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Sammanfattning 

 

Då detta skrivs (Maj 2018) står industrier på tröskeln till att genomgå sitt fjärde pa-

radigmskifte i och med Industri 4.0. I detta paradigmskifte, som har sin grund i digi-

talisering av såväl befintliga som nya industrianläggningar, kommer en ny typ av un-

derhållsarbete att möjliggöras. Den nya typen av underhållsarbete är en form av pre-

diktivt underhåll och innebär att smarta system kommer att kunna detektera och 

klassificera systemavvikelser, och genom detta sålunda prediktivt varna för att något 

håller på att fallera hos såväl hela maskiner som dess komponenter.  

Vid Högskolan i Gävle bedrevs det från hösten 2017 till våren 2018 ett forsknings-

projekt vid namn Flexibla modeller för smart underhåll, i vilket modeller för pre-

diktivt underhåll togs fram. Denna examensuppsats på grundnivå har som målsätt-

ning att beskriva hur en demonstrationsutrustning framtas åt Flexibla modeller för 

smart underhåll för att demonstrera hur den nya typen av prediktivt underhåll kan 

ske. De metoder som tillgrips och utvärderas för att skapa modeller är från området 

systemidentifiering. Det system som modelleras består av en pump, en vattenreser-

voar, två vattentankar och en ventil. Både black-boxidentifiering och grey-boxiden-

tifiering utförs på systemet. Mer specifikt ARX- och OE-modeller testas i Matlab-

applikationen System Identification och fysikalisk modellering med parameterskatt-

ning via minsta kvadratmetoden utvärderas.  För feldetektering och felklassificering 

granskas två olika typer av maskininlärningsalgoritmer från Matlab-applikationen 

Classification Learner. Dessa är Support Vector Machine och K-nearest neighbour.  

Det erhållna resultatet visar att fysikalisk modellering med parameterskattning via 

minsta kvadrat-metoden ger den bästa modellen, där FIT-måtten hos de två tankarna 

är 88,75 procent respektive 90,76 procent. Med denna modell som underlag fram-

tas sedan detekterings- och klassificeringsalgoritmer, där den mest framgångsrika al-

goritmen för detektering av öppnad ventil är Fine Gaussian SVM och för öppnad 

ventil eller simulerad sprickbildning i botten av den undre tanken är algoritmen Fine 

KNN den bästa. 

Slutsatsen av detta examensarbete är att det är möjligt att via metoder från Systemi-

dentifiering och maskininlärning bygga en demonstrationsutrustning som åskådliggör 

såväl Flexibla modeller för smart underhåll:s arbete som hur den nya typen av pre-

diktivt underhåll kan ske.   
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Abstract 

 

When this is written (May 2018) industries are on the threshold to experience their 

fourth paradigm shift because of Industry 4.0. This paradigm shift, which has its 

foundation in digitalizing existing as well as new industries, will make a new sort of 

maintenance work possible. The new type of maintenance work is a sort of predic-

tive maintenance and means that smart systems will be able to detect and classify 

system abnormalities, and thereby predictively warn that something is about to fail 

in machines as well as in their components.  

At University of Gävle there were in a period from autumn of 2017 to the spring of 

2018 a research project named Flexible models for predictive maintenance, in which 

models which could be a part of predictive maintenance were developed. The objec-

tive in this bachelor thesis is to show how to construct an equipment for Flexible 

models for predictive maintenance that can be used to demonstrate how the new 

type of predictive maintenance can be done. The methods that are used and evalu-

ated to generate models belong to the field of system identification. The system that 

modelled consists of a pump, one water reservoir, two tanks and a valve. Both 

black-box identification and grey-box identification are performed on the system. 

More specifically ARX- and OE-models are tested in the Matlab application System 

Identification and physical modelling with parameter estimation by the method of 

least squares is evaluated. To detect and classify system failures, two types of ma-

chine learning algorithms from the Matlab application Classification Learner is au-

dited. These algorithms are Support Vector Machine and K-nearest neighbour.  

The results show that physical modelling with parameter estimation by the method 

of least squares gives the best model, where the measure of FIT for the two tanks 

are 88.75 percent respectively 90.76 percent. With the model as basis detection- 

and classification algorithms are developed, where Fine Gaussian SVM turns out to 

be the most successful in detecting an open valve and Fine KNN performs the best at 

detecting an open valve or a simulated crack in the bottom of the lower tank. 

The conclusion of this thesis is that it is possible to construct an equipment by using 

methods from system identification and machine learning that visualizes the work in 

Flexible models for predictive maintenance as well as how the new type of predic-

tive maintenance can be performed. 
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1 Introduktion 

 

Ur ett historiskt perspektiv har industriverksamheter genomgått tre paradigmskif-

ten, vilka succesivt bidragit till hur verksamheterna idag ser ut [1]. Under dessa peri-

oder har underhållsarbete skett först då något gått sönder, eller så har verksamheter 

stängts ned under bestämda tidsperioder så att rutinmässiga reparationer kunnat ut-

föras [2]. Förutsättningar har inte sällan resulterat i en stressfull arbetsmiljö för de 

inblandade i kombination med andra negativa aspekter. Bengt Haag, forskare och lä-

rare vid Högskolan i Dalarna, nämner i inledningen i sin bok Industriell Systemtek-

nik följande: ”Produktionsstopp i industrin kostar oerhörda summor. I de varma delarna av ett järn-

verk ligger kostnaden på ca 100 000 kr per timme” [3]. Det är inte enbart en stressfull ar-

betsmiljö, eller stora kostnader som är negativt med det historiska förhållningssättet 

till underhållsarbete, även miljön riskerar att drabbas. En process som körs tills att 

något går sönder medför en överhängande risk att läckage kan inträffa, vilket i värsta 

fall kan leda till föroreningar om skadliga ämnen passerar ut i naturen [4]. 

Idag genomgår industrin sitt fjärde paradigmskifte i det som heter Industri 4.0. 

Denna utvecklingsfas har sin grund i digitalisering av såväl befintliga som nya in-

dustrianläggningar, och möjliggör en ny typ underhållsarbete där smarta system kan 

detektera avvikelser hos såväl hela maskiner som dess komponenter och prediktivt 

varna för att något är på väg att fallera. Den nya typen av underhållsarbete benämns 

ofta som prediktivt underhåll eller smart underhåll.  

Vid Högskolan i Gävle (HiG) bedrevs det från hösten 2017 till våren 2018 ett forsk-

ningsprojekt vid namn Flexibla modeller för smart underhåll (FMSU) kring ämnet 

prediktivt underhåll. Med metoder från systemidentifiering och maskininlärning 

hade forskningsprojektet som målsättning att ta fram flexibla modeller som skulle 

kunna komma att användas i morgondagens underhållsarbete. Detta examensarbete 

utgick ifrån en problembaserad forskningsstrategi, där problemet var att konstruera 

en demonstrationsutrustning som kunde åskådliggöra hur detektering och klassifice-

ring av systemfel kunde ske och således även belysa vikten av det arbete som FMSU 

utförde. För att ge en rättvis bild av FMSU:s arbete genomfördes examensarbetet 

med likartade metoder som de som tillgripits i FMSU, genom att systemidentifie-

ring tillgreps för systemmodellering och maskininlärningstekniker användes för att 

detektera och klassificera systemfel. Det system som låg till grund för framtagningen 

av demonstrationsutrustningen bestod av en pump, en ventil, två vattentankar och 

en vattenreservoar, se Fig.1.  
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Fig.1. Det system som användes i projektet. 

Maskininlärningsalgoritmer tillgreps för att klassificera om en ventil kopplad till bot-

ten av den övre tanken öppnats, om en simulerad spricka i botten av den undre tan-

ken drabbat systemet eller om systemet presterade utifrån normala driftförhållan-

den. Dels tränades en maskininlärningsalgoritm för detektering och klassificering av 

ett fel, samt en algoritm för detektering och klassificering av två fel.  

För att genomföra detta examensarbete användes en PC som beräkningsenhet och 

mjukvaran Matlab användes till att skapa script med funktioner för databehandling. 

Vidare användes två DAQ-kort av typen NI USB 6008, den första till att spännings-

mata vattenpumpen samt inhämta systemdata från nivågivare och den andra till att 

spänningsmata en pump som sög vatten ur den undre tanken.  

De metoder och modeller som granskades vid identifiering av systemet var Auto-

Regressive with eXogenous input-modeller (ARX-modeller) och Output Error-mo-

deller (OE-modeller) samt fysikalisk modellering via parameterskattning med hjälp 

av minsta kvadrat-metoden. Även icke-linjära black-boxmodeller skulle ha kunnat 

evaluerats, men det lämnades som förslag till fortsatt arbete. För feldetektering och 

felklassificering utvärderades Support Vector Machines (SVM) och K-nearest ne-

ighbours (K-nn). I Tab. 1 redovisas de fyra övergripande projektdelarna, i fallande 

ordning.  
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Tabell 1. Projektets olika delmoment i fallande ordning. 

Projektmoment 
1. Planering och Litteraturstudier 

2. Datainsamling 

3. Systemidentifiering 

4. Framtagning av detektions- och klassifikationsunderlag 

 

Rapporten följer den nedan redogjorda dispositionen:  

– Introduktion 

Här ges en kortfattad bild av problemområdet och examensarbetet presente-

ras genom att dess syfte och slutmål framläggs. Även begränsningar läggs 

fram. 

– Teori 

Teoriavsnittet belyser den relevanta bakgrundsfakta som berör examensar-

betet, där extra vikt disponerats åt områden utanför programkollegors för-

väntade förkunskaper. De delar som avsatts en djupare teori är ARX-

modeller, OE-modeller, Grey-boxidentifiering, Black-boxidentifiering, FIT-

värden, Korsvalidering, SVM-algoritmen och K-nn-algoritmen.  

– Process och Resultat 

I denna del presenteras hur arbetet genomförts, i steg från datainsamling till 

feldetektering och felklassifikation, samt vilka resultat som erhållits från ar-

betet.   

– Diskussion  

I diskussionen förs resonemang kring de valda metoderna, mot bakgrund av 

de givna resultaten och det teoriavsnitt som genererats.   

– Slutsatser  

Här återges kortfattad de viktigaste slutsatserna av arbetet genom det som 

resonemangen i diskussionen kommit fram till. Även förslag till fortsatt ar-

bete återfinns här.  
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2 Teori 

 

I det följande avsnittet framläggs grundläggande bakgrundsteori relevant för det ut-

förda arbetet, där avsnittets disposition följer den process som projektet utfördes 

enligt. Avsnittet börjar med en kort introduktion vilken följs av viktiga delar för 

systemidentifiering och slutligen teori kring de valda maskininlärningsalgoritmerna.  

2.1 Industri 4.0 

Den flexibilitet som Industri 4.0 kommer att erbjuda ger underhållstekniker möjlig-

heten att utföra underhållsarbete prediktivt, utifrån historisk samt realtidsdata från 

smarta sensorer. Det i symbios med mer eller mindre direkta omställningar av hela 

produktionssystem resulterar i att kostsamma och miljöfarliga systemhaverier i 

framtiden kommer att reduceras [5]. För att kunna detektera och klassificera illa-

varslande systemavvikelser kommer det i vissa fall att krävas ett systembaserat refe-

rensunderlag. Detta referensunderlag kallas i Industri 4.0 för en cyber twin (CT) 

vilket är en virtuell modell av ett specifikt, fungerande system. Med hjälp av en CT 

och det omfattande informationsunderlag som digitalisering av industrier, känt som 

cyber physical systems (CPS), medför kommer ett begynnande fel hos ett system att 

kunna detekteras genom att systemets beteende börja avvika i jämförelse mot bete-

endet hos sin CT [6], [7]. I många av de artiklar i ämnet Industri 4.0 som publicerats 

framställs en CT som något nytt. Det är dock ett faktum att inom reglertekniken har 

det sedan flera decennier tillbaka funnits observatörer som fungerat som systemö-

vervakare. 

2.2 Tidigare arbeten på systemet 

I både G. Giordano och J. Sjöbergs arbete ’Black- and white-box approaches for ca-

scaded tanks benchmark system identification’ och i Rishi Relan’s et al. forskningsar-

tikel ’An Unstructured Flexible Nonlinear Model for the Cascaded Water-tanks 

Benchmark’ används den nedan redovisade fysikaliska beskrivningen av systemet i 

Fig. 1  

�̇�1(𝑡) =  −𝑎√𝑥1(𝑡) + 𝑏𝑢(𝑡) + 𝑔1(𝑡), 

�̇�2(𝑡) =  𝑐√𝑥1(𝑡) − 𝑑√𝑥2(𝑡) + 𝑔2(𝑡),  

𝑦(𝑡) = 𝑥2(𝑡) + 𝑔3(𝑡), 
 

där 𝑥1 och 𝑥2 motsvarar vattennivå i den övre respektive den undre tanken, 𝑢(𝑡) är 

pumpens spänningsmatning, 𝑦(𝑡) är systemets utsignal,  𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 är proportional-

itetsparametrar och 𝑔1(𝑡)- 𝑔3(𝑡) motsvarar mätstörningar. Systemet av 

(1) 

(2) 

(3) 
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flödesekvationer beskriver ett svagt icke-linjärt samband genom att kvadratrötterna 

av vattennivåer ingår [8], [9].  

Den fysikaliska systembeskrivningen har framställts genom tillämpning av Bernoullis 

lag och lagen om massans bevarande [8].  

2.3 Datainsamlingskort 

Det datainsamlingskort som användes i projektet var av typen NI USB 6008. Kortets 

analoga ingångar byggde på arkitekturen succesiva approximationer och hade en 

upplösning på 12 bitar vid differentialmode och 11 bitar vid single-ended-mode. 

Den maximala samplingshastigheten hos kortets analoga ingångar var 10 kS/s och de 

analoga utgångarna hade en slew rate på 1 V/µs [10].  

2.4 Matlab 

Matlab är ett programpaket som används i såväl utbildningar som i olika typer indu-

strier och företagsverksamheter. Mjukvaran har skapats för att underlätta att analy-

sera data och utföra olika typer av beräkningar.  

Till Matlab finns en uppsättning av verktygslådor och applikationer, vilka är specifikt 

anpassade för olika ämnesområden och innehåller uppsättningar av specialkomman-

don samt funktioner [11].  

2.4.1 Applikationen System Identification  

System Identification Application är en applikation som finns färdig att använda i 

Matlab. I denna applikation kan linjära såväl som ickelinjära modeller för system tas 

fram från insamlad systemdata från tidsdomän eller frekvensdomän. I applikationen 

finns även funktionalitet som tillåter analys och preparering av systemdata samt mo-

dellvalidering.  

Vid datainmatning förbereds uppmätt systemdata genom att in- och utdata deklare-

ras och datauppsättningens samplingstid ges ett värde. Därefter finns det möjlighet 

att vidare bearbeta data genom inbyggda filter-, rekonstruktions- och omsamplings-

funktioner med mera. Vidare kan data användas för modellkonstruktion, där para-

metriserade modeller framtas genom parameterskattning. För att skatta värden hos 

parametrar använder sig applikationen av att granska tids- samt frekvenssvar hos 

data. För att validera den framtagna modellen beräknas utdata fram genom att låta 

modellen verka på en fysisk uppsättning av indata till systemet. Sedan beräknas skill-

naden mellan faktiskt uppmätt utdata från systemet och beräknad utdata vilket då 

ger ett så kallat FIT-mått, se avsnitt 2.5.6 Algoritm för att fastställa FIT-mått.  



