Regulacija temperature laboratorijske peči za kemijske procese
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Temperature control of laboratory furnace for chemical processes
This article presents the design and implementation of two control schemas for control of
laboratory furnace’s temperature. We used both classic and advance control schemas for control of
temperature.
Kratek pregled prispevka
V članku je predstavljeno načrtovanje ter implementacija dveh regulacijskih shem za regulacijo
temperature laboratorijske peči. Za regulacijo temperature smo uporabili tako klasične kot napredne
regulacijske sheme.

1.1

1 Uvod
Bistvena uporabna vrednost laboratorijskih
peči je nadzorovana temperatura komore za
potrebe raznoraznih preverjanj ter testiranj
kemijskih postopkov in reakcij. Ti po navadi
niso termalno nevtralni, zato mora biti regulator
temperature zmožen zaznati te motnje na sam
sistem ter se tudi ustrezno odzvati.

Originalna regulacijska shema

Originalna regulacijska shema bazira na
kompaktnem PID regulatorju, kot aktuator pa je
uporabljen kontaktor (slika 1).

Tabela 1: Podatki peči [11].
Proizvajalec

BOSIO d.o.o

Tip

EUP-K 6/1200

Slika 1: Blokovna shema originalnega vodenja.

Volumen

6L

Max. temperatura

1200 °C

Moč

2,7 kW

Napetost

230 ACV 50 Hz

Serijska št.

669,03

Leto izdelave

2003

Stopnični odziv originalnega regulatorja
sploh ni tako slab, kot smo originalno
predvidevali (slika 2). Vendar lahko takoj
vidimo, da temperatura niha okoli želene
vrednosti, kot da bi bila implementirana
dvopoložajna regulacijska shema. Do tega
prihaja zaradi nastavljenega minimalnega časa
prižiga prožilnega izhoda, saj je kot aktuator
uporabljen kontaktor. Ta je mehansko omejen,
poleg tega ni dobro, da kontaktor velikokrat
prožimo (v majhnem času) saj bi s tem hitro
presegli življenjsko dobo (zajamčeno število
preklopov s strani proizvajalca (~ 3-5 milijonov
vkopov).

Pri delu smo želeli, da na podlagi modela
procesa načrtamo svoj regulator, s pomočjo
katerega bi izboljšali originalno regulacijo
temperature,
ter
ga
na
koncu
tudi
implementiramo na vgrajenem sistemu.
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Sama komora peči je dokaj majhna, ampak to
je značilno za laboratorijske peči, saj želimo čim
bolj enakomerno razporeditev oz. enotno
temperaturo v celotnem notranjem območju
peči. Zaradi tega ima peč v komori samo en
senzor temperature. Poleg tega peč nima
nobenega dodatnega mehanizma (razen grelca),
s katerim bi lahko vplivali na temperaturo
komore. Zaradi tega je zmanjševanje
temperature omogočeno samo preko naravnega
ohlajanja oz. prevodnosti toplote preko
izolacije, kar regulacijo temperature zelo omeji.
To se zelo pozna pri preskušanju eksotermnih
reakcij, saj te povzročijo dodatno toploto, ki je
ne moremo nadzorovati.
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Slika 2: Originalno regulacijsko delovanje peči.
2 Identifikacija
Model peči smo pridobili s pomočjo
identifikacije na podlagi odprtozančnih meritev
prazne peči.

