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Sammanfattning 
Magnetlager bygger på att med magnetisk kraft få rotorn att sväva så att den aldrig kommer i 
kontakt med statorn. Minimalt slitage och oberoende av smörjmedel hör till de största fördelarna 
med magnetlager. Marcus Granström har i ett pågående examensarbete visat att det är teoretiskt 
möjligt att bygga ett magnetlager. Marcus Granström har tagit fram en Simulinkmodell över 
processen inklusive regulator. Vidare finns flera olika tänkbara regulatorer föreslagna. 
 
Detta examensarbete är en fortsättning på Marcus Granströms examensarbete och utgår från de 
modeller som tagits fram. I denna avhandling undersöks möjligheten att realisera teorierna om 
ett magnetlager. Först analyseras modellen för att ta reda på vilka eventuella approximationer 
och antaganden som gjorts och hur hänsyn till detta ska kunna tas. Sedan tas hårdvarukrav och 
mjukvarukrav fram för att i slutänden mynna ut i en utredning om det idag finns komponenter på 
marknaden som klarar kraven.  
 
Den magnetlagermodell som i huvudsak har analyserats är en strömstyrd modell. Regulator har 
diskretiserats och försetts med antialiasfilter. Simuleringar har visat att den PWM-signal som 
styr strömmen till elektromagneterna och därmed styr magnetfältets styrka måste kunna ändras 
med minst 1kHz. Samplingsfrekvensen är det främsta kravet för val av processor. Den ström 
som måste kunna levereras är i genomsnitt 2 A under de första 0.5 sekunderna (uppstartstiden). 
Vid kontinuerlig drift kommer lagret att kräva betydligt mindre ström. Maximala strömpikar som 
kommer att krävas är enligt simuleringar 23A. Även en spänningsstyrd modell har tagits fram 
och analyserats.  
 
Slutligen jämfördes en alternativ regulator, PID_I, med PID-regulatorn. Båda regulatorerna var 
föreslagna av Marcus Granström. Simuleringsresultat visade att PID_I-regulatorn är överlägsen 
vad beträffar låg strömförbrukning. PID_I-regulatorn förutsätter att strömmen kan mätas till 
skillnad från PID-regulatorn. Regulatorerna som jämfördes diskretiserades inte innan 
simuleringana gjordes. I resultatet måste därför beaktas att proportionerna kan komma att ändras 
vid en diskretisering. 
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Abstract 
The idea of a magnetic bearing is to make the rotating part hover so that it won’t touch the stator 
part. Minimal friction and wear and independence of lubrication are among the largest 
advantages. Marcus Granström has in a present Master of Science Thesis showed that it is 
theoretical possible to build a magnetic bearing. Marcus Granström has made a Simulinkmodel 
over the process, the controller included. Further Marcus Granström has suggested some 
alternative controllers.  
 
This Master of Science Thesis is to continue at Marcus Granströms examine work and assumes 
from the models that he has built. In this report the possibility to implement a magnetic bearing 
is examined. First the model is analyzed to find out what approximations and assumptions that 
have been made and how consideration to it could be taken. Further hardware specifications and 
software specifications have been made. The specifications are used to find out if there are 
components on the market that satisfies all the demands. 
 
The magnetic bearing model that has been previously analyzed is the current controlled model.  
The model of the controller has been discretizied and an antialiasfilter has been added to the 
model. Simulations has showed that the PWM-signal that controls the current to the 
electromagnets and indirect the magnetic field must be able to been changed at least with 1KHz. 
The frequency is the premier requirement for the choice of processor. The current that has to be 
able to be delivered is 2A during the firs 0.5 seconds, the starting process. At continues operation 
the bearing will need less current. The maximum needed current is 23A. A voltagecontrolled 
bearing model has been made and analyzed.  
 
Finally an alternative controller which Marcus Granström had suggested were evaluated. By far 
the best result concerning the current consumption gave the PID_I-controller, a 
cascadecontroller. The PID_I-controller presupposes that the current can be measured. The 
controllers that was compared wasn’t discretizised. The result therefore has to be taken into 
account that the proportions can be changed after a discretization. 
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1.Nomenklatur 
Nedan anges de beteckningar som använts i samband med modellering och simulering av  
magnetlgaret. Övriga beteckningar finns förklarade i den löpande texten. 
 

u  insignal till magnetlagret 
y utsignal från magnetlagret 
r referenssignal för hela processen 
Gry överföringsfunktion för magnetlagret 
Gpid överföringsfunktion för PID-regulatorn 
Gpid_filter överföringsfunktionen för PID-regulatorn med filterdel på D-delen 
Galm överföringsfunktion för den approximativa lagermodellen 
Glm överföringsfunktion för lagermodell inklusive resistans och induktans 
P1 pol 1 
P2 pol 2 
P3 pol 3 
Kpm skalfaktor för omvandling av position till spänning för positionsmätaren 
K strömförstärkare 
Ku spänning -hastighetskoefficient 
Ki kraft -strömfaktor 
Ks kraft -positionsfaktor 
m rotorns massa 
P regulatorns P-del 
I  regulatorns I-del 
D regulatorns D-del 
N filterkonstant 
R  resistans i spolens lindning 
L induktans i spolen i lagret 
F magnetisk kraft 
ζ, ω, α  parametrar för att beskriva den generella karaktäristiska ekvationen 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Ett lager är ett element som skall bära en maskindel som rör sig i förhållande till en annan och ta 
upp de krafter som krävs. Ett lager har också till uppgift att minska friktionen mellan de två 
rörliga delarna. Ett magnetlager bygger på att utnyttja magnetisk kraft för att de rörliga delarna 
aldrig ska komma i kontakt med varandra. Magnetlager kan bestå av elektromagneter eller en 
kombination av permanentmagneter och elektromagneter.  
 
De viktigaste komponenterna i ett magnetlager är regulator, lager (mekaniken) och 
positionsgivare för rotorn. Principen är följande: en regulator beräknar med hjälp av en 
positionsangivelse av rotorn en styrström till elektromagneterna. Strömmen i spolen gör att det 
alstras ett magnetfält som ger upphov till magnetiska krafter. Krafterna vill påverka rotorn att 
flyttas till den av regulatorn beräknade önskad positionen. 
 
De största fördelarna med magnetlager är att de ger minimalt med slitage på rotor och stator och 
att de inte kräver något smörjmedel. Nackdelen är att det är dyra. 
 
Användningsområdet för magnetlager är idag främst inom rymdindustrin och kärnkraftverk där 
fördelarna väger tyngre än priset. Tron på att marknaden börjar bli redo för magnetlager även 
inom andra arbetsområden som t.ex. fordonsindustrin gav uppdragsgivaren Torbjörn Lembke, 
VD för Lembke Innovation, idén till detta examensarbete. Marcus Granström [11] påbörjade 
utvecklingen av ett magnetlager för 12V-applikationer genom att konstruera lagerdelen och göra 
modeller över magnetlagret. Granström har även föreslagit olika regulatorer.  
 
Detta examensarbete är en fortsättning på Marcus Granströms pågående examensarbete. Det 
lager som denna rapport handlar om är ett lager som är passivt radiallagrat med aktiv 
axialstyrning. Permanentmagneter stabiliserar rotorn i radialled vilket medför att lagret blir 
instabilt i axialled och vill skjuta iväg i denna riktning. Önskvärt vore att även stabilisera 
magnetlagret med permanentmagneter i axialled. Men eftersom detta inte är möjligt måste lagret 
istället styras aktivt av elektromagneter i axialled.  
 
Slutmålet är en prototyp av magnetlagret där en positionssignal skickas till en processor som 
beräknar den styrsignal till elektromagneterna som krävs för att hålla rotorn svävande i en fix 
position. För att förstärka signalen från processorn så att lagret kan drivas behövs även en 
drivkrets.  
 
Lagret kan vara strömstyrt alternativ spänningsstyrt. I det spänningsstyrda fallet krävs en 
drivkrets i form av en spänningsförstärkare. Den modell som Marcus Granström tagit fram är en 
strömstyrd modell. Drivkretsen är en strömförstärkare som omvandlar styrsignalen från 
processorn till en tillräckligt hög ström för att driva lagret. Nedan visas en principskiss på hur ett 
magnetlager som är strömstyrt generellt fungerar. 
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Figur 1. Bilden visar en principskiss över ett strömstyrt magnetlager.  

Processorn beräknar m.h.a. en positionssignal från positionsmätaren en styrström. Strömmen får 
magnetlagret att alstra ett magnetfält. De magnetiska krafterna som uppkommer p.g.a. 
magnetfältet påverkar rotorns position. Eftersom processorn inte kan ge så höga strömmar som 
krävs för att driva lagret krävs även en strömförstärkare. 

2.2. Problembeskrivning 

Modellen ska analyseras för att ta reda på vad som skiljer verkligheten och modellen åt. Därefter 
ska modellen anpassas till verkligheten för att påvisa om det är möjligt att bygga en fungerande 
prototyp. Vidare ska hårdvarukrav och mjukvarukrav tas fram för magnetlagret som ska stå till 
grund för val av processor och övrig hårdvara.  
 
Två befintliga regulatorer som Marcus Granström föreslagit i sitt pågående examensarbete ska 
jämföras i fråga om strömförbrukning och snabbhet.  
 
I mån av tid ska en prototyp byggas och testköras. 
 

2.3. Metodbeskrivning 

Matlab används för att simulera modellen vid olika stegsvar och inverkan av störsignaler. För att 
ta reda på om det går att realisera magnetlagret modifieras modellen i Simulink så att den blir 
mer lik verkligheten. Därefter simuleras den nya modellen och slutsatser dras av resultaten.  
 
LabVIEW alternativt dSPACE är tänkta att användas för att läsa in insignaler och skicka ut en 
styrsignal som indirekt ska styra magnetfältets styrka.  
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3.Litteraturstudie Reglering av instabila system 
Denna litteraturstudie syftar till att undersöka vilka regulatorer som idag används vid reglering 
av instabila system och specifikt för magnetlager. Syftet med litteraturstudien är att få nya 
uppslag till regulatorer som kan implementeras för att se om dessa förbättrar systemets 
egenskaper.  
 
P.g.a. att författaren till detta arbete inte hittat/lyckats få tillgång till litteratur om reglering av 
magnetlager specifikt, undersöks istället vilka sorters regulatorer som tidigare använts för att 
reglera instabila system i allmänhet.  
 

3.1. Exempel på instabila system 

Instabila system karaktäriseras av att de divergerar från sitt begynnelsetillstånd om de lämnas åt 
sig själva. Ett enkelt exempel på ett instabilt system är en inverterad pendel. Om den inte hela 
tiden balanseras så faller den. Andra exempel på instabila system är att försöka backa en bil med 
ett släp. Minsta avvikelse i kursen kan få släpet att driva rejält åt sidan. Det enda sättet att hålla 
ett instabilt system vid sitt börvärde är genom att använda återkoppling [6] och [1]. 
 

3.2. Reglersystemets uppgifter 

Alla reglersystem kan sägas ha två viktiga uppgifter oavsett applikation. Dels ska regulatorn 
klara av att kompensera för störningar så att det inte får för stor inverkan på systemet. Regulatorn 
ska snabbt upptäcka och justera för stora skillnader mellan referenssignalen (det önskade värdet) 
och den reglerade storheten (det verkliga värdet). Den andra viktiga funktionen som ett 
reglersystem ska ha är att snabbt kunna följa förändringar i referensvärdet [1] och [6].  
 
För att göra en så bra regulator som möjligt krävs att man analyserar det specifika 
reglerproblemet för att se vilken egenskap som är viktigast. Tag som exempel fallet med den 
inverterade pendeln. Önskas stabilitet av en viss position är det kompensering av störningar som 
är viktigast. Ligger intresset istället i att röra pendeln enligt ett givet mönster är det följsamhet av 
referenssignalen som är viktigast [1]. I fallet med magnetlagret är referenssignalen konstant, 
varför det endast är den första uppgiften som är av intresse. 
 
I [7] undersöks vilken typ av reglering som krävs för ett instabilt system där styrsignalen 
saturerar. Stabiliteten har högsta prioritet. I andra hand kommer följsamheten av en föränderlig 
referenssignal. Referenssignalen kan ibland förstöra den rådande stabiliteten, t.ex. om signalen 
har för hög amplitud. Referenssignalens betydelse bör därför begränsas så att stabiliteten kan 
garanteras. 
 

3.2.1.Vilka signaler ska behandlas i systemet? 
Vilka signaler som mäts och återkopplas i ett system beror på vad som ska regleras och styras. I 
fallet med den inverterade pendeln mäts positionen när man önskar stabilitet av en viss position. 
Önskas däremot att pendeln ska förflytta sig från ett horisontalläge till ett vertikalt läge kan det 
vara fördelaktigt att styra vinkelhastigheten istället. Detta för att pendeln inte ska ha någon 
hastighet kvar (slå över) när den nått sitt vertikala läge [7].  
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3.3. Den enklaste styrsignalen 

Antag att systemet som ska regleras ges av Ekvation 1. Ekvationen är en rad 
differentialekvationer som är skriven på matrisform, s.k. tillståndsform. x är tillståndsvektorn 
(utsignalerna) och u är insignalerna [1]. Om alla ingående delar av x inte kan mätas, kan dess 
värden istället skattas. 
 

uBxAx ⋅+⋅=
•

 
Ekvation 1 

Antag att styrlagen är 
xLu ⋅−=  

Ekvation 2 

Då ges det slutna systemet av Ekvation 3. 

xLBAx ⋅⋅−=
•

)(  

Ekvation 3 

 
Vektorn L kan tas fram på många olika sätt, bl.a. med hjälp av LQ-optimalreglering. Metoden 
ger en bra intuitiv tolkning av systemet. LQ-designen ger två viktningsmatriser Q och R. Q 
används för att lokalisera straffvikten för de olika tillstånden och R används för att vikta 
styrsignalen [2].  
 

