet i de två sista tankarna varierar de
verkliga pulpnivåerna mycket. Variationen i pulpnivåerna beror sannolikt på brister i ventiler
och ställdon i �otationsanläggningen vilket försvårar en god nivåhållning i tankarna. De loggade
pulpnivåerna från den verkliga processen innehåller också en del högfrekvent brus, men detta
är inget som påverkar själva nivåhållingen eftersom brus �treras bort innan signalen skickas in
till regulatorn.

Figur B.1: Inkommande pulp�öde till
�otationsanläggning.

Figur B.2: Simulerad och verklig pulp-
nivå i tank 1.
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Figur B.3: Simulerad och verklig pulp-
nivå för i tank 2.

Figur B.4: Simulerad och verklig pulp-
nivå i tank 3.

Figur B.5: Simulerad och verklig pulp-
nivå för i tank 4.

Figur B.6: Simulerad och verklig pulp-
nivå i tank 5.

Veri�ering av öppningsgrad

Figur B.7 -B.16 visar verkliga och simulerade öppningsgrader hos ventilerna när inkommande
�öde till första tanken är som i �gur B.1. Verkliga och simulerade öppningsgrader överestämmer
dåligt, förutom för första tankens ventiler. En rimlig orsak till denna avvikelse är att korskopp-
lingen mellan pulpnivåerna i tankarna (och i sin tur öppningsgraderna) gör processen känslig
för om ventil i processen inte fungerar vilket påverkar nivåhållningen i alla tankar.
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Figur B.7: Simulerad och verklig öpp-
ningsgad för ventil 1a i tank 1.

Figur B.8: Simulerad och verklig öpp-
ningsgad för ventil 1b i tank 1.

Figur B.9: Simulerad och verklig öpp-
ningsgad för ventil 2a i tank 2.

Figur B.10: Simulerad och verklig öpp-
ningsgad för ventil 2b i tank 2.

Figur B.11: Simulerad och verklig öpp-
ningsgad för ventil 3a i tank 3.

Figur B.12: Simulerad och verklig öpp-
ningsgad för ventil 3b i tank 3.
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Figur B.13: Simulerad och verklig öpp-
ningsgad för ventil 4a i tank 4.

Figur B.14: Simulerad och verklig öpp-
ningsgad för ventil 4b i tank 4.

Figur B.15: Simulerad och verklig öpp-
ningsgad för ventil 5a i tank 5.

Figur B.16: Simulerad och verklig öpp-
ningsgad för ventil 5b i tank 5.
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Bilaga C

BILAGA Simulinkmodell

Simulinkmodellen som användes vid modellveri�ering och analys av hysteres presenteras i denna
bilaga. Figur C.1 visar det slutna systemet: tanknivåerna (level) återkopplas till ett regulator-
block (Regulator) som tar in nivåbörvärden (ref) och beräknar styrsignalerna (u) till ventilerna
i tanksystemet (TankSystem). Förutom styrsignalerna är även inkommande �öde (q) till första
tanken insignal till tanksystemet.

Tanksystemet består av fem seriekopplade tankar med två ventiler som reglerar ut�ödet från
varje tank enligt �gur C.2. Bernoullis ekvation ger att nivåförändringen (dy/dt) beror på tan-
karean (L), inkommande pulp�öde (q), ventilkonstanterna (K), stysignalerna (u) och nivåskill-
naden över ventilen enligt ekvation (C.1). Simulinkmodellen över ventilen visas i �gur C.3.

dy

dt
=

1

L
(q −K(ua + ub)

√
y) (C.1)

Figur C.1: Det återkopplade systemet (regulator och tanksystem).
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Figur C.2: Simulinkmodell av tanksystem.

Figur C.3: Simulinkmodell av ventil.
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Bilaga D

BILAGA Stegsvar

I denna bilaga presenteras stegsvar av reglerfel (�gur D.1 - D.5) och stysignaler (�gur D.6-
D.10) vid inkommande �ödestörning för samtliga tankar i modellen. Styrsignalerna visas för
att veri�era att inga stysignaler bottnas vid inkommande �ödesstörning.

Pulpnivåer

Figur D.1: Reglerfel i tank 1 vid inkom-
mande �ödesstörning

Figur D.2: Reglerfel i tank 2 vid inkom-
mande �ödesstörning.
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Figur D.3: Reglerfel i tank 3 vid inkom-
mande �ödesstörning

Figur D.4: Reglerfel i tank 4 vid inkom-
mande �ödesstörning.

Figur D.5: Reglerfel i tank 5 vid inkom-
mande �ödesstörning.

Styrsignaler

Figur D.6: Styrsignal för tank 1 vid in-
kommande �ödesstörning

Figur D.7: Styrsignal för tank 2 vid in-
kommande �ödesstörning.
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Figur D.8: Styrsignal för tank 3 vid in-
kommande �ödesstörning

Figur D.9: Styrsignal för tank 4 vid in-
kommande �ödesstörning.

Figur D.10: Styrsignal för tank 3 vid
inkommande �ödesstörning
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Bilaga E

BILAGA Matlab�ler

I denna bilaga presenteras Matlab-�lerna i arbetet. Programmet MainProgram.m är huvudpro-
grammet från vilken metoder anropas för de�nition av tankmodell, framtagning av regulatorer
och analys av det återkopplade systemet.

Metoden de�neTankSystem.m anropas och utför följande:

� De�nierar parametrar i tankmodellen (area, ventilkonstant, etc.).

� De�nierar av osäkerhet i ventilkonstant.

� Skapar en linjär modell av tankarna med pulp�öde och styrsignaler som insignal och
tanknivåer som utsignal.

