
2003:E004

EXAMENSARBETE

Introduktion i
regleroptimering

Camilla Olsson

2003-02-04

Högskolan Trollhättan/Uddevalla
institutionen för teknik

Box 957, 461 29 Trollhättan
Tel: 0520-47 50 00  Fax: 0520-47 50 99

E-post: teknik@htu.se



i

EXAMENSARBETE

Introduktion i regleroptimering

Sammanfattning

I dagens industrier ska produktionen effektiviseras så mycket som möjligt. För att göra
detta krävs att man kan lagra, bearbeta och ta lärdom av gammal kunskap om processen.
I styrsystemet på Edet Bruk finns en dator kallad IMS, Information Management
Station, där data från processen kan sparas och bearbetas. Det här arbetet beskriver först
kortfattat om vad den här datorn kan användas till, med huvudinriktning mot hur man
loggar data och hämtar dem ur IMS:en till en PC på det lokala nätverket.

På pappersbruket finns ett stort antal reglerkretsar för olika storheter. Utsignalen från en
regulator påverkar i många fall händelser flera led bort i en processlinje. Dagens allt mer
avancerade datorer gör det möjligt att experimentera på processen utan att ändra
parametrar på utrustning i drift, simuleringar av processen görs. Detta kan förhindra
personskador och stora ekonomiska förluster.

Huvuddelen av detta examensarbete visar och instruerar hur sådana här simuleringar kan
genomföras i MATLAB för att bl.a. optimera reglerkretsar. Identifieringen och alla
simuleringar är samlade i program i bilagorna, som tillsammans med rapporten kan
användas som en manual. För att kunna utföra dessa simuleringar krävs att man har en
användbar matematisk modell av processen. En modell av en vattentank har gjorts för
att visa hur detta går till. Den framtagna modellen har sedan använts till simuleringar.

Flera simuleringar i det här examensarbetet visar att den framtagna modellen är
tillräckligt bra för de tillämpningar den använts i, bl.a. i en reglerkrets med olika
regulatorparametrar.
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DISSERTATION

Introduction to optimisation of controllers

Summary

The production in an industry of today has to be as effective as possible. To achieve this
there is need for saving old knowledge from the process and to further examine these
data. There is a computer called IMS, Information Management System, in the con-
troller system at Edet Mill, where information can be logged, examined and
manipulated. This dissertation first briefly describes some functions in this computer,
with emphasis on how to log data in the IMS and how to transfer them into a PC on the
local network.

There are many controller loops for different quantities in the paper mill. The output
signal from a controller has in many cases affect at points far from the controller in the
production line. The increasingly advanced computers of today makes it possible with
experimentations of the process, so called simulations, without changing parameters at
equipment in operation. This can prevent personal injuries and huge economical
damages.

This dissertation shows how such simulations can be done in MATLAB for optimising
controller loops. The identification and the different simulations are written in
programs, in the appendixes and can be used together with the report as an instruction.
Before performing simulations a mathematical model of the real system has to be
identified. A model of a water tank has been considered to show how an identification
of a process can be done. The final model has been used for different simulations.

Several simulations in this dissertation show that the model obtained from the
identification is good enough to be in the application it was used, e.g. in a controller
loop with different parameters of the controller.
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Symbolförteckning

Ord Förklaring Sida

AdvaIndform SQL*Connect Gör att alla objekt i Advant OCS ser ut
som en relationsdatabas.

9

AdvaInform Mjukvara för informationsbearbetning i
Advant, namn på styrsystem familj från
ABB.

3

AdvaInform Basic Objects Fördefinierade objekt, t.ex. AI, AO, DI,
DO.

4

AdvaInform Calculations En option till IMS Basic Functions som
kan utföra större mängder enkla beräk-
ningar.

11

AdvaInform History En option till IMS Basic Functions som
samlar historiska data.

12

AdvaInform Reports En option till IMS Basic Functions som
hanterar rapporter.

23

AdvaInform User API Gränssnitt mellan program och objekt i
AdvaInform

9

AdvaInform User Objects Egna definierade objekt som byggs i
AdvaInform Object Type Builder.

4

Advant Enheter i styrsystem från ABB. -

Advant Controller Processdator 3

Advant OCS Advant Open Control System. Alla
enheter i detta styrsystem kan kom-
municera med varandra.

3

Advant OS Operatörsstation 3

AdvaTalk Erbjuder länk till MATLAB. 27

ARMAX-modell Konfektionsmodell. AutoRegression
Moving Average eXtra insignal.

30

ARX-modell Konfektionsmodell. AutoRegression
eXtra insignal.

30

BJ-modell Konfektionsmodell. Box-Jenkins. 30
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Ord Förklaring Sida

Control Network, Master Bus
300

Bussen som enheterna i Advant OCS
kommunicerar med.

8

IMS Information Management Station.
Dator som bearbetar information i Ad-
vant OCS.

3

IMS Basic Unit Basenheten i AdvaInform-mjukvaran. 5

IMS Options Tilläggsfunktioner till IMS:en. 11

I/O In-och utgångs kort 1

MATLAB MATrix LABoratory. Program lämpligt
för många olika slags beräkningar.

27

ODBC Open DataBase Connectivity. Verktyg
för att komma åt databaser.

21

OE-modell Konfektionsmodell. Output Error. 30

Plant Network TCP/IP. IT-nätverket i fabriken. 8

PM PappersMaskin 2

RDBMS Relational Data Base Management
System.

3

RTA-kort Real Time Accelerator. Detta kort gör
det möjligt för IMS:en att behandla
data i realtid.

3

SQL Structure Query Language. Program-
meringsspråk vid hantering av
relationsdatabaser.

9

SQL*Net Produkt från Oracle Corporation.
Används för att relationsdatabasen i
AdvaInform ska kunna kommunicera
med andra Oracle databaser och  mjuk-
varor som stöder Oracle.

8

SQL*Plus Programmeringsspråk för SQL. 9

TTD Time Tagged Data 13
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1 Inledning
Det här examensarbetet är utfört på SCA Hygiens Products AB, Edet Bruk i Lilla Edets
som tillverkar mjukpapper, läs gärna mer på deras hemsida http://www.sca.se.

På pappersbruket styrs produktionen till största delen av ett datorbaserat styrsystem.
Detta består av mindre enheter, distribuerade I/O:n, som är sammankopplade till ett
överordnat styrsystem, centralt styrsystem. Styrsystemet samlar in mätdata, som bear-
betas och presenteras för operatörerna på operatörsstationerna. Beräkningar i systemet
tillsammans med kommandon från operatörerna utgör styrningen av processen. Det är
inte bara styrningen av processen som behöver mätdata, utan även andra avdelningar i
industrin, t.ex. planering, underhåll, utveckling. För att utföra statistik, felsökning, för-
bättra produktionen genom exempelvis simuleringar, etc. krävs gamla mätvärden.  Des-
sa måste vara sparade på ett sådant sätt att de är åtkomliga och bearbetbara för alla som
behöver dem.

1.1 Bakgrund
En dator kallad IMS:en, se kapitel 2, i styr- och övervakningssystemet, från ABB, kan
spara mätvärden och andra data från processen. Mätvärdena kan användas för att
generera rapporter och i simuleringar. IMS:en används inte till sin fulla kapacitet idag.

På pappersbruket finns också ett stort antal reglerkretsar för olika storheter. Utsignalen
från en regulator påverkar i många fall händelser flera led bort i en processlinje. En
process med inkorrekt inställda regulatorer medför bl.a. slitningar i reglerventiler. Det
finns därför mycket pengar att tjäna på att se över reglerkretsarna och optimera dem.

1.2 Syfte och mål
IMS:en är ett hjälpmedel för att övervaka papperstillverkningen. Detta examensarbete
ska öka förståelsen för dess kapacitet och effektivitet och bättre medverka till en
förbättring av produktionen.

Syftet med det här examensarbetet är inte att ge en fulländad handledning av IMS:en.
Det ska framföra olika tillämpningsområden för den här datorn, dels ifråga om
användningsområden idag och för Automationsavdelningen intressanta och möjliga
applikationer för framtida bruk.

Arbetet ska förutom möjliga användningsområden även beskriva hur man loggar  mät-
värden från processobjekt, för att senare använda dessa i MATLAB, ett datorbaserat
verktyg för matematiska beräkningar. En enkel handledning ska också skrivas om hur
man använder MATLAB för att identifiera en process, vad det innebär och även hur
man simulerar reglerkretsar, i syfte att optimera dem.
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1.3 Avgränsningar
Handboken ska endast vara en introduktion med betoning på den information om
IMS:en, som är relevant för dem som ska använda den för framtagning av process-
modeller. Den innehåller inga detaljer angående installation av mjukvara.

Handledningen om MATLAB ska rikta sig till dem som aldrig använt MATLAB för
simulering av reglerkretsar och saknar teoretisk bakgrund om modellering och
simulering. Endast reglerkretsar på PM5 och PM8 ska väljas. Anledningen till att
utesluta massaberedningen är en pågående nyprojektering och anledningen till att
utesluta PM7 är att den inte har ett överordnat styrsystem.

1.4 Tillvägagångssätt
Information har sammanställts från handböcker till aktuella komponenter samt av
Johnny Dahlgren, ABB [1] och Bengt Oldberg, ABB [2].

För att visa hur identifieringar av system och simuleringar kan gå till har ett exempel
gjorts. Utförandet visas i flera program som finns presenterade i sin helhet i bilagorna.

1.5 Programvaror
Följande programvaror har använts:

� Microsoft� Word 2000.

� Microsoft Excel.

� MATLAB�, Version 6.1.0.450, Release 12.1.

Toolboxar:             Control System Toolbox Version 5.1

                                              System Identification Toolbox Version 5.0.1

Simulink Version 4.1

� XV Version 3.10a by John Bradley
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2 IMS
Styrsystemen på Edet Bruk kommer uteslutande från ABB. Det driver två av pappers-
maskinerna och massaberedningen. De olika enheterna i styr- och övervaknings-
systemet, t.ex. processdatorer (Advant Controllers) och operatörsstationer (Advant OS),
ingår i Advant OCS. OCS betyder Open Control System och innebär att alla dess en-
heter, förutom  kommunikation sinsemellan, även kan kommunicera med enheter på
Plant Network. I figur 2-1 visas en översikt över kopplingen mellan IMS:en och olika
nätverk i ett företag.

Figur 2-1 IMS:ens koppling i nätverket [3].

IMS står för Information Management System [4]. Den innehåller mjukvaran
AdvaInform Software och agerar som en server för Advant OCS och noder i Plant
Network (TCP/IP-nätverket). All data i Advant OCS sparas i en relationsdatabas, Oracle
RDBMS (Relational Data Base Management System). Denna databas gör öppenheten
möjlig. IMS-stationen är ett verktyg för att bearbeta och presentera information, som
kommer från styrsystemet. Från denna station kan mätvärden sändas vidare till andra
datorer kopplade till Plant Network.

För att IMS-stationen ska kunna kopplas till Advant OCS, måste den innehålla ett RTA-
kort (Real Time Accelerator kort) för att få realtidskapacitet. En IMS kan användas utan
detta kort, men har då begränsade möjligheter. RTA-kortet är gränssnittet mellan IMS -
stationen och enheter i Advant OCS.
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I Advant OCS presenteras data tillsammans med de operationer som kan utföras på dem
som objekt. Det finns tre huvudtyper av objekt [5]:

- Processobjekt: t.ex. AI, AO, DI, DO, d.v.s. analoga och digitala in- och utgångar.

- AdvaInform Basic- och User Objects: IMS Basic Objects är fördefinierade t.ex.
AI, AO, DI, DO. Det finns även objekt som kör program och som gör beräk-
ningar. IMS User Objects är sådana som har konstruerats med hjälp av
AdvaBuild Object Type Builder.

- System applikationsobjekt: Loggar.

Genom att beskriva ett system i form av objekt, istället för funktioner kan nästan alla
applikationer definieras som objekt.

Figur 2-2 visar hur loggning av mätvärden tolkas som objekt.

Figur 2-2 Loggning av objekt i AdvaInform och ett styrsystem [6].
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2.1 IMS Basic Unit
IMS Basic Unit består av AdvaInform Basic Functions och standardhårdvara [4]. Denna
basenhet kan utökas med IMS Options. Se strukturen i figur 2.1-1.

Figur 2.1-1 Struktur över basenheterna i IMS [7].

De ljust skuggade områdena i figur 2-2 är AdvaInform Basic Functions. De mörkt
skuggade fälten, AdvaInform User API och AdvaInform SQL*Connect, i figur 2-1 är
tillägg till basfunktionerna som gör kontakten med Advant OCS möjlig. I IMS versionen
1.3 som används på Edet Bruk finns inte någon Webbserver installerad.

2.1.1 System Functions

Dessa innehåller bl.a. TTD-mappning, Backup och systemstatus. TTD står för Time
Tagged Data och innebär att mätvärdena får en tidsmarkering då de samplas.



Introduktion i regleroptimering

6

2.1.2 Event Handling

Larm och händelser i IMS:en kan loggas i meddelandeloggar i AdvaInform History och
distribueras till operatörsstationer i Advant OCS eller till datorer på TCP/IP-nätverket.
Larmen kan genereras av Objekt i AdvaInform eller av User API, se figur 2.1-2.

Figur 2.1-2 Larm- och händelsehantering [8].

2.1.3 Database

Det finns tre strukturer av databaser, hierarkisk, nät- och relationsstruktur. En databas
med relationsstruktur är utformad i en tvådimensionell tabell. Alla strukturer, hur
komplexa de än är kan uttryckas i en tabell.

Data i Advant OCS sparas i en relationsdatabas, baserad på Oracle RDBMS. Det är
relationsdatabasen som ger öppenheten i AdvaInform. AdvaCommand1) och Ad-
vaInform Display2) hämtar data på samma sätt i denna databas som i styrsystemen. Både
konfigurationsdata och andra data sparas i relationsdatabasen, i sådana tabeller och vyer
som endast ABB har tillgång till.

Med AdvaInform Basic Functions följer två licenser till databasen vilket räcker till
många applikationer.

1) mjukvara för operatörsstationer.
2) mjukvara för presentation av övervakningsbilder i t.ex. en PC.
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Med Oracle följer följande licenser för 8 användare:

- Oracle RDBMS

- SQL* Net

- TCP/IP drivrutin för SQL*Net

- SQL*Forms

- SQL*Plus

Via SQL*Net kan en användare på Plant-nätverket komma åt data i relationsdatabasen i
AdvaInform.

SQL kan användas i IMS-menyn genom att öppna Database Access-fönstret eller via
SQL*Net för att presentera data i externa datorer.
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2.1.4 Communication

IMS-stationen kan kommunicera med:

- samma nod

- med interna noder, enheter i Advant OCS.

- externa noder, noder i  Plant-nätverket.

I figur 2.1-3 visas hur information hämtas både från styrsystemet och från andra nätverk
för att presenteras i rapportverktyget AdvaInform Reports, ett tillägg till AdvaInform
Basic Functions.

Figur 2.1-3 Kommunikation med IMS:en.

AdvaInform tillåter kommunikation via TCP/IP och MB300, Master Bus 300. TCP/IP
tillåter ftp (file transport protocol), Telnet, SQL*Net. MB 300 är nätverket som binder
samman stationer i Advant OCS.

PC

Plant Network, TCP/IP SQL*Net
SQL*Net

Advant OS

SQL*Connect

IMS RDB

IMS

User API
application

Process Objekt

Advant Controller
Control Network, MB300

PC

Processbilder

Applikation i
extern dator

AO
AI
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2.1.5 AdvaInform User API

Detta är ett gränssnitt mellan program och objekt i AdvaInform. Program kan skrivas i
IMS:en i t.ex. C. Dessa uppträder som ett objekt i Advant OCS via AdvaInform User
API.

2.1.6 SQL*Connect

SQL*Connect gör att alla objekt i Advant OCS uppför sig som en relationsdatabas. Det
finns en server och en klientdel i SQL*Connect.

- Klientdelen ska ge möjlighet att läsa data från objekt i Advant OCS. Objekten
läses ur vyer, virtuella tabeller.

- Serverdelen ska ge möjlighet för Advant OCS att läsa information från tabeller i
relationsdatabaser i externa datorer.

Det standardiserade databasspråket SQL (Structure Query Language) går endast att an-
vända i relationsdatabaser. Användningen av SQL i IMS kan vara direkta SQL-frågor
med SQL*Plus eller inbäddat i programmeringsspråk.
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2.1.7 AnvändarInterface

Användarinterfacet består av ett menysystem, en display för att presentera objekten och
en statusdisplay. I figur 2.1-4 visas en översikt av IMS-menyn. Tillgång till IMS-
stationen finns på tre olika användarnivåer, operatör, system och ingenjör.

                           

Figur 2.1-4 Användarmenyn i IMS med underrubriker.

Menyfönstret är byggt med tekniken X- Windows System, vilket gör att de kan öppnas i

- den lokala IMS-stationen.

- en X- terminal.

- med ett X- fönster i en operatörsstation eller  ingenjörstation.

- med ett X- fönster i en PC/MAC via X-emulering.

System Status
Objektpresentation
IMS Terminalfönster
Databasfönster
Ordbehandlare
Mail
Systemmeddelanden
Objektreferensunderhåll

Station

Inställningar

AdvaInform

Object Type Builder

Object Handling
SQL Connect
History
Calculations
Event Log

AdvaBuild

Visa användare
Språk
Ändra Lösenord

Session

Kommunikation
Användar Definition
Säkerhetskopiering
Processövervakning
Underhåll
Systemvariabler
Systemmeddelanden
RTA
Datum och Tid
Nodreferensunderhåll



Introduktion i regleroptimering

11

2.2 IMS Options
Till basenheten finns ett flertal tilläggsfunktioner som går att installera. Nedan visas
vilka optioner som finns och de som är markerade med ett X finns i IMS:en på Edet
Bruk:

- AdvaInform History X

- AdvaInform Event Log X

- AdvaInform Reports

- AdvaInform Calculations X

- AdvaInform Object Handling X

- AdvaBuild Object Type Builder X

- AdvaInform Display

- AdvaInform Link to MATLAB

- AdvaInform Central Backup

- SQL*Net and ODBC for Windows 3.11

- X-Server option

2.2.1 AdvaInform Calculation

Detta är en tilläggsfunktion som finns installerad på Edet Bruk, men som inte används
idag. AdvaInform Calculations [9] är lämpad för stora beräkningar med enkel aritmetik,
inte för komplexa beräkningar. Den skulle enligt Bengt Oldberg [2] kunna användas för
att visa momentan effektivitet och produktion i operatörsstationerna.

2.2.2 AdvaInform Object Handling

Tilläggsfunktionen Object Handling [10] öppnar dörrarna för SCADA-lösningar
(Supervisory Control and Data Aquisition) där data från PLC:er och Advant Controllers
presenteras i operatörsstationer eller PC-datorer med hjälp av AdvaInform Display. Med
Object Handling kan applikationer för produktionsplanering, kvalitetsövervakning och
processoptimering göras tillgängliga för användare av AdvaInform Display,  för SQL-
klienter och i operatörsstationer. Applikationerna byggs med fördefinierade basobjekt
och User Objects, byggda med Object Type Builder.

2.2.3 AdvaInform Event Log

AdvaInform Event Log [11] är till för långtidslagring av händelser i processen, t.ex.
larm. Denna logg fungerar på samma sätt som en meddelandelogg i AdvaInform
History. Händelser registreras i händelselistor i operatörsstationerna och kopieras sedan
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till Event Log eller History. Den har inbyggda verktyg för att analysera larmen. Enligt
Bengt Oldberg [2] finns det applikationer i andra fabriker där man under en tid kan ta
fram en ”10 i topp lista för larm”. Detta underlättar för underhållsavdelningarna att av-
göra vad som behöver repareras eller bytas ut.

2.2.4 AdvaInform History

Denna tilläggsfunktion [12] hittas under AdvaInform menyn, under History. Funktionen
används för att samla och spara processdata. Data som är sparade i AdvaInform History
kan bl.a. användas för att presenteras på operatörsdisplayer, i User API:n, SQL*Connect
och i AdvaInform Reports.

AdvaInform History har hittills använts för att förlänga loggtider i OS- stationer och i
detta examensarbete för att hämta mätvärden till simulering i MATLAB.

History samlar data från många ställen, processobjekt, AdvaInform objekt och från
andra datorer.

Funktionen kan bl.a. spara följande typ av värden:

- Digitala värden

- Larm och händelser

- Operatörskommandon, t.ex. ändring av parametervärden.

- Larm och händelser genererade av processobjekt, eller i Advant stationen.

- Manuellt inmatad data, t.ex. laborationsdata.

- Data från AdvaInform User API:n.

Den information som sänds till, eller hämtas av, AdvaInform History sparas i loggar.
Det finns olika  sorters loggar:

- numeriska loggar

- meddelandeloggar, för larm och händelser

- rapportloggar.

En logg består av ett antal poster, där varje post består av ett värde, en status och den tid
datat är samplat. Alla loggar har en uppsättning attribut som är gemensamma för alla,
t.ex. logg namn, beskrivning och en uppsättning som är specifik för loggtypen, t.ex.
samplingsintervall, loggperiod, sätt att spara.

Loggar kan göras synkrona eller asynkrona. Numeriska loggar är vanligtvis synkrona,
vilket innebär att data läses in regelbundet av History. Asynkrona loggar används för
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meddelande- och rapportloggar, samt då User API:n skickar data till History. Endast
primära loggar kan göras asynkrona.

TTD-loggar
I operatörsstationerna finns flera mätvärden presenterade i trender. Visning av trender
kräver tillgång till data  under en längre tidsperiod. Därför måste data loggas. Detta görs
i TTD-loggar i operatörsstationer. TTD står för Time Tagged Data och innebär att alla
mätvärden får en tidstämpel då de sparas.

TTD-loggar ska  användas som källor i den historiska databasen, då loggning ska göras
av processobjekt. När en TTD log är källa i en logghierarki, hämtas data i block istället
för ett i taget. Detta ger en minskad påfrestning på RTA-kortet, se kapitel 2. Det går att
söka via TTD-loggarna i ODBC, men detta ska undvikas, eftersom man även då belastar
RTA-kortet.

Nedan berörs några olika sätt att konfigurera loggar.

Composite logs
Här skapas nya loggar och gamla öppnas via Open i menyn File. Loggarna kan ordnas i
en hierarkisk struktur, som innehåller källor från samma nod i datanätverket. Då en log
samplar mätvärden direkt från processobjekt (TTD-logg), kallas den primär. Sekundära
loggar hämtar data från andra loggar, antingen primära eller sekundära. En loggs källa är
där loggen hämtar information. En logg kan t.ex. vara medelvärdet under en timme av
värdena i dess källa, eller det största värdet under en viss tid. Namnet på loggen är
default datakällans namn. Genom att göra hierarkier av dataloggar kan man få olika
upplösning på data. Ju nyare mätvärdena är, desto större upplösning har de.

