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Monia mekaanisia järjestelmiä voidaan mallintaa kaksi- tai kolmimassajärjestelminä. 

Tarkka malli järjestelmästä auttaa säätöratkaisujen toteuttamisessa ja dynamiikan suunnitte-

lussa, ja joissakin tapauksissa tarkka mallinnus voi olla edellytys toimintavarmuuden takaa-

miseksi. Usein malli voidaan määrittää kokeellisesti suorittamalla identifiointitestejä. Tär-

kein identifioinnin tulos on järjestelmän taajuusvaste, josta voidaan nähdä järjestelmän dy-

naamiset ominaisuudet kuten resonanssitaajuus. Todelliset järjestelmät sisältävät aina epäli-

neaarisuustekijöitä, kuten järjestelmän joustavuus ja/tai kitka. Epälinaarisuudet voivat ai-

heuttaa vaikeuksia tarkan mallinnuksen tekemisessä. 

 

Tässä työssä perehdytään kolmeen eri herätesignaaliin: chirp, PRBS, ja multisini. Näiden 

herätesignaalien käyttäytymistä joustavan kaksimassajärjestelmän tutkitaan MATLAB- ja 

Simulink-simuloinneilla. Työssä käydään läpi sekä lineaarisen että epälineaarisen järjestel-

män identifiointi. Lisäksi tutkitaan, miten avoimen järjestelmän identifiointi eroaa suljetun 

järjestelmän identifioinnista. Herätesignaalien amplitudi on tärkeässä osassa identifioinnin 

onnistumisessa. Järjestelmissä esiintyvät häiriösignaalit voivat vaikuttaa merkittävästi taa-

juusvasteen määrittämiseen, jos ei käytetä tarpeeksi suurta amplitudia herätesignaalille. Suu-

rilla herätesignaalin amplitudeilla järjestelmien epälineaarisuudet tulevat kuitenkin helpom-

min esille.  
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Many mechanical systems can be modelled as two- or three-mass systems. An accurate 

model of the system provides help when implementing control solutions and designing the 

dynamics of the system. In some cases, obtaining an accurate model of the system can be a 

requirement for guaranteeing reliable operation of the system. The model can often be im-

plemented experimentally by running a series of identification tests. The frequency response 

is the most important result obtained from the identification. It shows the dynamic attributes 

of the system, such as resonance frequencies. Real systems always include nonlinearities, 

such as the flexibility of the system and/or friction. The nonlinearities can cause difficulties 

with the accurate modelling of the system. 

 

This thesis focuses on three different excitation signals; chirp, PRBS, and multisine. The 

usage of these excitation signals for two mass system identification is studied by considering 

MATLAB- and Simulink-simulations. Both the linear and nonlinear system identification 

are presented in this thesis. Additionally, the differences between open-loop and closed-loop 

identification are studied. The amplitude of the excitation signal is in a central part of getting 

a successful identification result. The noise disturbance signals in the system can be too 

significant to determine a proper frequency response for the system if the amplitude of the 

excitation signal is too low. High amplitudes of the excitation signal however makes the 

nonlinearities of the system show up more on the identification. 
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KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET 

 

Latinalaiset 

A   chirp-signaalin amplitudi 

a   järjestelmän epälineaarisuutta säätävä vakio 

Ak   multisini-signaalin taajuuksien amplitudi 

bL   kuorman nopeusriippuvainen kitkakerroin 

bM   moottorin nopeusriippuvainen kitkakerroin 

C   PRBS:n amplitudi 

d, d1, d2  akselin vaimennusvakio 

fk   multisini-signaalin sisältämät taajuudet 

G(jω)   järjestelmän taajuusvaste 

K   ikkunoiden määrä Welchin menetelmässä 

k, k1, k2  akselin jousivakio 

ks,1, ks,2  akselin epälineaarisuuden jousivakiotermit 

JM   moottorin hitausmomentti 

JL, JL1, JL2  kuorman hitausmomentti 

Nf   multisini-signaaliin haluttavien taajuuksien määrä 

n   PRBS:n muodostamiseen käytettävien siirtorekisterien määrä 

P   PRBS:n jakson pituus 

ru(t)   herätesignaali 

Te   sähkömagneettinen vääntömomentti 

TL, TL1, TL2, TLM kuorman vääntömomentti  

TP   PRBS:n jakson kesto 

Ts, Ts1, Ts2  akselin vääntömomentti 

Tt   näytteistysaika 

U(jω)   tulosignaalin Fourier-muunnos 

Ui(jω)   tulosignaalin ikkunan Fourier-muunnos Welchin menetelmässä 

u(t)   tulosignaali 

v   taajuudet, joissa tehontiheydet ovat laskettu Welchin menetelmässä 

Y(jω)   lähtösignaalin Fourier-muunnos 

Yi(jω)   lähtösignaalin ikkunan Fourier-muunnos Welchin menetelmässä 

y(t)   lähtösignaali 

 

Kreikkalaiset 

θM   moottorin akselin asentokulma 

θL   kuorman akselin asentokulma 

ωM   moottorin kulmanopeus 

ωL, ω1, ω2  kuorman kulmanopeus  

ϕ   chirp-signaalin vaihe 

Φk   multisini-signaalin taajuuksien vaiheet 

 

Lyhenteet 

PRBS   pseudo-random binary sequence (pseudosatunnainen binäärisarja) 

RMS   root mean squared (neliöllinen keskiarvo) 

XOR   exclusive or (poissulkeva tai) 
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1. JOHDANTO  

Systeemin identifiointimenetelmiin perustuvat dynaamiset mallit ovat hyödyllisiä monissa 

säätötekniikkaan liittyvissä sovelluksissa. Erityisesti robotiikkaan ja tuotantomekaniikkaan 

liittyvissä sovelluksissa tarvitaan usein tarkkoja malleja systeemeille hyvän toimintavarmuu-

den saavuttamiseksi. Riittävän tarkan mallin avulla systeemille pystytään rakentamaan pa-

rempi säätöratkaisu ja usein suunnittelemaan parempi dynamiikka. 