 

6 

2.4.2 Applikationen Classification Learner 

Applikationen Classification Learner är ett övervakat maskininlärningsverktyg som 

kan användas för att träna modeller att klassificera data. För att utföra detta importe-

ras insamlad träningsdata till applikationen, där användaren har namnsatt data och 

angivit vilket kluster som data tillhör. Vid datainmatning skall användaren även ta 

beslut kring hur validering av klassifikationsalgoritmen skall ske, där alternativen är 

korsvalidering, k-holdout-validering eller ingen validering. Därefter finns en mängd 

färdiga klassifikationsalgoritmer där exempelvis olika typer av SVM-, K-nn- och De-

cision trees-algoritmer kan tränas i att klassificera data. Beroende på hur dataserien 

av träningsdata ter sig så är olika klassificeringsalgoritmer olika framgångsrika på 

klassifikation. För att få ett mått på hur väl en klassificerare fungerar på den aktuella 

dataserien ges ett prestationsmått i procent. Det finns även möjlighet att granska en 

ROC-kurva eller Confusion-matris, se Fig. 2, där det anges i antal hur många ele-

ment som algoritmen klassat rätt respektive fel. Om en klassificerare sedan skall an-

vändas i realtid finns möjlighet att importera modellen i form av kod eller som en 

funktion [12].  

 

Fig.2. Confusion-matris för en SVM med totalt åtta felklassificerade datapunkter, där de felklassade 
datapunkterna har klassats som ”Normal Drift” då den sanna klassen var ”Ventil Öppen”.  

2.4.2.1 Korsvalidering  

Korsvalidering är en omsamplingsmetod som tillhör gruppen av Monte Carlo meto-

der. Denna metod används flitigt för att uppskatta modellavvikelser och trimma mo-

dellparametrar, och genom tillämpning av korsvalidering minskar risken för såväl 

over- som underfitting. Overfit innebär att den skattade modellen återger den upp-

sättning av träningsdata som använts för att generera modellen oerhört väl, både re-

lationen mellan indata och utdata som det mät-brus som dataserien innehåller. Detta 
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medför att modellen egentligen är ganska så dålig på att efterlikna det fysiska syste-

mets egenskaper. Underfit innebär att för basala metoder använts för att generera 

modellen, och att modellen således är för grovhuggen för att återspegla dynamiken 

hos modelleringsobjektet [13], [14]. Ett vanligt sätt att komma bort från denna pro-

blematik är att insamla två uppsättningar av data från systemet som skall modelleras, 

där den ena uppsättningen används för att träna modellen och den andra används för 

att utföra modellvalidering. Ibland är detta dock inte möjligt eller för tidskrävande 

och då kan korsvalidering tillgripas.  

Namnge en uppsättning av data från modelleringsobjektet för 𝑆, vilken sedan indelas 

i två undergrupper vid namn 𝑡 och 𝑣 genom att en slumpfunktion tillåts sampla data 

från 𝑆. 𝑡 innehåller då data som används för att träna en modell genom en tränings-

algoritm vilket resulterar i en skattad modell 𝑓(𝑥, 𝑡) av hela dataserien 𝑓(𝑥, 𝑆). 

Detta följs sedan av att 𝑓(𝑥, 𝑡)  valideras mot 𝑣. Denna process kan utföras på flera 

undergrupper om 𝑆 indelats i flera olika variationer av 𝑡 och 𝑣, och den slutgiltiga 

modellprestandan ges av medelprestandan av de skattade funktionerna 𝑓1…𝑛(𝑥, 𝑡).  

Single Hold-Out är en slumpfunktion som kan användas för att indela 𝑆 i två under-

grupper, 𝑡 och  𝑣. Detta är en mycket trivial metod därför att den indelar 𝑆 i endast 

två grupper, där 𝑡 brukar innehålla 90 % - 70 % av 𝑆 och 𝑣 de resterande elemen-

ten. Således tränas och valideras modellen endast en gång.  

K-fold korsvalidering är en annan funktion som kan tillämpas för att indela 𝑆 i un-

dergrupper. Indelningen sker på ett sådant sätt att 𝑆 indelas i 𝑘𝑓 disjunkta under-

grupper av approximativt samma storlek, där element från 𝑆 väljs slumpmässigt 

utan återläggning [15], [13]. Nedan visas idén genom att 𝑆 delats in i fyra, 𝑘𝑓 = 4, 

disjunkta undergrupper där 𝑣 är en uppsättning av valideringsdata och 𝑡 är reste-

rande grupper av träningsdata; 

𝐼𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 1; 𝑣, 𝑡, 𝑡, 𝑡
𝐼𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 2; 𝑡, 𝑣, 𝑡, 𝑡
𝐼𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3; 𝑡, 𝑡, 𝑣, 𝑡
𝐼𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 4; 𝑡, 𝑡, 𝑡, 𝑣

 

Modellen tränas på 𝑘𝑓 − 1 undergrupper av 𝑆 vilka tillsammans utgör den totala 

uppsättningen av träningsdata, och den kvarvarande undergruppen används som vali-

deringsset för den skattade modellen. Detta itereras igenom till dess att alla under-

grupper agerat valideringsset. I denna metod bibehålls även fördelningen av olika 

klasstyper av data hos 𝑆 till varje undergrupp 𝑡. Det vanligaste vid k-fold korsvalide-

ring är att välja 𝑘𝑓 till tio [14].  
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Korsvalideringsfelet kan beräknas med  

𝜀�̂̂� =
1

𝑁
∑𝐿(𝑦𝑖 , 𝑓−𝑘𝑓(𝑥𝑖))

𝑁

𝑖=1

, 

där 𝐿 är en förlustfunktion som verkar på summan av skillnaderna mellan 𝑦𝑖 , upp-

mätt värde och det beräknade värdet från 𝑓−𝑘(𝑥𝑖) , via det uppmätta värdet på 𝑥𝑖  

[13].  

2.5 Systemidentifiering  

Inom många vetenskapliga grenar som exempelvis maskininlärning, ekonomi och 

reglerteknik är det fundamentalt att kunna modellera system utifrån in- och utdata. 

Att skapa matematiska modeller, linjära såväl som icke linjära, av dynamiska system 

genom insamling och analys av systemdata är en lära som benämns som systemiden-

tifiering inom reglertekniken. I Fig. 3 redovisas i flödesschema-format arbetsmeto-

diken för modellering via systemidentifiering. Där det första momentet består av att 

bestämma strukturen för hur själva processen med datainsamling och modellering 

skall gå till, där redan känd systemvetenskap ibland kan ingå. Detta följs av att ge-

nomföra själva datainsamlingen, vilket i sin tur efterföljs av att välja vilken modell-

struktur som skall tillämpas. Vilken modellstruktur som är lämplig att välja kan 

skilja sig mycket åt, beroende på vilken systeminformation som finns tillgänglig och 

komplexiteten av det system som skall modelleras. För att sedan generera själva mo-

dellen måste en metod för att skatta modellens okända parametervärden evalueras 

och bestämmas. Sedermera används den valda parameterskattnings-metoden för att 

tilldela modellen skattade parametervärden utifrån insamlad systemdata. Modellen 

valideras i efterföljande steg mot en uppsättning av valideringsdata och utifrån hur 

väl modellen presterade på valideringsuppsättningen tas ställning till om arbetspro-

cessen måste upprepas eller om modellen accepteras [16].  

(4) 
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Fig. 3. Flödesschema som beskriver arbetsflödet vid modellering via systemidentifiering [16]. 

Kärnan i systemidentifiering återfinns i statistiska metoder vilka används för att 

skapa samband mellan in- och utdata [17]. Det är av stor vikt inom systemidentifie-

ring att välja rätt modellstruktur för det system som skall modelleras [18]. Samban-

den mellan in- och utdata uttrycks ofta i form av ekvationer 

𝑦(𝑘) = 𝑓0(𝑢(𝑘)) + 𝑒(𝑘). 

För ekvationen ovan skulle problemet kunna vara att skatta funktionen 𝑓0(𝑢(𝑘)) , 

där 𝑦(𝑘) och 𝑢(𝑘) är uppmätt tidsdiskret ut- respektive insignal, genom att be-

stämma en funktion 𝑓𝑁(𝑢(𝑘)) utifrån en vektor 𝑆𝑁 med uppmätt systemdata, 

{𝑦(1), 𝑢(1), 𝑦(2), 𝑢(2), … , 𝑦(𝑁), 𝑢(𝑁)}.  Den inhämtade systemdata som används vid 

(5) 
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modellträning innehåller i regel inte endast information som beskriver systemdyna-

mik, utan i uppsättningen ingår också brus. Detta kan vara problematiskt, då det pri-

mära målet är att identifiera systemet och inte de störningar vilka påverkar mätning-

arna på systemet. Sålunda måste den skattade modellen på något vis ofta ta hänsyn 

till mängden brus hos den systemdata som inhämtats. En god utgångspunkt är att 

anta att ’Naturen är enkel’ och eftersträva att välja en så enkel modelltyp som möj-

ligt.  

Av vikt i systemidentifiering är således att införskaffa ett informationsunderlag ge-

nom insamling av träningsdata och om möjligt även via fysikalisk systembeskrivning. 

Med hjälp av informationsunderlaget kan modeller väljas och framställas då deras pa-

rametervärden skattas. För att granska hur väl en modell återspeglar det fysiska sy-

stemet används en process vid namn modellvalidering. Modellvalidering innebär att 

modellen jämförs mot en ny dataserie innehållande så kallad valideringsdata, och se-

dan beräknas ett FIT-mått på hur väl den estimerade modellen passar uppsättningen 

av valideringsdata. Detta är viktigt ty det annars finns en överhängande risk att den 

modell som anpassats utifrån träningsdata endast återspeglar den serien av data, och 

inte dynamiken hos det identifierade systemet [17].   

2.5.1 Black-boxidentifiering 

Då systemidentifiering utförs utan att vetskap kring hur systemets dynamiska egen-

skaper ter sig används med fördel black-boxidentifiering. Detta bygger på att mo-

deller alstras utifrån den information som återfinns hos insamlad data från identifi-

eringsobjektet. Av denna anledning är det nästan mer passande att använda ordet 

funktionsanpassning vid black-boxidentifiering än ordet modellering [18], [8].  

Black-boxidentifiering innebär att identifieringsprocessen går ut på att välja någon av 

de modellstrukturer som finns att tillgå, vilka ofta är flexibla modelltyper. Sedan be-

stäms antalet parametrar som skall ingå i modellen, där fler parametrar innebär en 

bättre approximation av informationen hos träningsdata. Avslutningsvis används in-

samlad träningsdata för att fastställa parametrarnas värden och antalet parametrar 

[18].  

2.5.1.1 ARX- och OE-modeller 

Två modelltyper som är hemmahörande inom black-boxidentifiering är ARX-och 

OE modeller. Dessa två modelltyper bygger på den generella, tidsdiskreta modellen  

𝑦(𝑘) = 𝐺(𝑞, 𝜃)𝑢(𝑘) + 𝐻(𝑞, 𝜃)𝑒(𝑘), 

i vilken 𝑒(𝑘) är vitt-brus, 𝜃 innehåller de okända parametrar, 𝑦(𝑘) och 𝑢(𝑘) är 

ut- respektive insignal, 𝑞 är en framåt-skiftesoperator, 𝐻 motsvarar en brus-modell 

och grund-modellen motsvaras av 𝐺. Denna modellframställning benämns som Box-

Jenkins (BJ) [8],[18].  

(6) 
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Givet uppmätt data fram till 𝑘 − 1 så ges den optimala prediktorn av 𝑦(𝑘), givet 

vissa antaganden av  

�̂�(𝑘|𝜃) = 𝑊𝑦(𝑞, 𝜃)𝑦(𝑘) +𝑊𝑢(𝑞, 𝜃)𝑢(𝑘), 

där 𝑊𝑦 och 𝑊𝑢 motsvaras av  

𝑊𝑦(𝑞, 𝜃) = [𝐼 − 𝐻−1(𝑞, 𝜃)], 

𝑊𝑢(𝑞, 𝜃) =  𝐻
−1(𝑞, 𝜃)𝐺(𝑞, 𝜃). 

Eftersom det finns en risk att filtren 𝐻−1(𝑞, 𝜃)𝐺(𝑞, 𝜃) och 𝐻−1(𝑞, 𝜃) kan bli in-

stabila måste 𝜃 begränsas till värden som resulterar i ett stabilt system. Både 

𝐺(𝑞, 𝜃) och 𝐻(𝑞, 𝜃) ses som rationella överföringsfunktioner. Följande överfö-

ringsfunktion kan då beskriva 𝐺(𝑞, 𝜃)  

𝐺(𝑞, 𝜃) =
𝐵(𝑞)

𝐹(𝑞)
=
𝑏1𝑞

−𝑛𝑘 + 𝑏2𝑞
−𝑛𝑘−1 +⋯+ 𝑏𝑛𝑏𝑞

−𝑛𝑘−𝑛𝑏+1

1 + 𝑓1𝑞
−1 +⋯+ 𝑓𝑛𝑓𝑞

−𝑛𝑓
. 

För 𝐻(𝑞, 𝜃) gäller 

𝐻(𝑞, 𝜃) =  
𝐶(𝑞)

𝐷(𝑞)
=  

1 + 𝑐1𝑞
−1 +⋯+ 𝑐𝑛𝑐𝑞

−𝑛𝑐

1 + 𝑑1𝑞
−1 +⋯+ 𝑑𝑛𝑑𝑞

−𝑛𝑑
. 

Detta innebär alltså att 𝑛𝑘 motsvarar tidsförskjutningen på insignalssidan, och para-

metrarna 𝑛𝑏, 𝑛𝑓, 𝑛𝑐, 𝑛𝑑, 𝑛𝑘 används till att trimma modellen. Målet med identifi-

ering är att skatta 𝜃, vilken innehåller parametrarna 𝑏𝑖 , 𝑓𝑖 , 𝑐𝑖 , 𝑑𝑖. Ett populärt sätt 

att göra det är genom att använda metoden Prediction Error Method (PEM). Vad 

metoden gör är att den minimerar kvadratroten ur prediktionsfelen, det vill säga 

den minimerar 

∑(𝑦(𝑘) − �̂�(𝑘|𝜃))
2

𝑁

𝑘=1

. 

Detta är i regel svårt för en generell BJ-modell, och därför studeras nedan två speci-

alfall av BJ-modellen.  

ARX-modellen är en variant av BJ-modellen [8]. Där nämnarna hos 𝐺(𝑞, 𝜃) och 

𝐻(𝑞, 𝜃) antas vara lika så att  

𝐹(𝑞) = 𝐷(𝑞) = 𝐴(𝑞) = 1 + 𝑎1𝑞
−1 +⋯+ 𝑎𝑛𝑎𝑞

−𝑛𝑎, 

och 𝐶(𝑞) satts till ett. Detta ger då ARX-modellen 

𝐴(𝑞)𝑦(𝑘) = 𝐵(𝑞)𝑢(𝑘) +  𝑒(𝑘). 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 
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OE-modellen är ett annat specialfall av BJ-modellen, där störningarna inte modelle-

ras genom att  𝐻(𝑞, 𝜃) = 1, 𝑛𝑐 = 𝑛𝑑 = 0 [18], [8]. Detta innebär att det endast 

är skillnaden mellan den faktiska utsignalen från systemet och den störningsfria ut-

signalen från modellen som ingår som brus hos modellen, 

𝑦(𝑘) = 𝐺(𝑞, 𝜃)𝑢(𝑘) + 𝑒(𝑘). 

