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Laboration 2

Empirisk undersökning av PID-regulator

Inledning
I denna laboration skall PID-regulatorns egenskaper studeras empiriskt genom att
använda den för att styra en enkel process. Huvudsyftet med laborationen är att ge
en viss först̊aelse för hur en PID-regulator uppför sig i ett verkligt reglersystem.

Utrustning
För att reglera processen används ett USB-anslutet I/O-kort anslutet till en dator.
Processen best̊ar av en pump och tv̊a kopplade tankar. I datorn finns en implementer-
ing av en PID-regulator och dess användargränssnitt.

Förberedelse
Läs igenom denna handledning och ha följande begrepp aktuella:

• öppet system

• slutet system

• blockschema

• börvärde

• ärvärde

• reglerfel

• styrsignal

• laststörning

• mätbrus

• kvarst̊aende (stationärt) reglerfel

Godkännande
För att f̊a godkänt p̊a laborationen skall dokumentationstabellen vara ifylld och
fr̊agorna i denna handledning ha besvarats skriftligt.
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Processen
Detta avsnitt behandlar n̊agra centrala begrepp inom reglerteknik som t.ex. process
och regulator.

Uppgift 2.1
Rita en enkel skiss av systemet (inte blockschema d̊a allts̊a). Markera process, regu-
lator, styrsignal och mätsignaler.

Uppgift 2.2

Rita blockschema för det slutna systemet. Notera speciellt sambandet mellan block-
schemat och den verkliga processen.
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Uppgift 2.3
Direkt under roten p̊a C-enheten finns en katalog med namnet ”pid velleman”. Där
finns tv̊a kataloger, en för Vellemans VM110-kort (även betecknat K8055D) och en för
Vellemans VM167-kort. Klicka p̊a exe-filen i den senare katalogen. Fig. 1 visar utseen-
det hos programmets användargränssnitt. Observera att bilden visar en simulering
eftersom alternativet ”Simu” är valt. I laborationen skall dock inte simuleringsmoden
användas. Ett antal olika parametrar kan sättas, speciellt PID-parametrarna K, Ti,
Td och N men även samplingsintervallet (h).

Figur 1. Regulatorprogrammets användargränssnitt. Regulatorn körs i simuleringsmod i detta fall.

Stapeln till vänster (ljusbl̊a) visar ärvärdet, vilket till att börja med utgörs av niv̊an
i den övre tanken. Ärvärdet visas ocks̊a som kurva (med samma färg som stapeln)
i diagrammet längst ner i fönstret. Den andra stapeln (mörkbl̊a) är börvärdet. I
diagrammet visas den som en vit kurva. Kurvan med orange färg visar styrsignalen u.
Den trefärgade stapeln till höger visar hur mycket de tre olika delarna av styrsignalen
(P, I och D) bidrar till den totala utsignalen fr̊an PID-regulatorn. Understruken
bokstav betyder negativt bidrag.
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Modellbygge
Pröva först manuell reglering genom att bocka för ”Manual” uppe till höger. Pumpens
styrsignal u kan nu styras direkt genom att skriva ett värde i rutan till höger om ”u”.
Regulatorn är givetvis bortkopplad i detta läge. Värdena anges mellan 0 och 5 [V]
men förstärkarkortet, som USB-kortet är anslutet till, förstärker styrsignalen med
en faktor 2 s̊a att den verkliga styrsignalen till pumpmotorn är mellan 0 och 10 V.
Ställ in börvärdet p̊a mitten av tanken genom att klicka p̊a mitten av börvärdets
inställningsstapel (till höger om börvärdesstapeln). Börvärdet är inaktivt i manuell
mod men det kan användas för att markera en viss niv̊a. Försök att styra ärvärdet y
till det inställda börvärdet genom att ändra styrsignalen u manuellt.

Uppgift 2.4
Byt sladdar mellan tank 1 och tank 2 s̊a att den undre tankens niv̊a blir ärvärde
istället för den övre tankens niv̊a. Försök att manuellt styra ärvärdet (denna g̊ang
den undre tankens niv̊a) till samma börvärde som i föreg̊aende uppgift.

Proportionell reglering
I detta uppgift skall proportionell reglering undersökas. En proportionell regulator
ges av ekvationen

u = Ke

där e är reglerfelet, K är regulatorns förstärkning, och u är regulatorns utsignal, dvs.
spänningen till pumpmotorn.

Uppgift 3.1
Prova proportionell reglering av niv̊an i den övre tanken. G̊a över till automatisk
mod genom att klicka bort avbockningen i den lilla rutan till vänster om ”Manual”.
Byt tillbaka sladdarna igen s̊a att den övre tankens niv̊a åter blir ärvärde. Ställ in ett
stort värde p̊a integraltiden (t.ex. Ti = 100000 s) s̊a att integralverkan är avstängd.
Undersök hur väl niv̊an följer med i börvärdesändringar. Regulatorns förstärkning
ändras genom att skriva in nytt värde i rutan till höger om ”K”-knappen samt därefter
klicka p̊a denna. Hur beror reglerfelet och insvängningstiden av förstärkningen?

Studera hur systemet uppför sig vid laststörningar. Introducera laststörningar dels
genom att öppna kranen till det extra utloppet i den övre tanken och dels genom att
hälla en mugg vatten direkt i tanken. Undersök speciellt hur resultatet p̊averkas av
olika värden p̊a förstärkningen K. Notera dina observationer.

Mätningen av niv̊an är p̊averkad av störningar. Denna typ av störningar kallas
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mätbrus och är relativt högfrekvent (snabbt). Exempel p̊a mätbrus är avrundning i
A/D-omvandlingen samt v̊agskvalp. Variera regulatorns förstärkning och notera vad
som händer med styrsignalen.