Mekaanisia järjestelmiä voidaan usein mallintaa riittävällä tarkkuudella monimassasystee-

meinä; kaksimassasysteemillä voidaan esimerkiksi kuvata paperikoneen akselilinjan dyna-

miikkaa, ja vastaavasti kolmimassasysteemillä teollisuusrobottiapplikaation joustavaa ra-

kennetta (Östring et al. 2003; Valenzuela et al. 2005). Työn tavoitteena on tarkastella jous-

tavan kaksimassasysteemin identifiointia hyödyntäen ominaisuuksiltaan erilaisia herätesig-

naaleja. Tutkimusongelmaa tarkastellaan MATLAB- ja Simulink-simuloinnein, joiden 

avulla pyritään vertailemaan erilaisten herätesignaalien toimintaa kaksimassasysteemin 

identifioinnissa. Simulointimallin parametrit on valittu vastaamaan todellisen mekaanisen 

systeemiä, jossa joustava hihna on asetettu mekaanisten telojen väliin. 

Työssä tarkastelu aloitetaan lineaarisen avoimen systeemin identifioinnista. Simulointien 

avulla pyritään selvittämään, minkä tyyppisellä herätesignaalilla saadaan paras mahdollinen 

identifiointitulos systeemistä. Aluksi tarkastellaan herätesignaalin amplitudin vaikutusta 

identifiointitulokseen ja pyritään selvittämään miten häiriösignaali vaikuttaa identifiointiin. 

Tämän jälkeen toisena tapauksena tarkastellaan samanlaista kaksimassasysteemiä, johon li-

sätään epälineaarisesti käyttäytyvä jousivakio. Tällaista epälineaarisuutta voi kuvata käytän-

nössä esimerkiksi mekaanisen systeemin joustavuus. Lopuksi tutkitaan vielä suljetun systee-

min identifiointia, ja tarkastellaan miten tulokset eroavat avoimen systeemin identifioinnista. 

Käytännön sovellukset ovat lähes aina takaisinkytkettyjä systeemejä, joten tämä työn vaihe 

olisi käytännön kannalta mahdollisesti hyödyllisin. Myös suljetun systeemin tapauksessa 

tarkastellaan epälineaarisen ja lineaarisen järjestelmän eroja. 

Tärkein saatava tulos simuloinneissa on järjestelmästä ulos saatava taajuusvaste. Järjestel-

män taajuusvasteesta saadaan selville järjestelmän resonanssi- ja antiresonanssitaajuudet. 

Näiden taajuuksien herättämistä halutaan välttää mekaanisissa järjestelmissä, joten niiden 

selvittäminen on yksi identifioinnin keskeisistä tavoitteista. Kaksimassajärjestelmälle pys-

tytään löytämään yksi resonanssitaajuus ja yksi antiresonanssitaajuus. (Leppinen, 2011: 1) 
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Resonanssitaajuuksien löytämiseksi identifioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti sig-

naalien taajuussisältöön. Työssä käytetään kolmea erilaista herätesignaalia, joiden toimintaa 

systeemin identifioinnissa tarkastellaan. Tutkittavia herätteitä ovat chirp- (taajuuspyyh-

käisy), PRBS- (pseudo-random binary sequence) ja multisini-signaalit. Signaaleilla on eri-

laisia ominaisuuksia, ja työssä pyritään selvittämään miten nämä signaalit toimivat erilai-

sissa tilanteissa systeemin identifioinnissa. Signaalien herättämässä taajuusalueessa on eroja, 

ja identifioinnissa halutaan erityisesti hyviä tuloksia resonanssitaajuuden taajuusalueelta 

(Moberg, 2010: 132). 
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2. MEKAANISEN JÄRJESTELMÄN IDENTIFIOINTI 

Mekaanisten järjestelmien identifioinnista löytyy paljon esimerkkejä kirjallisuudesta (Annus 

et al., 2012; Saarakkala 2014; Leppinen 2011; Moberg 2010). Todelliset järjestelmät ovat 

aina jossakin määrää joustavia, mutta useissa sovelluksissa joustavuuden merkitys voidaan 

olettaa pieneksi ja jättää huomioimatta identifioinnissa. On kuitenkin lukuisia sovelluksia, 

joissa mekaanisen joustavuuden vaikutus on huomattavan suuri esimerkiksi energiatehok-

kuuden tai dynaamisen mukautuvuuden vuoksi.  

 

Säädön suunnittelun kannalta on tärkeää, että mekaanisesta järjestelmästä on matemaattinen 

malli. Esimerkiksi paperikonetta voidaan mallintaa joustavana kaksimassasysteeminä; pa-

perikoneen ja valssaimen välinen tela on systeemin joustava osa, joka tuo systeemin epäli-

neaarisuutta (Leppinen, 2011: 1).  Systeemi-identifiointikirjallisuudessa toinen paljon tut-

kittu aihe on robotiikka (Östring et al. 2003; Wernholt, 2007), joiden dynamiikka usein ku-

vataan monimassasysteeminä. Jatkuvasti lisääntyvien vaatimusten, esimerkiksi kulujen pie-

nentämisen ja virrankulutuksen vähentämisen saavuttamiseksi on tarpeellista saada mahdol-

lisimman tarkkoja malleja systeemien identifioinnista (Moberg, 2010: 1-2). Esimerkkejä 

muista systeemeistä, joita mallinnetaan joustavina monimassasysteemeinä, ovat esimerkiksi 

hissit ja nosturit. Systeemien tarkka identifiointi mahdollistaa esimerkiksi mallipohjaisen 

säädön ja helpottaa säätösuunnittelua käyttöönoton yhteydessä, kun ei-halutut taajuusalueet 

pystytään huomioimaan. Kuvassa 1 on esitetty esimerkkiapplikaatioita, joiden dynamiikkaa 

voidaan mallintaa monimassasysteemeinä ja usein approksimoida kaksimassasysteemin 

avulla. 