3.4. Hur bra regulator kan man göra? 

Innan man sätter igång och beräknar en regulator med god följsamhet av referenssignalen kan 
det vara en god idé att ta reda på vad man kan förvänta sig av det linjära slutna systemet. Hur väl 
systemet fungerar kan mätas genom att titta på bandbredden för det slutna systemet givet en viss 
fasmarginal eller åtminstone acceptabel fasmarginal. 
 
Antag ett reglerat linjärt system med överföringsfunktionen G(s) och regulatorn C(s). Då ges 
kretsens överföringsfunktion av Ekvation 4. 
 

)()()( sCsGsL ⋅=  

Ekvation 4 

Kretsen är sluten med negativ återkoppling. Genom att göra en bodeplot över L(s) kan man ta 
reda på information om det slutna systemets egenskaper [7]. 
 

3.5. Olika typer av regulatorer för att reglera den inverterade 
pendelns position  

 
3.5.1.Rate limiter controller 

Nedan ges två metoder för att lösa servoproblemet, båda är varianter av Rate limiter 
controller(=frekvensbegränsande regulator). 

 

Metod1 
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Styrsignalen ges av en faktor multiplicerat med skillnaden mellan referenssignalen och den 
reglerade storheten. 

)( xrLu −=  

Ekvation 5 

u=styrsignal, r =referenssignal, x = den reglerade storheten och L är en konstant.  
Den största styrkan för denna metod är enkelheten. Den är lätt att förstå och implementera och 
metoden är därför mycket använd. En nackdel med metoden är att det inte går att avgöra om det 
är referenssignalen eller den återkopplade signalen som ändrats. Det går heller inte att se om 
störsignalerna kom från referenssignalen eller den återkopplade signalen. 
 
Metod 2 
 
En annan metod för att lösa servoproblemet är en kombination av framkoppling och 
återkoppling, [7] refererar till Åström och Wittenmark (1997). Strukturen kallas “two degree of 
freedom controller” och är en regulator med två frihetsgrader. Den består av en framkoppling 
och en återkoppling. Återkopplingen har till uppgift att ta bort effekterna av störningar, 
osäkerheter i modellen, processvariationer etc. Det är också återkopplingen som bestämmer 
systemets robusthet [7].  
 
Framkopplingen är ämnad för att systemet bättre ska kunna följa en referenssignal. 
Framkopplingen har två uppgifter. Dels ska den generera en framkopplingssignal och dels ska 
den generera ett förväntat tillståndssvar för den givna referensbanan. Framkopplingssignalen 
driver systemet till den bestämda positionen. Om modellen var identisk med det verkliga 
systemet skulle det räcka med framkoppling. Eftersom det aldrig är fallet återkopplas signalen så 
att skillnaden mellan den förväntade positionen och den verkliga positionen ska minska. 
Återkopplingen löser problemet med att verkligheten och modellen skiljer sig åt [7]. 
 
Sådana här strukturer har fördelarna att de skiljer på servoproblemet och stabilitetsproblemet. 
Detta möjliggör att regulatorerna för att lösa de båda problemen kan få olika egenskaper. 
Framkoppling är till för att kunna följa referenssignalen och återkopplingen är en försäkring för 
att erhålla robusthet även då osäkerheter och störningar råder [7].  
 
Den här modellen kanske inte följer referenssignalen på bästa sätt. Modellens styrka är istället att 
de två olika reglerproblemen separeras[7].  
 
Stabilitet är en egenskap av lösningarna till en differentialekvation eller en mängd 
differentialekvationer. Det har två viktiga konsekvenser. Ett system kan generellt inte 
klassificeras som stabilt eller instabilt. För det andra måste ekvationerna beaktas i samband med 
initialvärdena. Linjära system är dock ett undantag. För linjära system är stabilitet en egenskap 
av systemet självt samt dess lösningar. Den här utmärkelsen är kritisk. I fallet med pendeln 
betyder det att referenssignalen kan göra systemet instabilt [7]. 
 
Med en alltför stor referenssignal kommer insignalen att saturera vilket gör systemet instabilt. Ett 
sätt att försöka lösa detta på är genom att filtrera referenssignalen.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att fördelarna med denna regulator är att den är enkel och känns 
intuitiv. Regulatorn kräver heller inte mycket kunskap om systemet, vilket också kan vara en 
fördel. Nackdelen är att den inte nödvändigtvis ger en global stabilisering. Regulatorn kan ställas 
in så att den följer en referenssignal med en speciell storlek på stegen bra. Men regulatorn 
misslyckas då att stabilisera systemet för större steg [7].  
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De nyss nämnda regulatorerna löser inte problemet med saturerande insignal. Ett stort steg i 
referenssignalen kommer leda till instabilitet. Ett sätt att komma tillrätta med problemet är enligt 
[7] att införa ett filter för referenssignalen. En (rate limiter= frekvensbegränsare) presenteras 
enligt [7] av Rundquist (1997). Den begränsar inte bara frekvensen utan filtrerar också 
referenssignalen. Strategin kan implementeras genom att sätta maxfrekvensen tillräckligt låg. 

 
Enligt [7] är en bättre idé att låta frekvensbegränsningarna ändras med pendelns tillstånd.  
 

3.5.2.Reference governor 
Ett annat sätt att komma runt problemet med saturering är att filtrera referenssignalens värde 
baserat på maximal tillåten utsignal. Denna regulatortyp kallas “the reference governor”, [7] 
refererar till Tan(1991)och Gilbert(1994).  

3.5.3.Cascade saturation controller  
Strategierna innan har alla gått ut på att undvika saturering. Så en intressant fråga är därför vad 
som händer om man tillåter saturering? Cascade saturation controller är en regulator som tillåter 
saturering av insignalen. [7] har undersökt hur denna regulator klarar att reglera den inverterade 
pendeln. Det visade sig att stabila och instabila regioner i fasplanet erhölls. Observationer har 
gjorts som visat att en saturerande insignal inte nödvändigtvis leder till instabilitet. Det visade sig 
också att de stabila regionerna var betydligt större för systemet när det tillät saturerande 
insignaler mot när systemet hade satureringsgränser.  
 

3.6. Sammanfattning och diskussion kring de olika regulatorerna 

3.6.1.Rate limiter controller 
Denna regulator baseras på ett heuristiskt resonemang. Fördelarna är att den är enkel och känns 
intuitiv. Regulatorn kräver heller inte mycket kunskap om systemet, vilket också kan vara en 
fördel. Nackdelen är att den inte nödvändigtvis ger en global stabilisering. Regulatorn kan ställas 
in så att den följer en referenssignal med en speciell storlek på stegen bra. Men regulatorn 
misslyckas då att stabilisera systemet för större steg [7]. 

 
3.6.2.Reference governor 

Denna regulator strävar efter att undvika saturering genom att filtrera referenssignalen. Denna 
regulator ger global stabilitet vilket gör den mycket intressant. Teorin om tillåten saturering är 
också attraktiv eftersom den är så generell. Den är applicerbar på många olika begränsade linjära 
system. Simuleringar som [7] har gjort visar att regulatorn klarar av att följa referenssignalen 
mycket väl. Nackdelen är att den bygger på att man kan förutse systemets beteende långt fram i 
tiden. Det blir ett stort problem om modellen och verkligheten skiljer sig mycket åt. 

 
3.6.3.Cascade saturation controller 

Denna metod undersöker systemets egenskaper när det har en saturerande insignal. Denna 
regulator ger ett globalt stabilt system för det slutna systemet. Denna regulator har minst två 
nackdelar. Dels kräver den mycket kännedom om systemet. För det andra är den inte generell. 
En viktig del av designandet av en sådan regulator är analys av fasplanet av det begränsade 
systemet. Denna analys måste göras för varje system som ska regleras. Den fungerar dåligt på 
system av högre ordningen [7]. 
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3.7. Alternativa reglerstrukturer  

P.g.a. att författaren till detta examensarbete inte hittade så mycket fakta om olika regulatorer för 
instabila system undersöktes även reglerstrukturer rent allmänt för att se om detta kan ge några 
nya uppslag.  
 
Nedan följer några vanliga typer av reglerstrukturer som alla är hämtade ur [1].  
Ofta finns det fler signaler i ett system som går att mäta än utsignalen. Om man gör mätningar av 
dessa signaler bör regleringen kunna bli bättre. Kaskadreglering och framkoppling är två 
exempel på detta. Även Otto-Smith-regulatorn för system med tidsfördröjningar tas upp. 
 

3.7.1.Framkoppling 
Istället för att försöka eliminera effekten av störningar kan en idé istället vara att mäta dessa och dra nytta 

av den erhållna informationen. Antag att en process är störd av en störsignal, se 
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Figur 2 nedan. 
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Figur 2 visar en modell över en process som störs av en störsignal. 

Genom att framkoppla systemet kan inverkan av störsignalen helt elimineras förutsatt att 
regulatorn konstrueras rätt. Nedan visas ett blockschema för framkoppling. v är störsignal och Ff 
är regulatorns framkopplingsdel. G1 och G2 är delprocesser och H är en modell av delprocessen 
G1. 
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Figur 3 visar ett system med framkoppling. Tanken är att vetskap om störsignalen utnyttjas för att 

kompensera för störsignalen så att dess inverkan kan elimineras. 

Den nya utsignalen blir  
VHGFGy f )( 12 +⋅=  

Ekvation 6 

Om  
01 =+⋅ HGFf  

Ekvation 7 

 så elimineras inverkan av störningarna helt. Detta ger att  

1G
HFf =  

Ekvation 8 

En nackdel med framkoppling är att det framräknade Ff kan vara svårt att implementera. 
Skillnader mellan det verkliga systemet (G1) och modellen av det (H) gör att störsignalen inte 
helt kan elimineras. Ett annat problem kan vara att om Ff innebär en derivering så kanske detta 
bara kan göras approximativt, störningen elimineras inte helt. Framkopplingen är känslig för 
parametervariationer i systemet och kräver god kunskap om systemet. Fördelen med 
framkoppling är att den börjar motverka effekten av störningarna innan de fått utslag i systemet. 
Eftersom framkoppling inte kan göras perfekt i praktiken måste den kompletteras med 
återkoppling [1]. 
 

3.7.2.Kaskadreglering 
Antag att vattennivån i en tank önskas regleras. Vattentanken kan delas in i två delprocesser, dels 
inflödet i tanken som kan regleras och dels vattennivån i tanken som kan regleras, se Figur 4.  
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Figur 4 visar en modell över en vattentank vars vattennivå önskas regleras. 

Genom att inte bara mäta vattennivån i tanken utan också inflödet till tanken kan en struktur 
byggas upp där båda utsignalerna används för att reglera vattennivån, se Figur 5. 
Kaskadregleringen bygger på att den inre kretsen (Regulator R1 tillsammans med delprocessen 
G1) är mycket snabbare än den yttre kretsen (delprocessen G2 och Regulator R2). I 
vattentanksanalogin motsvaras detta av att flödet i inloppet går att regleras mycket snabbare än 
vattennivån i tanken [1].  
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Figur 5 visar en modell över en vattentank där vattennivån regleras med hjälp av kaskadreglering.  

I fallet med magnetlagret går strömmen att reglera betydligt snabbare än positionen. 
Kaskadreglering skulle därför kunna vara en tänkbar reglerstruktur. Nackdelen är att både ström 
och position måste mätas istället för att bara mäta position. 
 

3.7.3.Otto-Smith-Regulatorn 
Otto-Smith-regulatorn är specialdesignad för system med tidsfördröjningar. Antag att det system 
som ska regleras har formen . Tillvägagångssättet är att först konstruera en fungerande 
regulator som ska fungera om systemet inte har några tidsfördröjningar, se Figur 6.  

sTsG −)(
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Figur 6 visar ett system med regulator som fungerar utan tidsfördröjningar 

 
Lägg därefter till en kompensering för tidsfördröjningen i regulatorn, se Figur 7.  
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Figur 7 visar ett system med tidsfördröjning som regleras m.h.a. en Otto-Smith-regulator.  

 
Överföringsfunktionen för Otto-Smith-regulatorn blir:  

GFe
F

sT ⋅⋅−+ − )1(1
 

Ekvation 9 

Överföringsfunktionen från r till y blir:  
sTe

GF
GF −⋅
⋅+

⋅
1

 

Ekvation 10 

Systemet får samma dynamik som systemet i Figur 6. Däremot kan känslighetsegenskaper och 
robusthet ändras. En nackdel är att man måste känna till G för att kunna bygga regulatorn [1].  
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4.Lågpassfilter 
Mätsignalen från positionsgivaren ska tas in i mikrokontrollern för att användas i beräkningarna 
för styrsignalen. Men mikrokontrollern kan inte ta in signalen kontinuerligt utan läser in 
mätsignalen med ett visst tidsintervall. Signalen måste sedan A/D-omvandlas för att 
mikrokontrollerna ska kunna använda signalen i beräkningarna. Av detta kommer följdfrågan: 
hur ofta måste mikrokontrollern läsa in värdena för att inte för mycket information om 
mätsignalen ska gå förlorad? Kombinationen mätbrus och sampling gör att mätsignalen ofta 
måste filtreras (genom ett lågpassfilter) innan den tas in i mikrokontrollern.  
 

4.1. Hur verkar ett lågpassfilter? 

Mätbrus kommer p.g.a. aliaseffekten att felaktigt att tolkas som låga frekvenser. De måste därför 
elimineras före sampling. Det exakta värdet i samplingsögonblicket är slumpmässigt (beroende 
på mätbrusets variation) och kanske inte representativt för mätsignalen. För att reducera denna 
”slumpmässiga” variation medelvärdesbildar lågpassfiltret signalen så att det inte spelar så stor 
roll när värdena samplas [1].  
 