Ex) I figur 2.2-1 illustreras loggning av mätvärdet i reglerkretsen  58A-801-FC, se a-
vsnitt 3.9.4 för att läsa mer om reglerkretsar.

Figur 2.2-1 Struktur över loggning av mätvärdet i reglerkretsen 58A-801-FC.

TTD-logg
                             Sampel period: 15 sekunder

                 Tidsperiod: 4 timmar

Advant  Controller

Processvärde

Sekundär log
Sampel period: 15 sekunder
Tidsperiod: 5 dygn
Beräknar medelvärdet under 1
timme

Primär log
Sampel period: 15 sekunder
Tidsperiod: 64 timmar
Ingen beräkning

IMS
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En logg kan vara källa till flera sekundära loggar, se figur 2.2-2.

Figur 2.2-2 Logghierarki med flera parallella sekundära loggar.

Log Group
Om flera loggar har samma parametrar kan de organiseras i grupper. Alla loggar i en
grupp har samma egenskaper:

- samma historiska nod.

- numerisk- eller meddelandelogg.

- samma sampelperiod, insamlingssätt (momentant, medelvärde, max, min, osv.)

Det enda som går att ändra i de individuella loggarna vid användning av loggrupper är
loggperioden.

Log Sets
Flera loggar i en nod kan startas och stoppas med den här funktionen. Detta kan man
göra med loggrupper också, men med Log Sets får loggarna fler individuella egen-
skaper.

Log Typicals
Här skapas mallar för att göra flera liknande loggar. En sådan mall kan ligga till grund
för en loggrupp. Efter att loggen är gjord med en mall, kan dess attribut ändras. Mallarna
kan ändras utan att tidigare gjorda loggar med mallen ändras.

Composite Log Typicals
Detta används för att skapa flera liknande logghierarkier. Varje logg görs först som en
loggrupp, för att sedan knytas samman till en hierarki med Composite Log Typical
Window.

Spara
Loggarna kan sparas i Oracle-tabeller eller i filer. Sparning i filer tar mindre utrymme än
i Oracletabeller. Det är dock endast synkrona numeriska loggar som kan sparas i filer.

Primär logg

Sekundär logg
TTD-logg

Sekundär logg
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Det finns två olika filtyper:

- TYPE1, rekommenderas för TTD-loggar. All data sparas i en fil på 24 bytes.
Samma information sparas som då Oracletabeller används

- TYPE2. Informationen sparas i filer på 4 bytes. Vissa delar av informationen
försvinner.

Loggarna kan kopieras från den historiska databasen och återsparas igen i en speciell del
av databasen. Dessa återsparade loggar kan raderas.

2.3 Loggning som tillämpning
För att utföra simuleringar i exempelvis MATLAB krävs tillgång till mätdata. Det kan
fås genom att använda AdvaInform History. Följande exempel beskriver hur man loggar
ett massaflöde till ett  blandningskar på en av brukets pappersmaskiner, ett analogt
mätvärde. Mätvärdet ingår i reglerkretsen 58A-801-FC, se avsnitt 3.9.4. En konsult från
ABB togs till hjälp för att få mer kunskap om  loggning [1].

2.3.1 Exempel på loggning

För att som tidigare nämnts inte belasta RTA-kortet i onödan och för att inte förlora
några mätvärden, ska TTD-loggar användas som primära loggar. Mätvärdet i kretsen
58A-801-FC finns som en TTD–logg i nätverk 11 (styrsystemets nätverk), nod 87
(styrsystemet för PM 8), loggrupp 1 (samplar var 15:e s) och plats 16, av 127 möjliga
loggar. Den måste först mappas, vilket innebär att IMS:en får reda på var loggen finns i
styrsystemet och kan kommunicera med den. Detta görs på följande sätt [13]:

1. Välj TTD Configuration i menyn History.

2. Välj 1 för att mappa TTD-loggar. För att avmappa en logg, välj 2.

3. Skriv in dekaden för nätverket loggen finns i, samt dess nod, loggrupp och
index.

För loggen i exemplet blir det så här: 10 87 1 16

Det förklaras också i konfigurationsfönstret hur man ska skriva. TTD-mappningen
kräver inte att AdvaInform History är installerad.
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Loggen som ska sparas ska ha den struktur som visas i figur 2.3-1.

Figur 2.3-1 Struktur över logghierarkin.

Den primära loggen ska ha samma sampelperiod som TTD-loggen. Den sekundära
loggen ska sampla ur den primära och beräkna ett medelvärde 1 gång per timme. Både
den primära och sekundära loggen är gjord med loggrupper, som tidigare nämnts
används för att skapa loggar i samma historiska nod, med samma sampelperiod och
eventuellt också med samma loggtid.

Under menyn AdvaInform väljs History. Då öppnas fönstret i figur 2.3-2.

Figur 2.3-2 History Configuration fönster [14].

Därefter väljs History Configuration under menyn Tools.

Källa Primär logg

TTD-logg

Sekundär logg
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Här väljs vilken nod i History som loggarna ska göras i. Den enda noden är NODE_11-
13. History Status talar om att noden är aktiv.

Figur 2.3-3 History Configuration fönster.

För den första sekundära loggen används en redan befintlig grupp,
NLOGG_11_3_15s_15s. För att titta på denna loggs parametrar, välj Log Group under
menyn Tools. Välj sedan Open och loggruppen NLOGG_11_3_15s_15s. Den har ett
samplingsintervall på 15s och loggar i 64h. Stäng fönstret genom att trycka på Close.
Den sekundära loggruppen ska göras från grunden.

1. Först skapas den sekundära loggruppen. Öppna Log Group under Tools-
menyn. Skriv in namnet på gruppen i Group Name,
NLOGG_11_3_15s_1h_medel. Om så önskas kan en förklaring skrivas in i fältet
Description. Samplingsintervallet, 15s skrivs in under Storage Interval och
loggperioden under Period, 5 dygn. När gruppen är färdig, sparas den med Save
under menyn File. I rutan Message, längst ner fås ett meddelanden om status för
utförda kommandon t.ex. korrekt sparad log, inte rätt sparad, namn på log finns
redan i noden. Fönstret stängs med Exit i menyn File.

Figur 2.3-4 Loggrupp fönstret där gruppen NLOGG_11_3_15s_1h_medel visas.
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2. Öppna Composite Log under Tools i fönstret History Configuration. Skriv in
namnet på loggen i  Access Name, det kan vara vad som helst. Här är den döpt
till 58A-801-FC, samma namn som kretsen. Samtidigt som den skrivs in där,
kommer den upp i Hiearchy- rutan, se figur 2.3-5.

Figur 2.3-5 Fönster Composite Log.

3. Högerklicka på källan och välj Add Log. Välj NLOGG_11_3_15s_15s som
loggrupp för den primära loggen.

4. Högerklicka på loggruppen och välj Open. Bläddra sedan med rullisten till
source och ändra från loggnamnet till källan,  TTD_10_87_1_16. Här kan man
också ändra Storage Interval, Sample Blocking Rate och Calculation
Algorithm, etc., se figur 2.3-6.

Figur 2.3-6 Loggrupp [4].
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Denna logg kommer att heta $HS58A-801-FC-1-o. HS betyder att det är en
History-logg. Accessnamnet ”58A-801-FC” är källans objektnamn. Beteck-
ningen ”-1-o” innebär att det är den första loggen efter källan och att det är en
originallogg, inte en återsparad logg.

5. Börja på steg tre för att lägga till ytterliggare loggrupper i hierarkin, i detta
exempel NLOGG_11_3_15s_15s_medel.

6. Högerklicka på NLOGG_11_3_15s_15s_medel för att ändra på Sample
Blocking  Rate till 1h, se figur 2.3-7. Tiden Sample Blocking Rate innebär att
värden samlas in och buffras under 1 timme. Därefter beräknar Calculation
Algoritmen medelvärdet på de buffrade värdena under tiden Storage Interval,
1h. Till sist  sparas de beräknade värdena, i det här fallet i en fil,
STORAGE_TYPE2.

            
Figur 2.3-7 Parametrar för NLOGG_11_13_15s_1h_medel.

Denna logg kommer att heta $HS58A-801-FC-2-o. 2:an betyder att det är den
andra loggen i hierarkin. Logghierarkin sparas med Save under File menyn. Då
en logg ska aktiveras högerklickar man på loggruppen och väljer Activate. I
Open, under File menyn, kan man välja att öppna befintliga loggar.



Introduktion i regleroptimering

20

6. Ett enkelt sätt att i IMS-stationen söka ut de loggade värdena är att gå in i menyn
Objektpresentation under rubriken Station i fönstret IMS, se figur 2.1-5. Där
väljs Numerisk Logg. Namnet på loggen skrivs in i rutan högst upp. Tryck på
sök och alla loggade värden dyker upp i fönstret nedan, se figur 2.3-8.

Figur 2.3-8 Numerisk logg.

När loggen sökts en gång finns namnet i en lista, som kommer fram då Lista,
längst ner på fönstret, väljs.
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2.3.2 ODBC

Värdena i en numerisk logg kan presenteras i Excel med ODBC, Open Data Base Con-
nectivity. För att kunna göra detta ska databasen i IMS:en göras känd för ODBC. Öppna
sedan Excel. Gå in i rubriken Data och välj Get External Data. I fönstret som kommer
upp väljs sedan den aktuella databasen, PIMS. Logga in med en användare som ger
lämpligt tillträde, t.ex. IMS_USER. De tabeller och vyer som är specificerade för
användaren, visas sedan i ett fönster se figur 2.3-9.

Figur 2.3-9 SQL frågor ur tabellen NUMLOGVAL i PIMS via ODBC.

De numeriska loggarna finns i tabellen NUMLOGVAL. Klicka på ”+” i vänsterkanten
för att se kolumnerna i tabellen. Markera de kolumner som ska väljas ut och tryck på
knappen ”>” för att få med dem i SQL-frågan. De utvalda kolumnerna i det högra
fönstret innehåller:

NAME: Namn på loggen
TIME: Tiden de är loggade i TTD-loggen
ENTRYVALUE: Mätvärdet

Tryck på Next för att komma vidare. Här väljs vilka villkor varje kolumn ska ha.

Ex) Värdena från loggen med accessnamnet 58A-801-FC under 5 minuter ska hämtas.

Vid sökning på accessnamnet, 58A-801-FC, kommer datat att hämtas från den logg som
är lämpligast, i detta fall $HS58A-801-FC-1-o. Om värden loggade under de senaste 5
timmarna skulle ha hämtats, hade dessa visats som medelvärdet, alltså hämtats ur logg
$HS58A-801-FC-2-o. För att söka ur en speciell logg skrivs namnet på loggen in,
$HS58A-801-FC-1-o eller $HS58A-801-FC-2-o.
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De värden som hämtats ur databasen, via ODBC, till Excel visas i tabell 2.3-1.
Tabell 2.3-1 Värden ur loggen presenterade i Excel.

NAME TIME ENTRYVALUE

58A-801-FC 2002-11-07 16:10 330,92047

58A-801-FC 2002-11-07 16:10 330,9375

58A-801-FC 2002-11-07 16:10 330,9375

58A-801-FC 2002-11-07 16:10 377,98422

58A-801-FC 2002-11-07 16:11 392,80554

58A-801-FC 2002-11-07 16:11 392,8125

58A-801-FC 2002-11-07 16:11 392,8125

58A-801-FC 2002-11-07 16:11 392,8125

58A-801-FC 2002-11-07 16:12 392,8125

58A-801-FC 2002-11-07 16:12 392,8125

58A-801-FC 2002-11-07 16:12 362,12726

58A-801-FC 2002-11-07 16:12 326,65042

58A-801-FC 2002-11-07 16:13 324,37567

58A-801-FC 2002-11-07 16:13 324,37506

58A-801-FC 2002-11-07 16:13 286,8985

58A-801-FC 2002-11-07 16:13 286,87506

58A-801-FC 2002-11-07 16:14 256,88629

58A-801-FC 2002-11-07 16:14 256,87506

58A-801-FC 2002-11-07 16:14 249,93755

58A-801-FC 2002-11-07 16:14 222,20056

58A-801-FC 2002-11-07 16:15 182,7778
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2.4 Exempel på fler tillämpningsområden
Det finns fler användningsområden för IMS:en.

2.4.1 AdvaInform Reports

AdvaInform Reports [15] används för att generera rapporter med data från alla noder i
systemet. Detta rapportverktyg inkluderar också Oracle Reports och Oracle Graphics.

Figur 2.4-1 Tillvägagång med rapporter genererade av AdvaInform Reports [16].

Rapportverktyget består i huvudsak av tre delar, layout, data och scheduleringsparamet-
rar som bestämmer när rapporter ska genereras.

2.4.2 Data Direct

I stället för SQL*Net finns uppkopplingar som levereras av ABB, t.ex. DataDirect [17].
Det används för att få fram data i Excel, med SQL-frågor i cellerna. På Edet Bruk har
detta används för att presentera data från tabeller i IMS till en produktionsrapport
utformad i Excel. Det går också att komma  åt andra delar  av Advant OCS.

DataDirect kan också användas för att presentera data i AdvaInform Display, ett Visual
Basic liknade verktyg, där bilder liknande övervakningsbilderna i OS- stationerna och
diagram görs. Från dessa bilder ges endast tillåtelse att övervaka processen, inte att styra
den. De används i kontorsnätverket på industrierna.
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2.4.3 Dagens IMS

För utrustningarna i processen, t.ex. motorer och  givare  krävs det olika sorters in-
formation, bl.a. ritningar och manualer [18]. I de flesta industrier förvaras den här
informationen i olika datasystem eller i pappersformat i ett skrivbord.

ABB:s nya koncept inom styr- och övervakningssystem är Industrial IT. Det innebär att
företagets olika datasystem integreras med varandra.

Alla utrustningar som är en Industrial IT produkt från ABB behandlas som ett Aspect
Object, dit olika funktioner, aspekter, kopplas, t.ex. som i figur 2.4-2.

Figur 2.4-2 En Industrial IT produkt från ABB behandlas som ett Aspect Object dit olika sorters
produktinformation är kopplad [18].

Dessa aspekter är som filsystemets mappar i en PC, med den stora skillnaden att de går
att komma åt var som helst i nätverket.

Varje produkt säljs med en av fyra tillgängliga nivåer:

Information: Basdokument som t.ex. instruktioner, specifikationer och rit-
ningar.

Sammankoppling: Koppla in produkten i ett större system.
Integration: Samarbeta med andra Industrial IT produkter och dela data med

dessa.
Optimering: Flera utrustningar optimerar processen de sitter i genom att lära

från  varandra och effektivisera produktionen.
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Produkter från Industrial IT är indelade i ca 30 huvudfamiljer för att underlätta för ABB
och deras kunder [19], se figur 2.4-3.

Figur 2.4-3 Några av de familjer som Industrial IT-produkterna är uppdelade i [19].

När alla företagets datasystem är kopplade till Industrial IT är det en virtuell presen-
tation av företaget.

Information Manager 3.5 är dagens version av IMS och har Windows som operativ-
system [2]. Denna mjukvara är kompatibel med Industrial IT och i dessa kan man göra
modeller av delar av fabriken och simulera dem.

2.4.4 Web support

I en version 2.0 finns möjlighet att använda företagets intranät [4] för att ge tillgång till
Advant OCS. Detta kan vara ett viktigt informationsflöde i fabriken om intranätet har
många användare. För detta finns en webbserver och Netscape FastTrack Web Server.
Hur mycket som ska visas på intranätet är helt upp till den ansvarige av Advant OCS.
Genom intranätet kan man förmedla rapporter i pdf eller HTML-format, applikationer
gjorda i AdvaInform och även annan information och webbapplikationer. Detta är
möjligt eftersom AdvaInform är ett öppet system.

Det finns en hemsida med två länkar till allmänna ABB sidor om företaget har kontakt
med Internet. Den ena visar Advant OCS Webbsida och den andra Advant OCS online
dokumentationssida där en licens kan köpas av ABB för att få de allra nyaste ver-
sionerna. Det finns också möjlighet att visa en demo. Den tredje länken kan användas
för visning av rapporterna. Genom att ge tillgång till rapporter via intranätet  eller
hemsidan behöver de bara genereras en gång. Detta är ingenting som används på  Edet
Bruk.
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3 Modellering och Simulering
Ett system är ett vitt begrepp. I det här examensarbetet definieras det som ett eller flera
objekt, vilkas egenskaper ska identifieras. Det kan vara en dator, en resistor, eller en
tank i en pappersfabrik. För att bestämma många av ett systems egenskaper, kan ex-
periment göras, t.ex. för att ta reda på hur lång tid det tar att fylla den tomma tanken
med vatten.

Det är inte ofta det går att experimentera hur som helst på en befintlig process, eftersom
det kan äventyra driftsäkerheten och eventuellt bli för kostsamt. Ju tidigare man
upptäcker ett fel i utvecklingen av ett projekt, desto billigare och enklare blir det att
åtgärda. En simulering görs av systemet då man med datorkraft undersöker hur
modellen beter sig vid specificerade förhållanden. Därför behöver en modell identifieras
av systemet, som experiment kan utföras på.

I ett pappersbruk finns det flera hundra reglerkretsar vars inställningar har en avsevärd
påverkan på produktionen. Perfekt inställda regulatorer ger en optimerad process. Dåligt
inställda regulatorer kan ge onödiga slitningar på ventiler och andra styrdon, det som
styr processen, samt påverka processen negativt flera led bort i en produktionslinje.
Simulering i en dator är ett sätt att optimera reglerkretsar utan att ändra parametrar på
regulatorer i drift.

Ett exempel rörande nivåreglering i en Klarfiltrattank, ska förklara hur simulering kan
gå till, från identifiering av systemet, till godkännande av lämplig regulator. Klarfiltrat-
tanken ser ut enligt figur 3-1.

Alla program finns i bilagorna. De ska tillsammans med rapporten ge en introduktion
till simulering i MATLAB, bl.a. för att optimera reglerkretsar.

Figur 3-1 Skiss över klarfiltrattanken.

Bakvatten från PM5, det vatten som blivit över vid papperstillverkningen, skickas till
tanken. Vattnet kommer med fritt fall genom en ventil från bakvattenfiltret, där de
största fiberpartiklarna sorteras ut. Nivån i bakvattenfiltret är reglerad, vilket gör att
trycket i inflödet till klarfiltrattanken inte har så stora variationer. Färskvatten sätts till
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då flödet av bakvatten är för litet, men under experimentets gång var den ventilen
stängd. Vattnet pumpas ut ur tanken med konstant hastighet till viraspritsarna för att
tvätta viran. Ventilen som släpper in bakvattnet regleras för att hålla en konstant nivå i
tanken.

3.1 MATLAB
Identifieringarna och simuleringarna är gjorda i MATLAB. Det är ett kraftfullt verktyg
när det gäller matematiska beräkningar. MATLAB står just för MATrix LABoratory.
Till MATLAB finns ett flertal så kallade Toolboxar som bland annat innehåller hjälp-
medel för att identifiera system och simulera reglerkretsar. Läs gärna en kort in-
troduktion till MATLAB för att få en kort inblick i programmet [20].

När man arbetar i MATLAB kan man skriva kommandon direkt i Command Window.
Alla kommandon skrivna här försvinner då programmet avslutas, därför ska program
man behöver vid flera tillfällen skrivas i m-filer.

Då man vill veta mer om ett kommando i MATLAB kan man skriva:

help KOMMANDO i Command Window, där programmen körs.

Det finns en tilläggsfunktion i IMS, AdvaTalk Link to MATLAB, som erbjuder
direktkontakt med MATLAB.

3.2 Modeller
Det finns olika sorters modeller. Det kan vara mentala modeller, t.ex. en bild av att en
människa är snäll. Det finns också verbala modeller som beskriver processer i ord, t.ex.
expertsystem. De modeller som en arkitekt bygger av t.ex. hus, kallas för fysiska
modeller. I det här arbetet ska endast matematiska modeller beröras.

Det finns två huvudtyper av matematiska modeller, fysikaliska och de som beror av
identifiering. Även naturlagarna och sambanden i de fysikaliska modellerna bygger i
grunden på experiment. En modell måste i grunden byggas av erfarenhet för att kunna
jämföras med det verkliga systemet.

Hur noggrann en modell måste vara är beroende på till vilket ändamål den ska användas.
En modell beskrivande en reaktor i ett kärnkraftverk kräver exempelvis högre
noggrannhet än en modell av en tank i ett pappersbruk.
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Det system som ska identifieras och modelleras kallas för en process. Figur 3.2-1 visar
hur man kan rita upp sambanden mellan in- och utsignal.

Figur 3.2-1 Process med en insignal och en utsignal

Ett system kan ha en eller flera in resp. utsignaler. I exemplet som ska följas för att
identifiera en process är insignalen flödet av bakvatten i enheten [%], samt utsignalen
nivån i tanken i [%] av den maximala nivån. Insignalen är utsignalen från regulatorn
multiplicerad med 2.

I arbetet redovisas kodsekvenser ur identifieringsprogrammet, som kan ses i bilaga D.
Detta program fungerar som en demo, det går stegvis igenom alla moment i
identifieringsarbetet.

3.2.1 Skräddarsydd modell

En modell som byggs av kända fysikaliska samband kallas för en skräddarsydd modell.
Den innehåller så få parametrar som möjligt och de flesta är knutna till systemets
fysikaliska egenskaper. Nackdelen med dessa modeller är att det kan vara svårt att reda
ut de fysikaliska sambanden och att beräkna huruvida modellen stämmer eller inte.

I ovan nämnda exempel finns följande beskrivna fysikaliska samband. Tabell 3.2-1 och
figur 3.2-2 visar de variabler och konstanter som används för att beskriva modellen.

Tabell 3.2-1 Variabler i den skräddarsydda formeln.

Variabel Beskrivning

)(th Nivån [%]

)(tV Volymen [m3]

)(tu Inflödet [%]

Tabell 3.2-2 Konstanter i den skräddarsydda formeln.

Konstant Värde Beskrivning

A 6,4458 Tankens area   [ 2m ]

g 9,81 Tyngdaccelerationen  [ 2/ sm ]

H 2,0 Max nivå [ m ]

U 0,1610 Tankens maximala inflöde    [ sm /3 ]

Q 0,0322 Tankens maximala utflöde    [ sm /3 ]
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�� H
dt
dhA

dt
dV ** inflöde-utflöde (3.1)

Sambandet (3.1) kallas för balansekvation och leder till ekvation (3.2), där alla variabler
och konstanter är insatta.

QUtuHthA �� *)(*)(*
.

(3.2)

Ekvationerna (3.2) och (3.3) visar en första ordningens process, eftersom endast för-
staderivatan av nivån i tanken finns med i sambanden.