 

  

Kuva 1. Paperikoneen telasysteemien ja robottikäden toimintaa voidaan mallintaa kaksimassajärjestelmien 

avulla. (Pro Uutiset, 2019; Walsh, 2017) 
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2.1 Mekaanisesti joustavan systeemin mallinnus 

Usein mekaanisesti joustavat monimassasysteemit mallinnetaan yleensä joko kaksimassa- 

tai kolmimassasysteemiapproksimaatioina. Näitä monimassasysteemien mallinnuksia on 

esitetty kuvassa 2. Käytännössä kaksi- ja kolmimassasysteemit ovat riittäviä malleja systee-

min hallitsevan dynamiikan, eli matalien resonanssitaajuuksien selvittämiseksi. Näiden ma-

talien resonanssitaajuuksien selvittäminen on tärkein osa säädön suunnittelemisen kannalta. 

Kuvassa 2 b) esitettyä kaksimassasysteemin dynamiikka voidaan esittää seuraavien yhtälöi-

den avulla 

𝐽𝑀�̈�𝑀 = 𝑇𝑒 − 𝑇𝑠 − 𝑇LM,             (2.1) 

𝐽𝐿�̈�𝐿 = 𝑇𝑠 − 𝑇𝐿 − 𝑏𝐿�̇�𝐿,             (2.2) 

𝑇𝑠 = 𝑘(𝜃𝑀 − 𝜃𝐿) + 𝑑(�̇�𝑀 − �̇�𝐿),            (2.3) 

missä Ts on akselin vääntömomentti, Te sähkömagneettinen vääntömomentti, TL kuorman 

vääntömomentti, θM moottorin asentokulma ja θL kuorman asentokulma (Leppinen, 2011: 

9). Muiden symbolien selitykset on annettu Taulukossa 1. Tässä työssä mallinnuksessa sekä 

tarkastelussa Coulombinen kitka jätetään huomiomatta ja oletetaan pieneksi. Kuitenkin on 

syytä huomauttaa, että käytännön järjestelmissä kitka voi vaikuttaa identifiointitulokseen 

merkittävästi. Tämän takia erityisesti suljetun systeemin identifioinnin tapauksessa testit teh-

dään nopeusalueella, missä epälineaarisuustekijä ei vaikuta identifiointitulokseen (Leppi-

nen, 2011: 31). Tässä työssä käsitellään kaksimassasysteemiä MATLAB- ja Simulink-simu-

lointien avulla. Systeemin parametreina käytetään Taulukossa 1 esitettyjä parametreja. 
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Kuva 2. Erilaisia mekaanikoita: (a) Yksimassajärjestelmä, (b) Kaksimassajärjestelmä, ja (c) kolmimassa-jär-

jestelmä. Kuvan lähde: (Saarakkala, 2014), kuvan lyhenteet ovat muokattu vastaamaan tässä työssä käytettyjä 

lyhenteitä. 

 

 

Taulukko 1. Simuloinneissa käytetyt vakioarvot. 

Parametri Arvo 

Moottorin hitausmomentti JM 0.032 kgm2 

Kuorman hitausmomentti JL 0.032 kgm2 

Moottorin kitkakerroin bM 0.01 Nm/rad 

Kuorman kitkakerroin bL 0.05 Nm/rad 

Vaimennusvakio d 0.50 Nms/rad 

Jousivakio k 298.96 Nm-1 

  

 

2.1.1 Epälineaarinen mallinnus 

Todelliset järjestelmät sisältävät aina jonkinlaisia epälineaarisuustekijöitä, esimerkiksi kit-

kaa tai systeemin joustavuutta. Joissakin järjestelmissä nämä voidaan kuitenkin jättää huo-

mioimatta merkityksettöminä, ja käsitellä järjestelmää lineaarisena. Lineaarisen järjestelmän 
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simulointia voidaan myös verrata vastaavanlaiseen järjestelmään, jossa on mukana epäline-

aarisuustekijä. Tämän avulla voidaan päätellä, miten epälineaarisuus vaikuttaa systeemin 

taajuusvasteeseen.  

 

Tässä työssä kitkoista otetaan huomioon vain viskoosikitkat, mitä kuvaavat kitkakertoimet 

bM ja bL. Liikkeellelähtökitkan vaikutusta identifiointiin vältetään asettamalla systeemi ta-

saiselle nopeudelle ennen identifioinnin suorittamista. Epälineaarisuutta systeemiin tuo epä-

lineaarinen jousivakio, joka muuttuu systeemin moottorin ja kuorman välisen erosuureen 

kasvaessa. Tässä työssä epälineaarisuus mallinnetaan vääntömomenttitermin Ts osaksi 

(Saupe, 2015) 

 

 𝑇𝑠(∆𝜃) = {
𝑘𝑠,1∆𝜃,

sgn(∆𝜃)(𝑘𝑠,2(|∆𝜃| − 𝑎) + 𝑘𝑠,1𝑎)
     

|∆𝜃| ≤ 𝑎
|∆𝜃| > 𝑎

 ,        (2.4) 

 

missä ∆θ = θM − θL on yhtälössä (2.3) esitetty kulmaero, ks,1 ja ks,2 kuvaavat jousivakioter-

mejä ja a on parametri, jolla joustavan systeemin ominaisuudet vaihdetaan. Tässä työssä 

simuloinneissa parametrien arvot ovat valittu ks,1 =298.96 
N

m
, ks,2 =1.8·ks,1 sekä kulmaeroa 

vertaileva parametri a = 4·10−3. Tämän epälineaarisuustekijän vaikutusta systeemin identifi-

ointiin pyritään tutkimaan ja vertaamaan lineaariseen järjestelmään.  

