
Automationsteknik – Laboration: Kodning och test av PID-regulator

Introduktion
I denna laboration kodas P-, PI- och PID-regulatorer i en grafisk C++-miljö (Borland C++ Builder).
Regulatorerna testas sen mot en process bestående av ett kort bestyckat med två första ordningens 
lågpassfilter kombinerat med en tidsfördröjning realiserad via en PIC-kontroller. Det kort som 
används som I/O-enhet är Vellemans USB-anslutningsbara kort VM110 / K8055.

I/O-kortet
Vellemankortet har fem digitala ingångar, åtta digitala utgångar, två analoga ingångar och två 
analoga utgångar. Upplösningen på AD/DA-omvandlarna är 8 bitar. Med kortet följer drivrutiner i 
form av en DLL-fil (k8055d.dll) vilken innehåller det mest väsentliga för att hantera de digitala och 
analoga in- och utgångarna. Kortet finns dokumenterat på adressen 

   http://www.velleman.be/ot/en/product/view/?id=351980

(1) är de 5 digitala ingångarna medan (2) är de 2 analoga ingångarna. Dessa aktiveras
genom att avlägsna byglingarna (3) resp. (4). I annat fall styrs ingångarna av läget hos
potentiometrarna (5) resp. (6). Byglingen (7) bestämmer kortadressen (båda byglingarna
på innebär kortadress 0). Vid (8) finns 2 analoga utgångar (0-5V) och 2 PWM-utgångar.
De 8 digitala utgångarna (med öppen kollektor) återfinns vid (9).

Programmeringsmiljön som används tillsammans med I/O-kortet utgörs av 
Borland C++ Builder (version 1.0). Programmet körs på en PC till vilket I/O-kortet
är anslutet via USB.

Processen
Det kort som fungerar som en analog simulator för att testa regulatorn kan konfigureras
för att simulera en process av första eller andra ordningen med eller utan tidsfördröjning.
Detta innebär att det finns 4 olika varianter av process som var och en har fixa parametrar. 
I följande figur visas en skiss över anslutningar och byglingar på kortet:

http://www.velleman.be/ot/en/product/view/?id=351980


Anslutningar till kortet är +5V, GND (jord), IN (insignal till processen) och UT (ärvärdet ut
från processen), För mätningar med oscilloskop finns IN, UT och GND även åtkomliga via stift.
I figuren visas också byglingarna för att bestämma om processen ska ha någon tidsfördröjning
eller inte samt huruvida processens lågpassfilterdel ska vara av ordning 1 eller 2.
Lågpassfilterdelen är implementerad enligt nedanstående figur:

Som figuren visar består filtret av två första ordningens lågpassfilter seriekopplade.
Varje delfilter är realiserat som ett vanligt passivt RC-filter följt av en spänningsföljare.
Överföringsfunktionen från processens insignal u till ärvärdet y ges av

       

Detta förutsätter förstås att tidsfördröjningen inte är inkopplad.
Vad blir tidskonstanterna  och  i det aktuella fallet?
I detta läge kan processen ses som en tidsskalad linjär modell av det dubbeltanksystem
som användes i en del av reglertekniklaborationerna.

Med tidsfördröjningen aktiverad blir överföringsfunktionen istället

       



där tidsfördröjningen L har ett fixt värde.

Förberedelse
Information om hanteringen i C/C++ av pekare och objekt med >-operatorn t.ex.
finns i form av en liten beskrivande tabell längst ner på sidan 

    http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/structures/

Läs även igenom föreläsningen om implementering av PID-regulator med dator

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

Uppstart
Efter att ha anslutit kortet till en USB-ingång på datorn startas Borland C++ Builder.
Projektet innehåller en tom arbetsyta till vilken olika komponenter kan tillföras.
Börja med att spara projektet på lämpligt ställe (Obs! Använd "Save Project As"). 
Testkör genom att göra "Run" eller kanske ännu bekvämare genom att klicka 
på den gröna högerpilen. Då ska en tom arbetsyta ("Form1") dyka upp (utan gitterpunkter). 
Stoppa körningen genom att klicka bort detta fönster. Kopiera in de filer finns i zip-filen

    http://  rauni.iea.  lth.  se:8074  /  pub/  kurser/  automation/zip  /K8055D.zip

till den katalog där projektet sparats.
Om man vill kan man placera ut en knapp-objekt och ett "Edit"-objekt till arbetsytan.och
sen lägga in initieringskoden på det ställe i koden som är kopplat till knappen

Lägg till direktivet

  #include "K8055D.h"

på raden efter "#include Unit1.h".
Lägg också till biblioteksfilen k8055d.lib till projektet ("Project -> Add to Project").
Testkör sen programmet och prova att klicka på "Init"-knappen för att konstatera
att kortet vekligen initieras som det ska. Bekvämare är att lägga in initeringskoden
i konstruktorn till formen (Tform1::TForm1) så slipper man trycka på någon
knapp vid varenda uppstart.