HA
QUtuth

*
*)()(

.
�

� (3.3)

3.2.2 Konfektionsmodeller

Det är inte alltid man känner till de fysikaliska sambanden i ett system, eller så är de för
komplicerade att reda ut. Då kan man ta till redan kända ”modellmallar”. Det finns ett
flertal att välja på och de flesta beskriver lineara system. Dessa kallas för konfektions-
modeller. Modellerna anpassas till det uppmätta datat, för att få en modell som stämmer
väl överens med den verkliga processen. De är också tidsdiskreta, eftersom de byggs
med hjälp av samplade mätvärden, men kan tranformeras till tidskontinuerlig form.
Parametern q är en förskjutningsoperator och polynomens ordning indikerar hur många
sampel av signalen bakåt i tiden som behövs för att beräkna nuvarande utsignal. nk är
antal sampel dödtid som finns i systemet. Dödtid är den tid det tar innan systemet
reagerar på en insignal.

Läs gärna mer om dessa modeller i Modellbygge och simulering [21].

Beskrivning av modellernas signaler:

)(tu insignal
)(ty           utsignal
)(te       störsignal
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ARX-modell
Detta är den enklaste modellen att beräkna. Namnet ARX (AutoRegression eXtra
insignal) kommer ur polynomet )(qA  AutoRegression och polynomet )(qB , eXtra
insignal, se sambandet (3.4) och figur 3.2-2. Nackdelen är att även störsignalens
egenskaper beskrivs i systemdynamiken, polynomet )(qA . Detta gör att modellen kan få
en högre ordning än vad systemet egentligen har.

e
u y

)()(*)()(*)( tenktuqBtyqA ��� (3.4)

Figur 3.2-2 ARX-modell.

OE-modell
Den här modellen lämpar sig bra då störningarna är koncentrerade till mätpunkten, härur
namnet Output Error, se figur 3.2-3.

e
u y

)()(*
)(
)()( tenktu

qF
qBty ��� (3.5)

Figur 3.2-3 OE-modell.

ARMAX-modell
Detta är en vanligt tillämpad modell, som också hanterar modellering av störsignalen.
Det är polynomet )(qC  som ger Moving Average (glidande medelvärde), MA i
modellnamnet ARMAX, se figur 3.2-4.

e

 

u  y

            )(*)()(*)()(*)( teqCnktuqBtyqA ��� (3.6)

Figur 3.2-4 ARMAX-modell.
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BJ-modell
Detta är den optimala modellen som beskriver dynamiken för störningen separat från
processen. BJ står för Box Jenkins, se figur 3.2-5.
                                 e

u y

)(
)(
)()(*

)(
)()( te

qD
qCnktu

qF
qBty ��� (3.7)

Figur 3.2-5 BJ-modell.

I kapitel 3.6 visas vilka parametrar som gav bäst resultat för dessa modeller med de data
som användes i det här exemplet.

3.3 Insamling av data
För att kunna identifiera ett system med en konfektionsmodell måste man först göra
mätningar på systemet. Det gäller att vara försiktig då detta görs på processer under
drift. Enklast är att utföra identifieringar på öppna system, de som inte ingår i ett
reglersystem. Det är dock inte alltid möjligt att göra detta. Då systemet är återkopplat är
man begränsad till vissa identifieringsmetoder, vilka inte ska beröras här.

För att modellerna ska vara så väl anpassade som möjligt till systemet de beskriver,
gäller det att mätningarna är utförda på ett sådant sätt att de presenterar följande:

- Arbetspunkten (arbetspunkterna) den ska användas i, den insignal och utsignal
som systemet strävar efter att arbeta med.

- Att de kan hantera de frekvenser i insignalen som krävs.

Digitala signaler är mycket lämpliga som insignaler, eftersom de innehåller alla frek-
venser när de växlar från en nivå till en annan. PRBS-signalen, med slumpmässig puls-
längd, är en vanlig insignal vid identifiering av system. Den pendlar mellan två nivåer,
som om möjligt ska väljas till gränserna för det linjära området som systemets arbets-
punkt befinner sig i. Om systemet har flera olika arbetspunkter, kan man behöva göra
flera modeller. Chansen är större att få en passande modell om den koncentreras till en
enskild arbetspunkt för systemet. Medelvärdet av en PRBS-signal är noll, signalens nivå
är lika mycket hög som låg.

För att ta reda på det linjära arbetsområdet, skickas ett antal insignaler till systemet och
utsignalen noteras då den nått ett stabilt läge, se figur 3.2-1 för insignalens och ut-
signalens samband. Innan mätningarna gjordes kopplades regulatorn ur, genom att den
sattes i manuellt läge och styrdes direkt via utsignalen. Mätningarna är därför gjorda på

F
B

+

D
C
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ett öppet system. De värden som loggades var utsignalen från regulatorn och nivån i
klarfiltrattanken. Som insignal till processen räknas i fortsättningen ventilens öppnings-
grad, som är en multiplicering med 2 av regulatorns utsignal.

Tabell 3.3-1 och figur 3.3-1 visar uppmätt nivå i tanken [%] för ett antal insignaler,
ventilens öppningsläge [%]. En liten ändring av insignalen gav en långsam ändring av
utsignalen som tycktes gå mot ett stationärt värde. Resultaten  är  beroende av nivån i
tanken vid försökets början och hur länge varje insignal varar. Lutningen på utsignalens
kurva är liten, se figur 3.3-2.

Tabell 3.3-1 Den in- och utsignaler som registrerades vid de lineara testerna.

Ventilöppning

u [%]

nivå

y  [%]

16 83,9

20 85,7

24 87,2

28 87,3

32 87,6

36 87,3

40 87,3

Dessa värden ger diagrammet i figur 3.3-1.

Linjära arbetsområden för klarfiltrattanken

82
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88
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Figur 3.3-1 Klarfiltrattankens förhållande mellan in- och utsignal.
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Kurvan i figur 3.3-1 är inte till 100% pålitlig, eftersom den visar en svacka efter en
öppning på 24%. Den hade givit ett bättre resultat om utsignalen avlästs efter samma tid
t.ex. en minut för varje insignaländring. Om man ändå tar ett lineart område ur figur
3.3-1 så lämpar sig 16-24 % bra för experiment, eftersom ventilen i normala fall arbetar
med utsignalen ca 20-22 %. Tester har bara gjorts mellan en öppning på 16-40% och
oklart är hur karaktäristiken ser ut för högre värden, men känt är att den är olinear.

När detta område var bestämt gjordes en manuell PRBS-signal (ändring från operatör-
station) av regulatorns utsignal mellan nivåerna 8-16%. Samplingsperioden var 15s. De
uppmätta värdena är ritade i figur 3.3-2. Det kan vara svårt att veta vilken samplings-
period som krävs. Ett bra mått brukar vara att vid ett stegsvar ska minst 10 sampel
kunna avläsas innan processen svängt in sig. Det är lite svårt att avgöra då systemet är
integrerande, eftersom det är oändligt stigande.

Mätvärdena är loggade i IMS:en, enligt avsnitt 2.2, och hämtades därifrån till Excel, via
ODBC. Alla mätdata finns i bilaga A, med insignalen i den första kolumnen och ut-
signalen i den andra. För att de ska kunna användas i MATLAB måste alla kommatec-
ken först bytas ut mot punkter och sparas i en textfil. Följande kodsekvens, ur bilaga D,
beskriver hur MATLAB hämtar data från en textfil och lagrar dessa i en matris:

A1 = load ('data1.txt');      % Lägger filen i A1, som blir en n x 2 matris.
u1 = 2*A1(:,1);                   % Första kolumnen läggs i u1, insignalen. Ventilens öppningsläge är

                   % regulatorns utsignal * 2.
y1 = A1(:,2);                       % Andra kolumnen läggs i y1, utsignalen.

I MATLAB finns System Identification Toolbox, som är ett bra hjälpmedel för
identifiering av system.  I denna ingår de konfektionsmodeller som tidigare berörts.
Dessa modeller kräver att in- och utsignal till processen tolkas som ett objekt, IDDATA.

Dessa objekt skapas så här:

>>data1 = iddata(y1,u1,15);  % Objektet innehåller utsignal, insignal och sampelperioden 15s.

Det går att sätta  namn och enhet på signalerna i ID-objektet, se bilaga D för mer
information

Genom att skriva >>data1 i Command Window  i MATLAB kommer information om
ID-objektet upp:

Data set with 261 samples.
Sampling interval: 15 s

Outputs             Unit (if specified)
   nivå                %

Inputs              Unit (if specified)
   ventilöppning       %
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Figur 3.3-2 visar mätserie 1, med nivån i tanken i det översta diagramfönstret och
ventilöppningen i det understa.

Figur 3.3-2 Plot av de 261 samplen i mätserie 1.

Se i bilaga D hur man plottar dessa värden.

Dessa mätdata ska användas till att bygga modellerna. Alla dåliga mätvärden ska
plockas bort ur mätserierna innan de används. Även medelvärdet ska tas bort. Samtliga
data ur mätserie 1 används för att bygga modellerna för att de anses vara rimliga.

Medelvärdet tas bort med kommandot:

>>ze = detrend(ze) % Detta kommando subtraherar medelvärdet från 'ze'.
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Grafen i figur 3.3-3 är plottad med kommandot

>>plot(ze)         % Plottar in- och utsignal i id-objektet 'ze'.

vilket ger en plot direkt av IDDATA-objektet. Därur kommer de givna namnen på in-
och utsignalen.

Figur 3.3-3 Plot över de mätdata som används till modellbygget, estimationen. Observera att här är
medelvärdet borttaget ur signalerna.  Det ser man på att insignalen, ventilöppningen varierar runt
0.

Vid jämförelse mellan figur 3.3-3 och 3.3-2 så stiger insignalen mycket brantare i den
förra. Detta beror på de olika metoderna att plotta data.

3.4 Kort teori
Innan identifieringen av klarfiltrattanken presenteras ska en genomgång av nödvändig
teori om system göras. För vidare läsning rekommenderas Reglerteknikens Grunder [22]
eller Modern Reglerteknik [23].

3.4.1 Förstärkning

Förhållandet mellan utsignal och insignal vid stationärt tillstånd, då svängningarna i
systemet har klingat ut.

3.4.2 Dödtid

Utsignalen är fördröjd i förhållande till insignalen. Om insignalen skickas in till
systemet vid tiden 0�t , är utsignalen fördröjd ett antal sekunder. Vid diskreta system
anges dödtiden alltid som antal sampel eller hk * , där k är det aktuella samplet och h är
sampelperioden.
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3.4.3 Tidskonstant

Tiden det tar för utsignalen att nå 63 % av det stationära värdet. I en integrerande
process ser man däremot tidskonstanten som en svag böjning innan signalen stiger rakt
uppåt.

3.4.4 Olika sorters system 

För att enkelt kunna göra olika slags beräkningar på funktioner transformeras de till ett
plan som är enkelt att arbeta i för den aktuella bearbetningen. Laplaceplanet är ett
vanligt plan för arbete med tidskontinuerliga överföringsfunktioner. I det här
examensarbetet ska denna transform behandlas mycket ytligt. Jämför figur 3.2-1 med
figur 3.4-1.

Figur 3.4-1 System definierat i Laplaceplanet.

�js �
där � är vinkelfrekvensen.

(3.8)

)(sG är systemets överföringsfunktion och beskriver systemet. Variabeln s  kallas ofta
för deriveringsoperatorn. Tecknet �  betyder att funktionen )(ty transformeras från
tidsplanet till Laplaceplanet och att )(sY är ekvivalent med )(ty vid transformation från
Laplaceplanet till tidsplanet.

)()( sYty � (3.9)

Derivering av )(ty i Laplaceplanet.

)(*)(' sYsty � (3.10)

Integrering av )(ty i Laplaceplanet.

� � )(*1)( sY
s

ty (3.11)

Dödtiden L  i Laplaceplanet.
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�� (3.12)
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Nedan anges fyra överföringsfunktioner för olika system i MATLABKOD:

>>s = tf(‘s’); % Deriveringsoperatorn.
>>G1 = 1/s; % Integrerande system.
>>G2 = 1/(s+1); % Första ordningens system.
>>G3 = 1/(s*(s+1)); % Integrerande system med en tidskonstant.
>>G4 = 1/(s^2+s+1); % Andra ordningens system.

För dessa 4 överföringsfunktioner har ett stegsvar gjorts. Dessa visas med följande kod.

>> subplot(2,2,1);plot(T1,Y1);title('Stegsvar för G1');text(1.02,0.1,'t [s]');text(-0.05,1.7,'y')
>> subplot(2,2,2);plot(T2,Y2);title('Stegsvar för G2');text(6.1,0.05,'t [s]');text(-0.4,1.1,'y')
>> subplot(2,2,3);plot(T3,Y3);title('Stegsvar för G3');text(10.3,0.5,'t [s]');text(-0.5,11.2,'y')
>>subplot(2,2,4);plot(T4,Y4);title('Stegsvar för G4');axis([0 10 0 1.5]);text(10.3,0.1,'t [s]');text(-
0.5,1.7,'y')

Figur 3.4-2 visar stegsvar för de fyra systemen.

Figur 3.4-2 Stegsvar för olika typer av system.
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3.5 Identifiering med icke-parametriska metoder.
För att bilda sig en uppfattning om hur man ska börja i sitt modellbygge tillämpas icke-
parametriska metoder. Dessa ger en aning om systemets förstärkning, dödtid, tidskon-
stanter och typ av system.

Om man studerar graferna med estimeringsdatat, figur 3.3-2 och 3.3-3, kan man se att
nivån i tanken stiger vid en stegformad förändring av inflödet. Därför kallas denna
process för integrerande. Vid en konstant insignal ökar utsignalen lineart, om insignalen
ligger inom det linjära området. Detta är logiskt, eftersom när inflödet är större än det
konstanta utflödet i tanken kommer nivån att stiga och tvärtom. Integreringstiden är
relativt lång, vilket figur 3.3-2 visar.

Ett impulssvar, se figur 3.5-1, ger svar på bland annat dödtider i systemet. Man kan göra
ett impulssvar som ett praktiskt experiment, genom att skicka in en impuls i systemet
endast under tiden 0�t . En sådan signal kan vara svår att generera, därför görs istället
ett impulssvar grundat på korrelationsanalys. Korrelation anger hur två saker förhåller
sig till varandra.

Genom att ta fram korskovariansfunktionen för ut-, resp. insignal kan impulssvars-
koefficienterna beräknas. Korskovariansfunktionen visar hur alla sampel i utsignalen
korrelerar med alla sampel av insignalen. Impulssvaret i figur 3.5-1 är gjort med
kommandot:

% Korrelationen är gjord med 250 sampel och förvitas först med ett 10-ordningens filter.
>>IR = cra(ze,250,10);

Figur 3.5-1 Impulssvar gjort med korrelationsanalys. Det streckade området är ett 99%-igt
konfidensintervall,  där relevanta värden ska ligga inom intervallet.
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Ett impulssvar baserat på datasekvenser kan också göras med kommandot:

>> impulse(ze)

som ger ett lite annorlunda resultat.

Figur 3.5-1 visar att systemet inte hinner reagera vid en impuls. Impulssvaret för alla
rent integrerande system är konstant K . K  är systemets förstärkning av insignalen.
Impulssvaret är inte helt konstant p.g.a. att systemet inte är rent integrerande. Det börjar
på 0 och växer mot 0,005 för att sedan klinga av igen. Ett integrerande system med en
eller flera tidskonstanter har ett impulssvar som stiger från värdet 0 och klingar av mot
värdet K . Avklingningen mot 0 på slutet kan bero på att insignalen inte var en korrekt
PRBS-signal.

En annan ickeparametrisk analyseringsmetod är ett stegsvar. Då skickas en signal in
med oändlig derivata, lutning, som i nedre fönstret i figur 3.5-2. Stegsvaret  i figuren
visar en datasekvens ur mätserie 2, som används till att godkänna modellerna då
insignalen )(tu växlar från 16 % till 24 %. Både mätserierna för modellbygget och god-
kännandet av modellerna är en följd av stegsvar p.g.a. PRBS-signalen.

Figur 3.5-2 Stegsvar plockat ur en bit av datasekvensen i mätserie 2.

Steget sker ungefär vid tidpunkten 1320s. Här kan man se en dödtid på ca 1 sampel, 15s.
Den beror på att skillnaden mellan in- och utflöde är negativ innan stegförändringen och
det tar en viss tid, ca 15s, innan skillnaden blir positiv. I det nedre fönstret i figur 3.5-2
kan man se att insignalen inte stiger med oändlig derivata (lodrätt streck), vilket beror på
att signalen är samplad. Det är lite svårt att avgöra om det finns någon tidskonstant i
systemet. Det får tester med olika modeller avgöra. En tidskonstant ger en rundad
stigning i början innan den stiger lineart.
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Ickeparametriska analyser kan också göras i frekvensplanet. I det översta fönstret i figur
3.5-3 är amplitudfunktionen plottad, en signals amplitudförstärkning vid olika
frekvenser. Fasfunktionen, en signals fasförändring vid olika frekvenser, är plottad i det
nedre fönstret. Dess egenskaper är inte lika viktiga som amplitudfunktionens.

Figur 3.5-3 Frekvensfunktion för mätdata.

Detta kallas för en spektralanalys och görs med kommandot:

>>gs = spa(ze)      % Kommandot SPA gör en spektralanalys.
>>bode(gs)           % Ritar Bodediagram, amplitud och fasfunktion för systemet.

Där kan man se att amplitudfunktionen först är drygt 1, men bryter nedåt vid vinkel-
frekvensen 0.01 rad/s. Brytningen börjar egentligen lite före, men avläsningen sker
ungefär i centrum av den svaga böjningen. Detta är brytvinkelfrekvensen. Amplitud-
funktionen svänger ganska kraftigt vid högre frekvenser, vilket en spektralanalys alltid
medför. För att få en korrekt bild av systemet tas ett medelvärde av svängningarna.

Amplitudfunktionen i figur 3.5-3 ger lutningen 0dB/dekad för låga frekvenser, fram till
brytvinkelfrekvensen, vilket inte motsvarar integralverkan. I fasfunktionen kan man
däremot se att det finns åtminstone en integrerande faktor i systemet, eftersom den
börjar på -180�. Nya mätningar med eventuellt fler mätpunkter skulle kanske ge ett
bättre resultat. Lutningen för amplitudfunktionen är ca –10,1dB/dekad, efter brytvinkel-
frekvensen. De beräkningsmetoder som spektralanalysen ger kan ge olineara resultat,
vars lutning skiljer sig mot en linear approximation. Ett lineart tidskontinuerligt rent
integrerande system hade lutat med –20dB/dekad, utan brytvinkelfrekvens. Lutningen
ökar/minskar med 20dB vid varje brytfrekvens. Brytvinkelfrekvenserna är beroende av
systemets  poler och nollställen, se avsnitt 3.7.1. Om brytvinkelfrekvensen är ett
nollställe är lutningen +20dB/dekad och om den är en pol är lutningen –20dB/dekad. I
ett första ordningens system är lutningen 0dB/dekad till brytvinkelfrekvensen och
därefter  –20dB/dekad.
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Figur 3.5-4 visar stegsvar gjorda med kommandot STEP i MATLAB på de båda
dataserierna.

>>pause, step(ze,zv,'-','sd',3) % Visar stegsvaret med standardavvikelsen 3.

Om man studerar stegsvaret för valideringsdata i figur 3.5-4 är de helt olika. Detta kan
bero på att det inte var en helt korrekt PRBS-signal som skickades in i systemet.
Insignalen ska egentligen vara lika mycket hög som låg. Skillnaden kan också bero på
att systemet arbetade vid olika arbetspunkter då mätserierna togs. Dessa mätfel kan
också inverka på impulssvaret i figur 3.5-1. Olikheten gör att det är svårt att bedöma
dessa stegsvar.

Figur 3.5-4 Stegsvar för de båda mätserierna med ett 99%-igt konfidensintervall utmärkt. Det
översta stegsvaret är för datat ’zv’ och det understa för datat ’ze’.

Om man tittar på figur 3.5-1 och 3.5-2 så visar både impulssvaret och stegsvaret att
systemet är integrerande. Integreringstiden är relativt lång, vilket figur 3.3-2 visar.

Emellertid visar spektralanalysen i figur 3.5-3 att det skulle kunna vara ett första
ordningens system, p.g.a. en liten lutning vid låga frekvenser.
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3.6 Identifiering med parametriska metoder.
Konfektionsmodellerna under rubrik 3.2.2 hör till de parametriska metoderna att
identifiera system. Titta på sambandet mellan insignal och utsignal igen för de olika
modellerna. När man skapar de här modellerna i MATLAB specificerar man vilka data
modellerna ska byggas med, vilken ordning polynomen ska ha och systemets dödtid i
antal sampel.

Tillståndsmodellen är också en parametrisk metod för att ta fram en modell, liksom en
överföringsfunktion.

Man sparar mycket tid på att använda sig av resultatet från analyseringen med
ickeparametriska metoder som utgångsläge för val av ordningen på konfektions-
modellernas polynom.

Dödtid: Om dödtiden kunnat uppfattas ur ett stegsvar eller impulssvar
väljs denna som värde på nk , antal sampel innan systemet
reagerar på en insignal.

Systemets dynamik: Om systemet är integrerande, d.v.s. som systemet i exemplet,
så börja med 1:a ordningen på det polynom som är i
nämnaren för insignalen. Om det går att avläsa en tids-
konstant i systemet, välj ett 2:a ordningens polynom.

Tänk på att modellerna har lite olika egenskaper som gör att ordningen kräver olika
storlek. De modeller som tar hand om störningarna för sig bidrar till att ordningen på
systemet blir lägre.

3.6.1 Systemets överföringsfunktion

Ur de parametriska analysresultaten kan man som tidigare nämnts bilda sig en upp-
fattning om systemets karaktäristik. Med denna information kan man göra en över-
föringsfunktion som överensstämmer med systemets egenskaper.

Eftersom systemet är integrerande, har det en integrerande faktor i sig. Det är svårt att
utläsa tidskonstanter ur de icke-parametriska analyserna. I figur 3.5-2 kan man som
tidigare nämnts ana att utsignalen stiger med en lätt böj i början, vilket indikerar att
systemet har en eller flera tidskonstanter.

Överföringsfunktionen i ekvation (3.13) är framtagen genom att pröva olika parametrar.
Simuleringar gjordes med en insignalsekvens ur mätserie 2 tills resultatet stämde relativt
bra överens med den uppmätta utsignalsekvensen, se figur3.9-1.

)85,0(*
1*013,0

sss
GC

�

� (3.13)
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GC är tidskontinuerlig och transformeras till en tidsdiskret överföringsfunktion för att
kunna jämföras med de samplade mätdata.