Metoden systune_pid.m anropas gör följande:

� Tar fram PI-regulator med och utan framkoppling av �ödesstörning. PI-parametrarna
erhålls genom att speci�cera prestandakrav och sedan tuna parametrarna med Matlabs
funktion systune.

Metoden h_synthezis.m anropas och gör följande:

� Tar fram H2, Hinf och DK-regulator genom att speci�cera prestandakrav och använda
Matlabs funktioner h2syn, hinfsyn och dksyn.

Det återkopplade systemet erhålls genom att använda Matlabfunktionen connect som kopplar
ihop alla komponenter i reglerkretsen.

Metoden nominal_perf.m anropas och gör följande:

� Analyserar det återkopplade systemets nominella prestanda.

Metoden robust_perf.m anropas och gör följande:

� Analyserar det återkopplade systemets robusta prestanda.

Metoden hysterezis.m anropas och gör följande:

� Analyserar det återkopplade systemets känslighet mot hysteres i ventil.

E.1 Huvudprogram: MainProgram.m

1 %% MainProgram

2 % this file defines tanksystem (with and without

uncertain parameters), synthezezizes controllers ,

connects closed
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3 % loop system and analyses the performance of the

closed loop system.

4
5 clear all

6 close all

7
8 %% Define Tanksystem

9 define_TankSystem ();

10
11 %% Synthezize controllers

12 [H2 ,HINF ,DK] = h_synthezis (); % Get H2(i.e. LQG), Hinf

and DK-controller

13 [PID , PID_FF] = systune_pid (); % Get decentralized PI-

controller and decentralized PI-controller with

feedforward

14
15 %% Get closed loop system

16 input = {'q','r','n'};

17 output = {'y'}; %output closed loop system

18 aps = {'e','u'}; % analysis point

19 Sum_n = sumblk('yn = y+n' ,5);

20 Sum = sumblk('e = r-yn' ,5);

21 %Closed loop system without uncertainties

22 CLryPid = connect(G,PID ,Sum ,Sum_n ,input ,output ,aps);

23 CLryPid_ff = connect(G,PID_FF ,Sum ,Sum_n ,input ,output ,

aps);

24 CLryH2 = connect(G,H2,Sum ,Sum_n ,input ,output ,aps);

25 CLryHinf = connect(G,HINF ,Sum ,Sum_n ,input ,output ,aps);

26 CLryDk = connect(G,DK,Sum ,Sum_n ,input ,output ,aps);

27 %Closed loop system with uncertainites

28 CLryPidu = connect(G2,PID ,Sum ,Sum_n ,input ,output ,aps);

29 CLryPid_ffu = connect(G2 ,PID_FF ,Sum ,Sum_n ,input ,output ,

aps);

30 CLryH2u = connect(G2,H2,Sum ,Sum_n ,input ,output ,aps);

31 CLryHinfu = connect(G2 ,HINF ,Sum ,Sum_n ,input ,output ,aps)

;

32 CLryDku = connect(G2,DK,Sum ,Sum_n ,input ,output ,aps);

33
34 %% Nominal performance

35 nominal_perf ();

36 %% Robust performance

37 % with uncertainty in valve constant K

38 robust_perf ();

39 % with hysterezis and time delay in control signal

40 hysterezis_delay ();
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E.2 De�nition av tankmodell: de�ne_TankSystem.m

1 %---------------------------------

2 %Defining the subsystems

3 %---------------------------------

4
5 %Parameters

6 V = 38; %tank volume m3

7 h = 4.130; % tank height m

8 L = 2 * V/h ; % tank surface area m2

9
10 K1 = 0.51;%1300/3600*(1/ sqrt (0.5); %K-value of valve

11 minK = 0.15; %Maximum value of K should be 0,15

12 maxK = 0.9; %Min value of K should be 0,9

13
14 y0 = 0; % workingpoint m

15 y05 = 0;

16 u0 = 0.3; % workingpoint valve opening

17
18 hdiff = 0.5; % difference bw tanks

19 hdiff_5 = 0.5; % difference last tank

20
21 alpha = K1/(2* sqrt(y0+hdiff))*u0; % From Taylor

expansion

22 beta = 2*K1*sqrt(y0+hdiff); % note! 2 valves therefore

2*K1...

23 alpha5 = K1/(2* sqrt(y0+hdiff_5))*u0;

24 beta5 = 2*K1*sqrt(y05+hdiff_5);

25
26 ff = 0.5*K1*sqrt(hdiff); %feed forward term

27
28
29 %Uncertain values

30 K1a = ureal('K1a',K1 ,'Range ',[minK maxK]);

31 K1b = ureal('K1b',K1 ,'Range ',[minK maxK]);

32 K2a = ureal('K2a',K1 ,'Range ',[minK maxK]);

33 K2b = ureal('K2b',K1 ,'Range ',[minK maxK]);

34 K3a = ureal('K3a',K1 ,'Range ',[minK maxK]);

35 K3b = ureal('K3b',K1 ,'Range ',[minK maxK]);

36 K4a = ureal('K4a',K1 ,'Range ',[minK maxK]);

37 K4b = ureal('K4b',K1 ,'Range ',[minK maxK]);

38 K5a = ureal('K5a',K1 ,'Range ',[minK maxK]);

39 K5b = ureal('K5b',K1 ,'Range ',[minK maxK]);

40
41 alpha1a = K1a /(2* sqrt(y0+hdiff))*u0;

42 alpha1b = K1b /(2* sqrt(y0+hdiff))*u0;
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43 alpha2a = K2a /(2* sqrt(y0+hdiff))*u0;

44 alpha2b = K2b /(2* sqrt(y0+hdiff))*u0;

45 alpha3a = K3a /(2* sqrt(y0+hdiff))*u0;

46 alpha3b = K3b /(2* sqrt(y0+hdiff))*u0;

