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Sammanfattning 
Abstract 

This master thesis covers the development of an automatic tuning process for the existing speed 
controller for drive systems. The drive systems are resonant two-mass systems where a motor is 
used to drive a load connected by a shaft. The developed method relies heavily on system 
identification and the construction of a complete mechanical model of the process. With this 
approach, the common problem with poor load speed control that derives from measuring only the 
motor speed can be addressed and solved for a majority of such processes. 
 
The automatic tuning method has along with general test functions been implemented in a 
complete tool for automatic tuning, testing and performance evaluation and reporting for drive 
systems. 
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Sammanfattning 

Denna rapport behandlar utvecklingen av en automatisk trimningsmetod 
för drivsystems befintliga motorvarvtalsregulator. Drivsystemen är 
resonanta tvåmassesystem där en motor används för att driva en last via en 
axel. Metoden är baserad på systemidentifiering och framtagningen av en 
komplett mekanisk modell för systemet. Med denna infallsvinkel kan det i 
sammanhanget vanliga problemet med dålig lastreglering som kommer av 
att endast motorhastigheten mäts, hanteras och lösas för en majoritet av 
resonanta tvåmassesystem. 
 
Den automatiska trimningen har tillsammans med generella testfunktioner 
implementerats i ett komplett verktyg för automatisk trimning, testning, 
utvärdering och rapportering av drivsystemprestanda. 
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1 Inledning 

Detta arbete är utfört på ABB Process Automation Rolling Mills i 
Västerås. ABB, ASEA Brown Boveri, är ett globalt företag inom elkraft 
och automation som bildades 1988 genom sammanslagning av det svenska 
företaget ASEA och det schweiziska företaget Brown Boveri. Idag har 
företaget sitt huvudkontor i Schweiz och sysselsätter totalt drygt 100 000 
personer [10]. 

1.1 Bakgrund 

De drivsystem som utvecklas och säljs av ABB:s valsverksavdelning är 
idag i hög grad kundanpassade och används flitigt i flera sammanhang, 
inte enbart i valsverk. Arbetet är projektbaserat och strävar mot 
överenskomna mål och krav. Trots att det ofta handlar om relativt 
svårstyrda mekaniska system är PI-reglering den centrala reglerstrukturen 
även om en mängd hjälpfunktioner utvecklats för att kompensera för PI-
regleringens begränsningar. Det faktum att denna enkla regulatorform är 
billig, lättförstådd och ofta ger tillräcklig prestanda gör att den fortfarande 
kvarhåller sin dominanta plats i industrin trots de stora framsteg som 
reglertekniken gjort sedan dess uppkomst [9].  
 
En av nackdelarna med PI-regulatorn är som bekant att det, trots dess 
enkla utformning, är relativt svårt att trimma in den på ett strukturerat sätt. 
Länge har tumregler använts i samband med något enkelt experiment i 
syfte att strukturera parametervalen, men med varierande resultat. Ofta 
krävs ändå manuella justeringar som kan vara frustrerande och tidsödande. 
Faktum är att väldigt många av dagens regulatorer opererar med 
undermåliga inställningar [9]. Utvecklingen av automatiska 
trimningsmetoder är således väldigt naturlig. Tid och möda kan sparas 
genom att ersätta det manuella ad-hoc-mässiga trimningsförfarandet med 
ett välskrivet datorprogram som dessutom kan designas att ge parametrar 
som är optimala med hänsyn till givna prestanda- och robusthetsmått. 

1.2 Syfte och målsättning 

Huvudsyftet med detta arbete är att ta fram en metod för automatisk 
trimning av varvtalsreglering för olika drivsystem. Förutom att trimma PI-
regulatorns parametrar ingår det att trimma parametrarna för ett speciellt 
resonansfrekvenseliminerande filter. Parametrarna trimmas oftast mot 
specifikationer på prestanda och kan vara ett tidskrävande arbete att utföra 
manuellt. Som ett led i den automatiska trimningen ingår det även i arbetet 
att ta fram programvara som möjliggör generella test på drivsystemet. 
Programvaran ska även kunna utvärdera prestandan för regleringen.  
 
För att samla alla dessa funktioner har målsättningen med arbetet varit att i 
MATLAB ta fram ett verktyg som möjliggör automatisk trimning, 
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generella test samt prestandautvärdering av drivsystemet. Verktyget ska 
vara användarvänligt och få reglertekniska förkunskaper utöver de som en 
normal igångkörare besitter ska behövas för att använda det. 

1.3 Avgränsningar 

Endast linjär teori hanteras i detta arbete och inverkan av eventuella 
olinjäriteter hanteras således inte explicit. 
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2 Systembeskrivning 

I detta kapitel redogörs för hur ett drivsystem är uppbyggt och hur 
regleringen sker. Här diskuteras även de problem som förknippas med 
reglering av dessa system. 

2.1 Processbeskrivning – drivsystem 

Drivsystem används ofta i industrin för att styra en last, till exempel ett 
valspar i ett valsverk eller pappersbruk. Det reglertekniska problem som 
består i att reglera lasten på ett önskat sätt kan vid första anblicken ses 
som ett relativt okomplicerat problem. Anledningar till varför så inte är 
fallet introduceras kortfattat i detta kapitel tillsammans med en kort 
översikt över processen. 
 
En översikt över den process som är föremålet för regleringen kan ses i 
figur 1. 
 

 

 
 

Figur 1: Systemöversikt för drivsystem [3] 
 
Här är Jm, Jl svängmassorna och cm, cl de viskösa dämpningarna för 
motorn respektive lasten. Vidare är ks och cs axelstyvheten respektive 
axeldämpningen. Lastvinkelhastighet och motorvinkelhastighet betecknas 
med ωl respektive ωm, och motormoment och lastmomentstörning 
betecknas med Tm respektive Tl. I figuren syns även reglerstrukturen med 
referensvärdet ωref, regulatorn K(s) och frekvensomriktaren C(s). 
 
Utifrån figur 1 ses att systemet består av en motor som är mekaniskt 
kopplad till en last via en axel. Syftet med denna koppling är att reglera 
lasten på önskat sätt med hjälp av den drivande motorn. Detta kan låta 
som ett relativt enkelt problem att lösa utan några djupare reglertekniska 
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kunskaper. Dock rymmer drivsystemen en hel del svårigheter vilket 
kommer att redogöras utförligt i denna rapport. Redan här presenteras 
dock de huvudskäl till varför reglering av drivsystem inte är helt 
elementärt.  
 

• Det första skälet är att tvåmassesystem i regel uppvisar en resonant 
natur på grund av att den mekaniska kopplingen ej är oändligt styv. 
Ett resonant system är i regel svårare att reglera på grund av skäl 
som kommer att redogöras för i denna rapport. I vilken grad det 
resonanta beteendet visar sig beror helt på den aktuella mekaniken, 
se avsnitt 2.1.1 och 2.6. 

 
• Det andra skälet är att ofta mäts endast motorvarvtalet. Den 

återkopplade regleringen med PI-regulator är alltså en 
motorvarvtalsreglering, se figur 1. Av samma skäl som att 
resonanser uppkommer kommer inte motorvarvtalet alltid att 
överensstämma väl med lastens varvtal. Detta gör att en 
återkopplad reglering från motorvarvtalet där endast 
motorvarvtalets reglering betraktas, inte med säkerhet ger den 
önskade reglering för lasten. Hur detta problem kan överkommas 
med hjälp av modellbaserad reglerteknik spelar en stor roll i detta 
arbete. 

2.1.1 Det mekaniska systemet 

Det mekaniska systemet utgörs approximativt av en motor med en last 
kopplad via en axel, ett så kallat tvåmassesystem. Som tidigare nämnt 
uppstår i regel resonansfrekvenser för sådana system, det vill säga 
frekvenser där förstärkningen är större än vid intilliggande frekvenser. 
Dessa är som nämndes tidigare helt beroende av den aktuella mekaniken 
och deras inverkan samt deras möjliga reducering kommer att diskuteras 
vidare i rapporten.  

I figur 2 visas ett Bode-diagram för överföringsfunktionen mellan 
motormoment och motorvarvtal för ett tvåmassesystem.  
 

• Värt att notera är att enheterna som används i samtliga kommande 
bode-diagram och som reglersystemet också arbetar med ej är SI-
enheterna Nm och rad/s. Istället utrycks momentet i procent av 
nominellt moment samtidigt som varvtalet uttrycks i procent av 
nominellt rpm (varv/minut). Detta är dock endast skalningar och 
eftersom regleringen sker med samma skalningar finns här inget 
skäl att visa systemets frekvenskurvor där SI-enheter använts. 
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Figur 2: Bode-diagram för tvåmassesystemets okompenserade öppna system 

mellan motormoment och motorhastighet Gmm 

 
I figur 2 syns resonansfrekvenserna tydligt i form av en topp och en dal. 
Toppen inträffar vid den frekvens som kallas för (första) 
resonansfrekvensen och den frekvens där dalen inträffar kallas för 
antiresonansfrekvensen [2]. Se även ekvation (6) och ekvation (5). 
 
I detta arbete kommer en total mekanisk modell av systemet identifieras i 
kapitel 7 trots att den aktuella regleringen endast sker envariabelt från det 
mätta motorvarvtalet. Den mekaniska modellen gör det möjligt att studera 
lastens förväntade uppförande vilket används i regulatordesignen som 
sammanfattas i kapitel 8. 
 
Ekvationerna nedan modellerar det totala mekaniska systemet i figur 1 på 
tillståndsform [2].  
 

 
Ekvation (1) 

 
Ekvation (1) kan skrivas om så att den relaterar insignalerna 
motormoment och lastmoment till utsignalerna motorhastighet och 
lasthastighet enligt (se [2]) 
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Ekvation (2)  

 
där 

 
Ekvation (3) 

 
och 

 
Ekvation (4) 

 
I figur 2 och figur 3 visas typiska utseenden för Gmm och Glm.  
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Figur 3: Bode-diagram för systemet motormoment till lasthastighet, Glm 
 
Från figur 2, figur 3 och ekvation (3) ses att Gmm till skillnad från Glm 

också har ett resonant nollställepar vid en lägre frekvens ωares (den så 
kallade antiresonansfrekvensen) enligt ekvation (5) 
 

 
Ekvation (5) 

 
än de gemensamma resonanta polernas frekvens ωres, 
 

 
Ekvation (6) 

 
Då Gmm och Glm betecknar överföringsfunktionen från motormoment till 
motorhastighet respektive motormoment till lasthastighet visar detta 
konkret att reglerproblemet skiljer sig åt beroende på om lastens eller 
motorns varvtal mäts och används i regleringen. 
 
Kvoten mellan lastens och motorns svängmassa Jm/Jl har stor betydelse för 
hur bra reglering som kan åstadkommas med en PI-regulator. Enligt [2] är 
det svårt att, med endast PI-reglering, få en bra bandbredd för det slutna 
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systemet om ovanstående kvot är stor. Samtidigt är reglerproblemet 
väldigt svårt, ibland omöjligt, om kvoten istället är liten då endast 
motorhastigheten mäts. Således kan slutsatsen dras att PI-reglering av 
drivsystem är enklast då lasten och motorn har ungefär samma 
svängmassa [2]. Detta resonemang tas upp igen i avsnitt 2.6 där det också 
utreds huruvida bättre prestanda kan åstadkommas genom införandet av 
ett systemberoende filter i den slutna loopen. 

 

2.2 Systemet– hårdvaran 

Hela systemet består förenklat av drivsystemet och lasten. Drivsystemet 
utgörs av en frekvensomriktare eller strömriktare kopplad till en elmotor. 
Frekvensomriktaren används för att styra vridmoment och varvtal för 
motorn och inkluderar också programvara som möjliggör kommunikation 
med drivsystemet. Kommunikationen kan ske dels via en manöverpanel 
som kopplas till frekvensomriktaren eller också via en dator med 
installerad programvara enligt avsnitt 2.3. 
 
Lasten kan till exempel vara en vals, men det kan också vara vilken 
roterande mekanik som helst som behöver varvtalsregleras. Det bör dock 
nämnas att termen drivsystem ofta används som samlingsnamn för både 
drivsystem och last vilket även förekommer i denna rapport. När 
drivsystemet regleras är det motorns moment som är insignal och dess 
varvtal utsignal, se figur 4. I denna figur representerar blocken K, C och 
G, PI-regulatorn, frekvensomriktaren, och det mekaniska systemet från 
motormoment till motorhastighet. Således är ωm motorhastigheten och ωref 
är referensvärdet för densamma. Från figuren framgår det att PI-regulatorn 
är en styrlag som säger hur en avvikelse i motorhastighet ωm ska generera 
en motormomentreferens Tref. PI-regulatorn ger alltså ett referensvärde för 
momentet och själva aktueringen av Tact = Tref – (eventuellt) momentsteg 
Tstep sker sedan av frekvensomriktaren. I reglersystemet är således 
insignalen det moment som frekvensomriktaren ger, Tm, och utsignalen är 
motorvarvtalet ωm, se figur 4. I denna rapport kommer 
frekvensomriktarens dynamik hanteras separat, se kapitel 7. 

 

 
Figur 4: Det aktuella reglersystemet [4] 

 
Som tidigare nämnts är det ovanligt att lastens varvtal mäts. Det antas att 
lastens rotationshastighet är ungefär densamma som för motorn, trots den 
dynamiska kopplingen dem emellan. Detta är inte helt önskvärt då det är 
lastens hastighet som ska regleras. Men att mäta lastens hastighet har visat 
sig vara ett svårt problem. Dessutom har många mindre och icke-kritiska 
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system inte någon givare alls vilket gör motorvarvtalsgivaren till en i 
sammanhanget god kompromiss. Systemen utan givare använder istället 
ett skattat varvtal från en intern motormodell. Experiment med 
axelmomentgivare har utförts med goda resultat i [3] men används i 
dagsläget inte i någon större utsträckning. 

2.2.1 Frekvensomriktare och strömriktare 

 
ABB:s valsverksavdelningen arbetar idag i huvudsak med fyra olika 
sorters frekvensomriktare (AC) och strömriktare (DC) för sina drivsystem. 
Dessa går under namnen ACS 800 och ACS 6000 för motorer av AC-typ 
och DCS 600 och DCS 800 för DC-motorer. Frekvensomriktaren medför 
aktuatordynamik då den inte kan få en motor att leverera ett godtyckligt 
stort moment på godtyckligt kort tid. En långsam aktuatordynamik 
begränsar möjligheten till god reglering [2]. Nyare modeller av 
frekvensomriktare har dock relativt snabb dynamik som inte nämnvärt 
begränsar prestandan för det av PI-regleringen redan begränsade 
reglersystemet. Figur 5 visar ABB:s kollektion av frekvensomriktare. Den 
automatiska trimningen är tänkt att fungera för de ovan nämnda 
modellerna. 
 

