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Abstract

Simulation of different systems can be done using a graphical model description of the 
system based on block diagrams. The simulation software Matlab/Simulink offers a lot 
of possibilities to describe a huge number of systems, which can be linear as well as 
nonlinear. The simulation using Matlab/Simulink is done by integration based on 
different kinds of numerical methods. 

When nonlinear Simulink-models are simulated, it is often interesting to apply a 
Kalman filter to handle the noise that may occur within the process as well as corrupting 
the measurement. However, application of such a filter leads to an extensive time-
consumption despite using fast computers. The reason is that the existing Matlab

functions are not constructed for time optimal evaluation. The time-consuming 
procedures partly consist of the integration between the sample points and partly of the 
calculation of the correction term in the Kalman filter. To calculate the correction term 
and correct the states for the influence of the noise, the integration has to be interrupted 
for each sampling point. This interruption makes new call to the model at each sampling 
point concerning the measurement data. The function call to the model is the main 
reason for the large time-consumption.  

The goal for this thesis work is to reduce the time consumption for the integrating part 
of the model simulation. This can be done by the development of new methods that 
carry out the filtering simulation without a frequent call to the Simulink-model. This 
can be possible to perform by a conversion from the Simulink-model description to a 
state-model description. The optimized parts regarding to time, consisting of the 
integration and filtering part, will furthermore be brought together in a routine for 
filtering simulation (the filtering part of the simulation is being managed in a 
complementary report). The time-optimized routine is then able to perform the filtering 
simulation of nonlinear Simulink-models, but with a time consumption that is 
manageable.   

The optimized integration and filtering parts, has in the final routine made it possible to 
make the filtering simulation with a time-consumption that is reduced by approximately 
a factor of ten. The goal, to reduce the current time consumption to be more 
manageable, has thereby been accomplished. The integrating part is in the final routine 
reducing the time-consumption with approximately a factor two, in relation to if Matlab

built in integration-functions is being used.    
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Sammanfattning

Simulering av olika system kan ske genom att en grafisk modellbeskrivning av systemet 
byggs upp med hjälp av blockscheman. Matlab/Simulink tillhandahåller stora 
möjligheter att med grafiska blockscheman beskriva en stor mängd system, vilka kan 
vara såväl linjära som olinjära. Simuleringen med Matlab/Simulink sker genom 
integrering baserat på olika numeriska metoder.  

Vid simulering av olinjära simulinkmodeller är man i många fall intresserad av att 
applicera en kalmanfiltrering för att hantera det brus som kan förekomma i processen 
såväl som vid mätningen. En applicering av ett sådant filter visar sig dock ge en 
ohanterlig tidsprestanda trots dagens snabba datorer. Detta beror på att de kommandon 
som för närvarande finns tillgängliga för de olika procedurerna, inte är avpassade att för 
detta användningsområde arbeta på ett tidsoptimalt sätt. De tidsödande procedurerna 
består dels av integrering mellan samplingspunkterna, och dels beräkning av filtrets 
korrektion. För att beräkna filtrets korrektion och korrigera tillstånden för störningarnas 
inverkan, krävs att integreringen avbryts för varje samplingspunkt. Detta avbrott gör 
vidare att ett nytt modellanrop måste ske för varje samplingspunkt i mätserien. Det är 
främst detta modellanrop som är orsaken till den ohanterliga tidsåtgången.

Målet med detta examensarbete är att minska den tidsåtgång som för närvarande råder 
för den integrerande delen av simuleringen. Detta kan ske genom att utveckla metoder 
för att genomföra den filtrerande simuleringen, vilka inte kräver ett lika frekvent 
modellanrop. Detta kan möjliggöras genom att konvertera simulinkmodellen till en 
tillståndsmodell. Den sammanfogade lösningen, dvs. den integrerande och filtrerande 
delen, skall sedan implementeras i en slutlig simuleringsrutin (den filtrerande delen av 
simuleringen behandlas i en komplementerande rapport). Denna tidsoptimerade rutin 
kan sedan användas för att utföra filtrerande simulering av olinjära simulinkmodeller, 
fast med en hanterbar tidsprestanda. 

De tidsoptimerade delarna i form av integrering och kalmanfiltrering, har i den 
sammanfogade rutinen visat sig kunna genomföra filtrerande simulering med en 
tidsåtgång som reducerats med ungefär en faktor tio. Målsättningen att minska den 
tidsåtgång som för närvarande råder till att bli mera hanterbar, har således uppnåtts. Den 
integrerande delen står i slutliga rutinen för en reduktion av tidsåtgången med en faktor 
två, vid jämförelse med om Matlabs integreringsfunktion används.  
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Notation

Här ges en kortare beskrivning av de förkortningar och termer som är vanligast 
förekommande i rapporten. 

Simulinkmodell Grafisk beskrivningssätt för modeller.

linmod Kommando för linjarisering av simulinkmodell.
Resulterar i de s.k. A, B, C och D-matriserna.
Detta är ett i Matlab inbyggt kommando, vilket
änvänds för att linjarisera simulinkmodeller.

sim Kommando för simulering av en simulinkmodell.
Detta är ett i Matlab inbyggt kommando, vilket
används för att integrera mot en simulinkmodell.

Mätstörning (w(k)) Störning som inverkat vid mätpunkten då mätning
av signaler i en process utförts. 

Processtörning (v(k)) Störning som verkar inuti en process och påverkar
signalerna som uppmätts.

PRBS Pseudo Random Binary Signal, Styrsignal som
används för att testa en modells egenskaper. 

EKF Extended Kalman Filter, ett kalmanfilter för
hantering av olinjära system.

Prediktion En prediktion betecknas med ett streck ovanför den
aktuella variabeln, ex. på sådana kan vara x  och y .

Estimat Ett estimat betecknas med ett ”tak” ovanför den
aktuella variabeln, ex. på sådana kan vara  och .x̂ ŷ

ODE-lösare Med detta menas i denna rapport numeriska
integreringsmetoder som arbetar mot system
av ordinära  differentialekvationer. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.2 Problembeskrivning 

Simulering av reglersystem kan ske utifrån att ett system modelleras genom 
blockscheman vilka sammankopplas till ett helt system. Matlab/Simulink

innehåller en expanderande mängd av olika block och system för detta 
ändamål. De ingående blocken kan vara linjära, olinjära, kontinuerliga eller 
diskreta, vilka kan sammansättas till komplexa system. Simuleringen med 
Matlab/Simulink sker genom integrering baserat på olika lösningsmetoder. 

I många fall är man intresserad av att simulera olinjära simulinkmodeller 
med hjälp av kalmanfilter. Det är möjligt att implementera rutiner för att 
simulera Extended Kalmanfilter för olinjära simulinkmodeller i form av m-
filer, men det visar sig vara alltför tidskrävande trots dagens snabba datorer. 
I dagsläget har någon rutin inte funnits som någorlunda snabbt simulerar 
simulinkmodeller som uppdateras med kalmanfilter. 

Detta examensarbete går ut på att studera hur en generell rutin för Extended 
kalmanfilter kan utformas, som kan användas för att simulera olinjära 
simulinkmodeller, så att tidsåtgången för simuleringen blir hanterbar. 
Dessutom ska rutinen implementeras. 

Då man vill simulera en modell baserad på en verklig process är man ofta 
intresserad av att göra detta med hjälp av ett kalmanfilter. Detta för att 
estimera tillstånden hos en process som påverkas av såväl mät- som 
processtörningar.

Skillnaden mellan simulering med eller utan kalmanfilter är att kalman-
filtrering kräver att integreringen avbryts i varje samplingspunkt. 
Anledningen till detta är att en beräkning av korrektionstermen och en 
uppdatering av tillståndsvektorn måste ske innan simulering kan fortskrida 
till nästkommande samplingspunkt. En simulering utan kalmanfilter kan 
däremot ske i ett svep utan avbrott. Principerna för dessa kan ses i Fig.  1.1. 
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Fig. 1.1 Simulering utan filter (vänster), med filter (höger)

Problematiken kring hanterande av kalmanfiltrering är som tidigare nämnts
att integreringen måste avbrytas i varje samplingspunkt, vilket resulterar i en 
stor tidsåtgång. I synnerhet uppkommer problemet då modellen är av olinjär 
karaktär, eftersom en linjarisering av systemet då är nödvändig vid varje 
samplingspunkt. Då modellbeskrivningen utgörs av en simulinkmodell
tillkommer även andra faktorer som bidrar till problemet såsom 
tidskrävande modellanrop. Proceduren att avbryta simuleringen för varje 
sampel ger nämligen upphov till att ett sådant modellanrop måste
genomföras efter varje avbrott. En kombination av dessa faktorer resulterar i 
att den totala tidsåtgången blir ganska påtaglig för en simulering med
filtrerande verkan.

Denna problematik ger inte sällan upphov till simuleringstider runt en 
halvminut vid filtrering, där motsvarande simulering utan filtrering tar
bråkdelar av en sekund. Utifrån detta inses ganska snabbt att tidsåtgången 
vid filtrerande simulering är av oacceptabel storlek. I synnerhet vid 
tillämpningar där flertalet simuleringar skall ske i följd, eller då 
tillämpningen är av tidskritiskt slag. 

Huvuduppgiften i det fortsatta arbetet blir därmed att försöka optimera 
tidsåtgången för filtrerande simulering mot en simulinkmodell. Eftersom
detta examensarbete utförs av två studenter har en uppdelning av 
examensarbetet gjorts i två inriktningar. I den ena av dessa inriktningar
behandlas en tidsoptimering av den beräkning som sker för 
kalmanfiltreringen. Medan denna rapport i första hand är inriktad på 
tidsoptimering av den integrering som är nödvändig mellan samplings-
punkterna.

Insignal (u)
Verklig utsignal (y)

Simulering

Insignal (u)

Modell

Utsignal (y)
Tillståndsvektor (x) 

integrering
Modell

Korrigering

Predikterad utsignal ( y )

Estimerade tillstånd ( )x̂
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1.3 Tidigare arbeten 

Vid ett tidigare examensarbete på teknologie kandidat nivå vid Högskolan 
Dalarna (Kalibrering av simulinkmodeller) [11] skapades bl.a. en rutin för 
parametersökning mot en simulinkmodell. I denna del gjordes ett ytligt 
försök att applicera kalmanfiltrering med hjälp av Matlabs inbyggda 
kommandon för bl.a. linjarisering och simulering [9]. Dessvärre visade det 
sig då att tidsåtgången vid kalmanfiltrering blev tämligen ohanterlig. Under 
detta arbete utfördes dock inga vidare analyser kring denna problematik, 
varför frågeställningen kvarstått. Problematiken som upptäckts i det tidigare 
arbetet har fått tjäna som bakgrund till de frågeställningar som väcks i detta 
examensarbete. Ett första steg i detta examensarbete är därför att undersöka 
vad som redan finns gjort inom området.  

Det har visat sig att det endast finns ett fåtal arbeten som har liknande 
förutsättningar. Ett exempel på arbeten som inriktat sig mot användning av 
Extended Kalman Filter i Matlab-miljö är KalmanTool [12]. Arbetet 
behandlar liknande problem i en liknande miljö som detta examensarbete. 
Med andra ord skall en simulering med kalmanfiltrering utföras med hjälp 
av programvaran Matlab. Den stora skillnaden ligger dock i att simuleringen 
sker i diskret tid och att modellen förutsätts vara beskriven med 
matematiska ekvationer. Eftersom detta examensarbete bygger på att 
modellen är beskriven på kontinuerlig form i Simulink så uppstår en 
annorlunda problematik. Bl.a. krävs en integration vid beräkning av 
predikterade tillstånd, dessutom krävs att verktygen hanterar simulink- 
beskrivningen.

Ett annat arbete [14] inriktar sig mot tillståndsestimering av olinjära system 
där modellen beskrivs genom differentialekvationer, dock ej ordinära. I 
detta arbete använder man sig dessutom av ett extended kalmanfilter. 
Arbetet behandlar dock inte samma typ av problem som detta 
examensarbete, dvs. en tidsoptimering av simulering mot simulinkmodeller. 
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1.4 Metod/Avgränsningar 

Som tidigare framgått bygger metoderna i detta arbete på användning av 
Matlab. Matlab innehåller ett stort antal möjligheter för att lösa 
matematiska/tekniska problem. Bland annat finns ett verktyg (Simulink)
inriktat mot att beskriva och simulera olika modeller. I Simulink finns en 
lång rad olika block och funktioner vilka kan sättas samman till kompletta 
system inom flertalet teknikområden. En stor fördel med detta är att 
modellen sätts samman med ett grafiskt verktyg, vilket ger användaren en 
god överblick över systemets beståndsdelar och uppbyggnad. En grafisk 
beskrivning gör även att användaren enkelt kan utföra ändringar i systemet. 
Detta är en av de största anledningarna till att detta beskrivningssätt har 
varit en av grundspecifikationerna i detta examensarbete. Som tidigare 
nämnts finns redan en del liknande arbeten utförda kring simulering med 
kalmanfiltrering. Den stora nyheten i detta arbete är att modell-
beskrivningen sker genom den grafiska miljö som Simulink erbjuder. 

Med utgångspunkt från ovanstående resonemang kommer arbetet att bygga 
på att efterlikna de existerande kommandona, för simulering m.m, på ett 
mera tidsoptimalt sätt. Detta ska sedan implementeras i matlabmiljön där de 
på ett tidseffektivt sätt ska kunna arbeta mot den i Simulink beskrivna 
modellen. Själva implementeringen görs genom s.k. Matlab m-filer, vilket 
är det mest ”direkta” programmeringsspråket för att automatisera i Matlab.

För att möjliggöra en sådan tidseffektivisering och implementering görs en 
del avgränsningar redan i det inledande skedet.

I denna rapport kommer fokus att läggas på den integrerande delen 
av simuleringen. Den filtrerande delen utreds närmare i en 
komplementerande rapport [13]. 

Fokusering sker enbart på de delar som är av tidsmässig betydelse 
för simuleringen, dvs. detaljer som inte nämnvärt påverkar 
tidsåtgången kommer därför inte att behandlas djupare. 

Endast modeller som stöds av Simulink kommer att hanteras. Med 
detta menas att Simulinks begränsningar vad gäller modell-
uppbyggnad även kommer att gälla i detta arbete. 

Endast modeller av kontinuerlig typ kommer att behandlas. 
Anledningen till detta är att begränsa arbetets omfattning. 
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1.5 Målsättning 

Målsättningen med detta arbete är att empiriskt undersöka möjligheterna att 
reducera den tidsåtgång som för närvarande råder vid filtrerande simulering 
mot olinjära simulinkmodeller. Speciellt vad gäller den integrerande delen 
av den filtrerande simuleringen. Givetvis förutsätts att de kvalitativa 
resultaten är jämförbara med de som fås genom de redan befintliga 
kommandona i Matlab för simulering. De tidsoptimerade delarna i form av 
kalmanfiltrering och integrering skall sedan implementeras i form av Matlab
m-filer, vilka på ett så tidsoptimalt sätt som möjligt skall samverka i den 
filtrerande simuleringen. 
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1.6 Rapportens struktur 

Kapitel 2 – Teori 
I detta kapitel beskrivs grunderna för den teori som arbetet bygger på. Här 
tas olika integreringsmetoder upp. 

Kapitel 3 – Modeller som används 
Beskriver de olika modeller som använts för att simulera och verifiera olika 
lösningar.

Kapitel 4 – Inledande problemanalys 
En analys av flera olika approximativa metoder att genomföra en filtrerande 
simulering.  

Kapitel 5 – Tidsoptimering av simulering 
Behandlar hur problemet kring tidsåtgång vid filtrerande simulering kan 
förbättras. Kapitlet är uppdelat i två huvudproblem, dels att minska 
tidsåtgång för integrering och dels för kalmanfiltrering.  

Kapitel 6 – Modellinläsning 
Beskriver funktion och uppbyggnad för en i Matlab implementerad rutin för 
konvertering av simulinkmodell till tillståndsmodell. 

Kapitel 7 – Vidare utredningar 
Tar upp olika idéer för fortsatta studier kring problemet. 

Kapitel 8 – Slutsats 
En kortare diskussion kring slutsatserna och resultatet från detta 
examensarbete.  
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2 Teori

I detta kapitel definieras en del av de viktigaste grunderna för den teori som 
rapporten behandlar. Teoridelarna som presenteras är numerisk integrering 
med Runge-Kutta och Runge-Kutta-Fehlberg metoden.

2.1 Integreringsmetoder 

2.1.1 Runge-Kutta (RK)

Runge-Kutta är en numerisk metod som bygger på utnyttjandet av 
approximationer av en taylorserie [3],[5]. I detta avsnitt kommer en 
kortfattad beskrivning av metoden att göras.

Beskrivning av en ordinär differentialekvation kan ses i ekvation ( 2.1).

),( ytf
dt

dy
, 00 )( yty (2.1)

Taylorutvecklingen till en okänd lösning för ovanstående ekvation kan ses i 
ekvation ( 2.2).

,...)(
2

)(
)()()()( 0

2
0

000 ty
tt

tytttyty (2.2)

där
2

2

00 )(,)(
dt

yd
ty

dt

dy
ty   , etc.

Ekvation ( 2.2) kan sedan i en approximativ form ta utseende enligt ( 2.3)
(benämns ofta som Eulers metod).