ARX- och OE-modellerna har olika fördelar, där ARX-modellen är att föredra om 

de störningar som finns i den insamlade datauppsättningen adderats hos lasten, syste-

met, och sålunda har passerat in med systemdata. OE-modellen är att föredra om 

störningarna är svåra att modellera, då OE-modellen trots detta kan approximera 

𝐺(𝑞, 𝜃) väl [18]. OE-modellen är också bra då brus-modellen inte är nödvändig, 

men OE-modeller är dock svårare att identifiera med PEM än ARX-modeller.  

2.5.2 Grey-boxidentifiering 

Till skillnad från black-boxidentifiering så innebär grey-boxidentifiering att det på 

förhand finns viss systemvetenskap, som kan användas för att skatta okända paramet-

rar. Denna typ av systemidentifiering utgår ifrån att den systemkännedom som finns 

kan användas för att skapa en fysikalisk beskrivning av systemet, där den insamlade 

informationen från objektet används för att approximera värden på obestämda mo-

dellparametrar [17].  

2.5.2.1 Parameterskattning med linjär regression 

I systemidentifiering av typen grey-box kan som nämnts fysikaliska lagar beskriva sy-

stemets dynamik. Minsta kvadrat-metoden är en metod som kan användas för att ge 

den fysikaliska modellens parametrarna skattade värden utifrån uppmätt in- och ut-

data. Denna metod minimerar summan av kvadratfelen mellan uppmätta värden och 

den funktionen som skall anpassas till datamängden.  

Det finns tre typer av linjär regressionsanalys: Linjär regression, Polynom regression 

och Multipel regression. I linjär regression är det av vikt att låta transformera, om 

möjligt, ett icke linjärt samband till ett linjärt samband.  

Antag följande:  

{𝑥, 𝑦} ∈ ℝ2 , där 𝑥 är en datapunkt och 𝑦 är dess korresponderande funktions-

värde. Funktionen som beskriver relationen mellan 𝑥 och 𝑦 kan beskrivas med en 

rät linje  

𝑦0 = 𝑚𝑥 + 𝑐, 

där 𝑦0 är optimalt skattade funktionsvärden för varje givet 𝑥. Detta utförs genom 

att lutningskoefficienten 𝑚 och skärningspunkten 𝑐 tilldelats värden som minimerar  

(15) 

(16) 
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𝓋 =∑(𝑦𝑖 − 𝑦0)
2

𝑁

𝑖=1

=∑(𝑦𝑖 −𝑚𝑥𝑖 − 𝑐)
2

𝑁

𝑖=1

. 

Anledningen till att felet kvadrerats kan enkelt motiveras av att omväxlande tecken-

skriften inte skall inverka på summan av skillnaden. I ekvation 17 motsvaras 𝑦𝑖  av 𝑁 

antal uppmätta värden. Sålunda beskriver ekvationen ovan summan av kvadratskill-

naden mellan uppmätta och skattade 𝑦-värden. Ett sätt att minimera 𝓋 är att låta 

partialderivera 𝓋 med avseende på 𝑚 och 𝑐 och ansätta partialderivatiorna till noll  

𝜕𝓋

𝜕𝑚
= 0 ⇒ 𝑚 = 

𝑁∑ 𝑦𝑖𝑥𝑖 − ∑ 𝑥𝑖
𝑁
𝑖=1 ∑ 𝑦𝑖

𝑁
𝑖=1

𝑁
𝑖=1

𝑁∑ (𝑥𝑖
2) − (∑ 𝑥𝑖

𝑁
𝑖=1 )2𝑁

𝑖=1

, 

𝜕𝓋

𝜕𝑐
= 0 ⇒ 𝑐 =  

∑ (𝑥𝑖
2)∑ 𝑦𝑖

𝑁
𝑖=1 − ∑ 𝑥𝑖

𝑁
𝑖=1 ∑ (𝑦𝑖𝑥𝑖)

𝑁
𝑖=1

𝑁
𝑖=1

𝑁∑ (𝑥𝑖
2) − (∑ 𝑥𝑖

𝑁
𝑖=1 )2𝑁

𝑖=1

. 

Genom att använda ekvation 18 och ekvation 19 utförs en så kallad ’regression av 𝑦 

på 𝑥’. På detta sätt kan en linje anpassas genom att minimera avvikelserna mellan 

mätpunkter och skattade värden, genom att ge parametrarna 𝑚 och 𝑐 värden som 

uppfyller detta [19].   

Mer generellt kan minsta kvadrat-metoden användas för modeller på formen 

𝜑𝜃 = 𝑌, 

där 𝜑 kallas för regressionsvektor (designmatris) och innehåller kända storheter, 𝑌 

benämns som utfallsvektor vilken innehåller utdata och 𝜃 är en parametervektor. 

Används minsta kvadrat-metoden på denna modell så ges 𝜃 av 

𝜃 = (𝜑𝑇𝜑)−1𝜑𝑇𝑌 

[20]. 

2.5.3 Vitt-brus 

Vitt brus är teoretiskt brus som brukar benämnas som den form av brus vilken inne-

håller lika mycket av alla frekvenser [21].  

2.5.4 Pseudo random binary sequence  

Pseudo random binary sequence (PRBS) är en periodisk signaltyp som skiftar mellan 

att anta värdet 1 och värdet -1 på ett särskilt sätt. Förändringen sker på ett sådant vis 

att signalens medelvärde och kovariansfunktion påminner om medelvärdet och kova-

riansfunktionen hos en signal av vitt-brus. Vid implementering av en signal av typen 

PRBS skall två parametrar tilldelas värden, signalperiod och storleken av klock-cy-

kel. Det värde som sätts på klock-cykeln motsvarar det minsta sampelvärdet innan 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 
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signalen tillåts skifta läge och signalperioden väljs oftast till minst antalet sampel som 

skall tas [16].  

2.5.5 Diskretisering av modell med Euler bakåt 

Att med fysikaliska lagar skapa en systembeskrivning resulterar inte sällan i ordinära 

differentialekvationer (ODE). Dessa är dock inte möjliga att använda i en datorbase-

rad miljö, ty datorer arbetar i diskret tid. Detta leder till att de tidskontinuerliga 

systembeskrivningarna måste diskretiseras med någon lämplig approximationsme-

tod.  

Euler bakåt, även känd som differenstransform, är en approximationsmetod som kan 

tillgripas för att diskretisera en tidskontinuerlig modell. Denna approximation byg-

ger på derivatans definition, och innebär att det nästkommande beräknade värdet 

hos derivatan skattas utifrån den nuvarande punktens funktionsvärde. Nedan redo-

görs härledningen för approximationsmetoden:  

För att beräkna förändringshastigheten i talpar ett (𝑡, 𝑓(𝑡)), där (𝑡, 𝑦) ∈ ℝ2 , tas 

ett steg med längden ℎ efter 𝑡 vilket resulterar i talpar två ((𝑡 + ℎ), 𝑓(𝑡 + ℎ)). 

Den linje som dras mellan talpar ett och talpar två beskrivs av, 

𝑓(𝑡)́ =
𝑓(𝑡 + ℎ) − 𝑓(𝑡)

(𝑡 + ℎ) − 𝑡
, 

där 𝑓(𝑡)́  benämns som derivatan i en given punkt 𝑡. Detta resulterar i att ekvation 

kan skrivas som 

𝑓(𝑡)́ =
𝑓(𝑡 + ℎ) − 𝑓(𝑡)

ℎ
. 

Om nu ℎ går mot noll innebär det att derivatan i punkten kan beräknas med hjälp av 

ekvation 23.  

I det diskreta fallet så innebär ekvation 23 att derivatans värde beräknas av funkt-

ionsvärdet ett steg fram 𝑓(𝑘 + 1), aktuellt funktionsvärde 𝑓(𝑘) och sampeltiden 

ℎ. Sålunda kan funktioner diskretiseras genom att förändringshastigheten i differen-

tialekvationer ersätts med denna approximation. Det är av vikt att det valda värdet 

på ℎ varken är för stort eller för litet [22].  

2.5.6 Algoritm för att fastställa FIT-mått 

Validering av modeller sker som redan nämnt genom att en ny uppsättning av 

systemdata jämförs mot data som den skattade modellen genererar. För att kunna 

avgöra huruvida modellgenererade värden matchar systemets data så behövs en mät-

algoritm som ger ett FIT-mått. FIT-mått är således ett mått på hur väl data från det 

(22) 

(23) 



 

15 

fysiska och simulerade systemet överensstämmer. I detta projekt användes följande 

algoritm för att beräkna hur väl modellen kongruerade med det fysiska systemet 

𝐹𝐼𝑇 = 100(1 −
‖�⃗� − �̂⃗�‖

2

‖�⃗� − �̅⃗�‖
2

), 

där �⃗� är en vektor med uppmätta nivåvärden, �̂⃗� är en vektor med beräknade nivåer 

och �̅⃗� är medelvärdet hos vektorn med uppmätt data. FIT-måttet anges i procent 

och är ett möjligt mått, där en perfekt beskrivning av data ger 100 procent. Så länge 

modellen är bättre än att bara skatta allt som medelvärdet erhålls ett FIT-mått som 

är större än noll procent. 

2.6 Maskininlärning 

Lärande är en process som bygger på att insamla vetskap, där det naturliga tillväga-

gångssättet hos människan är att lära genom införskaffad erfarenhet. Datorer har 

dock svårt att själva lära sig via erfarenhet på grund av bristen av förnuft. Med algo-

ritmer kan dock datorer, som människan, lära av erfarenhet [23]. Automatiserat lä-

rande, känt som maskininlärning, är ett ämne som ursprungligen härstammar från 

artificiell intelligens där en uppsättning av sofistikerade algoritmer genererar mo-

deller som används vid prediktion av specifika utfall [4]. Grunden för maskininlär-

ning lades under 1950-talet, men inte förens under 1990-talet började maskininlär-

ning att studeras som ett eget ämne. Definitionen av maskininlärning lyder; ’Ett da-

torprogram lär sig från erfarenhet 𝐸 med hänsyn tagen till en uppsättning av uppgif-

ter  𝑇 och ett prestationsmått 𝑃, om programmets prestation på uppgifterna hos 𝑇, 

uppmätt av 𝑃, förbättras med erfarenhet 𝐸’. För att lära ett datorprogram finns det 

fyra klasser av maskininlärning med tillhörande algoritmer; övervakat lärande, icke 

övervakat lärande, delvis-övervakat lärande och förstärkt lärande [23].  

Maskininlärning kan med fördel användas i prediktivt underhåll då maskininlärnings-

algoritmer är framgångsrika på att analysera stora datamängder från såväl hela sy-

stem som komponenter. Utifrån maskininlärningsalgoritmer kan analyser för feli-

dentifiering och felklassifikation skapas, vilket resulterar i att den framtagna mo-

dellen prediktivt kan varna för att systemet håller på att fallera och vilket fel det rör 

sig om [4].  

2.6.1 Övervakat lärande 

De algoritmer som ingår i klassen övervakat lärande kräver träningsdata där det 

framgår vilka kluster som de olika elementen tillhör. På detta sätt är det möjligt för 

algoritmer att lära sig att vissa attribut hos ett element särskiljer det från ett element 

med en annan uppsättning av attribut [24], [23]. Ett exempel på detta är då blå 

(24) 
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objekt skall tillhöra kluster 𝐵 och röda objekt skall tillhöra kluster 𝑅. För att träna 

algoritmen att klassificera objekten matas algoritmen med en uppsättning av data 

från blåa och röda objekt, där de blåa objekten tilldelats till kluster 𝐵 och de röda till 

kluster 𝑅. Då algoritmen sedan valideras på tidigare osedd data kommer algoritmen 

att särskilja objekten utifrån hur nära de nya objektens attribut är de attribut som 

tillhörde kluster 𝑅 respektive 𝐵 i träningsdata. 

2.6.1.1 Support vector machine 

SVM är en typ av algoritm som är hemmahörande i övervakad maskininlärning. 

Denna algoritm är särskilt verkningsfull i applikationer som behandlar klusterindel-

ning av data och regressionsproblem, där precisionen hos SVMs överglänser såväl 

Nearest neighbours som Decision trees, vilka båda är andra maskininlärningsalgorit-

mer [23].  

SVM:s är binära klassificerare, vilket innebär att varje SVM endast kan klassificera 

data i två grupper. Den gör detta genom att med hjälp av ett hyperplan avdela di-

mensionen som den verkar i, i två halvrum. Hyperplanet skall beräknas så att det be-

finner sig så långt ifrån de närmaste datapunkterna (support vectors) hos båda grup-

perna som möjligt. Genom att maximera avståndet från de närmaste datapunkterna 

hos varje kluster av data så maximeras även marginalen mellan grupperna vilket re-

sulterar i att generaliseringsfelet minimeras [25], [26]. Detta innebär att det över-

hängande problemet hos SVM är att bestämma parametrarna för hyperplanet genom 

att lösa ett optimeringsproblem som går att läsa om i Understanding Machine Learning; 

From Theory to Algorithms [24]. Hyperplanet är sålunda den beslutsgräns som används 

som en avdelare mellan datagrupper och tröskeln mellan om ett element tillhör den 

ena eller den andra gruppen. I Fig. 4 ges en förenklad bild av hur detta kan gå till i 

ℝ2. Där återspeglas den positiva samlingen av data ovanför hyperplanet och stjärn-

samlingen av datamängden under hyperplanet [25]. Det normala är att tilldela 1 re-

spektive -1 för de två sidorna av hyperplanet [24].  
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Fig. 4. Två grupper av data delas genom att ett hyperplan, som maximerar marginalen mellan 
grupperna, avdelar samlingen av data [25]. 

Ibland går det dock inte att linjärt separera två klasser av indata med ett hyperplan. 

Då transformerar SVM datamängden genom att tillgripa så kallade Feature functions 

𝜙, vilka kan transformera datamängden till en högre dimension (Hilbert rum) där 

indata är möjligt att linjärt separera se Fig. 5. 

 

Fig. 5. En mängd av icke linjärt separerbar data transformeras till en högre dimension där det är 
möjligt att linjärt separera grupperna [25]. 

Problemet med detta är att transformen kan bli oerhört mångdimensionell vilket re-

sulterar i tunga beräkningar för att klassificera ny indata. Lösningen på detta pro-

blem återfinns hos kernel-funktioner, vilka mäter likheter mellan uppsättningar av 

data. Dessa är användbara eftersom de direkt kan klassificera ny indata utan att ny 

data skall behöva genomgå transformfunktionerna [25], [24], [26]. Att avdela två 

grupper av data icke-linjärt benämns som The Kernel Trick, och det finns ett antal 

kernel-funktioner att tillämpa:  
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𝐾(𝑥, �́�) =  

{
 

 
(𝑥𝑇 ∙  �́�) 

(𝑥𝑇 ∙  �́� + 1)𝑑

exp (−𝛾‖𝑥 − �́�‖2)

tanh(𝛾𝑥 ∙ �́� + 𝐶) .

 

Där den översta är en linjär kernel-funktion, den andra motsvarar en kernel-funkt-

ion på polynomform, den tredje beskriver en kernel-funktion som en radial basis 

funktion och den understa är den kernel-funktion som beskrivs av en sigmoidal 

funktion [25]. 

