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En viktig del av framtida utveckling är
utbildningen av framtida forskare och in-
genjörer. I denna artikel undersöks olika
toolboxar som kan användas till ett lab-
orationstillfälle för studenterna vid Lunds
Tekniska Högskola.

För att slippa programmera allt fr̊an grunden
kan en toolbox användas för att med n̊agra en-
kla kommandon uppn̊a vad som egentligen skulle
kräva l̊anga stycken av kod. För en student kan
en toolbox ocks̊a användas för att först̊a kopplin-
gen mellan teori och verklighet. Om de komman-
don som toolboxen använder liknar de begrepp
som studenterna f̊ar lära sig i teorin kan de lätt
se hur en ändring av olika parametrar p̊averkar
resultatet.

När ett objekt eller ett system ska styras med
avseende p̊a uppmätta värden behövs en regula-
tor. De finns överallt: i din bil, i kylen, i flyg-
plan och i industrin. Vi kan hitta regulatorer i
stort och sm̊att. Ibland är de väldigt enkla och
ibland behöver de vara avancerade. Olika regler-
strategier behövs för olika saker och en av de mer
avancerade strategierna kallas Model Predictive
control (MPC).

För att undersöka vilken toolbox som skulle
vara bäst lämpad för en laboration i MPC valdes
tre toolboxar ut. Med hjälp av var och en av
dessa skapades tre typer av regulatorer. Först
skapades en vanlig MPC. Därefter en MPC
som tar bort stationära fel. Ett stationärt fel

kan till exempel vara om temperaturen i din
bostad ligger tv̊a grader under den temperatur
du angett att du vill ha. Den tredje typen kallas
MPC med parameterstyrning. Om systemet
eller objektet beter sig p̊a olika sätt vid olika
förh̊allanden kan parameterstyrning användas.
Detta är egentligen flera regulatorer där den
regulator som för tillfället passar bäst används
och om förutsättningarna ändras s̊a ändras ocks̊a
vilken regulator som använd automatiskt.

Resultaten visade att alla toolboxarna
presterade bra men att en av dem gav n̊agot
bättre resultat. Denna toolboxen heter Multi-
Parametric toolbox 3. De andra toolboxarna
som undersöktes heter MATMPC samt Math-
works Model Predictive control toolbox. Ingen
av toolboxarna hade n̊agon inbyggd lösning för
att ta bort stationära fel som fungerade men det
gick bra att lägga till en egen lösning för det
ändam̊alet. Förutom att Multi-Parametric tool-
box visade n̊agot bättre resultat upptäcktes ocks̊a
under arbetets g̊ang att denna toolbox använde
kommandon p̊a ett s̊adant sätt att det var mycket
enkelt att relatera till den teori som studenterna
p̊a LTH lär sig och att koden var lättast att
först̊a sig p̊a. Trots att användaren behöver göra
en egen lösning för att kunna använda Multi-
Parametric toolbox i Simulink (den tänkta lab-
orationsmiljön) s̊a bedömdes denna toolbox som
det bästa redskapet för studenter p̊a LTH som
ska lära sig om MPC.
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