)()()()( 000 ttftttyty (2.3)

Runge-Kutta utnyttjar sig av ett antal vägda medelvärden som bygger på
principen i ekvation ( 2.3) där )( 0tt  kan ersättas med , dvs. steglängden. 

Då samma princip gäller för RK oavsett ordning beskrivs här den vanligaste, 
dvs. RK av ordning fyra. Vilken får åskådliggöra principen för Runge-Kutta. 
Denna metod bygger på ett slags vägt medelvärde av fyra bidrag vilket ger 
det approximerade funktionsvärdet enligt ekvation ( 2.4).

h

)22(
6

1
43211 kkkkyy kk  (2.4)

där )

)

,(1 kk ythfk

2/,2/( 12 kyhthfk kk

)2/,2/( 23 kyhthfk kk

),( 34 kyhthfk kk

(2.5)
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De fyra punkterna för vilken funktionen är evaluerad i kan ses i Fig. 2.1. Det 
approximerade funktionsvärdet  fås genom en sammanvägning av de 

fyra punkterna enligt ekvation ( 2.5). Notera att de illustrativa lutningarna 
som visas i punkt (1) till (4) i Fig. 2.1, är lutningar som predikterats från 
punkten , varför de inte har samma lutning som den verkliga kurvan i 

figuren.

1ky

kt

Fig. 2.1 Illustration av funktionen för Runge-Kutta av ordning fyra

y

yk

yk+1

tk+1tk + h/2 tk

3

t

1
2

4
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2.1.2 Runge-Kutta-Fehlberg metoden (RKF45)

Runge-Kutta-Fehlberg metoden bygger på att funktionsvärdet beräknas för
två olika ordningar av Runge-Kutta [4]. Här inriktas det främst på att 
redovisa för den metod som bygger på ordning fyra och fem, då denna 
används i det aktuella fallet. Nedan kommer en kortfattad redogörelse för
metoden att göras. 

För varje prediktion av det nästkommande funktionsvärdet sker en 
beräkning för ordningarna fyra  och fem . Dessa 

approximationer kan ses i ekvation ( 2.6)-(2.7).

)( 1ky )( 1kz

54311
5

1

4101

2197

2565

1408

216

25
kkkkyy kk (2.6)

654311
55

2

50

9

56430

28561

12825

6656

135

16
kkkkkyz kk  (2.7)

För varje steg mellan samplen krävs därmed att följande bidrag evalueras.

),(1 kk ythfk

12
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1
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1
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213
32

9

32

3
,

8

3
kkyhthfk kk

3214
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7296
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7200
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1932
,

13

12
kkkyhthfk kk

43215
4104

845

513

3600
8

216

439
, kkkkyhthfk kk

543216
40

11

4104

1859

2565

3544
2

27

8
,

2

1
kkkkkyhthfk kk

(2.8)

Den optimala steglängden (hoptimal) beräknas sedan enligt ekvation ( 2.9).

4/1

11

4/1

11

)(
84.0

2

)(

kkkk

optimal
yz

htol
h

yz

htol
hh (2.9)

Här kan det ses att den relativa toleransen betecknas med tol(h). Denna
tolerans betecknar den skillnad i prediktion, mellan lösare av två 
närliggande ordningar, som tolereras. Det förutsätts att lösaren av den högre 
ordningen ger en mera sann prediktion. 
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3 Modeller som använts 

3.1 Inledning 

För att verifiera de olika delmomenten som ingår i detta arbete används 
några olika system. Anledningen till att flera system används är delvis att 
det kan vara svårt att få med så många som möjligt av de nödvändiga 
systemegenskaperna i ett och samma system. Men också för att vissa 
egenskaper inte är önskvärda i några av testerna. Systemen har beskrivits i 
form av simulinkmodeller, vilket enligt specifikation skall vara den aktuella 
formen för att beskriva modellerna. En avgränsning till tidskontinuerliga 
modeller har även gjorts för att arbetets omfång inte skall bli allt för stort (se 
avsnitt  1.4). De modeller som har blivit aktuella efter ett antal tester och viss 
efterforskning är ett så kallat fermatorsystem och två stycken tanksystem 
(tvåtanksystemet resp. fyrtanksystemet). För fermatorsystemet har enbart en 
deterministisk mätserie skapats, medan det för tanksystemen har skapats 
både deterministiska och stokastiska mätserier. De deterministiska 
mätserierna är tänkta att användas främst för de tester som genomförs för att 
påvisa olika integreringsmetoders prestanda. I dessa tester är det viktigt att 
inledningsvis separera kalmanfiltrets och integreringsmetodens inverkan på 
resultatet, varför störningsfria system undersöks. 

De stokastiska mätserierna används i den slutliga simuleringsrutinen där 
kalmanfiltreringen applicerats. Dessa mätserier är tänkta att verifiera den 
samverkande funktionen av kalmanfiltret och integreringen.  

I avnitt  3.2 -  3.4 görs i vart och ett av avsnitten först en beskrivning av 
systemen, varpå en simulinkmodell för dessa presenteras.  
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3.2 Fermatorsystem 

En fermenteringsprocess har valts som jämförelseobjekt eftersom den 
beskriver ett mer komplext system som innehåller mycket olinjäriteter. Här
kommer endast en översiktlig presentation att ske. För en utförligare 
beskrivning hänvisas till litteraturen [8]. 

I fermenteringsprocesser inbegrips bl.a. bakterieprocesser, jäsningsprocesser
och biologiska processer. I detta fall beskrivs en biologisk process. 
Processen består av en biologisk massa med en viss tillväxt, och ett substrat
vars syfte är att styra tillväxten. Processen beskrivs i det här fallet genom en 
tillståndsbeskrivning bestående av tre olinjära ordinära differential-
ekvationer. Dessa kan ses i ( 3.1).

132111 ),( xxxxux

vb

f
C

xxx
xSux

/

132
212

),(
)(

132313 ),( xxxxux

(3.1)

Där tillståndet  beskriver koncentrationen biologisk massa,

koncentrationen substrat och slutligen  som beskriver koncentrationen av 

biologisk massa. Systemets insignal är  [h

1x 2x

3x

1u
-1] och utsignal  [g/L]. Notera

att insignalen i detta fall styr förloppets hastighet. Tillväxthastigheten
1x

 ges

ur ekvation ( 3.2) och nominella värden för övriga parametrar kan ses i 
Tabell 3.1.

i

m

m

m

K

x
xK

x
P

x

xx
2
2

2

2
3

32

1

),( (3.2)

Tabell 3.1 Nominella parametervärden
Parameter

vb
C / mP iK m mK

f
S

Värde 0.4 g/g 0.2 h-1 50 g/L 22 g/L 2.2 g/g 0.48h-1 1.2 g/L 20 g/L

I testerna har tillstånden initierats till värdena Lgx /0.61 , Lgx /0.52

och .Lgx /14.193

Tillståndsbeskrivningen i ekvation ( 3.1) får sedan ligga till grund för den 
modell som byggs i Simulink. Simulinkmodellen över den aktuella 
processen kan ses i Fig. 3.1.
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Fig. 3.1 Simulinkmodell av fermatorprocessen

För att skapa en mätserie till systemet har en så kallad Pseudo Random

Binary Signal (PRBS) använts som insignal till modellen. En sådan signal 
används för att skapa en mätserie som återger så mycket som möjligt av
systemets dynamik [8], dvs. för att mätserien skall innehålla så mycket som 
möjligt av systemets egenskaper. Skapandet av denna kräver en del kunskap
om systemet, bl.a. stigtid, högsta och lägsta nivå för styrsignalen m.m.
Några av dessa data har extraherats genom att titta på systemets stegsvar
(Fig. 3.2). Andra har testats fram för att utsignalen från systemet skall ge så 
mycket information om systemet som möjligt.

Fig. 3.2 Stegsvar för Fermatorprocessen

x1 [g/L]

t [h]

u1 [h-1]

t [h]
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Den övre kurvan visar systemets svar på den insignal som kan ses i nedre 
kurvan. Ur stegsvaret kan bl.a. systemets stigtid extraheras till ca. 6 h [7]. 
De parametrar som slutligen använts vid skapandet av den aktuella PRBS,
kan ses i Tabell 3.2. I denna tabell kan även några tumregler [8] för valet av 
parametrar, till PRBS, ses. Observera att tumreglerna endast ger en
fingervisning för i vilket ungefärligt område parametrarna skall väljas. Vissa
avvikelser förekommer därför med anledning av att de valda parametrarna
vid tester återgett mer av processen. 

Tabell 3.2 Data till PRBS för fermatorsystemet
Parameter Mätseriens

längd (lång

nog för att ge

tillräcklig

information

om systemet)

Samplings-
tid (10 - 20 %

av stigtiden)

Lägsta
tid vid
samma
nivå

Längsta
tid vid
samma
nivå

Signalens
låga nivå

Signalens
höga nivå

Värde 500 h 0.5 h 2 h 20 h 0.1 h-1 0.3 h-1

Den resulterande experimentinsignalen och modellens utsignal kan ses i Fig. 
 3.3. 

Fig. 3.3 PRBS (undre kurvan) och modellens utsignal (övre kurvan)

I Fig. 3.3 kan man se att modellens utsignal spänner över ett område från 
snabba svängningar till delar där den planar ut. Dessa egenskaper 
eftersträvas i utsignalen då mycket av systemets specifika information ligger
i dessa ytterområden.

x1 [g/L]

t [h]

u1 [h
-1]

t [h]
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3.3 Tvåtanksystem 

För tanksystemet har både en deterministisk och en stokastisk mätserie
skapats. Den deterministiska mätserien har skapats för att användas i tester
utan kalmanfiltrering medan den stokastiska är till för de delar där 
kalmanfiltrering används. För den stokastiska mätserien har processen
belagts med både process- och mätbrus. Framtagningen av den 
deterministiska mätserien utelämnas i denna rapport då enda skillnaden mot
den stokastiska mätserien är störningarna. 

Här presenteras en översiktlig beskrivning av ett tanksystem innehållande 
två tankar (tvåtanksystemet). Härledningar av systemets olinjära 
tillståndsbeskrivning [7] kommer att utelämnas då den inte är relevant i 
denna rapport. Systemets principiella uppbyggnad kan vidare ses i Fig. 3.4.

Fig. 3.4 Tvåtanksystemets principiella uppbyggnad

Nivån i den övre tanken betecknas med x2 och nivån i den undre med x1.
Flödet till hela systemet betecknas med ukq m , där  är förstärkningen

av pumpspänningen u. Flödet ur den övre resp. den undre tanken betecknas
med q

mk

2 och q1. Tankarnas höjd är vardera om 0.2 m. Mätning utförs på den 
undre tanken, dvs. mätning sker på tillståndet x1.

Systemet kan vidare beskrivas med nedanstående system av olinjära 
ordinära differentialekvationer.

q

q2

x1

1121 32 vxAxAx

222 21 vxAuAx

wxy 1

(3.3)

Parametrarna ,  och  betecknar processtörningarna respektive den 

mätstörning som modellen belagts med. Störningarna uppträder i form av 
vitt brus med medelvärden noll och variansen 10

1v 2v w

-7
 m

2. Konstanterna A2 och 

q1

x2



 15

A3 beskriver hålens utloppsarea och tankarnas inverkan på flödet. 
Konstanten A1 beskriver på liknande sätt överföringen mellan pumpens
spänning och det aktuella flödet ned i den övre tanken. Parametrarnas
nominella värden kan ses i Tabell 3.3.

Tabell 3.3 Nominella parametervärden
Parameter

mk 1A 2A 3A

Värde
2.734

7
10 0.001

2
m 0.011 sm /

2/1
0.011 sm /

2/1

Tillståndsbeskrivningen ovan ligger sedan till grund för den modell som 
byggs upp i Simulink.

Fig. 3.5 Simulinkmodell av Tvåtanksystemet

I Fig. 3.5 kan man se hur modellen byggts upp av simulinkblock. Här kan 
även konstanterna A1, A2 och A3, som nämnts tidigare, ses i de s.k. Gain-
blocken, vilka återger en konstant förstärkning.

Ur modellens stegsvar, Fig. 3.6, extraheras sedan några av de data som
behövs för att skapa en PRBS.

Fig. 3.6 Stegsvar för Tvåtanksystemet

För att skapa det aktuella stegsvaret har en konstant pumpspänning om 4.8

volt använts (maximal effekt fås för 10 volt). Det går att se i figuren att 
vattennivån kommer upp i en nivå mycket nära den undre tankens totala

y [m]

t [s]
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höjd (0.2 meter). Ur stegsvaret kan ungefärliga värden på bl.a. stigtid fås 
som 240 sekunder. Data till PRBS har sedan skapats enligt följande tabell.

Tabell 3.4 Data till PRBS för tvåtanksystemet
Parameter Mätseriens

längd (lång

nog för att ge

tillräcklig

information

om systemet)

Samplings-
tid (10 - 20 %

av stigtiden)

Lägsta
tid vid
samma
nivå

Längsta
tid vid
samma
nivå

Signalens
låga nivå

Signalens
höga nivå

Värde 25000 sek 25 sek 25 sek 700 sek 2 volt 4.8 volt

Experimentinsignal och utsignal får med dessa data utseende enligt Fig. 3.7.
För tydlighetens skull plottas bara en del av signalerna. Denna del 
representerar dock signalernas utseende i stort.

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

 Fig. 3.7 PRBS (undre kurvan) och modellens utsignal (övre kurvan)

I den övre av kurvorna i Fig. 3.7 går det att se modellens utsignal då den 
belagts med både process och mätbrus, motsvarande ca. 1/3 millimeter i 
amplitud. Påverkan på processen är redan vid dessa ganska små störningar 
upp emot 3 millimeter på utsignalen vid vissa tidpunkter. Detta får anses
vara av en tillräcklig storlek för att det slutligt applicerade kalmanfiltret
skall kunna sättas på prov. I testerna med tanksystemet har båda tillståndens
värden initierats till 0.1 meter då detta ansetts vara en lämplig nivå med
tanke på utsignalens och tillståndens arbetsområden i det aktuella fallet.
Precis som för fermatorsystemet kan man se att detta system har en utsignal
med både snabba förlopp och förlopp där den planat ut.

y [m]

t [s]

u [volt]

t [s]
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3.4 Fyrtanksystem 

Detta system är en utvidgning av tvåtanksystemet och har använts för att 
visa dels att simuleringsrutinerna fungerar rent generellt (vid flera in och
utsignaler), men också för att se hur tidsprestanda påverkas vid ett större 
system. Även i detta fall redovisas enbart framtagningen av den stokastiska
mätserien.

Systemet består i princip av en sammankoppling av två stycken 
tvåtanksystem. Detta innebär att systemet består av fyra tankar med två 
insignaler och två utsignaler. En samankoppling av de två delsystemen har 
utförts genom att låta de två respektive delsystemen pumpa en del av vattnet
till det andra delsystemet (korskoppling). Störningarna på systemet i form
av process och mätbrus, är desamma som för tvåtanksystemet. Notera dock 
att det här finns mätstörningar på två utsignaler. Den principiella
uppbyggnaden av systemet kan ses i Fig. 3.8.

Fig. 3.8 Fyrtanksystemets principiella uppbyggnad

Nivån i respektive tank betecknas med x1 … x4. Flödet från pumparna till de 
två delsystemen betecknas med qp1 respektive qp2, där 11 ukq mp  och 

. Dessa delas sedan upp i delflöden till de olika tankarna.

Uppdelningen av flödet från de två pumparna är sådan att 60 % går till det 
egna delsystemets övre tank (q

22 ukq mp

p11, qp22), och 40 % går till det andra 
delsystemets nedre tank (qp14, qp23). Denna uppdelning har valts godtyckligt. 
Vidare kan systembeskrivningen utgöras av systemet i ( 3.4) av olinjära 
ordinära differentialekvationer.

qp2qp1

qp23qp14qp11 q2

qt13

qt4qt3

x3

qp22

x1

qt24

x4

x2
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11231 1213 vxAuAxAx

22142 2124 vxAuAxAx

3313 311 vxAuAx

4424 422 vxAuAx

där 111 wxy

222 wxy

(3.4)

Parametrarna …  och ,  betecknar processtörningarna respektive 

de mätstörningar som modellen belagts med. Störningarna är precis som för 
tvåtanksystemet av formen vitt brus med medelvärden noll och variansen
10

1v 4v 1w 2w

-7
 m

2. Konstanterna A1… A4 beskriver inverkan av tankarnas och hålens 
utloppsarea på flödet. Konstanterna A11, A12, A22 och A21 beskriver 
överföringen mellan pumpens spänning och flödet ned i det egna 
delsystemets övre tank (A11 och A22) och det andra delsystemets nedre tank 
(A12 och A21). Nominella värden på parametrarna kan ses i Tabell 3.5.

Tabell 3.5 Nominella parametervärden
Parameter

m
k 4...1 AA 22,11 AA 21,12 AA

Värde
2.734

7
10 0.011 sm /

2/1
0.0006

2
m 0.0004

2
m

Tillståndsbeskrivningen ger sedan systemets simulinkmodell enligt Fig. 3.9.