2.2 Herätesignaalit 

Systeemin identifioinnissa voidaan käyttää useita erilaisia herätesignaaleja. Tässä työssä 

keskitytään kolmeen yleisesti käytettyyn herätesignaaliin; PRBS, chirp, ja multisini. Esi-

merkkikuvat herätesignaaleista on esitetty alla kuvassa 3, jossa on havainnollistettu kunkin 

signaalin sisältö taajuus- sekä aikatasossa. Tässä työssä käytettyjen signaalien taajuussisältö 

on erilainen kuin kuvassa esitettyjen. 
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Kuva 3. Herätesignaalit aika- ja taajuustasoissa. Taajuustaso ylhäällä, aikataso alhaalla. Kuvan lähde: (Vuojo-

lainen et al., 2017), tekstit käännetty suomenkielisiksi. 

2.2.1 PRBS 

PRB-signaalilla on kaksi mahdollista arvoa, C ja -C, kuten kuvasta 3 havaitaan. Signaalilla 

pyritään approksimoimaan valkoista kohinaa ja tästä syystä sitä käytetään hyvin paljon var-

sinkin lineaaristen systeemien identifioinnissa. PRB-signaali voidaan generoida käyttämällä 

siirtorekistereitä ja XOR-portteja. Signaalin bittejä siirretään oikealle näytteistysjakson Tt 

välein, jonka jälkeen uutta vähiten merkitsevää bittiä käytetään PRBS:n generointiin. (Vill-

wock ja Pacas, 2008: 463)  

 

PRBS generoinnin tuloksena saadaan signaali, jonka jakson pituus on 

𝑃 =  2𝑛  − 1,               (2.5) 

missä n on siirtorekisterien määrä (Vilkko ja Roinila, 2008: 4). PRBS on siis todellisesta 

satunnaisesta signaalista poiketen jaksollinen signaali. Tämän jakson P kesto Tp on  

 𝑇p  =  (2𝑛  − 1) ⋅ 𝑇t .                 (2.6) 

PRB-signaaliin voidaan siis vaikuttaa helposti muuttamalla näytteistysaikaa Tt ja siirtorekis-

terien määrää n. Muuttamalla siirtorekisterien määrää tai näytteistysaikaa voidaan saada suu-
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riakin eroja identifioinnin tulokseen (Villwock ja Pacas, 2008: 463–464). PRB-signaalin jak-

son pituus vaikuttaa olennaisesti signaalin taajuussisältöön. Siirtorekisteristerien määrä on 

valittava siten, että jakson pituus on vähintään yhtä suuri kuin näytteistysten määrä yhdessä 

jaksossa. Valittaessa liian lyhyt jakson pituus aiheuttaa signaalin laskostumisen. PRB-sig-

naalin amplitudin valitsemisella on myös suuria vaikutuksia identifioinnin tulokseen. Liian 

suurilla amplitudin arvoilla systeemissä olevat epälineaarisuudet tulevat esiin huomattavam-

min, mutta pienillä amplitudin arvoilla häiriösignaalit voivat haitata huomattavasti identifi-

oinnin tulosta. (Vilkko ja Roinila, 2008: 4)  

 

Systeemin identifioinnissa halutaan signaalille mahdollisimman pieni crest factor, eli sig-

naalin huippuarvon suhde signaalin RMS-arvoon. Epälineaariset systeemit eivät käyttäydy 

lineaarisesti suurella amplitudivälillä, joten herätteen arvot halutaan pitää mahdollisimman 

lähellä toisiaan. Kun herätteen minimi- ja maksimiarvot valitaan järjestelmän lineaarisesti 

käyttäytyvälle alueelle, voidaan saada lähellä lineaarista oleva malli. PRB-signaalilla crest 

factor on paras mahdollinen, 1.  PRB-signaalia käytettäessä systeemin ulostulo identifioin-

nissa on siis mahdollisimman tasainen ilman ylimääräisiä piikkejä. (Annus et al., 2012: 272) 

Tämän työn simuloinneissa PRBS muodostetaan 10 siirtorekisterillä ja 0.008 sekunnin näyt-

teistysajalla. 

 

2.2.2  Chirp 

Chirp-signaali on taajuuspyyhkäisy, millä pyritään herättämään tiettyä taajuusaluetta. Sig-

naali on sinimuotoinen ja sen taajuus vaihtuu ajan funktiona. Chirp-signaalia voidaan kuvata 

yhtälöllä  

𝑟(𝑡) = 𝐴 ∙ cos(2𝜋𝑓(𝑡) + 𝜙) ,            (2.7) 

missä A on signaalin amplitudi, ϕ vaihe ja f(t) ajan funktio, jonka mukaan signaalin taajuus 

muuttuu. Perinteisesti käytetään lineaarista taajuuspyyhkäisyä, jossa ajan funktio f(t) on siis 

lineaarinen. Taajuuspyyhkäisy toteutetaan joko suuresta taajuudesta pieneen taajuuteen tai 

vaihtoehtoisesti pienestä taajuudesta suureen taajuuteen. Chirp-signaalia käytettäessä iden-

tifioinnissa tarvitaan ajallisesti huomattavasti pidempi taajuuspyyhkäisy kuin esimerkiksi 

PRBS-signaalia käytettäessä, jos halutaan saada tarkka sama tarkkuus identifioinnista. (An-

nus et al., 2012: 270–271) Työn simuloinneissa käytetään Simulink:n omaa chirp-generaat-

toria. 
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2.2.3 Multisini 

Multisini-signaalia voidaan kuvata yhtälöllä 

𝑟(𝑡) = ∑ 𝐴𝑘cos (2𝜋𝑓𝑘𝑡 + 𝛷𝑘
𝑁𝑓

𝑘=1 ),             (2.8) 

missä Nf on haluttujen taajuuksien fk määrä. Ak merkitsee taajuuksien amplitudeja, ja Φk 

vaihetta. Signaalia suunnitellessa eri taajuuksien ei tulisi saa olla samassa vaiheessa, vaan 

vaiheet voidaan esimerkiksi sijoitella tasavälein välille [0, 2π]. (Hynynen, 2011: 70)  

 

