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Laboration 3

Modellbygge och beräkning av PID-regulator

Inledning

Den föreg̊aende laborationen gav en del experimentell erfarenhet av reglering. Avsik-
ten med den här laborationen är att visa hur en dynamisk modell kan tas fram för
ett system och hur denna modell kan användas för att beräkna en regulator.

Utrustning

Laborationen utförs p̊a det tanksystem som användes i laboration 2.

Förberedelser

Denna handledning skall vara genomläst innan laborationen. Lämpligt är ocks̊a att
titta igenom handledningen till lab 2 och de anteckningar som gjordes i anslut-
ning till denna. Begrepp som bör kännas till är dynamiska system, linjärisering,
överföringsfunktion för PID-regulatorn, karakteristiska ekvationen, samt egenskaper
hos dynamiska system av andra och tredje ordningen. Förberedelseuppgifter till denna
laboration utgörs av 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 3.1 och 3.5 i denna handledning.

Godkännande

För att f̊a godkänt p̊a laborationen skall fr̊agorna i denna handledning ha besvarats
skriftligt.
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Modellbygge

Uppgift 2.1

Ställ upp differentialekvationer för systemet d̊a dynamiken i motor och slangar försum-
mas. L̊at h1 och h2 beteckna niv̊aerna i övre respektive undre tanken. Flödet fr̊an
pumpen betecknas qin, A1 och A2 är tankarnas tvärsnittsareor och a1 och a2 är de
effektiva utloppsareorna. Antag att pumpen ger ett flöde qin som är proportionellt
mot spänningen v, dvs. qin = kmv.

Uppgift 2.2

Visa att om b̊ada tankarna har samma tvärsnittsarea s̊a kan modellen skrivas

dh1

dt
= −α1

√

2gh1 + βv

dh2

dt
= α1

√

2gh1 − α2

√

2gh2

(1)

Beräkna nominella värden p̊a parametrarna α1, α2 och β ur följande konstruktions-
data:

Tvärsnittsarea för tankarna: 2734 · 10−6m2

Utloppsarea för tankarna: 7 · 10−6m2

Motorspänningen 10V ger flödet 27 · 10−6m3/s

Observera att detta bara är ett hypotetiskt räkneexempel s̊a att det är inte dessa
värden som ska användas! De riktiga parametrarna (som skall bestämmas experi-
mentellt) kan variera hos de olika tankarna.

Uppgift 2.3

Föresl̊a n̊agra lämpliga experiment för att bestämma parametrarna α1, α2, och β
oberoende av varandra.
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Uppgift 2.4

Starta regulatorprogrammet som finns i n̊agon av underkatalogerna till katalogen
”pid velleman”, vilken finns direkt under C-partitionen.
Utför de experiment som föreslagits i föreg̊aende uppgift och beräkna parametrarna.
Använd klocka och eventuella linjaler p̊a sidan av tankarna. Vanligt rutat papper har
5mm-rutor och duger alldeles utmärkt som reservlinjal om linjalerna skulle fattas.
Utnyttja manuell mod genom att markera rutan vid ”Manual”. Därefter kan olika
värden p̊a styrsignalen u direkt anges. Observera att denna anges i intervallet 0-5
V men att förstärkarkortet ger en förstärkning p̊a 2 (till 0-10 V). Signalerna fr̊an
lägesgivarna är i realiteten i intervallet 0-10 V men skalas ner med en faktor 2 (till
0-5 V) innan de n̊ar vellemankortet.

Uppgift 2.5

Antag att motorspänningen är konstant v = v0. L̊at h0
1
och h0

2
beteckna värdena p̊a

h1 och h2, vid jämvikt, dvs. d̊a systemet har svängt in sig. Inför beteckningarna

x1 = h1 − h0

1
, x2 = h2 − h0

2
, u = v − v0

Linjärisera ekvationen (1) kring jämviktsläget, samt bestäm förh̊allandet mellan h0
1

och h0
2
.