62 10*902,2
01799,02114,0

�

��

�
�

zz
zGD    är den tidsdiskreta överföringsfunktionen. (3.14)

Detta görs med följande programkod:

% Systemet kan också modelleras med en passande överföringsfunktion som är framtagen genom
% testning ( Try and Error). En sådan modell som ser ut så här:
s = tf('s');
K = 0.0065;    % Detta är systemets förstärkning.
GC = K/(s*(s+0.85))
% 'GC' är en tidskontinuerlig överföringsfunktionen för en integrerande
% process med en tidskonstant.
%
% Transformerar 'GC' till en diskret överföringsfunktion
% med metoden ”nollte” ordningens hållkrets:
GD = c2d(GC,15)

3.6.2 Tillståndsmodell, State- Space

En tillståndsmodell är samband som beskriver hastigheten för systemets inre tillstånd,
beroende av sig själva och insignalen, samt hur utsignalen beror på de inre tillstånden
och insignalen.

Tillståndsmodellen i sambandet (3.15) är skriven för tidsdiskreta system, men kan
användas till tidskontinuerliga system genom att beskriva derivatan för tillstånden
istället för nästa sampel. Eftersom exemplet i den här rapporten är ett tidsdiskret system,
p.g.a. samplade mätvärden, så presenteras endast den tidsdiskreta formen. Tiden kt  är

hk * , där k är det aktuella samplet och h är sampelperioden.
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Sambanden kan också skrivas så här:
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Modellen skapas med hjälp av Prediction Error Method i MATLAB, med kommandot
PEM. Då ingen ordning anges skapas automatiskt en modell med den bästa ordningen.

u  : insignalen till systemet.
x  : variabel som beskriver systemets inre tillstånd, variationer i tiden som inte är in-
      eller utsignal.
y : är systemets utsignal.
e :  yttre störning.

MATLAB skapar följande tillståndsmodell med kommandot, som automatiskt väljer de
bästa parametrarna.

>>mPEM = pem(ze);

Parametrarna i tabell 3.6-1 anger hur alla nuvarande tillstånd påverkar vart och ett av
nästa sampels tillstånd.

Tabell 3.6-1 Parametrar i A-polynomet.

A 1x 2x 3x 4x

1x 1,0052 -0,014895 -0,000091703 0,0040061

2x 0,010339 0,9952 -0,049127 -0,007581

3x -0,0044296 -0,040534 -1,0186 0,17032

4x 0,007829 0,0030527 -0,096274 -0,82605

Tabell 3.6-2 visar insignalens parametrar för de olika tillstånden.

Tabell 3.6-2 Parametrar i B-polynomet.

B ventilläge

1x 0,0014354

2x 0,0012917

3x 0,021955

4x -0,015734
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Nuvarande utsignal bestäms av nuvarande tillstånd, insignal och störning. Tabell 3.6-3
visar tillståndens parametrar, C-polynomet.

Tabell 3.6-3 Parametrar i C-polynomet.

Tabell 3.6-4 visar att insignalen inte påverkar utsignalens värde direkt.

Tabell 3.6-4 Parametrar i D-polynomet.

D ventilläge

nivå 0

Störsignalen påverkar tillstånden med följande parametrar.

Tabell 3.6-5 Parametrar i K-polynomet.

K nivå

1x 0,0084465

2x -0,061861

3x -0,2395

4x 0,053354

Tillståndens initieringsvärden, vid tiden 0�t , visas i tabell 3.6-6.

Tabell 3.6-6 Initieringsvärden för tillstånden x.

)0(x Värde

1x 0,21838

2x 0,069941

3x 0,081845

4x 0,074913

C 1x 2x 3x 4x

nivå 105,38 -0,83909 0,26312 -0,054627
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3.6.3 ARX

Denna modellen ska enligt formel (3.4) se ut så här:

)()(*)()(*)( tenktuqBtyqA ���

I tabell 3.6-7 visas vilka ordningar som testades för ARX-modellen och vilket resultat
de gav.

Alla konfektionsmodeller skapas genom att ange vilken sorts modell, vilka data den ska
skapas med och ordning på de polynom som modellen byggs upp av, se avsnitt 3.2.2.

Beteckningarna i tabell 3.6-7 under kolumn Ordning betyder följande:

na = A-polynomets ordning, systemdynamiken.
nb = B-polynomets antal parametrar, ger en extra insignal.
nk = Antal sampel dödtid. Påverkar insignalen med t-nk.

Tabell 3.6-7 Värdet för viktfunktion och prediktionsfel för olika ordningar av ARX-modeller.

OrdningModell

na nb nk

Viktfunktion FPE

1 3 3 3 0,0077758 0,00814172

2 3 4 1 0,00771528 0,00814053

3 4 5 1 0,00759386 0,00813628

4 4 5 2 0,0280322 0,0300344

5 4 6 1 0,00756858 0,00817165

6 5 6 1 0,00703213 0,00765095

7 5 6 2 0,0280082 0,0304729

Viktfunktionen och FPE (Final Prediction Error), prediktionsfelet, anger hur bra
modellerna är. FPE-värdet visar hur stort felet skattas att bli då modellen jämförs med
en färsk datamängd. Viktfunktionen är medelvärdet av skillnaden mellan modellens
utsignal och verklig utsignal i kvadrat. Studera gärna FPE-värdet och viktfunktionens
värde för varje modell. Detta görs genom att skriva modellens namn t.ex. ’mARX’, i
Command Window.

Viktfunktionens värde för olika modeller av samma slag blir lägre vid en högre ordning
på modellen. Det finns emellertid en gräns i systemet, då en högre ordning används för
att kompensera störningarna specifika till den mätningen som användes till att skapa
modellen. Störningar uppträder aldrig på exakt samma sätt i flera experiment, därför är
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det slöseri av beräkningskraft med modeller av en högre ordning. Välj istället en modell
med ett värde på viktfunktionen där funktionens lutning börjar avta.

En ARX-modell skapas med kommandot:

>>mARX = arx(ze,'na',5,'nb',6,'nk',1);

Efter det lägsta prediktionsfelet i tabell 3.6-7, väljs ARX-modellen med ordning 5�na ,
6�nb  och 1�nk  ut som den bästa modellen. Se parametrarna nedan:

(3.17)
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Siffrorna inom parantes anger felmarginalen.

3.6.4 OE-modell

Output Error modellen är byggd med formeln enligt (3.5).

)()(*
)(
)()( tetu

qF
qBty ��

Modellen bestäms med följande parametrar:

nb = B-polynomets antal parametrar, ger en extra insignal.
nf = F-polynomets ordning, systemdynamiken.
nk = Antal sampel dödtid. Påverkar insignalen med t-nk.

och skapas med kommandot:

>>mOE = OE(ze,'nb',3,'nf',6,'nk',1);

De olika testerna av den här modellen är inte redovisade, endast den som gav bäst
resultat, vilken ser ut så här:

321 3593,08149,04563,0)( ���

��� qqqqB      (3.18)
654321 05201,02066,05393,02215,0609,1445,21)( ������

������� qqqqqqqF

Siffrorna inom parantes anger felmarginalen.
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3.6.5 ARMAX-modell

ARMAX-modellen ser som tidigare nämnts ut så här, enligt formel (3.6) :

)(*)()(*)()(*)( teqCtuqBtyqA ��

Modellen bestäms med följande parametrar:

na = A-polynomets ordning, systemdynamiken.
nb = B-polynomets antal parametrar, ger en extra insignal.
nc = C-polynomets ordning, glidande medelvärde av störsignalen.
nk = Antal sampel dödtid. Påverkar insignalen med t-nk.

och görs med kommandot:

>>mARMAX=armax(ze,'na',2,'nb',6,'nc',2,'nk',1)

Den bästa modellen har följande parametrar:

21 )005311,0(001,1)005294,0(001,21)( ��

������� qqqA (3.19)
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 21 )08896,0(2383,0)08918,0(138,11)( ��

������� qqqC        

Siffrorna inom parantes anger felmarginalen.

3.6.6 BJ-modellen

Enligt formel (3.7) ser den här modellen ut så här:
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)(
)()(*

)(
)()( te

qD
qCtu

qF
qBty ��

Modellen bestäms med följande parametrar:

nb = B-polynomets antal parametrar, ger en extra insignal.
nc = C-polynomets ordning, glidande medelvärde av störsignalen.
nd = D-polynomets ordning, störsignalens dynamik.
nf = F-polynomets ordning, systemdynamiken.
nk = Antal sampel dödtid. Påverkar insignalen med t-nk.
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och görs med programkoden:

>>mBJ = bj(ze,'nb',2,'nc',5,'nd',2,'nf',1,'nk',1)

Den bästa Box-Jenkins modellen fick dessa parametrar i sina polynom:

 21 )005805,0(01504,0)005925,0(3074,0)( ��

������ qqqB  (3.20)
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Siffrorna inom parantes anger felmarginalen.

3.7 Presentation av modeller
För att visa upp modellens egenskaper plottas dess stegsvar, Bodediagram, dess poler
och nollställen m.m. Först presenteras teori om det tidsdiskreta z-planet.

3.7.1 Tidsdiskreta överföringsfunktioner

När man arbetar med tidsdiskreta överföringsfunktioner, då in- och utsignalerna till
systemen är samplade signaler arbetar man i z-planet istället för s-planet
(Laplaceplanet). I z-planet arbetar man med en förskjutningsoperator, z .

Figur 3.7-1 System definierat i z-planet.

)(*)( zYzkty k�
�� (3.21)

där k är antal sampel.

Den tidsdiskreta överföringsfunktionen för modellen Output Error fås genom kom-
mandot:

>>tf(mOE)

)(zU
)(zH

)(zY



Introduktion i regleroptimering

50

(3.22)
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Detta kommando ger även överföringsfunktionen )(zH e , från störsignalen till utgången,
se figur 3.7-2.

Ett systems poler och nollställen definieras som de z som ger nämnarpolynomet värdet
0 respektive täljarpolynomet värdet 0. Polerna och nollställena definierar systemets
egenskaper. För att visa polerna och nollställena för en överföringsfunktion skrivs
kommandot:

>> [P, Z]=pzmap(tf(mOE)) i Command Window där P är polerna och Z är nollställena.

Då visas följande:

P =

  -0.5877
   1.0100
   0.9900
   0.7585
   0.1374 + 0.3128i
   0.1374 - 0.3128i

Z =

  -0.0000 + 0.0000i
  -0.0000 - 0.0000i
   0.0000
   0.9924
   0.7934

Båda överföringsfunktionernas poler och nollställen presenteras i P och Z, men
överföringsfunktionen från störsignal till utsignal har inga poler och nollställen. Det
finns två poler som indikerar den integrerande faktorn, P = 1,0100 och P=0.99.

När den här modellen skapades sattes ordningen på systemdynamiken, polynom F, se
avsnitt 3.6.4, till 6 och insignalens polynom, B, till 3. Överföringsfunktionen från
insignal till utsignal har 6 poler och 2 nollställen istället för 6 poler och 3 nollställen,
vilket beror på dödtiden. Om det inte funnits någon dödtid i systemet hade antalet poler
och nollställen varit samma som ordningen på B- och F-polynomet.
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3.7.2 Visning av modeller

Modellerna kan visas upp med olika metoder för att visa deras egenskaper. Detta kan
göras genom plot av poler och nollställen för att visa om modellen är stabil eller inte.
Stabiliteten kan man också se i ett stegsvar om systemet svänger mot oändligheten. I ett
bodediagram kan man se vilken typ av system det är; integrerande, första ordningen,
o.s.v.

För att visa polerna och nollställena skrivs kommandot:

>>zpplot(mOE)

Figur 3.7-2 visar polerna och nollställen för den utvalda OutputError-modellen.

Figur 3.7-2 Plot av poler och nollställen för modellen Output Error.

Eftersom alla poler (kryssen) ligger innanför cirkeln, enhetscirkeln, är systemet stabilt.
Förutom att man kan kontrollera stabiliteten i detta digram, kan man också se om det är
för många poler och nollställen i modellen. Då en pol och ett nollställe ligger på samma
koordinat i planet, har modellen en ordningsgrad för stor i täljar- och nämnarpolynomet,
se figur 3.7-3. Observera polen och nollstället vid koordinaten [1,0] i figur 3.7-2 och
3.7-3. Dessa kommer av att processen är integrerande och har inget att göra med att
systemet har för stora ordningstal. Ett integrerande system har en utbrytbar faktor 1�z
i nämnaren, se samband (3.14), vilket gör att en pol alltid kommer att ha koordinaten
[1,0].
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Figur 3.7-3 Plot av poler och nollställen i z-planet.

Figur 3.7-4 visar Bodediagrammet för en ARX-modell och en Output Error modell. De
stämmer överens ganska bra.

>>bode(mARX,mOE)

Figur 3.7-4 Jämförelse av frekvensfunktion för modellerna 'mARX' och 'mOE'.
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Ett bodediagram med ARMAX-modellen, BoxJenkins-modellen och spektralanalysen är
ritat i figur 3.7-5. De två konfektionsmodellerna är väldigt överens. Amplitud-
funktionens lutning är större vid låga frekvenser för konfektionsmodellerna än för
spektralanalysen 'gs', vilket tydligare markerar ett integrerande system.

Figur 3.7-5 Jämförelse av frekvensfunktion för modellerna 'mARMAX', 'mBJ' och 'gs'.

Lutningen för fasfunktionen i det nedre fönstret i figur 3.7-5 går mot oändligheten för de
två konfektionsmodellerna. Detta beror på att det finns en dödtid i systemet. Olikheten
mellan konfektionsmodellerna och spektralanalysen beror på olika sätt att göra
fasfunktionen, samt att modellen inte är 100% noggrann. Spektralanalysen ger ibland
som tidigare nämnts olineara resultat, medan konfektionsmodellerna är lineara, vilket
kan bidra till skillnader dem emellan.

Man kan naturligtvis också titta på modellerna i tidsplanet t.ex. ett stegsvar. Figur 3.7-6
visar stegsvar för alla konfektionsmodeller under 5000 sampel. De skiljer sig kraftigt
från varandra jämfört med överföringsfunktionerna. Modellen OE är den snabbast
växande modellen, medan de andra så småningom klingar av.

Figur 3.7-6 Stegsvar för modellerna ARX, ARMAX,  OE och BJ.
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3.8 Vilken modell är bäst?
Hela identifieringsproceduren bygger mycket på erfarenhet och det går inte att säga att
man ska följa ett visst mönster. Det är viktigt att förstå att en modell inte är svaret på
allt. Det är i slutändan det verkliga systemet som bestämmer över modellen. Genom att
jämföra modeller med en färsk datamängd, fås en relativt god uppfattning om hur bra
modellen är. Detta moment i identifieringsproceduren kallas för validering av modeller.

3.8.1 Validering

För detta ändamål samplades ytterligare en mätserie, mätserie 2, se bilaga B, med
insignalen i den första kolumnen och utsignalen i den andra. Ur den mätserien valdes en
bra sekvens data ut för att jämföra med modellerna, se denna sekvens i figur 3.8-1.

Valideringsdatat hämtas ur Excel och görs till ett IDDATA-objekt på samma sätt som
estimeringsdatat.

Figur 3.8-1 Sampel 1 till nr 200 ur mätserie 2, valideringsdata, används för att godkänna model-
lerna. Observera att medelvärdet är borttaget.

Vid jämförelse av figur 3.3-3 och figur 3.8-1 så ser man att lutningen för utsignalen inte
är den samma, vilket kan bero på olika tryck i inflödet. Tryckskillnaden är ändå relativt
liten.

Genom att studera stegsvar och Bodediagram för mätdata och modeller fås givetvis en
god uppfattning om hur användbar den är. FPE-värdet och viktfunktionen, se avsnitt
3.6.2, ger ett numeriskt värde på hur bra modellen är.

Skriv modellens namn t.ex. ’mOE’, i Command Window för att se dessa värden.
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Tabell 3.8-1 visar de valda modellernas ordning, viktfunktion och FPE-värde.

Tabell 3.8-1 Valda modeller. (Modellen ARXt är den dåliga ARX modellen med för hög dödtid.)

Ordning Viktfunktion FPEModell

na nb nc nf nk

StateSpace 0,00692019 0,00782405

ARX 5 6 1 0,00703213 0,00765095

ARXt 5 6 2 0,0280082 0,0304729

ARMAX 2 6 2 1 0,00740355 0,00837055

OE 4 7 1 0,0689281 0,077334

BJ 2 5 2 1 1 0,00721329 0,00815543

Med kommandot COMPARE kan man jämföra modellen med en färsk dataserie. Då får
man ett procenttal som anger hur väl modellen och mätdata passar ihop. Figur 3.8-2
visar en sådan jämförelse mellan modellerna ’mPEM’, ’mARX’ och ’mARMAX’.

Figur 3.8-2 Jämförelse av modellerna StateSpace, ARX och ARMAX med en färsk datamängd.
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I figur 3.8-3 visas ytterliggare jämförelser. Sådana här jämförelser görs med kommandot

>> compare(zv,mPEM,mARX,mARMAX).

Figur 3.8-3 Jämförelse av Output Error och Box Jenkins med en färsk datamängd.

Ibland är procenttalet högre för en modell jämfört med en annan, även om dess FPE är
lägre. Studera då ytterligare valideringsmetoder för att avgöra vilken modell som är bäst.
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Figur 3.8-4 visar en instabil modell, som har ett riktigt dåligt procenttal. Detta beroende
på att dödtiden är för hög. Modellen heter ’mARXt’ och är en ARX-modell. Vid
kommandot:

compare(zv,mARXt)

syns följande meddelande i Command Window, som visar att modellen är instabil:

Warning:  System unstable.
> In C:\MATLAB6p1\toolbox\ident\ident\@idmodel\sim.m at line 108
  In C:\MATLAB6p1\toolbox\ident\ident\@idmodel\compare.m at line 251
  In H:\DATA\Examensarbete\Identifiering.m at line 356

Figur 3.8-4 En dålig Output Error modell med dödtiden 2 sampel.

Man kan också validera en modell genom att göra en residualanalys, analys av
skillnaden mellan uppmätt utsignal och modellens utsignal. Detta görs dels genom att
göra en korrelationsanalys av residualerna och dels genom att göra en kor-
relationsanalys, se kap 3.5, av residualerna och insignalen.
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Figur 3.8-5 visar en residualanalys av OE-modellen med kommandot:

>>resid(zv,mOE).

Det markerade området är ett 99 %-igt konfidensintervall. Som det syns i grafen är
korrelationen mellan residualerna väldigt dålig. Däremot är korrelationen mellan
residualerna och insignalen relativt bra. Beteckningen ’lag’ på x-axeln anger antal
sampel mellan residualerna. Lag=0 är då t=0.

Figur 3.8-5 Residualanalys av modellen Output Error och en färsk dataserie, ’zv’.
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Figur 3.8-6 visar en residualanalys för en ARX-modell där korrelationen är bättre för
residualerna än för modellen Output Error i figur 3.8-5. Korrelationen mellan insignalen
och residualerna är dock utanför konfidensintervallet, men med lägre värden.

Figur 3.8-6  Residualanalys av modellen ARX och en färsk dataserie, ’zv’.

Modellen Box Jenkins visar ett det bästa resultatet, förutom några oegentligheter i kor-
relationen mellan insignalen och residualerna för de första samplen, lag nära 0.

Figur 3.8-7  Residualanalys av modellen BJ och en färsk dataserie, ’zv’.
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Visserligen är tillståndsmodellen 'mPEM' också väl korrelerad, se figur 3.8-9, men den
är sämre korrelerad mellan insignalen och residualerna. Modellen 'mARMAX', se figur
3.8-8, har fler värden inom konfidensintervallet, men de är däremot större än för
'mPEM' och 'mBJ'.

Figur 3.8-8 Residualanalys av modellen ARMAX och en färsk dataserie, ’zv’.

Figur 3.8-9 Residualanalys av Tillståndsmodellen och en färsk dataserie, ’zv’

3.8.2 Val av modell

Modellen Box Jenkins gav det högsta procenttalet vid jämförelser med valideringsdata,
men inte det lägsta FPE-värdet. Den visar också bäst resultat i residualanalysen och som
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”bäst resultat med 2 rätt av 3”, är det här den bästa modellen och ska användas till
framtida simuleringar. Den här modellen är som tidigare nämnts den mest ideala,
eftersom störsignalerna behandlas för sig.

Om man inte är nöjd med modellen kan man göra nya mätserier, men använda samma
metoder.

Det beskrivna tillvägagångssättet i rapporten och programmen i bilagorna för att
identifiera en modell av en process är inte knutet till klarfiltrattanken, utan är generellt
och kan användas till vilken process som helst.

3.9 Simulering
När modellen för systemet är klar, kan den användas till flera olika simuleringar. Den
kan användas till att skicka in olika signaler och se hur systemet påverkas. Modellen kan
också kopplas in i en reglerkrets. Simulink är ett simuleringsspråk i MATLAB, där t.ex.
en reglerkrets eller modell grafiskt byggs upp. Inparametrar skickas från exempelvis en
m-fil eller från Command Window i MATLAB. Elementen innefattas i ett bibliotek
med en uppdelning efter dess sort, t.ex. matematiska element (addition, multiplikation
o.s.v.), tidskontinuerliga (olika operationer med Laplacetransformen) och tidsdiskreta
(olika operationer med z-transformen).

3.9.1 Simulering av överföringsfunktion

Programkoden nedan visar en simulering av överföringsfunktionen i formel (3.14) med
en insignalsekvens ur valideringsdatat ’zv’. Programsekvensen kommer ur bilaga D.

>>% En bit av insignalen i valideringsdatat, 'zv', används för att simulera ett stegsvar
>>% med modellen 'G':
>>us = detrend(u2(80:197))';
>>ys = detrend(y2(80:197))';
>>t = [0:15:1755];    % Skapar en tidsvektor.
>>y3 = lsim(GD,us,t);  % Simulerar stegsvaret.
>>% Kompenserar för att utgångsläget inte är lika för modellen och experimentet:
>>y3=y3+(ys(11)-y3(11));
>>pause, figure   % Tryck en tangent för att rita stegsvaret med markerad nivå för full tank.
>>plot(t,y3,t,ys,'r')
>>title('Simulering av "GD" med insignal som sekvens ur zv ')
>>legend('simulerad utsignal','verklig utsignal')
>>xlabel('t [s]')
>>ylabel('Nivå [%]')
>>% Placera textrutan i diagrammet:
>>gtext('OBS! Medelvärdet är bortaget i signalerna')
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I figur 3.9-1 jämförs utsignalen från överföringsfunktionen med det uppmätta mätdatat.

Figur 3.9-1 Simulering av en överföringsfunktion med en insignalsekvens ur valideringsdata.

