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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 självständigt
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 två 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.

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
kurskamrater uppmuntras varmt kring praktiska problem och det finns även
ett antal resurstillfällen då ni kan komma i kontakt med en laborationsas-
sistent.
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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 tid-
skonstant. 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.

• 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 vindflö-
jeln. I uppgiften ingår design av identifieringsexperiment, framtagande av
parametriska modeller samt modellvalidering. Räkna med att behöva iter-
era dessa moment ett antal gånger, speciellt gäller detta identifieringsexper-
imentet.

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!
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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
insignaler. Dessa signaler har alla lämpliga arbetspunkter och amplitud. Tes-
ta gärna att ändra olika parametrar i blocken.

3 Redovisning

Laborationen redovisas i form av en rapport som skall kunna läsas fristående.
Denna skall innehålla tydliga motiveringar till alla val ni har gjort. Era slut-
giltiga modeller skall ha fångat upp det väsentliga uppförandet hos systemet.
Det viktigaste med laborationen är dock inte att ni lyckas få fram de absolut
bästa modellerna, utan att ni kan förklara vilka brister och förtjänster som
era modeller har. Dessa brister och förtjänster kan finnas i olika domän-
er 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

• Identifiering utifrån data

– Spektralanalys
– Korrelationsanalys
– Parametriska modeller Testa flertalet strukturer!

• Modellvalidering

– Korsvalidering
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– 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
hanteringen och att den skall kunna testas i Urkund (http://www.urkund.
se/SE/). Rapporten skall märkas med ert grupp-ID (som ni fick vid datain-
samlingstillfället), skriv inte era namn i rapporten Sista datum för inlämn-
ing av rapporten och övriga detaljer återfinns på kurshemsidan. Rapporten
kan få följande betyg; godkänt, komplettering eller underkänt. Om rap-
porten måste kompletteras måste det ske innan utsatt datum som återfinns
på hemsidan. Om den kompletterade rapporten ej blir godkänd eller rap-
porten är underkänd vid första tillfället, ges möjlighet att lämna in en ny
rapport i samband med nästa examinationstillfälle.

Varje grupp får ett ID-nummer vid datainsamlingstillfället. Detta ID-nummer
skall sedan skrivas på rapporten, skriv ej namn och personnummer! Rap-
porten skickas sedan som en pdf till kursassistent samt Urkund (se kurshem-
sidan), låt mailet ha samma Ämne som ert rapportnamn. Namnge er pdf-fil
enligt det ID-nummer ni som hör till er grupp, om gruppen exempelvis har
ID-nummer 54 skall rapporten heta report54.pdf. Er rapport kommer inte
att behandlas om detta inte följs.

Datum samt mailadresser för inlämning av rapport, utlämning av rapport
att granska samt inlämning av granskningsrapport 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:

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?
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2. Finns det en klar beskrivning av alla lösningar till uppgifterna? Diskutera
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? Diskutera
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
förvirrande. Försök därför att ha positiva och specifika kommentarer, det
kommer att göra demmer användbara för dem som skrivit rapporten. Gransk-
ningsrapporten skall vara 1-2 sidor och den skall ha både ert grupp-ID och
ID till den grupp ni granskar väl synligt. Skriv inte era namn på rapporten.
Rapporten skall skickas som en .pdf-fil till kursassistenten (e-postadressen
återfinns på hemsidan). Namngivningen sker enligt följande. Om ID1 är ID-
numret för rapporten som granskas och ID2 är ID för gruppen som genomför
granskningen skall granskningsrapporten heta reviewID1byID2.pdf.

Referenser

[1] L. Ljung och T. Glad. Modellbygge och simulering. Studentlitteratur,
2004.

[2] T. Glad och L. Ljung. Reglerteknik - Grundläggande teori Studentlitter-
atur, 2007.
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1 Inledning

Laborationerna består av två fyratimmarspass och målet är att göra en
modell av roboten i figur 1 och att verifiera modellen med hjälp av simule-
ringar. Roboten används för att göra noggranna mätningar. På robotarmen
finns en sensor som aktiveras då den kommer i beröring med något föremål
och genom att låta sensorn gå emot två ytor kan avståndet mellan dessa
båda ytor beräknas.