Ett exempel på en transformation redovisas nedan:  

Indata 𝑆 ∈ ℝ1,   𝑆𝑁 = (𝑥1…𝑥𝑁) ,  

där 𝑆10 = (−3, 3, −4, 3.5, −2, 0, 1, 2, 4, 3.6).  

Om nu låt säga alla värden på 𝑥 som ligger på avstånd av längden ett från noll skall 

separeras linjärt ifrån de övriga elementen hos 𝑆 så går inte detta att genomföra. Om 

däremot transformen 𝑥 → 𝑥2 får verka på alla input-element hos 𝑆 så går det med 

en linje att separera elementen från varandra.  

2.6.1.2 K-nearest neighbours 

K-nn är, precis som SVM, en övervakad maskininlärningsalgoritm som introducera-

des för första gången under 1950-talet, men började att användas först under 60-ta-

let. Till skillnad från SVM så bygger K-nn på iden att den närmast intilliggande mil-

jön runt ett mätvärde borde vara detsamma som själva mätvärdet och data indelas 

inte genom att bestämma ett hyperplan. K-nn algoritmen mäter likheten, vilket 

motsvaras av avståndet, mellan uppsättningen av träningsdata och ny indata.  

K-nn är i jämförelse mot SVM och många andra maskininlärningsalgoritmer ansedd 

att vara väldigt enkel att implementera [27]. Detta är en algoritm som är oerhört 

snabb på att klassificera data, även om datamängden som den utsätts för är stor [24].  

För att träna denna algoritm är det dock nödvändigt att uppsättningen av tränings-

data är relativt stor och att det är distinkta avstånd mellan de olika grupperna av data 

[26]. K-nn algoritmen för data-klassificering bygger på tre viktiga grenar; Storleken 

av det omkringliggande området, vilken distansfunktion som används för att identifi-

era intilliggande data-värden och vikten av informationen hos de närmaste elemen-

ten [28]. Att sätta ett optimalt värde på K är således något som eftersträvas då det 

deklarerar storleken av det angränsande området som granskas. Det är dock veder-

taget att tilldela 𝐾 = √𝑁 , där 𝑁 är mängden träningsdata, för att få ett rimligt stort 

granskningsområde [26], [28].  

 

(25) 
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Algoritmens tillvägagångssätt kan beskrivas av följande pseudokod;  

-Start 

Ange värdet på K för den nya uppsättningen av data 

Bestäm vilka K:st element hos mängden träningsdata som 

är närmast det nya elementet 

Beräkna vilken klass som är den vanligaste av de närmast 

intilliggande elementen 

Klassificera det nya elementet utifrån resultatet av fö-

regående steg 

-Stop 

[27]. 

2.6.2 Delvis-övervakat lärande  

Vid delvis-övervakat lärande används träningsdata där viss information om varje ele-

ment finns deklarerad, men där algoritmerna själva måste lära sig att klassificera den 

uteblivna informationen [23].  

2.6.3 Icke övervakat lärande 

Hos algoritmer av typen icke övervakat lärande så presenteras inte träningsdata med 

specificerade attribut som vid träning av algoritmer hos övervakat lärande. Algorit-

merna hemmahörande i icke övervakat lärande lär sig själva att finna mönster hos 

den data som de verkar på. Sålunda används ofta denna typ av inlärning då en data-

mängd skall analyseras för att identifiera strukturer, mönster och drag hos en data-

uppsättning. Genom de funna strukturerna kan sedan algoritmen dela in element i 

olika kluster [24], [23].  

2.6.4 Förstärkt lärande 

Förstärkt lärande-algoritmer lär sig genom att den externa miljön på något vis pre-

mierar algoritmer då de presterar bra, alltså förstärks det tillvägagångssättet hos al-

goritmen [23]. Denna inlärningsprocess går att jämföra med att lära ett barn att äta 

sina grönsaker. Då barnet tar en tugga av sina grönsaker så ger föräldrarna barnet på 

något vis en bekräftelse på att det var bra gjort, vilket stimulerar barnet till att ta yt-

terligare en tugga osv. Detta innebär att omgivningen måste veta vad som är ett bra 

beteende.  
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3 Process och resultat  

 

För att ge projektet en uppskattad tidsplan skapades initialt ett Gantt-schema, se Bi-

laga A, för ett projekt omfattande 14 veckor. Dokumentation av projektet skedde 

löpande parallellt med alla moment för att ge arbetet transparens. Projektet utgick 

ifrån en problembaserad forskningsstrategi vilken resulterade i att arbetet blev av 

kvantitativ sort och sålunda utfördes med ett positivistiskt angreppssätt. Till följd av 

den isolerade och tämligen statiska omgivningen i den laborationssal på HiG som ut-

gjorde arbetsplats för projektet antas arbetet vara reproducerbart med förhållandevis 

små avvikelser från projektets erhållna resultat.  

Den utrustning som användes i projektet bestod av två insamlingskort av typen NI 

USB 6008, systemet i Fig.1 och Matlab version R2016b med de tillhörande applikat-

ionerna System Identification och Classification Learner. I projektet användes även 

en PC som beräkningsenhet. 

3.1 Funktioner och script i Matlab 

För att på ett enkelt sätt kunna reproducera tillvägagångssätten som tillgreps under 

arbetet så skapades en uppsättning funktioner av de mest använda processerna i ar-

betet. De funktioner som skapades var; sampleData(), parameterEstima-

tion(), calcWaterLevels(), calcFitMeasure(), calcDifference(), 

classificationOpenValve() och classificationOpenValveCrackLower-

Tank(). För att på ett enkelt vis få tillgång till dessa funktioner skapades ett script 

vid namn functionScript, där alla funktioner återfanns och sålunda kunde anropas 

på ett enkelt sätt.  

Även en funktion vid namn generateU() tagen från artiklarna [29], [30], användes 

för att skapa spänningsvektorer med randomiserade spänningselement. Samtliga 

funktioner och script som användes återfinns i Bilaga B. 

3.2 Datainsamling 

Det första praktiska momentet i projektet innebar datainsamling, där först serier av 

träningsdata för modellering av systemet i Fig. 1 inhämtades och därefter motsva-

rande serier av valideringsdata. Senare i projektet, efter att modelleringen var avslu-

tad, inhämtades även träningsserier av data från systemet vid öppnad ventil och si-

mulerad sprickbildning i botten av den undre tanken. Dessa serier användes för att 

träna maskininlärningsalgoritmer, se avsnitt 3.6 Beslutsunderlag för klassificering av fel.  

Datainsamlingen skedde genom två typer av sampling; Stratifierad- och systematisk-

sampling. Att stratifiera innebär att skikta eller indela något i mindre delar. I detta 
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fall var det systemet i Fig. 1 som stratifierats genom att systemet indelades i tre mät-

objekt; Spänningsmatning till pump, vattennivå hos övre tank och vattennivå hos 

undre tank. Därefter användes systematisk sampling på dessa tre mätobjekt, där sys-

tematiken återfanns i den regelbundenhet som varje sampel inhämtades. Samplingen 

skedde genom användning av differentialmode hos DAQ-kortet och således med en 

upplösning om tolv bitar. Utspänningen från DAQ-kortet kunde som mest variera 

mellan noll och fem volt. Kommunikation med DAQ-kortet upprättades och de 

framslumpade spänningselementen lagrade i en spänningsvektor skrevs till pumpen 

ett element åt gången. I samband med att ett nytt element ur spänningsvektorn 

skrevs till pumpen samplades aktuella nivåvärden från de två nivågivarna hos syste-

met och sparades i nivåvektorer.  

För att på ett smidigt vis kunna variera sampeltiden hos en insamlad dataserie så val-

des samplingstiden vid datainsamling till att vara en sekund. På detta sätt så möjlig-

gjordes det att en sampeltid om istället fyra sekunder kunde betraktas genom att 

endast vart fjärde sampel granskades osv. 

Två olika signaltyper användes för att bygga spänningsvektorer med slumpvis valda 

nivåer. Den första typen av signal skapade spänningsvektorer genom att uniformt 

fördelade nivåer framtogs, och varje nivå sedan hölls konstant i 25:st sampel. Detta 

resulterade i att längden av varje spänningsvektor blev produkten av antalet nivåer 

multicerat med 25. Denna funktion benämndes uniform-25 (U25). Den andra 

funktionen utgick från en signal av typen PRBS, där varje konstant intervall sedan 

multiplicerades med en uniformt fördelad nivå. Denna signal kom att döpas till 

Pseudo Random Signal (PRS), och användes på grund av dess bättre frekvensegen-

skaper vilka efterliknade vitt-brus.  

Initialt i projektet användes inhämtades sammanlagt tio stycken mätserier om 1875 

sampel, motsvarande 25 sampel per spänningsnivå. Sålunda genererades då spän-

ningsvektorer via U25 med 75 stycken olika framslumpade nivåer. Senare i pro-

jektet inhämtades fyra stycken dataserier om 3000 sampel där spänningsvektorn ge-

nererades via PRS. I Tab. 2 redovisas antalet mätningar med tillhörande spännings-

intervall, längd av mätserie och använd signaltyp för att alstra spänningsvektorn. All 

insamlad data finns att finna i den fristående Excelfilen ’Insamlad systemdata System-

identifiering och felklassificering av tvåtankssystem’.  

Då vattnet rann över hos den övre tanken om pumpen matades med en spänning av 

storleken 1.30 volt konstant, så inhämtades en mätserie där 1.30 volt fick vara maxi-

mal spänning hos den genererade spänningsvektorn. Eftersom att spänningsnivån va-

rierade varje 25:e sampel så resulterade dock användning av 1.30 volt som maximal 

spänning i att tankarna som mest fylldes till uppskattningsvis en fjärdedel av total vo-

lym. För att försöka inhämta identifieringsdata som beskrev även en fylld, övre vat-

tentank så ökades maxspänningen succesivt till dess att det rann över. Vid en 
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maxspänning över 2.00 volt så rann vattnet över kanten. Således inhämtades data vid 

som mest ett spänningsintervall om 2.00 volt. 

Tabell 2. Dataserier som användes för systemidentifiering, parametervalidering och framtagning av 
klassifikationsalgoritmer.  

 

3.3 Parameterskattning 

Nästa del i arbetet bestod av skattning av värden till de okända parametrarna 

𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 tillhörande ekvationerna 1 och 2. För att göra detta så diskretiserades först 

modellerna  

�̇�1(𝑡) =  −𝑎√𝑥1(𝑡) + 𝑏𝑢(𝑡), 

�̇�2(𝑡) =  𝑐√𝑥1(𝑡) − 𝑑√𝑥2(𝑡), 

 

vilken motsvaras av följande diskretiserade ekvationssystem efter att Euler-bakåt till-

gripits för att approximera �̇�1(𝑡) och �̇�2(𝑡) 

 

𝑥1(𝑘 + 1) − 𝑥1(𝑘)

ℎ
=  −𝑎√𝑥1(𝑘) + 𝑏𝑢(𝑘), 

𝑥2(𝑘 + 1) − 𝑥2(𝑘)

ℎ
=  𝑐√𝑥1(𝑘) − 𝑑√𝑥2(𝑘), 

 

där 𝑥1(𝑘 + 1) och 𝑥2(𝑘 + 1) motsvarar vattennivå i den övre vattentanken re-

spektive vattennivå i den undre vattentanken ett steg fram, 𝑥1(𝑘) och 𝑥2(𝑘) är de 

aktuella nivåerna hos de båda tankarna, 𝑢(𝑘) är det aktuella spänningsvärdet och ℎ 

motsvarar sampeltiden. Efter några grundläggande operationer ges 𝑥1(𝑘 + 1) samt 

𝑥2(𝑘 + 1)  av 

 

𝑥1(𝑘 + 1) =  −𝑎ℎ√𝑥1(𝑘) + 𝑏ℎ𝑢(𝑘) + 𝑒𝑥1(𝑘), 

𝑥2(𝑘 + 1) =  𝑐ℎ√𝑥1(𝑘) − 𝑑ℎ√𝑥2(𝑘) + 𝑓𝑥2(𝑘). 

Drifttyp Antal serier Antal sampel Maxspänning Via signaltyp 

Normal 2 st 1875 st 1.30 Volt U25 

Normal 2 st 3000 st 1.45 Volt PRS 

Normal 2 st 1875 st 1.50 Volt U25 

Normal 2 st 1875 st 2.00 Volt U25 

Öppen Ventil 1 st 1875 st 1.30 Volt U25 

Öppen Ventil 1 st 3000 st 1.45 Volt PRS 

Öppen Ventil 1 st 1875 st 1.50 Volt U25 

Öppen Ventil 1 st 1875 st 2.00 Volt U25 

Spricka botten 
undre tank 

1 st 3000 st 1.45 Volt PRS 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 

(31) 
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Därefter kunde systemet identifieras genom att 𝑥1(𝑘 + 1) och 𝑥2(𝑘 + 1) beskrevs 

av 𝑥1(𝑘), 𝑥2(𝑘) och 𝑢(𝑘). Högerledet hos ekvationerna 30 och 31 implementera-

des därefter i en designmatris 𝜑 på formen  

 

𝜑 =

[
 
 
 
 
 √𝑥1(1) 𝑢(1) 0 0 𝑥1(1) 0

0 0 √𝑥1(1) √𝑥2(1) 0 𝑥2(1)

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮

𝑥2(𝑁 − 1) 𝑢(𝑁 − 1) 0 0 𝑥1(𝑁 − 1) 0

0 0 √𝑥1(𝑁 − 1) √𝑥2(𝑁 − 1) 0 𝑥2(𝑁 − 1)]
 
 
 
 
 

. 

 

Anledningen till varför endast element upp till de näst sista elementen i varje vektor 

ingår i designmatrisen har att göra med att det endast finns 𝑁 stycken mätvärden. 

Då nästkommande nivåvärde baserades på de aktuella nivåerna och spänningen så re-

sulterade det i att de sista nivåvärdena i utfallsmatrisen motsvarades av designmatri-

sen med de nästsista elementen från de uppmätta vektorerna. Det är av denna anled-

ning som utfallsmatrisen nedan börjar på två och slutar på 𝑁. 

Sålunda följdes konstruktionen av designmatrisen av att vänsterledet hos ekvation-

erna 30 och 31 implementerades i en utfallsvektor, 𝑌  

𝑌 =

[
 
 
 
 
𝑥1(2)

𝑥2(2)
⋮

𝑥1(𝑁)

𝑥2(𝑁)]
 
 
 
 

. 

Minsta kvadrat-skattning kan sedan beräknas enligt ekvation 21, vilket då ger en 

skattning 𝜃 av parametrarna till modellen. 

Systemidentifiering via fysikalisk modellering med parameterskattning genom till-

lämpning av minsta kvadrat-metoden skedde på de fyra inhämtade träningsuppsätt-

ningarna av data, där de skattade parametrarna erhöll lite olika värden, se Tab. 3, 

beroende på vilken datasamling som använts. Även om parametrarna fick litet olika 

värden så var de ungefärligt desamma i samtliga fall. I Tab. 3 redovisas även vilka 

FIT-procent som de olika datauppsättningarna erhållit efter att de skattade paramet-

rarna använts till att beräkna vattennivåer vilka jämförts mot uppmätt validerings-

data med FIT-algoritmen, ekvation 24.  

(32) 

(33) 
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Tabell 3. Identifierade parametervärden och FIT-värden för de insamlade datasamlingarna.  