Fig. 3.9 Simulinkmodell av fyrtanksystemet

För detta system fås ett liknande stegsvar som för tvåtanksystemet. Efter 
några tester med olika parametrar för PRBS, där modellens utsignaler 
studerats, kan de slutliga parametrarna ses i Tabell 3.6.
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Tabell 3.6 Data till PRBS för fyrtanksystemet
Parameter Mätseriens

längd (lång

nog för att ge

tillräcklig

information

om systemet)

Samplings-
tid (10 - 20 %

av stigtiden)

Lägsta
tid vid
samma
nivå

Längsta
tid vid
samma
nivå

Signalens
låga nivå

Signalens
höga nivå

Värde

PRBS 1 

25000 sek 25 sek 200 sek 1000 sek 2.2 volt 4.4 volt

Värde

PRBS 2 

25000 sek 25 sek 25 sek 500 sek 1.6 volt 4.8 volt

Med användning av dessa data fås experimentinsignaler och utsignaler 
enligt Fig. 3.10. Även här visas bara en del av signalerna då en mer detaljrik
återgivning fås på det sättet.

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
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0.06

0.08

0.1
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0.14

0.16

0.18

0.2

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Fig. 3.10 PRBS (undre kurvan) och modellens utsignal (övre kurvan)

I den övre av kurvorna i Fig. 3.10 kan modellens två utsignaler ses. Precis 
som för tvåtanksystemet är påverkan av bruset ganska stort.  I testerna med
detta tanksystem har alla tillstånden (x1… x4) initierats till 0.1 meter. Denna
nivå har valts godtyckligt men har ansetts vara en bra nivå med tanke på i 
alla fall utsignalernas arbetsområde. Även för detta system kan man se på 
utsignalerna att de återger det som eftersträvats i fråga om både snabba och 
mer långsamma förlopp. I detta system har tillfället tagits i akt att ge det ena 
delsystemet en snabbare styrsignal än för det andra. Detta med anledning av 
att mer av systemets totala dynamik skall framträda.

y1 (grön), y2 (blå)  [m]

t [s]

u1 (grön), u2 (blå) [volt]

t [s]
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4 Inledande problemanalys

En simulering med kalmanfiltrering bygger på att integreringen måste
avbrytas i varje samplingspunkt. Anledningen till detta är att det 
framintegrerade värdet (prediktionen) på tillstånden måste korrigeras för 
störningarna, innan en fortsatt integrering till nästa samplingspunkt kan ske. 
I de fall olinjära modeller används måste även linjarisering ske i varje 
samplingspunkt för att möjliggöra beräkningen av kalmankorrektionen [13]. 
En illustration över ett sådant förlopp kan ses i Fig. 4.1.

Fig. 4.1 Principen för filtrerande simulering

I Fig. 4.1 kan den generella arbetsgången ses. Förloppet inleds med en 
integrering mellan två samplingspunkter. Därefter avbryts integreringen och 
en linjarisering av systemet genomförs. Med hjälp av den linjära 
systembeskrivningen beräknas sedan estimatet av tillstånden. Dessa används
därefter som utgångspunkt vid integrering mellan nästkommande
samplingspunkter. Detta förlopp upprepas sedan tills hela mätserien
behandlats.

Vägarna för att rent praktiskt genomföra detta på ett så korrekt sätt som
möjligt med hjälp av Matlab är dock ganska begränsade till antalet. Då
modellbeskrivningen enligt specifikation skall utgöras av en simulinkmodell
är de direkta vägarna för att behandla problemet begränsade. I detta fall är 
man bunden till att använda Matlabs inbyggda funktioner för integrering 
och linjarisering, sim respektive linmod [9]. Dessvärre är dessa funktioner
generellt sätt långsamma för detta ändamål. Ett sätt att undvika någon av 
dessa funktioner kan då vara att skapa alternativa lösningar som bygger på
än mer approximativa metoder. Utifrån dessa alternativa lösningar kan
sedan kvalitet och tidsprestandan sättas i relation till en så kallad
referensmetodik (se avsnitt 4.1). En sådan jämförelse kan sedan ge en
fingervisning för i vilken riktning det fortsatta arbetet skall ske.

Predikterad utsignal ( y )

Estimerade tillstånd ( )x̂

k+1

Integrering

Kalmankorrektion

Linjarisering av olinjär
modell

Korrigerad
tillståndsvektor

Verklig utsignal (y)
Styrsignal (u)
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4.1 Referensmetodik för simulering 

Referenslösning är som namnet antyder den lösningsmetod som får stå som 
utgångspunkt för jämförelser med andra metoder, i fråga om kvalitativ och
tidsmässig prestanda. Metoden bygger på användning av Matlabs befintliga 
funktioner för integrering och linjarisering. Dessa funktioner är utvecklade 
för att arbeta mot simulinkmodeller och får därmed anses ge ett av dom 
bättre kvalitativa resultaten. Resultatet från dessa funktioner får därför anses 
kunna agera som en kvalitativ jämförelsegrund i det fortsatta arbetet.

I stort bygger rutinen på användandet av tre i Matlab inbyggda funktioner. 
För integrering mot simulinkmodeller används kommandot sim, för 
linjarisering används linmod och slutligen används en i Matlab inbyggd 
nummerisk metod för integrering av prediktionsfelets varians (P).

Fig. 4.2 Principen för referensrutinens uppbyggnad 

Principen för uppbyggnaden av referensrutinen kan ses i Fig. 4.2. Här sköts 
integreringen mellan varje samplingspunkt av sim. För varje sampel utförs 
även en linjarisering av modellen för att möjliggöra en beräkning av 
korrektionstermen i kalmanfiltret.

Som tidigare sagts så fungerar de kvalitativa egenskaperna från denna rutin
som referens i det fortsatta arbetet. Givetvis fås de perfekta kvalitativa
egenskaperna på bekostnad av någon annan egenskap. I detta fall handlar 
det om att tidsåtgången är mindre angenäm. För få en uppfattning om vilka
tider det är frågan om kan några exempel nämnas, där integrering med
kalmankorrigering utförts enligt den aktuella metoden. De två modellerna
som kan utgöra exempel är det så kallade tvåtank- och fyrtanksystemet (se 
avsnitt  3.3- 3.4) 

Estimerade tillstånd ( x )ˆ
Predikterad utsignal ( y )

Insignal (u)
Verklig utsignal (y)

Störningarnas kovarianser

Integrering med
sim

Kalmankorrektion

Korrigerad

tillståndsvektor

för bättre
utgångsläge till 

nästkommande

integrering

Linjarisering med
linmod

 (k till k+1)
Integrering av P

med ODE-lösare
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Tabell 4.1 Simuleringstider
Simulering enligt referensmetoden
med kalmanfiltrering

Total tidsåtgång [s]

Tvåtanksystemet 32

Fyrtanksystemet 44

I Tabell 4.1 kan tidsåtgången för de tidigare nämnda systemen ses. I detta 
fall har en mätserie om 1000 samplingspunkter använts. Som synes är 
tidsåtgången över en halv minut för båda simuleringarna. Vid en första 
anblick kan den presenterade tidsåtgången kanske upplevas endast något 
besvärande. Denna situation förvärras dock dramatiskt om t.ex. en 
parametersökning skall utföras [13]. Vid ett sådant fall kan nämligen
hundratals simuleringar krävas för att ge ett fullgott resultat.

4.2 Matlabs ODE-lösare mot linjär modell 

I detta avsnitt undersöks hur de kvalitativa egenskaperna påverkas genom
att omvandla det olinjära systemet till ett för varje samplingspunkt linjärt 
system. Det linjära systemet kan sedan användas för att integrera mellan
samplen. Denna metod kan verka vara en något grov approximation, men
har för syfte att främst visa vilka krav som ställs när man arbetar mot en 
modell som inte sällan kan vara av olinjär typ.

Metoden bygger på att modellbeskrivningen, som finns i form av en 
simulinkmodell, linjariseras för varje sampel. Den linjariserade modellen
kan sedan användas både för integreringen mellan samplen med en av 
Matlabs inbyggda nummeriska metoder, och för att beräkna kalman-
korrigeringen. En sådan linjär modellbeskrivning kan ses i ( 4.1).

)()()()()(

)()()()()(

tutDtxtCty

tutBtxtAtx
(4.1)

För att åstadkomma denna linjära tillståndsbeskrivning, används i det här 
fallet Matlabs inbyggda rutin för linjarisering, linmod [9]. I Fig. 4.3 kan den 
aktuella metodiken för integrering och kalmanfiltrering ses i form av ett 
blockschema.
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Insignal (u)
Verklig utsignal (y)

Störningarnas kovarianser

Fig. 4.3 Filtrerande simulering med Matlabs ODE-lösare mot linjär modell 

Linjarisering sker med Matlabs linjariseringsrutin linmod, varpå integrering
kan utföras, med en av Matlabs inbyggda nummeriska metoder, till 
nästkommande samplingspunkt. Kalmanfiltrering kan sedan utföras för att 
ge ett bättre utgångsläge för nästkommande integrering. Denna procedur
upprepas om och om igen tills hela mätserien har förlupit, enligt Fig. 4.3.

För att komma underfund om metodens kvalitativa egenskaper görs till att 
börja med en simulering mot ett deterministiskt system. Till detta har det i 
avsnitt 3.3 beskrivna tvåtanksystemet valts och i detta fall utan störningar.
Ett sådant tillvägagångssätt görs för att en integrering utan kalmanfiltrets
inverkan skall kunna studeras. Nedan kan en plottning av denna simulering
ses.

Fig. 4.4 Utsignal från ODE-lösare mot linjär modell (grön) och mätserien (blå)

I Fig. 4.4 kan man se att en simulering enligt denna metodik ger ett mycket
dåligt kvalitativt resultat. Anledningen till detta är att integrationen baseras
på den linjariserade modellen som enbart är giltig i en punkt, i detta fall
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kring respektive samplingspunkt. Linjariseringen sker dessutom kring fel 
arbetspunkt redan i andra samplingspunkten, vilket medför att hela 
integreringen driver iväg. En simulering med en linjariserad modell kan bara 
fungera under mycket korta tidsspann och bara om modellen nästan helt 
saknar olinjära förlopp.

Med anledning av det extremt dåliga resultat som gavs vid simulering mot
ett deterministiskt system, finns det ingen anledning att gå vidare med
simuleringar mot ett stokastiskt system. Denna metodik förkastas därmed i 
sin helhet. 

4.3 Diskret modellbeskrivning

I detta avsnitt behandlas ytterliggare en approximativ variant av 
simuleringen. Här bygger lösningen på att genomföra hela simuleringen
utifrån en linjär diskret beskrivning av modellen. Integreringen som tidigare 
skett med en nummerisk metod har i detta fall ersätts med en diskret
beräkning av prediktionen. Anledningen till att en sådan lösning kan vara av 
intresse att undersöka är att själva simuleringen kan genomföras utan någon 
tidsödande integrerings-funktion. Som synes i ekvation ( 4.2) kan 
prediktionen av nästa sampel, dvs. x(k+1), beräknas direkt utan att 
genomföra någon tidsödande integrering.

)()()()()(

)()()()()1(

kukDkxkCky

kukGkxkFkx
( 4.2)

Med utgångspunkt från den diskreta modellbeskrivningen är det sedan av 
intresse att undersöka hur de kvalitativa resultaten blir jämfört med den
tidigare behandlade referensrutinen (se avsnitt 4.1). Men även de
tidsmässiga resultaten är av intresse förutsatt att kvaliteten är godtagbar. 
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 Fig. 4.5 Filtrerande simulering utifrån diskretiserad modell

Rutinen som utför denna simulering bygger på de två matlabfunktionerna
linmod för linjarisering och c2d för diskretisering [10]. I Fig. 4.5 ses ett 
blockschema över rutinens uppbyggnad. I ett första steg linjariseras den 
olinjära simulinkmodellen. Utifrån det linjära systemet från första steget 
diskretiseras sedan modellen varpå en beskrivning på formen ( 4.2) erhålls. 
Med hjälp av den diskreta modellen beräknas sedan prediktionen av 
tillstånden vid nästkommande sampel. Slutligen appliceras en diskret
version av kalmanfiltret. Kalmanfiltret korrigerar tillstånden och ger ett 
estimat av tillståndsvektorn. Detta estimat används därefter som 
utgångspunkt vid beräkning av nästa samplingspunkt osv. 

Redan vid en första anblick över uppbyggnaden av denna rutin kan man
intuitivt misstänka att approximationen är alldeles för grov för att ge ett bra
resultat. För att få en uppfattning om detta så inleds testningen med en
simulering av ett deterministiskt system, dvs. i ett första steg utelämnas
kalmankorrigeringen.
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Fig. 4.6 Utsignal från diskret simuleringsmetod (blå), verklig utsignal (röd)

I Fig. 4.6 ses utsignalen från den diskreta simuleringen av tvåtankssystemet
(se avsnitt 3.3) samt en plott av den verkliga utsignalen. Med tanke på att 
det är önskvärt att de båda signalerna är exakt lika, så är inte detta resultat 
godtagbart. Som synes följer inte den simulerade utsignalen alls med, inte 
ens i detta fall då en deterministisk modell används. Med bakgrund av detta 
så finns det heller ingen anledning att applicera kalmanfiltret och genomföra
ytterliggare testning med denna metod. Lösningsmetoden kan därmed
förkastas i sin helhet med argumentet att de kvalitativa resultaten inte är
tillfredställande vare sig det gäller deterministiska eller stokastiska system.
Rent tidsmässigt hade dock denna lösningsmetod varit riktigt bra. 
Exempelvis tar en simulering med kalmankorrigering i det aktuella fallet
enbart 17 sekunder för tusen samplingspunkter. I jämförelse med
referensrutinen, som har en tidsåtgång på nära det dubbla, är detta en klar 
förbättring.

y [m]

t [s] 

4.4 Slutsats 

Som det har framgått i detta kapitel har de approximativa lösningarna inte 
gett ett tillfredställande kvalitativt resultat. För de approximativa metoderna
var dock detta ganska väntat med tanke på deras uppbyggnad. Deras syfte
kan dock främst ses som en hjälp för att ge en mera avgränsad 
problemdefinition. Slutsatsen kring de två sistnämnda approximativa
metoderna är att de inte fungerar tillfredställande. Huvudanledningen till 
detta är att de arbetar utifrån linjariserade modellbeskrivningar och inte 
direkt mot den olinjära modellen. Med utgångspunkt från detta måste den så 
kallade referensrutinen användas, då denna är den enda metod som ger ett 
kvalitativt tillfredställande resultat.

Med bakgrund av ovanstående resonemang förkastas därmed de två 
approximativa lösningsmetoderna för simulering. Hädanefter kommer
enbart metoder nära besläktade med referensrutinen i fråga om uppbyggnad 
att behandlas. Med detta menas att principerna för integrering och 
linjarisering måste bygga på samma grundmetodik. Framförallt måste en 
olinjär modellbeskrivning bibehållas.
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5 Tidsoptimering av simulering 

I kapitel  4 granskades flera olika metoder kvalitativt och tidsmässigt. 
Slutligen valdes den så kallade referensrutinen (se avsnitt  4.1) att gå vidare 
med då denna var den enda som gav ett gott kvalitativt resultat. Eftersom en 
specifikation till detta examensarbete är att simuleringen skall göras mot en 
olinjär/linjär modell beskriven i Simulink, har en rad inbyggda funktioner i 
Matlab använts för att skapa denna rutin. Problemet med denna metod är 
dock att den är mycket prestandakrävande, dvs. tidsåtgången för att 
genomföra en filtrerande simulering är ganska påtaglig.  

För att komma till rätta med denna tidsåtgång delas problemet upp i två 
huvudproblem. Det ena blir att försöka tidsoptimera integrering mot en 
olinjär modell och det andra blir att undersöka vad som kan göras för att 
tidsoptimera kalmanfiltreringen. Tidsoptimeringen av integreringen 
presenteras utförligt i kommande avsnitt  5.1. Medan en tidsoptimering av 
kalmanfiltreringen endast beskrivs i en sammanfattande form i avsnitt  5.2, 
då en komplementerande rapport behandlar denna problematik [13]. 