 
Figur 5: ABB:s frekvensomriktare [10] 

 

2.2.2 Testsystem 

Det ena av de två testsystem som används i utvärderingssyfte utgörs av ett 
ACS 800 drivsystem med en AC-motor kopplad till en större DC-motor 
via en axel med en koppling innehållande gummi. Gummikopplingen är 
installerad för att möjliggöra simulering av olika glappstorlekar i 
mekaniska kopplingar. Denna koppling inför ytterligare dynamik i 
tvåmassesystemet. I denna rapport kommer effekter från kopplingar och 
växlar ej att hanteras explicit. Istället antas alltid ett tvåmassesystem med 
en solid axel när en modell för systemet tas fram enligt kapitel 7. 
Det andra testsystemet utgörs också av en AC-motor kopplad till en DC-
motor men i mindre skala. Mer information om testsystemen finns att läsa 
i kapitel 10. 
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2.2.3 RMD – Rolling Mill Drives 

RMD-paketet är en utökning av standardfunktionaliteten för drivsystemets 
befintliga programvara. Utvidgningen syftar till att möjliggöra bättre 
reglermöjligheter för prestandakrävande valsverksapplikationer. Då detta 
paket installerats finns möjligheten att använda mer avancerade funktioner 
som ökar prestandan för till exempel valsning av plåt. Till exempel 
handlar denna prestandaförbättring om att, utöver PI-regleringen, 
kompensera för den plötsliga belastning en vals upplever då materialet 
träder in mellan valsarna. Kompenseringen gör det möjligt att undvika att 
materialet valsas felaktigt. Dessa mer avancerade funktioner faller dock 
utanför ramen för detta arbete. Dock ska möjligheten finnas att istället för 
standardfunktionerna välja att använda RMD-paketets PI-regulator och 
RFE-filter, se avsnitt 2.6. 

2.3 Systemet – mjukvaran 

Drivsystemets funktioner kan som tidigare nämnts användas via en 
manöverpanel. Härifrån kan alla parametrar sättas som påverkar 
drivsystemet, men att göra detta manuellt är ett tröttsamt och långsamt 
arbete. Dessutom kan vissa funktioner inte realiseras via denna panel som 
till exempel visning av sparade dataserier. Det är därför bekvämt och 
nödvändigt att kunna kommunicera med drivsystemet via en dator med 
installerad mjukvara. Nedan följer korta redogörelser för de mjukvaror 
som används i utveckling och drift av ABB:s drivsystem. 

2.3.1 DriveDebug 

DriveDebug är en Windows-baserad mjukvara som primärt används vid 
igångkörning och utveckling. Här kan signaler från drivsystemet visas, 
definieras och plottas, se figur 6.  
 

 
Figur 6: DriveDebug 
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2.3.2 DriveWindow 

DriveWindow är enkelt förklarat en kundanpassad version av DriveDebug 
med liknande grundfunktionalitet, se figur 7. För mer information 
angående DriveDebug eller DriveWindow, se ABB:s hemsida [10]. 
 

 
Figur 7: DriveWindow 

 

2.3.3 Drive Performance Tool 

Drive Performance Tool är ett verktyg vars utveckling delvis påbörjades 
av tidigare arbete [4] i form av ett färdigt program i MATLAB vid namn 
RMDlab. RMDlab möjliggör kommunikation med drivsystemet från 
MATLAB istället för från DriveDebug och används primärt för att 
utvärdera prestanda för intrimmade system. Tanken är att Drive 
Performance Tool ska innehålla RMDlab-funktionalitet tillsammans med 
autotuning och generella tester. Att färdigställa en första version av Drive 
Performance Tool har varit ett konkret mål med detta arbete. Mer om detta 
följer i avsnitt 11.2. 

2.4 Drive Dynamics Analyzer (DDA) 

Drive Dynamics Analyzer är ABB:s kompletta simuleringsverktyg för 
drivsystem, se figur 8. DDA är framtaget i MATLAB/Simulink och här 
kan ett system i detalj byggas upp mekaniskt och analyseras på en mängd 
olika sätt. DDA:n har möjliggjort utvärdering av den automatiska 
trimningen i kapitel 7 och varit ett värdefullt verktyg.  
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Figur 8: Drive Dynamics Analyzer 

 

2.5 Reglersystemet 

Det reglersystem som används i drivsystemen är som tidigare nämnts en 
PI-regulator med diverse hjälpfunktioner. I detta och nästa avsnitt 
redogörs för dessa mer ingående. 

2.5.1 PI-regulatorn 

Den aktuella regulatorn är digitalt implementerad i drivsystemet som en 
PID-regulator där D-delen sällan används. Anledningen till detta är att 
derivering av brusiga signaler oftast undviks eftersom mätbruset gör att 
derivatan ofta blir missvisande. Implementeringsaspekter som till exempel 
integratoruppvridning har tagits hänsyn till och denna regulator används i 
levererade drivsystem och kan anses fungera väl. Uppgiften för detta 
exjobb är att hitta ett bra sätt att trimma denna PI-regulators parametrar 
automatiskt. 

2.5.2 Prestandakrav på  PI-reglering 

För att kunna trimma en regulator måste det finnas ett mått på vad som är 
bra reglering. I fallet med drivsystem är PI-regulatorns roll att ge bra 
laststörningsundertryckning. PI-regleringens servoegenskaper är inte 
intressanta eftersom den referensföljning som behövs kan åstadkommas 
genom filtrering av referenssignalen. Med laststörningsundertryckning 
menas här till exempel att stål som kommer in i ett valspar ses som en 
lastmomentstörning som ska påverka varvtalet så lite som möjligt. En 
laststörning simuleras ofta med ett motormomentsteg där man sedan 
studerar motorvarvtalet. För detta stegsvar kan bland annat översläng, 
stigtid och insvängningstid bestämmas och jämföras med specifikationer. 
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Ett mått som används flitigt för drivsystem kallas för impact drop (ID). 
Impact drop definieras i [3] enligt 
 

 
Ekvation (7) 

 
vilket i praktiken innebär den totala area som bildas mellan det aktuella 
varvtalet och referensen tills varvtalet har nått tillbaka till referensnivå.  
 
Skälet till att måttet impact drop används i valsverkssammanhang är att 
den har en fysikalisk innebörd om SI-enheter används. Det impact drop 
som mäts då systemet utsätts för en momentstörning på en Nm motsvarar 
den maximala vinkelavvikelsen från den önskade vinkel som impliceras 
av referenshastigheten. I fall där flera system är sammankopplade för att 
till exempel valsa stål innebär impact drop då direkt en ändring av 
massflödet och materialspänningen [3]. I denna rapport kommer måttet 
impact drop dock ej att användas till förmån för liknande men mer 
generella kriterier. Mer om detta kommer i avsnittet om designmetoder för 
reglering. Det bör dock redan här noteras att det 
prestandautvärderingsmått som väljs i tidsdomänen, till stor del är en 
subjektiv bedömning av hur ett bra stegsvar ska se ut. 

2.6 RFE - Resonance Frequency Elimination filter 

RFE-filtret är den huvudsakliga utvidgningen av PI-regleringen och dess 
uppgift är att reducera inverkan av de mekaniska resonanser som 
uppkommer i systemet. Att detta filter kan förbättra prestandan kan ses 
som en indikation för att PI-reglering egentligen är en otillräcklig 
regulatortyp för drivsystem, se även [2]. I figur 9 illustreras hur RFE-
filtret inkluderas i den slutna loopen.  

 
Figur 9: RFE-filter i den slutna loopen 

 
Detta filters funktion förklaras här av sekretesskäl inte i detalj. Angående 
inställningen av filtret bör detta göras med försiktighet eftersom en 
felaktig inställning kan försämra det slutna systemets prestanda. 
 
Som tidigare påpekat gäller inte generellt att en god motorreglering 
innebär en god lastreglering. Det är viktigt att åter igen betona att 
prestandan för ett drivsystems reglering beror på om motorhastigheten 
eller lasthastigheten studeras. Detta blir än mer viktigt då RFE-filter 
används vilket förklaras nedan. 
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Det har visat sig att RFE-filtret endast med fördel kan användas för system 
där lasten är tung, det vill säga där svängmassan är större i förhållande till 
den drivande motorn. Orsaken till detta är delvis att motorvarvtalet då har 
ett mer framträdande resonant beteende som också överensstämmer bättre 
med lastens resonanta beteende. Detta resonemang förtydligas av figur 10, 
figur 11 och figur 12 som visar Gmm (hel linje), Gll (prickad) och Glm 
(streckad) för fallen tung, lätt och jämntung last i förhållande till motorn. 
Figurerna visar tydligt hur det mekaniska systemets resonanta natur ändras 
med ändrat förhållande Jm/Jl. Speciellt ses från figur 12 att lika stor 
svängmassa för motor och last ger identiska system för motormoment till 
motorhastighet och lastmoment till lasthastighet. Dessutom infaller 
resonansen på samma frekvens och har samma dämpning för samtliga 
överföringsfunktioner. Detta är orsaken till uttalandet i avsnitt 2.1.1 att 
sådana system innebär ett enklare reglerproblem. Om ingen information 
om lastens hastighet kan fås är det viktigt att lastens uppförande liknar 
motorns. 
 

 
Figur 10: Ett drivsystem där lasten har större svängmassa än motorn 
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Figur 11: Ett drivsystem där lasten har mindre svängmassa än motorn 

 

 
Figur 12: Ett drivsystem där lasten har samma svängmassa som motorn 
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Genom införandet av ett RFE-filter i den slutna loopen ändras 
motorvarvtalsregleringen för systemet. Lastens varvtal ingår dock inte i 
det slutna systemet och påverkas endast indirekt och inte i samma grad av 
att motorns reglering ändras. RFE-filtret har således förmåga att ge god 
motorreglering men med följden att lastens hastighet kan avvika mer från 
motorns. Nedan diskuteras vidare varför det är fördelaktigt att ha 
information även om lastens uppförande. 
 
För att klargöra problematiken kring denna diskussion om motor- och 
lasthastighet följer här ett kort analogt exempel.  
 
Problemet med att reglera drivsystem är i princip jämförbart med att 
hantera en vanlig personbil med ett släp, även om det problemet är av en 
mer instabil natur. Om endast bilens uppförande studeras kan som bekant 
släpet uppleva dåligt uppförande vid framförallt backning. Vid vanlig 
körning följer dock släpet med lydigt i bilens uppförande. Säg nu att 
prestandan önskas förbättras för släpets uppförande men att endast bilens 
uppförande kan studeras. Det är då inte särskilt klokt att maximera bilens 
prestanda (RFE-filter med avseende på motorhastighet) och anta att släpet 
alltid lydigt följer efter. Det inses att problem då kan inträffa. Problemet är 
faktiskt väldigt svårt om ingen information kan fås från släpets 
uppförande. Om istället släpets uppförande mäts eller skattas via en 
modell och rattrörelserna anpassas till släpet istället för till bilen är 
problemet genast lättare. Dock kan inte samma prestanda som bilen är 
kapabel till förväntas för släpet på grund av den mekaniska kopplingen 
som ger en minskad bandbredd för detta system. En viss förbättring för 
släpets prestanda kan dock fås om bilens prestanda ökas, (RFE-filter med 
avseende på lasthastighet) vilket varierar med släpets och bilens 
storleksförhållande (Jm/Jl). 
 
Nedan följer konkreta exempel på hur last- och motorreglering påverkas 
av RFE-filtrering. Här framkommer tydligt orsaken till varför regleringen 
i detta arbete utgår från en simulerad lasthastighet istället för från den 
mätta motorhastigheten. I figur 13 och figur 14 nedan syns dels 
regleringen för en drivsystemsmodell som tagits fram med hjälp av DDA-
simuleringar enligt kapitel 9 och dels regleringen taget direkt från DDA. 
Här är överensstämmelsen för den skattade modellen, (tunna kurvor) och 
DDA-modellen (tjocka kurvor) så god att kurvorna i stort sett går i 
varandra. Således kan kurvorna för DDA-modellen och den skattade 
modellen i dessa fall ses som en och samma kurva eftersom det viktiga i 
detta avsnitt inte är att visa modellernas goda överensstämmelse utan att 
demonstrera skillnaden mellan last- och motorhastighet för olika lastfall 
och regulatordesignmetoder. För dessa två figurer räcker det alltså med att 
notera att den bredaste kurvan utgör lastvarvtalet medan den något tunnare 
visar motorvarvtalet. Stegsvaren i figurerna kommer av ett 
motormomentsteg där motorhastigheten studerats samt ett lastmomentsteg 
där lasthastigheten studerats.  

2.6.1 Tung last 

I detta avsnitt visas hur regleringen för fallet tung last påverkas av att 
motorvarvtalet respektive lastvarvtalet används i regulatordesignen. 
Dessutom visas inverkan av RFE-filtrering för båda fallen. 
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Om endast motorns varvtal används för regulatordesign enligt kapitel 8 
ger detta motor- och lastreglering utan RFE-filter enligt figur 13 och med 
aggressivt inställt RFE-filter enligt figur 14. 

 

 
Figur 13: Undertryckning av störningar från motormoment och lastmoment för 

motorhastigheten respektive lasthastigheten. Endast motorhastighetens reglering 
har beaktats och inget RFE-filter används. 

 

 
Figur 14: Undertryckning av störningar från motormoment och lastmoment för 

motorhastigheten respektive lasthastigheten. Endast motorhastighetens reglering 
har beaktats och aggressivt RFE-filter har använts. 

 
Utan RFE-filter blir lastregleringen inte särskilt god, detsamma gäller för 
motorregleringen även om den inte är lika oscillativ. 
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Genom att införa RFE-filtret fås som förväntat väldigt bra motorreglering 
vilket kan beskådas i figur 14 eftersom inverkan av resonanserna för det 
öppna systemet har reducerats. Det som dock är förrädiskt är att lastens 
hastighet får ett ännu starkare oscillativt beteende utan att detta märks det 
minsta i varvtalsregleringen. Att RFE-filtret åstadkommer väldigt bra 
motorreglering i den slutna loopen betalas alltså av att lasten i detta fall 
upplever väldigt dålig reglering. Detta faktum var avgörande för beslutet 
att regulatordesignen ska utgå från prestandan för lastens hastighet istället 
för motorns.  
 
Genom att skapa en modell av systemet enligt kapitel 7 kan ett stegsvar 
för samma system med och utan RFE-filter studeras i figur 15. Skillnaden 
är här att regulatordesignen utgått från lasthastigheten och dessutom 
används ett mindre aggressivt och automatiskt inställt RFE-filter. Här 
visar den tjockaste och den streckade kurvan lasthastigheten före 
respektive efter RFE-filtrering. Den näst tjockaste och den heldragna 
kurvan visar motorhastigheten före respektive efter RFE-filtrering 
 

 
Figur 15: Jämförelse av undertryckning av störningar från motormoment och 

lastmoment för motorhastigheten respektive lasthastigheten med och utan RFE-
filter. Lasthastighetens har här använts i regulatordesignen. 