Uppgift 1:
Koppla in I/O-kortets DAC1 (styrsignalen från regulatorn) till ingången IN
på filterkortet och plocka ut signalen från utgången (UT) på filterkortet till 
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A1 (A/D nr 1) på I/O-kortet. Observera att bygeln (jumpern) på SK2 på I/O-kortet 
ska  vara obyglad eftersom detta innebär att insignalen från A1 erhålles vid
funktionsanropet ReadAnalogChannel(1). I byglat tillstånd erhålls däremot en 
referensspänning på 5V på det stift som via en potentiometer avläses vid detta anrop.
Se också till att tillhörande potentiometer (RV1 intill ATT1) är i maxläge.
Filterkortet kan spänningsförsörjas genom att utnyttja I/O-kortets andra
analoga ingång A2. I detta fall ska motsvarande bygel (SK3) på I/O-kortet
vara på samtidigt som motsvarande potentiometer (RV2 intill ATT2) är i
sitt maxläge. Koppla därefter in A2 på I/O-kortet till filterkortets +5V-ingång.
Naturligtvis ska GND på I/O-kortet också kopplas till GND på filterkortet.
Nackdelen är att I/O-kortet inte riktigt klarar belastningen så att dess spänning 
sjunker en bit under 5 V. Detta gör att utsignalen från filterkortet mättas redan vid ca 3 V.
För att undvika detta kan istället en extern 5V-källa användas. Då kan
så gott som hela utstyrningsområdet 0-5V utnyttjas i filterkortet.

Uppgift 2:
Lägg in en timer (klocksymbolen under fliken System) i formuläret
och ställ in periodtiden hos timern på 100 ms (via objektinspektören)
Läs in värdet på A1 till någon heltalsvariabel med ReadAnalogChannel(1)
och presentera det avlästa värdet t.ex. i en liten textruta.
Använd konverteringsfunktionerna IntToStr och StrToInt.
Ställ ut en styrsignal till DAC1 via OutputAnalogChannel(1, dac1) där
dac1 är någon heltalsvariabel med värde mellan 0 och 255 (välj själv hur heltalsvärdet
ska matas in). Testkör programmet och mata in något heltalsvärde (0-255) till DAC1.

Uppgift 3:
Ändra på föregående uppgift genom att gå över till flyttal (double)
istället. Tänk på att intervallet 0-255 som heltal motsvaras av 0.0-5.0 som flyttal.
Mata in ett flyttal u mellan 0 och 5. Glöm inte att lägga begränsningar
så att u alltid håller sig mellan 0 och 5 oavsett vilket värde som matas in.
Konvertera sen u till ett heltal (0-255) och lägg ut det på DAC1. 
Observera att ordningsföljden  mellan multiplikation och division har betydelse!
Läs (som innan) in heltalsvärdet från A1 och konvertera sen till
ett flyttal y som sen visas i en ruta. Användbara konverteringsfunktioner
är FloatToStr respektive StrToFloat.

Uppgift 4:
I denna uppgift skall P-reglering utföras (P som i Proportionell).
Nu införs ett börvärde r som y skall följa (så gott den kan) och
en förstärkning K från reglerfelet ry till styrsignalen u. Algoritmen blir

  u = K*(r  y);

Provkör med förstärkningen K=1.0 till att börja med. Testa en börvärdesändring
till t.ex. r = 2.0. Lägg märke till att y inte riktigt orkar upp till börvärdet r.
Hur ändras reglerfelet om förstärkningen K ökas till 3 (t.ex.)?
Vad inträffar om man ökar K ytterligare (till 10 exempelvis)?

Integralverkan i regulatorn
Standardmetoden att få bort reglerfelet e = r  y är att införa integralverkan 
(I-verkan) i regulatorn. Detta ger upphov till en PI-regulator:



     

där Ti kallas integraltiden och i(t) är integralen av felet e från 0 till t. 
Formeln ovan måste översättas till något  som kan användas i ett program. 
Integralen i(t) övergår då i en summa:

     

där samplingsperioden h motsvarar d i integralen.
Översatt till programkod kan det se ut så här:

  i = i + e*h;

vilken körs vid varje sampling. Samplingsperioden h bestäms av timern.
Eftersom vi räknar med flyttal får man översätta periden i ms (heltal) till
perioden i sekunder (flyttal). Perioden i ms hämtas från timerns variabel Interval.

Uppgift 5:
Komplettera regulatorn med en integrerande del (I-del).
Inför en ny variabel Ti (integraltid) och lägg till möjligheten att ändra denna.
Testkör den modifierade regulatorn (av PI-typ). Det kan vara en god idé att
först testa med första ordningens process utan tidsfördröjning för att
lättare få till en bra reglering.