47 alpha4a = K4a /(2* sqrt(y0+hdiff))*u0;

48 alpha4b = K4b /(2* sqrt(y0+hdiff))*u0;

49 alpha5a = K5a /(2* sqrt(y0+hdiff))*u0;

50 alpha5b = K5b /(2* sqrt(y0+hdiff))*u0;

51 beta1a = K1a*sqrt(y0+hdiff);

52 beta1b = K1b*sqrt(y0+hdiff);

53 beta2a = K2a*sqrt(y0+hdiff);

54 beta2b = K2b*sqrt(y0+hdiff);

55 beta3a = K3a*sqrt(y0+hdiff);

56 beta3b = K3b*sqrt(y0+hdiff);

57 beta4a = K4a*sqrt(y0+hdiff);

58 beta4b = K4b*sqrt(y0+hdiff);

59 beta5a = K5a*sqrt(y0+hdiff);

60 beta5b = K5b*sqrt(y0+hdiff);

61
62 alpha5_2 = K2a /(2* sqrt(y0+hdiff_5))*u0;

63 beta5_2 = 2*K2a*sqrt(y05+hdiff_5);

64
65 ffu = ureal('ffu',ff ,'Percentage ' ,[25]);

66
67 %Scaling variables

68 dmax = 0.22; %m3/s

69 umax = 30; % %

70 emax = 0.1; %[m]

71 nmax = 0.001; %[m]

72
73 %Define tank system G

74 A = 1/L * [-2*alpha 2* alpha 0 0 0;

75 2*alpha -4*alpha 2*alpha 0 0;

76 0 2*alpha -4*alpha 2* alpha 0; % should be *2/3

77 0 0 2* alpha -4*alpha 2*alpha;

78 0 0 0 2*alpha -2*(alpha+alpha5)];

79
80 B = 1/(L) * [-beta 0 0 0 0;

81 beta -beta 0 0 0;

82 0 beta -beta 0 0;

83 0 0 beta -beta 0;

84 0 0 0 beta -beta5 ];

85
86 C = eye(5);

87 D = 0;

88 G_new = ss(A,B,C,D);

89
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90 G = ss(A,[B [1/L 0 0 0 0]'],C,D);

91 G.InputName = {'u(1)','u(2)','u(3)','u(4)','u(5)','q'};

92 G.OutputName = {'y'};

93
94 %Define uncertain tank system G

95 Au = 1/L * [-(alpha1a + alpha1b) (alpha2a + alpha2b) 0

0 0;

96 (alpha1a + alpha1b) -(alpha1a + alpha1b + alpha2a +

alpha2b) (alpha2a + alpha2b) 0 0;

97 0 (alpha2a + alpha2b) -(alpha2a + alpha2b + alpha3a

+ alpha3b) (alpha3a + alpha3b) 0; % should be

*2/3

98 0 0 (alpha3a + alpha3b) -(alpha3a + alpha3b +

alpha4a + alpha4b) (alpha4a + alpha4b);

99 0 0 0 (alpha4a + alpha4b) -(alpha4a + alpha4b +

alpha5a +alpha5b)];

100
101 Bu = 1/(L) * [-(beta1a + beta1b) 0 0 0 0;

102 (beta1a + beta1b) -(beta2a + beta2b) 0 0 0;

103 0 (beta2a +beta2b) -(beta3a + beta3b) 0 0;

104 0 0 (beta3a + beta3b) -(beta4a + beta4b) 0;

105 0 0 0 (beta4a + beta4b) -(beta5a + beta5b)];

106
107 Cu = eye (5);

108 Du = 0;

109
110 G2 = uss(Au ,[Bu [1/L 0 0 0 0]'],Cu,Du);

111 G2.InputName = {'u(1)','u(2)','u(3)','u(4)','u(5)','q'

};

112 G2.OutputName = {'y'};

113
114 ts = 13; %textsize

115 lw = 1.7; %linewidth

E.3 Framtagning av PI-regulator: systune_pid.m

1 %% This function tunes the decentralized PI-controller

and adds feedforward

2
3 function [Pid , Pid_ff] = systune_pid

4
5
6 %% Create a Numeric LTI model representing the 5-by -5

plant G.

7 define_TankSystem ();
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8
9 %% Define closed loop system

10 % Create the summing junctions

11 Sum = sumblk('e = r-y' ,5); % produces error signal

12 % Create the PI controllers Cu1 ... Cu5

13 Cu1 = ltiblock.pid('Cu1','pi'); %first controller

14 Cu1.u = 'e(1)';

15 Cu1.y = 'u(1)';

16 Cu2 = ltiblock.pid('Cu2','pi'); %second controller

17 Cu2.u = 'e(2)';

18 Cu2.y = 'u(2)';

19 Cu3 = ltiblock.pid('Cu3','pi'); %third controller

20 Cu3.u = 'e(3)';

21 Cu3.y = 'u(3)';

22 Cu4 = ltiblock.pid('Cu4','pi'); % forth controller

23 Cu4.u = 'e(4)';

24 Cu4.y = 'u(4)';

25 Cu5 = ltiblock.pid('Cu5','pi'); %fifth controller

26 Cu5.u = 'e(5)';

27 Cu5.y = 'u(5)';

28
29 % Create analysis points

30 APs = {'u','e'};

31
32 % Define input and outputs

33 input = {'r','q'};

34 output = {'y'};

35
36 % Connect all components to build the closed -loop

system from r to y.

37 CLry = connect(G,Cu1 ,Cu2 ,Cu3 ,Cu4 ,Cu5 ,Sum ,input ,output ,

APs);

38
39 %% Specifying the Design Requirements

40 M = 0.45; w0 = 0.4; Aq = 0.0001;

41 Q_new = tf([1/M w0],[1 w0*Aq]);

42 Req3 = TuningGoal.Rejection ({'e'},Q_new);

43
44 %% Tune tunable parameters (P and I part in controller

) in CLry

45 % to meet requirement.