 
Här syns det att regulatordesignen utgått från lasthastigheten till skillnad 
från i figur 13 och figur 14. Figur 15 kan direkt jämföras med båda dessa 
figurer där de tjockare kurvorna motsvarar figur 13 och de tunnare figur 
14. Det kan speciellt noteras att då lasthastigheten används i 
regulatordesignen överensstämmer motorhastigheten ganska väl med 
lasthastigheten. Detta är en naturlig effekt eftersom lasten regleras av 
motorn som nu måste tygla sig för att inte ge dålig lastreglering. Samma 
markanta effekt från det automatiskt inställda RFE-filtret som för det 
aggressiva filtret i föregående fall fås inte. Dock kan en viss förbättring 
noteras när RFE-filtret används men ofta ger RFE-filtret inte lika stor 
möjlig förbättring för lasthastigheten som för motorhastigheten. Detta är 
rimligt eftersom lasthastigheten endast påverkas indirekt av att 
motorvarvtalet RFE-filtreras. Den mekaniska dynamiken mellan motor 
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och last gör sedan att den möjliga prestandan minskar då lastvarvtalets 
reglering beaktas.  

2.6.2 Lätt last 

Ovan har fallet tung last behandlats, om lasten är lätt är det däremot svårt 
att, utifrån motorvarvtalet, observera de svängningar som lasten upplever. 
Lätt last utgör som tidigare nämnts ett svårare reglerproblem än fallen 
jämntung och tung last. För lätt last kan RFE-filtrering inte förbättra 
regleringen eftersom lastregleringen i detta fall inte tjänar något på att 
prestandan för motorregleringen ökas. 
 
Att lätt last, under denna förutsättning att endast motorhastigheten kan 
mätas, är ett svårare reglerproblem än tung last kan intuitivt inses genom 
att ju lättare en last är, desto mindre inverkan bör den rimligtvis ha på den 
tyngre motorns varvtal. Lasthastigheten kan alltså som i fallet med 
aggressiv RFE-filtrering uppleva dålig reglering utan att detta märks i 
motorregleringen. Hur dålig regleringen blir beror åter igen på om motor- 
eller lasthastigheten används i regulatordesignen. Figur 16 visar på samma 
sätt som i figur 13 regleringen för motorvarvtalet respektive lastvarvtalet 
då motorvarvtalet använts i regulatordesignen. Figur 17 visar vidare 
samma system då lastvarvtalet använts. Dessa figurer visar enligt 
förväntan att om lasthastigheten används i designen blir regleringen för 
densamma också bättre. Den notering som gjordes tidigare att 
lasthastigheten och motorhastigheten överensstämmer bättre då 
lasthastigheten används i regulatordesignen gäller även för detta fall. Som 
tidigare beror det på att motorn då får lägga band på sig och ta hänsyn till 
lastens reglering istället för sin egen. Följden blir en starkt förbättrad 
lastreglering till priset av en något långsammare motorreglering. 
 

 
Figur 16: Undertryckning av störningar från motormoment och lastmoment för 
motorhastigheten respektive lasthastigheten. Här har motorvarvtalet använts i 

regulatordesignen. 
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Figur 17: Undertryckning av störningar från motormoment och lastmoment för 
motorhastigheten respektive lasthastigheten. Här har det skattade lastvarvtalet 

använts i regulatordesignen. 
 

För att sammanfatta detta avsnitt är den önskvärda effekten för RFE-filtret 
att minska inverkan av det resonanta beteendet för systemet från 
lastmoment till lasthastighet. Detta är önskvärt eftersom prestandan, i detta 
fall hur väl systemet undertrycker effekten av lastmomentstörningar, då 
kan förbättras. På grund av att endast motorvarvtalet mäts kan detta dock 
inte ske. Kompromissen blir att minska resonansfrekvensernas inverkan 
för systemet från motormoment till motorvarvtal vilket ger konsekvensen 
att RFE-filtret endast med fördel kan användas vid tung last enligt 
diskussionen ovan. 
 
Detta arbete ska ge automatiska inställningar även för RFE-filtret, dock ej 
med ambition att vara optimala. Ambitionen är istället att inställningarna 
inte ska ge ett instabilt system och att filtret endast ska användas om det 
medför förbättrad reglering för lasten.  

2.7 Nuvarande trimmingsförfarande 

Idag sker trimning av regleringen manuellt och kan vara tidsödande. Ofta 
trimmar man mot specifikationer på Impact Drop för motorhastigheten 
och itererar sig fram utifrån tumregler. Förfarandet är således inte särskilt 
exakt och inga egenskaper såsom optimalitet, robusthetsgrad eller god 
lastreglering kan med säkerhet utlovas. 
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3 Grunder för modellering 

Detta kapitel beskriver grunder för modellering och redogör för hur och 
varför man vill erhålla en bra modell för det system som ska regleras. 
Olika sätt på vilka man kan ta fram modeller utreds och slutligen 
presenteras den metod som valts i detta arbete. 

3.1 Modellens betydelse 

Med en modell menas en beskrivning av ett system, oftast i matematiska 
termer. Att ha en bra modell för det aktuella systemet är ofta grunden för 
regulatordesign. Dock är det inte alltid självklart vad som kännetecknar en 
bra modell. Detta avgörs från fall till fall beroende på vad modellen ska 
användas till. En modell har i allmänhet ett begränsat giltighetsområde [1]. 
Till exempel kan en linjär modell tas fram för ett olinjärt system som 
endast är giltig runt en viss arbetspunkt. Den framtagna modellen gör det 
möjligt att simulera systemet och göra test som annars vore svåra, dyra 
eller farliga att utföra på det riktiga systemet. För detta arbete är 
framtagningen av en god modell av största vikt eftersom regleringen sker 
från motorsidan. 

3.2 Fysikaliskt modellbygge 

Fysikaliskt modellbygge utgår från kända samband och kännetecknas 
således av att den framtagna modellen har parametrar med känd innebörd. 
Den slutgiltiga modellen byggs ofta upp av mindre och enklare modeller 
och approximationer görs vanligen för att reducera komplexiteten. Denna 
modellbyggningsmetod är naturlig i sin utformning och fungerar väl då 
använda samband och approximationer beskriver verkligheten på ett bra 
sätt [1].  

3.3 Systemidentifiering 

En annan infallsvinkel som ofta också används som komplement till 
fysikaliskt modellbygge är systemidentifiering. Denna metod grundar sig 
inte på fysikaliska samband utan på observationer (mätningar) på 
systemet. En modell kan sedan anpassas till att stämma överens med 
systemets beteende. Systemidentifiering består ofta i att först välja en 
lämplig exciteringssignal för insamling av data och sedan välja metod för 
att anpassa en modell till dessa data [1]. Denna anpassning som kallas för 
parameterskattning kan göras på två huvudsätt, antingen via 
skräddarsydda modeller eller via konfektionsmodeller. Nedan följer korta 
redogörelser för dessa olika aspekter av systemidentifiering  
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3.3.1 Parameterskattning med skräddarsydda modeller 

Skräddarsydda modeller har som namnet antyder en struktur som utgår 
från fysikaliska samband men där en eller flera parametrar är okända och 
behöver skattas [1]. Det inses att denna metod kan användas som 
komplement till det tidigare beskrivna fysikaliska modellbygget. 

3.3.2 Parameterskattning med konfektionsmodeller – Black-Box-modeller 

Med konfektionsmodeller menas att någon generell modelltyp används för 
att skatta systemet. De skattade modellparametrarna har då ingen 
fysikalisk betydelse utan används för att beskriva egenskaper hos 
systemets insignal-utsignal-samband [1]. De vanligaste 
konfektionsmodellerna är ARX, ARMAX, Box-Jenkins och OE. De är 
alla specialfall av den generella konfektionsmodellen 
 

 
Ekvation (8) 

 
som beskriver hur insignalen u och störsignalen e fortplantas till 
utsignalen y via de olika överföringsfunktionerna A,B,C,D och F. 
Nedan följer korta redogörelser för dessa. 
 

• ARX är ett speciallfall av ARMAX-modellen som används flitigt 
eftersom dess skattningsproblem är av linjär regressionstyp vilket 
gör den till den enklaste modellen att skatta [1]. Från figur 18 kan 
ARX-modellens utseende betraktas. Från dessa betraktelser inses 
att ARX inte modellerar störningar separat vilket innebär att A-
polynomet måste användas för att beskriva även störningarna. Det 
ger i sin tur en felaktig skattning av systemdynamiken om bruset 
inte är additivt vilket är mer framträdande om det aktuella signal-
brus-förhållandet är dåligt. Detta är den huvudsakliga nackdelen 
med ARX-modellen [1]. 
 

• ARMAX är en ofta använd modelltyp och dess utseende kan 
betraktas från figur 18. ARMAX-modellen har till skillnad från 
ARX-modellen ett separat polynom för skattning av hur störningar 
uppträder. Dock inses att störningarna med ARMAX-modellen 
antas gå igenom samma dynamik som insignalen. Detta gör att 
ARMAX fungerar bäst om störningarna huvudsakligen kommer in 
tidigt i processen tillsammans med insignalen [1]. 
 

• OE, Output Error, är ett speciallfall av Box-Jenkins-modellen vars 
utforming beskrivs av figur 18. Denna modelltyp har fördelen att 
den helt frikopplar bidragen till utsignalen från insignalen och 
störningar. Detta gör att om systemet arbetar utan återkoppling så 
kan systemdynamiken skattas oberoende av störningarna. Dock 
kan själva beräkningarna för modellskattningen vara mer krävande 
än i ARMAX-fallet [1].  
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• Box-Jenkins kan anses vara den kompletta konfektionsmodellen. 
Här modelleras insignal- och störningsdynamik separat med 
kompletta överföringsfunktioner vilket kan ses från figur 18. 
Denna modelltyp används med fördel om de dominerande 
störningarna inte kommer in samma väg som insignalen utan till 
exempel som filtrerat mätbrus. Denna metod är också den mest 
beräkningskrävande av dem som tagits upp här [1]. 

 

 
Figur 18: De olika konfektionsmodellernas utseende 

 

3.3.3 Val av insignal och exciteringsgrad 

Tidigare nämndes att systemidentifiering ofta är en tvåstegsprocedur där 
det första steget är att välja insignal som ska excitera systemet på ett bra 
sätt. I stort sett identifieras systemet endast vid de frekvenser som finns i 
insignalen. Det är därför av största vikt att insignalen innehåller de 
frekvenser där modellen önskas vara bra. En annan viktigt aspekt är att 
insignalen inte bara bör excitera frekvenserna utan också göra det 
tillräckligt mycket för att det ska gå att urskilja informationen från till 
exempel mätbrus. 

3.4 System Identification Toolbox 

System Identification Toolbox är en toolbox i MATLAB som bland annat 
innehåller funktioner för parameterskattning av modeller från insamlad 
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data. Dessa funktioner gör det enkelt att till exempel utvärdera flera olika 
konfektionsmodellers anpassning till data och välja en slutgiltig modell 
[11]. I detta arbete har de ovan nämnda modellskattningsmetoderna varit 
kandidater till valet av en slutgiltig metod. Efter att ha utvärderat 
metodernas skattningsförmåga stod det dock klart att ingen av dessa 
traditionella skattningsmetoder kunde konkurrera med den mer flexibla 
och avancerade metoden n4sid som också finns implementerad i [11]. 

3.5 Skattning av tillståndsmodell med n4sid 

En speciell och relativt avancerad konfektionsmodellskattare i System 
Identification Toolbox heter n4sid och skattar en tillståndsmodell på 
innovationsform utifrån data, se ekvation (9).  
 

 

Ekvation (9) 
 

Metoden använder sig av en underrumsmetod (eng. subspace) och en 
mängd inställningar förutom modellordning kan göras som påverkar 
resultatet. Den viktigaste inställningen är skattningshorisonten = [r sy su]. 
Här står r för den maximala prediktionen framåt i tiden och sy respektive 
su står för det maximala antalet föregående ut- och insignaler som används 
för skattningen. Skattaren n4sid är onekligen mer avancerad än de metoder 
som beskrevs i avsnitt 3.3.2. Till exempel är n4sid:s kovariansegenskaper 
för modellskattningen ännu okända [11]. Med väl valda inställningar ger 
denna metod dock väldigt goda resultat. De inställningar som gjorts för 
n4sid i detta arbete kan ses i tabell 1. Dessa val har visat sig ge 
konsekventa och goda skattningar. Den stora fördelen med n4sid är 
förutom dess goda modellskattning att den som tidigare nämnts är flexibel 
på det sättet att endast ett ordningstal behöver anges. Skattningshorisonten 
behöver inte heller anges särskilt exakt. Dock bör det noteras att 
horisontvärdena naturligtvis som tidigare nämnt påverkar skattningen om 
de manipuleras i tillräckligt hög grad. 
 

 Ordningstal r sy  su 
Skattning av 
Gmm 

3 40 40 40 

Skattning av 
frekvensomriktare 

2 150 1 1 

Tabell 1 
 

3.6 Vald modellskattningsmetod 

Den modellskattningsmetod som valts för detta arbete är 
konfektionsmodellskattning med n4sid. Den skattade modellen används 
dock inte direkt utan som bas för parameterskattning för en modell för det 
totala mekaniska systemet enligt kapitel 7. Metoden är således något av en 
hybridmetod som skulle kunna kallas för parameterskattning med 
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konfektionsmodeller. Skälet till denna metod är att utnyttja n4sids 
utomordentliga modellskattning samtidigt som en total mekanisk modell 
över systemet behövs för reglulatordesignen. Regulatordesignen utgår 
nämligen från den omätta lasthastigheten som endast kan skattas genom 
en modell för det totala mekaniska systemet. Mer om detta följer i kapitel 
8. 
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4 Grundläggande 
 reglerteknik 

I detta kapitel redogörs i korthet för en PI-regulators utformning samt för 
några andra grundläggande reglertekniska aspekter såsom fundamentala 
begränsningar, prestandamått och designparametrar. 

4.1 PI-regulatorn 

Principen för PI-regulatorn är återkoppling från skillnaden e(t) mellan ett 
referensvärde r(t) och den aktuella utsignalen y(t). Idag realiseras en PI-
regulator ofta i en mikroprocessor utifrån ekvation (10).  
 

 
Ekvation (10) 

 
På denna form får ingenjören två parametrar att justera för att trimma 
regleringen. Som tidigare nämnts sker detta ofta utan någon egentlig 
strukturerad modell av processen, möjligtvis kan ett experiment utföras 
och någon tumregel användas för inställning av parametervärdena. Även 
om ett experiment används som utgångspunkt handlar det dock oftast 
slutligen om manuell trimning baserad på en uppfattning av parametrarnas 
kvalitativa inverkan på processregleringen. 