2.1

Identifikacija s pomočjo Matlab

2.2

Najprej smo uporabili orodje programa
Matlab imenovano identification toolbox
(identtool), v katerega smo uvozili podatke
pridobljene z meritvijo. Preskusili smo razne
oblike modelov ter različne metode in vse so
delovale super, saj je odziv zelo podoben členu
prvega reda (slika 3).
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Slika 5: Shematski prikaz peči ter njena
alternativna predstavitev.
Na podlagi enostavne predstavitve (slika 5)
peči smo napisali enačbe (2.1, 2.2) ter jih
implementirali v Simulink shemi.
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Slika 3: Ujemanje modelov z meritvijo.
Problem je nastal, če smo v nabor podatkov
vključili tudi karakteristiko hlajenja, saj je ta
očitno drugačna kot karakteristika gretja
(slika 4).
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Kljub novemu pristopu identifikacije smo še
vedno dobivali podobne rezultate kot pri
identtool-u, zato smo k simulaciji dodali še en
sistem prve stopnje. Ta se je pogojno vključeval
v simulacijo, ko je prihajalo do hlajenja peči.
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Slika 4: Ujemanje modelov z daljšo meritvijo.

Slika 6: Modificirana Simulink shema

Zaradi želje po pridobitvi boljšega modela
smo se odločili, da poskusimo z optimizacijo
enostavnega modela peči.

Pri določitvi koeficientov smo si pomagali z
optimizacijskim toolbox-om Matlab-a. Tam smo
definirali funkcijo, ki je kot vhode dobila
parametre sistema in z vsakim klicem funkcije
se je izvedla Simulink simulacija na enako
vzbujanje, kot smo opravili meritev. Na koncu
se je izračunal kvadratični pogrešek med
meritvijo ter simulacijo.
To vrednost poskuša optimizacijski algoritem s
spreminjanjem parametrov zmanjšati na
minimum. Ker je teh parametrov devet, je
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postopek zelo počasen, vendar se z dobrimi
začetnimi pogoji ta čas lahko hitro zmanjša. Na
sliki 7 lahko vidimo precej boljše ujemanje
modela z meritvijo kot z drugimi postopki .
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Tabela 1: Uporabljeni parametri PIID
regulatorja.
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Slika 7: Ujemanje poenostavljenega modela z
meritvijo.
3 Regulacija
Najprej smo kot regulator uporabili
proporcionalno-integrirno-diferencirni regulator.
Nato pa smo preskusili še prediktivni regulator.
3.1

PID-PIID regulator z omejitvami
sledenje
rampi
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Na sliki 9 lahko vidimo da v simulaciju
preklopna PID/PIID shema odlično sledi
prememu profilu in tudi dokaj dobro preklopi
med shemama.
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Slika 8: Uporabljena modificirana PID
shema.
Regulator smo postopoma izpeljali iz
originalne paralelne oblike ter ga diskretizirali.
Zaradi problema integracijskega pobega smo
dodali še zaščito na integrator. Za sledenje
rampi pa smo dodali še en integrator ki smo ga
aktivirali samo v primeru spreminjajoče
reference. Uporabljeno shemo lahko vidimo na
sliki 8 (enačbi 3.1 in 3.2).
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Slika 9: Simulacijski odziv modificirane PID
sheme.
3.2

Dynamic matrix control(ler)- DMC

Je eden izmed prvih shem prediktivnih
regulatorjev in je najbolj zanimiv zaradi svoje

lastnosti, da ne rabi prenosne funkcije procesa,
ker informacijo o dinamiki procesa pridobi iz
stopničnega odziva.

Primer simulacijskega rezultata lahko vidimo
na sliki 10, kjer smo uporabili parametre
regulatorja vidne v tabeli 3.

Prediktivni regulatorji kot vsak regulator na
podlagi izhoda procesa in željene vrednosti
(reference) računa izhod aktuatorja/vhod v
sistem tako, da bi se mu čim bolj približal.
Najbolj značilne prednost takšnih regulatorjev
so v tem, da jih lahko enostavno uporabimo na
MIMO sistemih in implicitno omogočajo
uporabo vnaprej željenih ciljev (angl.
feedforward). Največja slabost pa je dokaj velik
čas izračuna algoritma (zato se po navadi
uporabljalo kot nadzorni regulatorji za
izboljšanje izkoristkov večjih energetskih
procesov, kot primarni regulatorji pa se še
vedno uporabljajo klasični regulatorji).

