
Automationsteknik – Laboration: Kodning av PID-regulator i CoDeSys v2.3

Introduktion
I denna laboration kodas P-, PI- och PID-regulatorer i CoDeSys version 2.3.
Tillgängligt finns ett förberett CoDeSys-projekt, vilket redan innehåller ett
reglersystem kodat i CFC (Continuous Function Chart) vilket är en utvidgning
av standarden IEC61131-3. CFC påminner om FBD (Function Block Diagram)
men har större frihet när det gäller exekveringsordning av blocken och är mer
naturlig att använda än FBD när det gäller återkopplade system.

Förberedelse
För att kunna köra CoDeSys v2.3 krävs antingen Windows eller någon emuleringsmiljö
för Windows (som t.ex. Wine under Linux). Installation för CoDeSys v2.3 laddas ner från

  http://rauni.iea.lth.se:8074/pub/kurser/automation/zip/SetupCoDeSysV23938.zip

Efter installationen behövs det förberedda projektet som finns tillgängligt på

  http://rauni.iea.lth.se:8074/pub/kurser/automation/zip/Tank2Lab4.zip

Denna fil packas upp och läggs i projektkatalogen för CoDeSys v 2.3. Denna katalog
brukar ha en sökväg liknande ”Program Files/3S Software/CoDeSys V2.3/Projects/”
under Windows. Det kan också vara bra att gå igenom översikten över implementering
av PID-regulatorer (dock i C/C++-kod, inte ST) , vilken återfinns på

  http://rauni.iea.lth.se:8074/pub/kurser/automation/pdf/PID_impl.pdf

Regulatorn kommer att kodas i ST (Structured Text) så det kan vara bra att ta en titt på
följande länkar

  http://rauni.iea.lth.se:8074/pub/kurser/automation/pdf/IEC61131-3.pdf
  https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/structured-text

CoDeSys-projektet
När projektet öppnats i CoDeSys ser det ut ungefär så här:
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Till vänster syns en visualisering (HMI) av en dubbeltanksprocess jämte ett antal skjutreglage.
De sistnämnda kan användas för att justera börvärde och regulatorparametrar. Till att börja med
är dessa deklarerade men det finns ingen regulatorkod annat än en tilldelning av styrsignalen

    u:=1;

Till höger finns något som ser ut som ett blockdiagram. Det är CFC-programmet där två stycken
tankfunktionsblock är kopplade efter varandra. Loopen är sluten med ett regulatorfunktionsblock.
Det är det sistnämnda som regulatorkoden ska läggas in i under laborationens gång.

Hur går simuleringen till?
För att testköra systemet med denna enkla öppna styrning gå ner under OnLine (till höger i menyn) 
och kör först Login och sen Run. Då fylls tankarna till hälften i en animering. Det går även att få
fram kurvor i diagrammet under CFC:n. Gör först Logout och sen Login igen. När Login gjorts så 
vänta med Run. Markera först fönstret ”Sampling Trace”. Gå sen ner under Extras och gör först 
Start Trace och sen Auto Read Trace. Gör först därefter Run. Då framträder följande bild

      

Förutom animeringen av tanknivåerna visas då även börvärde (grön kurva), styrsignal (röd kurva),
övre tanknivå (blå kurva) och nedre tanknivå (svart kurva). För att stoppa simuleringen används
Stop (under OnLine i menyn). För att gå ur simuleringen används Logout. Detta måste göras för att
kunna ändra i programmet och kompiler om. Kompilering görs bäst med Rebuld all under Project.



Blockdiagrammet
Blockdiagrammet (CFC) innehåller två block av typen Tank_Olinj. Dessa innehåller en enkel 
approximation av en olinjär modell av en tanknivåprocess där en typ av differensapproximation 
(Euler-approximation) använts vid diskretiseringen av den olinjära differentialekvationen.
Av blockdiagrammet  framgår det att varje tankblock har en insignal u och en utsignal y.
Det finns ytterligare ett block med i blockdiagrammet. Det är ett block av typen Regulator.
Detta funktionsblock har två insignaler y och yref samt en utsignal u och är ihopkopplat med
de två tankblocken. Alla de tre blocken är sen återkopplade i blockdiagrammet (CFC-diagrammet).

