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1. REGLERTEKNIK I CAMBRIDGE.

Den reglertekniska verksamheten vid UnÍversity of Cam-

brídge leds av professor Coales. Coales avgår med pension
hösten 1974 och kommer att efterträdas av professor Mac-

Farlane.

Professor Coales gav en översikt av verksamheten i Cam-

bridge. Då han efter att ha varit forsknÍngschef vid El-
liott Automation kom tilI Cambridge, stod han Ínför upp-
giften att bygga upp en reglerteknisk grupp. Till en bör-
jan var huvudj-nriktningen på o1ínjära system. Under de

första åren gjordes många originella bidrag. Bland dok-
toranderna märks personer som Barrett, Wonham och Fuller.
Av dessa personer finns för närvarande både Barrett och

Fuller kvar víd grupp€nr medan Wonham som bekant är Í To-

ronto. Så småningom upptäcker man att det inte gick att
drj-va den olÍnjära verksamheten längre, och man satsade
då i stor utsträcknÍng på industríprojekt. Dessa projekt
finansierades med medel från industrin såväl avseende lön
för doktorander som medel för experimentell utrustning.
Man byggde upp en mycket stor experimentell facilÍtet be-
stående av två analogimaskíner Pace 231R och en dator av

fabríkat Elliott,. GrundÍdén var bl.a. att man skulle un-
dersöka och bygga upp stora realistiska olinjära modeller
av industriella processer och ha dem Í form av simulering-
ar. Sedan sku1le man undersöka modellförenkling och dimen-

sionering reglerstrategier. Projektet försenades en hel
del bl.a. på grund av hårdvarusvårighet'er.

Många doktorsavhandlingar med índustriell inriktning har
producerats. ïnnehållet i dessa doktorsavhandlingar har
i mycket rínga utsträckning publicerats och de är också

refativt svårtillqän gÞga. För vår eqen del vore det myc-

ket nyttigt att få en lísta på dessa avhandlingar.
de senare åren har verksamheten fått ny inrikt'ning.

Under
Man
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har således börjat undersöka stora system bl.a. ekono-
miska system, ekologÍska system och socíala system. Det-
ta refereras i detalj under diskussion med Peter Young.

2. DTSKUSSTONER MED PETER YOUNG.

Dr. Young är en lecturer sedan ett år tillbaka. Han har
varit synnerligen-;hårt engagerad med adminj-stration och

undervisning under de senaste åren. Dr. Young har tÍdi-
gare arbetet med adaptiva system speciellt modeflrefe-
rensmetoder. Han lovade att skicka över en komplet.t lis-
ta och en komplett uppsättnÍng av hans tidigare rappor-
ter. För närvarande har han endast en sLudent som arbe-
tar j-nom området, och han undersöker satellitåterinträde
i en okänd atmosfär. Dr. Youngs verksamhet har de senas-
te åren varit koncentrerade på icke-teknj-ska problem. Han

avser at,t lämna CambrÍdge och flytta t,iI1 Australien.

Ekoloqiska system.

Dr. Young har sjä1v varit engagerad i studÍet av ekolo-
giska system, och har också flera doktorander inom det-
ta område, den första var Bruce Beck. För närvarande var
man hårt engagerad i ett samarbetsprojekt med Great Ouse

RÍver Authoríty. Man vil1e undersöka konsekvenserna av

att bygga en ny stadr Milton-Keynes, som är ca. 50 km

från Bedford och som utnyttjar sarnma flod för att ta dricks-
vatten och för att släppa ut vattenföroreningar. Man har
bl.a. undersökt hur regnvatten rinner av, och man har för-
sökt siq på att qöra en predikt ion av reqnvattnet. Man

har jämfört med hydrologiska compartment modefler som ut-
vecklas av hydrologer med modeller erhållna genom vanlig
parameterestimeri-ng med Instrumental Variables. Man har
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använt ett programpaket .CAPTAIN som räknar ut autokorre-
latj-oner, partiella autokorrelationer och som gör anpass-
ning av parametrÍska modeller. Men man har även testat
utvidgade Kalman filter och rekursiva metoder. Ett in-
tressant synsätt var att även om man söker eft,er model-
ler med konstanta parametrar, så anpassar man en modell
med varíabfa parametrar för att se om det fj-nns någon grund
för stationaritetsantagandet. Studierna har i stora drag
varit lyckosamma. Man har fått ganska hyggliga modeller
för regnvatten och man har etablerat goda kontakter med

ekologerna.

Stadsplanering.

Tillsammans med Building Research Institute har man under-
sökt hur nya städer tiIIväxer. Studien har varit koncent-
rerad t,iII städerna Bracknell och Crawley och man har an-
vänt mycket enkla linjära modeller, där insignalen har va-
rit den planerade storleken och utsignalerna har varit den

verkliga storleken. Man har ofta kunnat anpassa modeller
av mycket 1åg ordning t.ex. tredje ordningens modeller.
Stadsplanerarna var entusÍastiska och man räknade med att
projektet skulle fortsätta. Projektet finansierades med

92000 per år under en treårsperiod. Ekologiska projektet
fÍnansÍerades med Ê6000 per år under en treårsperiod.