4.2. Val av samplingsintervall 

Vid samplad reglering försämras stabilitetsmarginalen. Stabilitetsmarginalerna blir också sämre 
ju större samplingsintervallet är. Ur reglerteknisk synpunkt är det m.a.o. bra att sampla så ofta 
som möjligt. Detta leder dock till praktiska problem såsom belastning på datorn och slitage på 
ställdonen. Även numeriska problem kan uppkomma vid alltför snabb sampling. A/D-
omvandlaren har begränsad upplösning, det går inte att mäta hur små skillnader som helst, så det 
är inte meningsfullt att sampla alltför ofta. Sammanfattningsvis kan sägas att en så långsam 
sampling som möjligt önskas utan att stabilitetsmarginalen försämras alltför mycket [1].  
 
Om den nominella skärfrekvensen är ωc blir försämringen i fasmarginalen maximalt ωc·Ts 
radianer enligt tumregeln. Om man vid designen tagit till en marginal så att man kan tåla 20 
graders fasförsämring (0.35 rad) får man följande riktmärke vid val av samplingstiden (Ts) [1]. 

       35.0=⋅Tscω  

Ekvation 11 

c

Ts
ω
35.0

=  

Ekvation 12 

Samplingsfrekvensen ges av: 

Tss
πω ⋅

=
2  

Ekvation 13 

Ekvation 12 insatt i Ekvation 13 ger:  

π
ω

ω
⋅
⋅

=
2
35.0 s

c  

Ekvation 14 

Vilket ger att: 
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sc ωω ⋅≈
20
1  

Ekvation 15 

Samplingsfrekvensen är ca 20ggr snabbare än skärfrekvensen d.v.s. ca 20 ggr bandbredden hos 
det slutna systemet. 
 
Nyquistfrekvensen ges av: 

2
s

n
ω

ω =  

Ekvation 16 

Alla frekvenser som är snabbare än Nyquistfrekvensen ωn (halva samplingsfrekvensen) kan 
uppfattas som (d.v.s. kan inte skiljas från) en långsammare frekvens som tillhör intervallet [0, 
ωn]. Detta fenomen brukar kallas aliaseffekten eftersom frekvensen uppträder under ”falskt 
namn”[1] och [2].  
 
Alternativt resonemang: 
Sampling innebär genomsnittlig extra fördröjning på Ts/2. Systemet ges av: 

2)(
Tss

esG
⋅−

=  

Ekvation 17 

Där T är intervallet som mätsignalen samplas med. Vid skärfrekvensen gäller att: 
 

2
arg)(arg 2 Ts

eiG c
Tsi

c

c ⋅−
==⋅

⋅⋅− ω
ω

ω

 

Ekvation 18 

 
Antag att vi kan tolerera 10 graders (=0.17 rad ) minskad fasmarginal. Då fås ωc·Ts=0.34. En 
vanlig tumregel är enligt [2]: 
 

5.015.0 <⋅< Tscω  

Ekvation 19 

 
Vikning 
En analog signal med frekvensen ±ω ger efter sampling med frekvensen ωs upphov till 
aliasfrekvenserna ±ω + k·ωs där k är ett heltal. Aliasfrekvensen i intervallet [0,ωn] kallas den 
fundamentala aliasfrekvensen. Signalspektrat viks över nyquistfrekvensen [2]. 
 
 

4.3. Vilken ordning och typ av filter bör användas?  

Det finns olika standardiserade filter av lågpasstyp t.ex. Butterworth, Bessel och Chebyshev. 
Ibland kan ett första ordningens filter vara tillräckligt [1]och [5]. De olika filterna har olika 
egenskaper och därför olika användningsområden. Besselfilter används för att filtrera bort en 
signal utan att skada vågformen. Besselfiltret är bra på det därför att filtret inte ger några pikar i 
utsignalen. Chebyshev filtret är bra om ett brantare filter än Bessel önskas. Nackdelen är att 
Chebyshevfiltret har en ojämn amplitud innan brytfrekvensen. Butterworth filtret används när en 
jämn spänning för alla frekvenser är önskvärd [4]och [5]. Nedan visas de olika filterna. 
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Figur 8 visar de olika filternas brytförmåga för olika amplituder och frekvenser. Chebyshev motsvaras av 
den svängiga kurvan. Bessel motsvaras av den kurva som slutar längst bort till höger. Butterworthfiltret 

motsvaras av den mellersta kurvan.  

En annan enkel lösning är ett femte ordningens filter bestående av två andra ordningens aktiva 
filter i serie och ett passivt RC-filter. Om de två aktiva filterna utformas som Butterworth-filter 
fås en slät frekvenskaraktäristik och ett enkelt komponentval [3].  

4.4. Vilken brytfrekvens bör väljas?  

 

Figur 9 visar vilka frekvenser ett idealt filter (kurva B) kan bryta samt vilka frekvenser ett vanligt filter 
brukar kunna bryta i verkligheten (kurva A). 

Det gäller att alla frekvenser över fs/2 (Nyquistfrekvensen) ska dämpas så att de blir mindre än 
1/2 LSB(least significant bit or least significant byte (computing)) i A/D-omvandlarens resultat, 
d.v.s. 1/2·2-N, där N är antalet bitar i A/D-omvandlaren. Idealt är brytfrekvensen exakt lika med 
halva samplingsfrekvensen (kurva B i Figur 9), men det kräver ett filter av oändligt hög ordning. 
I verkligheten får man nöja sig med ett filter mer likt kuva A i Figur 9. Frekvenser mellan fc och 
fs/2 kommer fortfarande att märkas, men de kommer att vara dämpade och fasförskjutna. Denna 
del av kurvan är inte så användbar och önskas därför göras kort [3]. 

Ju brantare filter som önskas ju högre ordningens filter krävs. Ett andra ordningens filter kan fås 
genom att seriekoppla två stycken filter av första ordningen, ett tredje ordningens filter kan 
erhållas genom att seriekoppla 3 stycken RC-filter o.s.v. Om ett filter har en branthet på 20 
dB/dekad (10ggr förstärkning av frekvensen) så får en seriekoppling av två sådana filter en 
branthet på 40 dB/dekad. Tre seriekopplade filter ger således 60 dB/dekad o.s.v. [5].  
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Nedan följer beräkningsgången för att ta reda på vilket ordningens filter som behövs. Antag att 
filtrets ordning är n. Då kan vi approximativt beräkna brytfrekvensen fc ur nedanstående 
ekvation.  
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Ekvation 20 

Om fc löses ut ur Ekvation 20 erhålls Ekvation 21.  

n
nN

sc ff
)1(

2
++

−
⋅=  

Ekvation 21 

[3] föreslår en arbetsgång enligt följande för att ta fram ett aliasfilter: 

• Bestäm önskad samplingsfrekvens fs.  
• Välj filterordning n.  
• Välj RC.  
• Simulera filtret och se på Bode-diagrammet så att dämpningen uppfyller fs/2 ≤ 2-N-1..  
• Justera RC tills kravet är uppfyllt.  
• Om fc blir för liten, välj högre filterordning eller högre samplingsfrekvens.  

 

Passiva filter består av serie och/eller parallellkopplade resistorer, spolar och kondensatorer. RC-
filter är filter som är byggda med resistorer och kondensatorer och RL-filter är byggda med 
resistorer och spolar. RC-filter är mer noggranna och tar mindre plats enligt [5]

Brytfrekvensen (fc) för ett lågpass RC-filter beräknas genom Ekvation 5 [5]. 

RCfc ⋅=
π2
1  

Ekvation 22 

4.5. Konstruktion av lågpassfilter 

Den önskade samplingsfrekvensen är ca 1KHz (fs=1000), se vidare kap 8.1. Filterordningen väljs 
till första ordningens filter eftersom det är den enklaste formen av filter. Antalet bitar i A/D 
omvandlaren beror på processorn men antas här till 10 bitar i brist på fakta. Dessa värden insatta 
i Ekvation 21 ger att brytfrekvensen fc kan beräknas till 0.2441. fc=0.2441 insatt i Ekvation 22 
ger att RC=1.5240. Resistansen kan t.ex. väljas till 1 M ohm och kapacitansen till 1.53 µ farad.  
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5.Beskrivning av befintlig magnetlagermodell 
I litteraturen är det inte entydigt vad orden lager och magnetlager syftar på. Magnetlager syftar 
oftast till hela systemet medan lager kan användas lite slarvigt istället för magnetlager eller för 
att beskriva mekaniken.  
 
I denna rapport syftar lager endast till rotor, stator och elektromagneter, medan magnetlager 
syftar till hela systemet, d.v.s. lager, regulator, drivkrets och positionsmätare. 
 
En av magnetlagermodellerna som Marcus Granström tagit fram är modell PID3. PID3 är den 
enklaste modellen och författaren har därför valt att utgå ifrån denna modell. 
Magnetlagermodellen är strömstyrd och den föreslagna regulatorn är en PID-regulator. Modellen 
består av regulator, lager, drivkrets och positionsmätare. Hur de olika delarna är 
sammankopplade visas nedan i Figur 10. I kap 11 och 12 behandlas en alternativ regulator till 
PID-regulatorn, även denna är föreslagen av Marcus Granström.  
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Figur 10 visar den befintliga modellen över magnetlagret, modell PID3, som Marcus Granström tagit fram.  

 
Regulatorn beräknar en styrsignal som gör att lagret alstrar ett magnetfält som i sin tur får rotorn 
att röra sig. Styrsignalen baseras på referensvärdet och positionssignalen från positionsmätaren. 
Strömförstärkaren omvandlar styrsignalen från regulatorn till ström.  
Magnetlagret kan beskrivas av följande överföringsfunktion, se bilaga A för Maplekod. 
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Ekvation 23 

Nedan beskrivs de ingående delarna var och en för sig. 
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5.1. Strömförstärkare eller spänningsförstärkare? 
Lagret kan antingen vara strömstyrt eller spänningsstyrt. Om lagret är strömstyrt krävs en strömförstärkare 
för att omvandla styrsignalen till en tillräckligt kraftig ström för att driva lagret. För det strömstyrda fallet 

kan lagret modelleras enligt Figur 11 [8]. Om lagret är spänningsstyrt krävs istället en spänningsförstärkare 
för att omvandla styrsignalen till en spänning. Lagret kan i spänningsfallet modelleras enligt 
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Figur 20 [8]. 
 
Induktansen i den magnetiska spolen kommer bibehållas under snabba förändringar av 
strömmen. Detta leder till att förstärkaren måste kunna ge höga spänningar när strömmen ändras 
snabbt. I det spänningsstyrda fallet inkluderas spolens induktans L och resistans R i modellen 
vilket leder till en bättre modell av verkligheten. Spänningsfallet som orsakas av induktansen ges 
av Ekvation 24. 
 

dt
diLuL =  

Ekvation 24 

Spänningsfallet som orsakas av lindningens resistans ges av Ekvation 25. 
⋅

⋅++⋅= xK
dt
diLiRu uR  

Ekvation 25 

Den totala spänningen ges av Ekvation 26. x är lagrets position och Ku är spänning-
hastighetskoefficienten, se vidare kap 8.2. 

⋅

⋅+⋅+⋅= xK
dt
diLiRu u  

Ekvation 26 

 
Fördelarna med ett spänningsstyrt system är att det är en bättre modell av verkligheten vilket 
leder till högre robusthet. En av nackdelarna med det spänningsstyrda systemet är att det är ett 
system av åtminstone andra ordningen. Detta betyder att en PD-regulator inte räcker. Strömstyrt 
system har fördelarna att det är en enklare modell som oftast är tillräckligt noggrann. Regulatorn 
kan vara en enkel PD eller PID-regulator [8].  
 
I denna rapport behandlas i huvudsak det strömstyrda fallet eftersom de modeller som författaren 
erhållit från Marcus Granström varit strömstyrda. I kap 8 behandlas även det spänningsstyrda 
fallet i syfte att undersöka hur en bättre modell av verkligheten påverkar systemets egenskaper.  
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5.2. Strömstyrd lagermodell 

Lagret består av rotor, stator, permanentmagneter och elektromagneter. Insignalen till lagret är 
strömmen till spolen. Desto högre ström desto starkare magnetfält bildas i spolen.  
Arbetspunkten A för magnetlagret definieras som den punkt där rotorns position är konstant lika 
med det önskade värdet. F ges av tangenten av den magnetiska kraften som funktion av 
strömmen vid arbetspunkten A. Ki är kraft-strömfaktorn och i är strömmen. Sambandet mellan F, 
i och Ki ges av Ekvation 27, [8]. 
 

iKkonstxiF i ⋅== .),(  

Ekvation 27 

Magnetfältet ger upphov till en kraft som vill påverka rotorns position. Om F är tangenten av den 
magnetiska kraften som funktion av en konstant ström vid arbetspunkten A så fås Ekvation 28 
[8].  

xKkonstixF s ⋅== .),(  

Ekvation 28 

Ks är kraft-positionsfaktorn, även kallad negativa lagerstyvheten. Förhållandet mellan Ks och 
lagerstyvheten bestämmer systemets robusthet. x är positionen. Integreras magnetlagerkraften två 
gånger fås rotorns position. Nedan visas modellen över lagret, se Figur 11.  

rotorns 
hastighet

v

rotorns 
acceleration

a

magnetisk kraft 
som beror på

 strömmen i spolen
och rotorns position

F
1

pos

störsignal
v

Ks

Ks
Kraft-positionsfaktorn

1
s

Integrering 

1
s

Integrering

1/m

1/(rotorns  massa)

Ki

Kraft-ströms-
faktorn

Ki

1

i

 
Figur 11 visar en modell över lagret. Strömmen i spolen gör att det alstras ett magnetfält som påverkar 

rotorns position. Rotorns position ger också upphov till en magnetisk kraft 

 
Den ovan beskrivna modellen är en approximativ modell över lagret som inte tar hänsyn till 
resistansen eller induktansen i elektromagneterna i lagret. Systemet kan beskrivas med följande 
ekvation 

ssm
KyvKuy si

111)( ⋅⋅⋅⋅++⋅=  

Ekvation 29 

Ekvation 29 ger att överföringsfunktionen för den approximativa lagermodellen ges av Ekvation 
30. 
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Ekvation 30 

Polerna ges av nämnaren till Ekvation 30, d.v.s. Ekvation 31 vilket ger Ekvation 32 och Ekvation 
33. 

