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1 Inledning

Laborationsuppgifter

I laborationen skall en modell av ett system med okänd dynamik tas fram.
Systemet är en ”vindflöjel”. Närmare bestämt består systemet av en fläkt
som blåser på en skiva som är upphängd i överkant, se figur 1. Insignal till
processen är den spänning som driver fläkten och utsignal är en spänning
som är proportionell mot skivans vinkel. Huvuduppgiften är att självstän-
digt komma fram till en ”bra” modell. Som hjälp kan ni använda materialet
från datorlektionerna, teoriboken samt detta kompendium. Glöm heller inte
att alla Matlab-kommandon har inbyggda hjälptexter som förklarar an-
ropssyntax.

Figur 1: Vindflöjel.
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Laborationens syfte

Syftet med denna laboration är att visa hur systemidentifiering kan användas
för att skapa matematiska modeller av system. Laborationen är tänkt att
illustrera följande saker:

1. Hur man samlar in och behandlar de data som skall användas vid
identifieringen.

2. Hur man väljer en lämplig klass av modeller.

3. Hur man beräknar modeller från insamlade data.

4. Hur man bedömer kvalitén hos beräknade modeller.

Laborationens upplägg

I laborationen arbetar man huvudsakligen i programmet Matlab och an-
vänder tillhörande programpaket System Identification Toolbox
(SITB). Viss vana att använda dessa program förutsätts.

Laborationen kommer (till skillnad från datorlektionerna) att inriktas på
principiella aspekter av systemidentifiering, så som val av insignal, val av
modellordning, och så vidare. Som hjälpmedel för datainsamling i labora-
tionen används datorer med I/O-kort och mjukvara från Matlab.

Laborationen är uppdelad i tre delar:

1. Datainsamling som utförs i RT3 under 2 timmar. Kompletterande mät-
ningar kan även göras efteråt på fri tid.

2. Databehandling, analys, modellskattning och validering samt att skri-
va en rapport utförs på valfri plats.

3. Kollegial granskning av en annan grupps rapport, samt reviderad (en-
ligt kommentarer från den kollegiala granskningen) slutgiltig rapport.

Då det ingår i laborationen att skriva en rapport på era uppnådda resul-
tat är det mycket viktigt (för er egen skull) att ni har lagt stor vikt vid
förberedelseuppgifterna. Detta för att frigöra så mycket tid som möjligt för
praktiskt experimenterande och diskussioner under den schemalagda datain-
samlingen. Laborationen är relativt fri till sin utformning och ni har tillgång
till RT3 och ISYs datorsalar under hela kursen. Diskussioner med andra kurs-
kamrater uppmuntras varmt kring praktiska problem och det finns även ett
antal resurstillfällen då ni kan komma i kontakt med en laborationsassistent.
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2 Systemidentifiering

2.1 Arbetsgång

Även om man har tillgång till kraftfulla datorrutiner för identifiering, är det
många val som måste göras av användaren. Identifiering består av flera steg
bland annat.

1. Val av samplingstid.

2. Val av insignal.

3. Datainsamling.

4. Förfiltrering och annan databehandling.

5. Spektralanalys.

6. Skattning av (parametrisk) modell.

7. Utvärdering av modellen (modellvalidering).

Normalt sett måste de två sista stegen upprepas ett antal gånger tills man är
nöjd med resultatet vid modellvalideringen. Det kan också hända att man
måste göra om sin datainsamling på grund av dåligt val av samplingstid
eller insignal. I praktiken är det ofta så att datainsamlingen, inklusive val av
samplingstid och insignal, är det som tar mest tid. Givet uppmätta data är
det nämligen relativt enkelt att snabbt ta fram och utvärdera ett stort antal
modeller med hjälp av SITB i Matlab, som ni har sett på datorlektionerna.

2.2 Val av samplingstid

Vad man ska tänka på vid valet av samplingstid diskuteras närmare i [1,
avsnitt 14.2]. Förslagsvis gör man inledningsvis ett stegsvarsexperiment för
att få en uppfattning om tidskonstanter, rena tidsfördröjningar och statisk
förstärkning. Ett typiskt val av samplingsfrekvens är ca 20 gånger systemets
bandbredd, det vill säga.