4.2 Det slutna systemets överföringsfunktioner 

När en regulator, till exempel en PI-regulator, kopplas till det system som 
ska styras skapas ett slutet system eftersom regulatorn arbetar under 
principen återkoppling. Ett generellt exempel på ett slutet systemet kan se 
ut enligt figur 19. 
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Figur 19: Ett generellt slutet system, se till exempel [5] 

 
Här är regulatorn uppdelad i två block (Fr och Fy). Det sägs då att 
regulatorn har två frihetsgrader. Dessa två frihetsgrader innebär att 
problemen laststörningsundertryckning och referensföljning kan lösas 
separat från varandra vilket ofta är en fördel [6]. För det slutna systemet 
kan en mängd olika intressanta överföringsfunktioner tas fram som 
beskriver olika reglertekniska aspekter såsom känslighet och robusthet. 
Nedan följer en kort härledning från [7] av några dessa utgående från figur 
19. 
 
Genom att studera bidraget från signalerna processbrus w, insignalstörning 
wu, referenssignal r och mätstörning n till reglerstorheten z fås 

 
Ekvation (11) 

 

vilket enkelt skrivs om enligt följande 

 
Ekvation (12) 

 

Överföringsfunktionerna från de olika signalerna betecknas enligt 

 
Ekvation (13) 

 

där reglerfelet e = r – z. 

Det slutna systemet Gc från r till z är således  

 
Ekvation (14) 

 

Överföringsfunktionen från w till z kallas för känslighetsfunktionen och 
får således följande utseende 
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Ekvation (15) 

 
Den komplementära känslighetsfunktionen beskriver hur en 
utsignalstörning n påverkar z enligt 

 
Ekvation (16) 

 
Slutligen får insignal-känslighetsfunktionen följande utseende 

 
Ekvation (17) 

 
• Det slutna systemet, Gc, beskriver hur referenssignalen påverkar 

utsignalen. Om målet med regleringen är att följa en referenssignal 
är det således viktigt att denna överföringsfunktion [7] är nära ett 
för de frekvenser som referenssignalen innehåller. 
Referensföljning kommer dock inte att diskuteras vidare i denna 
rapport. 

• Känslighetsfunktionen, S, beskriver hur processbrus w som 
uppträder på processens utgång påverkar reglerstorheten z. Sådana 
störningar kan också vara orsakade av modellfel och 
känslighetsfunktionen i ekvation (15) är således ett mått på hur 
känsligt systemet är mot fel i modellen. 

• Komplementära känslighetsfunktionen, T, indikerar hur mätbrus 
inverkar på reglerstorheten och har utseende enligt ekvation (16). 
Den komplementära känslighetsfunktionen är också kopplad till 
det slutna systemets robusthetsegenskaper.  

• Insignal-känslighetsfunktionen, Su, beskriver i ekvation (17) hur 
insignalen påverkas av en störning på insignalen wu. 

• Systemet Gwuz = SuG, är den överföringsfunktion som beskriver 
hur en insignalstöring fortplantas till reglerstorheten. För 
drivsystem säger Gwuz alltså hur en motormomentstörning 
påverkar motorvarvtalet. 

4.3 Prestandamått och specifikationer 

I tidsdomänen ges oftast specifikationer för hur ett stegsvar ska se ut, 
antingen från referenssignal eller från störsignal, beroende på vad 
regulatorn designats för. Dessa standardspecifikationer kan ses i figur 20 
och figur 21. 
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Figur 20: Specifikationer för stegsvar från referenssteg [4] 
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Figur 21: Specifikationer för stegsvar från laststörning [4] 
 

Gemensamt för svaren för störsignalsteg och referenssteg är måtten 
insvängningstid (settling time), responstid (response time) och översläng 
(overshoot/maximal transient deviation). Dessa mäter tiden det tar att 
reglera systemet inom till exempel 5 % av det önskade värdet, hur lång tid 
det för systemet att nå inom 10 % av slutvärdet och hur stor maximal 
avvikelse (ofta i %) som uppkommer. För referenssteg specificeras även 
stigtiden som mäter hur lång tid det tar för systemet att nå från 10 till 90 % 
av slutvärdet. För laststeg är ett sådant mått dock inte relevant. Däremot är 
det tidigare nämnda måttet impact drop, eller system area, ett relevant mått 
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för laststeg. Måttet säger dock inte nödvändigtvis något om hur väl 
dämpat det slutna systemet är. I nästa avsnitt redogörs för generella mått 
som tar hänsyn till en större del av utseendet för stegsvaret än måttet 
impact drop. 

4.3.1 Generella mått för lasstörningsstegsvar 

Nedan följer definitioner för några generella mått för att utvärdera ett 
systems förmåga att undertrycka laststörningar. 
 

• IE, Integrated Error, är det enklaste generella måttet för att 
utvärdera laststörningsstegsvar och dess form kan ses i ekvation 
(18). Den stora fördelen med detta mått är att dess värde är lika 
med det analytiska värdet Ti/K [5]. För drivsystem som har 
resonant beteende är detta mått dock inte att föredra då den ger ett 
alltför resonant stegsvar [3]. Detta beror på att integralens värde 
inte påverkas av en oscillation om den är uniform runt 
referensvärdet. 

 

 
Ekvation (18) 

• ISE, Integrated Square Error, definieras enligt ekvation (19). 
Skillnaden mot IE är att kvadraten av reglerfelet integreras. Detta 
gör att ISE tar hänsyn till alla avvikelser från referensvärdet. Dock 
blir kvadraten av ett litet tal ett ännu mindre tal vilket gör att ISE 
inte straffar små svängningar särskilt mycket. Fördelen med ISE är 
att liksom med IE kan en analytisk lösning härledas [5]. 

 

 
Ekvation (19) 

 
• IAE, Integrated Absolute Error, definieras enligt ekvation (20). 

Skillnaden mot IE är att absolutbeloppet av reglerfelet integreras. 
Detta gör att IAE liksom ISE tar hänsyn till alla avvikelser från 
referensvärdet. För IAE finns dock ingen analytisk lösning. 
Kriteriet måste därför beräknas numeriskt i tidsdomänen [5]. 
Fördelen med IAE jämfört med ISE är att den ofta ger ett mindre 
svängigt insvängningsförlopp. 

  

 
Ekvation (20) 

 

• IT
k
AE är en utveckling av IAE där tidsvektorn t används för att 

lägga mer vikt på stegsvarets värde ju längre tid som går. Effekten 
av detta är att det oscillativa beteendet kan reduceras mer än med 
IAE. Detta mått kan ses ha en designvariabel i talet k. Ju större 
värde på k, desto mer vikt läggs då tiden ökar. 
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Ekvation (21) 

 
I detta arbete görs en inskränkning på de generella mått som används 
genom att integralen inte utvärderas längre än en viss tid. Denna tid är 
vald på sådant sätt att integralen inte blir alltför beräkningskrävande att 
utföra samtidigt som tiden är tillräckligt lång för att inkludera den 
väsentliga informationen från stegsvaret. Mer om detta följer i kapitel 8. 

4.4 Designparametrar 

En designmetod för modellbaserad regulatorsyntes måste ha en eller flera 
designparametrar för att kunna bestämma ett systems prestanda och 
robusthet. Designparametrarna är i regel begränsningar i frekvensdomänen 
på någon av det reglerade systemets överföringsfunktioner. Nedan följer 
korta redogörelser för några av de vanligaste designparametrarna. 
 

• Amplitudmarginal och fasmarginal är två klassiska robusthetsmått 
som beskriver hur mycket ett system kan förstärkas eller 
fasförskjutas innan det blir instabilt. Amplitudmarginalen och 
fasmarginalen definieras i [6] som i figur 22.  

 
Figur 22: Bode-diagram som visar fasmarginal ϕm och amplitudmarginal Am = 

1/abs(G0(iωp)), (från [6]) 
 

Problemet med att använda dessa mått för resonanta system är att 
förstärkningen kan bli lika med ett vid mer än en frekvens. Fasen 
kan också korsa -180 grader flera gånger. Detta gör att amplitud 
och/eller fasmarginal inte entydigt kan definieras [6].  

 
• Ms, maximum av känslighetsfunktionen, definieras i [5] som  

 
Ekvation (22) 
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Ms är den största förstärkningen av störningar som kan inträffa för 
det reglerade systemet. Om känslighetsfunktionens nämnare i 
ekvation (15) betraktas närmare visar det sig att dess belopp är lika 
med avståndet från en punkt på det öppna systemets Nyquist-kurva 
till punkten -1. Om Ms är det största värde som 
känslighetsfunktionen kan anta så är det kortaste avståndet från 
Nyquist-kurvan till -1 således 1/Ms. Då avståndet från punkten -1 i 
ett nyquistdiagram indikerar hur stabilt ett system är, kan Ms alltså 
användas som ett mått på robusthet. En trevlig egenskap med Ms är 
att det enligt [5] även går att härleda att amplitud- och fasmarginal 
relaterar till Ms enligt 
 

 
Ekvation (23) 

 
• Mt, maximum av den komplementära känslighetsfunktionen, 

definieras som 
 

 
Ekvation (24) 

 
Mt är den maximala förstärkningen av mätbrus som kan inträffa för 
det reglerade systemet. Liksom Ms kan Mt också användas som ett 
robusthetsmått. Dock är Mt inte lika lämplig att använda som 
designparameter som Ms. Detta beror på att, till skillnad från 
design med Ms så måste väldigt stora ändringar av värdet på Mt 
göras för att någon skillnad ska ses i stegsvarets utseende [5].  

4.5 Valt prestandamått och designparameter 

Det prestandamått som valts för detta arbete är IT
k
AE där k valts till 2 

vilket har visat sig karakterisera ett stegsvar med reducerad svängighet 
med fokus på en kontrollerad insvängning utan att vara alltför långsam. Se 
även [3] för prestandamåttsval för drivsystem. Den valda 
designparametern är, av skäl som beskrevs ovan, Ms. Det maximala värdet 
för denna har satts till 2 i enlighet med [3] vilket motsvarar 6 dB. 
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5 Designmetoder för PID-
 reglering 

Det finns en mängd olika sätt på vilka man strukturerat kan välja en PID-
regulators parametrar. I detta kapitel är utgångspunkten att 
regulatorformen, PID, är given. Regulatordesign med denna utgångspunkt 
är begränsad i förhållande till generell regulatordesign. I det generella 
fallet finns frihet att anpassa regulatorns komplexitet till det system som 
ska regleras [5]. För att ta fram en PID-regulator för mer komplexa system 
görs därför ofta förenklingar, antingen på systemet eller genom att en 
framtagen generell regulator approximeras av en PID-regulator [5]. Detta 
kapitel redogör för ett antal designmetoder och slutligen presenteras den 
designmetodik som valts för detta arbete. 

5.1 Stegsvarsmetoder 

Ett enkelt sätt att inhämta processpecifik information från en godtycklig 
process är att utsätta den för en kontrollerad störning och studera svaret på 
mätsignalen. Eventuell regulator kopplas ofta ur under sådana test för att 
processinformationen ska framträda tydligare [5]. En ofta använd störning 
är ett styrsignalsteg och flera designmetoder är baserade på enkla 
modellskattningar utifrån det stegsvar som uppkommer i mätsignalen [5]. 
Nedan följer beskrivningar för några sådana metoder. 

5.1.1 Ziegler-Nichols stegsvarsmetod 

Vid litteratursökning visar det sig att inte många dokument om PID-
reglering saknar en referens till, eller en beskrivning av, den 
stegsvarsmetod som presenterades 1942 av Ziegler och Nichols. Sådana 
omnämningar är dock sällan smickrande och metoden är ett tacksamt mål 
för författare som söker ställa sin egen metod i god dager genom att 
överträffa Ziegler och Nichols rekommendationer. Trots dess brister som 
beskrivs utförligt i [5] fortsätter den dock, något förvånande, att läras ut 
vid grundkurser i reglerteknik. Förklaringar till detta är säkerligen dels 
metodens enkelhet och dels att den kan användas utan några som helst 
förkunskaper inom reglerteknik. Nedan följer metodens utformning i 
korthet. 
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Figur 23: Ziegler-Nichols karakterisering av ett stegsvar [5] 

 
 

 

 
Tabell 2 

 
 
Som tabell 2 visar består metoden i att bestämma de två talen L och a. De 
båda talen fås som figur 23 visar via de korsningar som stegsvarets 
tangent gör med koordinataxlarna. Att beskriva en process med dessa två 
parametrar är ekvivalent med att modellera den med en integrator och en 
tidsfördröjning. Tabell 2 används sedan för att direkt bestämma 
regulatorparametrarna. Att metoden fungerar bäst på enkla processer som 
kan approximeras på ovanstående sätt är således inte svårt att inse. 
Förutom att metoden använder begränsad information om processen har 
metoden också en nackdel i att ingen hänsyn tas till 
robusthetsegenskaperna för det slutna systemet [5].  

5.1.2 Cohen-Coons stegsvarsmetod 

Det finns många föreslagna metoder som använder samma 
processinformation som Ziegler-Nichols men där koefficienterna i tabell 2 
är modifierade. Det finns också många metoder som valt att modellera 
systemet mer noggrant. En sådan metod är Cohen-Coons stegsvarsmetod 
som använder sig av den så kallade FOTD-modellen: 
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Ekvation (25) 
 

FOTD står för First Order Time Delay vilket betyder att systemet 
modelleras med ett tidsfördröjt första ordningens system. Det som är 
utmärkande med Cohen-Coons metod är att den är framtagen med hänsyn 
till undertryckning av laststörningar. Metoden sammanfattas i tabell 2 där 
a = KpL/T och τ = L/(L+T) används för att det lättare ska gå att jämföra 
med Ziegler-Nichols tabell.  
 

 
Tabell 3 

 
Den största nackdelen med denna metod är enligt [5] att det slutna 
systemet får dåliga robusthetsegenskaper även om undertryckningen av 
laststörningar är god. 

5.2 Polplacering 

Många egenskaper för ett slutet systems bestäms av dess poler. Principen 
för polplacering är således att med regulatorn placera systemets samtliga 
poler i önskvärda positioner. För detta behövs en modell av processen. 
Hur många poler som regulatorn kan positionsbestämma beror på dess 
komplexitet. För PI-reglering kan två polers position bestämmas. Om 
systemet har mer poler än så måste approximationer göras, till exempel 
genom att dominant polplacering tillämpas [5]. Mer om detta kommer i 
rubriken nedan. Polplacering är en väl använd designmetod för 
reglersystem. Metoden erbjuder dock inte något sätt att explicit försäkra 
sig om robusthetsegenskaper för det slutna systemet utan detta måste 
kontrolleras efter placeringen är gjord [5]. 