Multisini-signaali on ainoa herätesignaali, jolla herätesignaalien taajuussisältö saadaan mää-

riteltyä tarkasti halutunlaiseksi, ilman että se sisältää merkittävästi taajuuksia halutun taa-

juusalueen ulkopuolelta, kuten kuvan 3 esimerkistä voidaan havaita. Monissa identifiointi-

tapauksissa ei ole tarpeellista identifioida koko taajuusaluetta, vaan halutaan keskittyä tiet-

tyihin taajuuksiin. Multisiniä käyttämällä taajuudet voidaan rajata helposti, jolloin tehon 

spektritiheys on suurempi. Usean sinimuotoisen signaalin käyttämisessä on kuitenkin hait-

tapuoli; crest factor. Yhden sinimuotoisen signaalin crest factor on √2. Kun siniaaltoja lisä-

tään toisiinsa samanaikaisesti, crest factor kuitenkin kasvaa usein suuremmaksi. Tämä voi 

aiheuttaa ongelmia järjestelmän epälineaarisuuksien kanssa. Multisinissä käytettävien sig-

naalien amplitudit valitaan yleensä käytännössä pieneltä amplitudialueelta, jotta tältä ongel-

malta voidaan välttyä. Multisiniä käytetään erityisesti epälineaaristen systeemien identifi-

oinnissa herätesignaalina. (Annus et al., 2012: 271-272) Tässä kandidaatintyössä käytetään 

väitöskirjassa (Wernholt, 2007) esitettyä multisini-signaaligeneraattoria. 

2.3 Avoimen ja suljetun järjestelmän identifiointi 

Avoimen järjestelmän identifiointi on yleensä hyvin yksinkertaista suljetun järjestelmän 

identifiointiin verrattuna, sillä säätimien vaikutusta identifiointiin ei tarvitse huomioida. 

Avoimen järjestelmän identifiointi on kuitenkin usein vaikeaa tai jopa mahdotonta toteuttaa. 

Systeemit ovat usein epästabiileja, eikä laitetta voida välttämättä ajaa turvallisesti ilman sää-

dintä. Avoimen järjestelmän identifioinnin lohkokaavio on esitetty kuvassa 4, jossa heräte-

signaali syötetään vääntömomenttisäädön ohjeeksi. Suljetussa systeemin identifioinnissa 

säädin vaikuttaa systeemin identifioinnin tulokseen. Tämän vaikutuksen minimoimiseksi 

käyttöönottoidentifioinnissa pyritään käyttämään säädintä, joka stabiloi systeemiä vaikutta-

matta kuitenkaan identifioinnin kannalta oleelliseen taajuusalueeseen. (Leppinen, 2011: 31) 
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Kuva 4. Avoimen järjestelmän identifiointi. 

 

Suljetun järjestelmän identifioinnissa voidaan käyttää epäsuoraa tai suoraa identifiointime-

netelmää. Epäsuorassa identifioinnissa pyritään identifioimaan suljettu systeemi säätimi-

neen. Kun säätimen ja takaisinkytkennän vaikutus identifiointiin tunnetaan, voidaan sen pe-

rusteella saada arvio avoimesta järjestelmästä (Zheng, 2003: 1232). Tässä työssä tutkitaan 

kuitenkin suoraa identifiointimenetelmää. Suorassa identifiointimenetelmässä jätetään takai-

sinkytkennän vaikutus identifiointitulokseen huomioimatta, jolloin avoimen järjestelmän 

malli estimoidaan avoimen piirin identifiointia vastaavalla tavalla (tulo- ja lähtösignaalista). 

Suljettu järjestelmä on esitetty kuvassa 5. Suoran identifioinnin tapauksessa järjestelmälle 

voidaan määrittää taajuusvaste lähtösignaalista y(t) tulosignaaliin u(t). 

 

 

 

Kuva 5. Suljetun järjestelmän identifiointi, jossa herätesignaali ru(t) summataan nopeussäätimen tuottamaan 

ohjeeseen. 

2.4 Taajuusvasteen laskenta 

Järjestelmälle voidaan laskea taajuusvaste järjestelmän sisääntulo- ja ulostulosignaalien 

avulla (Vuojolainen et al., 2017) 

𝐺(j𝜔) =
𝑌(j𝜔)

𝑈(j𝜔)
,              (2.9) 
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missä Y(jω) on järjestelmän ulostulosignaalin diskreetti Fourier-muunnos ja U(jω) sisääntu-

losignaalin diskreetti Fourier-muunnos. Vähentääksemme taajuusvasteen varianssia, voi-

daan taajuusvasteen laskennassa käyttää Welchin menetelmää. Sen sijaan, että aikatason sig-

naaleille tehtäisiin yksi Fourier-muunnos ja laskettaisiin taajuusvaste niiden avulla, voidaan 

aikatason signaali jakaa useampaan pienempään ikkunaan. Näille ikkunoille voidaan laskea 

omat diskreetit Fourier-muunnokset, jonka jälkeen kaikkien ikkunoiden Fourier-muunnok-

set keskiarvotetaan. Taajuusvasteen laskeminen Welchin menetelmällä on esitetty artikke-

lissa (Villwock ja Pacas, 2008), jonka perusteella taajuusvasteeksi saadaan 

 𝐺(j𝜔) =
∑ 𝑌i(𝑣) ∙ 𝑈i

∗(𝑣)𝐾
i=1

∑ |𝑈i(𝑣)|2𝐾
i=1

,           (2.10) 

missä K on ikkunoiden määrä ja v vastaa taajuuden arvoja, joissa tehontiheys on laskettu. 
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3. SIMULOINTITULOKSET 

Tässä kandidaatintyössä kaksimassasysteemistä muodostetaan Simulink-simulointimalli, 

jonka parametrisoinnissa käytetään aiemmin Taulukossa 1 esiteltyjä parametreja. Epäline-

aarisessa tapauksessa käytetään yhtälöä (2.4) kuvaamaan epälineaarista jousivakiota. Simu-

lointien avulla tarkastellaan, miten chirp, PRBS, ja multisini toimivat järjestelmän identifi-

oinnissa herätteenä. 