Som man kan se i figuren klarar modellen inte av att presentera den verkliga processen.
Det är en enkel modell, jämfört med överföringsfunktionen för mBJ modellen. Den fås
genom MATLAB-kommandot:

>> tf(mBJ)

och ger resultatet:

0.1537 z^3 - 0.312 z^2 + 0.1657 z - 0.007378
--------------------------------------------
   z^4 - 2.978 z^3 + 2.956 z^2 - 0.9778 z
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3.9.2 Simulering med skräddarsydd modell.

Insignalerna i figur 3.9-2 och 3.9-3 multipliceras med en faktor 0,91 resp. 0,94. Det är
svårt att säga varför resultatet blir bättre om detta görs. Det kan bero på att ventilen till
inflödet är olinear och att ett felaktigt maximalt inflöde är medtaget i modellen, som
beräknats utifrån att ventilen har en linear karaktäristik. Insignalen begränsas mellan 0-
100% för att motsvara de inställningar som ventilen har i verkligheten. Integratorn är
inställd till ett startvärde på 75%.

Alla konstanter finns i programsekvensen nedan som är ett avsnitt ur hela programmet i
bilaga E. Alla data angående tanken är grovt beräknade, vilket också kan medföra fel i
simuleringarna:

tsim = 3500;    % Simuleringstiden.
%
% Nivåns förändring i tiden är förutom ventilläget beroende av
% trycket i röret, även om tryckändringarna är små, vilket bestäms av nivån i
% bakvattenfiltret, där vattnet i tanken kommer ifrån.
% Detta behandlas som en multiplicering av en konstant, k1 och k2:
%
U = 0.1610;         % Max inflöde, [m^3/s].
Q = 0.0322;         % Konstant utflöde [m^3/s].
H = 2;                  % Max nivå [m].
A = 6.4458;         % Tankens area [m^2].
k1 = 0.91;            % Kompensering för trycket med insignal från mätserie 1.
k2 = 0.96;            % Kompensering för trycket med insignal från mätserie 2.
%
% Sambandet dh/dt=[(U*ventil*2*0.01-Q)/(A*H)]*100 formas
% i filen 'klarfiltrattank1.mdl'.

Figur 3.9-2 Blockschema i Simulink över den skräddarsydda modellen som simuleras med insignal
ur mätserie 1, se bilaga F.
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Figur 3.9-3  Blockschema i Simulink över den skräddarsydda modellen som simuleras med  insignal
ur mätserie 2, bilaga F.

3.9.3 Simulering med modellen Box Jenkins.

Figur 3.9-4 och 3.9-5 visar simuleringar av konfektionsmodellen Box-Jenkins med
insignaler från de båda mätserierna. Nivån i tanken vid simuleringen början är 75%.

Figur 3.9-4 Blockschema i Simulink med BoxJenkins-modellen konverterad till en tillståndsmodell
och insignalen från mätserie 1, se bilaga H.

Insignalerna kompenseras även i dessa modeller, vilket kan bero på att modellen inte är
en kopia av verkligheten till 100%, samt de tidigare nämnda tryckskillnaderna.

Figur 3.9-5 Blockschema i Simulink med BoxJenkins-modellen konverterad till en tillståndsmodell
och insignalen från mätserie 2, se bilaga H.
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I figur 3.9-6 används modellen för att göra ett stegsvar mellan ventillägena 0-100%.
Även i denna simulering tas ingen hänsyn till ventilens olineara karaktäristik, vilket ger
fel i resultatet.

Figur 3.9-6 Blockschema över ett stegsvar med modellen Box-Jenkins transformerad till en
tillståndsmodell,  se bilaga H.

3.9.4 Simulering av reglerkretsar

I en processindustri finns det en mängd storheter som behöver regleras, allt från
temperaturer och flöden till nivå i tankar, som i exemplet i det här examensarbetet. I
figur 3.9-7 kan man se hur en sådan reglerkrets ser ut på enklast möjligaste sätt. Läs
gärna mer reglerteori i Reglerteknikens Grunder [22].

                 )(te         )(tu                       )(ty

Figur 3.9-7 En enkel skiss över en reglerkrets.

)(te , skillnaden mellan börvärde och den nuvarande uppmätta signalen.

)(tu , utsignal från regulatorn.

)(ty , utsignal från processen.

Styrdonet är det som styr processen, i  exemplet en reglerventil.

PID-regulatorn är en vanlig  regulator som är en kombination av tre faktorer:

- P-verkan, förstärkning, K . Ju större förstärkning, desto snabbare, men
instabilare system.

- I-verkan, integrering, IT . Minskar det kvarstående felet vid en stegsvars-
förändring av börvärdet och vid en rampformad förändring vid en rent
integrerande process.

- D-verkan, DT . Ger ett snabbare system utan att påverka stabiliteten, om
derivataverkan är riktigt lågpassfiltrerad.

Uppmätt signal,
mätvärde

+
Börvärde

+

+

+

-

+
Regulator Process

Mätstörning

Processtörning
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Dess olika delar adderas enligt figur 3.9-8.

Figur 3.9-8 De tre delarna P, I, och D påverkas av felet, skillnaden mellan börvärdet och den
uppmätta signalen och adderas med varandra parallellt.

Formeln för en tidskontinuerlig PID-regulator ser ut så här.
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där )(te  är differensen mellan börvärdet och nuvarande mätvärde.

Dess ideala överföringsfunktion ser ut så här i Laplacetransform:
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Derivataverkan ger en oändlig förstärkning då ��� , vilket inte är realiserbart och
förstärker de högfrekventa mätstörningarna. Därför lågpassfiltreras denna del först. Ett
lågpassfilter låter endast frekvenser upp till en viss storlek passera filtret. Då ser PID-
regulatorn ut så här:
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där FT är filtrets tidskonstant, alltså anger den frekvens där filtret börjar sortera bort sig-
naler.

En tidsdiskret PID-regulator används vid hantering av samplade signaler, då datorer gör
beräkningarna, som i detta exempel.

Den tidsdiskreta PID-regulatorn ser ut så här:
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Transformerad till z-planet ser den ut så här:
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där k är nuvarande sampel och h är sampelperioden.

Det är emellertid vanligt att faktorn DT , alltså derivatverkan är satt till 0.

Det finns olika principer för att ta fram inställningar på en regulator. I de simuleringar
som gjorts i Simulink har inga sådana regler använts. Det har också endast använts PI-
regulatorer.

De inställningar som använts för PI-regulatorn finns i tabell 3.9-1. I experimentet som
gjorts har ingen hänsyn tagits till de process- och mätstörningar som visas i figur 3.9-7.

Nivån i klarfiltrattanken regleras idag med en PI-regulator. En PI-regulator har följande
formel i Laplacetransform:

��
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sTi
KsG

*
11)( (3.28)

Förstärkningen 5,1�K

Integreringstiden sTi 50�

Börvärdet är satt till 75% och ändras aldrig.

Tabell 3.9-1 Inställningar för regulatorn under simuleringarna

K � �sTI

1.5 50

2 100

3 25
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Innan Box Jenkins modellen har använts vid simulering, har den först konverterats till
en tillståndsmodell. Detta görs med följande kodsekvens ur bilaga I :

% I simuleringarna används modellen 'mBJ' som en tillståndsmodell. Eftersom
% modellen 'mBJ' inte är det, konverteras den till en sådan:
% Kommandot SSDATA plockar ut matriserna a,b,c,d ur en tillståndsmodell.
[a b c d] = ssdata(mBJ);

I Simulink byggs reglerkretsen upp enligt figur 3.9-9, se bilaga J, för att se block-
schemat för alla regulatorinställningarna. En reglerkrets är ett slutet system, utsignalen
påverkar insignalen till processen.

Ventilens öppningsläge är regulatorns utsignal multiplicerat med 2 och antas hela tiden
arbeta inom ett lineart område. Börvärdesändringar, styrda med steg, har gjorts från 75
till 70% och sedan tillbaka till 75%. Tiden för stegens början är ungefärlig, eftersom
dessa tidpunkter inte registrerats vid mätningarna.

Figur 3.9-9 Blockschema över tidsdiskret reglering i Simulink, se bilaga J.  I den här kretsen är
regulatorns parametrar samma som för den verkliga regulatorn.

Vid simuleringens början sätts nivån i tanken till 75% genom konstanten efter modellen.
I simuleringarna har ventilens karaktäristik antagits vara lineara, eftersom bör-
värdesändringarna har varit så små.

3.9.5 PIDF-regulator

Bengt Lennartsson, professor i automation, berättar i en artikel i tidningen Automation
[24] att en väl inställd PID-regulator med noggrann filtrering på derivataverkan, en
PIDF-regulator, ger den bästa av en processregleringen. Idag används enligt Lennartsson
PI-regulatorer till 90% inom industrin, därför att det uppfattas som svårt att ställa in
derivataverkan. I verkligheten är en PI-regulator med bra prestanda svårare att ställa in
än en PID-regulator, som tar hänsyn till både prestanda, dämpning och känslighet mot
mätstörningar. För att PID-regulatorn ska fungera optimalt måste mer hänsyn tas till
inställningen av filtret på derivataverkan. De flesta PID-regulatorerna som finns på
marknaden idag har en fast förinställd bandbredd på filtret, som ofta är för hög, det
släpper igenom för höga frekvenser. Genom att minska bandbredden och även införa
andra ordningens filter minskar styrsignalaktiviteten och känsligheten för mätstörningar.
Bengt Lennartsson har tillsammans med Birgitta Kristiansson, doktorand vid Chalmers,
tagit fram dimensioneringsregler för en PIDF-regulator, så att till och med den är
enklare att ställa in än en PI-regulator.
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4 Resultat
Programmet i bilaga D visar hur en identifiering av system kan gå till. Både program-
met och den här rapporten är utformade som manualer, för att kunna användas av
brukets personal vid liknande arbeten. Den bästa modellen presenteras i det här avsnittet
med figurer från programmet.

Modellen har använts till olika simuleringar vars program och uppbyggnader i Simulink
finns i bilaga E-J . Simuleringarna ska ge svar på sådana tester som inte går att göra i en
process under drift.

4.1 Den bästa modellen
Genom att använda olika valideringsmetoder kan man konstatera att den bästa modellen
är en Box. Jenkinsmodell.

)(te

)(tu )(ty

Figur 4.1-1 Schema över en BoxJenkins-modell.

Polynomen DCB ,, och F har följande parametrar, enligt ekvation (3.20).
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Detta ger överföringsfunktionen:

> tf(mBJ)

Transfer function from input "ventilöppning" to output "nivå":
0.1537 z^3 - 0.312 z^2 + 0.1657 z - 0.007378
--------------------------------------------
   z^4 - 2.978 z^3 + 2.956 z^2 - 0.9778 z

Transfer function from input "v@nivå" to output "nivå":
0.08766 z^6 - 0.1853 z^5 + 0.1255 z^4 - 0.04286 z^3 + 0.02724 z^2 - 0.02078 z + 0.008568
----------------------------------------------------------------------------------------
                        z^6 - 2.978 z^5 + 2.956 z^4 - 0.9778 z^3

I/O groups:
    Group name    I/O    Channel(s)
     Measured      I         1
      Noise        I         2

Sampling time: 15

Överföringsfunktionen delas upp i delarna från insignal till utsignal och från störsignal
till utsignal, se figur 3.2-5. Modellen har följande poler och nollställen:

>> [P, Z]=pzmap(tf(mBJ))

P =

         0
    0.9976
    0.9967
    0.9835
         0
         0
         0
    0.9976
    0.9967
    0.9835

Z =

   Empty matrix: 0-by-1

Båda överföringsfunktionernas poler och nollställen presenteras i P och Z. De fyra första
polerna är till överföringsfunktionen från insignal till utsignal. Det finns inga nollställen,
eftersom Z = 0. När den här modellen skapades sattes ordningen på systemdynamiken
polynom F till 1, se avsnitt 3.6.6 och insignalens polynom B till 2.
Överföringsfunktionen från insignal till utsignal har 4 poler och 3 nollställen istället för
1 pol och ett nollställe, vilket beror på dödtiden. Om det inte funnits någon dödtid i
systemet hade antalet poler och nollställen varit samma som ordningen på B- och F-
polynomet.
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Polerna och nollställena ritas i figur 4.1-2. Här ser man att Z=0, eftersom ett nollställe är
ritat i koordinaten [0,0], origo. Eftersom polerna nästan är identiskt lika, ca 1, ritas en
pol i origo och en i koordinaten [1,0].

Figur 4.1-2 Plot av poler och nollställen för Box-Jenkins.

Figur 4.1-3 visar ett stegsvar med kommandot:

>>step(mBJ,5000)

Insignalen är från 0 till 1 och varar under 50000 sampel. Systemet klingar av efter ca
104 timmar. Förenklat sett kan man säga att systemet är långsamt integrerande.

Figur 4.1-3 Stegsvar för modellen mBJ.



Introduktion i regleroptimering

72

I figur 4.1-4 visas överföringsfunktionen från den icke-parametriska spektralanalysen, se
figur 3.5-3, och modellen Box Jenkins. Amplitudfunktionerna stämmer ganska bra
överens. Fasfunktionerna stämmer inte alls överens, men den är inte lika viktig som
amplitudfunktionen. Box Jenkins modellen är linear, medan spektralanalysen kan
innehålla olineariteter. Detta kan vara en orsak till skillnader mellan dem, men även
modellens onoggrannhet kan bidra till olikheter.

Figur 4.1-4 Bodediagram för spektralanalysen och modellen Box Jenkins.



Introduktion i regleroptimering

73

4.2 Simulering i öppna system
Ett öppet system innebär att utsignalen inte påverkar insignalen till processen. Figur
4.2-1 och 4.2-2 visar simuleringar av nivån i klarfiltrattanken med den skräddarsydda
modellen i figur 3.9-2 resp. 3.9-3. Simuleringarna börjar med nivån 75% i tanken,
liksom de uppmätta värdena.

Figur 4.2-1 Simulering av den skräddarsydda modellen med insignalsekvens från dataserie 1.

Simuleringen med insignal från mätserie 2 ger mycket bättre resultat än mätserie 1. Det
är oklart varför, men det kan bero på variationer i inflödets tryck. De är inte så stora
eftersom nivån i bakvattenfiltret också regleras. Värdena på tankens mått, in- och
utflöden är grovt tilltagna. Trots kompenseringen av simulering med mätserie 1 ger de
ändå inte ett tillfredsställande resultat. Simuleringsprogrammet för den skräddarsydda
modellen finns i bilaga E.

Figur 4.2-2 Simulering den skräddarsydda modellen med insignalsekvens från dataserie 2.



Introduktion i regleroptimering

74

Figur 4.2-3 och 4.2-4 visar simulering med modellen Box-Jenkins och insignalen från
respektive mätserie.

Figur 4.2-3 Simulering av modellen Box-Jenkins med insignal från mätserie 1.

Simuleringarna bygger på modellerna i figur 3.9-4, samt 3.9-5. Hela  programkoden för
den här simuleringen finns i bilaga G.

Figur 4.2-4 Simulering av modellen Box-Jenkins med insignal från mätserie 2.
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Figur 4.2-5 visar ett stegsvar från 0-100% öppning av ventilen till bakvattnet. Det skulle
kunna presentera en fyllning av tanken. I verkligheten går detta till medan pumparna
som styr utflödet är  avstängda. En test har gjorts då ventilen, som släpper in bakvatten
är stängd, vilket visar att tanken tar ca 6 minuter att tömma. Om man anser att det tar
samma tid att fylla tanken så stämmer simuleringen och verkligheten inte överens. Detta
kan bero på att mätserierna som modellen byggs på är gjorda då pumparna är igång,
samt att ventilen är olinear och dess karaktäristik är okänd. I simuleringen av modellen i
figur 3.9-6 antas ventilen vara linear. Trycket från bakvattenfiltret kan variera mellan
olika tillfällen. De tryckförhållande som rådde då mätserie 1 togs (de data som användes
till att skapa modellen) och då testet gjordes kan alltså vara olika.

Figur 4.2-5 Stegsvar med en ändring av ventilöppningen mellan 0-100%. Modellen finns i bilaga H
och programkoden till simuleringen i bilaga G.
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4.3 Simulering med olika regulatorparametrar
De olika reglerparametrarna i tabell 3.9-1 som är implementerade i modellen i figur
3.9-9 visas i figur 4.3-1 –4.3-3. En mätserie är gjord för att registrera regulatorns
utsignal och nivån i tanken vid olika regulatorparametrar då börvärdet stegförändras, se
bilaga C. Insignalen är i den första kolumnen, utsignalen i den andra och tiden i den
tredje.  Den uppmätta nivån i tanken presenteras tillsammans med den simulerade nivån
och börvärdesändringarna i figur 4.3-1 t.o.m. 4.3-3. Programmet till simuleringarna
finns i bilaga I och modellerna i bilaga J.

Figur 4.3-1 Uppmätt och simulerad nivå vid en stegformad börvärdesändring.

Figur 4.3-2 Uppmätt och simulerad nivå vid en stegformad börvärdesändring.
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Figur 4.3-3 Uppmätt och simulerad nivå vid en stegformad börvärdesändring.
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5 Slutsatser
Det tar lång tid att bli en bra modellbyggare och kräver också en hel del kunskap om
processen. Vad ska modellen användas till? Vilka signaler måste räknas med, räcker
dessa, eller finns det andra signaler som är viktiga för att beskriva modellen? Vilket
samband råder mellan dessa signaler? Hur förändrar sig systemet vid olika drifts-
förhållanden?

Som nämndes i början av kapitel 3, är kravet på noggrannheten i modellen beroende på
vad den ska användas till. En modell av klarfiltrattanken kräver exempelvis inte så stor
noggrannhet, eftersom det viktigaste med tanken är att den inte är tom.

Under identifieringarnas gång kan det dyka upp information om systemet som inte
tänktes på vid identifieringens början. I detta exempel upptäcktes att inflödet i tanken
har ett varierande tryck, om än inte så stort, men som kan vara en förklaring till varför
nivån förändras olika fort vid de båda mätserierna. Eventuella tryckvariationer kan
också påverka simuleringarna, om modellens tryckförhållanden skiljer sig från de som
gäller för den mätserie som modellen jämförs med.

Det är i slutändan verkligheten som bestämmer, en modell är aldrig en kopia av verk-
ligheten till 100%. En modell som talar emot det verkliga systemet helt och hållet ska
man vara på sin vakt mot.

I avsnitt 3.8 visades olika sätt för att ta reda på hur bra modellerna är. När man sedan
använder sig av dessa modeller kommer resultatet ur simuleringarna att avvika
ytterligare p.g.a. beräkningsfel. Ett resultat ur en simulering ska endast användas som
underlag ute i produktionen om det är inom en rimlig felgräns. Det finns flera olika
metoder att räkna fram fel mellan datorberäkningar och verkligheten. Detta har inte
gjorts i det här arbetet, förutom FIT-värdet (procenttalet vid jämförelse mellan en
modell och valideringsdata), samt FPE-värdet. Bedömningar av simuleringarna har
endast gjorts genom att jämföra simuleringar med uppmätta värden i grafer.

Som vid alla beräkningar så gäller att det görs en rimlighetsbedömning, kan det här
resultatet verkligen stämma.

Även en enkel modell fordrar en del arbete med att bygga, men erfarenhet ger dock
rutin. Datorsimuleringar görs kanske inte så ofta på så här enkla reglerkretsar, där man
ofta har en aning om lämpliga parametrar. Det är på mer avancerade system med ett
flertal ingående parametrar som simuleringar utförs. För sådana simuleringar behövs
avancerade modeller som kräver mycket erfarenhet i såväl modellbygge som process-
kunskap. Den erfarenheten fås genom att börja från början med enkla modeller, som så
småningom blir allt mer komplexa.

Rapporten och programmen i bilagorna är strukturerade för att ge en grundläggande
handledning vid en identifiering av ett system, samt simuleringar på den framtagna
modellen, modellerna.
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Nedan visas de slutsatser som tagits av identifieringen av klarfiltrattanken, samt
simuleringarna på modellen.

5.1 Analys av resultat
Eftersom arbetsområdet för ventilen ligger inom det lineara arbetsområdet 16-24%, med
en ventilöppning på ca 20-22%, är det svårt att avgöra hur lång tid det skulle ta att fylla
tanken med en ventilöppning på 100% med ovan utvalda modell. I modellen måste
också hänsyn tas till att pumparna var igång under mätningarna, vilket de inte är då
tanken normalt fylls. Ventilens olinearitet kan ställa till problem om börvärdet ändras.
Observera att figur 3.3-1 inte är 100% pålitlig, som nämnts tidigare.

Det krävs en viss kunskap om systemet som ska identifieras för att ta reda på den lineara
karaktäristiken. Om systemet är integrerande måste utsignalen avläsas efter samma tid
för varje insignaländring, vilket inte gjordes i detta exempel.

Man kan tänka sig att en hög nivå i tanken borde ge ett högre tryck på pumpen än en låg
och därför ett större utflöde. Detta har emellertid ingen inverkan, eftersom tanken inte är
så stor.

Modellerna stämmer ganska bra överens med hänsyn till att mätdata inte är riktigt kor-
rekt, eftersom PRBS-signalen inte var slumpmässigt gjord. Systemet är inte helt lineart,
eftersom nivån minskar fortare än den stiger. Detta syns inte i modellerna, som trots att
konfektionsmodeller är tidsdiskreta och lineara, klarar av att matcha detta bra. Det verk-
liga systemet är lineart om man varierar ventilöppningen med det läge då inflödet är det
samma som utflödet i mitten.

I avsnitt 4.1 ser man att tre poler har koordinaten ca [1 0]. Detta är polen för den in-
tegrerande faktorn. För att förenkla modellen kan man säga att den har 4 poler, varav  en
trippelpol, tre poler med samma koordinater.

I figur 4.2-1 och 4.2-3 visas simuleringarna med en skräddarsydd modell resp. modellen
Box Jenkins. Det blir lite bättre resultat för den skräddarsydda modellen, men båda
resultaten är dåliga. Egentligen skulle simuleringen i figur 4.2-3 stämma perfekt, utan
någon kompenseringsfaktor på insignalen, eftersom modellen är gjord med dessa data.
Den dåliga överensstämmelsen i figur 4.2-1 kan som tidigare sagts bero på att tankens
mått är grovt tagna och ingen säkerhetsmarginal mot översvämning är medräknad.
Värdena på in- och utflödet är också approximerade. Kanske är ventilen ändå olinear i
det här området, men det skulle påverka de andra simuleringarna också.

Figur 4.2-2 och figur 4.2-4 visar simuleringar med en insignalsekvens från mätserie 2.
Dessa stämmer mycket bättre överens för både den skräddarsydda modellen och
modellen Box Jenkins, än för samma modeller, jämförda med mätserie 1.