5.2.1 Dominant polplacering 

Om systemet kräver en regulator med högre ordningstal än två kan PI-
reglering inte användas för att placera systemets alla poler [5]. Ett sätt att 
approximera systemet är att välja ut de poler som är mest dominanta för 
processen och placera dessa med en PI -regulator. I regel har en pol med 
stor realdel, det vill säga en pol nära origo i Laplace-transformens s-plan, 
större inverkan på systemdynamiken. Dock medför ett närliggande 
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nollställe en minskad inverkan vilket gör att det inte alltid är helt klart 
vilka poler som är de dominerande. 

5.3 Metoder som kancellerar processens poler 

I metoderna nedan är ansatsen att goda servoegenskaper kan uppnås om 
processens poler kancelleras. De goda servoegenskaperna kommer av att 
kancelleringen medför att överföringsfunktionen från referenssignal till 
mätsignal blir nära ett. Priset för detta kan dock vara försämrad känslighet 
mot laststörningar. 

5.3.1 Lamda-trimning 

En speciell form av polplacering som beskrivs i [5] och som används 
flitigt inom processindustrin kallas för lambda-trimning. Denna metod 
utgår från den tidigare beskrivna FOTD-modellen i ekvation (25) och för 
en PI-regulator enligt 

 
Ekvation (26) 

 
väljs integrationstiden Ti lika med processens tidskonstant T. Det öppna 
systemet blir då 

 
Ekvation (27) 

 
där exponentialfunktionen approximerats med en första ordningens 
Taylor-serie. Det slutna systemet får då poler enligt det karakteristiska 
polynomet 
 

 
Ekvation (28) 

 
 
Om det slutna systemets pol nu önskas placeras i punkten -1/λ fås detta 
med regulatorparametrarna 

 
Ekvation (29) 

 

 
Ekvation (30) 

 
Nackdelen med denna metod är att processens pol kancelleras vilket har 
negativ inverkan på laststörningsundertryckningen för system med stor 
tidskonstant [5]. 
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5.3.2 IMC – Internal Model Control 

Internal model control är en generell designmetod som beskrivs i [5] och 
som kan anpassas för design av PI-regulatorer. Ofta används IMC med 
kancellering för servoproblem, det bör dock påpekas att IMC som tidigare 
nämnt är en generell metod vilket innebär att processkancellering inte är 
nödvändigt. I figur 24 kan dock ett exempel på metodens utformning där 
kancellering används studeras. 

 
Figur 24: Reglerstruktur för Internal Model Control [5] 

 
Metodens namn kommer av att regulatorn internt innehåller en modell av 
processen. Från figur 24 inses att om modellen överensstämmer med 
processen kommer ingen återkoppling att ske, återkoppling sker således 
endast då modellen avviker från processen eller vid en störning d. Från  
 

 
Ekvation (31) 

 
som beskriver IMC-regulatorns överföringsfunktion ges att processens 
poler och nollställen kancelleras. Ofta ger IMC-metoder regulatorer med 
högt ordningstal. Om processen beskrivs med FOTD-modellen ges dock 
enligt [5] PI- eller PID-regulatorer. De intressanta aspekterna med denna 
form av IMC är att robusthet kan hanteras explicit via filtret Gf. Genom att 
justera dennes filterkonstant kan prestanda vägas mot robusthet.  

5.3.3 Optimeringsmetoder 

Optimeringsmetoder är väldigt kraftfulla metoder som utifrån en vald 
regulatorstruktur och ett kriterium med bivillkor kan generera optimala 
regulatorinställningar. Det finns dock enligt [5] en del aspekter som måste 
beaktas om en optimeringsmetod ska användas. Dels måste kriterium och 
bivillkor spegla vad som är bra reglering, dels kan numeriska problem och 
lokala optimum försvåra problemet. Trots dessa aspekter används dock 
optimeringsmetoder med framgång för att designa PI-regulatorer. 



 40 

5.3.4 Kriterier för optimering 

Som kriterium för optimering av ett systems förmåga att undertrycka 
laststörningar används med fördel något av de prestandamått som beskrevs 
i avsnitt 4.3. 

5.3.5 Bivillkor 

Att bara optimera regulatorparametrarna med avseende på ett valt 
prestandamått kan ge system med dåliga robusthetsegenskaper. För att 
försäkra sig om att en viss robushetsgrad för det slutna systemet kan 
bivillkor införas i optimeringen. Dessa bivillkor kan till exempel bestå av 
någon eller några av de designparametrar som redogjordes för i avsnitt 
4.4.  

5.4 AMIGO - en bättre stegsvarsmetod 

AMIGO står för Approximate M constrained Integral Gain Optimization, 
och är en metod som utvecklats på senare tid av Åström och Hägglund och 
beskrivs i [5]. Ambitionen med metoden MIGO är att utifrån en 
processmodell generera regulatorparametrar utan de nackdelar som 
Ziegler-Nichlos metod lider av. Metoden MIGO består som namnet 
antyder av en optimering av kriteriet IE för ett stegsvar där Ms använts 
som robusthetsvillkor. AMIGO är vidare deras förslag till en bättre form 
av stegsvarsmetod. Metoden är framtagen genom att MIGO-metoden 
använts för att generera regulatorparametrar för en mängd olika 
testsystem. Dessa regulatorparametrar har sedan jämförts med 
processpecifika parametrar från första ordningens modeller för systemen. 
Dessa modeller känns igen som FOTD-modellen och för integrerande 
processer som den modell som Ziegler-Nichols metod använder. Den stora 
skillnaden mot Ziegler-Nichols, förutom att parametrarna tagits fram med 
robusthetvillkor, ligger i att en extra processparameter har studerats. 
Denna parameter är känd som normaliserad tidsfördröjning och definieras 
i [5] enligt 

 
Ekvation [32] 

 
Där Ziegler-Nichols metod antar att allmänna trimningsregler kan hittas 
för system oberoende av τ visar Åström och Hägglund i [5] att denna 
parameter i högsta grad är av vikt för regulatortrimning. Genom att ta 
hänsyn till även denna parameter har trimningsregler vid namn AMIGO 
tagits fram för PI- och PID-reglering. För PI-reglering gäller AMIGO-
reglerna 

 
Ekvation (33) 

 
Ekvation (34) 

vilket kan förenklas till 
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Ekvation (35) 

 

 
Ekvation (36) 

 
 
för integrerande processer. Det bör nämnas att för dessa AMIGO-regler 
har MIGO-metoden använts med robusthetsvillkor Ms = 1.4. 
 

5.5 Vald designmetodik 

Den valda designmetodiken är en optimeringsbaserad metod som, för en 

lastmomentstörning, optimerar kriteriet IT
k
AE för ett laststegssvar. Trots 

att endast motorvarvtalet mäts används alltså lasthastigheten i 
optimeringen. Detta kan göras eftersom en total mekanisk modell tas fram 
från skattningen av modellen för motormoment och motorvarvtal, se 
kapitel 7. Som designparameter och bivillkor används en övre gräns på 
Ms, det maximala värdet av känslighetsfunktionen för återkopplingen från 
motorvarvtalet. Ett ytterligare stabilitetsgaranterande bivillkor ingår också 
i optimeringen eftersom villkoret på Ms kan uppfyllas även med ett 
instabilt system. 
 
Anledningen till att till exempel inte AMIGO-regler används i detta arbete 
ligger delvis i att metoderna i regel inte designats med oscillativa system i 
åtanke. En annan aspekt ligger i att en stegsvarsmetod direkt ger 
regulatorparametrar från stegsvarsdata. Detta är här inte önskvärt eftersom 
det i detta fall inte är det system vars stegsvar kan observeras som är det 
främsta föremålet för regleringen, se avsnitt 2.1. 
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6 Grunder för Automatisk
 regulatortrimning 

Automatisk regulatortrimning, autotuning, används idag i stor och ökande 
utsträckning i kommersiella produkter av alla dess slag. Autotuning är en 
välkommen funktion för att slippa trimma PI eller PID-regulatorer för 
hand då det kan ta lång att hitta bra inställningar. En typisk automatisk 
regulatortrimning opererar enligt [5] i tre steg:  
 

• Utsätt processen för en kontrollerad störning 
• Utvärdera processens svar på störningen 
• Beräkna regulatorparametrarna 

 
Ofta skiljer sig således proceduren för en automatisk regulatortrimning 
inte nämnvärt från manuell trimning. 

6.1 Interaktionsgrad med användaren 

När man pratar om autotuning är det inte alltid självklart vad som menas 
med vad som är automatiskt och vad som måste utföras av användaren. I 
detta arbete är utgångspunkten att det enda beslut som användaren ska 
behöva ta är att starta den automatiska trimningen och godkänna 
parametrarna när trimningen är avslutad. Denna metod är således 
automatisk i relativt hög grad jämfört med metoder som kontinuerligt 
begär användaren att mata in svar på diverse frågor. 

6.2 Modellbaserad autotuning 

Modellbaserad autotuning kan ske utgående från tids- eller 
frekvensdomänen. Nedan följer beskrivningar för båda fallen. 

6.2.1 I tidsdomänen - transientsvarsmetoder 

I tidsdomänen skapas i regel en modell av processen genom att data 
samlas in under tiden systemet exciteras med någon transient signal. 
Modellen skapas med någon förvald modellskattningsmetod, till exempel 
någon av metoderna som beskrevs i kaptiel 5. I valet av den transienta 
störningens utseende finns en del aspekter att ta hänsyn till. Först och 
främst bör störningstypen bestämmas, till exempel om ett pulståg eller 
endast ett steg ska användas. Därefter måste störningens amplitud och 
varaktighet bestämmas. Detta måste göras utifrån att ett gott signal/brus-
förhållande fås för transientsvaret samtidigt som alltför stora amplituder 
inte bör användas för att undvika olinjära beteenden för systemet. Ofta 
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används transientsvarsmetoder också i mer komplexa autotuningsmetoder 
för att bestämma parametrar som till exempel den statiska förstärkningen i 
en så kallad förtrimningsfas [5]. 

6.2.2 I frekvensdomänen - relämetoder 

Av de metoder för automatisk regulatortrimning som utgår från 
frekvensdomänen är relämetoder de mest framstående. Metoden 
utvecklades i slutet av 80-talet av Åström och Hägglund och grundar sig 
på att återkoppla systemet med ett relä.  
 

 
figur 25: Reläbaserad autotuning [5] 

 
Från figur 25 kan ses att en omkopplare används för att koppla ur 
regulatorn och koppla in reläet under trimningsfasen. Trimningsfasen för 
relämetoder består i att få systemet att självsvänga med en kontrollerad 
amplitud som bestäms av reläets nivåer. Med hjälp av teorin för 
beskrivande funktioner, se [7], kan de den kritiska förstärkningen Ku och 
den kritiska perioden Tu för självsvängningen tas fram. Med dessa värden 
kan regulatorparametrar direkt genereras på samma sätt som i till exempel 
Ziegler-Nichols stegsvarsmetod. Faktum är att Ziegler-Nichols har tagit 
fram en metod även för detta, som kan observeras i tabell 4. Från tabellen 
ses till exempel att regeln för en enbart proportionell regulator blir att 
minska förstärkningen från självsvängning till hälften. Diverse 
utvecklingar av relämetoden har använt ett relä med hysteres vilket enligt 
[5] reducerar inverkan av mätbrus och gör det möjligt att justera 
självsvängningsfrekvensen. Anledningen till att relämetoder klassas som 
modellbaserade metoder är att en modell för systemet faktiskt tas fram, 
även om det bara är i en punkt. När systemet självsvänger ger Ku och Tu 
information om systemets Nyquistkurva i punkten -180 grader. Med ett 
relä med hysteres kan ytterligare punkter identifieras genom att 
hysteresparametern och/eller reläamplituden justeras. Detta kan enligt [5] 
vidare utvecklas genom att ett godtyckligt filter används i den slutna 
loopen. 

 
Tabell 4 
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6.2.3 Optimeringsmetoder 

Optimeringsmetoder har vunnit mycket mark på senare tid tack vare 
datorernas ständigt växande kapacitet. Dessa metoder är i allmänhet 
väldigt kraftfulla men bör användas med försiktighet på grund av risken 
för numeriska problem och att lösarna fastnar i lokala optimum. Om en 
optimeringsmetod används på rätt sätt kan den dock ge väldigt goda 
resultat. Målfunktionen som ska minimeras kan till exempel vara något av 
de prestandamått som beskrevs i avsnitt 4.3 och bivillkoren kan till 
exempel bestå av någon av de designparametrar som redogjordes för i 
avsnitt 4.4. När problemet ställts upp på ett generellt sätt kan lösaren 
sedan söka efter en optimal lösning med generella optimeringsmetoder. 

6.2.4 MATLAB-funktionen fmincon i Optimization Toolbox 

Optimization Toolbox är en toolbox i MATLAB som innehåller generella 
optimeringsfunktioner. Då optimeringen måste ske under bivillkor är 
funktionen fmincon lämplig att använda. Den tillåter olinjär specifikation 
av likhets- och olikhetsbivillkor samt målfunktion, se även [12] 

 

 

 under villkoren 

 

Ekvation (37) 
 

6.3 Vald autotuningsmetodik 

Den enkla och vedertagna automatiska trimningen med relä och tumregler 
som fungerar väl för enklare system är inte helt lämplig för drivsystem. 
Detta beror delvis på att en självsvängning, kontrollerad eller ej, inte 
generellt kan sägas vara utan risk att genomföra på dessa typer av system. 
Detta på grund av deras resonanta beteende som teoretiskt sett vid en 
självsvängning skulle kunna utsätta mekaniken för stora krafter. Dessutom 
uppfyller de resonanta drivsystem inte kravet på en monotont avtagande 
frekvenskurva vilket tumreglerna ofta antar. Det sista argumentet till 
varför relämetoder inte kan användas är att de ger parametrar utifrån 
beteendet för det system som observeras. För drivsystem där endast 
motorhastigheten mäts är det dock inte det system som observeras som är 
det egentliga föremålet för regleringen, se avsnitt 2.1. 
 
Den valda automatiska trimningsmetoden består av att ta fram en total 
modell för systemet med hjälp av systemidentifiering enligt kapitel [7] 
vilket sedan följs av en optimeringsbaserad trimning med fmincon av 
regulatorparametrarna enligt kapitel [8]. Funktion fmincon har visat sig 
vara robust när det gäller att finna de optimala värdena på 
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regulatorparametrarna K och Ti om deras startvärden är valda på ett sådant 
sätt att suboptimala lösningar undviks. I praktiken innebär detta att ett 
värde något under det maximala K-värde som ger ett ur 
robusthetssynpunkt acceptabelt slutet system används för att initiera 
optimeringen. För Ti används det fasta startvärdet 500 ms som ett 
medelvärde för drivsystem. 
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7 Automatisk identifiering
 av drivsystem 

I detta kapitel redovisas hur principerna för systemidentifiering har 
använts för att utveckla en metodik för identifiering av en total mekanisk 
modell för drivsystem. 