Uppgift 2.6

Inför beteckningarna y1 och y2 för niv̊aerna mätta i Volt. Niv̊agivarens känslighet är
50 V/m, dvs. y1 = kcx1 och y2 = kcx2 där kc = 50. Inför parametrarna

T1 =
1

α1

√

2h0
1

g
, T2 =

1

α2

√

2h0
2

g
, kp = βkc

Visa att överföringsfunktionen för den övre tanken ges av

Y1(s) =
kpT1

1 + sT1

U(s) (2)
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och att överföringsfunktionen för den undre tanken ges av

Y2(s) =
kpT2

(1 + sT1)(1 + sT2)
U(s) (3)

Uppgift 2.7

Bestäm parametrarna kp, T1 och T2, utg̊aende fr̊an de experimentella värdena p̊a α1,
α2 och β.

Beräkning av regulatorinställning

Uppgift 3.1

Använd modellen (2) för att beräkna en bra inställning av en PI-regulator för reglering
av niv̊an i den övre tanken. Välj parametrarna s̊a att det slutna systemet f̊ar en
relativ dämpning ζ och en odämpad egenfrekvens ωn. Gör en bedömning, om det är
nödvändigt att l̊ata regulatorparametrarna bero p̊a jämviktsniv̊an h0

1
.

Uppgift 3.2

Fixera ζ till 1 och variera ωn. Beräkna K och Ti och fyll i tabellen

ωn ζ K Ti

0.1 1
0.2 1
0.5 1
1.0 1
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Prova regulatorerna. Gör börvärdesförändring och inför laststörning genom att öppna
kranen. Skissa resultaten. Om styrsignalen mättar vid experimenten kommer detta
att aktivera integratoruppvridningsskyddet (anti-windup, AW), vilket i sin tur in-
verkar p̊a stegsvaret. Denna p̊averkan blir naturligtvis ännu större om AW stängs av.
Detta leder till att stegsvaret kan avvika fr̊an det utseende p̊a stegsvaret som bestäms
av polernas placering.

Uppgift 3.3

Fixera nu istället ωn till 0.5 och variera ζ. Beräkna K och Ti och fyll i tabellen

ωn ζ K Ti

0.5 1
0.5 0.7
0.5 0.5
0.5 0.3

Prova regulatorerna. Gör börvärdesförändring och inför laststörning genom att öppna
kranen. Skissa resultaten. Fundera p̊a hur polernas läge p̊averkar stegsvarens ut-
seende med avseende p̊a dämpning och snabbhet.

Uppgift 3.4

Använd n̊agon av de regulatorer som erhölls i Uppgift 3.2. Minska förstärkningen till
en tjugondel av det beräknade värdet, dvs ställ in K = Knominell/20 där Knominell

är det ursprungliga beräknade värdet. Prova regulatorn och se vad som händer.
Förklara resultatet. Tips: PI-regulatorns överföringsfunktion har ett nollställe och en
pol medan processen (övre tankniv̊an) har en pol. Fundera p̊a vad som händer genom
att skissa rotorten för varierande förstärkning K och observera vad som inträffar för
l̊aga värden p̊a K (speciellt d̊a K ≈ Knominell/20).
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Uppgift 3.5

Använd modellen (3) för att beräkna lämpliga PID-parametrar för niv̊areglering av
undre tanken. Välj regulatorns parametrar, s̊a att det slutna systemet f̊ar den karak-
teristiska ekvationen

(s+ αωn)(s
2 + 2ζωns+ ω2

n) = 0

Undersök hur regulatorinställningen beror av processparametrarna. Kan inverkan av
processparametrarna under vissa villkor försummas s̊a att formlerna kan förenklas
n̊agot?

Uppgift 3.6

Specialisera de räkningar som gjordes till α = 1 och ζ = 0.7. Variera ωn. Beräkna
K, Ti och Td och fyll i tabellen

ωn K Ti Td

0.04
0.06
0.08
0.10

Prova regulatorerna. Gör börvärdesförändring och skissa resultaten. Hur p̊averkas
stegsvarens utseende d̊a ωn ändras? Vad innebär en ändring av ωn för polernas lägen?
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