I figurerna 4.3-1 till 4.3-3  visas simulering av modellen Box Jenkins med olika
regulatorparametrar. En hög förstärkning ger en liten översväng, men insvängningen tar
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längre tid. Då förstärkningen är stor och integreringstiden liten, blir det en stor sväng i
början, men systemet är ganska snabbt. Ju större integreringstiden är, desto mindre
minskar regulatorn det kvarstående felet, den slutliga skillnaden mellan börvärdet och
processens utsignal.

Modellen klarar ganska bra av att simuleras med dessa parametrar. Det beror på vilken
noggrannhet man vill ha på modellen. Detta är en modell av en tank där det viktigaste är
att se till att den inte är tom. Därför spelar några små skillnader ingen större roll.

Resultaten i figur 4.3-1 till 4.3-3 gäller för de parametrar som testats i det här exemplet.
All regleroptimering är en avvägning mellan snabbhet och dämpning. Det kan vara svårt
att reglera ett system med dödtid med en PI-regulator, men eftersom tiden är så liten har
den ingen inverkan. Enligt de simuleringar som gjorts är de parametrar som används
idag de bästa, även om insvängningsförloppen är långt p.g.a.  svängningarna i ventilen.
Fler simuleringar kan eventuellt ge förslag på andra parametrar.

Ett snabbt insvängningsförlopp med snabba växlingar i styrsignalen frestar på styrdonet,
reglerventilen. Därför kan det vara intressant att studera ventilens öppningsläge, se figur
5.1-1. I simuleringarna antas att ventilen är inom ett lineart område, endast en mul-
tiplicering med 2 av regulatorns utsignal.  Ventilens öppning ligger på olika nivåer för
den simulerade öppningen och den uppmätta öppningen, men har samma form. Den
simulerade öppningen har också större ”dippar”. Detta beror troligtvis på felaktigheter i
modellen.

En ventil kan aldrig få en negativ signal. Genom att ställa in ett initieringsvärde på
integratorn i PI-regulatorn i figur 3.9-9 hamnar de på samma nivåer men man får då
ändra konstanten i slutet, så att nivån har ett lägre procenttal. Därför sattes integratorns
initieringsvärde till 0 och en startnivå sattes till 75% i tanken.

Figur 5.1-1 Ventilens öppningsläge för uppmätt reglering, samt simulerad.
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Den uppmätta ventilöppningen ger en maximal utsignal på ca 18%, vilket är inom det
lineara området om man förlitar sig till figur 3.3-1. Då behövs ingen vetskap om ven-
tilens karaktäristik.

Simuleringar kan också ge information om regulatorns utsignal är ovanligt hög. Detta
kan bero på ett för högt börvärde, eller för liten dimension av inrör och ventil.

Michael Alfredsson, automationstekniker på Edet Bruk [26], berättade att simuleringar
för att optimera reglerkretsar kan ge ett väldigt bra resultat, men dessa förutsätter att alla
ventiler och givare i kretsen fungerar perfekt. Det är svårt att undvika ventiler som
kärvar och smutsiga givare.

I figur 5.1-2 visas den simulerade och uppmätta ventilöppningen med regulator-
parametrarna 3�K  och .25sTi �  Det är svårt att se på den uppmätta öppningen, men
den svängde liksom den simulerade. Det är inga stora svängningar, men kan ge
konsekvenser ändå genom för tidig utslitning. Den maximala ventilöppningen är
däremot ca 30% och om ventilens karaktäristik följs enligt figur 3.3-1 skulle
olineariteten behöva kompenseras i blockschemat för reglerkretsen. Observera att figur
3.3-1 ska tolkas med en nypa salt p.g.a. svackan och att den inte gjorts med en insignal
från 0-100%.

Figur 5.1-2 Ventilens öppningsläge för uppmätt reglering, samt simulerad.

I avsnitt 3.9.4 nämndes att ingen hänsyn togs till processtörningar och mätstörningar.
Eftersom insignalen multipliceras med en faktor, kan man ändå säga att detta görs.
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5.2 Saker som kan vara bra att tänka på
Försök att om möjligt använda en PRBS-signal vid identifieringarna.

Vid det första experimentet gjordes inte ett sådant här test, i tron att eftersom mät-
ningarna skulle ligga relativt nära den normala arbetspunkten en insignal på ca 20-22%,
så är det ett linjärt område. Modellerna som gjordes fick en väldigt hög ordning och
överensstämde ändå dåligt med mätdata. Ett sådant signaltest rekommenderas alltså all-
tid för att både få riktiga lineara modeller och minskad tid för identifieringsprocessen.

5.3 Rekommendationer till fortsatt arbete
Fortsatt arbete skulle kunna vara att identifiera fler system, för att få möjlighet att
bekanta sig med olika processers egenskaper. Det skulle också vara intressant att visa
hur man verkligen kan åstadkomma en förbättring i en reglerkrets med dessa arbets-
metoder. För att bevisa identifieringsarbetens och optimeringar av reglerkretsars viktiga
innebörd i fråga om effektivaste produktion, sett till såväl processen som ekonomiska
syften, kan det vara möjligt att göra ett större antal undersökningar av reglerkretsars
inställningar. Då den här sortens arbete är nytt kan det krävas ett omfattande arbete för
att inse dess förmodade betydelse. Det krävs antagligen mer än projektarbeten för att
dessa arbetsformer ska anammas som del i det vardagliga arbetet.
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7 Bilagor

A Mätserie 1 – data1.txt 3 sidor

B Mätserie 2 – data2.txt 3 sidor

C Mätserie 3 – data3.txt 3 sidor

D Programkod -  Identifiering.m 9 sidor

E Programkod – simformeltank.m 2 sidor

F Simulink blockschema -  formel_tank.mdl 1 sida

G Programkod – simuleringLIC5008BJ.m 3 sidor

H Simulink blockschema – modellBJ_tank.mdl 1 sida

I Programkod – reglersimuleringLIC5008BJ.m 3 sidor

J Simulink blockschema – regulatorer.mdl 1 sida



Bilaga A: Mätserie 1 – data1.txt

12 75.253906
12 75.5625
12 75.8125
12 76.074219
12 76.34375
12 76.613281
12 76.851562
12 77.164062
12 77.398438
12 77.6875
12 77.777344
12 77.925781
12 78.140625
12 78.382812
12 78.609375
12 78.84375
12 79.085938
12 79.316406
12 79.542969
12 79.761719
12 79.960938
12 80.238281
12 80.367188
12 80.667969
12 80.898438
12 81.109375
8 81.191406
8 80.148438
8 79.191406
8 78.15625
8 77.144531
8 76.03125
8 75.023438
8 73.902344
8 72.9375
8 71.890625
8 70.972656
8 69.9375
8 69.027344
8 67.984375
8 67.085938
8 66.039062
8 65.144531
8 64.117188
8 63.203125
8 62.160156
8 61.265625
8 60.199219
8 59.328125
8 58.300781
8 57.375
8 56.328125
8 55.433594
8 54.40625
8 53.5
8 52.484375
12 51.992188
12 52.273438
12 52.449219
12 52.675781
12 52.894531
12 53.113281
12 53.296875

12 53.566406
12 53.78125
12 53.984375
12 54.1875
12 54.425781
12 54.621094
12 54.867188
12 55.074219
12 55.3125
12 55.554688
12 55.761719
12 55.996094
12 56.085938
12 56.175781
12 56.304688
12 56.453125
12 56.566406
12 56.664062
12 56.78125
12 56.914062
12 57.042969
8 56.75
8 55.609375
8 54.605469
8 53.449219
8 52.4375
8 51.261719
8 50.289062
8 49.121094
8 48.121094
8 47
8 45.949219
8 44.847656
8 43.882812
12 42.769531
12 42.796875
12 42.941406
12 43.101562
12 43.253906
12 43.347656
12 43.523438
12 43.6875
12 43.785156
12 43.972656
12 44.105469
12 44.234375
12 44.363281
12 44.53125
12 44.6875
12 44.785156
12 44.957031
12 45.085938
12 45.300781
12 45.40625
12 45.597656
12 45.746094
12 45.894531
12 46.023438
12 46.171875
12 46.292969
12 46.484375
12 46.585938
12 46.789062



Bilaga A: Mätserie 1 – data1.txt

12 46.902344
12 47.03125
12 47.191406
12 47.339844
12 47.476562
12 47.625
12 47.78125
12 47.917969
12 48.074219
12 48.28125
12 48.441406
12 48.570312
12 48.691406
12 48.816406
12 49.011719
12 49.179688
12 49.359375
12 49.511719
12 49.605469
12 49.816406
12 49.949219
12 50.101562
12 50.234375
12 50.4375
12 50.515625
12 50.679688
12 50.808594
12 50.976562
12 51.148438
12 51.289062
12 51.453125
12 51.597656
12 51.726562
12 51.910156
8 51.894531
8 50.773438
8 49.792969
8 48.664062
8 47.683594
8 46.582031
8 45.601562
8 44.488281
8 43.503906
8 42.40625
8 41.421875
12 40.773438
12 40.898438
12 41.101562
12 41.316406
12 41.421875
12 41.617188
12 41.765625
12 41.972656
12 42.085938
12 42.230469
12 42.414062
12 42.546875
12 42.714844
12 42.871094
12 43.011719
12 43.183594
12 43.328125
12 43.523438

12 43.691406
12 43.8125
12 44
12 44.109375
12 44.253906
12 44.382812
12 44.550781
12 44.726562
12 44.921875
12 45.097656
12 45.265625
12 45.296875
12 45.515625
12 45.597656
12 45.824219
12 45.914062
12 46.109375
12 46.246094
12 46.398438
12 46.554688
12 46.683594
12 46.808594
12 46.945312
12 47.09375
12 47.234375
12 47.371094
12 47.539062
12 47.675781
8 47.046875
8 46.078125
8 44.949219
8 43.9375
8 42.820312
8 41.839844
8 40.789062
12 40.179688
12 40.328125
12 40.507812
12 40.636719
12 40.78125
12 40.910156
12 41.058594
12 41.234375
12 41.394531
12 41.558594
12 41.695312
12 41.855469
12 41.972656
12 42.148438
12 42.285156
12 42.46875
12 42.632812
12 42.757812
12 42.902344
12 43.078125
12 43.179688
12 43.339844
12 43.539062
12 43.691406
12 43.84375
12 43.992188
12 44.191406
12 44.277344



Bilaga A: Mätserie 1 – data1.txt

12 44.480469
12 44.554688
12 44.753906
12 44.960938
12 45.078125
12 45.25
12 45.421875
12 45.585938
12 45.726562



Bilaga B: Mätserie 2 – data2.txt

8 74.703125
8 73.847656
8 73.109375
8 72.3125
8 71.636719
8 70.855469
8 70.191406
8 69.410156
8 68.730469
8 67.972656
8 67.285156
8 66.53125
8 65.839844
8 65.070312
8 64.410156
8 63.644531
8 62.980469
8 62.199219
8 61.554688
8 60.785156
8 60.128906
8 59.34375
8 58.683594
8 57.921875
8 57.242188
8 56.476562
8 55.820312
8 55.054688
8 54.414062
12 54.183594
12 54.554688
12 55.007812
12 55.402344
12 55.851562
12 56.253906
12 56.710938
12 57.101562
12 57.527344
12 57.929688
12 58.375
12 58.761719
12 59.246094
12 59.601562
12 60.066406
12 60.457031
12 60.894531
12 61.285156
12 61.71875
12 62.125
12 62.558594
12 62.925781
12 63.363281
12 63.757812
12 64.148438
12 64.542969
12 64.960938
12 65.347656
12 65.8125
12 66.160156
12 66.613281
12 66.992188
12 67.40625
12 67.800781
12 68.234375
8 67.972656
8 67.191406

8 66.492188

8 65.6875
8 65.011719
8 64.226562
8 63.542969
8 62.769531
8 62.078125
8 61.289062
8 60.632812
8 59.824219
8 59.15625
8 58.355469
8 57.699219
8 56.933594
8 56.257812
8 55.5
8 54.808594
8 54.039062
8 53.363281
8 52.613281
8 51.90625
8 51.140625
8 50.472656
12 49.953125
12 50.289062
12 50.769531
12 51.175781
12 51.625
12 51.992188
12 52.429688
12 52.816406
12 53.234375
12 53.59375
12 54.027344
12 54.429688
12 54.847656
12 55.242188
12 55.675781
12 56.046875
12 56.511719
12 56.894531
12 57.355469
12 57.753906
12 58.195312
12 58.582031
12 59.023438
12 59.410156
12 59.839844
12 60.234375
12 60.6875
12 61.074219
12 61.542969
12 61.941406
12 62.367188
12 62.777344
12 63.210938
12 63.59375
12 64.035156
12 64.445312
12 64.875
12 65.246094
12 65.75
12 66.105469
8 66.433594
8 65.878906
8 65.085938
8 64.363281
8 63.578125
8 62.910156
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8 62.132812
8 61.46875
8 60.6875
8 60.003906
8 59.222656
8 58.570312
8 57.773438
8 57.125
8 56.339844
8 55.675781
8 54.914062
8 54.238281
8 53.480469
8 52.820312
8 52.058594
8 51.371094
8 50.617188
8 49.925781
8 49.1875
8 48.527344
12 48.320312
12 48.691406
12 49.160156
12 49.605469
12 50.082031
12 50.53125
12 50.984375
12 51.414062
12 51.886719
12 52.335938
12 52.796875
12 53.230469
12 53.710938
12 54.148438
12 54.621094
12 55.054688
12 55.546875
12 55.921875
12 56.398438
12 56.839844
12 57.289062
12 57.726562
12 58.179688
12 58.625
12 59.117188
12 59.507812
12 59.996094
12 60.398438
12 60.855469
12 61.265625
12 61.730469
12 62.101562
12 62.597656
12 62.984375
12 63.441406
12 63.839844
12 64.289062
12 64.65625
12 65.128906
12 65.503906
12 65.910156
12 66.316406
8 66.492188
8 65.890625
8 65.089844
8 64.421875
8 63.679688

8 63.011719
8 62.25
8 61.570312
8 60.820312
8 60.15625
8 59.398438
8 58.734375
8 58.015625
8 57.339844
8 56.566406
8 55.929688
8 55.175781
8 54.527344
8 53.757812
8 53.097656
8 52.371094
8 51.707031
8 50.964844
8 50.34375
8 49.570312
8 48.90625
8 48.195312
8 47.539062
50.577969 47.0625
50.960701 53.554688
58.350075 55.109375
65.236481 55.976562
68.727264 59.195312
68.477188 63.160156
66.158279 67.664062
63.379532 71.023438
60.121254 73.917969
57.271252 75.804688
54.835865 76.9375
52.497501 77.8125
50.167812 78.363281
47.64336 79.007812
44.897194 79.46875
41.825947 80.152344
38.47345 80.648438
35.028839 81.265625
31.230556 81.714844
27.295872 82.355469
23.060478 82.757812
18.831181 83.308594
14.37829 83.570312
10.864073 83.507812
8.3234482 82.621094
7.0875893 81.484375
6.4988394 80.058594
6.5986824 78.78125
7.1663389 77.4375
7.6871204 76.554688
8.5955572 75.621094
9.5175886 74.945312
10.346808 74.503906
10.689465 74.433594
10.799386 74.53125
10.787667 74.652344
10.726261 74.78125
10.739855 74.828125
10.727901 74.878906
10.749933 74.894531
10.719698 74.9375
10.732589 74.945312
10.748526 74.949219
12.173291 75.15625
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11.525713 75.75
10.996261 76.113281
10.364388 76.4375
9.9436846 76.570312
9.6837626 76.558594
9.5801697 76.480469
9.5747795 76.351562
9.5670452 76.269531
9.6814203 76.128906
9.6943102 76.09375
9.8215761 76
9.8105612 76.007812
9.8175936 76
8.4338436 75.710938
9.1053276 75.144531
9.6366568 74.804688
10.254937 74.507812
10.589155 74.4375
10.846264 74.449219
10.852826 74.578125
10.808997 74.71875
10.734933 74.828125
10.721339 74.882812
10.733293 74.902344
10.73212 74.929688
10.724152 74.949219
10.678918 74.988281
10.652668 75.007812
10.633682 75.015625
10.569465 75.046875
10.482277 75.082031
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10.464455 75.027344 0
10.554688 74.972656 15
10.527267 74.996094 30
10.460703 75.035156 45
10.521406 74.992188 60
10.490704 75.011719 75
10.51461 74.992188 90
4.4232044 72.773438 105
7.1585946 70.546875 120
9.5778131 69.054688 135
10.861718 68.558594 150
11.708516 68.480469 165
12.111405 68.617188 180
12.221328 68.929688 195
12.209843 69.191406 210
12.08164 69.480469 225
11.94242 69.679688 240
11.76031 69.867188 255
11.583123 70 270
11.410388 70.097656 285
11.328356 70.121094 300
11.212809 70.148438 315
11.200623 70.117188 330
11.226872 70.070312 345
11.256638 70.039062 360
11.247965 70.03125 375
11.243512 70.027344 390
11.257575 70.011719 405
11.282418 69.992188 420
11.215621 70.035156 435
11.257809 70 450
11.267183 69.996094 465
11.223823 70.019531 480
11.264605 69.992188 495
18.247339 71.238281 510
13.629683 74.839844 525
11.315934 76.179688 540
10.024294 76.574219 555
9.4657793 76.507812 570
9.1681223 76.257812 585
9.938982 75.507812 600
10.763983 74.917969 615
11.161013 74.710938 630
11.537419 74.582031 645
11.674061 74.605469 660
11.697733 74.699219 675
11.590626 74.832031 690
11.415549 74.976562 705
11.179769 75.117188 720
10.896877 75.246094 735
10.595471 75.359375 750
10.341409 75.40625 765
10.261252 75.355469 780
10.163283 75.3125 795
10.235471 75.199219 810
10.298752 75.113281 825
10.300392 75.085938 840
10.315158 75.054688 855
10.346094 75.023438 870
10.34914 75.015625 885
10.42836 74.96875 900
10.481095 74.945312 915
10.512265 74.941406 930
10.428594 75.007812 945
10.478281 74.976562 960
10.48508 74.980469 975
10.555941 74.957031 990
10.512034 74.984375 1005

10.469067 75.003906 1020
10.540787 74.96875 1035
10.416098 75.03125 1050
10.423128 75.023438 1065
10.468908 75 1080
0.42359638 74.828125 1095
5.366251 71.910156 1110
9.1496887 69.917969 1125
10.681408 69.226562 1140
11.34719 69.039062 1155
11.523752 69.082031 1170
11.570783 69.195312 1185
11.573907 69.296875 1200
11.650156 69.363281 1215
11.593906 69.472656 1230
11.581094 69.554688 1245
11.470157 69.664062 1260
11.515313 69.691406 1275
11.483282 69.746094 1290
11.477187 69.785156 1305
11.441092 69.832031 1320
11.432498 69.859375 1335
11.433592 69.878906 1350
11.449687 69.890625 1365
11.47375 69.894531 1380
11.456719 69.917969 1395
11.388125 69.960938 1410
11.420157 69.953125 1425
11.407189 69.964844 1440
11.397815 69.972656 1455
11.301097 70.019531 1470
11.347816 69.996094 1485
11.300785 70.019531 1500
11.293284 70.019531 1515
17.057034 72.671875 1530
11.335629 75.59375 1545
10.32141 75.976562 1560
9.9132853 76.015625 1575
9.7381306 75.964844 1590
9.6686001 75.847656 1605
10.857507 75.1875 1620
11.60657 74.820312 1635
12.005475 74.660156 1650
12.006255 74.710938 1665
11.945941 74.777344 1680
11.694066 74.925781 1695
11.490473 75.03125 1710
11.129066 75.191406 1725
10.96563 75.242188 1740
10.911411 75.230469 1755
10.731099 75.285156 1770
10.681099 75.265625 1785
10.607193 75.265625 1800
10.515943 75.269531 1815
10.368443 75.304688 1830
10.284535 75.300781 1845
10.258596 75.273438 1860
10.241878 75.242188 1875
10.335471 75.164062 1890
10.305782 75.152344 1905
10.267814 75.148438 1920
10.330314 75.097656 1935
10.275625 75.109375 1950
10.336408 75.066406 1965
10.323752 75.0625 1980
10.335628 75.046875 1995
10.354065 75.03125 2010
10.37219 75.019531 2025
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10.414221 74.996094 2040
10.360158 75.019531 2055
10.313752 75.039062 2070
10.405784 74.992188 2085
10.435815 74.984375 2100
10.484377 74.96875 2115
10.415424 74.992188 2130
10.511332 74.960938 2145
10.395597 75 2160
10.323315 75.023438 2175
10.416549 74.992188 2190
10.416876 74.992188 2205
10.441252 74.984375 2220
10.454705 74.980469 2235
10.46844 74.976562 2250
10.459908 74.980469 2265
3.8027821 73.640625 2280
10.154531 71.453125 2295
11.10886 71.101562 2310
11.195346 71.039062 2325
11.27447 70.984375 2340
11.180533 70.984375 2355
11.240393 70.9375 2370
11.211472 70.917969 2385
11.217472 70.890625 2400
11.263362 70.847656 2415
11.216721 70.839844 2430
11.26786 70.796875 2445
11.306532 70.761719 2460
11.150907 70.789062 2475
11.299783 70.71875 2490
11.325001 70.6875 2505
11.315297 70.671875 2520
11.298094 70.65625 2535
11.264765 70.648438 2550
11.285999 70.621094 2565
11.1735 70.640625 2580
11.350547 70.5625 2595
11.256188 70.578125 2610
11.295939 70.546875 2625
11.237815 70.550781 2640
11.256987 70.527344 2655
11.247987 70.515625 2670
11.449362 70.433594 2685
11.709938 70.335938 2700
11.379985 70.433594 2715
11.176782 70.488281 2730
11.308828 70.429688 2745
11.249249 70.4375 2760
11.146126 70.457031 2775
11.321485 70.386719 2790
11.27386 70.390625 2805
11.181985 70.410156 2820
11.215735 70.386719 2835
11.208329 70.378906 2850
11.220751 70.363281 2865
11.309531 70.324219 2880
11.278781 70.324219 2895
11.26275 70.320312 2910
11.255859 70.3125 2925
11.310985 70.285156 2940
11.273204 70.289062 2955
11.225439 70.296875 2970
11.232236 70.285156 2985
11.447346 70.207031 3000
11.379891 70.222656 3015
11.278314 70.25 3030