Tabela 2: Parametri DMC regulatorja za
simulacijo.

Zaradi dolge časovne konstante naše peči
smo imeli dovolj časa, za izračun regulatorja in
zato je to bil idealen proces za poskus. Pri delu
smo uporabili že napisan algoritem vodenja [1].

Vrednost
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Lambda (utež)
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Kot lahko vidimo iz rezultata simulacije je
odziv dokaj dober. Prav tako lahko vidimo da
sta predikciji v točki 1 in 2 skoraj poravnani z
zaprto zančnim odzivom, kar pomeni da so
parametri regulatorja dobro nastavljeni.
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Pri tem so:

rk 1 - vektor prihodnjih referenčnih vrednosti
(če ne uporabljamo feedforward veje, so vse
vrednosti iste ter enake trenutni referenčni
vrednosti),

yk -vektor prejšnjih meritev (PV – izhod
sistema, v našem primeru temperatura),
F – kot je tukaj označen, predstavlja matriko
impulznih odzivov,
f – vektor koeficientov napovedanega odziva
sistema v trenutni točki,
k – vektor regulacijskih vrednosti, ki se
izračuna samo enkrat, potem pa uporablja v
vsaki iteraciji.
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Slika 10: Simulacijski odziv z DMC
regulatorjem z parametri iz tabele 4.
Vidimo pa lahko tudi da je čas predvidevanja
odziva sistema prekratek, saj predikcija na
koncu ne konvergira.
4 Rezultati
Da smo lahko simulacije testirali na realnem
sistemu smo uporabili vgrajeni sistem, na
katerega smo povezali termočlen (senzor) in
polprevodniški rele (aktuator). Algoritem
regulatorjev pa smo implementirali na
mikrokrmilniku v C jeziku.
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Slika 11:Blokovna shema našega vodenja.
Najprej smo preskusili PID regulator in kot
lahko vidimo na sliki 12 in 13 je delovanje zelo
dobro in podobno simulacijskim rezultatom
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Prav tako smo preskusili DMC regulator,
vendar ta na realnem procesu ni deloval tako kot
v simulaciji. Kljub večim poskusim in različnim
parametrom se delovanje ni izboljšalo. Prav
tako smo algoritem preverili z metodo strojne
opreme v zanki (ang. Hardware In the Loop),
kjer se je koda izvajala identično simulacijski.
Kot lahko vidimo na sliki 14 regulator deluje
pravilno, saj zmanjšuje regluacijsko odstopanje,
vendar so časi, v katerem se to dogaja preveliki
za praktično uporabo.

500

0

Slika 13: Izmerjena regulacija na dvojno premo
spremembo želene temperature (PIID).
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Slika 12: Izmerjena stopnična sprememba na
peči (PID z anti-windup).
Preklop med PID in PIID regulatorjem je
izveden s primerjanjem trenutne reference s
prejšnjo in na podlagi tega pogoja se izračuna
eden izmed regulatorjev. Pri tem moramo paziti,
da imamo sklopljeno strukturo notranjih stanj
regulatorjev, da ne prihaja do razlik pri
prekopih.
Na sliki 13 lahko vidimo, da smo imeli za to
meritev malce prevelike parametre regulatorja
saj prihaja do oscilacij temperature.

900
800
700
temperatura [°C]
referenca [°C]
PWM [%]

600
500
400
300
200
100
0

0

5000

10000

15000

Čas [s]

Slika 14: Izmerjena regulacija na dejanskem
sistemu s prediktivnim regulatorjem.
5 Zaključek
Iz rezultatov je vidno, da smo pridobili
ustrezno strukturo klasičnega regulatorja, ki
omogoča sledenje preme reference. Prav tako
smo uspešno implementirali oba tipa regulatorje
na mikrokrmilnik. Za nadaljnje delo moramo
najprej pridobiti več podatkov za analizo
procesa, ter poskusiti implementirati celoten
DMC algoritem na mikrokrmilnik.
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