02 =−⋅ sKsm  

Ekvation 31 
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Ekvation 32 
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5.3. Regulator 

Den av Marcus Granström föreslagna regulatorn är en PID-regulator, se Figur 12. Insignalen till 
regulatorn är skillnaden mellan referenssignalen och positionssignalen. Utsignalen är strömmen 
som ska alstra magnetfältet i spolen. 

1

styrsignalen är en ström
 som ska få elektromagneterna 

att alstra ett lagom 
starkt magnetflt 

u

Summering

P

P-del

I

s

I-del

du/dt

D-del

D

1

Skillnaden mellan
 önskad spänning och
 verklig spänning.

 Spänningarna 
motsvaras i båda fallen

 av en position.

 
Figur 12 visar en modell över regulatorn. Regulatorn beräknar m.h.a. skillnaden mellan positionssignalen 
och referensvärdet en styrsignal till elektromagneterna i lagret. Strömmen ska få elektromagneterna att 

alstra ett lagom starkt magnetfält för att få rotorn att flyttas eller stanna i önskad position. 

 
Regulatorns överföringsfunktion ges av nedanstående ekvation 

sD
s
IPG pid ⋅++=  

Ekvation 34 

5.4. Positionsmätare 

I Figur 13 visas hur positionsmätaren är modellerad. Positionsmätaren motsvaras av en konstant 
som skalar om positionen till en spänning och kan beskrivas av nedanstående ekvation.  

400005.2))8000(8000( =⋅−−=pmK  

Ekvation 35 
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Figur 13 visar modellen över positionsmätaren. 

5.5. Magnetlagermodellens överföringsfunktion 

Utvecklas överföringsfunktionen för magnetlagret (Ekvation 23) fås Ekvation 36, se bilaga A för 
Mapleberäkningar. 
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⋅⋅⋅++⋅
=  

 
Ekvation 36 
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6.Reglerkonstruktion 

6.1. Polplacering 

Polplacering innebär att regulatorns parametrar P, I och D översätts som funktion av alfa, omega 
och zeta, tre parametrar som direkt kan relateras till polernas placering. Nedan beskrivs 
polplaceringen för modell PID3 utförd med ledning av [9]. 
 
Den karaktäristiska ekvationen för ett tredje ordningens slutna system ges av nedanstående 
ekvation. 

0)2)(( 22 =+⋅⋅⋅+⋅+ ωωζωα sss  

Ekvation 37 

Polerna till systemet ges av Ekvation 38 till Ekvation 40.  
ωςς )1(1 2 −+−=pol  

Ekvation 38 

ωςς )1(2 2 −−−=pol  

Ekvation 39 

ωα ⋅−=3pol  

Ekvation 40 

Zeta bestämmer vinkeln till origo för pol2 och pol3. Z väljs till ett. Detta medför att avståndet till 
polerna ges av Ekvation 41 och Ekvation 42. 

ζ
ω

−
=

1pol  

Ekvation 41 

Den tredje polen väljs dubbelt så snabb som pol1 och pol2. 

ω
α 32 pol⋅−

=  

Ekvation 42 

Den karaktäristiska ekvationen för magnetlagermodellen ges av Ekvation 43: 
 

m
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Ekvation 43 

Ekvation 37 är lika med ekvation Ekvation 43. Detta ger att regulatorns parametrar kan beskrivas 
med Ekvation 44 - Ekvation 46, se bilaga A för Maplekod. 
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6.2. Polernas inverkan på strömmen, positionen och snabbheten 

För att ta reda på hur polernas placering påverkar strömförbrukning, positionsavvikelse, 
strömpikar och snabbhet simulerades modellerna med varierad polplacering. De två polerna som 
beror av zeta och omega varierades mellan -100 och -1000. Den tredje polen som beror av alfa 
och omega valdes dubbelt så snabb som de andra två polerna. Referenssignalen var ett stegsvar 
som ökade från 0 till 4 volt (spänning motsvarande 0 till 0.1 mm) efter 0.1 sekund. Efter 0.3 
sekunder lades en störsignal på med förstärkningen 10. Simuleringstiden var 0.5 sekunder.  
 
Det maximala absolutbeloppet av strömmen mättes som ett mått på strömpikarna. Överslängen 
på positionen mättes som ett mått på positionsavvikelsen. Som mått på strömförbrukningen 
beräknades integralen av strömmen under simuleringstiden.  
 
Som ett mått på systemets snabbhet valdes att titta på skärfrekvensen. Skärfrekvensen lästes ut ur 
bodeplotten för det öppna systemet.  
 
Nedan visas resultatet från simuleringarna och skärfrekvensen avläst ur bodeplotten för det 
öppna systemet. Se bilaga A för polplaceringsberäkningar och bilaga B för Matlabkod för 
simuleringsförfarande mm. 
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 Maximal 

positions- 
avvikelse 
[%] 

Max|i| 
[A] 

Integral av 
strömmen 
[As] 

Skär-
frekvens 
[rad/s] 

Bandbredd 
[rad/s] 

Tid då 
positionen 
uppnått 
stabilitet 
[s] 

P1,P2= 
 -100 
P3 =-200 

170 20 4.6 70 610 0.19 

P1,P2= 
-200 
P3 =-400 

54 21 4.0 140 1010 0.14 

P1,P2= 
-500 
P3=-1000 

25 84 4.3 350 2600 0.12 

P1,P2= 
-1000 
P3=-2000 

22 300 4.8 710 5100 0.11 

Tabell 1 visar resultat från simuleringarna med varierade poler för modell PID3. 

Av ovanstående tabell kan utläsas att ju snabbare poler desto snabbare system och desto mindre 
positionsavvikelse. Strömpikarna blir högre ju snabbare systemet är. Den slutsats som kan dras 
av detta är att det inte går att hitta några poler som är optimala ur alla synvinklar. Höga 
strömpikar måste vägas mot ett snabbt och noggrant system. Tittar man på strömförbrukningen 
ser man att det går att hitta ett optimum för poler någonstans runt -200. I Tabell 2 och Tabell 3 
visas resultatet från simuleringar med poler optimerade på låg strömförbrukningen respektive 
låga strömpikar. 
 
Poler Maximal 

positions- 
avvikelse 
[%] 

Max|i| 
[A] 

Integral av 
strömmen 
[As] 

Skär-
frekvens 
[rad/s] 

Bandbredd 
[rad/s] 

Tid då 
positionen 
uppnått 
stabilitet 
[s] 

P1,P2= 
-157 
P3=-314 

78 15 4.1 110 860 0.15 

Tabell 2. Resultatet av simulering av modell PID3 med poler optimerade för så låga strömpikar som möjligt. 

 
Poler Maximal 

positions- 
avvikelse 
[%] 

Max|i| 
[A] 

Integral av 
strömmen 
[As] 

Skär-
frekvens 
[rad/s] 

Bandbredd 
[rad/s] 

Tid då 
positionen 
uppnått 
stabilitet 
[s] 

P1,P2= 
-215 
P3=-430 

49 23 4.0 150 1100 0.14 

Tabell 3. Resultatet av simulering av modell PID3 med poler optimerade på låg strömförbrukning. 
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7. Analys av ingående komponenter 
Modellen som Marcus Granström tagit fram är teoretisk och skiljer sig mycket från verkligheten. 
I detta kapitel kartläggs vilka skillnaderna är och om de är relevanta eller om de kan försummas. 
För att ta reda på vilka skillnaderna är mellan modellen och verkligheten analyseras alla 
komponenterna som magnetlagret är tänkt att bestå av. Därefter anpassas modellen i olika steg 
för att efterlikna verkligheten. Slutligen simuleras modellerna med och utan förändring för att se 
hur förändringen påverkat systemet. 

7.1. Hur systemet är tänkt att fungera 

Avståndsmätaren läser av rotorns position i förhållande till stator i y-led. Positionen omvandlas 
till en spänning som läses av i mikrokontrollern. Innan signalen A/D-omvandlas måste den 
passera ett lågpassfilter för att förhindra aliaseffekter. Processorn beräknar utifrån 
positionssignalen och det önskade värdet(referenssignalen) en styrsignal. Styrsignalen är en 
referensström som omvandlas till ström av en strömförstärkare. Strömförstärkaren driver 
elektromagneterna. Strömmen genom spolen får magnetfältet att ändra i styrka och får således 
rotorn att flyttas till önskad position. Nedan visas en figur över systemet. Förutom ovan nämnd 
hårdvara krävs även en spänningskälla för att driva mikrokontroller, positionsmätare och 
drivkrets. Det hela illustreras i Figur 14 nedan.  
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Figur 14 visar hårdvaran som magnetlagret är tänkt att bestå av och hur magnetlagret är tänkt att fungera. 

7.2. Analys av magnetlagrets komponenter 

7.2.1.Regulatorns begränsningar 
Regulatorn motsvaras i verkligheten av en processor. Den kräver en viss tid för att behandla och 
skicka in och ut data. I de simuleringar som har gjorts har allting skett kontinuerligt. Detta 
motsvaras av att allting kan ske oändligt snabbt och utan tidsfördröjningar. Men hur snabbt 
behöver allting ske i verkligheten för att stabiliteten ska kunna bibehållas? En tumregel säger att 
samplingsfrekvensen är ca 10-30 ggr skärfrekvensen eller 10-30 ggr snabbare än de slutna 
polerna. Skärfrekvensen uppmättes till 110 rad/s för poler optimerade på låga strömpikar 
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respektive 150 rad/s för poler optimerade på låg strömförbrukning, se Tabell 2 och Tabell 3. 
Detta motsvarar ca 690 Hz respektive 940 Hz och ger samplingsfrekvenser på ca 7-21 kHz 
respektive 9-27kHz. För att verifiera detta ska regulatorn diskretiseras och nya simuleringar 
göras. 
 
För att processorn ska hinna skicka ut en ny styrsignal tillräckligt ofta krävs också att 
exekveringstiden, tiden det tar att beräkna en ny styrsignal, är kortare än samplingstiden.  
Exekveringstiden beror på processorns prestanda och kan mätas upp först när processorn är vald. 
Exekveringstiden kommer inte att behandlas vidare i denna rapport. 
 

7.2.2.Positionsmätarens begränsningar  
Positionsmätaren omvandlar positionen till en spänning, vilket sker med en viss tidsfördröjning. 
Signalen läses sedan in med en viss frekvens av mikrokontrollern. Om positionssignalen varierar 
med en frekvens som är högre än samplingsfrekvensen är risken stor att systemet blir instabilt. 
Mätbrus med högre frekvenser än samplingsfrekvensen kan också inverka på positionssignalen 
så att systemet blir instabilt. Detta kan avhjälpas med ett RC-filter, se vidare kap 6 Lågpassfilter.  
 

7.2.3.Samspelet mellan processorn och positionsmätaren 
Positionsmätaren har begränsningar i form av noggrannhet och upplösning. Positionsmätarens 
upplösning ges av: 

X
U

upplösnig äatrepositionsm
ätarepositionsm Δ

Δ
=  

Ekvation 47 

Där ∆Upositionsmätare  är hur mycket utspänningen från positionsmätaren kan variera och ∆X är 
skillnaden mellan den största och den minsta positionen som avståndsmätaren kan mäta. 
 
Vidare måste positionssignalen variera mellan sådana värden att den kan läsas in av en 
mikroprocessor. Processorns A/D-omvandlares upplösning ges av:  

stegantal
UU

upplösning processor
bitarantal

processor
processor _2 _

Δ
=

Δ
=  

Ekvation 48 

∆Uprocessor är skillnaden mellan den maximala och den minimala spänningen som kan läsas in av 
processorn. Med antal_bitar avses hur många bitar A/D-omvandlaren har. Processorns 
upplösning mäts i enheten V/steg. Den totala upplösningen när processorn ska läsa in en 
positionssignal ges av nedanstående ekvation. 
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=
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Δ

Δ

==
_
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Ekvation 49 

Detta förutsätter att processorn klara av att läsa in de spänningsnivåer som positionssignalen har. 
Den totala upplösningen har enheten meter/steg.  
 
Om upplösningen är för låg kan det leda till att systemet blir instabilt. Eftersom varken 
processorn eller positionsmätaren är vald uppskattas samtliga värden för att få en uppfattning om 
upplösningens ungefärliga värde. 
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Antag att positionsmätaren kan mäta 0-1 mm och att positionssignalen då kommer att variera 
mellan 0-5 volt. Då blir positionsmätarens upplösning enligt Ekvation 47 5V/mm. Antag vidare 
att processorn har en 10-bitars A/D-omvandlare och kan läsa in en signal som varierar mellan 0-
5V. 10 bitar motsvaras av 210=1024 steg. Ekvation 48 ger att processorns upplösning blir 5/1024 
V/steg =0.0049 V/steg. Den totala upplösningen blir 0.98mikrometer/steg, se nedanstående 
ekvation. 
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Ekvation 50 

7.2.4.Lagrets begränsningar 
Lagret består av rotor, stator, permanentmagneter och elektromagneter. Elektromagneterna har 
en viss resistans och en viss induktans som inte tagits med i modellen. Genom att utöka modellen 
så att även dessa parametrar påverkar systemet fås en bättre modell av verkligheten, se vidare 
kap 5.1.  
 