46 [T1 ,fSoft ,~,Info] = systune(CLry ,[Req3]); %req is

satisfied when fSoft 's

47 %final value is < 1.

48 %viewSpec(Req3 ,T1); % check if requirement is met

49

59



50 % Get the transfer function from e to u (i.e the

controller block)

51 Pid = getIOTransfer(T1 ,{'e'},{'u'});

52
53 % Cut out the controller part form the matrix

54 [Areg ,Breg ,Creg ,Dreg] = ssdata(Pid);

55 Areg = Areg (6:10 ,6:10);

56 Breg = Breg (6:10 ,:);

57 Creg = Creg (: ,6:10);

58 Pid = ss(Areg ,Breg ,Creg ,Dreg);

59
60 %% Add feedforward of the inflow to the control signals

61 Breg (:,6) = 0;

62 Dreg (:,6) = 1/(K1*sqrt(hdiff))/2; %% adds feedforward

63 Pid_ff = ss(Areg ,Breg ,Creg ,Dreg);

64
65 % Define inputs and outsputs

66 Pid.InputName = {'e'};

67 Pid.OutputName = {'u'};

68 Pid_ff.InputName = {'e(1)','e(2)','e(3)','e(4)','e(5)',

'q'};

69 Pid_ff.OutputName = {'u'};

70
71 %showTunable(T1) % show tuned values!

E.4 Framtagning av LQG, Hinf och DK-regulator:

h_synthezis.m

1 %% This function synthezises the H2 , Hinf and DK -

controller.

2
3 function [H2, HINF ,DK] = h_synthezis ()

4
5
6 %% Defining the Tank System

7 define_TankSystem (); % Define parameters

8
9 %% Defining weighing fucntions

10 Wd = 0.015* dmax*blkdiag (1,0,0,0,0);%process disturbance

11 Wn = 1*nmax*eye(5); %measurement noise

12 Wi = emax*eye(5); %reference signal

13 Q1 = eye (5); % weight on error signal

14 Q2 = 2*eye(5); %weight on control signal

15 int_factor = 1; % weight on intergral error signal
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16
17 %% Creating the generalized plant P

18 A1 = [A zeros (5); -C -0.00001* eye (5)];

19 B1 = [Wd zeros (5) zeros (5); zeros (5) Wi zeros (5)];

20 B2 = [B; zeros (5)];

21 C1 = [-Q1/Wi zeros (5); zeros (5) Q1/( int_factor*Wi);

zeros (5) zeros (5)];

22 C2 = [-C zeros (5)];

23 D11 = [zeros (5) Q1 zeros (5); zeros (5) zeros (5) zeros (5)

;

24 zeros (5) zeros (5) zeros (5)];

25 D12 = [zeros (5); zeros (5); Q2/umax];

26 D21 = [ zeros (5) Wi -Wn ];

27 D22 = zeros (5);

28 P11 = A1;

29 P12 = [B1 B2];

30 P21 = [C1; C2];

31 P22 = [D11 D12; D21 D22];

32
33 P = ss(P11 ,P12 ,P21 ,P22);

34
35
36 %% Create generalized plant P with frequency dependent

weighting function

37 M = 0.45; w0 = 1.5; Aq = 0.0001;

38 Q_new = tf([1/M w0],[1 w0*Aq])*eye(5);

39 Q_new.InputName = {'z1a_t ','z1b_t ','z1c_t ','z1d_t','

z1e_t '};

40 Q_new.OutputName = {'z1a','z1b','z1c','z1d','z1e'};

41 % specify input and outputs

42 P.InputName = {'d1','d2','d3','d4','d5','r1','r2','r3',

'r4','r5','n1','n2','n3','n4','n5','u1','u2','u3','

u4','u5'};

43 P.OutputName = {'z1a_t ','z1b_t ','z1c_t ','z1d_t ','z1e_t '

,'z2a','z2b','z2c','z2d','z2e','z3a','z3b','z3c','

z3d','z3e','e1','e2','e3','e4','e5'};

44 outputs = {'z1a','z1b','z1c','z1d','z1e','z2a','z2b','

z2c','z2d','z2e','z3a','z3b','z3c','z3d','z3e','e1',

'e2','e3','e4','e5'};

45 %connect signals

46 P_new = connect(P,Q_new ,P.InputName ,outputs);

47
48
49 %% Create generalized plant P with uncertainties

50
51
52 qf = 1; % parameter to change Q

61



53 qfi = 100* eye (5);

54 qfi(1,1) = 1000;

55
56 A1u = [Au zeros (5); -C -0.00001* eye(5)];

57 B2u = [Bu; zeros (5)];

58 C1u = [-qf*Q1/Wi zeros (5); zeros (5) qfi*Q1/( int_factor*

Wi);

59 zeros (5) zeros (5)];

60 C2u = [-C zeros (5)];

61 D11u = [zeros (5) qf*Q1 zeros (5); zeros (5) zeros (5)

zeros (5);

62 zeros (5) zeros (5) zeros (5)];

63 D12u = [zeros (5); zeros (5); Q2/umax];

64 P11u = A1u;

65 P12u = [B1 B2u];

66 P21u = [C1u; C2u];

67 P22u = [D11u D12u; D21 D22];

68 Pu = ss(P11u ,P12u ,P21u ,P22u);

69 Pu.InputName = {'d1','d2','d3','d4','d5','r1','r2','r3'

,'r4','r5','n1','n2','n3','n4','n5','u1','u2','u3','

u4','u5'};