11.254875 70.25 3045
11.18775 70.265625 3060
11.127844 70.277344 3075
11.390062 70.183594 3090
11.360158 70.1875 3105
11.273393 70.210938 3120
14.106237 74.355469 3135
9.6614561 75.824219 3150
10.05891 75.667969 3165
10.251426 75.585938 3180
10.054551 75.632812 3195
9.6672697 75.742188 3210
9.738615 75.695312 3225
9.6673174 75.699219 3240
9.5175047 75.726562 3255
9.4079571 75.742188 3270
9.6466913 75.640625 3285
9.3302383 75.726562 3300
9.1526289 75.761719 3315
9.0073633 75.789062 3330
8.9546757 75.78125 3345
9.057333 75.726562 3360
8.7498798 75.804688 3375
8.7167397 75.792969 3390
8.7502108 75.757812 3405
8.5919609 75.789062 3420
8.5757427 75.769531 3435
8.5849771 75.746094 3450
8.548274 75.734375 3465
8.2711964 75.804688 3480
8.4200706 75.730469 3495
8.4058208 75.714844 3510
8.2651482 75.738281 3525
8.2387104 75.726562 3540
8.1336632 75.738281 3555
8.3321323 75.652344 3570
7.936882 75.761719 3585
8.1688204 75.664062 3600
8.2950068 75.601562 3615
8.0660219 75.660156 3630
7.9986162 75.660156 3645
8.2171001 75.570312 3660
8.1520834 75.574219 3675
8.0195694 75.601562 3690
7.9037418 75.621094 3705
7.9938354 75.574219 3720
8.2750387 75.464844 3735
7.8776779 75.582031 3750
8.2981472 75.425781 3765
7.4231787 75.523438 3780
7.5478659 75.226562 3795
9.6380224 74.582031 3810
11.739429 74.320312 3825
11.873022 74.589844 3840
11.363491 74.882812 3855
11.011929 75.023438 3870
10.550678 75.125 3885
10.37818 75.109375 3900
10.50943 75.023438 3915
10.445682 75.03125 3930
10.376309 75.03125 3945
10.573183 74.976562 3960
0.27609348 74.074219 3975
6.1312494 70.890625 3990
11.124375 69.34375 4005
12.321563 69.34375 4020
11.997188 69.742188 4035
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11.493281 69.972656 4050
11.199376 70.054688 4065
11.194689 70.03125 4080
11.305783 69.988281 4095
11.180627 70.03125 4110
11.327346 69.980469 4125
11.17969 70.023438 4140
11.220003 70.007812 4155
11.267346 69.996094 4170
11.250003 70 4185
11.25844 70 4200
11.174534 70.027344 4215
11.216253 70.007812 4230
11.31094 69.984375 4245
11.267815 70 4260
11.204535 70.011719 4275
26.749691 70.945312 4290
11.689221 76.332031 4305
7.8028154 76.671875 4320
10.492035 75.207031 4335
13.066409 74.503906 4350
13.165316 74.734375 4365
12.863441 74.921875 4380
12.371253 75.078125 4395
12.155159 75.097656 4410
11.547659 75.199219 4425
11.145942 75.210938 4440
10.913442 75.164062 4455
10.93313 75.09375 4470
11.035787 75.019531 4485
10.710474 75.089844 4500
10.706255 75.046875 4515
10.585315 75.054688 4530
10.586251 75.023438 4545
10.435314 75.046875 4560
10.515002 75.007812 4575
10.310627 75.054688 4590
10.297503 75.03125 4605
10.347193 75 4620
10.193444 75.039062 4635
10.447037 74.964844 4650
10.438599 74.988281 4665
10.417504 75 4680
10.475628 74.992188 4695
10.409534 75.011719 4710
10.353754 75.007812 4725
10.479378 74.976562 4740
10.509377 74.976562 4755
10.329846 75.027344 4770
10.40719 75 4785
10.472346 74.980469 4800
10.464144 74.972656 4815
10.464379 74.976562 4830
10.521567 74.949219 4845
10.401567 75.027344 4860
10.367348 75.039062 4875
10.397347 75.015625 4890
10.443284 74.984375 4905
10.441409 74.984375 4920
10.434846 74.988281 4935
10.406252 75.007812 4950
10.404141 75.007812 4965
10.421721 74.996094 4980
10.401095 75.007812 4995
10.402032 75.003906 5010
10.420782 74.992188 5025
10.406955 75.003906 5040