7.2.5.Strömförstärkarens begränsningar 
Styrströmmen beräknas i verkligheten av en processor. Den kan inte ge så mycket ström som 
krävs för att alstra ett tillräckligt starkt magnetfält i lagret. Därför behövs en strömförstärkare 
som sköter detta. Strömförstärkarens viktigaste egenskaper är hur stora strömpikar den kan ge, 
hur mycket ström den kan ge kontinuerligt och hur snabbt spänningen kan ändras.  
 
Av ovanstående simuleringar kan utläsas att strömpikarna som kommer att krävas måste vara 
minst ca 23 A. Den kontinuerliga strömmen som kommer krävas är under uppstartstiden ca 2A. 
Uppstartstiden är den mest kritiska delen. Vid kontinuerlig drift förväntas strömförbrukningen 
vara lägre än under uppstartstiden. En hypotes om hur snabbt strömmen måste kunna ändras är 
att den måste ändras snabbare än processorns samplingsfrekvens, annars får styrsignalen 
försämrad inverkan på systemet. Hur mycket snabbare är lättast att simulera eller experimentellt 
pröva sig fram till.  
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8.Verklighetsanpassning av modellen 
Först anpassas modellen till processorns förutsättningar, regulatorn diskretiseras och förses med 
ett lågpassfilter för att förhindra mätbrusinverkan. Hänsyn till positionsmätaren tas genom att 
diskretisera positionsmätaren. Slutligen adderas lagrets induktans och resistans till modellen för 
att få en lagermodell som är mer lik verkligheten.  
 

8.1. Verklighetsanpassning av processor 

Modellen är tidskontinuerlig. Detta innebär att processorn kan läsa in och beräkna en ny 
styrsignal oändligt snabbt. I verkligheten sker detta med ett visst tidsintervall. Den samplingstid 
som krävs beräknades i kap 7.2.1 till ca 10KHz. För att verifiera att systemet förblir stabilt med 
denna inskränkning ska regulatorn diskretiseras och systemet sedan simuleras med den nya 
regulatorn.  
 
Åström och Hägglund [9] beskriver hur en PID-regulator kan diskretiseras. Med handledning av 
detta följer här en diskretisering av PID-regulatorn. PID-regulatorn ges av Ekvation 51. 

dt
tdeDdsseItePtu )()()()( ++⋅= ∫  

Ekvation 51 

P-del 
P-delen diskretiseras genom att P·e(t) ersätts med P·e(Ts). 
I-del 
I-delen ges av: 

∫=− dsseIty delI )()(  

Ekvation 52 

vilket ger att: 

eI
dt

dy delI ⋅=−  

Ekvation 53 

  
Denna ekvation kan approximeras på många olika sätt, framåtdifferens, bakåtdifferens, Tustins 
approximation och rampekvivalens. 
 
Framåtdifferens ges av Ekvation 54:  

)(
)()1(

neI
T

nyny

s

delIdelI ⋅=
−+ −−  

Ekvation 54 

Vilket ger följande uttryck för parametern I:  
)()()1( neTsInyny delIdelI ⋅⋅+=+ −−  

Ekvation 55 

Bakåtdifferens ges av Ekvation 56. 
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)1()(
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−− −−  
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Ekvation 56 

Vilket ger 
)1()()1( +⋅⋅+=+ −− neTsInyny delIdelI  

Ekvation 57 

Tustins approximationsformel är medelvärdet av bakåtdifferens och framåtdifferens. I-delen får 
följande approximationsformel med tustins approximation: 

2
)()1()()1( neneInyny delIdelI

++
+=+ −−  

Ekvation 58 

Tustins approximationsformel är den bästa men den kräver större beräkningar, mer minne och 
längre beräkningstid. Bakåtdifferens är bättre än framåtdifferens. Bakåtdifferens ger ett sampels 
fördröjning enligt Ekvation 57 och ger en tillräckligt god approximation. Därför väljs 
bakåtdifferens i min modell.  
 
D-delen 
Enligt Wittenmark, Åström och Årzén[10] så bör en ren deriveringsdel inte implementeras då 
den skulle ge en mycket hög förstärkning av mätbrus. Simuleringsresultat nedan visar att 
filterdelen är nödvändig vid digital implementering, se Figur 18 och Figur 19. För att förhindra 
detta införs en begränsning av förstärkningen av derivatordelen. Överföringsfunktionen 
approximeras enligt Ekvation 59: 
 

NsD
sND

N
sD

sDsD
+⋅

⋅⋅
=

+
⋅

⋅
≈⋅

1
 

Ekvation 59 

Nedan visas modellen av PID-regulatorn med den nya D-delen. 
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Figur 15 visar den modifierade regulatorn som ska förhindra förstärkning av mätbrus. 

 
Överföringsfunktionen för den nya regulatorn blir: 
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Ekvation 60 

Överföringsfunktionen för magnetlagret ges av nedanstående ekvation. 
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Ekvation 61 

 
För att se om denna nya regulator medförde någon förbättring simulerades magnetlagermodellen 
med den gamla och den nya regulatorn, nedan visas resultatet. Enligt [10] kan N=20 ses som ett 
riktmärke, varför filterkonstanten valdes till 20 för denna simulering. Regulatorns parametrar 
valdes i båda fallen till de parametrar som beräknats fram då polerna optimerats på låg 
strömförbrukning för modellen med regulator utan filterdel. 
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Figur 16 visar resultatet av simuleringar för magnetlagermodellen med kontinuerlig regulator med och utan 
filter. Efter 0.1 sekund sker en förändring av referensvärdet och efter 0.3 sekunder så adderas en strösignal 

till systemet. De ljusa kurvorna motsvarar regulatorn utan filter och den svarta med filter. Strömpikarna blir 
högre för regulatorn med filtret men systemet blir å andra sidan snabbare på att följa en föränderlig 

referenssignal. I grafen syns däremot ingen större skillnad att bemöta en störsignal. 

I den översta grafen syns strömmen som funktion av tiden. Regulatorn med filter kräver högre 
strömpikar än regulatorn utan strömpikar. I den undre grafen syns positionen som funktion av 
tiden. Systemet med regulatorn med filtret blir snabbare på att följa en föränderlig referenssignal. 
Däremot syns ingen större skillnad när det gäller att bemöta en störsignal.  
 
Filterkonstanten varierades för att se hur detta inverkade på stegsvaren. Ju lägre filterkonstanten 
valdes ju svängigare blev strömkurvan och positionskurvan. För högre filterkonstanter än den 
valda krävdes högre och högre strömpikar medan systemet blev obetydligt snabbare.  
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Diskretiseringen av D-delen gjordes i Matlab med hjälp av kommandot c2d (continous to 
discrete). Tustins approximation valdes samt samplingstiden 1 ms, se bilaga D. 
 
s=tf(’s’); 
a=((D*s*N)/((D*s)+N)); 
b=c2d(a, 1e-3,Tustin);  
 

Nedan syns modellen för den diskretiserade PID-regulatorn. I-delen har approximerats med 
Euler bakåt, D-delen har approximerats med Tustin. 
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Figur 17 visar modellen över den diskretiserade regulatorn med filter som ska motverka mätbrus. D-delen 

som motsvaras av en ruta med frågetecken läser in D-delen som motsvaras av b, se Matlabkod ovan. 

 
Modellen simulerades före och efter diskretiseringen med varierade samplingsfrekvenser. För 
långsamma samplingsfrekvenser blev systemet instabilt. Ju snabbare samplingsfrekvenser desto 
bättre överrenstämde ström och positionskurvorna. Nedan syns resultatet av en simulering där 
samplingsfrekvensen har valts så låg som möjligt utan att systemet blev instabilt. 
Samplingsfrekvensen valdes till 1kHz. 
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Figur 18 visar resultatet av magnetlagersimuleringar med diskret respektive kontinuerlig regulator. Båda 
regulatorerna har filter i D-delen i regulatorerna. Samplingsfrekvensen valdes så låg som möjligt utan att 

systemet blev instabilt. Den ljusa kurvan motsvarar magnetlagermodellen med den diskreta regulatorn och 
den svarta motsvarar magnetlagermodellen med den kontinuerliga regulatorn 

Strömkurvorna och positionskurvorna före och efter diskretiseringen följer varandra mycket bra, 
stabiliteten kan bibehållas även för ett tidsdiskret system. Samplingsfrekvensen måste dock vara 
minst 1kHz. 
 
Modellen med den diskreta regulatorn simulerades både med och utan filter, resultatet visas i 
Figur 19. 
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Figur 19 visar simuleringsresultatet från magnetlagermodellen med diskretiserad regulator med och utan 
filter. Den ljusa kurvan motsvarar magnetlagermodellen med regulatorn med filter och den svarta är utan 

filter. 

 
För det diskreta systemet är filtret ett måste, annars svänger strömkurvan i det oändliga vilket 
leder till en mycket hög strömförbrukning och slitage på komponenter och lager. Även 
positionskurvan blir mycket svängig utan filter. 

8.2. Verklighetsanpassning av lagermodellen (=spänningsstyrd 
lagermodell)  

I den ursprungliga strömstyrda lagermodellen har det antagits att strömförstärkaren är ideal, 
därför har inte resistansen och induktansen tagits med i modellen. För att undersöka 
strömförstärkarens egenskaper adderas nu resistansen och induktansen till den ursprungliga 
lagermodellen. I [8] beskrivs hur resistansen och induktansen i lagrets spole kan modelleras i ett 
magnetlager. Modellen har modellerats efter denna beskrivning. Nedan visas modellen över 
lagret inklusive induktans och resistans. 
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Figur 20. Modell över lagret där inverkan av spolens induktans och resistans har tillkommit. 

 
Överföringsfunktionen för den nya modellen över lagret ges av Ekvation 63, se bilaga C för 
beräkningar.  
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Den karaktäristiska ekvationen har fyra poler. 

Antag att L=0 och R=0 för att kunna göra en polplacering. Då fås  
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L och R återfick sina värden. Därefter simulerades modellen med varierande poler som 
beräknades m.h.a. ovanstående polplacering. Nedan visas den modell som simulerades.  
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Figur 21 visar den spänningsstyrda magnetlagermodellen som simulerades. 

 
Den lägsta samplingsfrekvens som bibehöll systemets stabilitet var 1kHz. Polerna optimerades 
på låg strömförbrukning, nedan syns resultatet av simuleringarna.  
 
Marcus Granström har tagit fram värden på Ki och Ks vid de tidigare simuleringarna. Vid denna 
tidpunkt då denna nya modell skulle simuleras hade en prototyp hunnit byggas, varför den nya 
modellen simuleras med de nya verkliga värdena på Ki, Ks, L och R. Detta medför tyvärr att det 
inte går att se hur den nya modellen av lagret påverkar systemet. Men å andra sidan fås mer 
relevanta värden inför testkörning av prototypen.  
 
 
Samplings-
tid 
[s] 
 Poler 

Maximal 
positions- 
avvikelse 
[%] 

Max|u| 
[V] 

Integral av 
spänningen 
[Vs] 

Skär-
frekvens 
[rad/s] 

Bandbredd 
[rad/s] 

Tid då 
positionen 
uppnått 
stabilitet 
[s] 

P1,P2= 
-200 
P3=-400 
Ts=0.001 

162 13 1.2 Går ej 
entydigt att 
avläsa 

1400 0.2 

Tabell 4 visar resultatet av simulering av magnetlagermodellen där polerna optimerats på låg 
strömförbrukning och låg samplingsfrekvens. 

Eftersom inga värden på L och R motsvarande konstanterna Ki och Ks kunde erhållas kan inga 
slutsatser dras beträffande hur denna nya lagermodell påverkar systemet. Däremot kan slutsatsen 
dras att det går att diskretisera regulatorn även för ett system med den nya lagermodellen och 
fortfarande uppnå stabilitet. Filterdelen i regulatorn är med i modellen som simuleras.  
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8.3. Verklighetsanpassning av positionsmätaren 

Positionsmätaren kan inte läsa in värden och skicka ut värden kontinuerligt. I verkligheten sker 
allt med en viss tidsfördröjning. För at undersöka hur snabbt positionsmätaren måste kunna läsa 
in och skicka ut nya värden adderades ett zero-order-hold block efter positionsmätaren i 
Simulinkmodellen. Simuleringar visade att om positionsmätaren ger upphov till fördröjningar 
mindre än processorns samplingstid så inverkar detta inte på systemet. Slutsatsen blir därför att 
positionsmätaren måste kunna skicka ut en uppdaterad positionssignal med 1KHz.  
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9.Hårdvarukrav 

9.1. Processor 

Processorns lägsta möjliga samplingsfrekvens har experimentellt tagits fram genom att simulera 
modellen med olika samplingsfrekvenser. Lägsta samplingsfrekvens som bibehöll stabilitet var 
1KHz, se vidare kap 8.1.  
 
Andra krav är att spänningsnivåerna från positionsmätaren måste vara sådana att de kan läsas in 
av processorn och att exekveringstiden måste vara mindre än samplingstiden..  
 

9.2. Filter 

Ett RC filter har konstruerats för en samplingsfrekvens på 1KHz för en processor med 10 bitars 
A/D-omvandlare, se vidare kap 4.5 Konstruktion av lågpassfilter.  
R beräknades till 1Mohm och L beräknades till 1.53 µ farad. Filtret syftar till att förhindra 
antialiaseffekter. 
 

9.3. Lager 

Det lager som har byggts har följande parametrar 
 
Ki=3.14236 
Ks=34069 
L=0.00063297 
R=1.9451 
 
Rotorns position kan variera mellan ±0.5mm. Lagrets fysiska konstruktion sätter 
begränsningarna. Lagret är tillverkat för att drivas på 48V.  

9.4. Drivkrets 

Beroende på om processen är strömstyrd eller spänningsstyrd så behövs en strömförstärkare eller 
en spänningsförstärkare.  
 