70 Pu.OutputName = {'z1a_t ','z1b_t ','z1c_t ','z1d_t ','z1e_t

','z2a','z2b','z2c','z2d','z2e','z3a','z3b','z3c','

z3d','z3e','e1','e2','e3','e4','e5'};

71
72
73 %% Synthesize the controllers

74
75 % number of measurements and inputs , and bounds on

gamma

76 nmeas = size(C,1);ncon = size(B,2); gmn =0.5; gmx

=1000000; tol = 0.01;

77
78 % H2-controller

79 [H2 ,CL1 ,gopt1] = h2syn(P,nmeas ,ncon);

80
81 %H-infinity controller

82 [HINF ,CL3 ,gopt3] = hinfsyn(P_new ,nmeas ,ncon ,gmn ,gmx ,tol

);

83
84 % DK-controller

85 [DK ,CL4 ,bnd] = dksyn(Pu ,nmeas ,ncon);

86
87 input = {'e'}; % input controller

88 output1 = {'u'}; %output controller

89 H2.InputName = input;

90 H2.OutputName = output1;
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91 HINF.InputName = input;

92 HINF.OutputName = output1;

93 DK.InputName = input;

94 DK.OutputName = output1;

E.5 Nominell prestandaanalys: nominal_perf.m

1 %% This function test how the nominal linear system

with the controller performs

2 % Should be called from MainProgram.m

3
4
5
6 %% Declare plotting variables

7
8 ts = 13; %textsize

9 lw = 1.7; %linewidth

10 xlab = 'Time (seconds)'; %xlabel

11 dataoptions = stepDataOptions('StepAmplitude ', 1);

12 titles = {'Tank 1','Tank 2','Tank 3','Tank 4','Tank 5'

};

13
14
15 %% Plot control error when step is a disturbance

16 output = {'e(1)','e(2)','e(3)','e(4)','e(5)'};

17 ylab = 'Control Error (mm)';

18 timev = [200 300 700 900 1000];

19 c = 1000/5; %convert from m to mm and adjust to

stepAmplitude 0.2

20 ymin = -18; %min on yaxis

21 ymax = 2;

22
23 for i= 1:5

24 time = timev(i);

25 t = 0:time;

26 t1 = 0:time /20: time;

27 input1 = {'q'};

28 output1 = output(i);

29 tf_Pid = getIOTransfer(CLryPid ,input1 ,output1);

30 tf_Pid_ff = getIOTransfer(CLryPid_ff ,input1 ,output1

);

31 tf_H2 = getIOTransfer(CLryH2 ,input1 ,output1);

32 tf_Hinf = getIOTransfer(CLryHinf ,input1 ,output1);

33 tf_Dk = getIOTransfer(CLryDk ,input1 ,output1);

34 y1 = step(tf_Pid ,t1,dataoptions);
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35 y2 = step(tf_Pid_ff ,t1 ,dataoptions);

36 y3 = step(tf_H2 ,t1,dataoptions);

37 y4 = step(tf_Hinf ,t1 ,dataoptions);

38 y5 = step(tf_Dk ,t1,dataoptions);

39 figure

40 plot(t1,y1*c,'r+','LineWidth ',lw)

41 hold on

42 plot(t1,y2*c,'bo','LineWidth ',lw)

43 plot(t1,y3*c,'gx','LineWidth ',lw)

44 plot(t1,y4*c,'m*','LineWidth ',lw)

45 plot(t1,y5*c,'c^','LineWidth ',lw)

46 y1 = step(tf_Pid ,t,dataoptions);

47 y2 = step(tf_Pid_ff ,t,dataoptions);

48 y3 = step(tf_H2 ,t,dataoptions);

49 y4 = step(tf_Hinf ,t,dataoptions);

50 y5 = step(tf_Dk ,t,dataoptions);

51 plot(t,y1*c,'r','LineWidth ',lw)

52 plot(t,y2*c,'b-','LineWidth ',lw)

53 plot(t,y3*c,'g-','LineWidth ',lw)

54 plot(t,y4*c,'m-','LineWidth ',lw)

55 plot(t,y5*c,'c-','LineWidth ',lw)

56 set(gca ,'fontsize ',ts)

57 legend('PI','PI_{ff}','H_2','H_\infty','DK','

Location ','southeast ')

58 ylabel(ylab ,'FontSize ',ts);

59 xlabel(xlab ,'FontSize ', ts);

60 axis ([0 time ymin ymax])

61 title(titles(i))

62
63 TV1(i,1) = sum(abs(diff(y1)));

64 TV1(i,2) = sum(abs(diff(y2)));

65 TV1(i,3) = sum(abs(diff(y3)));

66 TV1(i,4) = sum(abs(diff(y4)));

67 TV1(i,5) = sum(abs(diff(y5)));

68
69
70
71 end

72
73 TV = sum(TV1); % total variation

74
75 %% Plot control signal when step is a diturbance

76
77 output = {'u(1)','u(2)','u(3)','u(4)','u(5)'};

78 ylab = 'Control Signal (%)';

79 ymin = 0;

80 ymax = 35;
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81 c = 100/5; % convert to percent and adjust for a step

disturbance of 0.2

82 timev = 100* ones (5,1);

83
84 for i= 1:5

85 time = timev(i);

86 t = 0:time;

87 t1 = 0:time /20: time;

88 input1 = {'q'};

89 output1 = output(i);

90 tf_Pid = getIOTransfer(CLryPid ,input1 ,output1);

91 tf_Pid_ff = getIOTransfer(CLryPid_ff ,input1 ,output1

);

92 tf_H2 = getIOTransfer(CLryH2 ,input1 ,output1);

93 tf_Hinf = getIOTransfer(CLryHinf ,input1 ,output1);

94 tf_Dk = getIOTransfer(CLryDk ,input1 ,output1);