ωS = 20ωB, enhet rad/s

Bandbredden ωB är approximativt lika med 1/τ , där τ är systemets tids-
konstant. Vi får alltså

ωS = 20ωB ≈ 20
τ
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Tidskonstanten τ kan uppskattas ur stegsvaret som den tid det tar innan
stegsvaret nått 63% av sitt slutvärde (bortsett från rena tidsfördröjningar).
Ur ovanstående samband kan samplingstiden T beräknas. I efterhand kan
man sedan kontrollera att den valda samplingstiden medför att 4-8 sampel
tas på ”rampen” i stegsvaret. Detta kan också användas som en approxima-
tiv metod för att bestämma T .

Tips
• Om ni är osäkra på vad som är lämplig samplingstid för systemet bör ni ha i

åtanke att det är bättre att sampla lite för snabbt än lite för långsamt. Avrunda
därför hellre samplingstider nedåt än uppåt. Därmed inte sagt att det alltid
är bra att sampla snabbt. För snabb sampling medför numeriska problem som
tvingar de skattade systemets poler mot 1 och ofta placerar nollställen utanför
enhetscirkeln (icke-minfas system).

2.3 Val av insignal

När det gäller val av insignal ska man bland annat tänka på att insignalen
bör excitera så många moder som möjligt hos systemet. Därför bör man se
till att insignalens energi är spridd över så många frekvenser som möjligt.
Ett naturligt val, om man kan välja fritt, är att låta insignalen vara vitt
brus (möjligen filtrerat). Spektrumet för vitt brus är ju nämligen konstant
över alla frekvenser. För att skapa brussignaler i Matlab kan funktionerna
rand och randn användas. Ett annat standardval är att använda en så kallad
telegrafsignal som slumpvis växlar mellan två nivåer. Funktionen telegraf
genererar en sådan signal och kan kan kopieras från kursbiblioteket. Se även
kommandot idinput i SITB. I de flesta praktiska fall kan man dock inte
använda godtyckliga signaler. Detta kan bero på begränsningar i insignaler-
nas storlek och/eller derivata. Andra orsaker kan vara att systemet inte tål
insignaler som innehåller godtyckligt höga frekvenser. Dock kan man oftast
klara dessa krav genom att använda en filtrerad brus- eller telegrafsignal.

Ytterligare tänkbara problem, som delvis motsäger rådet att använda många
frekvenser, är att insignalenergin blir utspridd på så många frekvenser att
signal-till-brus förhållandet kan bli dåligt (beror i ett specifikt fall på hur
mycket brus det finns och hur hög insignalnivå som kan användas). Detta
påverkar t ex ickeparametriska metoder såsom ETFE negativt. Därför vill
man ibland fokusera insignalenergin på ett mindre antal frekvenser där det
är viktigast att få bra modellanpassning (t ex med idinput av typen ’sine’,
eller filtrerat brus).
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2.4 Modellvalidering

Vid modellvalideringen kan man till exempel jämföra med resultatet från
spektralskattningen, plotta poler och nollställen, studera skattningarnas stan-
dardavvikelser, studera residualerna och simulera modellen och jämföra med
utsignalen från det verkliga systemet. För att utföra den sistnämnda testen
kan man gå tillväga enligt följande:

1. Använd insignalen från valideringsdata.

2. Simulera den skattade modellen med insignalen och plotta resultatet.

3. Jämför det simulerade resultatet med det insamlade (valideringsdata).

4. Plotta och jämför!

Att testa modellen mot ”nya” data (dvs. inte samma data som använts vid
skattningen) kallas korsvalidering och är kanske det mest effektiva sättet
att avgöra om modellen håller måttet eller inte. Generellt bör man utsätta
modellen för så många olika test som möjligt för att minimera risken att
godta en felaktig (dålig) modell.