 

Simuloinneissa tarkastellaan häiriön vaikutusta identifiointiin nopeusmittaukseen summat-

tavan häiriömallin avulla. Häiriön varianssiksi on valittu simuloinneissa 0.01 rad2/s2. Simu-

lointimalliin syötetyn häiriösignaalin MATLAB-koodi on esitetty Liitteessä 1. Lisäksi simu-

loinneissa tarkastellaan, miten järjestelmän epälineaarinen joustavuus vaikuttaa identifioin-

titulokseen. Tässä tapauksessa käytetään yhtälössä (2.4) esitettyä epälineaarisuusmallia. 

Epälineaarisuuden toteutus Simulink:ssä on esitetty Liitteen 2 kuvassa. Nämä simuloinnit 

suoritetaan sekä avoimelle järjestelmälle, että suljetulle järjestelmälle yksinkertaisella P-sää-

timellä. P-säätimen vahvistukseksi on valittu 0.3 Nms/rad. 

3.1 Lineaarisen avoimen järjestelmän identifiointi 

Tarkastellaan aluksi lineaarisen avoimen järjestelmän identifiointia, jossa ei käytetä aikai-

semmin esitettyä joustavuutta kuvaavaa epälineaarisuusmallia. Avoimeen järjestelmään syö-

tetään heräte kuten kuvassa 4 on esitetty, jonka perusteella lasketaan järjestelmän taajuus-

vaste yhtälön (2.10) avulla. Identifiointisimulointi suoritetaan chirp-, PRBS-, ja multisini-

herätteillä. Häiriön vaikutusta taajuusvasteeseen kokeiltiin suorittamalla simulointi eri herä-

tesignaalin amplitudin arvoilla.  

 

Chirp-herätteen tapauksessa käytetään Simulink:n omaa chirp-lohkoa. Chirp-signaali sääde-

tään alkamaan 1 Hz arvosta loppuen 100 Hz arvoon 40 sekunnin aikana. Simuloinneista 

saadut taajuusvasteet on esitetty alla kuvassa 6 järjestelmän mallin taajuusvasteen kanssa 

(punainen käyrä). Simuloinneissa Chirp-signaalin amplitudi on 0.8 Nm ja 2.0 Nm. 
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Kuva 6. Avoimen lineaarisen järjestelmän taajuusvaste chirp-herätteellä kahdella eri amplitudin arvolla. 

 

PRB-signaali muodostetaan käyttämällä kymmentä siirtorekisteriä (n = 10) ja 0.008 

sekunnin näytteistysaikaa. Järjestelmän taajusvaste PRBS:llä herätettynä on esitetty kuvassa 

7. 

 

Kuva 7. Avoimen lineaarisen järjestelmän taajuusvaste PRBS-herätteellä kahdella eri amplitudin arvolla. 

 

Herätettäessä järjestelmää multisini-signaalilla, muodostetaan signaali joka sisältää 

taajuudet 1 Hz arvosta 100 Hz arvoon 1 Hz resoluutiolla. Multisinillä herätetyn järjestelmän 

taajuusvaste on esitetty kuvassa 8. Multisini generaattorin tuottama signaali on skaalattu 

arvoilla 0.1, 0.8 ja 2.0. 
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Kuva 8. Avoimen lineaarisen järjestelmän taajuusvaste multisini-herätteellä kolmella eri amplitudin arvolla. 

 

Kaikkien herätesignaalien taajuusvasteista nähdään, että systeemistä saatu taajuusvaste 

vastaa hyvin todellisen järjestelmän taajuusvastetta. Häiriösignaali tuo epätarkkuutta 

identifointiin, mutta resonanssi- ja antiresonanssitaajuudet ovat silti hyvin näkyvillä. 

Pienemmällä herätesignaalin vahvistuksella tai suuremmalla häiriön varianssilla, häiriön 

vaikutus on suurempi. Jos järjestelmässä vaikuttavat häiriöt ovat liian suuret herätesignaalin 

amplitudiin nähden, kohinan vaikutus identifointiin voi kasvaa liian suureksi, eikä 

identifioinnista saada kunnollista tulosta. Signaali-kohinasuhteen ottaminen huomioon 

järjestelmän identifioinnissa on siis merkittävä osa identifioinnin onnistumisessa. 

Lineaarisen järjestelmän tapauksessa suurempi herätesignaalin amplitudi tuo siis paremman 

identifiointituloksen, mutta järjestelmillä on kuitenkin usein fyysisiä rajoitteita sen suhteen, 

miten voimakasta amplitudia heräteellä voidaan käyttää. 

 

Tuloksista havaitaan, että kuvassa 7 esitetyllä chirp-signaalilla herätetyn järjestelmän 

taajuusvasteella on pieni ero todellisen järjestelmän taajuusvasteeseen pienillä taajuuksilla. 

Tämä osittain selittyy kuvassa 9 esitetyn chirp-signaalin taajuussisällön perusteella, jossa 

spektrin alkupäässä tehoa ei tule pienille taajuuksille. 

 

Kuvan 8 PRBS:llä herätetyssä taajuusvasteessa on epätarkkuutta signaalin loppupäässä. 

PRBS:n taajussisältö on esitetty kuvassa 9, ja siitä nähdään että PRBS herättää järjestelmää 

heikosti taajuuden ollessa lähellä 100 Hz. Tämä luonnollisesti aiheuttaa eron todellisen 

järjestelmän ja herätetyn järjestelmän taajuusvasteessa. Käytännössä PRBS:n tehokkain 

kaista on noin kolmasosa sen generointitaajuudesta, tässä tapauksessa noin 42 Hz (Vilkko ja 

Roinila, 2008).  
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Multisini-signaalilla herätetty järjestelmä toi erittäin hyvän identifointituloksen. 