 

3.4 Modellvalidering 

För att sedan kunna avgöra huruvida de skattade parametervärdena återspeglade 

systemdynamiken väl eller inte krävdes validering av dem. För att validera de skat-

tade parametervärdena beräknades först en nivåserie fram utifrån initialt uppmätta 

nivåer hos uppsättningen av valideringsdata, den tillhörande spänningsvektorn samt 

de skattade parametrarna för den maxspänning som träningsuppsättningen av data 

givit. En dynamisk designmatris skapades, vilken var dynamisk i den meningen att 

aktuellt framräknat nivåvärde flyttades in i designmatrisen till nästkommande beräk-

ning.   

Nedan redovisas beräkningsprocessen för den dynamiska designmatrisen, och 𝜃  

[
 
 
 
 
 
 
 
 √𝑥1(1) 𝑢(1) 0 0 𝑥1(1) 0

0 0 √𝑥1(1) √𝑥2(1) 0 𝑥2(1)

√𝑥1̂(1) 𝑢(2) 0 0 𝑥1(1)̂ 0

0 0 √𝑥1̂(1) √𝑥2̂(1) 0 𝑥2(1)̂
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮

√𝑥1̂(𝑁 − 1) 𝑢(𝑁) 0 0 𝑥1(𝑁 − 1)̂ 0

0 0 √𝑥1̂(𝑁 − 1) √𝑥2̂(𝑁 − 1) 0 𝑥2(𝑁 − 1)̂ ]
 
 
 
 
 
 
 
 

�̂�. 

 

I de två första raderna hos den dynamiska designmatrisen ovan, användes uppmätta 

nivåer, den tillhörande spänningsvektorn och 𝜃 för att beräkna de första nivåerna i 

den övre respektive undre tanken. Därefter användes beräknade nivåvärden för den 

övre tanken, 𝑥1̂, respektive för den undre tanken, 𝑥2̂, i den dynamiska designmatri-

sen för att beräkna de nästkommande nivåerna osv.  Med de skattade nivåerna så 

Dataset Max 1.3 V Max 1.45 V Max 1.5 V Max 2.0 V 

Parameter 
a 

-0.0246 -0.0218 -0.0208 -0.0300 

Parameter 
b 

0.0702 0.0711 0.0700 0.0762 

Parameter 
c 

0.0423 0.0481 0.0420 0.0400 

Parameter 
d 

-0.0432 -0.0468 -0.0406 -0.0395 

Parameter 
e 

0.9965 0.9946 0.9944 0.9981 

Parameter 
f 

0.9991 0.9986 0.9976 0.9987 

Fit Övre Tank 83.84 % 88.75 % 85.73 % 81.10 % 

Fit Undre Tank 79.32 % 90.76 % 73.21 % 82.15 % 

(34) 
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användes FIT-algoritmen, ekvation 24, för att bestämma hur väl de framräknade vat-

tennivåerna matchade de uppmätta nivåerna. Detta gjordes för tankarna enskilt vil-

ket innebar att ett FIT-mått fastställdes för den övre tanken och ett FIT-mått togs 

fram för den undre tanken, se Tab.3.  

3.5 ARX- och OE-modeller 

För att sedan kunna sätta den fysikaliska modelleringens framgång i relation till 

andra identifieringsmetoder utfördes black-boxidentifiering på systemet. Genom att 

använda applikationen System Identification i Matlab så framtogs ARX- och OE-

modeller för samtliga uppsättningar av insamlad träningsdata. För att göra detta läs-

tes tidsdomän-data in, där datasamlingens spänningsvektorn tillades som insignal och 

uppmätt nivå hos den övre och undre tanken lades in som utsignal, se Fig. 6. Såväl 

datakollektioner av träningsdata som tillhörande valideringsdata importerades i ap-

plikationen.   

 

Fig. 6. System Identification applikationen vid inläsning av identifierings- och valideringsdata. 

Därefter bearbetades datasamlingarna med att medelvärdet togs bort, vilket följdes 

av att ARX-och OE-modeller för den övre respektive undre tanken genererades. 

Anledningen till varför medelvärdet borttogs har sina teoretiska grunder, vilka inte 

kommer att framläggas i denna rapport. Det är dock en vanlig sak att utföra vid för-

beredelse av systemdata i systemidentifiering. För de genererade ARX-modellerna 

tilldelades 𝑛𝑎 = 4, 𝑛𝑏 =  4 och 𝑛𝑘 = 1 och för de genererade OE-modellerna 



 

26 

tilldelades 𝑛𝑏 = 2, 𝑛𝑓 =  2 och 𝑛𝑘 =  1, då dessa värden gav de bästa resultaten 

efter jämförelser med andra valda värden. 

För att validera modellerna så användes den importerade samlingen av validerings-

data med borttaget medelvärde, och applikationens valideringsfunktion användes se-

dan för att ge ett FIT-mått i procent för hur väl de linjära ARX- och OE-modellerna 

presterade i att efterlikna det svagt icke-linjära systemet i Fig.1. Från den inbyggda 

valideringsfunktionen gavs även grafer vilka visade de olika modellerna dels i relat-

ion till varandra, men också i relation till valideringsgrafen.  

De identifierade ARX- och OE-modellerna i System Identification applikationen gav 

lite olika resultat beroende på vilken uppsättning av träningsdata som användes, se 

Tab. 4 samt bilaga C.  

Tabell 4. Identifierade ARX- och OE-modeller med FIT-värden för de insamlade datasamlingarna. 

Dataset Max 1.3 V Max 1.45 V Max 1.5 V Max 2.0 V 

Fit Övre Tank 
ARX441 

84.02 % 89.76 % 89.52 % 82.51 % 

Fit Undre Tank 
ARX441 

51.18 % 61.91 % 55.01 % 47.56 % 

Fit Övre Tank 
OE221 

83.59 % 89.44 % 88.13 % 90.53 % 

Fit Undre Tank 
OE221 

74.88 % 86.41 % 82.02 % 61.29 % 

3.6 Beslutsunderlag för klassificering av fel 

Det visade sig, enligt Tab. 3 och Tab. 4, att den fysikaliska modelleringen med para-

meterskattning via minsta kvadrat-metoden presterade bättre än både ARX-

modellerna och OE-modellerna. Mot denna bakgrund användes parametrarna, som 

gavs utifrån de inhämtade dataserierna då en maximal spänning på 1.45 volt hos PRS 

byggt spänningsvektorn, för att ta fram ett beslutsunderlag för klassificering av 

systemfel. Uppsättningen av data som användes vid träning av maskininlärningsalgo-

ritmer för detektering av fel, bestod av differensvektorer. Dessa differensvektorer 

genererades genom att beräknade nivåer subtraherades från uppmätta nivåer. I diffe-

rensvektorerna tillades information kring vilken typ av drift som differenserna be-

skrev. Drifttyperna kunde variera mellan normal drift, öppnad ventil eller sprick-

bildning i botten av undre tank se Fig. 7. Sålunda användes insamlad data från alla de 

tre driftfallen till att beräkna differensvektorer.  

För att simulera sprickbildning i botten av den undre tanken spänningsmatades en 

pump som sög vatten ur tanken så att bortforslingen av vatten motsvarade den som 

en spricka skulle orsaka. För att göra detta avlästes den aktuella nivå i den undre tan-

ken och dividerades med fyra. Anledningen till varför värdet dividerades med fyra 
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var att spänningen in från nivågivaren varierade från noll volt upp till några volt. Om 

det avlästa nivåvärdet hade använts rakt av så hade det resulterat i att den pump som 

användes för att suga vatten ur den undre tanken hade matats med en i samman-

hanget stor spänning och snarare simulerat en bottenlös undre tank än den sprick-

bildning som var avsedd. Av denna anledning testades att dividera ned storleken av 

det inlästa nivåvärdet med en faktor fyra. Kvadratroten ur det värde som då erhölls 

blev det spänningsvärde som skrevs till en pump som sög vatten ur den undre tan-

ken. På detta sätt så simulerades att utflödet genom sprickan ökade med en ökad 

höjd av vattenpelaren i den undre tanken, vilket sker vid en verklig spricka då 

trycket mot botten blir större då höjden av vattnet i tanken växer. 

 

Fig.7. Exempel på struktur hos en Excel-fil som användes vid träning av algoritm för feldetektering 
och klassificering. 

Den första uppgiften var att klassificera ett fel, då ventilen öppnats. Den differens-

data som då användes innehöll endast differenser för två drifttyper; Normal drift och 

öppnad ventil. Differensdata importerades till applikationen Classification Learner, 

där prediktorerna valdes att vara ’Diff Upper Tank’ och ’Diff Lower Tank’ och re-

sponsen var vilken drifttyp (Performance) som de olika differenserna tillhörde. Där-

efter användes korsvalidering som valideringsmetod, och 𝑘𝑓 sattes till ett värde av 5. 

Sedan påbörjades tränings-sessionen där en data-plott visade två tydliga kluster för 

de två olika driftfallen se Fig. 8.  
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Fig. 8. Importerad differensdata i applikationen Classification Learner, där blå data motsvarar 
differenser vid normal drift och röd data motsvarar differenser då ventil öppnats.  

Väl inne i applikationen tränades olika typer av SVM och K-nn algoritmer, där pre-

stationsmått för de olika algoritmerna återfinns i Fig. 9. Den algoritm som var bäst 

enligt givna Confusion-matriser och procent-mått för korrekt antal klassificerade 

element, Fine Gaussian SVM, användes. Det ter sig dock i Fig. 9 som att alla de fyra 

övre algoritmerna är lika bra på att klassificera data, men enligt Confusion-matriser 

så skiljer de sig litet åt i antalet korrekta respektive felaktiga klassificeringar. Följakt-

ligen importerades Fine Gaussian SVM-algoritmen och kommunikation med DAQ-

kortet upprättades så att differenser mellan beräknad nivå och uppmätt nivå för re-

spektive tank kunde beräknas och matas in i den importerade klassificeringsalgorit-

men. Därefter så testkördes algoritmen mot systemet i realtid, där det för varje 

sampel skrevs till Command Window vilken driftstatus som systemet hade genom 

att låta skriva ut den drifttyp som algoritmen gav.  

 

Fig. 9. Uppsättning av tränade klassifikations-algoritmer av typerna SVM och K-nn med angivna 
prestationsmått till höger, vid ett fel. 
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Då Fine Gaussian SVM-algoritmen testades i realtid mot systemet, med olika maxi-

mala spänningar inom intervallet noll till två volt vald hos PRS, så erhölls resultatet 

att algoritmen klarade av att detektera en öppnad ventil inom fem till tio sekunder. 

Då ventilen stängts igen så tog det dock lång tid, 150 till 200 sekunder, för algorit-

men att detektera att systemet återigen fungerade som normalt. Gällande tillförlit-

ligheten hos algoritmens klassificeringar under dessa tester så ansågs algoritmen med 

stor precision, i den bemärkelse att nästan samtliga driftfall klassificerades korrekt, 

klara av att särskilja normal drift från öppnad ventil och vise versa. Det skall dock 

nämnas att vid samtidig låg vattennivå hos de båda tankarna så pendlade klassifice-

ringen mellan normal drift och öppnad ventil. Men efter mellan 15 till 20 sekunder 

lyckades algoritmen klassificera det aktuella driftfallet korrekt.  

Samma procedur som genomfördes vid träning, val av algoritm och algoritm-impor-

tering vid framtagning av beslutsunderlag för detektering och klassificering av ett fel 

skedde för framtagning av maskininlärnings-algoritm för detektering och klassifice-

ring av två fel. De två felen och normal drift resulterade i en graf som visade tre 

olika kluster, se Fig. 10.  

 

Fig. 10. Importerad differensdata i applikationen Classification Learner, där blå data motsvarar 
differenser vid normal drift, röd data motsvarar differenser vid simulerad sprickbildning i botten av 
undre tank och gul data motsvarar differenser då ventil har öppnats.  

De tre olika klustren var denna gång inte lika väl separerade som då den importe-

rade datasamlingen innehöll ett fel, men elementen ansågs ändå vara väl samlade 

inom de kluster som varje element tillhörde. En annan skillnad var att de tränade al-

goritmerna mottog något lägre värden på deras klassificerings-procent, se Fig. 11.  
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Fig. 11. Uppsättning av tränade klassifikations-algoritmer av typerna SVM och K-nn med angivna 
prestationsmått till höger, för två fel. 

Denna gång så presterade enligt Confusion-matriser algoritmen Fine KNN-

algoritmen bäst, vilken klassificerade lika många element fel som Quadratic SVM-

algoritmen men klassificerade mer sällan antingen sprickbildning i botten eller öpp-

nad ventil som normal drift.  

För att sedan i realtid testa Fine KNN-algoritmen, så påbörjades simuleringen av 

sprickbildning efter det att halva testomgången körts. Detta genomfördes på så vis 

att pumpen som sög vatten ur den undre tanken först efter halva klassificeringsom-

gången började spänningsmatas. För att testa om klassificeraren kunde hantera den 

öppnade ventilen så öppnades ventilen innan dess att halva testomgången körts, ty 

klassificeraren inte tränats på att klassificera två samtidiga fel. Det resultat som er-

hölls vid klassificering av två fel var att algoritmen presterade bra på att detektera att 

något skett, att det inte längre var normal drift. Algoritmen klarade av detta på mel-

lan tio till femton sekunder från det att antingen ventilen hade öppnats eller en si-

mulerad sprickbildning i botten av den undre tanken påbörjats, det problem som 

fanns var att algoritmen initialt var ostabil då det kom till att särskilja mellan de två 

felen. Efter en tid blev den dock stabilare, men klassificerade ändå ett mindre antal 

driftfall fel. Samma problematik som för Fine Gaussian SVM-algoritmen drabbade 

även Fine KNN-algoritmen. Klassificeraren tog lång tid, mellan 150 och 250 sekun-

der, på sig att återgå till att klassificera normal drift då problemet åtgärdats. 

Fine KNN-algoritmen hade även svårt att klassificera rätt då nivåerna samtidigt var 

låga i den övre som undre tanken. Den lyckades dock efter en tid hitta det korrekta 

driftfallet även vid låga vattennivåer. Detta tog dock längre tid, mellan 20 till 30 se-

kunder, för Fine KNN-algoritmen än för Fine Gaussian SVM-algoritmen. Fine KNN 

klassificerade annars i en stor majoritet rätt driftfall, med någon enstaka felklassifice-

ring som olat. 
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4 Diskussion 

 

Här analyseras de resultat som arbetet gav genom jämförelse mot den teori som i ti-

digare avsnittet framlagts. Som hos de övriga kapitlen följer diskussionen en dispo-

sition som efterliknar arbetets gång. Felkällor och svagheter, såväl som styrkor besk-

rivs även i detta avsnitt.  