95 y1 = step(tf_Pid ,t1,dataoptions);

96 y2 = step(tf_Pid_ff ,t1 ,dataoptions);

97 y3 = step(tf_H2 ,t1,dataoptions);

98 y4 = step(tf_Hinf ,t1 ,dataoptions);

99 y5 = step(tf_Dk ,t1,dataoptions);

100 figure

101 plot(t1,y1*c,'r+','LineWidth ',lw)

102 hold on

103 plot(t1,y2*c,'bo','LineWidth ',lw)

104 plot(t1,y3*c,'gx','LineWidth ',lw)

105 plot(t1,y4*c,'m*','LineWidth ',lw)

106 plot(t1,y5*c,'c^','LineWidth ',lw)

107 y1 = step(tf_Pid ,t,dataoptions);

108 y2 = step(tf_Pid_ff ,t,dataoptions);

109 y3 = step(tf_H2 ,t,dataoptions);

110 y4 = step(tf_Hinf ,t,dataoptions);

111 y5 = step(tf_Dk ,t,dataoptions);

112 plot(t,y1*c,'r','LineWidth ',lw)

113 plot(t,y2*c,'b-','LineWidth ',lw)

114 plot(t,y3*c,'g-','LineWidth ',lw)

115 plot(t,y4*c,'m-','LineWidth ',lw)

116 plot(t,y5*c,'c-','LineWidth ',lw)

117 set(gca ,'fontsize ',ts)

118 legend('PI','PI_{ff}','H_2','H_\infty','DK','

Location ','southeast ')

119 ylabel(ylab ,'FontSize ',ts);

120 xlabel(xlab ,'FontSize ', ts);

121 axis ([0 time ymin ymax])

122 title(titles(i))

123 end
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E.6 Robust prestandaanalys: robust_perf.m

1 %% This program tests how the linear system with the

controller performs when there is an uncertainty in

the valve constant K.

2 % Should be called from MainProgram.m

3
4
5 %% Plotting parameters

6 ts = 13; % textsize

7 lw = 2; % linewidth

8 N = 50; % number of samples of uncertain systems

9 ylab = 'Control Error (mm)';

10 xlab = 'Time';

11 timev = [200 300 700 900 1000];

12 plot_step = 1; % 1 if plot step response

13 plot_gain = 1; % if plot gain

14 plot_worst = 1; % if plot worst gain

15 c = 1000/5; %convert from m to mm, and adjust for a

input of 0.2m3/s instead of 1m3/s

16 output = {'e(1)','e(2)','e(3)','e(4)','e(5)'};

17 titles = {'Tank 1','Tank 2','Tank 3','Tank 4','Tank 5'

};

18 input1 = {'q'}; % inflow

19 ymin_step = -50; %min on yaxis

20 ymax_step = 50;

21
22
23 %% Loop through all tanks

24 for i = 1:5 %(i = tank number)

25 string = titles(i); % used when plotting

26 %% Get uncertain transfer function from disturbance

to control error

27 output1 = output(i);

28
29 S1 = getIOTransfer(CLryPidu ,input1 ,output1);

30 S2 = getIOTransfer(CLryPid_ffu ,input1 ,output1);

31 S3 = getIOTransfer(CLryH2u ,input1 ,output1);

32 S4 = getIOTransfer(CLryHinfu ,input1 ,output1);

33 S5 = getIOTransfer(CLryDku ,input1 ,output1);

34
35 % Only look at freq interval where we know peek

will be, bc it makes

36 % program faster

37 om = logspace (-4,0.5,10);

38 S1t = ufrd(S1,om);
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39 S2t = ufrd(S2,om);

40 S3t = ufrd(S3,om);

41 S4t = ufrd(S4,om);

42 S5t = ufrd(S5,om);

43
44 % Get uncertainty combination (wcu1) that gives

worst gain (maxgain1)

45 [maxgain1 ,wcu1 ,info1] = wcgain(S1t);

46 [maxgain2 ,wcu2 ,info2] = wcgain(S2t);

47 [maxgain3 ,wcu3 ,info3] = wcgain(S3t);

48 [maxgain4 ,wcu4 ,info4] = wcgain(S4t);

49 [maxgain5 ,wcu5 ,info5] = wcgain(S5t);

50
51 %% Get worst uncertain system

52 S1w = usubs(S1 ,wcu1); %Substitute worst uncertainty

comb. into system

53 S2w = usubs(S2 ,wcu2);

54 S3w = usubs(S3 ,wcu3);

55 S4w = usubs(S4 ,wcu4);

56 S5w = usubs(S5 ,wcu5);

57
58 %% Get N sampled systems

59 S1s = usample(uss(S1),N)*c; %sampling

60 S2s = usample(uss(S2),N)*c;

61 S3s = usample(uss(S3),N)*c;

62 S4s = usample(uss(S4),N)*c;

63 S5s = usample(uss(S5),N)*c;

64
65 % Plotting parameters

66 time = timev(i);

67 t = 0:time;

68 t1 = 0:time /20: time;

69
70 %% Plot step response of control error when inflow

disturbance is a step

71 if plot_step == 1;

72 figure

73 hold on

74 y = step(S1w ,t);

75 TV2(i,1) = sum(abs(diff(y)));

76 plot(t,y*c,'r','LineWidth ',lw)

77 step(S1s ,t,'c--');

78 y = step(S1 ,t1);

79 plot(t1,y*c,'bx','LineWidth ',lw)

80 y = step(S1 ,t);

81 plot(t,y*c,'b','LineWidth ',lw)

82 ylabel(ylab ,'FontSize ',ts);
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83 xlabel(xlab ,'FontSize ', ts);

84 set(gca ,'fontsize ',ts)