9.4.1.Strömförstärkare 
Simuleringar har visat att strömpikarna kommer att uppgå till ca 23 A. Den ström som måste 
kunna levereras kontinuerligt är ca 2A, se vidare kap 8.2 Verklighetsanpassning av 
lagermodellen, specifikt Tabell 4. Processorns samplingsfrekvens är 1KHz vilket medför att 
spänningen måste kunna ändras till det nya beräknade värdet från processorn minst lika snabbt.  
 

9.4.2.Spänningsförstärkare 
Spänningsförstärkaren måste kunna leverera spänningar på upp till 13 volt. Under uppstartstiden 
fodras en spänning på i genomsnitt 0.6 V, se vidare kap8.2. 

9.5. Positionsmätare 

Simuleringarna visar att positionsmätaren måste kunna ge ifrån sig ett nytt värde med en 
frekvens minst lika snabb som samplingsfrekvensen, d.v.s. 1KHz. 
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10. Utvärdering av befintlig utrustning 

10.1. Mjukvara, utvärdering av LabVIEW och dSPACE 

Från Marcus Granström erhölls Simulinkmodeller över magnetlagret. I utvecklingsstadiet, innan 
en processor kodas till en slutprodukt så önskades ett verktyg som kunde utnyttja modellerna för 
att simulera modellen och skicka in och ut signaler. Två tänkbara verktyg var LabVIEW och 
dSPACE som båda kan länka samman Simulinkmodeller med verkliga in och utportar. Processen 
styrs i realtid från Labview respektive dSPACE.  
 
För att kunna simulera i realtid i LabVIEW bildades först en DLL-fil av modellen med hjälp av 
Matlab. I LabVIEW kunde modellens parametrar sedan ändras under exekveringen. Kopplingen 
mellan modellen och LabVIEW skedde i SIT-conection-manager som också automatgenererade 
ett blockschema utifrån DLL-filen. Det visade sig dessvärre att den kod som automatgenereras 
endast stödjer analoga signaler. Den tilltänkta strömförstärkaren ska matas med en PWM-signal 
och ett krav från uppdragsgivaren var därför digitala signaler. Att gå in och ändra i de 
automatgenererade filerna visade sig vara alltför tidskrävande att sätta sig in i. Därför påbörjades 
istället en process att bygga om modellen i LabVIEW.  
 
Ett första steg var att bygga om regulatorn i LabVIEW med hjälp av ”simulation module”. 
I Figur 22 visas Simulinkmodellen över regulatorn och i Figur 23 visas den ekvivalenta 
LabVIEW-modellen. 
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Figur 22. Ovan visas Simulinkmodellen över regulatorn med ett stegsvar som insignal och ett ”To 

workspace”- block som sparar alla värden i en vektor så att se sedan kan plottas. 
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Figur 23. Figuren visar den ekvivalenta LabVIEW-modellen. 

 
För att verifiera att modellerna över regulatorn är ekvivalenta sparades alla värden från en 
simulering på 1 sekund från båda modellerna och plottades sedan i matlab. De båda graferna 
visade sig överrensstämma perfekt och kan därför antas vara ekvivalenta.  
 
Nästa steg vara att addera in och utsignaler. Ett exempel på en PWM-signal vars frekvens och 
dutycykle kan styras manuellt hittades på National Instruments hemsida, se Figur 24. 
 

 
Figur 24. LabVIEW-modell över en PWM-signal vars frekvens och dutycykle kan ändras från frontpanelen i 

LabVIEW. 

 
PWM-signalen visade sig kunna sändas med mycket höga frekvenser, upp till 1MHz. Dessvärre 
räcker det inte med att kontinuerligt skicka ut mycket höga frekvenser. Frekvensen måste även 
kunna ändras mycket snabbt, snabbare än samplingsfrekvensen som måste vara minst 1KHz. En 
testmodell byggdes för att ta reda på hur snabb frekvensen kunde ändras. Den snabbaste 
förändring av dutycykeln som kunde uppmätas var 6 ms, vilket är för långsamt. Ju långsammare 
frekvens som valdes desto längre tid tog det för frekvensen att ändras. National Instrument 
support kontaktades för att ta reda på om frekvensen kunde ändras snabbare än vad jag lyckats 
uppmäta. Dessvärre lyckades varken författaren till detta arbete eller National Instruments 
support finna en lösning för detta.  
 
dSPACE stödjer både analoga och digitala signaler och är därför troligen ett lämpligare verktyg 
för signalbehandlingen än LabVIEW. 
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10.2. Positionsmätare 

Någon positionsmätare utvärderades aldrig. Det är främst upplösning och spänningsnivåer som 
bör utredas vidare, se vidare kap 7.2.3 Samspelet mellan processorn och positionsmätaren.  
 

10.3. Strömförstärkare 

Strömförstärkaren har många krav som den måste uppfylla. Uppställda krav var att den skulle 
kunna drivas med 12V-batterier, att den skulle kunna leverera strömpikar på upp till 23A samt ge 
ca 2A kontinuerligt vid uppstart, se vidare kapitel 6.2, specifikt Tabell 4. Ytterligare ett krav var 
att den måste ha stigtider som är betydligt kortare än samplingstiden för att pwm-signalen ska bli 
kantig. Ju flackare PWM-signal, desto mer olinjäriteter uppstår vilket leder till att regleringen 
blir mer komplicerad.  
  
KTH hade ett färdigt drivkort som vid en enklare modifiering enligt muntliga källor skulle kunna 
klara alla de uppställda kraven. Det enda kravet den inte uppfyllde direkt var att den skulle drivas 
på 48 V och inte 12V som önskades. Kortet skulle kunna modifieras till att drivas på en lägre 
spänning men då ökar kravet på att klara ännu högra strömmar. Eftersom det var osäkert om 
drivkretsen skulle uppfylla alla kraven vid 12V-drift modifierades lagret(mekaniken) istället till 
att drivas på 48 V. En godtycklig spole parallellkopplades med ett motstånd för att testa kretsens 
funktionalitet. Eftersom inget data finns på den godtycklig spolen och eftersom den antagligen 
skiljer sig mycket åt från det verkliga lagret finns inga resultat som är värda att nämna här. Det 
finns inget datablad på kretsen men de viktigaste komponenterna som den innehåller är en LEM-
krets (H-10-NP/SP2) för att kunna mäta strömmen, en drivkrets (HIP4081A) och fyra 
transistorer (T-33 N10EW R531). 
 

 39



 

11. Beskrivning av en alternativ regulator 
Marcus Granström har i sitt pågående examensarbete givit förslag på en alternativ regulator. Den 
presenteras översiktligt nedan. Modellen var benämnd PID_I. För att förenkla samarbetet vid 
diskussioner valde författaren att behålla denna benämning på modellen. 
 

11.1. Modell PID_I 

En alternativ reglerstruktur är kaskadkoppling, se kap reglerstrukturer för mer info om 
kaskadreglerig. Ström och position mäts och regleras av varsin regulator. I det här fallet regleras 
positionen av en PD-regulator och strömmen av en I-regulator, se figur nedan.  
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Figur 25 visar modellen över det kaskadkopplade systemet där både position och ström mäts och regleras.  

 
Modellen kan beskrivas med följande ekvation: 
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Överföringsfunktionen för systemet samt polplacering beräknades i Maple, se Ekvation 73- 
Ekvation 76 samt bilaga E. 
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12. Jämförelse av de olika regulatorerna 
För att kunna jämföra de olika regulatorerna optimerades polerna för dels låga strömpikar, dels 
för låg strömförbrukning, nedan visas resultaten. Se bilaga B, D och F för Matlabkod. 
 
Modell 
Poler 

Maximal 
positions- 
avvikelse 
[%] 

Max|i| 
[A] 

Integral av 
strömmen 
[As] 

Skär-
frekvens 
[rad/s] 

Bandbredd 
[rad/s] 

Tid då 
positionen 
uppnått 
stabilitet* 

PID_3 
P1,P2= 
-157 
P3=-314 

78 15 4.1 110 860 0.15 

PID_I 
P1,P2= 
-360 
P3=-720 

97 10 2.1·10-5 Kan ej 
entydigt 
avläsas 

100 0.13 

Tabell 5 visar resultatet av simuleringar för poler optimerade för så låga strömpikar som möjligt. 

 
Modell 
Poler 

Maximal 
positions- 
avvikelse 
[%] 

Max|i| 
[A] 

Integral av 
strömmen 
[As] 

Skär-
frekvens 
[rad/s] 

Bandbredd 
[rad/s] 

Tid då 
positionen 
uppnått 
stabilitet*  
[s] 

P1,P2= 
-215 
P3=-430 

49 23 4.0 150 1100 0.14 

PID_I 
P1,P2= 
-400 
P3=-800 

98 14 2.1·10-5 Kan ej 
entydigt 
avläsas 

38 0.11 

Tabell 6 visar resultatet från simuleringar med poler optimerade på låg så låg strömförbrukning som möjligt. 

*Efter att referenssignalen ändrats 
 
För modell PID_I är positionsavvikelsen 2 mikrometer vid föränderlig referenssignal. 
Upplösningen har skattats till ca 1mikrometer/steg varför den nyss nämnda positionsavvikelsen 
knappt är mätbar. Den stora positionsavvikelsen uppkommer p.g.a. simulerat mätbrus. PID_I kan 
följa referenssignalen mycket väl, men får konstant positionsavvikelse vid konstant mätbrus. 
PID_I har fördelen att den är mycket strömsnål. För modell PID3 uppkommer de största 
positionsavvikelserna vid föränderlig referenssignal. Modell PID3 har fördelen att den är tålig 
mot mätbrus och kan vid konstant mätbrusinverkan återgå till sitt börvärde.  
 
En mer intressant och bättre jämförelse hade erhållits om modellerna hade diskretiserats före 
simuleringarna. Men resultaten ovan ger ändå förhoppningar om att strömförbrukningen går att 
minska avsevärt med en bra designad regulator. 
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13. Förslag till fortsatt arbete 
Den hårdvara som finns vid denna tidpunkt då detta skrivs är en lagerprototyp, en drivkrets med 
tillhörande spänningskälla i form av bilbatterier och batteriladdare och en positionsmätare. För 
att kunna bygga färdigt prototypen krävs först och främst en processor som klarar att läsa in den 
analoga signalen från positionsmätaren och skicka ut en styrsignal tillräckligt snabbt.  
 
Författaren vill därför föreslå följande arbetsordning: 
 

1. Hitta en processor som klarar alla de uppställda kraven. Testa att en PWM-signal kan 
skickas ut med 1kHz. Testa också att PWM-signalens dutycykle kan ändras med minst 
1kHz. Förslagsvis kan detta göras med hjälp av den på KTH befintliga dSPACE-
utrustningen. 

 
2. Utvärdera positionsmätaren och ta reda på förhållandet mellan det uppmätta avståndet 

och signalen. Gör ett program som läser in signalen och omvandlar den till ett avstånd. 
Bygg på med den föreslagna regulatorn så att positionen omvandlas till en styrsignal. 
Utöka sedan programmet till att denna styrsignal styr den ovan nämnda PWM-signalens 
dutycykle.  

 
3. Koppla slutligen in även drivkretsen och lagret.  

 
För att underlätta prototypbygget skulle även ytterligare simuleringar kunna göras. Tex så skulle 
upplösningen kunna tas med i simuleringsmodellen liksom det beräknade RC-filtret. Att 
strömmen alternativt spänningen är en PWM-signal skulle också kunna tas med i modellen. 
 
Minskad strömförbrukning är troligtvis lättast att uppnå genom att testa och utvärdera alternativa 
regulatorer till PID-regulatorn. I rapporten påbörjades en utvärdering av en kaskadreglering, 
PID_I. Jämförelsen av regulatorerna gjordes innan regulatorn hade diskretiserats och 
verklighetsanpassats. Resultaten skulle bli mycket mer värdefullt om modellernas regulatorer 
diskretiserades innan jämförelsen görs. Vid alternativa regulatorer måste också beaktas att de kan 
komma att kräva extra utrustning. T.ex. så kräver PID_I att strömmen kan mätas.  
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14. Slutsats  
Den från Marcus Granström erhållna strömstyrda magnetlagermodellen PID3 har analyserats och 
verklighetsanpassats. Regulatorns parametrar har trimmats in efter minimal strömförbrukning 
och minimala strömpikar. Regulatorn har diskretiserats och försetts med ett filter som visade sig 
ha en direkt avgörande roll för strömförbrukningen. Utan filtret svänger strömmen  i det 
oändliga.  
 
Simuleringar har gjorts som mynnat ut i en rad hårdvarukrav, se vidare kap 9. De viktigaste 
hårdvarukraven som tagits fram är att samplingsfrekvensen måste vara minst 1 KHz för att 
systemet inte ska bli instabilt. Strömförstärkaren ska i det strömstyrda fallet omvandla 
processorns styrsignal till ström som ska driva lagret. Strömförstärkaren måste kunna ge 2A 
kontinuerligt vid uppstart samt strömpikar på upp till 23A. Positionsmätaren måste kunna ge en 
ny positionssignal minst lika snabbt som samplingstiden d.v.s. varje millisekund. 
 
I det spänningsstyrda fallet skiljer sig kravspecifikationen endast vad beträffar 
spänningsförstärkaren. Spänningsförstärkaren måste kunna ge spänningar på upp till 13 volt och 
0.6 volt kontinuerligt under uppstartstiden. I det spänningsstyrda fallet räcker det med en PID-
regulator för att bibehålla stabiliteten. 
 
En fungerande drivkrets har hittats och testats. Det finns även strömförsörjning av drivkretsen i 
form av bilbatterier och en batteriladdare. Även en lista på förslag till nödvändigt kablage och 
nödvändiga kontakter har tagits fram. Ett antialiasfilter har konstruerats men inte testats.  
 