5.1 Tidsoptimering av Integrering 

Vid simulering med kalmanfiltrering mot en simulinkmodell är, vilket 
tidigare nämnts, integrering med Matlabs inbyggda rutin sim en av de mest 
tidsödande operationerna. I kapitlet som behandlar approximativa metoder 
kunde det ses att de kvalitativa bristerna är allt för stora om approximationer 
i form av linjariserade modeller används. I detta avsnitt kommer därför 
fokus att läggas på att försöka hitta integreringsmetoder som minskar denna 
tidsåtgång utan att för den del kvaliteten skall påverkas märkbart. Först 
presenteras och utreds några tänkbara vägar att genomföra integreringen. 
Varpå de integreringsmetoder som ger de bästa resultaten vad gäller kvalitet 
och tidsprestanda presenteras implementerade i en slutlig simuleringsrutin. 
Den generella gången för hur simuleringen skall gå till kan dock diskuteras 
redan nu. Likheterna oberoende av vilken metod som används är att 
kalmanfiltrering skall kunna utföras i varje samplingspunkt. Dvs. efter att 
systemet integrerats mellan två samplingspunkter, så skall systemets 
tillståndsvektor kunna korrigeras. En integrering till nästkommande sampel 
kan sedan fortgå, fast med ett mer verklighetslikt utgångsläge. För den 
kalmanfiltrering som är aktuell, Extended Kalman Filter av filtrerande typ 
[13], behövs även beräkning av den/de predikterade utsignalen/utsignalerna 
vid varje sampel. I Fig.  5.1 kan den generella uppbyggnaden av simulering 
med filtrering ses. 
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Fig. 5.1 Principen för filtrerande simulering

Den inledande initieringen bör, för att nå ett så tidsoptimalt resultat som
möjligt, ta hand om så mycket som möjligt av det som inte är nödvändigt
under simuleringens gång. Det kan handla om t.ex. initiering av matriser
som används av simuleringsrutinen eller matriser för kalmankorrektionen
etc. Integrationen mellan varje sampel sköts sedan av Matlabs inbyggda 
rutin sim eller annan metod, varpå kalmankorrigering av tillståndsvektorn
kan ske. Med den korrigerade tillståndsvektorn kan sedan integrering till 
nästa sampel ske. Till de saker som är nödvändiga under simuleringens gång 
hör bl.a. evaluering av aktuella tilltåndsvärden i modellen och en beräkning 
av kalmankorrektionen (se avsnitt 5.2).
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5.1.1 Analys och implementering av olika integrerings-
metoder

Huvudvikten har lagts på att undersöka dels Matlabs simuleringsrutin sim

[9] och dels metoder som har en nära besläktad uppbyggnad. Det vill säga 
att de på ett eller annat sätt bygger på en liknande metodik. De olika 
metoderna som har undersökts är, förutom Matlabs sim, Matlabs inbyggda 
funktioner för integrering av ordinära differential ekvationer (ODE-lösare) 
[6]. Men även några andra numeriska metoder som till fullo bygger på 
användandet av den så kallade Runge-Kutta-metoden (se teoriavsnitt  2.1.1). 
Slutligen presenteras två metoder som helt eller delvis bygger på Runge-
Kutta-Fehlberg metoden (se teoriavsnitt  2.1.2). För de aktuella metoderna 
kommer inledningsvis modellen förutsättas finnas tillgänglig på formen av 
ett system av första ordningens differentialekvationer (tillståndsform). 
Inläsningen av modeller presenteras längre fram i rapporten (se kapitel  6). 
En av de intressanta aspekterna med detta angreppssätt är att se inverkan av 
modellens beskrivningssätt. Det vill säga sim integrerar direkt emot en 
simulinkmodell medan de metoder som här presenteras integrerar mot en 
modell som är inläst till ett system av ordinära differentialekvationer. Detta 
kan nämligen ha en stor inverkan på tidsåtgången då förloppet skall 
exekveras flertalet gånger för varje sampel.  

Matlabs inbyggda funktioner för integrering, dvs. sim som arbetar direkt 

mot en simulinkmodell och de olika ODE-lösarna som arbetar mot ett 

system av ordinära differentialekvationer, är färdiga funktioner för 

integrering. För dessa funktioner behövs enbart en anpassning till det 

aktuella arbetsområdet göras. De är implementerade som delfunktioner i en 

rutin där de enbart sköter integreringen mellan varje samplingspunkt. För 

de egenutvecklade metoderna som bygger på Runge-Kutta eller Runge-

Kutta-Fehlberg, har däremot en implementering av hela den numeriska 

metoden skett. Dvs. funktioner för dessa har skapats, vilka anropas och 

används för integreringen mellan samplingspunkterna. 

Tester mot några olika system har utförts. För att framhäva de viktigaste 
resultaten som varit genomgående för de olika systemen, har 
fermatorsystemet (se kapitel  3) valts som jämförelseobjekt i den kommande 
problemanalysen. Fermatorsystemet är ett deterministiskt system, dvs. 
systemet saknar störningar. Detta underlättar för att se lösningsmetodernas 
respektive egenskaper utan inverkan av kalmanfiltrering. Om filtrering görs 
vid de inledande testerna kan det nämligen ge upphov till att 
lösningsmetoder som egentligen har kvalitativa brister, ger skenet av att 
vara tillräckliga i vissa avseenden. Simuleringen har dock utförts enligt 
strukturen för kalmanfiltrering med anledning av att den speciella 
tidsprestanda som då fås skall kunna studeras. Simulering med det slutligt 
applicerade kalmanfiltret kan istället ses i avsnitt  5.4, där simuleringar har 
skett mot både tvåtanksystemet och fyrtanksystemet, innehållande process- 
och mätbrus. Valet av fermatorsystemet, för de inledande testerna, har gjorts 
för att det är ett system av hög ordning och med mycket olinjäriteter, dvs. ett 
system som kan sätta lösningsmetodernas prestanda på prov.
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Vid jämförelse mellan de olika metodernas tidsmässiga egenskaper har 
deras respektive tidsåtgång studerats. Denna tidsåtgång är till stor del 
beroende av vilken prestanda den dator som använts har. De angivna tiderna
som presenteras i de olika tabellerna skall därför ses i relation till varandra
då denna relation i det närmaste bibehålls även om annan utrustning 
används (i detta fall har en dator med 3 GHz processor använts).
De kvalitativa egenskaperna hos de olika lösningsmetoderna har studerats 
genom att jämföra förlustfunktionen. Förlustfunktionen har i detta fall
definierats enligt ( 5.1).

Förlustfunktion:
sampelantal

k

nn kyky
1

)()(

där n betecknar aktuell utsignal

( 5.1)

Förlustfunktionen definieras som absolutbeloppet av skillnaden mellan den 
verkliga processens utsignal och den predikterade )( ny )( ny , summerat

över hela mätserien. I de tester som utförts har denna definition av 
förlustfunktionen visat sig vara ett välöverskådlig mått på den kvalitativa 
prestandan hos simuleringarna. Fördelen med denna definition av 
förlustfunktionen, jämfört med att t.ex. kvadrera differensen mellan
utsignalerna, är att denna metod ger ett mera överskådligt mått av hur stor 
den verkliga avvikelsen är. T.ex. summan av hur mycket vatten som 
eventuellt runnit över i tanksystemet. Andra kontroller än att bara titta på 
utsignalernas förlustfunktion har naturligtvis också gjorts, ex. vad gäller
förlustfunktion för systemens tillstånd, plottningar av tillstånden etc. Denna 
definition av förlustfunktionen har för just de här testerna visat sig återge ett 
mått även på dessa. I andra system, som är besvärligare av någon anledning, 
kan dock en annan definition av förlustfunktionen vara tillämplig.

Slutsatser om de olika metoderna som kommer att utredas kräver ett 
sammanfogat resonemang och att de ställs i relation till varandra.
Slutsatserna görs därför i avsnitt 5.1.1.6.
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5.1.1.1 Integrering med Matlabs sim

De numeriska metoderna som sim använder sig av för integrering kan delas
upp i två huvudgrupper, de som arbetar med variabel steglängd och de som
arbetar med en fast steglängd. Några av de vanligaste metoderna av dessa 
båda sorter tas upp här. Detta för att dels undersöka hur tids- och 
kvalitetsprestanda ändras för de olika lösarna sinsemellan, men även för att 
en jämförelse skall kunna göras med de integreringsmetoder som utreds i de
kommande avsnitten, om integrering med Matlabs ODE-lösare, samt
integrering med Runge-Kutta. Integrering med Matlabs ODE-lösare
utnyttjar metoder som använder sig av variabel steglängd medan integrering 
med den egenimplementerade Runge-Kutta, sker med fast steglängd.

Principen för integrering med sim är i stort sett i enlighet med den generella 
beskrivningen som presenterats i Fig. 5.1. Modellbeskrivningen är här i 
form av en simulinkmodell och integreringen mellan samplen sker med
någon av metoderna enligt de två huvudgrupperna som nämnts tidigare. 

Till de integreringsmetoder som arbetar med variabel steglängd, hör bl.a. 
Matlabs Ode23 och Ode45. Ode23 använder sig av ett explicit Runge-Kutta 
par enligt en algoritm av Bogart och Shapine [5], vilket utnyttjar Runge-
Kutta av ordning två och tre. Ode45 använder sig också explicit av ett 
Runge-Kutta par, fast en algoritm av Dormand och Prince [5] vilket är en
blandning av Runge-Kutta ordningen fyra och fem. 

I Tabell 5.1 kan resultatet ses från simuleringar mot fermatorsystemet då 
Ode23 och Ode45 använts. Mätserien består i detta fall av 1000 sampel och 
samplingstiden är 0.5 sekunder. Data som presenteras är tidsåtgången för
hela simuleringen samt förlustfunktionen.

Tabell 5.1 Data för simulering med sim vid variabel steglängd
Lösare till 
Matlabs sim

Total tidsåtgång [s] Förlustfunktion:
sampelantal

k

nn kyky
1

)()(

Ode 23 6.47 0.006
Ode 45 6.97 0.006

Vid en första anblick kanske inte tiderna i tabellen verkar vara av speciellt
besvärande storlek, vilket de kanske inte heller är vid en enda simulering av 
systemet. Ibland är man dock intresserad av att upprepa simuleringen ett 
stort antal gånger. Det kan röra sig om t.ex. parametersökning där det inte är 
ovanligt att simuleringen upprepas över 100 gånger i en följd.
Som synes i Tabell 5.1 är både förlustfunktionen och tidsåtgången mycket
lika oberoende av vilken av de två metoderna som använts. Detta tyder på 
att även den numeriska metoden av lägre ordning (Ode23) är tillräckligt
avancerad för att lösa integrationen i det här fallet. Ode23 och Ode45

använder sig av metoder som varierar steglängden beroende av hur systemet
svarar på en gradtalsändring. Metoderna bygger på utnyttjande av den så
kallade Runge-Kutta-Fehlberg metoden (RKF, se teoriavsnitt 2.1.2). Denna
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metodik gör att även lösare av lägre ordning kan ge ett bra resultat då en 
adaption av steglängden utförs.

Samma system och mätserie används även för att testa egenskaperna hos de 
lösare som använder sig av fast steglängd, dvs. Ode1… Ode5 [9]. I Tabell
5.2 presenteras resultaten för dessa lösare då steglängden är av samma längd 
som systemets samplingstid, dvs. 0.5 sekunder. I detta fall presenteras även 
antalet funktionsevalueringar som görs för lösarna av olika ordningar. 

Tabell 5.2 Data för simulering med sim vid fast steglängd
Lösare till 
Matlabs

sim

Antal evalueringar Total tidsåtgång [s] Förlustfunktion:
sampelantal

k

nn kyky
1

)()(

Ode 1 1 5.68 166.6
Ode 2 2 5.74 2.80
Ode 3 3 5.62 0.45
Ode 4 4 5.70 0.08

Ode 5 6 5.63 8.0e-13

Att notera från resultaten i Tabell 5.2, är att sim i detta fall tar nästan lika 
lång tid oavsett vilken ordning lösaren är av. I det här fallet beror de små
variationerna i tidsåtgång sannolikt på andra omständigheter än lösarens 
ordning. Förlustfunktionen påverkas dock i väsentlig grad. Detta kan 
speciellt ses vid en jämförelse mellan gradtalet ett till tre, där den största 
skillnaden av betydelse fås (utsignalen har maxvärdet ca. 7.7 g/L under 
simuleringen). Detta kan även verifieras genom en plottning av de 
predikterade tillstånden och de verkliga. Det kritiska gradtalet för att få med
systemets dynamik visar sig i detta fall vara ordningen tre. Vidare så är en 
ökning mellan ordning fyra och fem av mest skönhetskaraktär. Ett 
alternativ, som vid användning av sim inte påverkar tidsåtgången så mycket,
är att öka antalet steg mellan samplen. Dvs. integreringsmetoden kan dela 
upp integreringen mellan två sampel i flera steg istället för att integrera 
direkt från en samplingspunkt till en annan. Detta kan dock vara ett mindre
effektivt sätt än att öka lösarens gradtal (detta utreds närmare i avsnitt
5.1.2). Anledningen till att sim tar nästan lika lång tid oavsett vilken grad 
lösaren har, är att den absoluta majoriteten av tiden ligger i anropet till 
simulinkmodellen. Många anrop (1000 i detta fall) får därmed denna effekt
på den totala tidsåtgången. När simulinkmodellen väl anropats, är det 
däremot mycket tidseffektivt att använda sim, dvs. flera steg kan tas utan
större tidspåverkan.

5.1.1.2 Integrering med Matlabs ODE-lösare 

I kapitel 4 där olika alternativa lösningsmetoder testas dras slutsatsen att de 
kvalitativa resultaten är mycket dåliga då Matlabs ODE-lösare används mot 
en linjariserad modell. Här kommer därför integreringen att ske emot en 
olinjär modellbeskrivning. Denna kommer i första hand att vara 
implementerad som en teckensträng. Även andra format för hur denna är 
implementerad kommer dock också att testas för att se hur tidsåtgången
påverkas.
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Gången för en sådan lösningsmetod påminner mycket om den som 
beskrivits generellt i avsnitt 4.1. Den största skillnaden mellan denna metod 
och sim är att integrationen i detta fall sker emot en redan inläst modell.
Modellen beskrivs, vilket tidigare nämnts, genom ett system av första
ordningens ordinära differentialekvationer. Systemet definieras enligt 
ekvation (5.2) där systemets tillstånd beskrivs av x, insignal av u och 
utsignal av y. Funktionerna f och g kan vara linjära såväl som olinjära.

)(),()(

)(),(

tutxgty

tutxf
t

x
(5.2)

Det finns ett flertal olika ODE-lösare i Matlab att välja mellan för att sköta 
integrationen. Det finns dock ingen lösare som likt sim, använder sig av fast 
steglängd, utan här utnyttjar samtliga lösare variabel steglängd. De lösare 
som presenteras här är Ode23 och Ode45. Relationerna mellan lösarna i sim

och Matlabs övriga ODE-lösare är genomgående lika, vad gäller de 
kvalitetsmässiga och de tidsmässiga resultaten. 

I Tabell 5.3 kan resultatet från simuleringar med de aktuella ODE-lösarna, 
mot det tidigare beskrivna fermatorsystemet, ses. Data som presenteras är 
tidsåtgången för hela simuleringen, ett medeltal av antalet 
funktionsevalueringar per sampel och förlustfunktionen. 

Tabell 5.3 Data för simulering med Matlabs ODE-lösare
Lösare
Matlabs - 

ODE

Medeltal antal
evalueringar per 

sampel

Total tidsåtgång [s] Förlustfunktion
N

k

kyky
1

)()(

Ode23 4.2 6.15 0.080

Ode45 7.0 7.55 0.006

Vid jämförelse med Tabell 5.1 ses att sim har en liknande prestanda 
tidsmässigt. Tidsåtgången beror här till stor del på antalet funktions-
evalueringar som den här typen av numeriska metoder ger upphov till. RKF-
metoden kräver nämligen att en beräkning för två olika gradtal utförs. Detta
kan medföra att ett onödigt högt gradtal måste evalueras för varje sampel 
(främst vid Ode45). För varje gradtalsökning ökas också antalet 
evalueringar med ett, dvs. för ordning ett krävs en evaluering, för gradtal två 
krävs två evalueringar osv. upp till ordning fyra. För ordning fem krävs 
däremot sex evalueringar. Dessa beräkningar måste dessutom utföras för 
varje steg mellan samplingspunkterna. Problemet kring de här ODE-lösarna 
är att det sällan går att kontrollera eller hålla nere antalet 
funktionsevalueringar som de gör. Detta kan i sin tur leda till att antalet 
evalueringar blir något stort. En kombination av dessa faktorer gör att 
tidsprestanda för det här användningsområdet blir ganska dålig. De
kvalitativa resultaten blir dock mycket bra, även för ett lågt gradtal på 
lösaren. Det kan nämnas att den relativa toleransen för lösarna i det här 
fallet, varit satt till defaultvärdet 10

-3. Dessa lösare kräver i regel minst det 
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antal funktionsevalueringar som presenterats i Tabell 5.3. Detta oavsett om
integrering sker mellan två sampel, eller om det skulle röra sig om en 
kortare tid. Den relativa toleransen kan därmed inte påverka tidsåtgången så 
att den för det här användningsområdet kan bli betydande lägre. Denna 
slutsats grundas också på att flera försök med olika system och med olika 
relativ tolerans testats. 

En metod som är mera kontrollerbar i fråga om antal steg och evalueringar 
undersöks i det kommande avsnittet 5.1.1.3. I avsnitt 5.1.1.4 undersöks
vidare om adaption av steglängden på ett approximativt sätt kan 
åstadkommas med bättre tidsprestanda och bibehållen kvalitet. Metoden 
påminner något om Ode45 fast är en slags approximation.

5.1.1.3 Integrering med Runge-Kutta (RK) metoder av olika
ordningar

I föregående avsnitt gick det att se att integreringen med Matlabs inbyggda
ODE-lösare inte gav någon bättre tidsprestanda än sim. Här har därför
egenutvecklade metoder som till fullo bygger på användandet av Runge-
Kutta (se avsnitt 2.1.1) undersökts. Dessa har utvecklats och implementerats
för ordning ett till fem. Vidare kan både lösarens steglängd och dess gradtal 
väljas manuellt. För dessa lösare kan en direkt jämförelse ske med de ODE-
lösare som sim använder vid fast steglängd, dvs. Ode1 … Ode5.

Principen är den samma som tidigare men här sköts integreringen mellan
samplen av den numeriskt implementerade Runge-Kutta. I övrigt beskrivs 
modellen enligt den systembeskrivning som ses i ekvation ( 5.2).