Till båda laborationstillfällena finns förberedelseuppgifter, se kapitel 4.1
för laborationstillfälle 1 och kapitel 5.1 för laborationstillfälle 2. Eftersom
det är relativt ont om tid under båda passen måste uppgifterna vara väl
genomförda före respektive laborationspass, vilket kontrolleras i början av
passen.

Under det första passet ska en modell av robotens motor tas fram och simule-
ras med två olika verktyg, Simulink och MathModelica. Blockoritenterat
modellbygge jämförs här med objektorienterat modellbygge. Under andra la-
borationstillfället ska en mer omfattande modell av hela roboten byggas och
sedan simuleras med hjälp av MathModelica. Det innefattar mer avan-
cerat modellbygge, med bland annat hierarkisk modellering med hjälp av
delmodeller.

Figur 1: Två bilder av mätroboten, med och utan hölje.
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1.1 Verktygen

De två modellerings- och simuleringsprogram som kommer att användas här
är Simulink och MathModelica. Det underliggande syftet med labora-
tionerna är att få en förståelse för olika tillvägagångssätt för att senare (i
exempelvis arbetslivet) veta när det ena är att föredra framför det andra.
Specifika introduktioner till Simulink och MathModelica och exempel
för att komma igång finns på kurshemsidan. Där kan man också hitta andra
matnyttiga länkar till och om programmen.

Simulink:

Simulink är en simuleringsmiljö som körs under Matlab och som baseras
på blockschemamodeller. Syftet med Simulink är att en användare på ett
enkelt sätt ska kunna beskriva och simulera ett system. För att underlätta
beskrivningen finns ett signalbaserat grafiskt användargränssnitt.

MathModelica:

I MathModelica använder man sig av det fria, objektorienterade model-
leringsspråket Modelica, som är ekvationsbaserat. Det kan löst uttryckt
sägas ge ett modelleringsförfarande som är närmare den fysikaliska verklig-
heten. Det finns ett antal komponenter i standardbiblioteket för Modelica
och de delbibliotek ur detta som kommer att användas under laborationstill-
fällena är:

• Blocks.Sources

• Electrical.Analog

• Mechanical.Rotational

• Mechanical.Translational

Se på kurshemsidan för länkar till komponentbiblioteken och beskrivning
av de enskilda komponenterna. Laborationsuppgifterna är tänkta att kunna
lösas med de uppräknade komponentbiblioteken ovan, men givetvis får man
även använda sig av andra bibliotek om man hellre vill det.
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2 Beskrivning av systemet

En principskiss av hur robotsystemet ser ut ges i figur 2.

+

−

+

− Servo-u(t) [V]

i(t) [A]

Strömregulator

ur(t) [V]

Skruv-
transmission

Remtransmission

motor

Arm

Figur 2: En principskiss av roboten.

Systemet består av fem delar som är sammankopplade enligt figur 3. Nedan
följer en kort beskrivning av varje delsystem.

transmission

Rem− Skruv−

transmission arm

Robot−

N

m/s

Servo−

motor

M
V

A

regulator

Ström−

rad/s

Nm

rad/s

Styrd process

Nm

Referens−

signal

Utsignal

Figur 3: Systemets huvudkomponenter och deras interaktion. Interaktio-
nens storheter uttrycks i SI-enheter.

2.1 Strömregulatorn

Insignaler till strömregulatorn är dels en spänning som är referenssignal för
motorns ström, dels motorns ström. Som utsignal får man spänningen som
driver motorn och strömmen som belastar referenskällan.
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För enkelhets skull använder vi på laborationstillfälle 2 en strömkälla istället
för strömregulatorn, vilket innebär att vi antar att vi har en ideal regulator
som resulterar i att motorns ström uppnår det önskade värdet. Tänk dock
på att om man använder en ideal strömkälla så kan det inte finnas någon
induktans i kretsen. (Varför?)