7.1 Utveckling av testfunktioner för drivsystem 

Som en del i detta arbete har programvara tagits fram som möjliggör 
generella steg- och pulstester i moment och hastighet på aktuella 
drivsystem. Detta har varit av yttersta vikt för identifieringen av systemet 
då endast steg tidigare kunde utföras. Med utvecklad programvara kan 
även ett pulståg med avtagande (eller ökande) frekvens genereras, en så 
kallad chirp-signal, se figur 26.  
 

 
Figur 26: Ett pulståg med chirp-verkan 

 

En sådan signal är lämplig att använda för identifiering då den sveper över 
flera frekvenser. Då chirp-signaler i moment används på drivsystem matas 
dessa in via Tstep, se figur 4. 
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7.2 Begränsningar i exciteringen 

De utökade testfunktionerna bygger på drivsystemets inbyggda 
exciteringsmöjligheter och är således begränsade enligt desamma. Dessa 
begränsningar gör sig gällande delvis i form av en minimal 
samplingsperiod på en millisekund per signal. Då två signaler, in- och 
utsignal, behövs för identifieringen gäller således gränsen två 
millisekunder. Förutom detta finns ytterligare en begränsning i form av 
datalagringskapacitet i dataloggern. Med två signaler kan den endast spara 
512 sampel av vardera signalen. En snabb räkning (2*512 = 1024) ger då 
att cirka en sekund av data kan spelas in vid maximal samplingsfrekvens. 
Den sista begränsningen i exciteringen består i den åtkomsttid till 
drivsystemet som finns mellan två pulser i ett pulståg. Denna begränsning 
mynnar ut i en minimal pulsperiod på cirka 60 millisekunder, vilket i fallet 
med en sinusvåg vore för lågt för att identifiera drivsystem. Tack vare att 
pulserna är fyrkantspulser innehåller de dock övertoner med högre 
frekvenser då det är ett känt faktum att en fyrkantspuls kan realiseras i 
sinuskurvor via sin fourierserieutveckling. 
 
En annan begränsning för aktuella drivsystem är att identifieringstesten är 
tänkta att fungera i öppen loop, det vill säga utan regulator inkopplad. Den 
inbyggda PI-regulatorn kan dock inte helt exkluderas från den slutna 
loopen utan ges istället inställningarna K = 0.1, Ti = 5000 ms. Dessa 
inställningar används alltså för att simulera öppen loop. Hur detta påverkar 
identifieringen diskuteras nedan. 

7.3 Hänsyn till nominella värden vid excitation 

En viktig aspekt för exciteringen vid systemidentifieringen är att det måste 
finnas gränser på insignalen så att mekaniken inte tar skada. I detta fall har 
valet blivit att testen inte får excitera motorvarvtalet mer än ungefär 70 
procent av nominellt värde. Det måste dock avgöras innan testet utförs hur 
mycket moment som motsvarar detta värde. En enkel metod för att utröna 
lämplig nivå på momentpulser är att räkna den area som ett påtänkt 
pulståg utgör och jämföra med ett tidigare utfört stegtest. Under 
antagandet att stegets samband mellan momentarea och maximalt uppnått 
varvtal är approximativt detsamma som för pulståget kan pulsamplituden 
alltså anpassas för att ge en visst förväntat maximalt varvtal. 
 
Större samplingsintervall möjliggör enligt tidigare en längre experimenttid 
då antalet sampel är begränsat. För experimenttider längre än cirka en 
sekund gör sig ett fenomen gällande på grund av att PI-regulatorn inte helt 
kan kopplas bort från den slutna loopen. Från figur 27 kan ett simulerat 
test beskådas som tydligt åskådliggör detta. Trots att regulatorn är så pass 
löst inställd får den under längre experiment momentet att driva under 
nollnivån. Orsaken till detta kan inses genom att studera figur 4 där det är 
uppenbart att även denna löst inställda regulator kommer att ge ett 
momentbidrag genom Tref. För att kompensera för detta på enklast möjliga 
sätt ges testsignaler med samplingsintervall större än två millisekunder en 
större amplitud än vad som beräknats via det framtagna sambandet. 
Bidraget till amplituden är proportionellt mot samplingsintervallets 
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storlek. Exakt hur detta bidrag görs anses här vara av mindre intresse. 
Skälet till bidraget är endast att tillse att det förväntade maximala varvtalet 
överensstämmer hyfsat med utkomsten av experimentet. 
 

 
 

Figur 27: Momentsignaler från en DDA-simulering där en chirp-signal med lång 
varaktighet har använts som insignal. Här syns inverkan av den löst inställda 

regulatorn tydligt.  

7.4 Antivikningsfilter 

Vikning är ett fenomen som uppstår då högfrekvent information samplas 
med ett för lågt samplingsintervall. Information över Nyquistfrekvensen 
π /T, där T betecknar samplingsintervallet, bör dämpas då den inte tillför 
någon information. Detta görs i detta arbete genom att ett i driften 
existerande första ordningens filter ställs in så att Nyquistfrekvensen 
upplever en dämpning med sex decibel. Detta görs endast temporärt under 
identifieringsfasen och filtret återställs efter varje 
identifieringsexperiment. Då utsignalen motorvarvtalet filtreras på detta 
sätt kan insignalen motormomentet inte användas direkt i modellbygget. 
Detta beror på att det system som då identifieras är det mekaniska 
systemet plus antivikningsfiltret. För att kompensera bort 
antivikningsfiltret filtreras därför motormomentet i mjukvaran med ett 
likadant filter innan modellen tas fram. På så vis har både in- och utsignal 
filtrerats likvärdigt vilket har effekten att de irrelevanta högfrekventa 
komponenterna lämnas därhän. 

7.5 Utveckling av identifieringsmetod med DDA 

Som tidigare nämnt är DDA, Drive Dynamics Analyzer, ett bra 
hjälpmedel och i detta arbete har det bland annat använts till att utveckla 
identifieringen av drivsystem. Genom simuleringar med hjälp av DDA har 
det framkommit att en generell identifieringsmetod med fördel använder 
sig att det kortaste samplingsintervallet 2 ms för att försäkra sig om att de 
höga frekvenserna beskrivs väl. Modellen för strömriktaren tas alltid fram 
med 2 ms samplingsintervall. Problemet blir dock då, med en sådan chirp-
signal, att systemet inte kan identifieras vid frekvenser lägre än cirka 1 
(1/1.024) Hz. Det antas dock i detta arbete att detta är tillräckligt lågt för 
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att identifiera åtminstone resonansfrekvensen ωres för drivsystem. Dock är 
det för lågt för att identifiera även det resonanta nollstället för alla system. 

7.6 Utökning av identifieringsmetoden 

Problemet till hands är alltså att en sekunds dataloggning vid högsta 
samplingsfrekvens inte är tillräckligt lång tid för att helt identifiera 
systemet vid lägre frekvenser. Lösningen på detta problem är att göra 
ytterligare experiment med större samplingsintervall. Valet för det största 
möjliga värde på samlingsintervallet har här fallit på 40 ms som ger en 
total identifieringstid på 20 sekunder. Således räcker denna till att 
identifiera systemet ända ner till cirka 0.05 (1/20) Hz vilket har ansetts 
tillräckligt. Den slutgiltiga identifieringsmetoden beskrivs nedan under 
avsnitt 7.8. 

7.7 Framtagning av den totala mekaniska modellen 

I tidigare avsnitt har det framkommit att den automatiska 
regulatortrimningen inte utgår från regleringen för motorhastigheten utan 
från regleringen för lasthastigheten. Nedan följer hur den totala mekaniska 
modellen i ekvation (1) tas fram från information om det öppna systemet. 

7.7.1 Identifiering av mekaniska parametrar 

I ekvation (5) och ekvation (6) kan det ses att resonansfrekvenserna enbart 
är funktioner av svängmassorna Jm och Jl och axelstyvheten ks. Således 
borde dessa mekaniska parametrar direkt kunna skrivas om som funktion 
av resonansfrekvenserna ωres och ωares. Dock inses snabbt att ett sådant 
ekvationssystem är underbestämt då de okända mekaniska parametrarna är 
tre till antalet och de kända resonansfrekvenserna endast två. En 
ytterligare ekvation behövs alltså för att kunna lösa ut de mekaniska 
parametrarna. Denna ytterligare ekvation tas här från insikten att för låga 
frekvenser ger det öppna systemets frekvenskurva information om 
systemets totala svängmassa. Ekvation (38) beskriver detta samband 
 

 
Ekvation (38) 

 
och figur 28 visar översiktligt var information tas från det öppna systemet. 
Den frekvens, ωlow, där informationen om den totala svängmassan tas är i 
detta arbete godtyckligt satt till en fjärdedel av antiresonansfrekvensen. 
Utifrån ekvation (5), ekvation (6) och ekvation (38) kan således de 
mekaniska parametrarna Jm, Jl och ks tas fram. För att kunna skapa det 
totala mekaniska systemet återstår nu endast axeldämpningen cs eftersom 
cm och cl här antas vara små och approximeras lika med noll. 
Axeldämpningen fås enligt [3] som funktion av resonansfrekvensen ωres, 
den resonanta polens dämpning ζ och svängmassorna Jm och Jl enligt 
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Ekvation (39) 

 
När de fyra mekaniska parametrarna är bestämda kan den totala 
mekaniska modellen tas fram. 
 

 
 

Figur 28: Information från det öppna systemets frekvenskurva 
 

7.7.2 Den totala mekaniska modellen 

Utifrån de mekaniska parametrarna tas den mekaniska modellen i ekvation (1) 
för systemet fram med cm = cl = 0. Rent praktiskt görs detta med hjälp av en 
funktion som används av DDA vid namn nmass. 

7.7.3 Modell för frekvensomriktaren 

Då den totala mekaniska modellen identifieras utan frekvensomriktare måste 
denna identifieras och läggas till separat. Från figur 4 inses det att insignal och 
utsignal för denna modellskattning måste vara momentreferensen Tact och det 
från frekvensomriktaren utställda motormomentet Tm. För motormomentet 
finns inget bra filter i driften som kan användas som antivikningsfilter. 
Eftersom inget filter används blir denna modellskattning dålig för många 
inställningar av n4sid. De inställningar som presenterades i tabell 1 ger dock 
relativt konsistenta skattningar vilket kan beskådas i figur 43.  

7.8 Slutgiltig identifieringsmetod 

Nedan följer beskrivningen av den slutgiltiga identifieringsmetoden. Metoden 
kan delas upp i två delar där en förtrimmningsfas utgör den första delen. I den 
andra delen utförs själva identifieringen.  

7.8.1 Pre-tuning 

Det har visat sig nödvändigt att införa ett förtrimningsfas som utförs innan 
den automatiska trimningen. Anledningen till det är att ta reda på hur stor 
amplitud som kan användas i autotuningstesten. När pre-tuningsfasen är 
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avklarad har ett enkelt samband tagits fram som beskriver hur mycket 
moment som kan tillföras systemet innan en viss hastighet överskrids. 
Nedan följer förtrimningsfasen i korthet som också beskrivs av figur 29. 

1. Utför ett antal steg, med början på ett litet steg i kort tid, och utöka 
iterativt stegets storlek och längd tills åtminstone 40 % av det 
nominella varvtalet uppnåtts. 

2. Använd det senaste stegtestet och ta fram ett enkelt moment-
varvtalssamband som sedan kan användas för kontroll av hur högt 
varvtal ett visst chirp-test antas uppnå. 

 
Figur 29: Flödesschema över förtrimningen 

 

7.8.2 Identifiering 

Den slutgiltiga identifieringsmetodiken involverar ett antal modeller i 
olika steg enligt nedan och beskrivs även av figur 30. 

1. Det första steget går ut på att excitera systemet med en chirp-signal 
med amplitud vald av användaren utifrån hur stort varvtal som 
förväntas genom det framtagna sambandet. Samplingsperioden för 
chirp-testet är vald till minimala 2 ms.  

2. Därefter används loggade data för motormoment och 
motorvinkelhastighet för att skatta en modell för systemet med 
n4sid enligt tabell 1. 

3. Det tredje steget är olika beroende på hur modellen i steg 2 
skattades. Ett till chirp-test utförs dock alltid men testets 
samplingsintervall bestäms utifrån vart i frekvensplanet som 
modellens resonansfrekvens uppträdde. Amplituden bestäms enligt 
tidigare på ett sådant sätt att det maximala uppnådda varvtalet blir 
ungefär detsamma som i det första testet. Samplingsintervallet 
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väljs som funktion av resonansfrekvensen. Om ingen 
resonansfrekvens uppträdde avbryts identifieringen. 

4. Detta steg är detsamma som steg 2 fast med nya data från det andra 
testet. 

5. Under förutsättning att den andra modellen nu hittat en 
resonansfrekvens kan två scenarion inträffa. 

• I fallet att både den resonanta polens frekvens och det 
resonanta nollstället frekvens överensstämmer mellan de två 
modellerna är modellen för det öppna systemet validerad och 
klar. 

• Om endast det andra testet har identifierat ett resonant 
nollställe utförs ytterligare ett sådant test i valideringssyfte. 
Detta görs även om den resonanta polens frekvens ej 
överensstämmer mellan de existerande modellerna. 

Om ingen resonant pol och/eller nollställe hittats eller om 
resonanserna för valideringsmodellen ej överensstämmer med den 
andra modellen avbryts identifieringen. 

6. Som i punkt 1 ovan men istället för motorvarvtalet loggas nu 
motormomentreferensen.  

7. Med motormomentet som utsignal och motormomentreferensen 
som insignal skapas med n4sid en modell för frekvensomriktaren. 

8. Med hjälp av den sist skattade modellen för det öppna systemet tas 
de mekaniska parametrarna fram enligt avsnitt 7.7.1. 

9. De mekaniska parametrarna används nu för att ta fram den totala 
mekaniska modellen enligt avsnitt 7.7.2. 

10. Modellen för frekvensomriktarens inkluderas slutligen i den totala 
modellen. 
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Figur 30: Flödesschema över den automatiska identifieringen 
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7.9 Identifiera med tung last respektive lätt last 

Förhållandet motorsvängmassa/lastsvängmassa har diskuterats i bland 
annat avsnitt 2.1.1 där det nämndes att lika tung eller tyngre last är ett 
enklare problem än lätt last. Detta dels eftersom motorvarvtalet och 
lastvarvtalet då följs åt hyfsat väl och dels eftersom resonansfrekvenserna 
för det öppna systemet då är mer framträdande och lättare att identifiera. 
Lätt last däremot kan vara svårt eller rentav omöjligt att identifiera, ett 
exempel på ett sådant system kan ses i figur 31 där lastsvängmassan är tio 
gånger mindre än motorns. I figuren visas hur den framtagna metoden 
misslyckas med att identifiera systemet då systemet exciteras i en måttlig 
grad, tillräcklig för att identifiera fallen tung och jämntung last. För de 
linjära simuleringarna fås dock god identifiering om systemet exciteras i 
en högre grad. Den heldragna kurvan visar här den modell som 
identifierats för den DDA-modell som visas med den prickade kurvan. 
 