I Tabell 5.4 presenteras tidsåtgången för de olika ordningarna av Runge-
Kutta. Även i detta fall har metoderna testats mot fermatorsystemet där 
mätserien består av 1000 sampel och steglängden är den samma som
samplingstiden, dvs. 0.5 sekunder.

Tabell 5.4 Data för simulering med egenimplementerade Runge-Kutta 
Lösare
RK

Antal evalueringar

per sampel

Total tidsåtgång [s] Förlustfunktion
N

k

kyky
1

)()(

RK 1 1 2.07 166.6

RK 2 2 2.61 2.80

RK 3 3 3.08 0.12
RK 4 4 3.58 0.08
RK 5 6 4.62 0.01

Med denna metod kan man se ett klart samband mellan antalet
funktionsevalueringar och den totala tidsåtgången. Som synes så är tiderna
genomgående lägre i detta fall än vid användning av sim (se Tabell 5.2).
Som synes går det även att göra en stor tidsvinst genom att välja lösarens
ordning med omsorg. Detta till motsats mot sim där tidsåtgången är nästan 
konstant oavsett lösarens ordning. Man kan också tillägga att skillnaden
mellan Runge-Kutta av ordning fyra och fem oftast är av ren 
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skönhetskaraktär, dvs. det räcker ofta med en integreringsmetod av ordning 
fyra. Detta kan vara bra att ha i åtanke då tidsskillnaden mellan ordning fyra 
och fem i exemplet är mer än en sekund för 1000 sampel. Vid exempelvis 
parametersökning kan detta resultera i en mindre angenäm tidsprestanda. 
Notera att algoritmen för lösaren av ordning fem kräver sex evalueringar per 
steg medan lösaren av ordning fyra kräver fyra evalueringar. 
Integreringsmetoden av ordning fyra ses därför ofta som den mest 
tidseffektiva lösaren. De små avvikelser som kan ses i förlustfunktionerna 
vid jämförelse med sim (för ordning tre och fem) beror på att vissa mindre 
skillnader i den numeriska algoritmen kan förekomma.  

5.1.1.4 Integrering med Runge-Kutta-Fehlberg metoden 
(RKF45)

I detta avsnitt har huvudsyftet varit att undersöka hur man med en 
approximativ metod för beräkning av steglängd kan påverka både tidsåtgång 
samt kvalitet hos integreringen. Matlabs inbyggda lösare som använder sig 
av variabel steglängd har en förmåga att ge upphov till ett ganska stort antal 
funktionsevalueringar. Dessa lösare utför med hjälp av RKF-metoden 
beräkningarna för varje sampel. Detta gör att i t.ex. fallet med Ode45 blir 
gradtalet som skall beräknas för varje sampel fem, vilket innebär sex 
funktionsevalueringar enbart för RKF. Om metoden dessutom minskar 
steglängden så ger även det upphov till ännu fler evalueringar. Detta 
sammantaget gör att Matlabs inbyggda lösare, för variabel steglängd, kan ge 
en något dålig tidsprestanda i det här användningsområdet. För att undvika 
detta har därför en approximativ metod konstruerats. Denna bygger på 
antagandet att samma ”beteende” bör vara konsekvent genom hela 
mätserien. Detta antagande, som på ett approximativt sätt bör stämma, leder 
vidare till att de beräkningar som är nödvändiga för att bestämma 
steglängden inte behöver utföras för varje sampel. Frågan är vidare hur 
många sampel som skall undersökas för att bestämma den steglängd som 
skall råda under resterande del av mätserien. I detta fall har antalet sampel 
helt ovetenskapligt valts till tio, då detta antal anses räcka för att 
genomgående trender hos systemet skall visa sig (några tester med olika 
antal sampel och några olika system har även utförts). Antagandena och 
förutsättningarna kan tyckas vara många, men för att få en godare bild av 
hur mycket de kvalitativa och tidsmässiga egenskaperna kan förändras har 
detta setts som en väg värd att testa.

Nedan kan ett blockschema ses vilket beskriver principen för hur denna 
metod är uppbyggd. 
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Fig. 5.2 Principen för approximativ beräkning av steglängden

Gången är sådan att, under de tio första samplen beräknas en prediktion av 
tillståndsvektorn för gradtalen fyra och fem. Efter denna beräkning så sker 
en eventuell kalmankorrektion (om kalmanfilter valts), varpå en 
skillnadsbildning mellan de båda gradtalen sker. Den största avvikelsen
mellan de båda gradtalen (max(err) i Fig. 5.2) samt den angivna relativa
toleransen får sedan ligga till grund för beräkningen av den steglängd som 
skall råda under resterande sampel. Beräkningen av steglängden sker enligt 
RKF-metoden (se avsnitt 2.1.2). Om det maximala felet mellan de två 
gradtalen är större än den angivna toleransen, så utförs simuleringen genom 
hela serien med den nya steglängden. Om det maximala felet är mindre än 
den angivna toleransen fortsätter däremot simuleringen med den 
ursprungliga steglängden. Vid beräkning av den nya steglängden sker även 
en neddelning till närmaste multipel av den RKF-beräknade steglängden.
Denna multipel väljs sedan om den är mindre än 80% av den ursprungliga 
steglängden. Neddelningen har också begränsats till maximalt en faktor tio. 
Begränsningen utförs av praktiska skäl eftersom en större neddelning ger en 
helt ohanterbar tidsprestanda.

I Tabell 5.5 kan resultaten från simulering mot fermatorsystemet ses. Även i 
detta fall har serien bestått av 1000 sampel med samplingstiden 0.5

sekunder. Förutom den totala tidsåtgången och förlustfunktionen presenteras 
även den beräknade steglängden för två olika värden hos den relativa 
toleransen (inparameter till simuleringen).
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Tabell 5.5 Data för simulering med adaptiv steglängdsmetod (RKF45)
RKF45

Tolerans
[gram/liter]

Beräknad steglängd [s] Total tidsåtgång [s] Förlustfunktion
N

k

kyky
1

)()(

0.2 0.25 5.65 0.01
0.4 0.50 3.62 0.12

I Tabell 5.5 ses att om toleransen angives till det mycket låga värdet 0.2

gram/liter (ca. 2.5 % av tillståndens maxvärden i simuleringen) fås en 
halvering av steglängden. Vid jämförelse med sim, då Ode23 och Ode45

används, fås för denna tolerans resultat som är ganska lika i fråga om
kvalitet (se Tabell 5.1). Tidsåtgången för denna metod är dock något mindre
även vid denna låga tolerans. Som synes är däremot den ursprungliga 
steglängden tillräcklig om toleransen ökats något, till 0.4 gram/liter (ca. 5 %

av tillståndens maxvärden i simuleringen). Även denna tolerans är ganska 
liten i sammanhanget, vilket också syns på förlustfunktionens låga värde. 
Att anmärka är att tidsåtgången för metoden vid denna tolerans inte ökat 
speciellt vid jämförelse med användning av den direktimplementerade RK4

(se Tabell 5.4). Resultatet att steglängden inte ändrats kan här ses som ett 
slags bekräftelse på att den initialt angivna steglängden inte varit för stor.

5.1.1.5 Integrering med automatisk Runge-Kutta metod 
(RKauto)

I föregående avsnitt om integrering med RKF45 kunde det ses att 
tidsprestanda, när steglängden inte ändrats, var mycket lik den direkt 
implementerade RK-varianten. Man kan därför konstatera att detta sätt att 
beräkna steglängden är mycket tidseffektivt. Nackdelen är dock att metoden
kan resultera i en kort steglängd, vilket i sin tur ger stor tidsåtgång. Ett 
tänkbart alternativ kan därför vara att istället för att beräkna steglängden, 
beräkna vilken ordning hos lösaren som är tillämplig.
För att utföra denna adaption av ordningen hos lösaren, krävs bl.a. att 
avvikelsen mellan varje gradtalsökning beräknas. Även i detta fall kan 
adaptionen få bygga på avvikelsen mellan lösarna under de tio första 
samplen. Detta med anledning av den tid som kan sparas genom att inte 
beräkna ett onödigt högt gradtal under en större del av samplen.

I Fig. 5.3 kan metodens principiella uppbyggnad ses i form av ett 
blockschema.
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Fig. 5.3 Principen för automatisk adaption av lösarens ordning

Principen för funktionen är mycket lik den som redovisas i avsnitt 5.1.1.4.
Vid sampel ett till tio integreras systemet med RK av ordning ett till fem. 
För vart och ett av dessa sampel beräknas skillnaden mellan prediktionen för
RK av närliggande ordningar. Den maximala skillnaden mellan RK av olika
ordningar under dessa tio sampel får sedan avgöra vilken ordning som är
mest lämplig. Systemet kommer sedan att integreras genom återstående
sampel med den ordning av RK som beräknats. I Tabell 5.6 kan 
simuleringar med den aktuella metoden mot fermatorsystemet ses. Antalet 
sampel är enligt tidigare 1000 och lösarens steglängd är som tidigare av 
samma längd som samplingstiden, dvs. 0.5 sekunder.

Tabell 5.6 Data för simulering med adaptiv ordning hos lösaren (RKauto)
RKauto

Tolerans
[gram/liter]

Beräknad ordning av

RK

Total tidsåtgång [s] Förlustfunktion
N

k

kyky
1

)()(

0.4 RK3 3.09 0.12
0.04 RK3 3.11 0.12

0.00004 RK5 4.65 0.05

Som synes i Tabell 5.6 har tidsåtgången för denna metodik ökats endast 
marginellt vid jämförelse med de direkt implementerade RK av olika 
ordning (se Tabell 5.4). För både toleransen 0.4 och 0.04 gram/liter blir den 
beräknade ordningen tre. Det kan även anmärkas att förlustfunktionen 
fortfarande är av acceptabel storlek även för denna ordning av RK. En 
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minskning ända ned till toleransen 0.00004 gram/liter visar sig nödvändig 
innan en gradtalshöjning skall vara nödvändig. Gradtalsökningen blir dock 
till grad fem. Anledningen till detta är att avvikelsen är större mellan grad 
fyra och fem, än den är mellan grad tre och fyra. Den angivna toleransen för 
att åstadkomma grad fem är dock mycket låg, och förbättringarna får i det 
här fallet anses vara av mest skönhetskaraktär. Notera att toleranserna för att 
åstadkomma ordningen ett och två inte har tagits med i tabellen då dessa är 
mycket stora, och toleranser av de storlekarna är inte relevanta. Detta 
åskådliggörs av förlustfunktionerna för RK1 och RK2 i Tabell  5.4. 

5.1.1.6 Slutsatser angående val av integreringsmetoder 

Vid en jämförelse mellan Matlabs sim och de övriga metoderna som 
undersökts, kan man se att sim inte har den bästa tidsprestandan. Fördelarna 
med sim ligger snarare i att den kan hantera alla modeller som går att bygga 
i Simulink, även i att den innehar lösare för system av mycket besvärlig 
karaktär, t.ex. styva problem etc. Matlabs sim är därför implementerad som 
ett alternativ att falla tillbaka på när modellen inte stöds för konvertering till 
tillståndsmodell (se kapitel  6), eller när systemet är av speciellt besvärlig 
karaktär.

I fallet med Matlabs ODE-lösare kan man direkt se att de tidsmässiga 
egenskaperna, vid jämförelse med sim, inte är märkbart bättre. Fördelarna 
med sim får därför anses vara bättre än Matlabs ODE-lösare då sim stödjer 
alla modeller som kan byggas i Simulink. Att arbeta mot en 
tillståndsbeskrivning får dock inte ses förkastad även om Matlabs ODE-
lösare för ändamålet är det.  

I avsnitt  5.1.1.3 visade det sig att integrering med den direkt 
implementerade Runge-Kutta är en mycket fördelaktig metod i fråga om 
tidsprestanda. Denna metod är av samma typ som de lösare sim utnyttjar sig 
av då fast steglängd tillämpas. I fallet med RK kan man se att tidsåtgången 
är helt beroende av hur många funktionsevalueringar som utförs mellan 
samplen. Antalet funktionsevalueringar är beroende av både lösarens gradtal 
och antalet steg som lösaren tar mellan samplen. Detta är följaktligen en 
mycket fördelaktig integreringsmetod i de fall då man kan hålla nere antalet 
steg som tas mellan samplen. I många fall är det dessutom fullt tillräckligt 
att låta lösarens steglängd vara av samma längd som samplingstiden. 
Speciellt eftersom samplingstiden brukar väljas utefter vetskap om 
systemets lägsta tidskonstant. Det kan även nämnas att RK är ett mycket 
effektivt sätt att väga in flera steg än vad som egentligen finns där. Det går 
nämligen att ta längre steg ju högre ordning lösaren är av. Exempelvis så 
kan Runge-Kutta av ordningen fyra ta steg upp till fyra gånger systemets 
minsta tidskonstant [1]. Det är med tanke på detta mera tidseffektivt att gå 
upp i ordning än att öka antalet steg mellan samplen. Detta kan även ses i 
Tabell  5.8, avsnitt  5.1.2. Denna metod får i många avseenden ses som en 
mycket stark konkurrent till Matlabs lösare med fast steglängd i fråga om 
tidsprestanda. Då den dessutom inte har några kvalitetsmässiga brister, vid 
jämförelse med motsvarande lösare för sim, får den anses vara ett bra val för 
implementering.   
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I avsnitt  5.1.1.4 gjordes ett försök att på något sätt efterlikna Matlabs ODE-
lösare med variabel steglängd. Resultatet blev att det approximativa sättet 
att beräkna steglängden fungerar bra och snabbt. Men den beräknade 
steglängden kan däremot bli mycket liten beroende på vilken tolerans som 
angives. Detta kan i sin tur medföra en stor tidsåtgång. Redan vid två steg 
mellan samplen så närmar sig tidsåtgången för integrering av 
fermatorsystemet den som fås med sim. I vissa andra system kan dock ett 
större antal steg tas innan tidsåtgången mäter samma storlek som sim (se 
Tabell  5.8). Denna metod får därför främst ses som en testvariant. 

Vid integrering med den automatiska Runge-Kutta varianten blev resultaten 
däremot ganska bra. Tidsmässigt är resultaten mycket bra, men även 
kvalitetsmässigt har metoden visat sig fungera relativt bra i de system som 
testats. Det som eventuellt går att invända emot metoden är att den kan 
anses något grov. Dvs. antagandet att den lösningsmetod som är av en grad 
högre ordning, skulle ge den sanna lösningen, kan vara ett något grovt 
antagande då det i många fall kan krävas en mycket högre gradtalsökning 
för att ge en mera sann lösning. Denna metod får då den i dessa tester gjort 
ett bra resultat, ses som en implementering där den tidigare förevändningen 
bör ligga i åtanke vid användning.

Övriga tillägg 

Vid samtliga tester som utförts har även kalmanfilter applicerats och 
sammantaget har kalmanfiltret enbart påverkat lösarnas egenskaper i positiv 
bemärkelse. Dvs. en applicering av kalmanfiltret påverkar inte föregående 
resonemang. Att uppmärksamma är att kalmanfiltret i många fall kan 
avhjälpa vissa mindre brister som den numeriska integrationsmetoden 
eventuellt kan ge. Det kan röra sig om att ordningen hos lösaren ligger på 
gränsen eller att svårare förlopp i integreringen ibland korrigeras. Tilltron 
till kalmanfiltret skall dock vara att dess uppgift endast är att korrigera för 
störningar i form av vitt brus. Allt annat får enbart ses som någon slags 
bonus. Med anledning av detta har kalmanfilter inte använts vid de 
föregående simuleringarna. Simulering med kalmanfilter kan istället ses i 
avsnitt  5.4. 

Vid användning av de metoder som kräver att modellen skall vara 
konverterad till en tillståndsmodell har det även varit aktuellt att prova några 
olika format att beskriva modellen på. De format som provats är bl.a. 
teckensträng och symbolobjekt. Av dessa format så visade sig teckensträng 
vara det format som gav bäst resultat. Detta beror på att det kommando som 
varit aktuellt för funktionsevalueringarna, Matlabs eval, kräver olika stor 
arbetsinsats beroende av formatet. Någon tid till att undersöka egna metoder 
för att evaluera funktionerna har inte funnits, men skulle möjligen kunna ge 
en viss tidsvinst då metoden inte behöver vara lika avancerad som Matlabs

eval. Formatet inline-objekt, som också är ett inbyggt kommando i Matlab,
har även provats, men utan någon tidsförbättring. Detta beror troligtvis på 
att den bygger på samma metodik som Matlabs eval vad gäller själva 
funktionsevalueringen. Ett annat sätt att beskriva modellen är genom att 
skriva in den som en ekvation i koden eller i Matlabs arbetsyta Base. Detta 
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har dock inte varit aktuellt eftersom modellen enligt specifikation skall
beskrivas som en simulinkmodell.

Vid simulering av vissa system kan ibland tillstånden bli imaginära av olika 
anledningar. Det kan bl.a. bero på att systemets utformning inte är korrekt, 
eller att den numeriska metoden vid integreringen gör felaktiga beräkningar. 
Detta uppkommer speciellt vid parametersökning eftersom tillstånden i 
vissa fall kan ha en förmåga att bli imaginära om modellens parametrar inte
är helt korrekta. Denna problematik har lösts på samma sätt som sim

hanterar problemet, nämligen genom att göra de imaginära tillstånden reella
enligt

.)()( dpredikteradpredikteradprediktera XimagXrealX

I den färdiga simuleringsrutinen ges även möjlighet att sätta gränser för de
övre och undre värden som tillstånden får anta. Denna möjlighet kan dock
vid t.ex. parametersökning ge upphov till att sökningen avstannar.
Möjligheten har ändock implementerats då den i vissa fall kan ge ett gott
resultat. Vid användning av denna tillståndsbegränsning sker även en 
utskrift av antalet gånger de olika tillstånden begränsats. Denna utskrift kan 
vara till nytta för att se vart det eventuella problemet ligger, dvs. till vilket
tillstånd problemet är kopplat och i vilken utsträckning. 