10.396641 75.007812 5055
10.431327 74.984375 5070
10.423359 74.992188 5085
10.413047 75 5100
10.473047 74.964844 5115
10.430157 74.996094 5130
10.454299 74.984375 5145
10.491096 74.96875 5160
10.435784 75.003906 5175
10.504925 74.964844 5190
10.463207 75 5205
10.438832 75.011719 5220
10.453597 74.996094 5235
10.458754 74.992188 5250
10.411175 75.019531 5265
10.400394 75.027344 5280
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close all       % Stänger alla öppna figurfönster.
clear all       % Rensar Work Space, där alla variabler sparas.
clc             % Rensar Command Window, där programmen körs.
echo on         % Skriver kod i Command Window.
% ****************************************************************************
% Camilla Olsson
% 2002-11-19
% ****************************************************************************
%
% Det här är ett demoprogram för identifiering av ett systm. I demon visas ett
% exempel där en modell ska skapas av en klarfiltrattank, på PM5, Edet Bruk.
% Se rapporten, avsnitt 3 för mer information om klarfiltrattanken.
%
% Tanken är nivåreglerad, med konstant utflöde och varierande inflöde, reglerad
% med en ventil. Reglerkretsen heter LIC-5008.
%
% Modellen av tanken ska innehålla en insignal, ventilens öppningsläge och en
% utsignal, nivån i tanken.
%
% För dessa identifieringar har två olika mätserier gjorts, datat finns i filerna
% 'data1.txt' och 'data2.txt'. Filerna innehåller två kolumner där den första
% innehåller regulatorns utsignal och den andra nivån i tanken,
% båda med enheten [%]. Under mätningarna har systemet varit öppet, d.v.s.
% regulatorn har varit frånkopplad. Insignalen är en PRBS-signal, se avsnitt 3.3
% i rapporten, d.v.s. den växlar mellan två nivåer.
%
% Ventilens öppningsläge är regulatorns utsignal * 2.
%
% För att få mer information av kommandona, så skriv: help KOMMANDO i
% Command Window.
% ****************************************************************************
%
% Hämtar mätserie 1 från filen 'data1.txt':
%
A1 = load ('data1.txt');   % Lägger filen i A1, som blir en n x 2 matris.
u1 = 2*A1(:,1);            % Första kolumnen läggs i u1, insignalen.
y1 = A1(:,2);              % Andra kolumnen läggs i y1, utsignalen.
%
% Skapar ett ID-objekt (identifieringsobjekt) med insignal,
% utsignal och sampleperiod för att lättare kunna hantera och bearbeta datat.
% Datat kommer från mätserie 1.
% Kommandot IDDATA skapar själva objektet:
data1 = iddata(y1,u1,15);
%
% Dessa kommandon ger in- och utsignal namn och enhet:
data1.OutputName ={'nivå'};
data1.InputName = {'ventilöppning'};
data1.OutputUnit = {'%'};
data1.InputUnit = {'%'};
set(data1,'TimeUnit','s');    % Detta kommando ger tidsskalan enheten sekunder.
%
pause, data1                  % Tryck på en tangent för att se objektet 'data1'.
% ****************************************************************************
%
pause                         % Tryck en tangent för att gå vidare.
% ****************************************************************************
% Genom att plotta mätdatat kan man upptäcka bra och dåliga datasekvenser.
% De dåliga ska plockas bort, för de har en negativ inverkan på modellbyggandet.
% De kan komma sig av t.ex. brus i mätningen. Nedan plottas
% ventilens öppningsläge resp. nivån i var sitt diagramfönster i grafen:
%
pause, subplot(2,1,1)         % Tryck en tangent för att plotta mätdata.
% ****************************************************************************
%
% Skapar en tidsvektor lika långs som insignalen och utsignalen.
t1=[0:15:(length(u1)-1)*15];
plot(t1,y1)                   % Plottar utsignalen.
axis([0 max(t1) 40 90])       % Sätter område på x-och y-axeln för utsignalen.
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% Sätter rubrik på grafen. Placeras här för att den ska gälla båda fönstren:
title('Plot av mätserie 1')
ylabel('Nivå [%]')           % Ger y-axeln namn i det övre fönstret.
subplot(2,1,2)
plot(t1,u1)                  % Plottar insignalen.
axis([0 max(t1) 15 25])      % Sätter området på x-och y-axeln för insignalen.
% Ger x-axeln namn i det undre fönstret. Gemensam för hela grafen:
xlabel('t [s]')
ylabel('Ventilens öppning [%]')  % Ger y-axeln namn i det undre fönstret.
%
pause                        % Tryck valfri tangent för att gå vidare.
% ****************************************************************************
%
% Hämtar mätserie 1 från filen 'data2.txt':
A2 = load ('data2.txt');     % Lägger filen i A2, som blir en n x 2 matris.
u2 = 2*A2(:,1);              % Första kolumnen läggs i u2, insignalen.
y2 = A2(:,2);                % Andra kolumnen läggs i y2, utsignalen.
%
% Skapar idobjektet 'data2', med mätserie 2, med samma namn och
% enheter som objektet 'data';
data2 = iddata(y2,u2,15);
data2.OutputName ={'nivå'};
data2.InputName = {'ventilöppning'};
data2.OutputUnit = {'%'};
data2.InputUnit = {'%'};
set(data2,'TimeUnit','s');
%
pause, data2                  % Tryck på en tangent för att se objektet 'data2'.
% ****************************************************************************
%
pause                         % Tryck en tangent för att plotta mätdata.
% ****************************************************************************
%
% Skapar en tidsvektor lika långs som insignalen och utsignalen:
t2=[0:15:(length(u2)-1)*15];
figure; subplot(2,1,1)
plot(t2,y2)                   % Plottar utsignalen.
axis([0 max(t2) 40 90])       % Sätter området på x-och y-axeln för utsignalen.
% Sätter rubrik på grafen. Placeras här för att den ska gälla båda fönstren:
title('Plot av mätserie 2')
ylabel('Nivå [%]')            % Ger y-axeln namn i det övre fönstret.
subplot(2,1,2)
plot(t2,u2)                   % Plottar insignalen.
axis([0 max(t2) 15 25])       % Sätter området på x- och y-axeln för insignalen.
% Ger x-axeln namn i det undre fönstret. Gemensam för hela grafen:
xlabel('t [s]')
ylabel('Ventilens öppning [%]')  % Ger y-axeln namn i det undre fönstret.
%
pause                            % Tryck valfri tangent för att gå vidare.
% ****************************************************************************
%
% Väljer ut data ur mätserie 1 till estimering (framtagning) av modeller.
% Alla data är godkända att använda:
ze = data1 ;
% Medelvärdet måste subtraheras ur mätserien innan den kan användas:
ze = detrend(ze);
plot(ze)            % Plottar in- och utsignal i idobjektet 'ze'.
% Placera textrutan i grafen:
gtext('Estimeringsdata, från mätserie 1')
%
pause               % Tryck valfri tangent för att gå vidare.
% ****************************************************************************
%
% Väljer ut data ur mätserie 2 för validering (godkännande) av modellerna.
% De sista värdena, från och med tiden ca 3300s väljs bort, eftersom regulatorn
% då är inkopplad:
zv = data2(1:200);
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zv = detrend(zv);
figure
plot(zv)
% Placera textrutan i grafen:
gtext('Valideringsdata, från mätserie 2')
%
% Om man jämför de två olika mätserierna kan man se att de arbetar på olika
% stationär nivå, nivån stiger och sjunker olika fort för de två mätserierna,
% vilket kan bero på att variationer i inflödets tryck.
%
% Att nivån sjunker snabbare än den stiger beror på att tankens utflöde inte är
% centrerat mellan insignalens (ventilens öppning) två nivåer.
%
pause               % Tryck valfri tangent för att gå vidare.
% ****************************************************************************
%
% Mätdatat ur serie 1 analyseras först med Ickeparametriska metoder för att ge
% en uppfattning om t.ex. vilka tidskonstar, dödtider och förstärkning systemet
% har, se avsnitt 3.4  rapporten.
%
% Analyser med Icke-parametriska metoder kan göras genom att studera en graf
% av mätdatat. Eftersom insignalen i mätserien är en PRBS-signal är utsignalen
% en följd av stegsvar. Genom att studera dessa två mätserierna, ser man att
% nivån i tanken ökar då inflödet i tanken är större än utflödet.
%
pause               % Tryck en tangent för att visa ett stegsvar, en sekvens
                    % ur mätserie 2.
% ****************************************************************************
%
figure;subplot(2,1,1);
plot(t2,y2)
title('Stegsvar, taget ur mätserie 2')
axis([1300 1450 40 90])
ylabel('Nivå [%]')
grid on
subplot(2,1,2)
plot(t2,u2)
axis([1300 1450 15 25])
ylabel('Ventilens öppning [%]')
xlabel('t [s]')
grid on
%
% Man kan se ur stegsvaret att det tar en stund för systemet att reagera,
% ca 1 sampel, 15 s. Denna information ska användas i skapandet av modellerna.
% Detta beror på att skillnaden mellan in- och utflöde måste bli positiv innan
% systemet reagerar. Man kan också se att systemet reagerar relativt långsamt.
%
pause               % Tryck en tangent för att gå vidare.
% ****************************************************************************
%
% Ett impulssvar, systemets utsignal vid en insignal vid tiden t=0 skapas nedan
% med hjälp av korrelationsanalys, som visar vilket samband det råder mellan
% nuvarande utsignal och utsignalen i tidigare sampel:
%
pause, figure         % Tryck en tangent för att plotta impulssvaret.
% ****************************************************************************
%
% Korrelationen är gjord med 250 sampel och förvitas först med ett
% 10-ordningens filter:
IR = cra(ze,250,10);
%
% Vilka slutsatser kan dras av impulssvaret ?
pause       % Tryck valfri tangent för att gå vidare.
% ****************************************************************************
%
% Impulssvaret visade att systemet först är 0 och växer sedan mot 0.005 för
% att till sist avta mot noll igen. Ett integrerande system har ett impulssvar
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% som är en konstant, systemets förstärkning. Ett system som växer mot en
% konstant indikerar ett system med en tidskonstant. I figur nr 4 kan man ana
% en lätt böj innan nivån stiger med en rät linje. Detta visar att det finns en
% tidskonstant. Avtagningen mot 0 kan bero på felaktiga mätdata.
%
% Om man tittar på graferna med estimerings- och valideringsdata,
% kan man se att nivån i tanken stiger vid en stegformad förändring av inflödet.
% Därför kallas den denna process för integrerande. Vid en konstant insignal,
% ökar utsignalen linjärt (om insignalen ligger inom det linjära området).
% Detta är logiskt, om inflödet är större än det konstanta utflödet i tanken,
% kommer nivån att stiga, och tvärtom.
%
% Med kommandot STEP görs ett stegsvar på estimeringsdata, 'ze' och
% valideringsdata, 'zv':
%
pause, step(ze,zv,'-','sd',3)  % Visar stegsvaret med standardavvikelsen 3.
% ****************************************************************************
%
gtext('ze,"-" zv, "."')        % Placera textrutan i grafens övre vänstra hörn.
%
% De två stegsvaren skiljer sig kraftigt åt. Detta kan bero på att det inte är
% en helt korrekt PRBS-signal som skickas in i systemet (insignalen ska
% egentligen vara lika mycket hög som låg). De kan också bero på som ovan nämnt
% att de arbetar på olika stationär nivå.
%
% En Ickeparametrisk analys av systemet kan också göras i frekvensplanet,
% spektralanalys. Systemets egenskaper för olika insignaler eller
% störsignalers frekvenser undersöks då. Det är systemets överföringsfunktion,
% förhållandet mellan ut- och insignal som studeras:
%
pause, gs = spa(ze)      % Kommandot SPA gör en spektralanalys.
%
% Spektralanalysen redovisas i ett Bodediagram, som visar systemets amplitud
% vid olika frekvenser i det översta fönstret och dess fas vid olika frekvenser
% i det understa:
%
pause, figure            % Tryck en tangent för rita ett bodediagram.
% ****************************************************************************
%
bode(gs)
% Det är ganska mycket rippel i de övre frekvenserna, vilket en spektralanalys
% ger.
%
pause                    % Tryck valfri tangent för att gå vidare.
% ****************************************************************************
%
% Skapar en State-space modell (tillståndsmodell) med Prediction Error Method
% och automatiskt val av ordning. Detta är den enklaste modellen man kan göra,
% se avsnitt 3.6.2 i raporten:
%
pause, mPEM = pem(ze);   % Tryck en tangent för att visa modellen.
% ****************************************************************************
%
mPEM
%
pause, bode(gs,mPEM)     % Tryck en tangent för att visa bodediagram för
                         % 'mPEM' och 'gs'.
% ****************************************************************************
%
legend('gs','mPEM')      % Visar en benämning för de olika kurvorna i grafen.
%
% Det finns flera s.k konfektionsmodeller som kan väljas efter vilken sorts
% data som används för att skapa modellen. Beteckningarna 'na', 'nb', 'nc',
% 'nd', och 'nf' är den ordning på polynomen, som beskrivs i rapporten i
% avsnitt 3.2.2. 'nk' är systemets dödtid.
%
% Det behöver testas flera olika ordningar på polynomen för att hitta rätt
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% modell.
% När modellen skapas beräknas ett FPE-värde. FPE visar hur stort felet skattas
% att bli då modellen jämförs med en färsk datamängd, se avsnitt 3.8 i rapporten.
% Studera gärna FPE-värdet för varje modell. Den modell som har det lägsta
% FPE-värdet är bäst.
% Nedan skapas några olika sorters konfektionsmodeller. Dessa presenteras på
% olika sätt med t.ex. stegsvar, bodediagram och plot av poler och nollställen.
%
pause                     % Tryck en tangent för att gå vidare.
% ****************************************************************************
%
% Skapar en ARX modell;
mARX = arx(ze,'na',5,'nb',6,'nk',1);
%
pause, mARX               % Tryck en tangent för att visa modellen.
% ****************************************************************************
%
pause                     % Tryck en tangent för att gå vidare.
% ****************************************************************************
%
% Skapar en Output-Error modell:
%
% Tryck en tangent för att visa modellen:
%
pause, mOE1 = OE(ze,'nb',4,'nf',7,'nk',1);
% ****************************************************************************
%
mOE1
%
% Modellens överföringsfunktion, förskjutningsoperatorn q ersätts med z:
tf(mOE1)
%
% Tryck valfri tangent för att visa poler (kryssen) och nollställen (ringarna)
% i z-planet för modellen mOE:
%
pause, figure; zpplot(mOE1)  % Tryck en tangent för att rita modellens poler
                    % och nollställen.
% ****************************************************************************
%
% Kryssen visar modellens poler och nollorna nollställena. Polerna är de z då
% nämnarpolynomet är 0 och nollställena de z då täljarpolynomet är 0.
% Placera in textrutan i grafen, i vänstra hörnet av diagramfönstret,
% ovanför rubriken:
gtext('Plot av poler och nollställen i z-planet för modellen "mOE"')
%
% Eftersom alla poler ligger innanför cirkeln, enhetscirkeln,
% är systemet stabilt.
%
% Den pol som har koordinaten [1,0] indikerar att systemet är integrerande.
% Denna pol har ett nollställe med samma koordinat.
%
% Det finns ytterligare en pol och ett nollställe som ligger på samma
% koordinater. Detta indikerar att modellens ordning kan minskas i B- och F-
% polynomet.
% Titta också på FPE-värdet för modellen. Det är ganska högt.
%
% Gör om modellen med en lägre ordning i B- och F-polynomet.
%
pause, mOE = OE(ze,'nb',3,'nf',6,'nk',1)
% ****************************************************************************
%
% Tryck en tangent för att titta igen på z-plotten och på modellens FPE-värdet:
%
pause, figure;zpplot(mOE)
% ****************************************************************************
%
% FPE- värdet har minskat till hälften för modellen 'mOE'.
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%
% Tryck en tangent för att visa ett stegsvar för ARX-modellen och en OE-modellen:
%
pause, figure
% ****************************************************************************
%
step(mARX,mOE,5000)
% Detta visar att modellen Output Error modellen växer mot oändligheten medans
% ARX-modellen så småningom planar ut.
%
pause, bode(mARX,mOE)    % Tryck en tangent för att visa bodediagram för
                         % 'mARX' och 'mOE'.
% ****************************************************************************
%
legend('mARX','mOE')
%
pause                    % Tryck valfri tangent för att gå vidare
%
% Skapar en ARMAX modell. Tryck en tangent för att visa modellen:
pause, mARMAX=armax(ze,'na',2,'nb',6,'nc',2,'nk',1)
% ****************************************************************************
%
mARMAX
%
% Skapar en Box Jenkins modell;
% Tryck en tangent för att visa modellen:
pause, mBJ = bj(ze,'nb',2,'nc',5,'nd',2,'nf',1,'nk',1)
% ****************************************************************************
%
mBJ
%
pause                     % Tryck valfri tangent för att gå vidare
% ****************************************************************************
%
bode(mARMAX,mBJ,gs)       % Ritning av bodediagram för några av modellerna.
legend('mARMAX','mBJ','gs')
%
pause                     % Tryck valfri tangent för att gå vidare
% ****************************************************************************
%
% Visar stegsvar för tillståndsmodellen 'mPEM' med insignal från 0 till 1 och
% 5000 sampel:
figure; step(mPEM,5000)
%
pause                     % Tryck valfri tangent för att gå vidare
% ****************************************************************************
%
% Stegsvar i 5000 sampel för modellerna ARX, ARMAX, OE och BJ:
step(mARX,mARMAX, mOE, mBJ, 5000)
legend('mARX','mARMAX','mOE','mBJ')
%
pause                     % Tryck valfri tangent för att gå vidare
% ****************************************************************************
%
% När modellerna är skapta ska de valideras, godkännas för att se om de
% överhuvudtaget går att använda på den aktuella processen. Detta kan man göra
% genom att jämföra FPE, Final Prediction Error, som beräknas då modellen skapas,
% skriv modellnamnet, t.ex. 'mARX' i Comman Window, så visas detta.
%
% Med kommandot COMPARE kan man jämföra modellen med en färsk dataserie. Då får
% man ett procenttal som anger hur väl modellen och mätdatat passar ihop.
% Ibland är procenttalet högre för en modell, jämfört med en annan, då dess FPE
% är lägre. Använd då alternativa valideringsmetoder. Nedan visas ett sådant
% exempel. Välj den modell med det högre procenttalet om andra metoder inte kan
% ge något svar.
%
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% Genom att studera stegsvar och bodediagram för mätdata och modeller fås också %
% en god uppfattning om hur användbar den är.
%
% Tryck en tangent för att jämföra några modeller med mätdata:
%
pause, figure
% ****************************************************************************
%
compare(zv,mPEM,mARX,mARMAX)
%
pause, figure              % Tryck en tangent för att se fler jämförelser.
% ****************************************************************************
%
compare(zv,mOE1,mOE,mBJ)
%
% Titta på procentalet för OE-modellerna. Det har sjunkit några hundradelar,
% trots att FPE- värdet har minskat till ca hälften av det gamla värdet.
%
pause                       % Tryck en tangent för att gå vidare.
% ****************************************************************************
%
% En modell kan passa riktigt dåligt, exempelvis då dödtiden inte är korrekt.
pause, figure               % Tryck en tangent för att se en sådan modell.
% ****************************************************************************
%
mARXt = arx(ze,[5 6 2])
compare(zv,mARXt)
% Modellen är dessutom instabil. Observera dock att FPE- värdet är relativt bra.
%
% Man kan också validera en modell genom att göra en residualanalys, analys av
% skillnaden mellan uppmätt utsignal och modellens utsignal, se avsnitt 3.8 i
% rapporten.
%
% Tryck en tangent för att se en residualanalys av Output Error modellen:
%
pause, figure
% ****************************************************************************
%
resid(zv,mOE)
% Placera textrutan i grafen övre vänstra hörn:
gtext('Residualanalys för modellen "mOE"')
%
% Det gulmarkerade området är ett 99%-igt konfidensintervall. Som det syns
% i grafen är korrelationen mellan residualerna väldigt dålig. Detta gör den
% här modellen dålig.
pause, figure           % Titta istället på residualanalysen för ARX-modellen.
% ****************************************************************************
%
resid(mARX,zv)
% Placera textrutan i grafen övre vänstra hörn:
gtext('Residualanalys för modellen "mARX"')
% Den har mycket bättre korrelation för residualerna.
%
pause, figure           % Titta nu på residualanalysen för BJ-modellen.
% ****************************************************************************
%
resid(mBJ,zv)
% Placera textrutan i grafen övre vänstra hörn:
gtext('Residualanalys för modellen "mBJ"')
%
% Titta också på residualanalysen för Tillståndsmodellen:
%
pause, figure
% ****************************************************************************
%
resid(mPEM,zv)
% Placera textrutan i grafen övre vänstra hörn:
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gtext('Residualanalys för modellen "mPEM"')
%
pause, figure           % Titta också på residualanalysen för ARMAX-modellen.
% ****************************************************************************
%
resid(mARMAX,zv)
% Placera textrutan i grafen övre vänstra hörn:
gtext('Residualanalys för modellen "mARMAX"')
%
% Modellen 'mBJ' är den i avseende på residualerna bäst korrellerade modellen.
% Kontrollera gärna själv. Visserligen är tillståndsmodellen 'mPEM' också
% väl korrellerad, men den är sämre korrelerad mellan insignalen och
% residualerna. Modellen 'mARMAX' har visserligen fler värden inom
% konfidensintervallet, men de är däremot större än för 'mPEM' och 'mBJ'.
% BJ-modellen har näst bäst procenttal efter OE-modellen, men har bättre
% FPE-värde. Det är också den optimala modellen, eftersom den behandlar
% störningsdynamiken för sig.
%
pause                   % Tryck en tangent för att gå vidare.
% ****************************************************************************
%
% Systemet kan också modelleras med en passande överföringsfunktion som är
% framtagen genom testning ( Try and Error). Den modellen ser ut så här:
s = tf('s');
K = 0.0065;             % Detta är systemets förstärkning.
GC = K/(s*(s+0.85))
% 'GC' är en tidskontinuerlig överföringsfunktionen för en integrerande
% process med en tidskonstant.
%
% Transformerar 'GC' till en diskret överföringsfunktion med
% metoden 'nollte' ordningens hållkrets:
GD = c2d(GC,15)
%
% En bit av insignalen i valideringsdatat, 'zv', används för att simulera
% en signalsekvens med modellen 'G':
us = detrend(u2(80:197))';
ys = detrend(y2(80:197))';
t = [0:15:1755];        % Skapar en tidsvektor.
y3 = lsim(GD,us,t);     % Simulerar stegsvaret.
% Kompenserar för att utgångsläget inte är lika för modellen och experimentet:
y3=y3+(ys(11)-y3(11));
% Tryck en tangent för att rita stegsvaret med markerad nivå för full tank:
%
pause, figure
% ****************************************************************************
%
plot(t,y3,t,ys,'r')
title('Simulering av "GD" med insignal som sekvens ur zv ')
legend('simulerad utsignal','verklig utsignal')
xlabel('t [s]')
ylabel('Nivå [%]')
% Placera textrutan i diagrammet:
gtext('OBS! Medelvärdet är bortaget i signalerna')
%
pause                   % Tryck en tangent för att gå vidare.
% ****************************************************************************
%
% % Nedan presenteras den bästa modellen, Box Jenkins.
%
% Detta transformerar modellen till en tidsdiskret överföringsfunktion.
% Observera att täljaren och nämnaren för överföringsfunktionen från insignal
% till utsignal inte stämmer med de utsatta parametrarna.
% Detta beror på systemets dödtid:
tf(mBJ)
pause                   % Tryck en tangent för att gå vidare.
% ****************************************************************************
%
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% Presenterar modellens poler och nollställen. Det finns inga nollställen:
[P, Z] = pzmap(tf(mBJ))
%
pause                   % Tryck en tangent för att gå vidare.
% ****************************************************************************
%
figure; zpplot(mBJ)     % Plottar polerna och nollställena.
%
% Tryck en tangent för att plotta ett stegsvar med 50000 sampel med
% insignal från 0 till 1:
%
pause, figure
% ****************************************************************************
%
step(mBJ,50000)
%
% Stegsvaret klingar som man kan se ut efter ca 104 timmar.
%
pause                   % Tryck en tangent för att gå vidare.
% ****************************************************************************
%
% Stegsvaret visar ett integrerande system, p.g.a oändlig stigning,
% precis som tidigare konstaterats.
%
% Tryck en tangent för att visa bodediagrammet för Box Jenkins och
% spektralanalysen:
%
pause
% ****************************************************************************
%
figure; bode(gs,mBJ)
legend('gs','mBJ')
pause                   % Tryck en tangent för att gå vidare.
% ****************************************************************************
%
% Det tar lång tid att bli en bra modellbyggare och kräver också en hel del
% kunskap om processen. Det är i slutändan verkligheten som bestämmer.
% En modell som talar emot det verkliga systemet helt och hållet ska man vara
% på sin vakt mot.
%
% Pröva nu själv att identifiera ett system
% Lycka Till !!!
%
echo off    % Avslutar skrivning av kod i Command Window.
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close all       % Stänger alla öppna figurfönster.
clear all       % Rensar Work Space, där alla variabler sparas.
clc             % Rensar Command Window, där programmen körs.
echo on         % Skriver kod i Command Window.
% *************************************************************************
% Camilla Olsson
% 2002-12-16
% *************************************************************************
%
% Detta är en simulering med en skräddarsydd modell med konstant utflöde och
% varierande inflöde för nivåreglerkretsen LIC-5008 i klarfiltrattanken PM5.
%
% Modellen ser ut så här:
% nivån = (inflöde-utflöde)*t/(A*H), där t, [s], är den gångna tiden i
% simuleringen.Insignalerna som modellen simuleras med kommer från mätserie1
% och 2, där nivån i tanken registrerats vid olika regulatorutsignaler,
% då utsignalen från regulatorn styrts manuellt.
% *************************************************************************
%
% Nivåns förändring i tiden är förutom ventilläget beroende av
% trycket i röret, även om tryckändringarna är små, vilket bestäms av nivån
% i bakvattenfiltret, där vattnet i tanken kommer ifrån. Detta behandlas
% som en multiplicering av en konstant, k1 och k2:
%
U = 0.1610;         % Max inflöde, [m^3/s].
Q = 0.0322;         % Konstant utflöde [m^3/s].
H = 2;              % Max nivå [m].
A = 6.4458;         % Tankens area [m^2].
k1 = 0.91;          % Kompensering för trycket med insignal från mätserie 1.
k2 = 0.96;          % Kompensering för trycket med insignal från mätserie 2.
%
pause               % Tryck en tangent för att gå vidare.
% ****************************************************************************
%
% Sambandet dh/dt=[(U*ventil*2*0.01-Q)/(A*H)]*100 formas
% i filen 'klarfiltrattank1.mdl'.
%
A1 = load ('data1.txt');          % Lägger filen i A1, som blir en n x 2 matris.
u1 = A1(:,1);                     % Första kolumnen läggs i u1, insignalen.
y1 = A1(:,2);                     % Andra kolumnen läggs i y1, utsignalen.
%
% Skapar en insignal till simulinkfilen bestående av en tidsvektor
% och insignalen från mätserie 1:
n1 = length(u1);                  % Antal värden i insignalen.
t1 = [0:15:((n1-1)*15)]';
simin1 = [t1 u1];
%
pause                             % Tryck en tangent för att gå vidare.
% ****************************************************************************
%
A2 = load ('data2.txt');          % Lägger filen i A2, som blir en n x 2 matris.
u2 = A2(1:220,1);                 % Första kolumnen läggs i u2, insignalen.
y2 = A2(1:220,2);                 % Andra kolumnen läggs i y2, utsignalen.
%
% Skapar en insignal till simulinkfilen  bestående av en tidsvektor
% och en sekvens ur insignalen från mätserie 2:
n2 = length(u2);                  % Antal värden i insignalen.
t2 = [0:15:(n2-1)*15]';
simin2 = [t2 u2];
%
pause                   % Tryck en tangent för att gå vidare.
% ****************************************************************************
%
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% Exekverar simuleringen med den skräddarsydda modellen
% i filen 'klarfiltrattank1.mdl' med de olika ventillägena för inflödet av
% bakvatten i mätserie 1 och 2:
%
[t x h] = sim('formel_tank');  % Utför simuleringen.
%
pause                   % Tryck en tangent för att gå vidare.
% ****************************************************************************
%
% Plottar den simulerade nivån, insignalen, den uppmätta nivån, samt då
% tanken är full vid 100% med insignal från mätserie1:
figure
plot(t,h(:,1),t,h(:,2),t1,y1,'-.',t,100,'o')
axis([0 max(t1) 0 120])
grid on
legend('Simulerad nivå','Insignal','Uppmätt nivå','Tanken är full')
title('Simulering av nivån i klarfiltrattanken insignal från mätserie 1')
ylabel('h [%]')
xlabel('t [s]')
%
pause                   % Tryck en tangent för att gå vidare.
% ****************************************************************************
%
% Plottar den simulerade nivån, insignalen, den uppmätta nivån, samt då tanken
% är full vid 100% med en insignalsekvens från mätserie2:
figure
plot(t,h(:,3),t,h(:,4),t2,y2,'-.',t,100,'o')
axis([0 max(t2) 0 120])
grid on
legend('Simulerad nivå','Insignal','Uppmätt nivå','Tanken är full')
title('Simulering av nivån i klarfiltrattanken insignal från mätserie 2')
ylabel('h [%]')
xlabel('t [s]')
%
% Alla data angående tanken är grovt uppmätta och beräknade. Simuleringararna
% kan ge bättre resultat med bättre data.
%
echo off    % Avslutar skrivning av kod i Command Window.
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close all       % Stänger alla öppna figurfönster.
clear all       % Rensar Work Space, där alla variabler sparas.
clc             % Rensar Command Window, där programmen körs.
echo on         % Skriver kod i Command Window.
% ****************************************************************************
% Camilla Olsson
% 2002-11-25
% ****************************************************************************
%
% Det här är ett program för simulering av en klarfiltrattank på PM5
% nivåreglerkrets LIC-5008, där tanken är identifierad med den bästa modellen
% som bestämdes i programmet 'Identifiering.m'. Modellen är av typ
% Box Jenkins, med parametrar 'nb'=2,'nc'=5,'nd'=2,'nf'=1 och 'nk'=1.
%
% Samma mätserier som användes till framtagning av modeller har använts till
% simuleringarna. Data finns i filerna 'data1.txt' och data2.txt',
% regulatorns utsignal och nivån i tanken i enheten [%].
%
% OBSERVERA! Insignalen till modellen är ventilens öppningsläge,
% som är regulatorns utsignal * 2. Den kompenseras ibland för att motverka
% störningar,troligtvis variationer i inflödets tryck.
%
% För att få mer information av kommandona, så skriv: help KOMMANDO i
% Command Window.
% ****************************************************************************
%
% Hämtar data ur mätserie 1:
A1 = load ('data1.txt');
u1 = 2*A1(:,1);
y1 = A1(:,2);
%
% Skapar ett ID-objekt (identifieringsobjekt) med utsignal, insignal,
% och sampleperiod för att lättare kunna hantera och bearbeta datat.
% Datat kommer från mätserie 1.
% Kommandot IDDATA skapar själva objektet:
data1 = iddata(y1,u1,15);
%
% Dessa kommandon ger in- och utsignal namn och enhet:
data1.OutputName ={'nivå'};
data1.InputName = {'ventilöppning'};
data1.OutputUnit = {'%'};
data1.InputUnit = {'%'};
set(data1,'TimeUnit','s'); % Detta kommando ger tidsskalan enheten sekunder.
%
pause                      % Tryck en tangent för att gå vidare.
% ****************************************************************************
%
% Väljer ut data för framtagning av modell, alla sampel i objektet 'data1'
% används:
ze = data1;
%
% Man måste ta bort medelvärdet ur mätserien innan den kan användas:
ze = detrend(ze);
%
pause                      % Tryck en tangent för att gå vidare.
% ****************************************************************************
%
% Skapar en modell av typ Box-Jenkins:
mBJ = bj(ze,'nb',2,'nc',5,'nd',2,'nf',1,'nk',1)
%
pause                      % Tryck en tangent för att gå vidare.
% ****************************************************************************
%
% De första 220 samplen i den 2:a mätserien är värden då regulatorn är
% urkopplad. Dessa används till simuleringen:
A2 = load('data2.txt');
u2 = 2*A2(1:220,1);
y2 = A2(1:220,2);
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%
% Skapar en tidsvektor med lika många sampel som in-och utsignal i mätserie1:
t1 = [0:15:260*15]';
% Skapar en insignal med tidsvektorn 't1' och en insignalsekvens ur mätserie1:
simin1 = [t1 u1];
% Skapar en tidsvektor med lika många sampel som in-och utsignal i mätserie2:
t2=[0:15:220*15-15]';
% Skapar en insignal med tidsvektorn 't2' och en insignalsekvens ur mätserie2:
simin2 = [t2 u2];
%
pause                      % Tryck en tangent för att gå vidare.
% ****************************************************************************
%
% I simuleringarna används modellen 'mBJ' som en tillståndsmodell. Eftersom
% modellen 'mBJ' inte är det, konverteras den till en sådan:
% Kommandot SSDATA plockar ut matriserna a,b,c,d ur en tillståndsmodell.
[a b c d] = ssdata(mBJ);
%
pause                      % Tryck en tangent för att gå vidare.
% ****************************************************************************
%
% Utför simulering:
[t x h] = sim('modellBJ_tank');
%
pause                      % Tryck en tangent för att gå vidare.
% ****************************************************************************
%
% Plottar den simulerade nivån, insignalen, den uppmätta nivån, samt
% då tanken är full (vid 100%) med en insignalsekvens från mätserie1:
figure
plot(t,h(:,1),'-.',t,h(:,4),t1,y1,t,100,'*')
axis([0 max(t2) 0 120])
grid on
legend('Simulerad nivå','Insignal','Uppmätt nivå','Tanken är full')
title('Simulering av nivån i klarfiltrattanken insignal från mätserie 1')
ylabel('h [%]')
xlabel('t [s]')
%
% Den här simuleringen kan ge bättre resultat om utflödet beräknas exakt,
% och då inflödet kompenseras på rätt sätt. Eftersom modellen är skapt
% med dessa mätdata borde simuleringen och uppmätt värde stämma överens väldigt
% bra.
%
pause                      % Tryck en tangent för att gå vidare.
% ****************************************************************************
%
% Plottar den simulerade nivån, insignalen, den uppmätta nivån, samt
% då tanken är full (vid 100%) med en insignalsekvens från mätserie2:
figure
plot(t,h(:,2),'-.',t,h(:,5),t2,y2,t,100,'*')
axis([0 max(t2) 0 120])
grid on
legend('Simulerad nivå','Insignal','Uppmätt nivå','Tanken är full')
title('Simulering av nivån i klarfiltrattanken insignal från mätserie 2')
ylabel('h [%]')
xlabel('t [s]')
%
% Den här simuleringen visar ett väldigt bra resultat, med en utsignal
% lika grovt beräknad som i simuleringarna med mätserie 1.
%
pause                      % Tryck en tangent för att gå vidare.
% ****************************************************************************
%
% Plottar den simulerade nivån, insignalen, den uppmätta nivån, samt
% då tanken är full(vid 100%) vid ett stegsvar:
figure
plot(t,h(:,3),'-.',t,h(:,6),t,100,'*')
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axis([0 500 0 120])
grid on
legend('Simulerad nivå från','Insignal','Tanken är full')
title('Stegsvar')
ylabel('h [%]')
xlabel('t [s]')
%
% Ventilen till inflödet är olinear och därför kan ett sådant här stegsvar
% inte göras, utan att känna till ventilens karaktäristik. Stegsvaret är
% lineart.
%
echo off    % Avslutar skrivning av kod i Command Window.
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close all       % Stänger alla öppna figurfönster.
clear all       % Rensar Work Space, där alla variabler sparas.
clc             % Rensar Command Window, där programmen körs.
echo on         % Skriver kod i Command Window.
% ****************************************************************************
% Camilla Olsson
% 2002-11-19
% ****************************************************************************
%
% Det här är en simulering av krets LIC-5008 med olika parametrar på regulatorn.
% Modellen Box Jenkins,framtagen ur programmet 'Identifiering.m' som modell av
% klarfiltrattanken på PM5. Den skapas igen i detta program med samma
% mätdata och parametrar.
% ****************************************************************************
%
% Filen 'reglertest.txt' innehåller nivån i tanken vid olika inställningar av
% regulatorn då börvärdet varieras mellan 75 och 70%:
Am = load('data3.txt');
um = 2*Am(:,1);
ym = Am(:,2);
tm = Am(:,3);
pause                         % Tryck en tangent för att gå vidare.
% ****************************************************************************
%
% Hämtar data ur mätserie 1:
A1 = load ('data1.txt');
u1 = A1(:,1);
y1 = A1(:,2);
%
% Skapar ett idobjekt (identifieringsobjekt) med insignal,
% utsignal och sampleperiod för att lättare kunna hantera och bearbeta datat.
% Datat kommer från mätserie 1.
% Kommandot IDDATA skapar själva objektet:
data1 = iddata(y1,u1,15);
%
% Dessa kommandon ger in- och utsignal namn och enhet:
data1.OutputName = {'nivå'};
data1.InputName = {'utsignal regulator'};
data1.OutputUnit = {'%'};
data1.InputUnit = {'%'};
set(data1,'TimeUnit','s'); % Detta kommando ger tidsskalan enheten sekunder.
%
pause                         % Tryck en tangent för att gå vidare.
% ****************************************************************************
%
% Väljer ut data för framtagning av modell:
ze = data1;
%
% Borttagning av medelvärdet ur mätserien innan den kan användas:
ze = detrend(ze);
%
pause                         % Tryck en tangent för att gå vidare.
% ****************************************************************************
%
% Skapar modellen Box-Jenkins:
mBJ = bj(ze,'nb',2,'nc',5,'nd',2,'nf',1,'nk',1)
%
% I simuleringarna behöver modellen 'mBJ' vara en tillståndsmodell, eftersom
% modellen 'mBJ' inte är det, konverteras den till en sådan:
% Kommandot SSDATA plockar ut matriserna a,b,c,d ur en tillståndsmodell.
[a b c d] = ssdata(mBJ);
%
pause                         % Tryck en tangent för att utföra simuleringen.
% ****************************************************************************
%
% Simulerar reglerkretsarna i filen 'regulatorer.mdl':
[t x h] = sim('regulatorer');
%
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pause                         % Tryck en tangent för att gå vidare.
% ****************************************************************************
%
% Nedan plottas den uppmätta nivån i tanken samt den simulerade nivån.
% Den uppmätta nivån tas ur den sekvens ur matrisen 'ym' som svarar mot
% respektive regulatorinställningar:
%
% Den här grafen har regulatorinställningarna: K=1.5, Ti=50s:
figure
plot(tm(1:67),ym(1:67),t,h(:,1),'-.',t,h(:,5),'.')
title('Regulatorinställningar K=1.5, Ti=50s')
legend('Uppmätt utsignal','Simulerad utsignal','Regulatorns börvärde')
xlabel('t [s]')
ylabel('[%]')
grid on
%
pause                         % Tryck en tangent för att gå vidare.
% ****************************************************************************
%
% Den här grafen har regulatorinställningarna: K=2, Ti=100s:
figure
plot(tm(1:75),ym(67:141),t,h(:,2),'-.',t,h(:,6),'.')
title('Regulatorinställningar K=2, Ti=100s')
legend('Uppmätt utsignal','Simulerad utsignal','Regulatorns börvärde')
xlabel('t [s]')
ylabel('[%]')
grid on
%
pause                         % Tryck en tangent för att gå vidare.
% ****************************************************************************
%
% Den här grafen har regulatorinställningarna: K=3, Ti=25s:
figure
plot(tm(1:69),ym(253:321),t,h(:,4),'-.',t,h(:,8),'.')
title('Regulatorinställningar K=3, Ti=25s')
legend('Uppmätt utsignal','Simulerad utsignal','Regulatorns börvärde')
xlabel('t [s]')
ylabel('[%]')
grid on
%
pause                         % Tryck en tangent för att gå vidare.
% ****************************************************************************
%
% Det kan vara intressant att se ventilens (styrdonets) aktivitet.
%
% Den här grafen visar ventilens öppning vid mätningarna och simuleringarna med
% regulatorinställningarna K=1.5 och Ti=50s:
figure
plot(t,h(:,9),'-.',tm(1:67),um(1:67))
title('Ventilens öppning vid regulatorinställningarna K=1.5 och Ti=50s')
legend('Simulerad öppning','Verklig öppning')
axis([0 1000 -50 50])         % Bestämmer axeldimentionen.
xlabel('t [s]')
ylabel('[%]')
grid on
%
pause                         % Tryck en tangent för att gå vidare.
% ****************************************************************************
%
% Den här grafen visar ventilens öppning vid mätningarna och simuleringarna med
% regulatorinställningarna K=3 och Ti=25s:
figure
plot(t,h(:,10),'-.',tm(1:69),um(253:321))
title('Ventilens öppning vid regulatorinställningarna K=3 och Ti=25s')
legend('Simulerad öppning','Verklig öppning')
axis([0 1000 -50 60])         % Bestämmer axeldimensionen.
xlabel('t [s]')
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ylabel('[%]')
grid on
%
% Alla simuleringar gav en ganska bra överensstämmelse med de uppmätta värdena.
%
echo off    % Avslutar skrivning av kod i Command Window.
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