Ange ett rimligt värde för regulatorns förstärkning K. Varför lönar det sig inte att
öka förstärkningen för mycket?

Kommentar: Uppgiften är ett typfall för undersökning av reglersystem. Man un-
dersöker, hur det slutna systemet reagerar p̊a ändringar i börvärdet, laststörningar
och mätbrus. Det är dessa egenskaper hos reglersystemet som är målet att undersöka
i denna laboration.

Uppgift 3.2

Prova proportionell reglering av undre tanken. Glöm inte att skifta sladdar igen. Utför
de experiment som angavs i föreg̊aende uppgift, dvs. börvärdesändring, laststörning
dels med hjälp av kranen i den övre tanken och dels med en mugg vatten i den undre
tanken och mätbrus. Anteckna dina observationer.

Uppgift 3.3

Diskutera likheter och skillnader mellan proportionell reglering av niv̊aerna i övre och
undre tanken. Besvara följande fr̊agor:

• Är proportionell reglering tillräcklig?

• Vilka är nackdelarna?

• Vilka faktorer avgör hur hög förstärkning som kan väljas?
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Uppgift 3.4 (Genomg̊as p̊a övning efter laborationen)
Rita ett blockschema för det slutna systemet med börvärden, laststörningar och
mätbrus. Tolka kvalitativt de observationer, som gjorts i uppgifterna 3.1 och 3.2.
Härled formler för hur felet vid konstanta störningar beror p̊a regulatorns förstärk-
ning. Jämför med dina observationer p̊a laborationen. Antag att processens statiska
förstärkning är 3.

PI-reglering
En PI-regulator ges via styrlagen

u(t) = K



e(t) +
1

Ti

t
∫

0

e(τ)dτ





där K är regulatorns förstärkning och Ti är integraltiden. Välj övre tanken (skifta
sladdar) och starta integrationen genom att ändra integraltiden till ett lägre värde
än det stora värde som var inställt vid experimenten med P-reglering innan. Starta
med integraltiden Ti = 100 s.

Uppgift 4.1
Experimentera med PI-reglering av niv̊an i den övre tanken (byt sladdar igen). Utg̊a
fr̊an det värde p̊a förstärkningen, som bestämdes i uppgift 3.1. Variera integraltiden
Ti och studera hur svaret p̊a börvärdesändringar och laststörningar p̊averkas av Ti.
Vad händer med integraldelen när styrsignalen mättar?

Detta fenomen kallas för integratoruppvridning, och beror p̊a att regulatorn inte kan
ge tillräcklig styrsignal för att kompensera reglerfelet. Detta kan kompenseras genom
att sluta uppdatera integraldelen s̊a fort styrsignalen mättar. Koppla ur det fr̊an
början aktiva uppvridningsskyddet genom att trycka p̊a ”AW”-knappen s̊a att den
gulgröna ”lysdioden” till höger om knappen släcks. Observera hur systemet nu beter
sig vid stora börvärdesändringar. I de fortsatta undersökningarna kommer vi att
ha uppvridningsskyddet inkopplat. Klicka p̊a AW-knappen för att återställa till den
ursprungliga metoden. Fältet till höger (”lysdioden”) ska d̊a ”tändas” igen (dvs växla
fr̊an gr̊att till gulgrönt).

Uppgift 4.2
Experimentera nu med olika värden p̊a K och Ti. Ange lämplig inställning.
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Uppgift 4.3

Diskutera de relativa fördelarna med P- respektive PI-reglering av niv̊an i den övre
tanken. Betrakta d̊a speciellt kvarst̊aende reglerfel och insvängningstid.

Uppgift 4.4

Ange en lämplig regulatorinställning för PI-reglering av undre tanken. Välj undre
tankens niv̊a som ärvärde genom att skifta sladdar igen (dubbelkolla s̊a det blir rätt).

PID-reglering

En PID-regulator definieras av styrlagen

u(t) = K



e(t) +
1

Ti

t
∫

0

e(τ)dτ + Td

de(t)

dt





där K är regulatorns förstärkning, Ti är integraltiden, och Td är derivatatiden.

Uppgift 5.1

Prova med PID-reglering av niv̊an i den övre tanken. För att aktivera D-delen av
regulatorn sätts derivatatiden till önskat värde. Detta görs genom att skriva in värdet
i fältet till höger om ”Td-knappen” samt därefter klicka p̊a denna knapp. Förklara
hur D-delen i regulatorn p̊averkar motorspänningen till punpen.

Uppgift 5.2

Experimentera med PID-reglering av niv̊an i den undre tanken. Bestäm experi-
mentellt lämpliga värden p̊a regulatorns parametrar.
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Uppgift 5.3
Diskutera för- och nackdelar med P-, PI-, PD- och PID-reglering av niv̊an i undre
tanken, med avseende p̊a snabbhet, dämpning och stationärt reglerfel.

Uppgift 5.4
Diskutera val av reglerformer för niv̊areglering av tankarna. Varför ger derivataverkan
stor förbättring vid reglering av niv̊an i den undre tanken men ingen förbättring vid
reglering av niv̊an i den övre tanken?

Dokumentationstabell för regulatorinställningar

Ta gärna med den ifyllda tabellen till nästa laboration s̊a att de empiriska värdena
fr̊an denna laboration kan jämföras med de framräknade värdena p̊a nästa laboration.

P-reglering

Övre tanken Undre tanken
K = K =

PI-reglering
Övre tanken Undre tanken
K = K =
Ti = Ti =

PID-reglering
Övre tanken Undre tanken
K = K =
Ti = Ti =
Td = Td =
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