Blocken
Varje block i blockdiagrammet är en instans av något funktionsblock. Alla funktionsblocken är 
i sin tur deklarerade i ”POUs” dvs alla POU:er (POU = Program Organization Unit). Dessa kan
hittas  under fliken längs ner i vänstra hörnet. Om de båda funktionsblocken (FB) Tank_olinj 
och Regulator klickas upp dyker följande två fönster upp:

                  

Här framgår det i detalj hur in- och utsignalerna till respektive block är deklarerade. Dessutom
används ett antal lokala variabler i varje funktionsblock. Dessa kan kommas åt utifrån (t.ex. av
visualiseringen) trots att de inte är globala. Då används punktnotation på liknande sätt som i Java.

De undre delarna av funktionsblocken innehåller själva programkoden (ST). Observera att i ST
används ”:=” som tilldelningsoperatorsymbol och ”=” som jämförelseoperatorsymbol (Jfr Java/C).
Koden i tankblocket är en enkel diskretisering av den olinjära tankekvationen. Utöver det finns
det en variabel Overflow, vilken enbart används i visualiseringen för att visa när en tank rinner över.
I regulatorblocket finns det en hel del redan deklarerade lokala variabler, vilket är praktiskt, därför 
att vissa kopplingar till visualiseringen redan i förväg kan vara avklarade. Det kommer att behövas
några ytterligare variabeldeklarationer för att kunna implementera PI- och PID-reglering. Initialt 
består regulatorkoden bara av en tilldelningssats där styrsignalen u får värdet 1. Detta innebär att
regulatorn inte utnyttjar någon återkoppling och inte heller någon av regulatorparametrarna. I 
följande uppgifter ska olika regulatorer testas genom att skriva om koden i Regulator (FB-ST).
Det kan vara till viss hjälp att titta lite i kodexemplen som finns i PID-implementeringsintron

  http://rauni.iea.lth.se:8074/pub/kurser/automation/pdf/PID_impl.pdf
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Uppgift 1: P-reglering
Ändra regulatorns kod så att regulatorn blir en P-regulator. Inga extra deklarationer kommer att 
behövas. Kompilera och testkör. Observera att det bara är två av ”spakarna” i visualiseringen som 
kommer att vara aktiva i det här fallet.

Uppgift 2: P-reglering med begränsning av styrsignalen
Komplettera P-regulatorn med en begränsare så att styrsignalen alltid är begränsad mellan 0 och 5.
Vid behov kan någon hjälpvariabel deklareras och användas. När styrsignalen ligger i mättning (min
eller max) så ska flaggan (booleska variabeln) Sat sättas. Den är redan deklarerad. Observera hur
IF-satserna skiljer sig i syntaxen från C/Java. Testa lite olika K-värden och börvärdesändringar.

Uppgift 3: PI-reglering
Bygg ut regulatorn med en integraldel. Här behövs någon ytterligare variabel deklareras.
Integraltiden Ti finns däremot redan deklarerad (även med defaultvärde angivet). Det är även 
samplingsintervallet h, vilket är satt till 0.1 (deklarerad som vanlig REAL). Nu kan ännu ett reglage 
utnyttjas i visualiseringen. Testa lite olika värden på K och Ti!

Uppgift 4: PI-reglering med AW (Anti-Windup)
Inför Anti-Windup i PI-regulatorn. Använd den enkla algoritmen som går ut på att bara integrera 
(summera) då styrsignalen inte är i mättning dvs då 0 < u < 5. Använd den redan deklarerade 
flaggan AW för att kunna skifta mellan att ha Antiwindup och att inte ha. Sen kan knappen ”Antiw”
utnyttjas för att under körning stänga av och sätta på Anti-Windup:en.

Uppgift 5: PID-reglering
Lägg till en derivatadel. Börja med den enkla, som direkt använder reglerfelet e. Notera att ett
gammalt värde på e måste sparas undan för att kunna ta differenskvoten, vilken behövs för att 
kunna beräkna en approximation av derivatan av reglerfelet. Ytterligare ett skjutreglage kan nu 
användas i visualiseringen.

Uppgift 6: PID-reglering utan derivering av börvärdet
Modifiera PID-regulatorn genom att skippa derivatan av börvärdet dvs byt e mot y vid 
deriveringen.

I mån av tid rekommenderas att även lösa följande uppgift:

Uppgift 7: PID med filtrering av D-delen
Lägg till lågpassfiltrering av derivatadelen. Använd parametriseringen med filterfaktor N.
Nu måste en del gamla värden sparas. Använd gärna den implementering som föreslås i PID-
implementerings-pdf:n

    http://rauni.iea.lth.se:8074/pub/kurser/automation/pdf/PID_impl.pdf
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