5.1.2 Resultat för deterministisk simulering 

I detta avsnitt presenteras resultat och förbättringar kring de två 
integreringsmetoderna som använder sig av fast steglängd. Dessa resultat
presenteras för att åskådliggöra de förbättringar som kan fås vid användning 
av den egenimplementerade RK jämfört med Matlabs sim. Resultaten
presenteras också för att visa hur andra faktorer såsom lösarens steglängd 
och ordning påverkar tidsåtgång beroende på metod. Resultaten för de 
övriga metoderna får anses vara tillräckligt framhävda i den tidigare 
problemanalysen.

För att presentera resultaten från de två metoderna så integreras dessa mot
tvåtanksystemet.  I detta fall med en deterministisk mätserie bestående av 
1000 sampel och samplingstiden 25 sekunder (se kapitel 3).
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5.1.2.1 Numeriska metoder med fast steglängd 

Integrering med Matlabs sim

Till att börja med presenteras den integreringsmetod som tidigare benämnts
vara avsedd att användas i de fall modellen inte stöds för konvertering till en 
tillståndsmodell. I detta fall har de numeriska metoderna med fast steglängd 
använts (Ode1…Ode5).

I Tabell 5.7 kan data i form av tidsåtgång och förlustfunktion ses. Där 
integrering mot tanksystemet skett, med steglängd med längden av hela 
respektive halva samplingstiden (dvs. 25 resp. 12.5 sekunder). Dessa data 
presenteras för att kunna framhäva de tidsmässiga förbättringar som den 
egenimplementerade Runge-kutta ger.

Tabell 5.7 Data för simulering med sim vid fast steglängd
Matlabs sim Antal

evalueringar
per sampel

Total tidsåtgång [s] Förlustfunktion
N

k

kyky
1

)()(

Steglängd  [s] 12.5 25 12.5 25 12.5 25

Ode1 2 1 4.20 4.18 2.650 6.162

Ode2 4 2 4.22 4.21 0.224 1.170

Ode3 6 3 4.25 4.22 0.020 0.220

Ode4 8 4 4.26 4.23 0.002 0.039

Ode5 10 5 4.27 4.24 1.2e-4 0.021

Integrering med Runge-Kutta (RK)

I detta fall har integreringar med den egenimplementerade Runge-Kutta med
fast steglängd (RK1 … RK5) utförts. För att kunna jämföra med de resultat
som presenteras i Tabell 5.7 har samma system och mätserie använts för att 
generera motsvarande resultat för de ovannämnda RK-varianterna.
Resultatet från dessa integreringar kan ses i Tabell 5.8.

Tabell 5.8 Data för simulering med egenimplementerad Runge-Kutta 
Runge-Kutta Antal

evalueringar
per sampel

Total

tidsåtgång [s]

Förlustfunktion
N

k

kyky
1

)()(

Tidsmässig

förbättring
jämfört med sim

i Tabell 5.7

[ggr]

Steglängd  [s] 12.5 25 12.5 25 12.5 25 12.5 25

RK1 2 1 1.47 1.17 2.650 6.162 2.9 3.6

RK2 4 2 2.03 1.47 0.224 1.170 2.1 2.9

RK3 6 3 2.60 1.75 0.020 0.186 1.6 2.4

RK4 8 4 3.11 2.05 0.002 0.039 1.4 2.1

RK5 12 6 4.21 2.61 1.2e-4 0.021 1.0 1.6
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I Tabell  5.8 ses att integreringsmetoden som bygger på Runge-Kutta är upp 
till 3.6 ggr snabbare än metoden som bygger på användandet av sim. De 
tidsmässiga skillnaderna mellan de två metoderna varierar som synes ganska 
kraftigt beroende på både ordning och steglängd. Dessa variationer beror i 
huvudsak på antalet funktionsevalueringar som utförs vid integreringen. 
Tidsåtgången för en sådan evaluering varierar beroende på hur komplext 
system som används, dvs. hur många tillståndsvariabler som måste 
evalueras. För tanksystemet som används i detta fall tar varje evaluering ca 
0.3 sekunder. Det går också att se ett genomgående mönster av att det är 
mera tidseffektivt att arbeta med en lösare av högre ordning än att öka 
antalet steg mellan samplen. Om tidsprestanda söks är det därför 
fördelaktigt att prova alla möjliga gradtalshöjningar innan steglängden 
minskas. I detta fall kan man se att förlustfunktionen gjort störst 
gradtalsminskningar upp till ordningen tre, varför en lösare av den 
ordningen kan vara tillräcklig. I ett sådant fall mäter den tidsmässiga 
förbättringen 2.4 ggr jämfört med sim.

Slutsats från resultaten 

Med anledning av de tidsvinster som presenterats är det därmed av stort 
intresse att kunna simulera med de metoder som visat sig vara konkurrenter 
till Matlabs sim. En förutsättning för att detta skall vara möjligt är dock att 
modellen skall finnas inläst från simulinkmodell till en beskrivning på 
formen av ett system bestående av ordinära differentialekvationer 
(tillståndsmodell). Anledning till detta är att enbart Matlabs sim kan hantera 
en integrering direkt mot en simulinkmodell, de övriga metoderna integrerar 
mot en tillståndsmodell. Hur denna inläsning går till redovisas i kapitel  6. 
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5.2 Kalmanfiltrering 

I den filtrerande delen av simuleringen finns flera olika delproblem som 
bidrar till den ohanterliga tidsåtgången. Bland dessa kan bl.a. nämnas den 
linjarisering som måste göras för att beräkna det så kallade estimatet av 
tillstånden.

De olika problemen kring kalmanfiltreringen utreds närmare i den rapport 
som är inriktad mot denna filtrering [13]. Rapporten inriktad mot 
kalmanfiltrering utmynnnar dels mot ett val av lämplig variant av det s.k. 
Extended Kalman Filter (EKF) men även mot en ny tidsoptimerad rutin för 
linjarisering. Detta filter är en utvidgad variant av det ”vanliga” 
kalmanfiltret fast avsett att användas mot olinjära modeller. Den 
tidsoptimerade linjariseringsrutinen har i det aktuella kalmanfiltret fått 
ersätta Matlabs inbyggda rutin för linjarisering, linmod.

Den tidsoptimerade kalmanfiltreringen ger en mycket bra tidsmässigt 
förbättring jämfört med den s.k. referensmetodiken, där filtreringen bl.a. 
utnyttjar Matlabs linmod. För att få en uppfattning om denna förbättring kan 
det nämnas exekveringstider runt 18 ggr snabbare jämfört med filtrerande 
delen i referensmetodiken.  

Att notera är dock att det precis som för den optimerade integreringen, även 
för den optimerade filtreringen krävs att modellen finns tillgänglig på 
tillståndsform. 

För en mera ingående information i fråga om den filtrerande delen av 
simuleringen hänvisas till rapporten där den behandlas mer ingående [13]. 
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5.3 Beskrivning av simuleringsrutinen 

I den slutgiltiga simuleringsrutinen har en implementering skett av de 
numeriska integrationsmetoder som ansetts varit fördelaktiga på ett eller
annat sätt (se avsnitt 5.1). Anledningen till att flera metoder implementerats
är att de innehar egenskaper som gör att de är bra på olika sätt. I Fig. 5.4 kan 
de aktuella integreringsmetoderna och en principiell beskrivning av rutinen 
ses. Som synes så spelar kalmanfiltret (se avsnitt 5.2) en central roll i 
rutinen. Rutinen är skapad utefter kalmanfiltreringens behov i form av 
struktur, och speciellt med tanke på att optimera med avseende på 
tidsåtgång. Uppbyggnaden har skett dels i parallella led för att inga villkor
skall behöva testas under simuleringens gång, och dels genom att flytta ut 
allt som är möjligt till ett slags initieringsstadie.

Fig. 5.4 Principiell beskrivning av simuleringsrutinen

Vid anropet till simuleringsrutinen krävs, beroende på vilken integrerings-
metod som valts, ett antal inparametrar. Dessa parametrar beskrivs närmare
i rutinen, men de huvudsakliga parametrarna kan även här beskrivas för att 
få en inblick i rutinens funktion. För alla integreringsmetoder krävs förutom 
processens insignal även samplingstid och eventuella initieringstillstånd för
tillstånden. Om kalmanfiltrering valts skall även störningarnas kovarians-
matriser anges (R1 och R2, [13]) samt den verkliga processens utsignal(er). 

Estimerade tillstånd ( x )ˆ
Predikterad  utsignal ( y )

Insignal (u)
Initieringstillstånd

Tolerans, vid RKF45 och RKauto

Verklig utsignal (y), vid Kalmanfiltrering 
Kovariansmatriser, R1 och R2, vid Kalmanfiltrering

Steglängd, främst vid lösare med fast steglängd

Kalmanfiltrering

Initiering för 
Kalman

Huvudinitiering

RK ordning
1 - 5 

Matlabs
sim

RKF45 RKauto
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Vid RKF45 och RKauto krävs även att relativa toleranser anges. Relativa 
toleransen beskriver skillnaden mellan prediktionen av lösare med olika 
ordning. För samtliga integreringsmetoder som arbetar med fast steglängd 
krävs även att steglängden anges. Steglängden anges lämpligast till samma 
längd som samplingstiden, men den kan också anges till ett annat värde än 
samplingstiden så länge den är lägre än samplingstiden och en jämn 
multipel av denne.  

Rutinen levererar förutom ett estimat av tillstånden även en prediktion av 
systemets utsignal. Prediktionen av utsignalen behövs internt för att beräkna 
kalmankorrektionen, men är också nödvändig vid t.ex. en parametersökning 
[13].
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5.4 Resultat filtrerande simulering

I de tidigare avsnitten undersöktes en tidsoptimering av den integrering som 
är avsedd att användas vid en filtrerande simulering. Men även den 
filtrerande delen som är avsedd att användas togs upp i en mycket
sammanfattande form. I detta avsnitt kommer den slutgiltiga sammansatta
lösningen att undersökas och jämföras mot referensmetoden (se avsnitt 4.1).
Anledningen till detta är att åskådliggöra de olika delarnas samverkande
resultat. Med andra ord är alla delar sammanfogade, dvs. integrering, 
kalmanfiltrering och modellinläsning (se kapitel 6 för beskrivning av 
modellinläsning).

5.4.1 Simulering med referensrutin 

Denna del har testats för att ge en jämförelsegrund inför testerna som utförs 
med de optimerade rutinerna. Simuleringen med referensrutinen bygger på 
den i avsnitt 4.1 beskrivna metodiken, dvs. den bygger helt på Matlabs
redan befintliga kommandon för integrering och linjarisering m.m.

Till alla tester har två stokastiska modeller använts, tvåtanksystemet och 
fyrtanksystemet. En mer detaljerad beskrivning av dessa system kan ses i 
kapitel 3. Det kan dock nämnas att mätserien består av 1000

samplingspunkter och att störningsnivån ligger på ca. en tredjedels 

millimeter (kovarians ). För att få ett utgångsläge presenteras i Tabell
5.9 data för simuleringar mot de två systemen.

710

Tabell 5.9 Förlustfunktion och simuleringstider för referensrutin
System Lösare Total tidsåtgång [s] Förlustfunktion:

sampelantal

k

nn kyky
1

)()(

Ode 1 25.73 3.84
Ode 2 25.93 1.88
Ode 3 26.04 1.66
Ode 4 26.07 1.65

Tvåtanksystem

Ode 5 26.10 1.65

Ode 1 36.37 2.93  6.05
Ode 2 36.65 1.88  2.15
Ode 3 36.73 1.76  1.84
Ode 4 36.73 1.74  1.77

Fyrtanksystem

Ode 5 37.25 1.74  1.77

I Tabell 5.9 visas simuleringstider och förlustfunktion för fem olika lösare 
vid simulering av de två tanksystemen. Eftersom fyrtanksystemet har två
stycken utsignaler så bildas förlustfunktionen för var och en av dessa två, 
vilket kan ses i tabellen. Med utgångspunkt från dessa data kan sedan en 
jämförelse mellan referensrutinen och den optimerade rutinen göras.
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5.4.2 Simulering med optimerad rutin

För att få en uppfattning om hur mycket den nyutvecklade rutinen har 
förbättrats rent tidsmässigt och kvalitativt utförs samma procedur för denna 
som för referensrutinen (se avsnitt 4.1). Systemet simuleras med samma
mätserie, med enda skillnaden att den optimerade rutinen används istället 
för referensrutinen. Utifrån en sådan simulering kan sedan resultatet 
jämföras med de som presenterades i Tabell 5.9.

Tabell 5.10 Förlustfunktion och simuleringstider för optimerad rutin
System Lösare Total

tidsåtgång
[s]

Förlustfunktion:
sampelantal

k

nn kyky
1

)()(

Förbättring i

jämförelse
med referens- 

rutin i Tabell 5.9

[ggr]

RK1 2.18 3.84 11.8
RK2 2.54 1.88 10.2
RK3 2.82 1.66 9.2
RK4 3.09 1.65 8.4

Tvåtank-
system

RK5 3.76 1.65 7.0

RK1 3.69 2.94  4.25 9.9
RK2 4.13 1.88  2.15 8.9
RK3 4.64 1.76  1.83 7.9
RK4 5.10 1.74  1.77 7.2

Fyrtank-

system

RK5 6.19 1.74  1.77 6.0

Som synes i Tabell 5.10 så används lösarna RK1-RK5 i det optimerade
fallet. Dessa lösningsmetoder är motsvarigheterna till de metoder som sim

använder i referensrutinen (se Tabell 5.9, Ode1…Ode5).

En jämförelse mellan resultaten ifrån den optimerade rutinen (Tabell 5.10)
och referensrutinen (Tabell 5.9) visar på stora tidsskillnader.  Skillnaderna
rent tidsmässigt varierar mellan ca 5-10 ggr, beroende på lösare och system.
I de aktuella fallen kan man se att en lösare av ordning tre skulle vara fullt
tillräcklig med tanke på att förlustfunktionen inte förbättras märkvärt vid
högre ordning. För tvåtanksystemet är tidsförbättringen för denna ordning 
9.2 ggr och för fyrtanksystemet 7.9 ggr. Som synes så minskar förbättringen 
något då systemet blir mer komplext. Mest beroende på att fler tillstånd 
måste evalueras in i funktionerna inför varje simulering.

Dessa tidsförbättringar måste ses som en stor framgång med tanke på att 
ingen märkbar förändring av förlustfunktionen har skett. De två metoderna
utför samma sak i fråga om kvalitativt resultat medan tidsförbättringen är 
mycket kraftig, även vid större system som t.ex. fyrtanksprocessen.
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6 Modellinläsning 

För att kunna minska tidsåtgången för integreringen och kalman-
korrigeringen på ett tillfredställande sätt, krävs enligt resonemangen i 
avsnitt 5.1 och 5.2 att modellen finns tillgänglig på tillståndsform. Enligt 
specifikationerna till examensarbetet skall dock modellen som används vara 
beskriven som ett simulinkobjekt. Problemet kring detta är att en 
simulinkmodell är en grafisk beskrivning av modellen där olika block 
sammankopplas till ett komplett system, medan en tillståndsbeskrivning är 
en beskrivning med differentialekvationer.  Slutsatsen är att det krävs någon 
form av konvertering mellan de två beskrivningssätten. I Fig. 6.1 visas en 
figur med dels en simulinkmodell av ett tvåtanksystem och dels en 
motsvarande tillståndsbeskrivning.

1

22

121

21

32

xy

xAuAx

xAxAx

Fig. 6.1 Tvåtanksystem på simulink- och tillståndsform 

Det finns en rad kommandon tillhörande Simulink som gör det möjligt att få
information om hur modellen är uppbyggd. Denna information beskriver 
helt och hållet hur de olika blocken i systemet är kopplade, värde på 
parametrarna samt vilket typ block det är frågan om. Exempel på sådana 
kommandon är get_param, find_system [2] m.fl. Utifrån denna typ av 
information skulle det vara möjligt att t.ex. skapa en beskrivning på 
tillståndsform.

