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Laboration 1

Simulering av reglersystem i Simulink

Inledning

Ett viktigt hjälpmedel för att f̊a ökad först̊aelse för dynamiska system,
speciellt reglersystem, är simulering. I Matlab finns ett speciellt simulerings-
paket, kallat Simulink, vilket inneh̊aller ett flertal olika simuleringsverk-
tyg och modelltyper. I föreliggande laboration används Simulink för att
simulera en modell av det niv̊aregleringssystem som kommer att studeras i
tv̊a kommande laborationer.

Förberedelse

Läs igenom denna handledning och repetera följande begrepp:

• Stegsvar

• Börvärde och ärvärde

• Styrsignal

• P-reglering

• PI-reglering

• PID-reglering

Inledning

I Simulink används ett grafiskt användargränssnitt, vilket gör det mer in-
tuitivt och lättanvänt än de mera kommandostyrda delarna av Matlab.
Grundprincipen med Simulink är att bygga upp ett blockschema genom
att fr̊an ett ”blockbibliotek” dra ut symboler, vilka var och en representerar
en modell av en viss typ. När blockschemat är färdigt kan en simulering
startas. Genom att ha inkluderat n̊agot block med n̊agon form av presen-
tation (t.ex. oscilloskop eller graf) kan förloppet följas under simuleringen.
Den processmodell som användes är ett andra ordningens system med dub-
belpol p̊a negativa reela axeln, Modellen kan ses som en tidsskalad variant
av det tv̊atankssystem som ska användas i andra laborationer (ca 60 ggr
snabbare simulering).
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Start av simulink

Börja med att starta Matlab och ge därefter kommandot simulink. Härvid
uppenbarar sig ett fönster inneh̊allande en del ikoner. Skapa en ny modell
genom ”Blank Model” eller ”New Model” (kan variera beroende p̊a Matlab-
version). Detta ger ett nytt fönster där själva simuleringsmodellen ska byg-
gas upp. Ta fram en ”Library Browser” (oftast under ”View” i menyn). I
denna motsvarar varje ikon en mapp med en samling olika modeller av en
viss typ. I mappen ”Sources” finner man olika typer av insignaler som t.ex.
steg, sinussvängningar, svep, brus osv. Mappen ”Sinks” inneh̊aller olika
typer av xy-ritare och oscilloskop (”Scope”). I ”Math Operations” hittar
man summatorer (”Sum”) och förstärkningar (”Slider Gain” och ”Gain”)
medan ”Continuous”-mappen inneh̊aller olika slags överföringsfunktions-
block.

Första simuleringen

Öppna mappen ”Sources” och dra ut en ”Step” till det modellfönstret. Fr̊an
mappen ”Sinks” plockar vi ett ”Scope”, vilket behövs för att kunna följa
simuleringen. Mappen ”Continuous” f̊ar tillhandah̊alla ett block med en
överföringsfunktion (”Transfer Fcn”). De tre block som nu ska finnas i det
nya fönstret sammanbinds nu enligt följande:

• Utg̊angen p̊a ”Step” sammanbinds med ing̊angen p̊a ”Transfer Fcn”.

• Utg̊angen p̊a ”Transfer Fcn” hopkopplas med ing̊agen p̊a grafritaren
”Scope”.

Genom att dubbelklicka p̊a blocket med överföringsfunktionen kan man f̊a
tillg̊ang till koefficienterna och ändra dessa. Modififera överföringsfunktion-
en till

G(s) =
3

s2 + 2s+ 1

genom att dubbelklicka p̊a motsvarande block och därefter skriva in koeffi-
cienterna i täljare och nämnare. Klicka upp ”Step”-blocket och ändra ”Step
time” fr̊an 1 till 0. s̊a att steget börjar vid tidpunkten t = 0 istället för
t = 1. Pröva nu en simulering genom att klicka p̊a den gröna ”play”-ikonen.
Dubbelklicka sen p̊a ”scope”-ikonen i modellfönstret. Ett grafikfönster med
ett stegsvar bör nu dyka upp p̊a skärmen. Det system som nu simulerats är
ett öppet reglersystem, dvs det förekommer ingen återkoppling.

Simulering av proportionell reglering

För att införa proportionell återkoppling kan man utnyttja en summator och
en ”Gain” fr̊an mappen ”Math”. Fundera själv ut vilka sammanbindningar
som behövs. Tänk p̊a att man kan ha flera utg̊aende ”ledningar” fr̊an samma
”nod”.
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Uppgift 1: Bygg upp ett blockschema för P-reglering av processen.
Simulera därefter det totala systemet med olika val av förstärkning i regu-
latorn.