85 legend('Worst ','Samples ','Nominal ','Location ','

southeast ')

86 axis ([0 time ymin_step ymax_step ])

87 title('PI -controller ')

88
89 figure

90 hold on

91 y = step(S2w ,t);

92 TV2(i,2) = sum(abs(diff(y)));

93 plot(t,y*c,'r','LineWidth ',lw)

94 step(S2s ,t,'c--');

95 y = step(S2 ,t1);

96 plot(t1,y*c,'bx','LineWidth ',lw)

97 y = step(S2 ,t);

98 plot(t,y*c,'b','LineWidth ',lw)

99 ylabel(ylab ,'FontSize ',ts);

100 xlabel(xlab ,'FontSize ', ts);

101 set(gca ,'fontsize ',ts)

102 legend('Worst ','Samples ','Nominal ','Location ','

southeast ')

103 axis ([0 time ymin_step ymax_step ])

104 title('PI -controller with feedforward ')

105
106 figure

107 hold on

108 y = step(S3w ,t);

109 TV2(i,3) = sum(abs(diff(y)));

110 plot(t,y*c,'r','LineWidth ',lw)

111 step(S3s ,t,'c--');

112 y = step(S3 ,t1);

113 plot(t1,y*c,'bx','LineWidth ',lw)

114 y = step(S3 ,t);

115 plot(t,y*c,'b','LineWidth ',lw)

116 ylabel(ylab ,'FontSize ',ts);

117 xlabel(xlab ,'FontSize ', ts);

118 set(gca ,'fontsize ',ts)

119 legend('Worst ','Samples ','Nominal ','Location ','

southeast ')

120 axis ([0 time ymin_step ymax_step ])

121 title('LQG -controller ')

122
123 figure

124 hold on

125 y = step(S4w ,t);

126 TV2(i,4) = sum(abs(diff(y)));
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127 plot(t,y*c,'r','LineWidth ',lw)

128 step(S4s ,t,'c--');

129 y = step(S4 ,t1);

130 plot(t1,y*c,'bx','LineWidth ',lw)

131 y = step(S4 ,t);

132 plot(t,y*c,'b','LineWidth ',lw)

133 ylabel(ylab ,'FontSize ',ts);

134 xlabel(xlab ,'FontSize ', ts);

135 set(gca ,'fontsize ',ts)

136 legend('Worst ','Samples ','Nominal ','Location ','

southeast ')

137 axis ([0 time ymin_step ymax_step ])

138 title('H_\infty - controller ')

139
140 end

141
142
143
144 %% Plot gain from inflow disturbance to control

error

145 if plot_gain ==1;

146 ymin = -60;

147 ymax = 40;

148 xmin = -inf;

149 xmax = 0;

150 figure

151 hold on

152 sigma(S1s ,om ,'c');

153 [sv ,w] = sigma(S1*c,om);

154 semilogx(w,20* log10(sv),'b*--','LineWidth ',lw);

155 [sv ,w] = sigma(S1w*c,om);

156 semilogx(w,20* log10(sv),'r','LineWidth ',lw);

157 axis([xmin xmax ymin ymax]);

158 legend('Sampled ','Nominal ','Worst ','Location ','

northwest ')

159 xlabel('Frequency ','FontSize ',ts);

160 ylabel('Singular Values ','FontSize ', ts);

161 title([ titles(i) 'PI -controller from q to e'])

162
163 figure

164 hold on

165 sigma(S2s ,om ,'c');

166 [sv ,w] = sigma(S2*c,om);

167 semilogx(w,20* log10(sv),'b*--','LineWidth ',lw);

168 [sv ,w] = sigma(S2w*c,om);

169 semilogx(w,20* log10(sv),'r','LineWidth ',lw);

170 axis([xmin xmax ymin ymax]);
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171 legend('Sampled ','Nominal ','Worst ','Location ','

northwest ')

172 xlabel('Frequency ','FontSize ',ts);

173 ylabel('Singular Values ','FontSize ', ts);

174 title([ titles(i) 'PI -controller w feedforward from

q to e'])

175
176 figure

177 hold on

178 sigma(S3s ,om ,'c');

179 [sv ,w] = sigma(S3*c,om);

180 semilogx(w,20* log10(sv),'b*--','LineWidth ',lw);

181 [sv ,w] = sigma(S3w*c,om);

182 semilogx(w,20* log10(sv),'r','LineWidth ',lw);

183 axis([xmin xmax ymin ymax]);

184 legend('Sampled ','Nominal ','Worst ','Location ','

northwest ')

185 xlabel('Frequency ','FontSize ',ts);

186 ylabel('Singular Values ','FontSize ', ts);

187 title([ titles(i) 'LQG -controller from q to e'])

188
189 figure

190 hold on

191 sigma(S4s ,om ,'c');

192 [sv ,w] = sigma(S4*c,om);

193 semilogx(w,20* log10(sv),'b*--','LineWidth ',lw);

194 [sv ,w] = sigma(S4w*c,om);

195 semilogx(w,20* log10(sv),'r','LineWidth ',lw);

196 axis([xmin xmax ymin ymax]);

197 legend('Sampled ','Nominal ','Worst ','Location ','

northwest ')

198 xlabel('Frequency ','FontSize ',ts);

199 ylabel('Singular Values ','FontSize ', ts);

200 title([ titles(i) 'H_\infty -controller from q to e'

])

201 end

202
203
204
205
206 %% Plots worst combination of uncertainites

207 if plot_worst ==1

208 figure

209 hold on

210 t1 = 0:700/20:700;

211 t = 0:700;

212 y = step(S1w ,t1);
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213 l1 = plot(t1 ,y*c,'r+','LineWidth ',lw);

214 y = step(S1w ,t);

215 plot(t,y*c,'r-','LineWidth ',lw)