4.1 Diskussion systemidentifiering 

Resultatet av systemidentifieringen påvisade att modellering via grey-box och para-

meterskattning med minsta kvadrat-metoden, då systemet utsatts för en spännings-

vektor genererad av PRS med en maximal spänning av storleken 1.45 volt, gav det 

bästa FIT-måttet och således de bästa värdena hos parametrarna i ekvationerna 1 och 

2. Anledningarna till detta är många, där det faktum att det via teori och litteratur-

studier påträffades en svagt icke-linjär fysikalisk beskrivning av systemet och att PRS 

efterliknar vitt-brus är de två stora anledningarna. Skillnaden mellan att använda 

U25 och PRS, ur identifieringssynpunkt, är att PRS troligtvis exciterar systemfre-

kvenser på ett bättre sätt. Det vill säga, en större informationsmängd av den beskri-

vande dynamiken hos systemet erhålls vid användning av PRS än då den i samman-

hanget enkla U25-signalen tillgrips. Eftersom systemet ter sig icke-linjärt så kommer 

inte linjära modeller som ARX- eller OE-modeller att kunna efterlikna systemet lika 

bra som den fysikaliska beskrivningen av systemet, där detta tas med i beräkningarna 

genom de kvadratrötter ur höjderna som beräknas. Jämförelse mellan ARX- och 

OE-modeller leder till slutsatsen att OE-modellerna presterade bättre, baserat på 

System Identifikation-applikationens FIT-mått. Varför ARX-modellerna tilldelades 

𝑛𝑎 4, 𝑛𝑏 4 och 𝑛𝑘 1 och OE-modellerna tilldelades 𝑛𝑏 2, 𝑛𝑓 2 och 𝑛𝑘 1 motiv-

eras av att ett flertal olika kombinationer av värden hos 𝑛𝑎, 𝑛𝑏, 𝑛𝑘, 𝑛𝑓 testades, där 

de valda gav bästa resultat sett till FIT-värden. Anledningen till att OE-modellerna 

presterade bättre kan vara att OE-modellerna minimerar simuleringsfelet till skill-

nad från ARX-modellerna som minimerar prediktionsfelet. Skillnaden är alltså att 

ARX-prediktorn bygger på uppmätta nivåer, medans OE-prediktorn endast bygger 

på insignalen (spänningsvektorn). Även mängden identifieringsdata tros ligga till 

grund för de bättre approximerade parametrarna, där det med U25-signalen endast 

insamlades 1875 stycken sampel per datauppsättning och med PRS-signalen insamla-

des 3000 stycken sampel. Då minsta kvadrat-metoden användes för att identifiera 

alla parameteruppsättningar i grey-boxidentifieringen så kan inte den ligga till grund 

för de skillnader i FIT-mått som återfinns i Tab. 3. Det som dock skall nämnas om 

metoden är att det är en allmänt konstaterat god metod för parameterskattning. Det 

kvantificeringsbrus som fanns hos DAQ-kortet tros dock ha liten inverkan på hur 

modellparametrarna skiljer sig åt, lika så kortets slew rate då systemet som 
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modellerats motsvaras av en trög process. Inte heller approximationsmetoden, Eu-

ler-bakåt, anses ha någon större inverkan på identifieringsresultatet, eftersom syste-

met som identifierats inte betett sig monotont. Om systemet däremot hade varit av 

monoton karaktär så finns det en risk att approximationsfelet hade överlagrats och 

resulterat i att modellen succesivt drivit ifrån att spegla det verkliga systemet. Men 

på grund av de varierande tecknen hos approximationsfelen anses felet succesivt ha 

kancellerats, och sålunda haft liten inverkan på identifieringen. Två aspekter som 

dock anses har haft inverkan på systemidentifieringen är först att systemet var utsatt 

för kalkavlagringar på tankväggar och i reservoar. Ibland så lossnade flingor av kalk 

vilket kunde lägga sig och blockera delar av utrinningshålen hos tankarna. En åtgärd 

till kalken hade varit att låta tömma hela systemet och rengöra det, och sedan an-

vända destillerat vatten i systemet. Den andra aspekten återfinns hos nivågivarna 

som användes för att insamla identifieringsdata. Nivågivarna hade hysteresis, vilket 

innebar att de gav lite olika nivåvärden även om nivå data avlästes vid samma vatten-

höjd. Detta upptäcktes i samband med flingorna av kalk. Det kan ses som en styrka i 

arbetet att den framtagna demonstrationsutrustningen trots detta fungerade vid fel-

detektering och felklassificeringen, då dessa felkällor skulle ha kunnat haft stor nega-

tiv inverkan på både identifierings-, detekterings-, felklassificeringsresultaten. Detta 

påvisar att den framtagna demonstrationsutrustningen kan ses som robust. Mot 

denna bakgrund ansågs det motiverat att använda den fysikaliska beskrivningen, med 

parametrar identifierade via träningsdata då PRS använts och maximal spänning sat-

tes till att vara 1.45 volt, till att vara systemets CT.  

4.2 Diskussion detektering och klassificering av fel 

Anledningen till varför samlingen av träningsdata till att träna maskininlärningsalgo-

ritmer att klassificera fel bestod av differensdata vilade på idén att modellen troligt-

vis skulle kunna approximera systemet bättre då det var under normal drift än då nå-

got fel pålagts systemet. Som ett resultat av detta skulle då differensen mellan upp-

mätt nivå och skattad nivå vid normal drift vara liten i förhållande till differensen 

mellan uppmätt och beräknad nivå då något fel adderats till systemet. Detta visade 

sig vara en god idé, eftersom det tydligt kunde särskiljas två klasser i Fig. 8 och tre 

klasser i Fig. 10. Ju tydligare klassindelning som kunde göras desto enklare fick klas-

sificeringsalgoritmen att dela in data i grupper och således klassificera ny data till 

korrekt klass. De två typerna av algoritmer som ställdes mot varandra var SVM och 

K-nn, där Fine Gaussian SVM hade den bästa förmågan att klassificera ett fel och 

Fine KNN var bäst på att klassificera två fel korrekt. Även om Quadratic SVM var 

lika bra på att klassificera två fel i procent så erhölls det via Confusion-matriser att 

Fine KNN var bättre på att inte klassificera något fel som normal drift se Fig. 12 och 

Fig. 13. I ett verkligt scenario så anses det vara viktigare att klassificera rätt då något 

fallerar, snarare än att klassificera fel då inget har gått sönder. Detta beror givetvis 
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på applikation då en felklassificering under normal drift även skulle kunna innebära 

stora kostnader på olika vis. 

 

Fig. 12. Confusion-matris för Fine KNN, där totalt fem element klassats som normal drift då det 
egentligen varit något är fel på systemet.  

 

Fig. 13. Confusion-matris för Quadratic SVM, där totalt 21 element klassats som normal drift då det 
egentligen varit fel på systemet.  

Problemet med att det tar tid för algoritmen att återfinna normal drift efter det att 

problemet åtgärdats tros ha sin grund i att algoritmen måste återfinna det förhållan-

devis lilla koncentrerade området som motsvarar normal drift i Fig. 8 och Fig.10. 

Då systemet utsatts för ett fel så tenderar differenserna att vandra ifrån detta lilla 



 

34 

område, vilket i sin tur innebär att om algoritmen skall kunna klassificera det åtgär-

dade felet som normal drift igen så måste differenserna återgå till det lilla området, 

vilket är en tidskrävande process. Att det är en tidskrävande process förklaras av sy-

stemets långa insvängningstid, då det tar minuter för systemet att svänga in igen ef-

ter pålagd störning. I koppling till verkligheten ute i industrin så är det egentligen 

bara vid felet öppnad ventil som det hade varit bra om algoritmen skulle kunna de-

tektera normal drift på kort tid, eftersom detta felet troligtvis hade kunnat åtgärdats 

under drift. Vid en sprickbildning i botten av en tank skulle troligtvis processen be-

hövt stoppas, tanken tömmas och lagas eller eventuellt utbytas. Detta innebär att för 

felet med sprickbildning så är det egentligen bara viktigt att algoritmen klarar av att 

detektera sprickbildningen, eftersom systemet troligtvis hade startats om ute i verk-

ligheten och därigenom hade detektering av normal drift skett. I valet mellan vilken 

av de två typerna av maskininlärningsalgoritmer som är att föredra för projektet så 

anses både SVM-algoritmer och K-nn algoritmer vara fullt fungerande. En skillnad 

mellan att använda SVM och K-nn är att SVM är kan anses vara en mer krävande 

klassificerare att träna, då den måste hitta det hyperplan som avdelar klustren med så 

bred marginal som möjligt, genom att lösa ett optimeringsproblem. SVM kan även 

bli beräkningstunga vid klassificering av flera kluster, då det krävs flera SVM-

algoritmer för att utföra detta. Resultatet av detta är att klassificering av ny data kan 

ta längre tid än om istället K-nn hade använts. Detta skulle kunna vara problematiskt 

om den process som granskas har korta cykeltider, då SVM kanske inte klarar av att 

klassificera data i realtid. Då skulle eventuellt en K-nn algoritm fungera bättre. För-

delen med SVM är dock deras funktionalitet och tillförlitlighet, där de är generellt 

sett robustare än K-nn algoritmer i klassifikation och regression. För systemet i Fig. 

1 så anses dock tidsaspekten inte spela så stor roll, då systemet som redan nämnt är 

trögt så till vida att det tar tid för systemet att svara på förändringar. Däremot är det 

av vikt att algoritmerna klarar av att detektera och klassificera fel på ett bra sätt, vil-

ket uppnåtts genom användning av Fine Gaussian SVM och Fine KNN. En svaghet 

vid träning av maskininlärningsalgoritmer var valet av antalet disjunkta grupper vid 

korsvalidering, där den alltid valdes till att vara fem. Anledningen till detta var att 

det var förvalt i applikationen, och vid rådande stund fanns ingen djupare kunskap 

kring hur parametern skulle väljas. Senare påträffades dock litteratur som påvisade 

att det allmänna sättet att välja disjunkta grupper var att sätta 𝑘𝑓 till tio.  

För att träna detekterings- och klassificeringsalgoritmer i en verklig miljö kommer 

det att krävas att det finns tillgänglig systemdata som beskriver hur beteendet/dyna-

miken hos systemet eller komponenten avviker från det normala, vid olika typer av 

fel. Detta kommer troligtvis att möjliggöras i och med IoT, då mer eller mindre allt 

skall vara uppkopplat mot nätet. Därigenom kommer parametrar för maskiner och 

komponenter att kunna loggas i en databas, från vilken data sedan kan hämtas för att 

träna beslutsunderlag.   



 

35 

4.3 Diskussion miljö och hållbar utveckling 

Genom det smarta/prediktiva underhållet som Industri 4.0 möjliggör kommer re-

surser att besparas på flera fronter. Dels kommer troligtvis färre fungerande kompo-

nenter att kasseras, eftersom erhållen realtidsinformation från en maskins olika be-

ståndsdelar medför detektion av den enskilda, dåligt fungerande komponenten som 

därigenom kan bytas eller alternativt repareras i stället för att en hel maskin, med 

även fullt fungerande komponenter, ersätts. I och med detta så möjliggör den nya 

underhållstypen cirkulär ekonomi, som grundas på en hållbar utveckling och en 

kretsloppsliknande ekonomi. Via det smarta underhållet kommer komponenter med 

viss kvarvarande funktionalitet kunna återanvändas, av förslagsvis andra producenter 

med mindre kritiska/känsliga processer. På detta sätt nyttjas komponenterna maxi-

malt. Detta är en del i den cirkulära ekonomin, att företag återanvänder varandras 

maskiner och komponenter för att minimera resursslöseri och kostnader, och 

sålunda bidrar till en hållbar utveckling.   

Den simulerade sprickbildningen i botten av den undre tanken är ett exempel på då 

systemidentifiering och maskininlärning möjliggör cirkulär ekonomi. Genom att 

snabbt detektera sprickbildningen så minimeras läckaget av eventuellt farliga ämnen, 

samtidigt som sprickan tidigt kan repareras. Om sprickbildningen hade uppstått utan 

att systemet hade varnat för felet, hade sprickan vuxit över tid, och eventuellt resul-

terat i ett byte av hela den undre tanken. Det hade inneburit icke optimal resurshan-

tering samt större ekonomisk kostnad.  

Att kunna klassificera systemavvikelser är därmed något som är oerhört viktigt, och 

enligt de erhållna resultaten av detta arbete så möjliggörs denna essentiella del av en 

resurseffektiv industri av maskininlärnings-algoritmer.  
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5 Slutsatser 

 

Den övergripande slutsats som dras utifrån arbetet är att det påvisats fullt möjligt att 

skapa en demonstrationsutrustning för prediktivt underhåll med metoder från syste-

midentifiering och maskininlärning. Den bästa modellen/CT återfanns hos de para-

metrar som identifierats med minsta kvadrat-metoden ur en datasamling där spän-

ningsvektorn genererats via signalen PRS med en maximal spänning på 1.45 volt och 

3000 tagna sampel. Denna CT användes sedan för att beräkna differensvektorer 

uppbyggda av skillnaden mellan skattad och uppmätt nivå för följande driftfall; Nor-

mal drift, ventil öppen och simulerad sprickbildning i botten av den undre tanken. 

Differensvektorerna användes sedan för att träna en mängd SVM och K-nn algorit-

mer i applikationen Classification Learner, där det visade sig att Fine Gaussian SVM 

var den bästa algoritmen för detektering och klassificering av ett fel då ventil öpp-

nats. Fine KNN var den som presterade bäst på två fel, öppen ventil eller simulerad 

sprickbildning i botten av undre tank.  

Fine Gaussian SVM lyckades i realtid detektera att ventil hade öppnats inom fem till 

tio sekunder efter att felet adderats till systemet. Fine KNN hade inte heller några 

större bekymmer med att detektera att något var fel på systemet, men hade dock 

vissa problem strax efter att ett fel pålagts med att särskilja mellan om ventil hade 

öppnats eller om det var en sprickbildning i botten som drabbat systemet. De båda 

algoritmerna krävde lång tid på sig att detektera och klassificera normal drift efter 

att felet ombesörjts.  

5.1 Fortsatt arbete 

För det fortsatta arbetet skulle en observatör, förslagsvis ett Kalmanfilter, kunna im-

plementeras i klassifikationsfunktionerna för detektering av normal drift då felet åt-

gärdats. Kalmanfiltret skulle exempelvis kunna ta över detekteringen av normal 

drift, då maskininlärningsalgoritmerna klassificerat vilket fel som systemet råkat ut 

för. När Kalmanfiltret sedan detekterat normal drift så återgår feldetekteringen till 

att skötas av maskininlärningsalgoritmerna.  

Ytterligare ett förslag till fortsatt arbete är att insamla data från flera system och 

skapa en generell modell som kan användas för att detektera fel hos flera system. El-

ler alternativt att addera ett fel till något av systemen och sedan försöka detektera i 

insamlad data från alla system vilket av dem som avviker i beteende. Detta har en 

verklighetsförankring i att exempelvis kunna detektera fel på tillverkade produkter, 

eller på likartade produktionsmaskiner.  
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En lösning på problemet med osäkra klassificeringar/felklassificeringar skulle kunna 

vara att genom träningsdata identifiera i vilka områden som algoritmerna har svårt 

att särskilja mellan klasser, och sedan träna algoritmen att i dessa områden klassifi-

cera driften som ´behöver manuellt granskas´. Detta skulle alltså innebära att perso-

nal skulle behöva gå ut och granska processen manuellt för att avgöra huruvida pro-

cessen felar eller inte.  

Eftersom utrustningen användes till att demonstrera prediktivt underhåll så hade det 

varit bra att i kommande arbeten även implementera ett Graphical User Interface 

(GUI), för att göra utrustningen mer estetiskt tilltalande. 

Ett sista förslag på fortsatt arbete skulle kunna vara att identifiera icke-linjära black 

box-modeller, och se om de skulle om möjligt vara bättre än den fysikaliska model-

leringen på att efterlikna systemet.  
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A1 

Bilaga A 

Här återfinns det Gantt-schema, se Fig. 1 vilket skapades initialt i projektet för att 

ge arbetet en tidsstruktur.  