 
 

Figur 31: En misslyckad identifiering på grund av lätt last och otillräcklig 
excitering 

 
Det inses att den framtagna metoden har en begränsning för vissa fall där 
lasten är väldigt lätt. Det går helt enkelt inte att identifiera sådana små 
resonanser ur det brusiga motorvarvtalet. Eftersom lastens uppförande är 
så pass olikt motorns i sådana fall (se figur 11) är det inte troligt att någon 
strukturerad metod som inte involverar ytterligare givare skulle ge god 
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lastregleringen. Om lastvarvtalet eller axelmomentet mättes skulle dock en 
bra regulator med avseende på lasthastigheten kunna tas fram. 

7.10  Reflektioner över identifieringsmetoden 

De reflektioner som är värda att ta upp kring denna metodik är dels valet 
av de exciterande chirp-signalernas utseende, dels vikten av att bra 
inställningar görs i anropet av funktionen n4sid. Chirp-signalerna börjar 
på maximal frekvens och varje cykel multipliceras frekvensen med värdet 
1.2. Den maximala frekvensen är vald så att den första pulsen samplas av 
minst 20 sampel. Deras amplitud avgörs med hänsyn till det nominella 
varvtalet, se avsnitt 7.3. Vad gäller inställningarna i n4sid används de som 
i simuleringar gett bäst resultat och som sammanfattades i tabell 1. 
Systemet bör enligt [5] vara i stationärt läge innan identifieringstest inleds, 
detta kontrolleras genom avläsning av motorvarvtalet. Det stationära läget 
är godtyckligt satt till 20 % av nominellt varvtal. 
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8 Automatisk trimning av 
 drivsystemreglering 

I detta kapitel sammanfattas hur den automatiska trimningen av 
drivsystem utförs. Utifrån en total mekanisk modell av processen 
optimeras regulatorparametrarna med avseende på prestandamått för 
lasthastigheten från ett lastmomentsteg och robushetskrav enligt 
avsnitt 6.3. 

8.1 Framtagning av modeller 

Då denna metod använder en total modell av processen är 
identifieringsdelen av trimningen av största vikt. Identifieringen av 
drivsystem sker enligt kapitel 7. Först skattas en slutgiltig modell för 
det öppna systemet. Utifrån denna beräknas en modell för det totala 
mekaniska systemet. Efter detta skattas en modell för 
frekvensomriktaren som slutligen inkluderas i den mekaniska 
modellen. 

8.2 Optimering av PI-parametrarna 

Regulatorparametrarna optimeras fram enligt avsnitt 6.3. Funktionen 
fmincon används för att minimera målfunktionen IT2AE för 
lasthastigheten under de 10 första sekunderna av en 
lastmomentstörning med maximum av känslighetsfunktionen, Ms, som 
bivillkor. Simuleringstiden 10 sekunder har valts under antagandet att 
samtliga drivsystem har ett insvängningsförlopp kortare än detta värde. 
Det valda värdet på Ms är sex decibel vilket i linjär skala är lika med 
två. Enligt tidigare innebär denna marginal i princip att förstärkningen 
i regulatorn då kan dubbleras innan instabilitet uppstår. I optimeringen 
ingår även ett stabilitetsgaranterande villkor eftersom villkoret Ms 
annars kan uppfyllas med ett instabilt system. 

8.3 RFE-parametrar för ökad prestanda 

RFE-filtrets uppgift är att möjliggöra andra regulatorinställningar med 
bättre prestanda som följd, se avsnitt 2.6. Inställning av filtret görs i 
detta arbete automatiskt utifrån det aktuella identifierade systemet med 
bibehållet robusthetsvillkor. Exakt hur det automatiska valet görs tas 
dock ej upp i denna rapport. 
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8.4 Reflektioner över den automatiska trimningen 

Utgående från att den framtagna modellen är bra ligger svårheten med 
trimma regulatorparametrarna endast i att undvika suboptimala lösningar 
med fmincon. Detta görs som i avsnitt 6.3 men om detta är ett generellt 
bra sätt är inte helt utrett, dock verkar det fungera väl. 

Ett fast initialvärdet på 500 ms används för integraltiden då detta antas 
vara ett bra medelvärde för drivsystem. 

Det antas också på goda grunder att en simuleringstid på 10 sekunder är 
tillräckligt för att fånga in insvängningsförloppet för ett laststegsvar för 
drivsystem. 
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9 Resultat från 
 simuleringar 

Den framtagna automatiska trimningen har utvärderats i linjära 
simuleringar med hjälp av Drive Dynamics Analyzer. Tre olika 
drivsystem har studerats med realistiskt varvtalssensor- och 
frekvensomriktarbrus. De olika systemen representerar fallen tung last, 
jämntung last och lätt last. Varvtalssensorbruset simuleras i DDA av vitt 
brus där intensiteten för dessa test valts till 0.2 procent av nominellt 
varvtal. Om det nominella varvtalet som i dessa test antas vara 1470 rpm 
blir standardavvikelsen för bruset således 1470*0.002 = 2.94 rpm. Den 
andra typen av brus som kallas för frekvensomriktarbrus uppkommer i 
frekvensomriktaren och antas i dessa simuleringar vara 10 procent av 
utställt momentvärde. Båda dessa brusvärden anses vara realistiska. 
Identifieringsmetodiken följer den som beskrevs i kapitel 7, inklusive att 
en modell för frekvensomriktaren tas fram separat. Regulatortrimningen 
följer vidare den som beskrevs i kaptiel [8]. Kapitlet är indelat i 
identifiering, regulatoroptimering och slutligen en jämförelse av 
motormoment- och lastmomentstegsvar mellan den framtagna modellen 
och DDA-modellen. 

9.1 Identifiering 

Identifieringsresultaten presenteras nedan och jämförs med den DDA-
modell som identifierats. Modellen för frekvensomriktaren har här 
inkluderats i den totala modellen. I identifieringarna har systemet exciteras 
i en rimlig grad vilket innebär en maximal motorhastighet på ungefär 40 
procent av nominellt värde. I dessa linjära simuleringar innebär en större 
excitation direkt en bättre modellskattning eftersom det endast är bruset 
som utgör en avvikelse från det ideala fallet. I de studerade fallen är 40 % 
excitation tillräckligt för att det i fallen tung och jämntung last ska gå att 
identifiera systemet väl eftersom signal/brus-förhållandet då är gott. För 
fallet lätt last är, som tidigare diskuterat, resonanserna från motormoment 
till motorhastighet inte lika synliga. Bruset gör att för fallet lätt last blir 
skattningen därmed något sämre. I figurerna nedan visas DDA-modellen 
och den skattade modellen med en prickad respektive heldragen kurva. 

 

9.1.1 Tung last 

Tung last innebär här Jm = 5, Jl = 25, det vill säga lastens svängmassa (i 
kgm2) är en faktor fem större än motorns. I figur 32 visas den goda 
överensstämmelsen mellan DDA-modell och identifierad modell. 
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Figur 32: Identifiering av det okompenserade öppna systemet Gmm för fallet tung 
last 

9.1.2 Jämntung last 

Jämntung last innebär här Jm =  Jl = 5, det vill säga lastens svängmassa är 
densamma som motorns. I figur 33 visas den goda överensstämmelsen 
mellan DDA-modell och identifierad modell. 
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Figur 33: Identifiering av det okompenserade öppna systemet Gmm för fallet 
jämntung last 

 

9.1.3 Lätt last 

Lätt last innebär här Jm = 5, Jl = 1, det vill säga lastens svängmassa är en 
faktor fem mindre än motorns. I figur 34 visas att överensstämmelsen 
mellan DDA-modell och identifierad modell är relativt god. Dock är den 
för fallet lätt last något sämre av skäl som tidigare diskuterats. 
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Figur 34: Identifiering av det okompenserade öppna systemet Gmm för fallet lätt 
last 

9.2 Optimering av regulatorparametrar 

Regulatorparametrarna som optimerats fram för de identifierade 
modellerna jämförs i tabell 5 med de parametrar som DDA-modellen ger i 
optimering. För fallet tung last presenteras även parametrar där 
automatiskt inställt RFE-filter använts. Tabellen innehåller också det 
minimala kriteriavärdet för optimeringen, det vill säga det minimala 
värdet på IT2AE med hänsyn till bivillkoren. Resultatet är som tidigare 
nämnt väldigt gott för dessa simuleringar då systemen har exciteras i 
tillräckligt hög grad för att ge ett gott signal/brus-förhållande. Då fallet lätt 
last gav en något sämre modellskattning skiljer sig även de framtagna 
regulatorparametrarna mer för detta fall. Detsamma gäller den framtagna 
modellens minimerade kriteriavärde. Från detta resultat kan slutsatsen dras 
att identifieringen måste bli bra för att de optimerade parametrarna ska 
vara trovärdiga. 
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 Tung last Jämntung 

last 
Lätt last 

K-värde 30.57 81.26 54.34 
K-värde DDA 29.90 81.59 54.37 
Ti-värde (ms) 364.6 148.0 230.1 
Ti-värde DDA (ms) 368.4 140.0 252.3 
K-värde RFE 34.24 X X 
K-värde RFE DDA 32.17 X X 
Ti-värde RFE (ms) 255.2 X X 
Ti-värde RFE DDA (ms) 264.7 X X 
Kriterievärde 0.958 0.00242 0.0503 
Kriterievärde DDA 1.056 0.00243 0.0343 
Kriterievärde RFE 0.608 X X 
Kriterievärde RFE DDA 0.644 X X 

Tabell 5 
 

9.3 Jämförelse av stegsvar 

Slutligen presenteras också hur väl stegsvaren från motormoment till 
motorvarvtal och lastmoment till lastvarvtal överensstämmer med de från 
DDA-modellen. De fyra figurerna figur 35 till figur 38 visar i ordning 
stegsvaren för lätt last, jämntung last, tung last utan RFE-filter och tung 
last med RFE-filter. Lasthastigheten för DDA-modellen och den skattade 
modellen visas i figurerna nedan som den tjockaste respektive den 
streckade kurvan. Motorhastigheterna visas analogt som den näst tjockaste 
respektive den heldragna kurvan. För fallet lätt last syns som tidigare 
nämnt att överensstämmelsen är något sämre än för de andra fallen.  
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Figur 35: Stegsvarsjämförelse för lätt last 
 
 

 
 

Figur 36: Stegsvarsjämförelse för jämntung last 
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Figur 37: Stegsvarsjämförelse för tung last utan RFE-filter 
 
 

 
 

Figur 38: Stegsvarsjämförelse för tung last med RFE-filter 



 66 



 67 

 

10 Resultat från testlabb 

I detta kapitel presenteras de slutgiltiga testresultaten för den framtagna 
automatiska trimningen. Testen har utförts på två olika testriggar som även 
beskrivs nedan. Systemidentifieringen och regulatoroptimeringen för dessa 
fall redovisas under egna rubriker. Kapitlet avslutas med en jämförelse av 
stegsvar från modellen och de som registrerats från riggarna. 

10.1  Testriggarna och testuppställning 

Det testlabb som stått till förfogande under arbetet består i huvudsak av två 
olika testriggar med tillhörande frekvensomriktare. Båda testriggarna utgörs 
av en AC-motor kopplad till en tyngre DC-motor, skillnaden ligger främst i 
storleksskillnaden då den ena riggen är ett antal gånger större än den andra. 
Den större riggen kan ses i figur 39 och den mindre visas i figur 40. Det kan 
noteras att den stora riggen har en axelmomentsensor monterad i anslutning 
till den koppling innehållande gummi som kopplar samman de två motorerna. 
En annan sak som kan noteras är att för den lilla riggen syns inte axeln då den 
är monterad på riggens undersida. 
 

 
 

Figur 39: Den stora testriggen 
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Figur 40: Den lilla testriggen 
 
 

För båda riggarna gäller att när AC-motorn och dess frekvensomriktare (ACS 
800) används driver den motstående DC-motor som en last. Tack vare att 
lasterna i detta labb är motorer kan ett laststeg simuleras genom att utföra ett 
motriktat momentsteg på DC-motorn då AC-motorn används som styrande 
motor. Således kan alltså stegsvaren för överföringsfunktionerna Gmm och Gll 
från den framtagna modellen jämföras med uppmätta stegsvar vilket också 
kommer presenteras nedan. 
 
Då RFE-filter inte förbättrar prestandan för dessa riggar nämnvärt visas här 
inga steg där filtret används. 
 
De test som utförts på testriggarna listas nedan. 
 

1. Det första testet har utförts på den lilla riggen från AC- till DC-sidan. 

2. Det andra testet har utförts på den stora riggen från AC- till DC-sidan. 

Anledningen till varför den lilla riggen inte identifierats från DC-sidan beror 
på ett inkompatibilitetsproblem mellan det bibliotek som används för 
kommunikation och programvaran för driftens strömriktare som är av den 
nyare typen DCS 800. Den stora riggen har inte heller identifierats från DC-
sidan då denna motor har en underdimensionerad strömriktare (DCS 600). 
Denna motor används nämligen främst som en tung last för AC-motorn. 

10.2  Identifiering 

Det är viktigt att modellskattningen är konsekvent, därför har den automatiska 
identifieringsmetoden enligt kapitel 7 utförts tre konsekutiva gånger för båda 
riggarna vilket presenteras i figurerna nedan. Figurerna visar en mycket god 
överensstämmelse för huvuddelen av frekvensdomänen. För de högsta 
frekvenserna kan dock ett litet gitter mellan skattningarna noteras. Detta gitter 
beror till viss del på det gitter som fås från frekvensomriktarskattningen som 
visas i figur 43. Andra tänkbara faktorer som ger skillnader mellan 
skattningarna är brus och olinjärt beteende för drivsystemet. Dessa faktorer är 
dock inte tillräckligt störande för att ge skillnader för skattningen av den 
resonanta polen. Den resonanta polens inverkan är nämligen väl synlig i 
tidsdomändata från exciteringen. Dock kan skattningen för det resonanta 
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nollstället variera något eftersom dess inverkan inte är lika framträdande och 
därför inte lika lätt att identifiera. 
 