Antiwindup
Då styrsignalen mättar (neråt eller uppåt) kan integraldelen skena iväg
åt något håll eftersom det uppkomna reglerfelet främst beror på att
styrsignalen inte kan göra sitt jobb. Detta kan resultera i stora översvängar
(el. undersvängar) i stegsvaret. Ett enkelt sätt att undvika denna integratoruppvridning
är att bara uppdatera integraldelen när stysignalen inte ligger i mättning
dvs då den håller sig innanför det giltiga interballet (0-5 V).

Uppgift 6:
Inför en boolesk variabel Saturated som sätts true när styrsignalen
hamnar i något ändläge (mättning) men  som sätts false annars.
Modifiera sen integraldelens uppdatering enligt

  if (!Saturated) i = i + e*h;

Testkör sen med stegvisa börvärdesförändringar.

Uppgift 7:
Lägg till derivataverkan till regulatorn så att den blir en PID-regulator:

     

Värdet på ärvärdet y vid förra samplingsögonblicket måste då sparas undan
innan det senaste värdet på ärvärdet y läses in. Koden kan då se ut så här:



  y1 = y; // Spara undan förra ärvärdet
  y = adin(1); // Inläsning av nytt ärvärde (+ omskalning)
  uD = K*Td*(y – y1)/h; 
  u = K*(e + i/Ti) + uD;

Uppgift 8:
Med derivataverkan följer nackdelen med en betydligt ökad bruskänslighet.
Ett sätt att motverka detta är att införa filtrering av ärvärdet (mätvärdesfilter).
Ofta duger det med ett enkelt första ordningens digitalt filter vilket kan skrivas

     

Koefficienten a väljs som där  är tidskonstanten för ett vanligt analogt
lågpassfilter av första ordningen. Med konstant styrsignal mellan samplingstidpunkterna
ger detta exakt överensstämmelse mellan utsignalerna från det digitala filtret ovan och
det analoga filtret vid samplingtidpunkterna. Uttryckt i C/C++-kod kan filtret ovan skrivas

  yf1 = yf;
  yf = a*yf1 + (1a)*y;

vilket betyder att det filtrerade värdet yf blir ett viktat medelvärde av förra värdet på yf
och det verkliga ärvärdet y. Sen ersätts y med yf och y1 med yf1 i resten av regulatorkoden.
Alternativt kan detta göras enbart i koden för derivatadelen av styrsignalen uD.

Uppgift 9 (i mån av tid):
Som ett alternativ till att minska bruskänsligheten kan separat filtrering av D-delen
användas. Detta blir egentligen ekvivalent med alternativet i föregående uppgift
där det filtrerade ärvärdet enbart användes i derivatadelen uD. Följande variant
följer det sedvanliga sättet att införa filtrering av D-delen där istället den analoga
varianten av filrering (med filterfaktor N) approximeras med Euler-approximation.
Detta finns beskrivet i föreläsningen. Naturligtvis kan denna variant kombineras med
mätvärdesfilreringen i föregående uppgift. I så fall ersätts y och y1 nedan med yf och yf1.
Dessutom införs (också beskrivet i föreläsningen) att derivering sker enbart av ärvärdet.
Lägg till filtrering av D-delen och undvik att ta med börvärdet vid deriveringen.
Från föreläsningen hämtas följande kod (för att spara lite tid):

  c = Td/(N*h + Td);
  uD = c*uD  K*N*c*(y  y1); // 1:a ordningens digitalt filter
  u = K*(e + i/Ti) + uD;

Uppgift 10 (i mån av ännu mer tid):
Inför någon grafik för att åskådliggöra börvärdet och ärvärdet.
Tips 1: Använd "DBImage" från menyn "Data Controls" för att göra
            staplar vars höjd motsvarar börvärdet respektive ärvärdet.
Tips 2: Utnyttja Canvas med MoveTo och LineTo t.ex.:

  Canvas>Pen>Color = clBlue;
  Canvas>MoveTo(100, 200);
  Canvas>LineTo(150, 160);

Canvas finns redan färdigt som objekt och behöver inte skapas.



Tänk på att y-koordinaten är 0 högst upp istället för längst ner.

Mer tips finns på 

    http://www.functionx.com/bcb/gdi/drawing101.htm

Process med viss olinjäritet pga belastning av I/O-kortet
Bilden ndean visar olinjäriteten hos processen (inställd på ordning 2 med tidsfördröjning)
då filterkortet spänningsförsörjs från I/O-kortet (Velleman-kortet):

Stegen i styrsignalen är 0.5 V. För styrsignaler över 2.5 V verkar processens ärvärde ha uppnått 
sitt maximala värde (mättning). Förstärkningen hos processen ser ut att avta med ökande nivå på 
insignalen. Ett annat intressant fenomen är att en viss undersväng uppträder i stegsvaren för de 
övre nivåerna.

Process med extern spänningsförsörjning
Med extern spänningskälla på +5V förbättras linjäriteten betydligt, vilket
framgår av följande bild där stegen i styrsignalen återigen har höjden 0.5 V.

Utsignalen orkar dock fortfarande inte riktigt ända upp till 5 V.
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