216 y = step(S2w ,t1);

217 l2 = plot(t1 ,y*c,'bo','LineWidth ',lw);

218 y = step(S2w ,t);

219 plot(t,y*c,'b-','LineWidth ',lw)

220 y = step(S3w ,t1);

221 l3 = plot(t1 ,y*c,'gx','LineWidth ',lw);

222 y = step(S3w ,t);

223 plot(t,y*c,'g-','LineWidth ',lw)

224 y = step(S4w ,t1);

225 l4 = plot(t1 ,-y*c,'m*','LineWidth ',lw);

226 y = step(S4w ,t);

227 plot(t,-y*c,'m-','LineWidth ',lw)

228 y = step(S5w ,t1);

229 l5 = plot(t1 ,y*c,'c^','LineWidth ',lw);

230 y = step(S5w ,t);

231 plot(t,y*c,'c-','LineWidth ',lw)

232 ylabel(ylab ,'FontSize ',ts);

233 xlabel(xlab ,'FontSize ', ts);

234 set(gca ,'fontsize ',ts)

235 legend ([l1 l2 l3 l4 l5], 'PI','PI_{ff}','LQG','H_\

infty ','DK','Location ','southeast ')

236 axis ([0 t(end) -80 50])

237 title([ titles(i) 'Worst step response from q to e'

])

238 end

239
240
241 end

E.7 Robust prestandaanalys: hysterezis.m

1 %% This function: plot effect of hysteresis in control

signal on non -linear system

2 % (only PI and H2 is plotted to compare a PI and

modelbased controller)

3
4 %% Define Simulink model

5 model = 'TankSystem_hysterezis ';

6 r1 = 0; r2 = r1; r3 = r1; r4 = r1; r5 = r1; delay = 0;

niv_min = -Inf; niv_max = Inf;

7 var_level = 0;

8 define_TankSystem;% get parameters
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9 time =1000;

10 paramNameValStruct.StopTime = int2str(time);

11 X0 = 0; % state vector at time = 0.

12
13
14 %% Define controllers

15 Reg1 = PID;

16 Reg2 = PID; ff = 1/(K1*sqrt(hdiff))/2; % adds the

feedforward

17 Reg3 = H2;

18 Reg4 = HINF;

19 Reg5 = DK;

20
21
22 %% Plotting parameters

23 titles = {'Tank 1','Tank 2','Tank 3','Tank 4','Tank 5'

};

24 ref = 0;

25 ymax = 5;

26 ymin = -17;

27 ylab = 'Control Error (mm)';

28 ylab2 = 'Control Signal (%)';

29 xlab = 'Time (seconds)';

30 filename = 'error ';

31
32 %% Test hysterezis of control signal

33
34 delay = 0.1; % hysterezis

35 [a1 ,b1,c1,d1] = ssdata(Reg1);

36 sim(model ,paramNameValStruct);

37 v1 = load(filename); % simulated control error

38 v2 = load('control '); % simulated control signal

39 [a1 ,b1,c1,d1] = ssdata(Reg3);

40 sim(model ,paramNameValStruct);

41 v3 = load(filename);

42 v4 = load('control ');

43
44 delay = 0;

45 [a1 ,b1,c1,d1] = ssdata(Reg1);

46 sim(model ,paramNameValStruct);

47 v1_nom = load(filename); % simulated control error

48 v2_nom = load('control '); % simulated control signal

49 [a1 ,b1,c1,d1] = ssdata(Reg3);

50 sim(model ,paramNameValStruct);

51 v3_nom = load(filename);

52 v4_nom = load('control ');

53
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54 for tank = 1:5

55 c = 1000; % convert to mm (1000) or to % (100)

56 figure

57 hold on

58 nm = 500;

59 linepid1 = plot(v1.variables.Time (1:nm :end),v1.

variables.Data (1:nm :end,tank)*c,'r+');

60 lineh21 = plot(v3.variables.Time (1:nm :end),v3.

variables.Data (1:nm :end,tank)*c,'go');

61 nm =1;

62 linepid1 = plot(v1.variables.Time (1:nm :end),v1.

variables.Data (1:nm :end,tank)*c,'r','

LineWidth ',lw);

63 lineh21 = plot(v3.variables.Time (1:nm :end),v3.

variables.Data (1:nm :end,tank)*c,'g','

LineWidth ',lw);

64
65
66 legend('PI','LQG')

67 ylabel(ylab ,'FontSize ',ts);

68 xlabel(xlab ,'FontSize ', ts);

69 legend('PI','LQG','Location ','southeast ')

70 title([ titles(tank) 'Control error (mm) when

hysterezis in control signal '] )

71 axis([-inf inf -20 5]);

72
73 figure

74 c = 100;

75 hold on

76 nm = 500;

77 linepid1 = plot(v2.variables.Time (1:nm :end),v2.

variables.Data (1:nm :end,tank)*c,'r+');

78 lineh21 = plot(v4.variables.Time (1:nm :end),v4.

variables.Data (1:nm :end,tank)*c,'go');

79 nm = 1;

80 linepid1 = plot(v2.variables.Time (1:nm :end),v2.

variables.Data (1:nm :end,tank)*c,'r','

LineWidth ',lw);

81 lineh21 = plot(v4.variables.Time (1:nm :end),v4.

variables.Data (1:nm :end,tank)*c,'g','

LineWidth ',lw);

82 legend('PI','LQG')

83 ylabel(ylab2 ,'FontSize ',ts);

84 xlabel(xlab ,'FontSize ', ts);

85 legend('PI','LQG','Location ','southeast ')

86 title([ titles(tank) 'Control signal (%) when

hysterezis in control signal '] )
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87 axis([-inf inf -inf inf]);

88 end
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