2.2 Servomotorn

Servomotorn är en enkel likströmsmotor som är mekaniskt sammanbyggd
med en tachometer. Strömregulatorn är elektriskt sammankopplad med servo-
motorn enligt principschemat i figur 4. Tachometern möjliggör ytterligare en
återkoppling, nämligen från motorns vinkelhastighet, vilken är proportionell
mot tachometerspänningen. Denna återkoppling är inte gjord i vår modell av
roboten, så därför kan modelleringen av tachometern ses som en extraupp-
gift. Ytterligare en extrauppgift är att ta fram en regulator som styr motorns
vinkelhastighet genom återkoppling från tachometern.

G

J

M

Last

u

Strömbörvärde

Ström−

reg.

Motor

Tacho

t1

t2

t3

t4

+ +

+

Figur 4: Principschema för det elektriska delsystemets sammankoppling.

Motorns och tachometerns elektriska och mekaniska data framgår av dia-
grammet och tabellen i figur 8 i appendix A. Den aktuella motorn har mo-
dellnummer M-586-0585. Diagrammet visar relationen mellan varvtal och
vridmoment för motorn. Den övre av de två kurvorna begränsar motorns
arbetsområde. Ur kurvan kan man utläsa tre olika begränsningar hos mo-
torn; motorn har dels ett högsta tillåtet varvtal på 6000 rpm (revolutions
per minute), dels ett maximalt moment på ungefär 1.05Nm, och dels en
maximal effekt. Den undre kurvan visar förhållandet mellan vridmoment och
vinkelhastighet på motorns axel då strömmen in till motorn hålls konstant.
Strömmen kan avläsas som Continuous stall current, det vill säga 3.9A.
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Under Winding specifications i figur 8 finns två resistorer och en induktor.
Anledningen till detta är att lindningen inte är en ideal induktor, utan den
är både induktiv och resistiv. Med beteckningarna i figur 5 är Armature re-
sistance RI , Terminal resistance är summanRr+RI och Armature inductance
är II .

Induktor

Rr RI II
M = f(i)

U = f(ω)

Figur 5: Skiss av motorn.

2.3 Remtransmissionen

Servomotorn är kopplad till en tandad cylinderformad remskiva med ytter-
diameter 20mm och tjocklek 10mm. En gummidrivrem driver i sin tur en
tandad remskiva med ytterdiameter 80mm och tjocklek 15mm. Drivrem-
mens längd är ca 750mm och den har en elasticitet som gör att den töjs
ca 0.4% av sin längd vid full last, det vill säga med en dragkraft på 200N. I
Physics Handbook finns tips för att räkna ut tröghetsmoment för remskivor-
na. Remskivorna är tillverkade i aluminium (densitet 2.7 · 103 kg/m3). Vid
båda remskivorna sker energiförluster; den lilla remskivan har en friktion på
2 · 10−5 Nms/rad och den stora skivans friktion är 5 · 10−5 Nms/rad.

2.4 Skruvtransmissionen

Remtransmissionens stora drev driver en skruv med stigning 1 varv/tum.
Skruven driver i sin tur den vertikalt arbetande robotarmen. Data för skruv-
transmissionen framgår av figur 61 i appendix A. Den skruv som finns i
roboten har serienummer B-8000. Skruven är ansluten till robotarmen via

116 oz = 0.45359 kp, 1 kp = 9.81 N och 1 in = 25.4 mm enligt tabell
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en fjäder. Dess fjäderkonstant är 75 kN/m. Skruvens totala längd2 är 1m.
Skruvfriktionen antas vara försumbar.

2.5 Robotarmen

Robotarmen drivs av skruven via fjädern och armen rör sig vertikalt. Ar-
mens massa är ca 5.5 kg och friktionen är, tack vare luftkuddelager ganska
liten, närmare bestämt 25Ns/m. Notera att det egentligen är armens has-
tighet vi vill styra, men att vi av praktiska skäl återkopplar hastigheten via
tachometern som är direktkopplad till motorn.