 

Fig. 1. Gantt-schema för arbetet 
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Bilaga B 

Bilaga B innehåller all den väsentliga Matlab-kod som användes i projektet. De olika 

scripten presenteras med namn ovanför den tillhörande koden.  

functionScript  

%------------------------------------------------------------------ 

%Script för att kalla på funktioner vilka användes i examensarbetet. 

%2018-04-11, Axel Rehnström 

%Version; 1 

%------------------------------------------------------------------ 

 

selectedFunction = input('Hej, vad vill du göra? \n Skriv 1 för datainsamling, 

avsluta med enter \n Skriv 2 för parameterskattning med MKM, Systemidentifiering, 

avsluta med enter \n Skriv 3 för att beräkna fram en nivåserie utifrån 

spänningsarray, första uppmätta nivåvärden och skattade parametrar, avsluta med 

enter \n Skriv 4 för FIT_Värdesberäkning, avsluta med enter \n Skriv 5 för Skapa 

en excelfil med differensvärden mellan nivå hos modell och uppmätta nivåer, 

avsluta med enter \n Skriv 6 för Att testa att detektera om ventil har öppnats 

eller om sprickbildnning skett i botten av undre tank, avsluta med enter \n Skriv 

7 för att detektera om ventil har öppnats, avsluta med enter \n'); 

pause(1); 

 

 

switch selectedFunction 

    case 1 

        disp('Du vill insamla data') 

        pause(1); 

 

        input_args=zeros(4,1); 

        newVoltageVector = input('Skall en ny spänningsvektor genereras \n Välj 1 

för JA \ Välj 2 för jag vill använda en befintlig spänningsvektor'); 

        if newVoltageVector==2 

            input_args(4) = newVoltageVector; 

            existingVoltageVector= input('Lägg till den befintliga 

spänningsvektorn'); 

            input_args(1) = size(existingVoltageVector); 

            input_args(3) = input('Vilken sampleTime vill du ha? \n'); 

            totalTime = (input_args(1)*input_args(3))/60; 

            disp('Den tid i minuter som detta kommer att ta är: '); 

            disp(totalTime) 

            pause(1.5) 

            runCommand = input('Är du säker på att du vill köra? \n Tryck 1 för JA 

\n Tryck 2 för NEJ \n'); 

            pause(1) 

            collectDataCrackLowerTank = input('Vill du insamla data för simulerad 

spricka undre tank? Tryck 1 för JA \N'); 

            if runCommand == 1 

                

sampleData(input_args,existingVoltageVector,collectDataCrackLowerTank); 

            end 

 

        else 

            input_args(1) = input('Hur många sampel skall du ta, OBS! Måste vara 

multipel av 20? \n'); 
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            input_args(2) = input('Vilken skall vara maximala spänningen? \n'); 

            input_args(3) = input('Vilken sampleTime vill du ha? \n'); 

 

            totalTime = (input_args(1)*input_args(3))/60; 

            disp('Den tid i minuter som detta kommer att ta är: '); 

            disp(totalTime) 

            pause(1.5) 

            runCommand = input('Är du säker på att du vill köra? \n Tryck 1 för JA 

\n Tryck 2 för NEJ \n'); 

            pause(1) 

            if runCommand == 1 

                sampleData(input_args,0,0); 

            else 

                selectedFunction = input('Hej, vad vill du göra? \n Skriv 1 för 

datainsamling, avsluta med enter \n Skriv 2 för parameterskattning med MKM, 

Systemidentifiering, avsluta med enter \n Skriv 3 för FIT_Värdesberäkning, avsluta 

med enter \n Skriv 4 för Skapa en excelfil med differensvärden mellan nivå hos 

modell och uppmätt, avsluta med enter \n Skriv 5 för Skapa en excelfil med 

förändringshastigheter hos nivå i tankarna, avsluta med enter \n'); 

            end 

        end 

 

    case 2 

        disp('Du vill identifiera systemet med MKM') 

        pause(1); 

        inputVoltageVector = input('Lägg in spänningsvector! \n'); 

        waterLevelsUpperTank = input('Lägg in uppmätta nivåvärden hos övre tank 

\n'); 

        waterLevelsLowerTank = input('Lägg in uppmätta nivåvärden hos nedre tank 

\n'); 

        

estimatedParameters=parameterEstimation(inputVoltageVector,waterLevelsUpperTank,wa

terLevelsLowerTank); 

        nameOfEstimatedParameters = input('Ange ett namn för excelfilen med de 

skattade parametervärderna \n','s'); 

        xlswrite(nameOfEstimatedParameters,estimatedParameters); 

 

    case 3 

        disp('Du vill beräkna nivåer hos övre och undre tank med \n initialt 

spänningsvärde och skattade parametrar'); 

        pause(1); 

        voltageVector=input('Vänligen lägg in spänningsvektor \n'); 

        measuredWaterLevelsUpperTank=input('Vänligen lägg in uppmätta nivåvärden 

övre tank \n'); 

        measuredWaterLevelsLowerTank=input('Vänligen lägg in uppmätta nivåvärden 

nedre tank \n'); 

        estimatedParameters=input('Läs nu in dina skattade parametervärden \n'); 

        

[calculatedWaterLevelsUpperTank,calculatedWaterLevelsLowerTank]=calcWaterLevels(vo

ltageVector,measuredWaterLevelsUpperTank,measuredWaterLevelsLowerTank,estimatedPar

ameters); 

        nameCalculatedWaterLevelsUpperTank=input('Vad skall excelfilen för de 

beräknade nivåerna i övre tanken heta? \n','s'); 

        nameCalculatedWaterLevelsLowerTank=input('Vad skall excelfilen för de 

beräknade nivåerna i undre tanken heta? \n','s'); 

        

xlswrite(nameCalculatedWaterLevelsUpperTank,calculatedWaterLevelsUpperTank); 
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xlswrite(nameCalculatedWaterLevelsLowerTank,calculatedWaterLevelsLowerTank); 

 

    case 4 

        disp('Du vill ta fram ett FIT-mått på din identifiering') 

        pause(1); 

        measuredWaterLevelsUpperTank=input('Vänligen lägg in uppmätta nivåvärden 

övre tank \n'); 

        measuredWaterLevelsLowerTank=input('Vänligen lägg in uppmätta nivåvärden 

nedre tank \n'); 

        calculatedWaterLevelsUpperTank=input('Vänligen lägg in beräknade 

nivåvärden övre tank \n'); 

        calculatedWaterLevelsLowerTank=input('Vänligen lägg in beräknade 

nivåvärden undre tank \n'); 

        

[fitUpper,fitLower]=calcFitMeasure(measuredWaterLevelsUpperTank,measuredWaterLevel

sLowerTank,calculatedWaterLevelsUpperTank,calculatedWaterLevelsLowerTank); 

        nameFitValueUpperTanks=input('Vad skall excelfilen för det beräknade FIT-

värdet hos övre tanken heta? \n','s'); 

        nameFitValueLowerTanks=input('Vad skall excelfilen för det beräknade FIT-

värdet hos undre tanken heta? \n','s'); 

        xlswrite(nameFitValueUpperTanks,fitUpper); 

        xlswrite(nameFitValueLowerTanks,fitLower); 

 

    case 5 

        disp('Du vill beräkna skillnader mellan uppmätt och beräknad vattennivå') 

        pause(1); 

 

        calculatedWaterLevelsUpperTank=input('Lägg in beräknad nivå övre \n'); 

        calculatedWaterLevelsLowerTank=input('Lägg in beräknad nivå undre \n'); 

        measuredLevelUpper=input('Lägg in uppmätt nivå övre \n'); 

        measuredLevelLower=input('Lägg in uppmätt nivå undre \n'); 

 

        [differenceUpper, 

differenceLower]=calcDifference(calculatedWaterLevelsUpperTank,calculatedWaterLeve

lsLowerTank,measuredLevelUpper,measuredLevelLower); 

        nameDifferencesUpperTank = input('Namnge excelfilen för differense övre 

tank \n','s'); 

        nameDifferencesLowerTank = input('Namnge excelfilen för differense undre 

tank \n','s'); 

        xlswrite(nameDifferencesUpperTank,differenceUpper); 

        xlswrite(nameDifferencesLowerTank,differenceLower); 

 

    case 6 

        disp('Du vill klassificera om ventilen har öppnats eller inte och om 

sprickbildning i bottentanken, efter halva serien kommer en spricka att uppstå i 

den undre tanken \n') 

        pause(1); 

        generateNewVoltageVectorYesNo=input('Finns en befintlig spänningsvektor? 

\n 1 för JA \n 2 för NEJ \n'); 

        if generateNewVoltageVectorYesNo==1 

            existingVoltageVector=input('Lägg in den befintliga vektorn \n'); 

            estimatedParameters=input('Lägg in dina skattade parametervärden \n'); 

            sampleTime=input('Välj din sampleTime \n'); 

            

Output=classificationOpenValveCrackLowerTank(generateNewVoltageVectorYesNo,existin

gVoltageVector,estimatedParameters,sampleTime,0,FineKNNtrainedClassifierTwoErrors)

; 

            disp(Output); 
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        else 

            estimatedParameters=input('Lägg in dina skattade parametervärden \n'); 

            sampleTime=input('Välj din sampleTime \n'); 

            maxVoltage=input('Välj maxspänning \n'); 

            

Output=classificationOpenValveCrackLowerTank(generateNewVoltageVectorYesNo,0,estim

atedParameters,sampleTime,maxVoltage,FineKNNtrainedClassifierTwoErrors); 

            disp(Output); 

        end 

 

    case 7 

        disp('Du vill klassificera om ventilen har öppnats eller inte  \n') 

        pause(1); 

        generateNewVoltageVectorYesNo=input('Finns en befintlig spänningsvektor? 

\n 1 för JA \n 2 för NEJ \n'); 

        if generateNewVoltageVectorYesNo==1 

            existingVoltageVector=input('Lägg in den befintliga vektorn \n'); 

            estimatedParameters=input('Lägg in dina skattade parametervärden \n'); 

            sampleTime=input('Välj din sampleTime \n'); 

            

Output=classificationOpenValve(generateNewVoltageVectorYesNo,existingVoltageVector

,estimatedParameters,sampleTime,0,FineGaussianSVMtrainedClassifier_Open_Valve); 

            disp(Output); 

        else 

            estimatedParameters=input('Lägg in dina skattade parametervärden \n'); 

            sampleTime=input('Välj din sampleTime \n'); 

            maxVoltage=input('Välj maxspänning \n'); 

            

Output=classificationOpenValve(generateNewVoltageVectorYesNo,0,estimatedParameters

,sampleTime,maxVoltage,FineGaussianSVMtrainedClassifier_Open_Valve); 

            disp(Output); 

        end 

 

    otherwise 

        disp('Ej ett giltigt val, gör om') 

        selectedFunction = input('Hej, vad vill du göra? \n Skriv 1 för 

datainsamling, avsluta med enter \n Skriv 2 för parameterskattning med MKM, 

Systemidentifiering, avsluta med enter \n Skriv 3 för att beräkna fram en 

nivåserie utifrån spänningsarray, första uppmätta nivåvärden och skattade 

parametrar, avsluta med enter \n Skriv 4 för FIT_Värdesberäkning, avsluta med 

enter \n Skriv 5 för Skapa en excelfil med differensvärden mellan nivå hos modell 

och uppmätta nivåvärden, avsluta med enter \n Skriv 6 för Att testa att detektera 

om ventil har öppnats eller om sprickbildnning skett i botten av undre tank, 

avsluta med enter \n Skriv 7 för att detektera om ventil har öppnats, avsluta med 

enter \n'); 

end 
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sampleData() 

function [ output_args ] = sampleData( input_args, existingVoltageVector, 

collectDataCrackLowerTank ) 

%  Upprättar kommunikation med DAQ och randomisar en spänningsvektor. 

%  Skriver mätvärden och framslumpade spänningsvärden till tre Excel-filer 

%  en för spänningsnivå, en för nivå i övre tank och en för nivå i undre 

%  tank. 

%  2018-04-10, Axel Rehnström 

%  Version; 1 

 

NUMBER_OF_SAMPLES = input_args(1);            %Antal sampel, måste vara en 

multipel av 20 

MAX_VOLTAGE = input_args(2);                  %Maxspänning 

SAMPLE_TIME = input_args(3);                  %SAMPLE_TIME 

 

Session = daq.createSession('ni'); 

Vendors = daq.getVendors(); 

DAQ = daq.getDevices(); 

Session.addAnalogInputChannel('dev1','ai0','Voltage'); 

Session.addAnalogInputChannel('dev1','ai1','Voltage'); 

Session.addAnalogOutputChannel('dev1','ao0','Voltage'); 

 

 if collectDataCrackLowerTank ==1 

     Session2 = daq.createSession('ni'); 

     Session2.addAnalogOutputChannel('dev3','ao0','Voltage'); 

 end 

 

%--------------Loopar igenom mätserie---------- 

 

if input_args(4)==2 

    voltageVector = existingVoltageVector; 

else 

    voltageVector = generateU(NUMBER_OF_SAMPLES, 20, 

MAX_VOLTAGE/2)+(MAX_VOLTAGE/2); 

end 

waterLevelsUpperTank = zeros(NUMBER_OF_SAMPLES,1); 

waterLevelsLowerTank = zeros(NUMBER_OF_SAMPLES,1); 

 

for i=1:NUMBER_OF_SAMPLES 

    Session.outputSingleScan(voltageVector(i)); 

    in_Data = Session.inputSingleScan(); 

 

        if collectDataCrackLowerTank ==1 

             Session2.outputSingleScan(sqrt(in_Data(2))/4); 

        end 

 

            waterLevelsUpperTank(i,1) = in_Data(1); 

            waterLevelsLowerTank(i,1) = in_Data(2); 

 

    pause(SAMPLE_TIME) 

    disp('Samlar nr: '); 

    disp(i) 

end 

 

Session.outputSingleScan(0); 

disp('Färdigt! Nu skall du ange filnamn, tips din valda spänningsbegränsning var 
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') 

disp(MAX_VOLTAGE); 

pause(1); 

nameOfVoltageVector = input('Ge nu excelfilen för spänningsvektorn ett namn','s'); 

nameOfWaterLevelsUpperTank = input('Ge nu excelfilen för uppmatta nivåer övre tank 

ett namn','s'); 

nameOfWaterLevelsLowerTank = input('Ge nu excelfilen för uppmätta nivåer undre 

tank ett namn','s'); 

 

xlswrite(nameOfVoltageVector,voltageVector); 

xlswrite(nameOfWaterLevelsUpperTank,waterLevelsUpperTank); 

xlswrite(nameOfWaterLevelsLowerTank,waterLevelsLowerTank); 

 

output_args = 1; 

end 

parameterEstimation() 

function [outputArg1] = 

parameterEstimation(VoltageVector,waterLevelsUpperTank,waterLevelsLowerTank) 

%   Funktion för att ta fram skattade parametervärden via minsta kvadrat-metoden 

%   2018-04-10, Axel Rehnström 

%   Version; 1 

 

numberOfRowsExistingVectors = size(VoltageVector); 

designMatrix = zeros(2*numberOfRowsExistingVectors(1,1)-2,6); 

 

rowDesignMatrix = 0; 

 

for z=1:numberOfRowsExistingVectors(1,1)-1 

 

     rowDesignMatrix=rowDesignMatrix+1; 

 

     designMatrix(rowDesignMatrix,1)= sqrt(waterLevelsUpperTank(z,1)); 

     designMatrix(rowDesignMatrix,5)= waterLevelsUpperTank(z,1); 

     designMatrix(rowDesignMatrix,2)= VoltageVector(z,1); 

 

     rowDesignMatrix=rowDesignMatrix+1; 

 

     designMatrix(rowDesignMatrix,3)= sqrt(waterLevelsUpperTank(z,1)); 

     designMatrix(rowDesignMatrix,6)=waterLevelsLowerTank(z,1); 

     designMatrix(rowDesignMatrix,4)= sqrt(waterLevelsLowerTank(z,1)); 

end 

 

outcomeMatrix = zeros(2*numberOfRowsExistingVectors(1,1)-2,1); 

rowOutcomeMatrix = 1; 

 

for i=2:numberOfRowsExistingVectors(1,1) 

    outcomeMatrix(rowOutcomeMatrix,1)= waterLevelsUpperTank(i,1); 

    rowOutcomeMatrix=rowOutcomeMatrix+1; 

    outcomeMatrix(rowOutcomeMatrix,1)= waterLevelsLowerTank(i,1); 

    rowOutcomeMatrix=rowOutcomeMatrix+1; 

end 

 

outputArg1 = designMatrix\outcomeMatrix; 
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end 

calcWaterLevels() 

function [ calculatedWaterLevelsUpperTank, calculatedWaterLevelsLowerTank ] = 

calcWaterLevels( voltageVector, measuredWaterLevelsUpperTank, 

measuredWaterLevelsLowerTank, estimatedParameters ) 

%  Beräknar vattennivåer hos övre och undre vattentank genom att utgå 

%  ifrån initialvärden i spänningsvektor och uppmätta nivåvektorer för 

%  tankarna vid viss maxspänning. Resturnerar nivåer övre tank, nivåer undre 

%  tank. 