 
 

Figur 41: Identifiering av systemet från motormoment till motorhastighet för den 
lilla riggen 

 
 
 



 70 

 
 

Figur 42: Identifiering av systemet från motormoment till motorhastighet för den 
stora riggen 

 

10.2.1 Frekvensomriktarmodellen 

Här åskådliggörs skattningen av frekvensomriktarens dynamik som skattats 
med n4sid enligt tabell 1. Utseendet är liknande för den stora respektive den 
lilla riggen, därför presenteras detta här enbart i en figur. Notera att figuren 
har zoomats in för att visa det gitter som finns i modellskattningen. 
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Figur 43: Identifiering av frekvensomriktaren 
 

10.3  Optimering 

Då båda fallen har identifierats tre gånger har även regulatorparametrarna 
enligt kapitel 8 tagits fram för samtliga dessa identifieringar. 

10.3.1 PI-parametrar och kriteriavärden 

Följande tabeller visar de optimerade regulatorparametrarna och 
optimeringens kriteriavärde för de olika testfallen. För den stora riggen blev 
den tredje modellskattningen något annorlunda än de två tidigare. I huvudsak 
beror detta på att det resonanta nollstället skattades något lägre i frekvens. 
Detta ger utslag i regulatorparametrarna vilket kan studeras i Tabell 7. 
 

 Test 1 Test 2 Test 3 
K-värde 16.62 15.96 17.17 
Ti-värde (ms) 91.05 88.90 88.87 
Kriterievärde 0.028 0.027 0.027 

Tabell 6 
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 Test 1 Test 2 Test 3 
K-värde 76.51 76.5 79.21 
Ti-värde (ms) 162.70 162.62 167.70 
Kriterievärde 0.044 0.043 0.044 

Tabell 7 
 

10.4  Överensstämmelse vid stegsvarsjämförelse 

Här presenteras de olika stegsvaren på drifterna i samma figurer som 
motsvarande stegsvar från de framtagna modellerna. För den stora riggen 
visas även hur väl modellen kan prediktera ett laststegsvar som utförts genom 
ett momentsteg på den lastande DC-motorn. 

10.4.1 Stegsvarsjämförelser för den lilla riggen 

Först visas hur väl modellen kan prediktera systemets motorhastighet då ett 
motormomentsteg utförs. Detta görs för alla tre trimningarna. Därefter visas 
hur ett laststegsvar simulerats genom ett stegsvar i motormoment för DC-
motorn. För stegsvaren på den lilla riggen kan noteras att även om 
överensstämmelsen är god överlag finns indikation på att systemet inte helt 
kan beskrivas av en tvåmassemodell. Systemet uppvisar nämligen 
svängningar med högre frekvens än den identifierade resonansfrekvensen. 
Dessa svängningar är dock mer dämpade och är i princip överlagrade på det 
huvudsakliga utseendet för stegsvaret som beskrivs väl av den framtagna 
modellen. 

 

 
 

Figur 44: Jämförelse för den första trimningen 
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Figur 45: Jämförelse för den andra trimningen 
 

 
 

Figur 46: Jämförelse för den tredje trimningen 
 

För laststegsvaren bör det påpekas att laststegen som utförs av DC-motorerna 
har en dynamik då momentet aktueras. För den lilla riggen kan dynamiken 
studeras i figur 47, här syns även att det pålagda momentet är negativt då det 
ska bromsa den aktuella rörelsen. 
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Figur 47: Aktuatordynamik för DC-motorn på lilla riggen 
 

Enligt tidigare är regulatortrimningen framtagen utifrån ett idealt laststeg. I 
figur 48 presenteras skillnaden mellan modellens svar på det ideala steget och 
det verkligt uppmätta lastvarvtalet. Orsaken till varför dessa signaler skiljer 
sig åt är att modellen simulerats med den ideala signalen medan det verkliga 
systemet påverkats av den dynamiska signalen i figur 47. För att i detta fall 
kunna jämföra uppmätt och skattat lastvarvtal måste alltså även modellen 
simuleras med denna dynamiska signal. Detta görs dock endast för den stora 
riggen nedan. 
 

 
 

Figur 48: Demonstration av skillnaden mellan modellens laststegsvar för ett idealt 
steg och uppmätt laststegsvar för momentstörningarna i figur 47 



 75 

 

10.4.2 Stegsvarsjämförelser för den stora riggen 

På samma sätt som för den lilla riggen visas för den stora riggen först hur väl 
modellen kan prediktera systemets motorhastighet då ett motormomentsteg 
utförs. Detta görs för alla tre trimningarna. Från de tre figurerna nedan syns 
det att överensstämmelsen är överlag god mellan skattad och uppmätt 
motorhastighet. De skillnader som dock finns har en trolig uppkomst i det 
faktum att denna drift har ett något mer olinjärt beteende på grund av den 
tidigare nämnda kopplingen. Stycket avslutas med att visa hur väl en 
lastmomentstörning predikteras då hänsyn tagits till DC-motorns 
aktuatordynamik motsvarande den i figur 47. 
 

 
 

Figur 49: Jämförelse för den första trimningen 
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Figur 50: Jämförelse för den andra trimningen 
 

 
 

Figur 51: Jämförelse för den tredje trimningen 
 
 

I figur 52 nedan visas i vilken grad den framtagna modellen lyckas prediktera 
lastvarvtalet efter ett lastmomentsteg där aktuatordynamiken för DC-motorn 
har beaktats för modellen. Modellen har alltså simulerats med det verkliga 
motormomentet istället för ett idealt steg som i figur 48. Figur 52 visar att den 
framtagna modellen stämmer väl även för en laststörning vilket är viktigt då 
det är detta stegsvar som ingår i optimeringen.  
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Figur 52: Jämförelse av hur väl svaret på en laststegstörning predikteras 
 
 

10.5  Kommentering av resultatet 

De avvikelser som kan noteras mellan modell och uppmätt värde beror 
troligtvis på att systemet inte i detalj kan beskrivas av ett tvåmassesystem. De 
avvikelser som kan ses mellan konsekutiva identifieringar beror 
huvudsakligen på mätbrus och olinjäriteter i systemet som gör att svaret på en 
viss signal inte alltid blir exakt detsamma. Dock fångas det huvudsakliga 
beteendet in av modellen och överensstämmelsen är överlag väldigt god. 
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11  Resultat 

En automatisk trimningsmetod för drivsystem har tagits fram och 
utvärderats. Metoden bygger på en skattning av det mekaniska systemet 
vilket följs av en optimering av regulatorparametrarna utifrån ett valt 
prestandamått för ett simulerat laststegsvar. 

Resultat från testlabb visar att metoden ger konsekventa och goda 
modellskattningar för studerade testriggar. De optimerade 
regulatorparametrarna är även de konsekventa. 

Metoden har implementerats i ett komplett trimnings-, test- och 
prestandautvärderingsverktyg som tagits fram i MATLAB. Verktyget 
beskrivs nedan i avsnitt 11.2. 

11.1  Slutsatser och kommentarer 

De slutsatser som kan dras från de uppnådda resultaten är att metoden 
fungerar väl för de studerade testriggarna. Även om det framtagna 
verktyget kan behöva finjusteras inför en verklig situation då det endast 
testats i labbmiljö är det i princip redo att användas för igångkörning. 

I verktyget som beskrivs nedan finns angivet att optimeringen sker för 
laststörningsundertryckning för lasthastigheten. Dock kan det möjligtvis 
vara förvirrande för en igångkörare utan formell utbildning i reglerteknik 
att optimeringen faktiskt sker på något som i regel inte kan mätas. Som 
denna rapport har belyst är lasthastigheten och motorhastigheten i regel 
två skilda hastigheter. Speciellt gäller detta när prestandan för 
motorhastigheten förbättras utan någon hänsyn till lasthastigheten. 
Användaren får lov att kontrollera överensstämmelsen mellan det som 
faktiskt går att mäta – motorvarvtalet och det motorvarvtal som modellen 
förutsäger. Med utgångspunkt att dessa har god överensstämmelse bör 
även lastens uppförande följa det förväntade eftersom de kommer från en 
och samma mekaniska modell av processen. För de utförda testen i kapitel 
10 är överensstämmelsen i tidsdomänen överlag mycket god. Det som 
behövs av användaren är alltså i praktiken endast en kontroll av att 
modellens motorvarvtal stämmer med det uppmätta för att autotuningen 
ska gå att lita på. Att sedan parametrarna och de mätbara prestandamåtten 
möjligtvis blir något annorlunda än vad denna är van vid eftersom 
lastregleringen har optimerats är något som behöver förklaras grundligt för 
varje ny användare. 
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11.2  Drive Performance Tool 

–  Ett drivsystemverktyg för automatisk trimning, 
 testning, prestandautvärdering och rapportering 

Drive Performance Tool är ett komplett verktyg för drivsystem som med 
fördel kan användas vid igångkörning av drifter. Med verktyget kan 
varvtalsregulatorn autotrimmas och test och prestandautvärderingar kan 
göras med generella steg- eller pulstest. Prestandan för det mätta 
motorvarvtalet kan jämföras med det förväntade resultatet från den 
framtagna systemmodellen och en prestandarapport kan genereras 
automatiskt. En avklarad autotuning och/eller testning kan sparas och 
laddas som MAT-fil. 

 

 
Figur 53: Drive Performance Tool 

11.2.1  Pre-tuning 

I denna förtrimningsfas får användaren initialt godkänna de existerande 
regulatorparametrarna eller ange nya som ger hyfsad referensföljning. 
Därefter sker test enligt avsnitt 7.8.1. Genom dessa test bestäms ett 
approximativt samband mellan momentarea och maximalt varvtal. Det 
som sedan återstår är att användaren får specificera vilken 
momentamplitud som ska användas för den automatiska trimningen. 
Genom det framtagna sambandet får användaren en indikation på hur stort 
varvtal som förväntas uppnås vid en viss amplitud. Användaren får även 
information om att ett större värde kan ge bättre prestanda för den 
automatiska trimningen. Om en pre-tuning redan utförts finns även valet 
att hoppa över pre-tuningen och använda resultatet från den tidigare. 
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Figur 54: Pre-tuning 

11.2.2  Autotuning 

I denna fas sker hela den automatiska trimningen från excitation med 
testsignaler och modellbygge enligt kapitel 7 till och med optimeringen av 
regulatorparametrarna enligt kapitel 8. Optimeringen sker två gånger, en 
gång med RFE-filter i den slutna loopen och en gång utan och det bästa 
resultatet presenteras för användaren. Med bäst menas här den 
konfiguration som gav lägst kriteriavärde från optimeringen. Valet finns 
även att använda de inställningar som gav det sämre resultatet. Den 
automatiska trimningen tar en knapp minut att utföra. 

 

 
Figur 55: Autotuning 

Advanced 

Under menyn Advanced kan användaren välja att manuellt ställa in RFE-
filtret innan den automatiska trimningen initieras. 
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Figur 56: Avancerade inställningar, automatiskt eller manuellt RFE-filter 

 
Show optimization 

Under optimeringen kan användaren genom att klicka på Show 
optimization välja att se hur optimeringsalgoritmen fungerar genom att det 
stegsvar som optimeras ritas upp kontinuerligt. 

 

 
Figur 57: Visning av optimeringens framsteg 

11.2.3  Data import/export 

Test- och autotuningsdata sparas och laddas enkelt som MAT-filer via 
panelen Data import/export. 

 

 
Figur 58: Data import/export 

11.2.4  Test and Evaluate 

När regulatorparametrar bestämts kan godtyckliga steg- och pulstest 
utföras på systemet för att utvärdera prestandan i form av responstid, 
stigtid, insvängningstid, impact drop och översläng för 
motorvarvtalsregleringen. Prestandautvärderingen och rapporteringen är 
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utvecklad i [4] och endast mindre korrigeringar har gjorts av 
funktionaliteten. Prestandan kan även visas för det förväntade 
uppträdandet från modellen. Test and Performance Evaluation kan 
användas separat från den automatiska trimningen. 

 

 
Figur 59: Testning och prestandautvärdering 

11.2.5  Performance report 

När det är dags att dokumentera prestandan för systemet utförs en serie 
steg i moment och varvtal där prestandan mäts. När dessa steg är utförda 
kan en prestandarapport genereras i Microsoft Word. 
Prestandarapporteringen är utvecklad sedan tidigare och beskrivs i [4]. 
Endast mindre ändringar har gjorts av funktionaliteten då den 
implementerats i Drive Performance Tool. Utseendet för 
prestandarapporten kan beskådas i [4]. 

 
Figur 60: Performance report 
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12 Framtida Arbete 

I denna rapport har beskrivits hur en automatisk trimningsmetod för 
drivsystem tagits fram och implementerats i ett användarvänligt verktyg. 
Den begränsade tidsramen har dock lett till att en del punkter har bedömts 
ligga utanför ramen för arbetet. Dessa punkter sammanfattas i korta drag 
nedan.  

• För vilka system fungerar metoden? Metoden är enbart giltig för 
tvåmassesystem och avsedd för drifter där prestandan är viktig. Det 
vore dock intressant att testa om metoden är giltig för den stora 
mängd smådrifter, ofta rullbanor, som finns i till exempel valsverk. 
För dessa drifter mäts inte något varvtal vilket innebär att ett 
skattat varvtal måste användas. Om metoden ska användas på 
tvåmassesystem utan varvtalssensor bör det noga utredas hur ett 
skattat varvtal påverkar systemidentifieringen. 

• Optimera RFE-filtrets parametrar. RFE-filtret skulle troligtvis 
fungera bättre om dess parametrar optimerades tillsammans med 
PI-parametrarna. De automatiska inställningar som nu görs skulle 
då kunna ses som startpunkter för den optimeringen. Optimeringen 
skulle dock med säkerhet bli långsammare då problemets 
komplexitet ökas. 

• Skatta frekvensomriktarmodell för DC-drifter. I denna rapport 
har endast AC-drifter trimmats. I DC-drifters strömriktare finns 
oftast en långsammare dynamik för momentgenerering, sannolikt 
måste då andra inställningar göras i n4sid för 
frekvensomriktarskattningen. 

• Autotrimma övriga RMD-funktioner. De övriga avancerade 
funktionerna i RMD-paketet skulle också tjäna på att vara föremål 
för automatisk trimning. 

• Testa verktyget under igångkörning. Verktyget har tagits fram i 
labbmiljö men är avsett att fungera som ett igångkörningsverktyg. 
Det är därför viktigt att verktyget testas under realistiska 
omständigheter.  

• Utveckla verktyget. Det finns en del förbättringar som kan göras 
på det framtagna verktyget. Den viktigaste är att ordna ett off-line-
läge där prestandan kan dokumenteras i lugn och ro efter trimning 
och test. En annan punkt är att utnyttja modellen för att prediktera 
om systemet kommer att överskrida någon av de specificerade 
momentgränserna då prestandatest utförs. Dessutom bör verktyget 
kompileras till en exekverbar fil för att MATLAB inte ska behöva 
vara installerat för att verktyget ska kunna användas.
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