3 Några modelleringstips

För att laborationstillfällena ska fungera bra, finns det några allmänna tips
gällande modellering som kan vara bra att känna till.

Delmodeller: Först av allt, dela upp den stora modellen i mindre delmo-
deller och testa varje del för sig (modultest) innan systemet sätts samman.
Det är också lättare att få intuition för hur de enskilda delarna ska fungera.

Börja med enkel modell: Ta först med de allra viktigaste egenska-
perna. Om man till exempel modellerar två kugghjul med olika radie som
kuggar i varandra, är den viktigaste egenskapen att de skalar moment och
vinkelhastighet. Andra egenskaper som därefter kan visa sig vara viktiga för
modellens kvalitet är friktion mellan kuggarna och elasticitet i materialet.

Långsam dynamik först: Utöka den enkla modellen med den långsamma
dynamiken först. Om ett kugghjul är fäst på en lång aluminiumaxel har
förmodligen axeln långsammare dynamik än kugghjulen. Med andra ord:
vrider man längst bort på axeln tar det längre tid för första kugghjulet att
börja snurra än vad det tar för andra kugghjulet att börja snurra då man
vrider på det första kugghjulet. I det här fallet är armens mjukhet viktigare
att modellera än kugghjulens mjukhet.

Förändra standardblock i mathmodelica: För att förändra ekva-
tionerna i ett standardblock i MathModelica är det lättast att kopiera
blocket och spara i ett nytt namn. Sedan är det bara att ändra i sin kopia
av blocket!

2Notera att tröghetsmomentet ges per l.e. i tabellen.
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4 Laborationstillfälle 1

Under första tillfället ska två modeller av robotens motor byggas och verifie-
ras via simuleringar:

• En blockorienterad modell ska byggas och simuleras i Simulink.

• En objektorienterad modell ska byggas och simuleras i MathModelica.

I den här delen antar vi att motorn drivs av en spänningskälla.

4.1 Förberedelseuppgifter

1. Gör en modell av robotens motor med hjälp av Simulink-block. Tips:
för att se hur signalerna hänger ihop och för att enkelt kunna svara på
uppgift 1 under laborationstillfälle 1, rekommenderar vi att man använ-
der delblock (som exempelvis Integrator, Gain, Sum) i modellbygget.

2. Fundera igenom hur den objektorienterade modellen ska se ut i Math-
Modelica och vilka standardkomponenter man behöver använda. På
kurshemsidan finns länkar till information om alla tillgängliga stan-
dardkomponenter.

3. Rita en bindningsgraf över motorn och sätt ut kausalitetsmarkeringar.
Blir bindningsgrafen konfliktfri? Vilka variabler är lämpliga att välja
som tillståndsvariabler?

4. Ta fram värden på alla numeriska konstanter i motormodellen för att
underlätta vid laborationstillfället. (En del konstanter är lite kluriga,
så var noga med enheterna!) Ett tips för motorns mekaniska friktion
är att betrakta diagrammet i figur 8 i appendix A och se på lutningen
hos en viss linje.

5. I uppgift 5 på laborationstillfälle 1 ska ni skriva Modelica-kod för en
olinjär induktans. Fundera igenom hur den koden bör se ut. Utnytt-
ja gärna MathModelica möjligheter till objektorientering! I boken
[1, avsnitt 9.3] kan man hitta vägledning. Konstanterna k1, k2 och k3
i sambandet (1) på nästa sida kan deklareras som parameter Real.
(Vilka enheter bör de ha egentligen?)
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4.2 Uppgifter

1. Motorns elektriska tidskonstant definieras som tidskonstanten för ström-
men då ett spänningssteg ges och motorns axel är fixerad. Den me-
kaniska tidskonstanten definieras som tidskonstanten för motoraxelns
vinkelhastighet vid ett spänningssteg då motorn är obelastad.
Motorns båda tidskonstanter finns angivna i figur 8, appendix A. Dessa
kan beräknas dels med hjälp av de konstanter ni har tagit fram (formu-
lera differentialekvationer, se boken [2]), och dels tas fram med simu-
leringar. Kontrollera att tidskonstanterna stämmer med tabellen! Vad
kan det bero på att en av dem avviker mer från det angivna värdet än
den andra tidskonstanten?