Uppgift 2: Inför begränsning av styrsignalen genom att p̊a lämpligt ställe
sätta in en mättningsenhet (”Saturation” ifr̊an mappen ”Discontinuities”).
Lägg gärna in en grafritare (”Scope”) före mättningen och en efter. För
att efterlikna den typ av mättning som uppträder vid tankniv̊aregleringen i
kommande laborationer kan nedre gränsen sättas till 0 i mättningen. Med
P-reglering blir kvarst̊aende reglerfelet skilt fr̊an 0. I nästa moment ska
därför integralverkan användas i regulatorn.

PI-reglering

Med användande av PI-reglering

ur(t) = K

(

e(t) +
1

Ti

∫

t

0

e(τ)dτ

)

kan kvarst̊aende reglerfel elimineras, åtminstone vid börvärdesändringar.
En PI-regulator kan realiseras med hjälp av en summator, en integrator
samt förstärkningsenheter.

Gr(s) = K

(

1 +
1

Tis

)

Ett tips är att använda en ”Transfer Fcn” till integratorn istället för en
”Integrator”. D̊a slipper man en extra förstärkning och man kan till och
med skriva in 1/Ti i täljaren p̊a blocket. Sen g̊ar det bra att tilldela Ti värde
i Matlabs kommandofönster. Samma ”trick” kan användas för att sätta
värde p̊a förstärkningen K i ”Gain”. Ytterligare ett sätt är att realisera
hela PI-blocket som en ”Transfer Fcn” genom att skriva om Gr(s) p̊a formen
”täljare genom nämnare” dvs allt p̊a gemensamt br̊akstreck (gör detta).

Uppgift 3: Inför PI-reglering samt utför simuleringar där olika värden p̊a
K och Ti används.

PID-reglering

Med hjälp av PID-reglering kan oftast en snabbare reglering uppn̊as. Event-
uella svängningar kan ganska effektivt dämpas ut genom att återkoppla fr̊an
mätsignalens derivata. För att tillverka ett deriveringsblock kan man inte
utnyttja ”Transfer Fcn”. Istället används det färdiga ”Derivative”-blocket.
P̊a detta sätt kan PI-regulatorn byggas ut till en PID-regulator:

Gr(s) = K

(

1 +
1

Tis
+ Tds

)
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Uppgift 4: Utnyttja även D-delen i regulatorn s̊a att PID-reglering
erh̊alles.

För simulering av mätbrus kan en enkel bruskälla duga. I mappen ”Sources”
hittar man en systemtyp kallad ”Band-Limited White Noise”. Systemet
genererar en signal som ska efterlikna filtrerat vitt brus (s.k. färgat brus).

Uppgift 5: Inför mätbrus i blockdiagrammet. Avgör själv var i sys-
temet som bruskällan ska placeras, Lägg gärna till en extra graf som visar
själva mätsignalen (med mätbrus adderat). Rekommenderat riktvärde för
bruseffekten (”Noise Power”): 10−4.

Mätbrusets inverkan p̊a styrsignalen är p̊ataglig, framför allt d̊a det gäller
D-delen. Ett ofta förekommande sätt att minska denna inverkan är att
introducera filtrering i derivataverkan. I princip är detta ekvivalent med att
ersätta den deriverande länken med ett högpassfilter. Överföringsfunktionen
för denna typ av regulator kan skrivas

Gr(s) = K











1 +
1

Tis
+

Tds

Td

N
s+ 1











Talet N brukar ibland kallas för filterkonstant och brukar ofta väljas mellan
5 och 10. Ju större värdet är p̊a N , desto närmare är regulatorn en ”vanlig”
PID-regulator utan filtrering.

Uppgift 6: Modifiera PID-regulatorn genom att byta ut D-delen mot ett
högpassfilter (”Transfer Fcn”) enligt ovan (alternativt lägg till ett l̊agpass-
filter i serie med deriveringslänken) och testa n̊agra körningar med olika
värden p̊a N (t.ex. 2, 5 och 10).

Resonant process

Processen ovan utgjordes av ett ganska ”snällt” (väldämpat) system med
dubbelpol p̊a reela axeln. I Simulink är det mycket lätt att byta process-
dynamik. I denna avslutande del av laborationen ska därför processens
överföringsfunktion bytas ut mot

G(s) =
3

s2 + 0.2s+ 1

Uppgift 7: Pröva först öppen styrning (ingen återkoppling) av detta
system. I mån av tid kan sen de olika typerna av regulatorer testas (P, PI
och PID). För PID-reglering kan man testa med värdena K = 4, Ti = 1.2
och Td = 0.6.
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