2.5 Förberedelseuppgifter

1. Läs kapitel 11, 12 och 14 i [1].

2. Repetera alla datorlektioner om identifiering.

3. Vad är skillnaden på parametrisk och ickeparametrisk identifiering?

4. Antag att ett systems tidskonstant är τ = 0.1 s. Vilken samplingstid
T är då lämplig att använda?

5. I vilka frekvensområden bör insignalen ha sitt största energiinnehåll?

6. Planera hur förarbetet och datainsamlingen skall gå till, det vill säga
punkt 1-3 i under kapitel 2.1.

7. Tänk igenom (med ledning av vad som står i boken) hur man bör
motivera sitt slutgiltiga modellval.

8. Läs på om stegsvar, poler, ordningstal med mera i [2].
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2.6 Innan ni börjar

När ni kommer till laborationen behöver ni utföra vissa saker för att kunna
köra igång:

• Välj ”Kör. . . ” (”Run. . . ”) i Windows startmeny, skriv \\site\edu\rt\lab
och kopiera katalogen identification till ert studentkonto.

• Starta Matlab.

• Gå till biblioteket med de kopierade labfilerna.

• Öppna filen fan_plate.m och exekvera första cellen (kodstycke) ctrl-enter
för att starta XPc-target Explorer.

• Denna punkt behöver göras den första gången som man kör igång.
Efterföljande anslutningar ska detta steg inte göras.

– Högerklicka på TargetPC2 och välj connect.
– Högerklicka på TargetPC1 och välj delete.
– Högerklicka på TargetPC2 och välj disconnect.
– Högerklicka på TargetPC2 och välj rename. Byt namn till Tar-

getPC1.

• Högerklicka på TargetPC1 och välj connect.

• Starta Simulink och öppna modellen identifiering.mdl för att se hur
den fungerar.

Nu är kommunikationen mellan I/O-kortet och Matlab ordnad.

• För att göra en datainsamling måste man specificera några parametrar
så som samplingsintervall, simuleringstid med mera. Det görs i filen
fan_plate.m. Exekvera sedan den andra cellen. Glöm inte att först
spara de ändringar ni gjort!

• När insamlingen är färdig finns data i objektet tg.outputLog. Kom
ihåg att spara undan det data ni vill ha kvar för de olika experimenten
så att ni inte skriver över det.

2.7 Identifiering av vindflöjeln

Er uppgift är alltså att på egen hand konstruera en bra modell av vind-
flöjeln. I uppgiften ingår design av identifieringsexperiment, framtagande av
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parametriska modeller samt modellvalidering. Räkna med att behöva iterera
dessa moment ett antal gånger, speciellt gäller detta identifieringsexperimen-
tet.

Börja gärna med att styra fläkten manuellt för att få en känsla för systemet
och dess dynamik samt vilka signalnivåer som verkar lämpliga. Kan ni få
en uppfattning om vad som är lämpligt minsta val av modellordning bara
genom att styra fläkten för hand? OBS! Insignalen måste ligga i intervallet
[0, 10] V för att inte vindflöjeln ska gå sönder!

Tips
• Det är inte svårt att inse att vindflöjeln har en olinjär dynamik. Detta får

till följd att det är svårt/omöjligt att hitta en linjär modell som approximerar
vindflöjeln väl i hela insignalintervallet. Låt därför insignalen ha sin arbetspunkt
vid 4 V och ha en amplitud på ca 2 V.

I Simulink-modellen finns redan möjlighet att välja mellan några olika in-
signaler. Dessa signaler har alla lämpliga arbetspunkter och amplitud. Testa
gärna att ändra olika parametrar i blocken.

3 Redovisning

Laborationen redovisas i form av en rapport som skall kunna läsas friståen-
de. Denna skall innehålla tydliga motiveringar till alla val ni har gjort. Era
slutgiltiga modeller skall ha fångat upp det väsentliga uppförandet hos sy-
stemet. Det viktigaste med laborationen är dock inte att ni lyckas få fram
de absolut bästa modellerna, utan att ni kan förklara vilka brister och för-
tjänster som era modeller har. Dessa brister och förtjänster kan finnas i
olika domäner och vara av olika karaktär såsom passning totalt, passning
från in- till utsignal, brusmodell, fysikalisk tolkning med mera. Var därför
så tydliga som möjligt i era förklaringar. Inkludera även relevanta plottar
av de fenomen som karaktäriserar era val (och förklara vad man kan se i
dem!). Vilken modell rekommenderar ni slutligen och varför?