2. Gör några jämförelser mellan de båda modellerings- och simulerings-
programmen. Ger de samma resultat? Varför/varför inte?

3. Studera nu MathModelica-modellen lite närmare. Ett sätt att ta
reda på vilka variabler som valts ut till tillståndsvariabler när modellen
simulerats är att det för dessa finns en ruta där initialtillståndet kan
modifieras. Jämför valet av tillståndsvariabler i MathModelica med
de som valdes i bindningsgrafen. Stämmer de överens?

4. Anta att motorn istället för enbart en induktans innehöll två seriekopp-
lade induktanser av totalt sett samma storlek som den tidigare. Mo-
difiera bindningsgrafen och MathModelica-modellen. Är bindnings-
grafen konfliktfri? Om inte, hur kan man lösa det problemet? Kan den
nya MathModelica-modellen simuleras? Hur har MathModelica
valt tillståndsvariablerna? Förklara varför!

5. Om man har stora strömmar genom en induktans kan det ibland krävas
en olinjär modell som beskriver egenskaperna hos induktansen mer rea-
listiskt än den linjära modellen som användes förut. En lämplig modell
för vissa typer av spolar kan vara

Φ(t) = k1 arctan(k2iL(t)) (1)
Φ̇(t) = k3uL(t)

där iL(t) är strömmen, uL(t) är spänningen och ΦL(t) är magnetiska flö-
det genom spolen. Konstruera en sådan MathModelica-modell och
sätt in den istället för den tidigare induktansen i modellen av motorn.
Låt k1 = 3.39 · 10−3, k2 = 1 och k3 = 1. Prova att simulera modellen för
olika inspänningar. Hur stora spänningar behövs innan det blir tydligt
att modellen är olinjär?
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6. Se till att MathModelica-modellen av motorn går lätt att åter-
använda i laboration 2. En bra lösning är att göra motorn till ett eget
block, så att man kan få en hierarkisk modellering med hjälp av del-
modeller. Detta görs genom att ge modellen en in- och utgång med
hjälp av Flange-blocken. För att lättare åskådliggöra motorn kan man
rita en ikon till modellen.
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5 Laborationstillfälle 2

Nu ska hela roboten modelleras och simuleras i MathModelica. För enkel-
hets skull använder vi nu en strömkälla istället för strömregulatorn.

5.1 Förberedelseuppgifter

1. Att använda en ideal strömkälla ihop med en induktans kan ställa till
problem — på vilket sätt? Här i labben löser vi det för enkelhets skull
genom att inte ta med induktansen i modellen.

2. Ta fram de numeriska konstanter som behövs för alla delmodeller. Se
upp med enheterna!

3. Planera för hur motormodellen ska utökas stegvis till en modell av
hela roboten. Tänk på att alla mellanmodeller bör kunna simuleras.
Modellerna ska vara anpassade till det objektorienterade tankesättet
som stöds av MathModelica (hierarkisk modellering) och utökning-
en bör ske enligt tipsen i kapitel 3.

5.2 Uppgifter

1. Utöka till en modell av hela roboten.

2. Kommentera eventuella antaganden! Vilka förenklingar har gjorts? (Ex-
empel: vi antar att alla spänningar i regulatorn ligger inom gränserna
för matningsspänningarna.)

3. Då systemet utvidgas med mer dynamik tar simuleringarna längre tid.
Tidsskillnaden är för stor för att bara förklaras med att det tar längre
tid att simulera ett större system. Vad finns det för övriga förklaringar?

4. Svaret på förra frågan och tipsen i kapitel 3 ger en slags tumregel för
vilken dynamik som är lämpligt att ta med i sin modell. Formulera
tumregeln!