Bioloqísk'a sys'tem.

Peter Young har studerat rnöjligheterna att använda mönster-

torrepresentatj-oner och undersöker features, mode-sefection
och diskriminering. Man tänker sig också att generalisera
metoderna och titta på röntgendiagnos och på testning av
farmaka.
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A1Imänt.

Det var Peter Youngs allmänna intryck att de metoder som

utvecklas inom reglertekniken, låter sig användas inom
många icke-tekniska områden, och han förutsåg att den verk-
samhet som initierats skulle fortsätt.a i ökad omfattning.
Peter Young nämnde också att man hade kontakt med Brit.ish
ship Research Association och att de var intresserade av
at,t ta del av våra projekt på identifieringen av båtdyna-
mik och på styrning av båtar.

3. MANAGEMENT CONTROL PROBLEMS.

som ett 1ed i strävan att undersöka icke-tekniska problem
hade man flera doktorander som arbetade på sådana problem.
Jag talade med en doktorand, stephen Drew, som undersökte
användning av reglerteknik för management probrems. Han
tänkte sig bygga en hierarkisk modell av ett företag, och
sedan försöka använda reglertekniska metoder på den. Han
hade kontakt med flera lokala företag, där han kunde få da-
ta och där han även kunde få utbyte i form av resonemang
och diskussioner. Han hade också skaffat sig en ekonomÍsk
grundutbildning. Arbetet kan vara intressant för oss att
följa med tanke på det planerade samarbetet med företags-
ekonomer.

4. DDA.TEKNIK.

Det finns en omfattande hårdvaruverksamhet vid universi-
tetet. Specj-ellt hade man intresserat sig för möjlighe-
ten att göra parallella beräkningar. problem hade upp-
kommit Í samband med simulering av stora destillations-



5

kolonner. Man tänkte gå så långt som att bygga upp spe-
cíeI1a strukturer för att 1ösa sådana problem, vÍlketen-
ligt, min mening kanske inte är så klokt. Jag talade med

Doctor Alan Burgess, som hade studerat möjligheterna att
använda DDA-teknik. Doctor Burgess berät'tar att Dr. R.E.

H. Bywater vid Surrey University hade utvecklat en DDA-

modelI, som var flexibel och som hade kort cykeltid- Ar-
betet fÍnns beskrivet i Automatica och Í artiklar i IEE.

Man hade bestäIlt en uppsättning DDA-moduler från Surrey
University.

5. LABORATORTET.

Man hade ett innehållsrikt laboratorium med bl.a. ett
stort antal datorer. Förutom en gammal Elliott-maskin
hade man en Honeywell 703, en PDP-15/45 samt I0 st q-16.

Datorerna från Computer Automation har inköpts för att
studera hierarkiska system och kommunikation mellan små-

datorerna. Projektet leddes av John Billings1ey. Datorer-
na används också i stor utsträckning av studenter för de-

ras projekt. Datorn q-16 kostar i England 900 pund för
en konfíguration med 16k kärnminne. Man tänkte sig komp-

lettera med en s.k. "floppy disc" som man kan köpa för
ca. 4OO pund. Man gjorde i stor utsträckning interface
utrustningen sjä1v t.ex. anpassning av dísc-enhet'. Man

hade också utvecklat tangentbord baserat på en färdÍg
komponent som inköpts från Control Research Corporation.
Detta tangentbord med några kapslar kostar 50 pund. Jag

såg en experímentanläggníng som var uppbyggd av studen-
ter, där man simulerade linjära system vid tillståndsrep-
resentation. Man hade skrivit ett litet Fortran program,

som Çjorde det möjligt att mata ín parametrar i fixt for-
mat, och sedan att utföra sÍmulering.
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Man hade för den industriella verksamheten en bandspela-
rer Fenlano Electronics Limited, Weybridge, Surrey, typ
TR4 med 4 kanaler, som \¡ar mycket robust.

Man hade också gjort ett program, som utförde nottran-
skriptÍon för att spefa Bach på en clator. Det fanns ing-
en organiserad programvaruverksamhet, utan varje student
fick skriva sina egna program.

6. SLUTSATSER.

Under mitt korta besök fanns ingen möjtighet att få en
helhet,sbild av verksamheten. Det fínns många fler aktivi-
teter än vad som här beskrivits. Jag tror att det vore
mycket nyttígt att följa upp de doktorsavhandlingar t som

skrivits i CambrÍdge, framför allt på den indùstrie1Ia
sidan, samt att föIja de praktiska projekten. Verksamhe-
ten vid Cambridge kommer säkerligen också att ändra karak-
tär då prof. MacFarlane tÍlIträder.