Simulink ger dock även en möjlighet till att få systemet beskrivet i ANSI C-
kod via en del i Simulink som heter Real-Time Workshop [9]. Utifrån detta 
kan en exekverbar fil innehållande en modellbeskrivning erhållas.
Problemet kring detta är dock att denna fil fungerar på samma sätt som
simulinkmodellen, dvs. beskrivningen av modellen är på sätt och vis den 
samma. För att kunna använda modellen krävs därmed att de inbyggda 
rutinerna används vid integrering, linjarisering m.m. Skillnaden ligger i att
man istället för att simulera mot simulinkmodellen, simulerar mot en 
exekverbar fil som är en direkt beskrivning av simulinkmodellen.
Visserligen kan viss tidsbesparing erhållas via denna lösning men
huvudsyftet med denna typ av beskrivning är att koden skall kunna köras på
t.ex. en mikrodator. Dessutom är tidsvinsten inte ens i närheten av den som
kan erhållas om systemet beskrivs på tillståndsform. 
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Eftersom det inte finns några redan existerande rutiner som konverterar den 
i Simulink beskrivna modellen till den önskade tillståndsformen, måste en 
sådan därmed konstrueras. Att skapa en sådan rutin är dessvärre ganska så 
komplicerat och omfattande då Simulink har stöd för många olika typer av 
funktioner, allt från integratorer till relän. Med tanke på detta är det redan i 
ett tidigt skede läge att specificera upp vilka typer av block som denna rutin 
skall stödja, då det med tanke på arbetets omfattning skulle vara omöjligt att 
hantera alla befintliga funktioner. I ett inledande skede har därför en 
begränsning gjorts till de allra vanligaste funktionerna för beskrivning av 
kontinuerliga modeller, med bakgrund av att examensarbetet till största del 
inriktar sig mot just dessa (se avnitt  1.4). De block som inledningsvis 
kommer att omfattas av examensarbetet kan ses i nästkommande avsnitt  6.1 
(Tabell  6.1). Givetvis finns det många andra block som även kan vara 
viktiga att ha med. Exempel på sådana skulle kunna vara mättnadsfunktion, 
reläfunktioner m.fl. Även vissa diskreta funktioner/block skulle kunna 
tänkas behövas i de fall där systemet är av både kontinuerlig och diskret 
karaktär. Dessa block utlämnas dock till framtida vidareutvecklingar.  

Med hjälp av de olika typer av block/funktioner som beskrivs i det 
kommande avsnittet kan ett stort antal system beskrivas. Några exempel på 
sådana system är bl.a. de som beskrivs i kapitel  3.



 51

6.1 Simulinks sätt att beskriva modeller 

Simulink har ett liknande mönster för att beskriva de flesta blocken. Det 
finns dock en del olikheter beroende på vilken typ av block det är. Samtliga 
block innehåller data såsom adresser och värden på eventuella operationer, 
t.ex. värden på förstärkning etc. En avgränsning görs vidare till att bara 
beskriva de blockspecifika data som varit aktuella för inläsningen av de 
block som kan ses i Tabell  6.1.  

För att extrahera data som lagrats för blocken, används i huvudsak två av 
Matlabs inbyggda kommandon, find_system och get_param [9]. De två 
kommandona kan inledningsvis användas för att skapa ett handtag till 
modellen. Denna exekvering kan ses i ( 6.1). 

sys = get_param('modellnamn', 'Handle') 

blks = find_system(sys,'type','block') 

(6.1) 

Informationen om modellen och dess block finns nu i blks. I detta handtag 
finns all information som är nödvändig för att veta vilken operation de olika 
blocken gör, och hur de är kopplade. Handtaget består av en kolumn med så 
många rader som det finns antal block. För att sedan få reda på vilket block 
det är fråga om kan nedanstående exekvering göras. Adresseringen till de 
olika blocken görs nedan med hjälp av indexering med i, som är ett heltal 
mellan ett och antalet block som modellen består av.  

blk_name(i)=get_param(blks(i),'Name') (6.2) 

Beroende på vilket block det är frågan om får olika procedur användas för 
att extrahera den information som är intressant. Nedan görs en djupare 
presentation för Simulinks sätt att beskriva respektive av aktuella blocken. 
För att beskriva hur modellens olika block är sammankopplade finns för alla 
block käll- och/eller destinationsadresser. Med hjälp av det tidigare nämnda 
kommandot get_param kan en extrahering ske av modellens adresser och 
även blockens operationer. För att extrahera denna information skall namnet 
på den aktuella operationen skickas med. Hur detta går till kan ses i 
nedanstående kommandorad där variabelns argument får representera detta 
namn.  

Blockoperation(i)=get_param(blks(i),argument) (6.3) 

I Tabell  6.1 kan de aktuella blocken ses. Flera av blocken har samma eller 
liknande adressbeskrivning. Blocken kan i avseende på hur adresserna 
beskrivs här delas in i tre huvudgrupper beroende på vilket block det är 
fråga om. Blockens skilda operationsbeskrivningar, beroende på blocktyp, 
resulterar sedan i de ytterliggare undergrupper som kan ses.
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Tabell 6.1 Extrahering av blockspecifika data
Grupper Undergrupper

beroende av 
block

Utseende Argument Information

’PortConnectivity’

Ger

information

om blockets
adresser.
Denna används 
för alla blocken

Har endera

destinations-
adresser (inport),

eller en 

källadress
(utport)

Inport

& utport 
(outport)

'Port' Ger
information

om portens
numrering

’inputs’ Summatorns

operationer,

dvs. + eller -.

Kan ha två eller 

flera källadresser 

och en eller flera 
destinations-

adresser

(destinations-
adresser lagras

vektoriellt)

Summator

&

Produkt
(Sum &

Product)
Inget argument

för
produktblocket!

Ingen

information
för produkt-

blocket!

Gain ’Gain’ Blockets

förstärkning

Integrator Inget argument! Ingen
information!

’Numerator' UppeTrancfer-Fcn

'Denominator’ Nere

Transport-

Delay

'DelayTime' Blockets

tidsför-
dröjning

'Zeros'

'Gain'

ZeroPole

'Poles'

Blockets

nollställen,
förstärkning

och poler

Fcn ’Expr’ Blockets

funktion, ex.

sgrt(u).

Har endast en

källadress men 

kan ha en eller 
flera

destinations-

adresser
(destinations-

adresser lagras
vektoriellt)

State - Space ’A’

’B’
’C’

’D’

Ger

tillståndens
matriser i

textsträngar

I Tabell 6.1 kan man se de olika argumenten som behöver användas för att 
extrahera den information som är blockspecifik. Information som inte är 
blockspecifik är blockens käll- och destinationsadresser, vilken fås genom
argumentet ’PortConnectivity’. Denna information fås dock på olika form 
beroende av de tre huvudgrupperna av block. En närmare beskrivning av 
dessa tre adressbeskrivningar ges nedan. Beskrivning av blockens 
operationer görs bara för de block som operationen inte tydligt framgår av 
dess namn, dvs. för alla utom produkt- och integratorblocket. 
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6.1.1 Beskrivning av blockadresser 

Inport & Utport (Outport) 

Dessa block används för att definiera vart i systemet en eller flera in- eller 
utsignaler kommer in respektive ut. De data som är aktuell för dessa block 
vid inläsningen är bl.a. vilken eller vilka destinations- respektive 
källadresser som de har. Om blks(i) är ett block av typen inport fås dess 
destinationsadress(er) genom nedanstående kommandorad. Vi ser här att 
argumentet är textsträngen 'PortConnectivity'.

Blockadress = get_param(blks(i),'PortConnectivity'); (6.4) 

Variabeln Blockadress innehåller den aktuella informationen i form av så 
kallade strukturobjekt. Ett sådant objekt kan på ett strukturerat sätt innehålla 
mycket information, vilken på ett logiskt och lätthanterligt sätt kan 
extraheras. En utskrift av adresser för inporten kan sedan se ut enligt nedan. 

Blockadress   =  Type: '1'
          Position: [95 90] 

      SrcBlock: [] 

      SrcPort: [] 
      DstBlock: 629. 0001220703125 

       DstPort: 0

För att extrahera den intressanta informationen, dvs. blockets destinations- 
eller källadressadress, ur detta strukturobjekt skrivs namnet på variabeln 
följt av en punkt och den aktuella data som vill fås. För inporten kan detta se 
ut enligt nedan, där inportens destinationsadress önskas. 

Blockadress.DstBlock   =  629.0001220703125 

På liknande sätt fås källadressen för en utport, dvs. Blockadress.SrcBlock.
Observera att en utport bara har en källadress medan en inport kan ha flera 
destinationsadresser (dessa presenteras i så fall i en vektor). 

För dessa block är det även aktuellt att få information om vilken numrering 
de har, dvs. det nummer som syns i det grafiska blockschemat. Denna 
numrering fås genom att använda argumentet 'Port' i ( 6.3). 

Summator & produkt (Sum & Product) 

Blocken summator och produkt har en likadan struktur i fråga om lagring av 
destinations- och källadresser. Summator- och produktblocken har två eller 
flera källadresser och destinationsadresserna kan vara en eller flera. 
Lagringen av käll- och destinationsadresser sker för dessa block på olika 
sätt. Skillnaden klargörs nedan där exekvering av kommandot i ( 6.4) för ett 
summator- eller ett produktblock gjorts. 



 54

Blockadress = N x1 struct array with fields:

      Type 

      Position 
      SrcBlock 

      SrcPort 

      DstBlock 
      DstPort 

I det här fallet kan man se att det är fråga om ett strukturobjekt med N

element (Nx1 struct array with fields). För dessa block blir antalet element 
så många som antalet källor plus ett element för destinationerna (det sista 
elementet). För att extrahera information om blockets källadresser kan 
följande kommandorad användas: Blockadress(j).SrcBlock, där 
indexeringen med j betecknar något av heltalen ett till N-1. På detta sätt fås 
en källadress för varje j mellan ett och N-1. För att få information om 
destinationsadresserna används istället följande kommandorad: 
Blockadress(j).DstBlock, där j skall indexeras med numret för det sista 
elementet i strukturobjektets fält för adresser, dvs. N. Destinationsadresserna 
fås då i en vektor med samma längd som antalet destinationer. 

Övriga block 

Uppbyggnaden av adresser fungerar på samma sätt även för de resterande  
blocken i Tabell  6.1. De aktuella blocken kan ha en eller flera 
destinationsadresser men bara en källadress. Strukturobjektets fält för 
adresser blir därmed alltid av längden två. Indexering av det första 
elementet ger källadress och indexering av det andra elementet ger 
destinationsadresser. Exekveringen av kommandot i ( 6.4) ger det 
strukturobjekt som är nödvändigt för att extrahera adressdata enligt nedan. 
Även här har den godtyckligt valda variabeln Blockadress använts för att 
lagra all adressinformation. Utskrifterna av adresser bygger här på ett 
typexempel. 

Blockadress(1).SrcBlock = 655.0001220703125 

Blockadress(2).DstBlock= 630.0001220703125  628.0001220703125  631.0001220703125 

I exemplet kan man se att destinationsadresserna lagras i en vektor där varje 
element motsvarar en destination. Källadressen är som tidigare nämnts alltid 
en för dessa block. 

6.1.2 Operationsbeskrivningar 

Summator & produkt (Sum & Product) 

Beskrivningen av den operation som blocket skall utföra på källadresserna 
finns delvis i namnet på blocket, men beroende av om de är fråga om ett 
summator- eller produktblock, så krävs också annan information. Denna 
information kan extraheras genom nedanstående kommandorad. 

Blockoperation = get_param(blks(i),'inputs'); (6.5) 
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För ett produktblock är inte denna information nödvändig då det bara kan 
vara fråga om en produkt av de två källadresserna. Men för ett 
summatorblock är det däremot nödvändigt då informationen kan vara av två 
olika slag, dvs. en summering eller en subtrahering av de olika 
källadresserna. För ett summatorblock returnerar kommandoraden enligt 
( 6.5) en teckensträng där elementen kan vara plus eller minustecken. I denna 
sträng gäller kronologisk ordning i fråga om tillhörighet mellan källadress 
och operation. Dvs. den första operationen, som kan vara en summering 
eller en subtrahering, tillhör den första källadressen i strukturobjektets fält 
för adresser. Den andra operationen tillhör det andra elementet i fältet för 
adresserna osv.  

Förstärkning (Gain) 

De blockspecifika data i form av förstärkning presenteras även de i en 
teckensträng. För att extrahera denna kan fältet för argumentet i 
kommandoraden ( 6.3) ersättas med teckensträngen 'Gain'. Detta kan se ut 
som i exemplet nedan då blks(i) är handtaget till ett förstärkarblock med 
förstärkningen 0.1.

get_param(blks(i),'Gain')   =   0.1 

Funktion (Fcn) 

Med detta block kan ett antal olika funktioner exekveras. Det kan röra sig 
om t.ex. kvadreringar eller kvadratrötter etc. För att få information om 
blockets operation kan i detta fall nedanstående exempel studeras. 

get_param(blks(i),'Expr')  =  sqrt(u)  

I detta exempel är det fråga om att uttrycket är en kvadratrot. Observera att 
uttrycket returneras i form av en teckensträng. Här representerar tecknet u
blockets insignal, dvs. signalen från blockets källadress. 

Pol - nollställe (ZeroPole) 

Här används de tre olika argumenten Zeros, Gain och Poles för att ta fram 
blockets data. I nedanstående tre rader kan en exekvering av dessa ses då 
blocket är ett pol- nollställeblock med utseende enligt Tabell  6.1. Med dessa 
data kan hela blockets funktion återges, dvs. dess överföringsfunktion. 

get_param(blks(i),'Zeros')  =  [1] 
get_param(blks(i),'Gain')  =  [1] 

get_param(blks(i),'Poles')  =  [0 -1] 
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Överföringsfunktion (TransferFcn) 

I detta fall får den returnerande data inte samma utseende som för pol-
nollställesblocket. Här fås istället data för hur dess täljare och nämnares 
direkta utseende är. Dessa data fås genom de två argumenten Numerator

respektive Denominator. Exekveringen för dessa ger, för blocket enligt 
tabellen, nedanstående utseende. 

get_param(blks(i),'Numerator')  =  [1] 

get_param(blks(i),'Denominator')  =  [1 1] 

Elementen som returneras beskriver var för sig hur stort eller litet bidraget 
från respektive gradtal skall vara. Det potentiella gradtalet beror av antalet 
element i det returnerade objektet, dvs. vid två element beskriver det första 
elementet ordningen ett, vid tre element beskriver det första elementet 
ordningen två och det andra ordningen ett etc. Beskrivningssättet är här det 
samma som skall användas vid inskrivning av dessa data i Simulinkblocket. 
Observera att ordningen hos nämnaren alltid är större än hos täljaren. 

Tillståndsbeskrivning (StateSpace) 

Med detta block kan en linjär tillståndsbeskrivning göras. Implementeringen 
av denna sker genom att de fyra matriserna A, B, C och D var för sig skrivs 
in i blocket. Vid extraheringen fås sedan dessa matriser på formen av 
teckensträngar. Ett exempel på en linjär tillståndsmodell som extraherats, 
och de aktuella argumenten, kan ses enligt nedan.

get_param(blks(i), 'A')  =  [-0.0294    0.0294;0  -0.0294] 

get_param(blks(i), 'B')  =  [0; 0.001] 
get_param(blks(i), 'C')  =  [1 0] 

get_param(blks(i), 'D')  =  0 

Vi ser här att argumenten är de samma som matrisernas namn.  

Tidsfördröjning (TransportDelay) 

Blocket tidsfördröjning, är som det låter ett block som fördröjer tiden det tar 
för en signal att transporteras genom blocket. Denna tid kan extraheras 
genom att använda argumentet DelayTime som kan ses i nedanstående 
exempel. Även här fås tiden för blockets fördröjning i form av en 
teckensträng. 

get_param(blks(i),'DelayTime')  =  10



 57

6.2 Tillvägagångssätt för inläsning av modell 

En rutin för inläsning (konvertering) av en simulinkmodell måste vara 
generell då den förväntas hantera olika typer av system (begränsat till 
blocken i avsnitt 6.1). Att skapa en sådan rutin är heller inte helt 
problemfritt med tanke på alla olika kombinationer och tänkbara vägar det 
finns att bygga ett system på. Ett första steg vid inläsningen bör därför vara 
att lokalisera de vitala delarna i simulinkmodellen. En vital del kan tänkas 
vara delar som generellt finns i alla tillståndsmodeller. Ett bra exempel på
sådana är tillstånd och insignaler. Eftersom varje tillståndsmodell bygger på 
just dessa så är det av stort intresse att ha kännedom om dom redan i ett 
tidigt skede av inläsningen. Tillstånden och insignalerna kan sedan 
användas som stoppunkter vid beräkning av summor och produkter etc. Ett 
bra exempel på detta är om man tänker sig kopplingarna till summatorn i 
Fig. 6.2 som två olika slingor. Varje slinga beräknas sedan var för sig med
slutpunkt tillstånd eller insignal och därefter utförs själva summeringen. 

Beräkningen av summan i Fig. 6.2 skulle då bli u-x. Samma resonemang
gäller även för produkter med enda skillnaden att varje slinga slutligen 
multipliceras ihop. 

Fig. 6.2 Simulinkmodell

Utifrån ovanstående resonemang så är steg två i inläsningen att beräkna alla 
summor och produkter i modellen. Som ett tredje steg i själva inläsningen 
blir att beräkna allting ”bakom” respektive tillstånd. Med detta menas att 
inläsningen utgår från ett tillstånd och arbetar sig sedan bakåt tills en 
summator, produkt, nytt tillstånd eller en insignal stöts på. I exemplet i Fig. 

6.2 blir denna beräkning 
s

x
1

summan. Som ett sista steg i själva 

inläsningen attackeras alla utsignaler. Genom att lokalisera alla utportar i 
modellen fås information om vart i systemet utsignalerna finns. För att 
beräkna dessa är det lämpligt att utgå från en utport och stega tillbaks tills 
tillstånd, summator eller produkt stöts på. I exemplet blir resultatet av ett
sådant förfarande y = x.