Nedan ges en lista på delar som skall finnas med i rapporten:

• Beskrivning av uppgiften

• Identifieringsexperiment

– Val av samplingstid, stegsvar
– Val av insignal
– Behandling av data
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• Identifiering utifrån data

– Spektralanalys
– Korrelationsanalys
– Parametriska modeller Testa flertalet strukturer!

• Modellvalidering

– Korsvalidering
– Residualanalys
– Pol/nollställediagram
– Konfidensintervall för parametrar
– Förtjänster/brister med modellerna
– Vilken modell som rekommenderas och varför

Rapporten skall lämnas in elektroniskt i .pdf-format för att underlätta han-
teringen och att den skall kunna testas i Urkund (http://www.urkund.se/
SE/). Den första versionen av rapporten skall vara anonym, dvs skriv inga
namn eller LiU-ID etc. Sista datum för inlämning av rapporten (samt revi-
derad slutgiltig version) och övriga detaljer återfinns på kurshemsidan. Rap-
porten kan få följande betyg; godkänt, komplettering eller underkänt.
Om rapporten måste kompletteras måste det ske innan utsatt datum som
återfinns på hemsidan. Om den kompletterade rapporten ej blir godkänd
eller rapporten är underkänd vid första tillfället, ges möjlighet att lämna in
en ny rapport i samband med nästa examinationstillfälle.

Den slutgiltiga versionen skall innehålla namn, personnummer samt LiU-ID
och även skickas som en pdf till Urkund, se hemsidan för mailadress.

Datum samt information för inlämning av rapport, granskningsrapport och
reviderad slutgiltig version finns på hemsidan.

4 Kollegial granskning

I den kollegiala granskningen är er uppgift att lära av andra kursdeltagare
och hjälpa varandra med respons kring laborationsrapporten. Några dagar
efter att ni har lämnat in er rapport kommer ni att få en annan grupps avi-
dentifierade laborationsrapport tilldelad via slumpdaragning. Läs rapporten
noga och skriv en granskningsrapport enligt punkterna nedan. Datum för
sista inlämning av granskningsrapporten återfinns på kurshemsidan.

I granskningrapporten skall ni svara på och diskutera följande frågor:
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1. Är beskrivningen av insamlat data tydlig? Är metoderna för att samla
in data beskrivet tillräckligt utförligt så att experimenten kan utföras
av någon annan?

2. Finns det en klar beskrivning av alla lösningar till uppgifterna? Dis-
kutera alla rubriker och underrubriker i avsnitt 3 separat.

3. Överensstämmer slutsaterna med data, experimenten och resultaten?
Håller ni med om slutsaterna? Vad skulle ni vilja ändra i slutsaterna
baserat på data och resultaten?

4. Vad är den största styrkan med rapporten? Diskutera innehållet, inte
formatet.

5. Vad har ni för förslag för att bättra på kvalitén på rapporten? Disku-
tera tydlighet, läsbarhet och teknisk noggrannhet.

Frågorna skall besvaras som en diskussion, presentera argument för era
ståndpunkter och föreslå alternativa metoder och förbättringar. Specifika
tips:

• Använd konstruktiv kritik.

• Använd en positiv ton och ett tillmötesgående språk.

• Beskriv de saker som kan förbättras på ett tydligt sätt.

• Undvik kommentarer som kan uppfattas som förolämpande eller opas-
sande.

Många personer ignorerar återkoppling som de finner negativ, vag eller för-
virrande. Försök därför att ha positiva och specifika kommentarer, det kom-
mer att göra dem mer användbara för dem som skrivit rapporten. Gransk-
ningsrapporten skall vara 1-2 sidor och lämnas in enligt information på hem-
sidan.
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