5. a) Det verkliga systemet oscillerar ganska kraftigt. Syns det i simu-
leringarna? Vad beror svängningarna på? Denna fråga är anled-
ningen till att vi på reglerteknik har studerat roboten.
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b) Laborera runt med hur man genom att öka/minska modellpara-
metrar kan minska svängningarna. Varför är det inte så lämpligt
att göra dessa ändringar på den “riktiga” roboten?

6. Antag att fjädern mellan skruv och robotarm inte är linjär, utan att
dess kraft beskrivs av

F = 0.0012K
π

tan
(

π

0.0012 (s− s0)
)

(2)

där K = 75 kN/m är fjäderkonstanten, s är fjäderns förlängning och s0
är fjäderns vilolängd.

a) Jämför den linjära och olinjära fjäderkraften genom att använda
Matlab för att rita kraften mot dess förlängning. (Tips: Utifrån
uttrycket (2) kan man se vilken periodtid som kraften har, det
vill säga hur stora värden på s som behövs.) Beskriv likheter och
olikheter mellan den linjära och olinjära fjädern.

b) Hur påverkas robotens beteende i simuleringen av bytet av fjäder?

Referenser

[1] L. Ljung and T. Glad. Modellbygge och simulering. Studentlitteratur,
2004.

[2] T. Glad and L. Ljung. Reglerteknik: Grundläggande teori. Fjärde uppla-
gan, Studentlitteratur, 2006.
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A Tabeller

MECHANICAL PROPERTIES
Static Anti-

Frictional Screw Anti- Backlash
Screw/Nut Drag Torque Inertia Backlash Life w/TFE

Series oz.-in. (NM) oz.-in.-sec.2/in. Life Coating
B 4000 .3 · 10−5 N/A N/A
B 6000 1.5 · 10−5 Typical Typical
B 7000 3.5 · 10−5 Backlash Backlash
B 8000 Free 5.2 · 10−5 .003”-.010” .003”-.010”
B 10000 Wheeling 14.2 · 10−5 (.076-.25mm) (.076-.25mm)
B 12000 30.5 · 10−5

B 14000 58.0 · 10−5

Figur 6: Mekaniska data för skruvtransmissionen.
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Figur 7: Servomotorn.
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M 586 0585 M 588 1100 M 589 1270

M 586 M 588 M 589
SPECIFICATIONS (1) 0585 1100 1270
Operating Specifications
Continuous stall torque Nm 0,2 0,35 0,40
Peak Stall torque Nm 1,05 1,50 1,44
Continuous stall current A 3,90 3,30 3,30
Maximum pulse current A 18,7 14,2 11,9
Maximum terminal voltage V 60 60 60
Maximum speed RPM 6000 5200 4700
Mechanical data
Rotor moment of inertia
(including tachometer) kg m2 3,88 · 10−5 5,5 · 10−5 6.8 · 10−5

Mechanical time constant ms 10,2 10 8
Motor mass (including tachometer) kg 1,3 1,7 1,9
Thermal data
Thermal resistance (armature to ambient)(2) ◦C/W 5 4,2 4
Maximal armature temperature ◦C 155 155 155
Winding specifications
Torque constant (3) Kτ Nm/A 0,056 0,105 0,12
Voltage constant (back emf)(3) V/kRPM 5,8 11 12,7
Armature resistance (4) Ω 0,8 1,6 1,8
Terminal resistance (4) Ω 1,15 2 2,2
Armature inductance mH 3,39 5,2 6,4
Electrical time constant ms 2,95 2,6 2,9
Tachometer data
Linearity (maximum deviation) % 0,2
Ripple (maximum peak to peak) % 5,0
Ripple frequency cycles/rev 11,0
Temperature coefficient %/◦C -0,05
Output voltage gradient V/kRMP 14±10 %

(1) Ambient temperature (if not otherwise specified): 40 ◦C.
(2) Test conducted with unit heatsink mounted on a 254x254x6 mm.
(3) Tolerance ±10%
(4) At 25◦C.

Figur 8: Data för servomotorn.
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