En på KTH befintlig LabVIEWutrustning har utvärderats. Det visade sig att Labview inte stödjer 
digitala signaler i sammanlänkningen med Simulink. Det visade sig också vara alltför 
tidskrävande att sätta sig in hur modellerna skulle kunna modifieras för att anpassas till att skicka 
ut digitala signaler. En ekvivalent regulator med den som byggts i Simulink byggdes i LabVIEW 
och fungerade tillfredställande. Dessvärre lyckades författaren inte skicka ut en PWM-signal 
som har tillräckligt snabb föränderlig dutycykel. Om det beror på hårdvaran eller mjukvaran 
kunde inte fastslås.  
 
Slutligen jämfördes en av Marcus Granström föreslagen alternativ regulator, PID_I. Resultaten 
av simuleringarna visade att modell PID_I krävde betydligt lägre strömförbrukning än den 
föreslagna PID-regulatorn. I resultatet måste beaktas att de jämförda regulatorerna inte hade 
diskretiserats. PID_I-regulatorn förutsätter även att strömmen går att mäta. På drivstegskortet 
från KTH finns en LEM-krets som kan mäta strömmen så detta behöver i och för sig inte 
innebära något problem.  
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Bilaga A Maplekod för polplacering av modell PID3 
Överföringsfunktionen för lagret 

 

> ekv1:=Galm=Ki/(m*s^2-Ks); 

 := ekv1  = Galm
Ki
 − m s2 Ks

 

Överföringsfunktion för regulatorn. I ges av enhetsmatrisen i Maple därför används Ia istället för 
I.  
> ekv2:=Gpid=P+Ia/s+D*s; 

 := ekv2  = Gpid  +  + P
Ia
s D s  

Överföringsfunktionen för magnetlagret 
> ekv3:=Gry=Gpid*Galm*Kpm/(1+Gpid*Galm*Kpm); 

 := ekv3  = Gry
Gpid Galm Kpm

 + 1 Gpid Galm Kpm  

Överföringsfunktionen utvecklad: 
> solve({ekv1,ekv2, ekv3}, {Gpid,Galm,Gry}); 

 = Gpid
 +  + P s Ia D s2

s  = Galm
Ki
 − m s2 Ks

, ,{

 = Gry
( ) +  + P s Ia D s2 Ki Kpm

 −  +  +  + m s3 Ks s Ki Kpm P s Ki Kpm Ia Ki Kpm D s2 }
 

Den karaktäristiska ekvationen ges till nämnaren av överföringsfunktionen.  
> ekv4:=(m*s^3-Ks*s+Ki*Kpm*P*s+Ki*Kpm*Ia+Ki*Kpm*D*s^2)/m; 

 := ekv4
 −  +  +  + m s3 Ks s Ki Kpm P s Ki Kpm Ia Ki Kpm D s2

m  

> ekv5:=collect(ekv4, s); 

 := ekv5  +  +  + s3 D Kpm Ki s2

m
( )−  + Ks P Kpm Ki s

m
Ki Kpm Ia

m  

>Den karaktäristiska överföringsfunktionen ges av: 
ekv6:=0=collect((s+alpha*omega)*(s*s+2*zeta*omega*s+omega*omega)
,s); 

 := ekv6  = 0  +  +  + s3 ( ) + α ω 2 ζ ω s2 ( ) + 2 α ω2 ζ ω2 s α ω3  

Jämför ekv5 och ekv6 fås följande ekvationer. I-delen benämns Ia eftersom I endast kan 
användas för enhetsmatrisen i Maple. 
> ekv7:=D*Kpm*Ki/m=2*zeta*omega+alpha*omega; 

 := ekv7  = 
D Kpm Ki

m  + α ω 2 ζ ω  

> ekv8:=(-Ks+P*Kpm*Ki)/m=2*alpha*omega^2*zeta+omega^2; 

 := ekv8  = 
−  + Ks P Kpm Ki

m  + 2 α ω2 ζ ω2  

> ekv9:= Ki*Kpm*Ia/m = alpha*omega^3; 
>  

 := ekv9  = 
Ki Kpm Ia

m α ω3  
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P, Ia, D löses ut ur ekvation 7-9 
> D=solve(ekv7, D); 

 = D
ω ( ) + α 2 ζ m

Ki Kpm  

> P=solve(ekv8, P); 

 = P
 +  + Ks 2 α ω2 ζ m ω2 m

Kpm Ki  

> Ia=solve(ekv9, Ia); 

 = Ia
α ω3 m
Kpm Ki  

Förhållandet mellan polerna och parametrarna alfa, omega och zeta ges av nedanstående 
ekvationer 
> pol1_och_pol2=solve( ekv6, s); 
>  

 = pol1_och_pol2 ( , ,−α ω ( )−  + ζ ) − ζ 2 1 ω ( )−  − ζ  − ζ 2 1 ω  

> pol3=alpha*omega^3; 
 = pol3 α ω3
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Bilaga B Matlabkod för simulering av modell PID3 
clear all  
close all 
  
%Konstanter och parametrar 
r=0;                        %referenssignal 
m=1;                        %massa 
Ki=1.85;                    %kraft-strömfaktor 
Ks=1*10^5;                  %kraft-positionsfaktor 
Kpm=2.5*(8000+8000);        %Positionsmätare 
N=20;                       %Filterkonstant 
  
%bestäm var polerna ska ligga 
pol1=-215%157%215; 
pol2=pol1; 
pol3=pol2 
  
%Förhållandet mellan omega, zeta och alpha samt polernas placering 
zeta=1 
omega=-pol1 
alpha=2*(-pol1/omega) 
  
%Regulatorns parametrar bestäms utifrån polplaceringen 
P=(Ks+2*alpha*omega^2*zeta*m+omega^2*m)/(Ki*Kpm) 
I=(alpha*(omega^3)*m)/(Ki*Kpm) 
D=omega*(alpha+2*zeta)*m/(Ki*Kpm) 
   
%Definiera s 
s=tf('s'); 
  
%Plotta polernas placering 
rlocus(s^3+D*Kpm*Ki/m*s^2+(-Ks+P*Kpm*Ki)/m*s+Ki*Kpm*I/m) 
  
%Överföringsfunktion för regulatorn 
Gpid=tf([D P I ],[1 0]) 
  
%Överföringsfunktion för den approximativa lagermodellen 
Galm=tf([Ki],[m 0 -Ks]) 
  
%Överföringsfunktion för hela systemet 
Gry=Galm*Gpid*Kpm / (1+Galm*Gpid*Kpm) 
  
%Bandbredden utläses ur denna bodeplot 
figure 
bode(Gry) 
title('bandbredd') 
grid; 
  
%Skärfrekvensen kan läsas ut ur följande plot 
figure 
bode(Galm*Gpid*Kpm) 
title('skärfrekvens') 
grid 
  
%Plottar strömmen och positionen som funktion av tiden för modell PID_3 
figure 
sim('PID3_alm_kontinuerlig_utan_filter')          
subplot(2,1,1), plot(tout, strom) 
title('ström som funktion av tiden') 
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xlabel('[s]') 
ylabel('[A]') 
grid 
subplot(2,1,2), plot(tout, pos) 
title('position som funktion av tiden ') 
xlabel('[s]') 
ylabel('[m]') 
grid 
  
%max och min värde för position och ström 
pos_max=max(pos) 
pos_min=min(pos) 
strom_max=max(strom) 
strom_min=min(strom) 
  
pos_max_procent=(pos_max-0.0001)/(0.0001) 
pos_min_procent=(abs(pos_min)-0.0001)/(0.0001) 
  
%Beräknar integralen av strömmen som är ett mått på strömförbrukningen 
Integral=sum(abs(strom))*(0.5/(length(strom)-1)) 
  
%Jämför med och utan filter P, I, D är samma i båda simuleringarna 
figure 
sim('PID3_alm_kontinuerlig_utan_filter')          
subplot(2,1,1), plot(tout, strom, 'black') 
title('ström som funktion av tiden') 
xlabel('[s]') 
ylabel('[A]') 
hold 
  
subplot(2,1,2), plot(tout, pos, 'black') 
title('position som funktion av tiden ') 
xlabel('[s]') 
ylabel('[m]') 
hold 
  
sim('PID3_alm_kontinuerlig_filter')          
subplot(2,1,1), plot(tout, strom, 'c  ')
title('ström som funktion av tiden') 
xlabel('[s]') 
ylabel('[A]') 
grid 
subplot(2,1,2), plot(tout, pos, 'c') 
title('position som funktion av tiden ') 
xlabel('[s]') 
ylabel('[m]') 
grid 
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Bilaga C Maplekod för polplacering för den spänningsstyrda 
magnetlagermodellen 
 
Överföringsfunktion för regulatorn: 
> ekv1:=Gpid=P+Ia/s+D*s; 

 := ekv1  = Gpid  +  + P
Ia
s D s  

Överföringsfunktionen från u till i: 
> ekv2:=(u-Ku*v-R*i)/(L*s)=i; 

 := ekv2  = 
 −  − u Ku v R i

L s i  

> ekv3:=i=solve(ekv2, i); 

 := ekv3  = i −
−  + u Ku v

 + R L s  

Överföringsfunktion i till v: 
> ekv4:=(i*Ki+y*Ks)*1/m*1/s=v; 

 := ekv4  = 
 + i Ki y Ks
m s v  

> ekv5:=solve({ekv3,ekv4},{u,i}); 

 := ekv5 { , = i − }
 − y Ks v m s
Ki  = u −

 −  +  −  − R y Ks R v m s L s y Ks L s2 v m Ku v Ki
Ki  

> ekv6:=u = (-y*Ks*R+R*v*m*s-y*Ks*L*s+L*s^2*v*m+Ku*v*Ki)/Ki; 

 := ekv6  = u
−  +  −  +  + R y Ks R v m s L s y Ks L s2 v m Ku v Ki

Ki  

Överföringsfunktion från u till yv: 
> ekv7:=v*1/s=y; 

 := ekv7  = 
v
s y  

> ekv8:=solve({ekv6, ekv7},{v,y}); 

ekv8  = y
u Ki

 −  +  −  + R s2 m L s Ks L s3 m R Ks Ku s Ki
,{ := 

 = v
u Ki s

 −  +  −  + R s2 m L s Ks L s3 m R Ks Ku s Ki
}

 

> ekv9:=Glm = Ki/(m*s^2*R-Ks*L*s+m*s^3*L-Ks*R+Ku*s*Ki); 

 := ekv9  = Glm
Ki

 −  +  −  + R s2 m L s Ks L s3 m R Ks Ku s Ki
 

Överföringsfunktion för hela systemet: 
> ekv8:=(r-y)*Gpid*Kpm*Glm=y; 
>  

 := ekv8  = ( ) − r y Gpid Kpm Glm y  

> ekv9:y=solve(ekv8, y); 

 = y
r Gpid Kpm Glm

 + Kpm Gpid Glm 1  
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> ekv10:=Gry=Gpid*Kpm*Glm/(1+Gpid*Glm*Kpm); 

 := ekv10  = Gry
Gpid Kpm Glm

 + Kpm Gpid Glm 1  

Överföringsfunktionen för hela systemet utvecklas : 
> solve({ekv9,ekv1,ekv10},{Gpid, Glm, Gry}); 

, , = Glm
Ki

 −  +  −  + R s2 m L s Ks L s3 m R Ks Ku s Ki
 = Gpid

 +  + P s Ia D s2

s  = Gry
Ki Kp

{

}

 

Den karaktäristiska ekvationen ges av: 
 
> ekv11:=kar_ekv=Ki*Kpm*P*s+Ki*Kpm*Ia+Ki*Kpm*D*s^2+s^3*R*m-
s^2*L*Ks+s^4*L*m-s*R*Ks+s^2*Ku*Ki; 

ekv11 kar_ekv Ki Kpm P s Ki Kpm Ia Ki Kpm D s2 s3 R m s2 L Ks s4 L m +  +  +  −  +  =  := 
s R Ks s2 Ku Ki −  +  

> ekv12:=collect(ekv11, s); 
ekv12 kar_ekv s4 L m s3 R m ( ) −  + D Kpm Ki L Ks Ki Ku s2 +  +  =  := 

( ) − P Kpm Ki R Ks s Ki Kpm Ia +  +  

Antag L=0, då fås en ekvation av tredje ordningen: 
> ekv13:=L=0; 

:= ekv13  = L 0  

> ekv14:=solve({ekv12, ekv13},{L,kar_ekv}); 
ekv14 { := 

 = kar_ekv  +  +  +  −  + s3 R m Ki Kpm D s2 s2 Ku Ki Ki Kpm P s s R Ks Ki Kpm Ia,
 = L 0 }  

> ekv15:=collect(ekv14, s); 
ekv15 { := 

 = kar_ekv  +  +  + s3 R m ( ) + Ki Ku D Kpm Ki s2 ( ) − P Kpm Ki R Ks s Ki Kpm Ia,
 = L 0 }  

> ekv16:=kar_ekv_ny= (s^3*R*m+(Ki*Ku+D*Kpm*Ki)*s^2+(P*Kpm*Ki-
R*Ks)*s+Ki*Kpm*Ia)/(m*R); 

ekv16 kar_ekv_ny  =  := 
 +  +  + s3 R m ( ) + Ki Ku D Kpm Ki s2 ( ) − P Kpm Ki R Ks s Ki Kpm Ia

R m
 

> ekv17:=collect(ekv16, s); 
ekv17 := 

 = kar_ekv_ny  +  +  + s3 ( ) + Ki Ku D Kpm Ki s2

R m
( ) − P Kpm Ki R Ks s

R m
Ki Kpm Ia

R m
 

Den generella karaktäristiska ekvationen ges av: 
> 
ekv18:=kar_ekv_generell=(s+alpha*omega)*(s^2+2*zeta*omega*s+omeg
a^2); 