Tarkastellussa simuloinnissa häiriön vaikutus identifiointiin on huomattavasti pienempi kuin 

chirp- ja PRB-signaaleilla herätetyissä järjestelmissä. Tämä on seurausta siitä, että 

multisinillä pystytään hyvin tarkasti herättämään halutut taajuudet, eikä muita ei-haluttuja 

taajuuksia. Tämä voidaan nähdä kuvan 3 multisini-signaalin taajuustason esityksestä. Tosin 

multisine signaalin amplitudeja ei saada yhtä optimaalisiksi kuin PRBS ja chirp:n 

tapauksessa crest factor:n näkökulmasta, joten se voi sisältää korkeita piikkejä. 

 

Kuva 9. Simulaatioissa käytettyjen chirp- ja PRB-signaalien taajuussisältö. 

3.2 Epälineaarisen avoimen järjestelmän identifiointi 

Tässä osiossa aikaisemmin simuloituun lineaariseen malliin lisätään epälineaarisuustekijä, 

joka simuloi järjestelmän joustavuutta. Simuloinnissa käytettävä epälineaarisuustekijä on 

kuvattu kappaleessa 2.1.1 yhtälön (2.4) mukaisesti. Herätesignaalit pidetään samana sekä 

tarkastellaan niitä samansuuruisilla amplitudeilla.  

 

Kuvissa 10, 11, ja 12 on esitetty avoimesta systeemistä identifioidut vasteet, joista nähdään, 

että pienillä vahvistuksen arvoilla simuloinneista saatu taajuusvaste on hyvin samanlainen 

kuin vastaavissa lineaaristen järjestelmien simuloinneissa. Suurilla herätteen vahvistuksen 

arvoilla nähdään kuitenkin, että resonanssitaajuus muuttuu huomattavasti siirryttäessä kor-

keampiin vahvistuksiin. Tämä on erityisesti huomattavissa multisinin tapauksessa kuvassa 

12, missä jo 0.8 vahvistus siirtää resonanssitaajuutta huomattavasti. Epälineaarisen avoimen 

järjestelmän identifioinnissa haluttaisiin siis löytää herätesignaalille amplitudi, joka jättää 

häiriön vaikutuksen identifiointiin pieneksi kuitenkin aiheuttamatta merkittäviä muutoksia 

taajuusvasteeseen järjestelmän epälineaarisuuden vuoksi. 
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Kuva 10. Avoimen epälineaarisen järjestelmän taajuusvaste chirp-herätteellä kahdella eri amplitudin arvolla. 

 

 

Kuva 11. Avoimen epälineaarisen järjestelmän taajuusvaste PRBS-herätteellä kahdella eri amplitudin arvolla. 

 

 

Kuva 12. Avoimen epälineaarisen järjestelmän taajuusvaste multisini-herätteellä kolmella eri amplitudin 

arvolla. 
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Multisini-signaalilla on korkeampi crest factor, kuten kappaleessa 2.2.3 mainittiin. Tulok-

sista nähdään, että multisinin tuottamat amplitudipiikit yhdistettynä valittuun epälineaari-

seen malliin asettavat simulointimallin toiminnan epälineaariseksi. On selvää, että heräte-

signaalit vaikuttavat valittuun epälineaarisuuteen eri tavalla. Tämä näkyy identifiointitulok-

sissa eriävinä resonanssitaajuuksina riippuen käytetystä herätesignaalista, ja sen vahvistuk-

sesta. Tuloksista havaitaan, että voimme havaita muuttuneen systeemidynamiikan. 

3.3 Lineaarisen suljetun järjestelmän identifiointi 

Tässä osioissa aikaisemmin simuloituun avoimen järjestelmän malliin lisätään takaisinkyt-

kentä yksinkertaisella P-säätimellä, jonka vahvistus on 0.3 Nms/rad. Kuvissa 13, 14, ja 15 

on esitetty kyseisen suljetun järjestelmän taajuusvasteet chirp-, PRBS-, ja multisini-herät-

teillä. 

 

 

Kuva 13. Suljetun lineaarisen järjestelmän taajuusvaste chirp-herätteellä kahdella eri amplitudin arvolla. 

 

 

Kuva 14. Suljetun lineaarisen järjestelmän taajuusvaste PRBS-herätteellä kahdella eri amplitudin arvolla. 
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Kuva 15. Suljetun lineaarisen järjestelmän taajuusvaste multisini-herätteellä kolmella eri amplitudin arvolla. 

 

Erityisesti kuvan 13 chirp-herätteen taajuusvasteesta nähdään, että se poikkeaa hieman 

PRBS ja multisiniä vastaavista tuloksista kuvissa 14 ja 15. Tällä simulointiesimerkillä näh-

dään, että avoimen järjestelmän kuvaan 6 verrattuna säädin vaikuttaa matalien taajuuksien 

identifiointiin vähän, etenkin matalilla herätteen amplitudeilla. Lisätietoa P-säätimen vaiku-

tuksesta kaksimassasysteemin identifiointiin löytää diplomityöstä (Leppinen, 2011), missä 

aihetta on tutkittu enemmän. 

3.4 Epälineaarisen suljetun järjestelmän identifiointi 

Tässä osiossa kappaleessa 3.3 simuloituun takaisinkytkettyyn järjestelmään lisätään kappa-

leessa 3.2 käytetty epälineaarisuutta kuvaava funktio. Epälineaarisen suljetun järjestelmän 

identifioinnista chirp-, PRBS-, ja multisini-herätteillä saadut taajuusvasteet on esitetty ku-

vissa 16, 17, ja 18. 

 

Kuva 16. Suljetun epälineaarisen järjestelmän taajuusvaste chirp-herätteellä kahdella eri amplitudin arvolla. 
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Kuva 17. Suljetun epälineaarisen järjestelmän taajuusvaste PRBS-herätteellä kahdella eri amplitudin arvolla. 

 

 

Kuva 18. Suljetun epälineaarisen järjestelmän taajuusvaste multisini-herätteellä kolmella eri amplitudin ar-

volla. 