%  2018-04-10, Axel Rehnström 

%  Version; 1 

 

LENGHT_OF_VECTORS = size(voltageVector); 

 

designMatrix = zeros(2,6); 

estimatedLevelsUpperTank = zeros(LENGHT_OF_VECTORS(1,1),1); 

estimatedLevelsLowerTank = zeros(LENGHT_OF_VECTORS(1,1),1); 

StoreArray = zeros(2,1); 

 

for i=1:LENGHT_OF_VECTORS(1,1) 

    if i==1 

        designMatrix([1 6])=sqrt(measuredWaterLevelsUpperTank(i)); 

        designMatrix(9)= measuredWaterLevelsUpperTank(i); 

        designMatrix(8)=sqrt(measuredWaterLevelsLowerTank(i)); 

        designMatrix(12)=measuredWaterLevelsLowerTank(i); 

        designMatrix(3)=voltageVector(i); 

    else 

        designMatrix([1 6])=sqrt(StoreArray(1,1)); 

        designMatrix(9)= StoreArray(1,1); 

        designMatrix(8)=sqrt(StoreArray(2,1)); 

        designMatrix(12)=StoreArray(2,1); 

        designMatrix(3)=voltageVector(i); 

    end 

    StoreArray=designMatrix*estimatedParameters; 

    estimatedLevelsUpperTank(i,1)=StoreArray(1,1); 

    estimatedLevelsLowerTank(i,1)=StoreArray(2,1); 

end 

calculatedWaterLevelsUpperTank=estimatedLevelsUpperTank; 

calculatedWaterLevelsLowerTank=estimatedLevelsLowerTank; 

end 

calcFitMeasure() 

function [FIT_UPPER,FIT_LOWER] = 

calcFitMeasure(measuredWaterLevelsUpperTank,measuredWaterLevelsLowerTank,calculate

dWaterLevelsUpperTank,calculatedWaterLevelsLowerTank) 

%   Ger ett mått på hur bra de skattade parametrarna är genom att beräkna 

%   hur väl parametrarna tillsammans med initiala nivåvärden och spänningsvektorn 

%   beskriver den faktiska funktionen för systemet genom att jämföra 

%   beräknad nivå mot den uppmätta nivån. Returnerar fit-mått för den övre 

%   respektive undre tanken. 

%   2018-04-11, Axel Rehnström 
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%   Version; 1 

 

 

FIT_UPPER = 100*(1-(norm(measuredWaterLevelsUpperTank-

calculatedWaterLevelsUpperTank))/(norm(measuredWaterLevelsUpperTank-

mean(measuredWaterLevelsUpperTank)))); 

FIT_LOWER = 100*(1-(norm(measuredWaterLevelsLowerTank-

calculatedWaterLevelsLowerTank))/(norm(measuredWaterLevelsLowerTank-

mean(measuredWaterLevelsLowerTank)))); 

end 

calcDifference() 

function [ differenceUpper, differenceLower ] = 

calcDifference(calculatedWaterLevelsUpperTank,calculatedWaterLevelsLowerTank,measu

redWaterLevelsUpperTank,measuredWaterLevelsLowerTank) 

%   Beräknar differensen mellan beräknade nivåer och uppmätta nivåer, 

%   returenerar sedan två vektorer med differenser för den övre och den 

%   undre tankens nivåer. 

%   2018-04-17, Axel Rehnström 

%   Version; 1 

 

SIZE = size(calculatedWaterLevelsUpperTank); 

differenceVectorUpperTank = zeros(SIZE(1,1),1); 

differenceVectorLowerTank = zeros(SIZE(1,1),1); 

 

for i=1:SIZE 

 

differenceVectorUpperTank(i,1) = (calculatedWaterLevelsUpperTank(i,1) - 

measuredWaterLevelsUpperTank(i,1)); 

differenceVectorLowerTank(i,1) = (calculatedWaterLevelsLowerTank(i,1) - 

measuredWaterLevelsLowerTank(i,1)); 

 

end 

 

differenceUpper=differenceVectorUpperTank; 

differenceLower=differenceVectorLowerTank; 

 

end 

classificationOpenValveCrackLowerTank() 

function [ output_args ] 

=classificationOpenValveCrackLowerTank(GENERATE_NEW_VOLTAGE_VECTOR_YES_NO,existing

VoltageVector,estimatedParameters,sampleTime,MAX_VOLTAGE,FineKNNtrainedClassifierT

woErrors) 

%   Klassificerar om ventil öppnats, det finns en spricka i botten av undre tank 

%   eller om det är normal drift genom tillämpning av algoritmen Fine KNN. 

%   2018-04-24, Axel Rehnström 

%   Version; 1 

 

Session = daq.createSession('ni'); 

Session2 = daq.createSession('ni'); 

Vendors = daq.getVendors(); 

DAQ = daq.getDevices(); 
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Session.addAnalogInputChannel('dev1','ai0','Voltage'); 

Session.addAnalogInputChannel('dev1','ai1','Voltage'); 

Session.addAnalogOutputChannel('dev1','ao0','Voltage'); 

Session2.addAnalogOutputChannel('dev3','ao0','Voltage'); 

 

if GENERATE_NEW_VOLTAGE_VECTOR_YES_NO==1 

    voltageVector = existingVoltageVector; 

    numberOfSamples = size(existingVoltageVector); 

else 

    numberOfSamples = input('Välj antal sampel'); 

    voltageVector = generateU(numberOfSamples, 20, MAX_VOLTAGE/2)+(MAX_VOLTAGE/2); 

end 

 

designMatrix = zeros(2,6); 

storeArray = zeros(2,1); 

 

for i=1:numberOfSamples 

    Session.outputSingleScan(voltageVector(i)); 

    in_Data = Session.inputSingleScan(); 

 

    if i>=(numberOfSamples/2) 

        if i == (numberOfSamples/2) 

            disp('Nu finns en spricka i tanken') 

        end 

            Session2.outputSingleScan(sqrt(max(0,in_Data(2))/5)); 

    end 

 

     if i==1 

        designMatrix([1 6])=sqrt(max(0,in_Data(1))); 

        designMatrix(9)= in_Data(1); 

        designMatrix(8)=sqrt(max(0,in_Data(2))); 

        designMatrix(12)=in_Data(2); 

        designMatrix(3)=voltageVector(i); 

    else 

        designMatrix([1 6])=sqrt(max(0,storeArray(1,1))); 

        designMatrix(9)= storeArray(1,1); 

        designMatrix(8)=sqrt(max(0,storeArray(2,1))); 

        designMatrix(12)=storeArray(2,1); 

        designMatrix(3)=voltageVector(i); 

     end 

 

    storeArray=designMatrix*estimatedParameters; 

 

        DiffUpperTank = (storeArray(1,1) - in_Data(1)); 

        DiffLowerTank = (storeArray(2,1) - in_Data(2)); 

 

        T = table(DiffUpperTank,DiffLowerTank); 

        yfit = FineKNNtrainedClassifierTwoErrors.predictFcn(T); 

        disp(yfit); 

 

    pause(sampleTime) 

    disp('Samlar nr: '); 

    disp(i) 

end 

 

Session.outputSingleScan(0); 

Session2.outputSingleScan(0); 

output_args=('Nu är klassificeringsrundan över'); 
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end 

classificationOpenValve() 

function [ output_args ] = 

classificationOpenValve(generateNewVoltageVectorYesNo,existingVoltageVector,estima

tedParameters,sampleTime,MAX_VOLTAGE,FineGaussianSVMtrainedClassifier_Open_Valve) 

%   Detekterar och klassificerar en öppnad ventil och normal drift via 

%   tillämpning av algoritmen Fine Gaussian SVM. 

%   2018-04-18, Axel Rehnström 

%   Version; 1 

 

Session = daq.createSession('ni'); 

Vendors = daq.getVendors(); 

DAQ = daq.getDevices(); 

Session.addAnalogInputChannel('dev1','ai0','Voltage'); 

Session.addAnalogInputChannel('dev1','ai1','Voltage'); 

Session.addAnalogOutputChannel('dev1','ao0','Voltage'); 

 

if generateNewVoltageVectorYesNo==1 

    voltageVector = existingVoltageVector; 

    numberOfSamples = size(existingVoltageVector); 

else 

    numberOfSamples = input('Välj antal sampel'); 

    voltageVector = generateU(numberOfSamples, 20, MAX_VOLTAGE/2)+(MAX_VOLTAGE/2); 

end 

 

designMatrix = zeros(2,6); 

storeArray = zeros(2,1); 

 

for i=1:numberOfSamples 

    Session.outputSingleScan(voltageVector(i)); 

    in_Data = Session.inputSingleScan(); 

 

     if i==1 

        designMatrix([1 6])=sqrt(max(0,in_Data(1))); 

        designMatrix(9)= in_Data(1); 

        designMatrix(8)=sqrt(max(0,in_Data(2))); 

        designMatrix(12)=in_Data(2); 

        designMatrix(3)=voltageVector(i); 

    else 

        designMatrix([1 6])=sqrt(max(0,storeArray(1,1))); 

        designMatrix(9)= storeArray(1,1); 

        designMatrix(8)=sqrt(max(0,storeArray(2,1))); 

        designMatrix(12)=storeArray(2,1); 

        designMatrix(3)=voltageVector(i); 

     end 

 

    storeArray=designMatrix*estimatedParameters; 

 

        DiffUpperTank = (storeArray(1,1) - in_Data(1)); 

        DiffLowerTank = (storeArray(2,1) - in_Data(2)); 

 

        T = table(DiffUpperTank,DiffLowerTank); 

        yfit = FineGaussianSVMtrainedClassifier_Open_Valve.predictFcn(T); 
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        disp(yfit); 

 

    pause(sampleTime) 

    disp('Samlar nr: '); 

    disp(i) 

end 

 

Session.outputSingleScan(0); 

output_args=('Nu är klassificeringsrundan över'); 

 

end 

generateU() 

function [u] = generateU(n, tu, amp) 

%  Funktion för att generera en spänningsvektor som efterliknar vitt brus. 

%  n motsvarar antalet sampel, tu motsvarar minsta antal sampel som skall hållas 

konstant 

%  och amp är önskadAmplutud/2. Avsluta sedan med att addera 

%  önskadAmplitud/2 för att få positiv maxspänning. 

 

if nargin < 3 

 amp = 1; 

end 

 

 udummy=sign(randn(1,ceil(n/tu))); 

  for i=1:tu-1 

    udummy=[udummy;udummy(1:1, :)]; 

  end 

  lastrand=rand(1); 

  u=amp*lastrand*udummy(:,1); 

  for i=2:ceil(n/tu) 

    if udummy(1,i)-udummy(1, (i-1)) == 0 

      u=[u;lastrand*amp*udummy(:,i)]; 

    else 

      lastrand=rand(1); 

      u=[u;lastrand*amp*udummy(:,i)]; 

    end 

  end 
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Bilaga C 

Nedan redovisas resultaten från valideringen av ARX- och OE-modeller, se Fig.1 – 

Fig. 8, då valideringsfunktionen i System Identifikation Application användes.  

 

Fig. 1. Valideringsgrafer för ARX- och OE-modell för övre vattentank, framtagna genom dataserie där 
1.30 volt var maximal spänning. ARX-modellen motsvarar den blå grafen (84.02%), OE-modellen 
motsvarar den gröna grafen (83.59%) och den svarta grafen visualiserar valideringsdata.  

 

Fig. 2. Valideringsgrafer för ARX- och OE-modell för undre vattentank, framtagna genom dataserie 
där 1.30 volt var maximal spänning. ARX-modellen motsvarar den röda grafen (51.18%), OE-
modellen motsvarar den turkosa grafen (74.88%) och den svarta grafen visualiserar valideringsdata.  
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Fig. 3. Valideringsgrafer för ARX- och OE-modell för övre vattentank, framtagna genom dataserie där 
1.45 volt var maximal spänning. ARX-modellen motsvarar den blå grafen (89.76%), OE-modellen 
motsvarar den gröna grafen (89.44%) och den svarta grafen visualiserar valideringsdata.  

 

 

Fig. 4. Valideringsgrafer för ARX- och OE-modell för undre vattentank, framtagna genom dataserie 
där 1.45 volt var maximal spänning. ARX-modellen motsvarar den röda grafen (61.91%), OE-
modellen motsvarar den turkosa grafen (86.41%) och den svarta grafen visualiserar valideringsdata.  
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Fig. 5. Valideringsgrafer för ARX- och OE-modell för övre vattentank, framtagna genom dataserie där 
1.50 volt var maximal spänning. ARX-modellen motsvarar den blå grafen (89.52%), OE-modellen 
motsvarar den gröna grafen (88.13%) och den svarta grafen visualiserar valideringsdata.  

 

 

 

Fig. 6. Valideringsgrafer för ARX- och OE-modell för undre vattentank, framtagna genom dataserie 
där 1.50 volt var maximal spänning. ARX-modellen motsvarar den röda grafen (55.01%), OE-
modellen motsvarar den turkosa grafen (82.02%) och den svarta grafen visualiserar valideringsdata.  
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Fig. 7. Valideringsgrafer för ARX- och OE-modell för övre vattentank, framtagna genom dataserie där 
2.00 volt var maximal spänning. ARX-modellen motsvarar den blå grafen (82.51%), OE-modellen 
motsvarar den gröna grafen (90.53%) och den svarta grafen visualiserar valideringsdata.  

 

Fig. 8. Valideringsgrafer för ARX- och OE-modell för undre vattentank, framtagna genom dataserie 
där 2.00 volt var maximal spänning. ARX-modellen motsvarar den röda grafen (47.56%), OE-
modellen motsvarar den turkosa grafen (61.29%) och den svarta grafen visualiserar valideringsdata.  
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