 := ekv18  = kar_ekv_generell ( ) + s α ω ( ) +  + s2 2 ζ ω s ω2  

> ekv19:=collect(ekv18, s); 
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 := ekv19  = kar_ekv_generell  +  +  + s3 ( ) + α ω 2 ζ ω s2 ( ) + 2 α ω2 ζ ω2 s α ω3  

Ekv17 och ekv19 är ekvivalenta. Detta ger P, I och D som funktioner av alpha, omega och zeta.  
> ekv20:=(D*Ki*Kpm+Ki*Ku)/m/R=alpha*omega+2*zeta*omega; 

 := ekv20  = 
 + Ki Ku D Kpm Ki

R m  + α ω 2 ζ ω  

> ekv21:=(P*Ki*Kpm-Ks*R)/m/R=2*alpha*omega^2*zeta+omega^2; 

 := ekv21  = 
 − P Kpm Ki R Ks

R m  + 2 α ω2 ζ ω2  

> ekv22:=Kpm*Ki*Ia/m/R=alpha*omega^3; 

 := ekv22  = 
Ki Kpm Ia

R m α ω3  

> P=solve(ekv21,P); 

 = P
( ) +  + Ks 2 α ω2 ζ m ω2 m R

Kpm Ki  

> Ia=solve(ekv22,Ia); 

 = Ia
α ω3 R m
Kpm Ki  

> D=solve(ekv20, D); 

 = D
−  +  + Ki Ku α ω R m 2 ζ ω R m

Kpm Ki  
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Bilaga D Matlabkod för simulering av den spänningsstyrda 
magnetlagermodellen 
clear all  
close all 
  
%Konstanter och parametrar 
r=0;                        %referenssignal 
m=0.1;                      %massa 
Ki=3.14236;                 %kraft-strömsfaktorn 
Kpm=2.5*(8000+8000);        %Positionsmätare 
Ks=34069                    %Kraft-positionsfaktor 
L=0.00063297      %Induktans  
R=1.9451       %Spolens resistnas 
Ku=Ki        %Spänning-hastighetskoefficient 
N=20        %Filterkonstant 
 
  
%bestäm var polerna ska ligga 
pol1=-200%-215%157%215; 
pol2=pol1; 
pol3=pol2 
  
%alpha, omega och zeta som funktion av polernas placering  
zeta=1 
omega=-pol1 
alpha=2*(-pol1/omega) 
  
%Regultorns parametrar som funktion av alpha, omega och zeta  
P = (Ks+2*alpha*omega^2*zeta*m+omega^2*m)/Kpm/Ki*R 
I = alpha*omega^3/Kpm/Ki*R*m 
D = (-Ki*Ku+alpha*omega*R*m+2*zeta*omega*R*m)/Kpm/Ki 
  
%Definiera s 
s=tf('s'); 
  
%Plotta polernas placering 
rlocus( s^4*L*m+s^3*R*m+(D*Kpm*Ki-L*Ks+Ki*Ku)*s^2+(P*Kpm*Ki-R*Ks)*s+Ki*Kpm*I) 
  
%Överföringsfunktion för regulatorn med filter 
Gpid_filter=P+I/s+(D*s/(D*s/N+1)); 
  
%Överföringsfunktion för regulatorn exklusive filter 
Gpid=P+I/s+D*s; 
  
%Överföringsfunktion för den approximativa lagermodellen  
Galm=tf([Ki],[m 0 -Ks]) 
  
%överföringsfunktion för lagermodellen inklusive resistans och induktans 
Glm = Ki/(R*s^2*m-L*s*Ks+L*s^3*m-R*Ks+Ku*s*Ki); 
  
%Överföringsfunktion för den spänningsstyrda magnetlagermodelen med 
%kontinuerlig PID-regulator med filter.  
Gry_filter=Glm*Gpid_filter*Kpm / (1+Kpm*Glm*Gpid_filter) 
Gry=Glm*Gpid*Kpm / (1+Kpm*Glm*Gpid) 
  
%Bandbredden utläses ur denna bodeplot 
figure 
bode(Gry_filter) 
title('bandbredd') 
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grid 
  
%Skärfrekvensen kan läsas ut ur följande plot 
figure 
bode(Glm*Gpid_filter*Kpm) 
title('skärfrekvens') 
grid 
  
Ts=0.001 
a=D*s/(D*s/N+1) 
b=c2d(a, Ts, 'tustin') 
  
%Plottar strömmen och positionen som funktion av tiden för modell PID_3 med 
%lagermodell inklusive induktans och resistans samt diskret regulator med 
%filter på D-delen 
figure 
sim('PID_3_lm_diskret_filter')   
tout=0:(0.5/(length(pos)-1)):0.5; 
subplot(2,1,1), plot(tout, strom) 
title('ström som funktion av tiden') 
xlabel('[s]') 
ylabel('[A]') 
grid 
subplot(2,1,2), plot(tout, pos) 
title('position som funktion av tiden ') 
xlabel('[s]') 
ylabel('[m]') 
grid 
  
%max och min värde för position och ström 
pos_max=max(pos) 
pos_min=min(pos) 
strom_max=max(strom) 
strom_min=min(strom) 
  
pos_max_procent=(pos_max-0.0001)/0.0001 
  
%Beräknar integralen av strömmen som är ett mått på strömförbrukningen 
Integral=sum(abs(strom))*(0.5/(length(strom)-1)) 
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 Bilaga E Maplekod för polplacering av modell PID_I 
Polplacering samt beräkning av överföringsfunktionen för modell PID_I 

 

Överföringsfunktionen för magnetlagret: 
> ekv1a:=((r-y)*Gpd+1/s*Ia*i-q*y)*K*Galm*Kpm=y; 

 := ekv1a  = ⎛
⎝
⎜⎜

⎞
⎠
⎟⎟ +  − ( ) − r y Gpd

Ia i
s q y K Galm Kpm y  

> ekv1b:=i=y/(Galm*Kpm); 

 := ekv1b  = i
y

Galm Kpm  

> solve({ekv1a, ekv1b}, {y, i}); 

 = i
K Gpd s r
 −  +  + K Galm Kpm Gpd s K Ia K Galm Kpm q s s ,{

 = y
K Gpd s r Galm Kpm

 −  +  + K Galm Kpm Gpd s K Ia K Galm Kpm q s s }
 

> ekv1c:=Gry= K*Gpd*s/(K*Galm*Kpm*Gpd*s-
K*Ia+K*Galm*Kpm*q*s+s)*Galm*Kpm; 

 := ekv1c  = Gry
K Gpd s Galm Kpm

 −  +  + K Galm Kpm Gpd s K Ia K Galm Kpm q s s  

 

Överföringsfunktionen för lagret ges av: 
 

> ekv2:=Galm=-(Ki/(-m*s^2+Ks)); 

 := ekv2  = Galm −
Ki

−  + m s2 Ks
 

Överföringsfunktion för regulatorn 
> ekv6a:=Gpd=P+D*s; 

:= ekv6a  = Gpd  + P D s  

K ges av nedanstående 
> ekv6b:=K=Ksf*S_faktor; 

:= ekv6b  = K Ksf S_faktor  

Den utvecklade överföringsfunktionen för magnetlagret 
> solve({ekv1c, ekv2, ekv6a, ekv6b },{Galm, Gpd, Gry, K}); 

 = Galm −
Ki

−  + m s2 Ks
 = Gpd  + P D s  = K Ksf S_faktor Gry Ksf S_faktor Ki Kpm− = , , ,{

s ( ) + P D s Ksf S_faktor Ki Kpm s P Ksf S_faktor Ki Kpm s2 D−  − /(
Ksf S_faktor Ia m s2 Ksf S_faktor Ia Ks Ksf S_faktor Ki Kpm q s m s3 +  −  −  − 
Ks s + ) }

 

Den karaktäristiska ekvationen för magnetlagret  
> ekv7:=-Ksf*S_faktor*Ki*Kpm*s*P-
Ksf*S_faktor*Ki*Kpm*s^2*D+Ksf*S_faktor*Ia*m*s^2-
Ksf*S_faktor*Ia*Ks-Ksf*S_faktor*Ki*Kpm*q*s-m*s^3+Ks*s; 
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ekv7 Ksf S_faktor Ki Kpm s P Ksf S_faktor Ki Kpm s2 D Ksf S_faktor Ia m s2−  −  +  := 
Ksf S_faktor Ia Ks Ksf S_faktor Ki Kpm q s m s3 Ks s −  −  −  +  

> ekv7a:=collect(ekv7/m,s); 

ekv7a s3 ( )−  + Ksf S_faktor Ki Kpm D Ksf S_faktor Ia m s2

m−  +  := 

( −  +  − Ksf S_faktor Ki Kpm P Ks Ksf S_faktor Ki Kpm q s
m

) Ksf S_faktor Ia Ks
m +  − 

 

> ekv7b=ekv7a/(-1); 

ekv7b s3 ( )−  + Ksf S_faktor Ki Kpm D Ksf S_faktor Ia m s2

m −  = 

( −  +  − Ksf S_faktor Ki Kpm P Ks Ksf S_faktor Ki Kpm q s
m

) Ksf S_faktor Ia Ks
m −  + 

 

Den generella karaktäristiska ekvationen 
> 
s^3+(2*zeta*omega+alpha*omega)*s^2+(2*alpha*omega^2*zeta+omega^2
)*s+alpha*omega^3; 

 +  +  + s3 ( ) + α ω 2 ζ ω s2 ( ) + 2 α ω2 ζ ω2 s α ω3  

Jämförs den generella karaktäristiska ekvationen med den karaktäristiska ekvationen för 
magnetlagret fås nedanstående tre ekvationer  
> ekv8:=2*zeta*omega+alpha*omega=-(-
Ksf*S_faktor*Ki*Kpm*D+Ksf*S_faktor*Ia*m)/m; 

 := ekv8  =  + α ω 2 ζ ω −
−  + Ksf S_faktor Ki Kpm D Ksf S_faktor Ia m

m  

> ekv9:=2*alpha*omega^2*zeta+omega^2=-(-Ksf*S_faktor*Ki*Kpm*P+Ks-
Ksf*S_faktor*Ki*Kpm*q)/m; 

 := ekv9  =  + 2 α ω2 ζ ω2 −
−  +  − Ksf S_faktor Ki Kpm P Ks Ksf S_faktor Ki Kpm q

m  

> ekv10:=alpha*omega^3=(Ksf*S_faktor*Ia*Ks)/m; 

 := ekv10  = α ω3 Ksf S_faktor Ia Ks
m  

P, Ia och D som funktioner av alfa, omega och zeta ges av nedanstående ekvationer 
> solve({ekv8, ekv9, ekv10},{P, Ia, D}); 

 = Ia
α ω3 m

Ksf S_faktor Ks  = D
ω m ( ) +  + α Ks 2 ζ Ks α ω2 m

Ksf S_faktor Ki Kpm Ks, ,{

 = P
 +  +  − 2 α ω2 ζ m ω2 m Ks Ksf S_faktor Ki Kpm q

Kpm Ki Ksf S_faktor }
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Bilaga F Matlabkod för simulering av modell PID_I 
clear all  
close all 
  
%Konstanter och parametrar 
r=0;                        %referenssigna  l
m=1;                        %Rotorns massa 
Ki=1.85%-1.05113            %Kraft-strömfaktor 
Kpm=2.5*(8000+8000);        %Positionsmätare, skalfaktor 
Ks=1*10^5%37602;            %Kraft-positionsfaktor 
K=1/Ki                      %Strömförstärkare 
q=2.5*5;                    %Återkopplingsfaktor 
  
%bestäm var polerna ska ligga 
pol1=-400; 
pol2=pol1; 
pol3=pol2 
  
s=tf('s') 
  
%Alpha, omega och zeta som funktion av polernas plcering 
zeta=1 
omega=-pol1/((abs(zeta^2-1)^(1/2))+abs(zeta)) 
alpha=2*(-pol1/omega) 
  
%Regulatorns parametrar bestäms utifrån polplaceringen 
I = alpha*omega^3*m/Ks 
D = omega*m*(alpha*Ks+2*zeta*Ks+alpha*omega^2*m)/Ki/Kpm/Ks 
P = (2*alpha*omega^2*zeta*m+omega^2*m+Ks-Ki*Kpm*q)/Kpm/Ki 
  
%Definiera s 
s=tf('s'); 
  
rlocus(s^3-(-Ki*Kpm*D+I*m)/m*s^2-(-Ki*Kpm*P+Ks-Ki*Kpm*q)/m*s+I*Ks/m) 
  
figure 
sim ('PID_I'); 
  
%Plottar strömmen och positionen som funktion av tiden 
subplot(2,1,1), plot(tout, strom) 
title('ström som funktion av tiden') 
xlabel('[s]') 
ylabel('[A]') 
grid 
subplot(2,1,2), plot(tout, pos) 
title('positionen som funktion av tiden ') 
xlabel('[s]') 
ylabel('[m]') 
grid 
  
%Stigtid och max och min värde för position och ström 
pos_max=max(pos) 
pos_min=min(pos) 
pos_max_procent=(pos_max-0.0001)/0.0001 
pos_min_procent=(abs(pos_min)-0.0001)/0.0001 
  
strom_max=max(strom) 
strom_min=min(strom) 
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summa=sum(abs(pos)); 
  
integral=summa*(0.5/(length(strom)-1)) 
  
Galm=tf([Ki],[m 0 -Ks]) 
Gpd=P+D*s; 
  
figure; 
bode( Ki*Kpm*s*(P+D*s)/(Ki*Kpm*s*P+Ki*Kpm*s^2*D-
I*m*s^2+I*Ks+Ki*Kpm*q*s+s^3*m-s*Ks)) 
grid 
  
figure 
 
%skärfrekvens 
bode(Gpd*Galm*Kpm) 
grid 
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