 

Suljetun järjestelmän identifioinnin tuloksista nähdään, että myös epälineaarisessa tapauk-

sessa suljetun järjestelmän identifiointi vastaa avoimen järjestelmän identifiointitilannetta 

läheisesti. Epälineaarisuus käyttäytyy hyvin samankaltaisesti kuin avoimen järjestelmän ta-

pauksessa, eli järjestelmän taajuusvaste voidaan hyvin määrittää suljetun järjestelmän mit-

tausjärjestelyllä, mikä on monissa todellisuuden teollisuusjärjestelmissä edellytys identifi-

oinnin toteutukselle.  
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4. YHTEENVETO 

Tässä kandidaatintyössä tutkitulla kaksimassajärjestelmän approksimaatiosta on hyötyä jär-

jestelmien identifioinnissa. Kun järjestelmästä pystytään luomaan tarkka malli, voidaan jär-

jestelmälle luoda parempi säätöratkaisu, ja järjestelmän dynamiikka pystytään parantamaan. 

Lineaaristen järjestelmien identifiointi on melko yksinkertaista, mutta todelliset järjestelmät 

sisältävät kuitenkin aina jonkinlaisia epälineaarisuuksia, kuten kitkaa tai järjestelmän jous-

tavuutta. Nämä epälineaarisuudet voivat olla joissain tapauksissa merkityksettömiä, mutta 

niiden vaikutus pitää huomioida identifioinnissa, ja tarvittaessa ottaa huomioon identifioin-

tituloksessa. 

 

Kolme usein käytettyä herätesignaalia järjestelmien identifioinnissa ovat Chirp-, PRBS-, ja 

multisini-herätteet, joilla on kullakin hyviä ja huonoja puolia, ja kullekin voi olla käyttöä 

tietyissä tilanteissa. Tärkeimmiksi herätesignaalin ominaisuuksiksi tunnistettiin herätesig-

naalin huippuarvon suuruus verrattuna signaalin efektiiviseen arvoon (crest factor), heräte-

signaalin amplitudi verrattuna järjestelmässä vaikuttavan häiriön amplitudiin sekä herätesig-

naalin järjestelmässä herättämät taajuudet. Chirp-signaali on melko yksinkertainen ratkaisu 

herätesignaaliksi ja sillä on melko hyvä crest factor. Chirp-taajuuspyyhkäisy vaatii kuitenkin 

huomattavasti suuremman ajan identifiointiin kuin esimerkiksi PRBS:llä identifiointi. Vas-

taavasti PRBS:llä on paras mahdollinen crest factor, mikä signaalilla voidaan saavuttaa. On-

gelmaksi PRBS:n tapauksessa voi kuitenkin muodostua herätteen efektiivinen taajuus, sillä 

PRBS:n herättämä taajuusalue ei ole tasainen. Multisini-signaalilla taas pystytään herättä-

mään hyvin tarkasti haluttu taajuusalue, ottamatta muita ei-haluttuja taajuuksia mukaan iden-

tifiointiin. Multisinissä summatut siniaallot kuitenkin aiheuttavat amplitudipiikkejä heräte-

signaaliin, mikä tekee signaalin crest factor:ista huomattavasti huonomman kuin muilla tut-

kituilla herätesignaaleilla. 

 

Tässä työssä tutkittiin sekä avoimen järjestelmän, että suljetun järjestelmän identifiointia. 

Avoimen järjestelmän identifiointi on yksinkertaista, mutta sille voi olla käytännön rajoit-

teita. Monet järjestelmät vaativat jonkinlaisen säätimen identifiointiprosessin aikanakin, jol-

loin identifiointi tulee suorittaa suljetussa järjestelmässä. Kummassakin tapauksessa järjes-

telmälle muodostetaan taajuusvaste lähtösignaalista y(t) tulosignaaliin u(t). Signaaleja tutki-

taan taajuustasossa Fourier-muunnosten avulla. Taajuusvasteen varianssin pienentämiseksi 
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taajuusvasteen laskennassa voidaan käyttää ikkunointimenetelmiä, kuten tässä työssä käy-

tettyä Welchin menetelmää. 

 

Tämän kandidaatintyön simuloinnit suoritettiin käyttämällä apuna MATLAB- ja Simulink-

ohjelmia. Kaksimassajärjestelmään rakennettiin malli kuvaamaan järjestelmän epälineaa-

rista joustavuutta sekä nopeusmittaukseen lisättiin häiriötä. Simuloinnit suoritettiin chirp-, 

PRBS-, ja multisini-herätteillä, käyttäen kullekin herätteelle useita amplitudin arvoja. Simu-

loinnit tehtiin avoimelle järjestelmälle sekä suljetulle järjestelmälle, jossa on yksinkertainen 

P-säätö. Simulointien tuloksista nähtiin, että korkeilla herätesignaalien amplitudilla järjes-

telmän epälineaarisuudet näkyivät voimakkaammin. Pienillä herätesignaalin amplitudeilla 

häiriön vaikutus identifiointitulokseen on huomattavasti merkittävämpi. Herätesignaalit vai-

kuttavat epälineaarisuuteen eri tavoin, mikä muuttaa identifioinnista saatuja resonanssitaa-

juuksia riippuen käytetystä herätesignaalista.  
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LIITTEET 

 

Liite 1: Häiriömallin MATLAB-koodi 

DesiredSD = 0.1 ; % the desired standard deviation 0.1 

noise1 = random('unif',1*rand,1*rand,[50000 1]) ; % random noise 

noise2 = (DesiredSD * (noise1 ./ std(noise1))) ; % st.dev scaling 

Ts_noise=0.002; 

time_noise=0:Ts_noise:length(noise2)*Ts_noise-Ts_noise; 

noise_model=[time_noise' detrend(noise2)]; 

 

 

Liite 2: Epälineaarisuuden toteutus Simulink:ssä 

 

Liite 3: Järjestelmän toteutus Simulink:ssä 

 