En sammanfattning av de fyra huvuddelarna för inläsning av modelldata kan 
ses nedan: 

Steg 1: Lokalisera tillstånd och insignaler i modellen (grön)
(se avsnitt 6.2.1)

Steg 2: Beräkna summor och produkter (röd) (se avsnitt 6.2.2)
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Steg 3: Läs in block som finns mellan summor och tillstånd m.m (blå)

Steg 4: Beräkna utsignaler  (brun) 

Fig. 6.3 Exempel på de olika stegen

De olika stegen som beskrivits ovan är enbart en grov skiss för hur 
inläsningen av simulinkmodellen kan byggas upp. Utöver detta tillkommer
sedan ett steg där all inläst data sammanfogas till den typ av beskrivning 
som modellen skall presenteras på.

Steg 5: Sammanfogning av inläst data till en tillståndsmodell

Vidare behövs delar där relevant data från respektive block i modellen
avkodas till hanterbar information för de beräkningar som varje steg kräver. 
Dessa delar bakas dock in i de ovan nämnda stegen. Mer ingående 
beskrivning av steg 1 och steg 2 behandlas vidare under de två kommande
avsnitten 6.2.1 resp. 6.2.2. I denna rapport behandlas dock inte steg 3-5 
mera ingående, då dessa steg behandlas i en komplementerande rapport 
[13].

6.2.1 Tillstånds- och insignalsidentifiering

Att identifiera var i modellen som tillstånden och insignalerna finns är som 
tidigare nämnts en lämplig start vid inläsningen. Anledningen till detta är att 
skapa kända punkter i modellen så att t.ex. beräkningen av summor och 
produkter kan göras på ett smidigt sätt. I detta första steg identifieras dock 
inte alla tillstånd, utan snarare enbart de block som genererar tillstånd. 
Eftersom vissa typer av överföringsfunktioner/block är av högre ordning än 
ett och därmed ger upphov till s.k. interna tillstånd, så är det viktigt att i ett 
senare skede av inläsningen även identifiera dessa. Detta är dock inte
nödvändigt i den inledande fasen av inläsning då det primära syftet med
denna är att skapa kända punkter för framtida beräkningar av summor m.m.

De funktioner/block som ger upphov till interna tillstånd är av högre 
ordning än ett. Kort kan man säga att antalet tillstånd är direkt kopplat till 
ordningen hos en överföringsfunktion. En funktion av första ordningen ger 
ett tillstånd, andra ordningen ger två tillstånd varav ett är s.k. internt osv. De 
block som kan ge upphov till interna tillstånd i detta arbete är de tidigare 
nämnda funktionerna, överföringsfunktion, pol- nollställefunktion samt
tillståndsbeskrivningsfunktionen. Hur dessa tillstånd beräknas behandlas
dock i en komplementerande rapport [13]. Tillsvidare ses alla tillstånds-
genererande funktioner som ett enda tillstånd.
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För att rent praktisk ta reda på vart i simulinkmodellen de aktuella 
tillstånden finns så genomförs ett anrop till modellen. Ett sådant anrop kan 
göras enligt modelnamn([],[],[],0) och returnerar i sin tur en lista med 
handtag till alla block som ger upphov till tillstånd. Ett exempel på en sådan 
lista kan ses i Tabell  6.2 (vänstra kolumnen). Som synes är två av värdena 
identiska, detta beror på att blocket i detta fall har två stycken tillstånd. 

Tabell  6.2 Tillstånd och handtag 
Handtag Slaskvariabler för tillstånds-

genererande block 
Verkliga tillstånd 

0.10000000000000 X1 x1 
0.10000000000000 x2 
0.02500000000000 X2 x3 
0.03500000000000 X3 x4 

Här bör också nämnas att den inbördes ordningen av dessa handtag är av 
intresse då de beskriver var X1,X2 osv. är placerade. Vid uppbyggnad av en 
tillståndsmodell spelar det egentligen ingen roll var de olika tillstånden 
läggs. Ta t.ex. tvåtanksystemet i avsnitt  3.3, för att skapa en matematiskt 
korrekt tillståndsmodell av denna så spelar det ingen roll om t.ex. tillståndet 
X1 väljs till att representera den övre eller den undre tanken. Den slutliga 
tillståndsmodellen beskriver ändock samma system oberoende av 
placeringen. För fallet då simulinkmodellen ska konverteras till en 
tillståndsmodell kan det däremot vara praktiskt att följa samma mönster som 
Simulink vad gäller placeringen av tillstånden. Detta är inte viktigt ur någon 
matematisk bakgrund utan snarare för att användaren ska kunna använda 
Matlabs inbyggda kommandon utan att behöva ha kännedom om hur 
tillstånden placeras i de olika lösningarna.  

Med bakgrund av detta så namnges tillstånden fortsättningsvis utifrån den 
ordning som de presenteras av modellanropet för att på så sätt följa 
Simulinks arbetssätt. I ett första skede namnges tillstånden på det vis som 
anges i den mittersta kolumnen i Tabell  6.2. Detta kan ses som 
slaskvariabler för att skapa kända punkter i modellen. I det skede som de 
interna tillstånden sedan identifieras så ändras dessa slaskvariabler till de 
korrekta tillstånden, t.ex. de som anges i den tredje kolumnen. 

Identifiering av insignalerna är en mycket enklare operation, då det enda 
som behövs är att skaffa handtagen och värdet för de aktuella inportarna i 
modellen. Värdet på inporten består enbart av en siffra 1,2 osv. som anger 
vilken inport i ordningen det är frågan om. Detta värde används sedan för att 
numrera insignalsvariablerna u1,u2 osv. Se avsnitt  6.1 för information kring 
hur dessa data erhålls. 
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6.2.2 Beräkning av summor och produkter

En lämplig lösning för att beräkna summor och produkter i modellen är som 
tidigare nämnts att beräkna en ”gren” i taget för att sedan slutligen summera
alternativt multiplicera samman dessa. Ett exempel på detta kan ses i Fig. 
6.4. Som synes består summan/produkten av två ”grenar”. Genom att 
betrakta en gren i taget fås för båda fallen, gren 1 = 5*A och gren 2 = B.
Slutligen kan sedan summan respektive produkten beräknas till: 

Summa C = gren 1 + gren 2 = 5*A+B

Produkt C = gren 1 * gren 2 = 5*A*B 

Fig. 6.4 Exempel på summa och produkt

Eftersom både summan och produkten beräknas på identisk lika sätt bortsett 
från sista operationen då grenarna summeras resp. multipliceras så 
behandlas endast principen för summatorn fortsättningsvis. 

Vid beräkning av respektive gren är arbetsgången i ett första skede att ta 
fram källhandtagen (SrcBlock), dvs. de handtag som anger vad som är 
närmast kopplat till summatorn. Därefter påbörjas beräkningen genom att 
utgå från det första källhandtaget, som är ett handtag till det block som finns
närmast efter summatorn i första grenen. Med hjälp av handtaget anropas 
sedan det nya blocket varpå ett funktionsvärde och ett nytt handtag erhålls. 
Det nya handtaget är i sin tur adressen till nästkommande block i den 
aktuella grenen. Denna procedur upprepas sedan ända tills handtaget som
erhållits är lika med något av de handtag som behandlas i avsnitt 6.2.1, dvs. 
ett tillstånd (slaskvariabel) eller en insignal. Värdena som erhålls i grenen
multipliceras allteftersom samman och slutligen multipliceras ett 
symbolobjekt (X1,X2…u1,u2…) in för att beteckna tillstånd eller insignal. I
exemplet ovan kan A och B sägas vara motsvarigheten till dessa
symbolobjekt.
Det ovan beskrivna är grundidén för hur en gren kan behandlas. Givetvis 
måste proceduren återupprepas för samtliga grenar i summatorn innan den 
slutliga summan kan beräknas. 

Dessvärre finns även ett par specialfall då denna princip inte fungerar. Det 
ena är då en summator alternativt en produkt påträffas i en/flera av grenarna. 
Problematiken kring detta är att varje block i respektive gren förutsätts att 
enbart ha ett källhandtag. Eftersom en summator har minst två källhandtag 
så kan proceduren med att stega tillbaka inte längre fortskrida. Ett exempel
på ett sådant problem kan ses i Fig. 6.5.
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Fig. 6.5 Specialfall flera summatorer 

Antag att summator ett skall beräknas enligt den tidigare beskrivna 
metoden. Problemet uppstår då gren A skall beräknas. Som tidigare nämnts
startar beräkningen med att ett källhandtag till ”gain”-blocket erhålls från
summator ett. Därefter hämtas värdet (5) samt ett nytt källhandtag ifrån
”gain”-blocket. Det ny källhandtaget är dock ett handtag till summator två 
och eftersom summator två i sin tur har två källhandtag kan inte proceduren 
fortsätta.

Lösningen blir att bryta beräkningen av denna gren och införa en temporär
variabel då en summator alt. produkt stöts på. Med hjälp av denna 
temporära variabel kan sedan grenen färdigställas efter det att den andra
summatorn alt. produkten har beräknats. En sådan lösning ger för exemplet i
Fig. 6.5 att beräkningen av summator ett blir C = 5*tmp + B och för 
summator två, tmp = D + E. Efter att alla summor och produkter har 
beräknats var för sig så sammanfogas de temporära variablerna och slutligen
fås C = 5*(D+E)+B, vilket är det önskade resultatet.

Det andra specialfallet där grundmetoden för beräkning av summan inte 
fungerar är då ett funktionsblock (se avsnitt 6.1) påträffas. Problemet kring 
detta block är dock generellt och gäller vid alla beräkningar där principen 
med att stegas sig bakåt i systemet tillämpas.

Fig. 6.6 Specialfall funktionsblock

För att illustrera problemet kan ett typexempel studeras i Fig. 6.6.
Funktionsblocket representerar i detta fall en kvadratrot. Värdet som erhålls
ur detta block lyder enligt sqrt(u), där u är en variabel som betecknar värdet
på de block eller variabler som finns före funktionsblocket i denna gren. Då
grundmetoden för summaberäkningen tillämpas utan att beakta specialfallet 
kring funktionsblocket så ges lösningen av C = 5*sqrt(u)*A + B. Dessvärre
är inte detta helt korrekt, resultatet bör snarare bli C = 5*sqrt(A) + B.
Lösningen är att tillämpa samma tankegång som vid lösning av det tidigare
nämnda specialfallet. Dvs. att bryta beräkningen där ett funktionsblock 
påträffas för att sedan dela upp beräkningen i två delar. Där den ena delen 
beräknas från utgångspunkten fram till funktionsblocket och den andra
delen från funktionsblocket och vidare bakåt i systemet.
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En sådan lösning ger för exemplet i Fig.  6.6 följande beräkningsgång. 

C = 5*sqrt(u)+B  

u = A 

Slutligen substitueras den andra delen in i den första och ger det önskade 
resultatet C = 5*sqrt(A)+B.

De procedurer som utretts i avsnitt  6.2.1 och  6.2.2 tillsammans med de 
procedurer (steg 3-5) som tidigare nämnts, ger tillsammans en möjlighet att 
utföra en konvertering från Simulinkmodell till tillståndsbeskrivning. Detta 
naturligtvis förutsatt att den består av de block som beskrivits i avsnitt  6.1. 
De procedurer som tidigare benämnts steg 3-5 utreds dock i en 
komplementerande rapport [13]. 

6.3 Rutinens begränsningar 

Som framhävs i tidigare i detta kapitel gjordes en rad begränsningar redan i 
den inledande fasen av modellkonverteringen. Dessvärre så har några 
ytterliggare begränsningar uppstått under utvecklingen av rutinen. Samtliga 
kända begränsningar bortsett från de som framhävts tidigare återfinns i 
punktlistan nedan. 

Blocket för tidsfördröjning (transport delay) som tidigare beskrivits 
som ett av de önskade blocken (se Tabell  6.1) hanteras för 
närvarande inte av rutinen. Detta beror på att ingen bra lösning över 
hur denna ska beskrivas i en tillståndsmodell funnits. En tanke var 
att markera i tillståndsmodellen vart denna funktion ligger och sedan 
låta simuleringen fördröja de aktuella signalerna. Detta visade sig 
dock vara ganska komplicerat och tidsödande att genomföra rent 
kodmässigt. Av den anledningen utelämnas därför detta till 
eventuella framtida vidareutvecklingar. 

Blocket som hanterar tillståndsmodeller (state-space) är begränsat 
till att enbart hantera en insignal resp. en utsignal. Anledningen till 
detta är att rutinen som den ser ut idag inte hanterar vektoriella 
förbindelser mellan blocken.  

Blocken överföringsfunktion (TransferFcn) och pol- nollställe-
funktion (ZeroPole) hanteras enbart då täljaren är av lägre gradtal än 
nämnaren. Detta beror på att metoden som används för att omforma 
dessa till tillståndsform bygger på en princip som kräver detta. 

Givetvis så finns det många brister i rutinen som inte har upptäckts i 
skrivandets stund eller under den testning som utförts under arbetets gång. 
Rutinen fungerar dock problemfritt för samtliga av de system som används i 
detta arbete. 



 63

7 Vidare utredningar 

Med bakgrund av det arbete som utförts kan givetvis en hel del förbättringar 
göras. För att rent tidsmässigt hinna genomföra detta examensarbete på 
utsatt tid har en rad begränsningar gjorts. Dessa begränsningar ligger främst 
i rutinen för konvertering till tillståndsmodell. Den nuvarande rutinen är i 
första hand utvecklad för att påvisa fördelarna med att ha modellen 
beskriven på tillståndsform. Ett första steg vid uppföljande arbete kring 
detta skulle därför vara att utöka antalet block/funktioner som stöds av 
denna. Av särskilt intresse är att implementera ett stöd för tidsfördröjningen, 
som helt utelämnades i detta arbete p.g.a. tidsbrist.   

Även tidsmässiga förbättringar kan vara av intresse att utreda vid ett 
eventuellt fortsatt arbete. En huvudpunkt som kan vara av intresse att 
undersöka är hur man kan snabba upp den funktion (Matlabs eval) som idag 
sköter evalueringarna av arbetspunkten i tillståndsmodellen. Eftersom denna 
del står för den största delen av tidsåtgången vid den integrerande delen av 
simulering så kan troligtvis ytterligare förbättringar göras ifråga om 
tidsåtgång. Om tidsåtgången för dessa evalueringar kan minskas något, så 
kan det även vara av intresse att implementera numeriska metoder med 
algoritmer som i sin helhet efterliknar Matlabs inbyggda rutiner Ode23 och 
Ode45. Dvs. de metoder som både ändrar steglängd och ordning hos den 
numeriska metoden. Detta skulle nämligen kunna ge en mycket generellt 
hög prestanda i fråga om kvalitet hos simuleringarna, utan att de extra 
evalueringar som då kan vara nödvändiga ger upphov till en allt för stor 
tidsåtgång.  
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8 Slutsats 

Under arbetets gång har en rad nya rutiner utvecklats. Syftet med detta har 
varit att ersätta de redan existerande kommandona mot tidsoptimerade 
lösningar med samma kvalitativa egenskaper. Exempel på sådana är 
tidseffektiva rutiner för integrering och linjarisering, som arbetar mot en 
tillståndsbeskrivning av simulinkmodellen. Dessvärre har detta medfört att 
en rad ytterligare begränsningar tillkommit. Framförallt ligger dessa 
begränsningar i modellhanteringen, dvs. i den nödvändiga konverteringen 
till tillståndsmodell. Avgränsningarna har gjorts för att begränsa arbetets 
omfattning då det viktigaste har varit att visa på möjligheterna med en sådan 
konvertering.

Att genomföra konverteringen till en tillståndsbeskrivning har möjliggjort 
att en väsentlig förbättring i fråga om tidsprestanda kunnat genomföras. 
Nedan kan ett exempel på de tidsmässiga förbättringarna för filtrerande 
simulering av två olika system ses. 

Tabell  8.1 Simuleringstider med referensmetod och optimerad metod 
System Referensmetod [s] Optimerad metod [s] 

Tvåtanksystem 26.04 2.82 
Fyrtanksystem 36.73 4.64 

Den i Tabell  8.1 nämnda referensmetoden bygger på de i Matlab redan 
existerande kommandona för integrering och linjarisering m.m. Medan den 
optimerade metoden bygger på de nya tidsoptimerade rutinerna. Det kan 
även nämnas att inga märkbara approximationer innefattas i den optimerade 
rutinen, utan det kvalitativa resultatet är i princip identiskt för de båda 
metoderna. Den optimerade integreringmetoden kan för dessa simuleringar 
sägas stå för ungefär en halvering av tidsåtgången jämfört med om Matlabs

inbyggda kommando för integrering används (sim). Dvs. det kommando 
som används i referensmetoden för integrering direkt emot simulink-
modellen.

Av de enskilda simuleringstiderna som ex. kan ses i Tabell  8.1, kan också 
slutsatsen dras att tidsskillnaden kan ha stor inverkan vid en mera tidskritisk 
tillämpning där simuleringen skall upprepas flertalet gånger. I dessa fall har 
den tidsmässiga prestandan blivit långt mera hanterbar. 

Sammanfattningsvis har målsättningen i stort uppnåtts, dvs. att göra den 
filtrerande simuleringen mot en simulinkmodell hanterbar. Visserligen har 
ytterligare begränsningar tillförts, men de kan relativt enkelt minimeras om 
mer tid medges. 
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