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1 Bestemmelse av arbeidspunkt

I denne totankøvingen skal vi først bestemme arbeidspunktet på to måter, nemlig numerisk
og analytisk. Deretter skal vi linearisere ligningene for tank 1 og tank2, for deretter å finne
transferfunksjonene til prosessen.

1.1 Bestemmelse av arbeidspunkt ved simulering

På fagets hjemmeside ligger filene totank3_linearisering_offline_2016b.slx og

totank3_linearisering_offline_2018b.slx . Disse ser ut som vist i figur 1.

Figur 1: Totank-scenariet implementert i Simulink

Legg merke til følgende endringer fra tidligere modell:

• Det er inkludert en bryter ved hvert pådrag hvor du kan velge pådraget som konstant
eller sprang. Foreløpig skal vi benytte konstant pådrag.

• I mellom subblokkene Tank 1 og Tank 2 er det inkludert en bryter for kunne gi
sprang direkte i volumstrømmen qLV001(t). I tillegg er det lagt inn et display for å lese
av verdien av qLV001(t). Alt dette skal vi benytte i neste totankøving.

• I subblokken Tank 1 henter vi ut verdiene til karakteristikkene f3
(
uPA001(t)

)
og

f1
(
uLV001(t)

)
.

• For å slippe uinteressante innsvingningsforløp, er det angitt initialverdi i integratorene
i hver tank (så slipper du å starte på tom tank hver gang du simulerer). Sjekk at
verdien stemmer ved å dobbelklikke på integratorsymbolene i hvert tank-subsystem.
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a) Kjør først matlabfilen totank_data.m

b) Simuler modellen og finn ved prøving og feiling hvilke stasjonære pådragsverdier (med 5
desimaler) ūLV001 og ūLV002 som gir

• h̄1 = 0.5

• h̄2 = 0.2

ved et pumpepådrag på ūPA001 = 0.8.

1.2 Analytisk bestemmelse av arbeidspunkt

Fra totankøving 2 fant vi følgende modell av nivåene i tank 1 og tank 2:

dh1(t)

dt
=

1

A1

(
f3
(
uPA001(t)

)
−
Kv,LV001·f1

(
uLV001(t)

)
3600

·
√
ρ·g·(h1(t) + hLV001)

100000

)
(1)

dh2(t)

dt
=

1

0.004 + 0.07·h2(t)
·

(
Kv,LV001·f1

(
uLV001(t)

)
3600

·
√
ρ·g·(h1(t) + hLV001)

100000

−
Kv,LV002·f2

(
uLV002(t)

)
3600

·
√
ρ·g·(h2(t) + hLV002)
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)
(2)

a) Benytt de ulineære differensialligningene for h1(t) og h2(t) i ligning (1) og (2) til analytisk
å bestemme de stasjonære pådragsverdier ūLV001 og ūLV002 som gir

• h̄1 = 0.5

• h̄2 = 0.2

ved et pumpepådrag på ūPA001 = 0.8.

Siden ventilkarakteristikkene f1
(
uLV001(t)

)
og f2

(
uLV002(t)

)
er funksjoner av pådragene

vi skal finne, må dere løse mhp ventilkarakteristikkene først, for deretter å invertere ka-
rakteristikkene for å finne ūLV001 og ūLV002. For å invertere karakteristikkene, kan dere
benytte simulink og tabelloppslagene dere har benyttet for å implementere karakteristik-
kene, men hvor dere bytter variabelnavn på x- og y-aksen.

b) Stemmer beregningen av ūLV001 og ūLV002 med verdiene du leste av i Simulink?
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2 Linearisering av modellen for tank 1

Vi skal i dette kapittel finne en generell lineær modell for tank 1 ut fra den ulineær modellen.
Hensikten er at vi i neste totankøving skal benytte den lineære modellen til regulatordesign.
Analytisk linearisering av tank 1 er ikke så veldig komplisert, men tank 2 er verre (ligning
(2)). Dette gjør at vi for tank 2 heller vil anvende sprangresponsen for å finne en lineær
modell.

a) Lineariser derfor ligning (1), som kan skrives som en generell funksjon g1(·)2

ḣ1(t) = g1
(
h1(t), uPA001(t), uLV001(t)

)
(3)

omkring det generelle arbeidspunktet h̄1, h̄2, ūPA001, ūLV001 og ūLV002.

Husk at for å finne ∂g1
∂uPA001

og ∂g1
∂uLV001

må dere benytte kjerneregelen

∂g1
∂uPA001

=
∂g1
∂f3

· ∂f3
∂uPA001

(4)

∂g1
∂uLV001

=
∂g1
∂f1

· ∂f1
∂uLV001

(5)

Leddene ∂f3
∂uPA001

og ∂f1
∂uLV001

kan dere finne eksperimentelt ved å benytte muligheten til
å avlese verdiene av f3

(
uPA001(t)

)
og f1

(
uLV001(t)

)
i de gule displayene vist i figur 2.

Figur 2: Avlesing av f3
(
uPA001(t)

)
og f1

(
uLV001(t)

)
i Tank 1-blokken

Ved først å benytte to forskjellige pådragsverdier i uPA001(t), f.eks. 0.8 og 0.81, og
samtidig å avlese endringene i f3

(
uPA001(t)

)
kan dere beregne en numerisk verdi for

∂f3
∂uPA001

.

Deretter gjør dere det samme med uLV001(t) og f1
(
uLV001(t)

)
. Benytt da verdien av

ūLV001 som dere fant i forrige kapittel som et utgangspunkt.

2Note that we are using g1 instead of f1 here, because the notation fi has been used already for the
pump and valve characteristics!!
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3 Transferfunksjonene Hp,1(s) og Hw,1(s) for tank 1

Den lineære modellen av (3) kan nå skrives3
h1(t) = h̄1 + δh1(t), uPA001(t) = ūPA001 + δuPA001(t), uLV 001(t) = ūLV 001 + δuLV 001(t)

δḣ1(t) = ∂g1
∂h1

∣∣∣∣∣
A

δh1(t) + ∂g1
∂uPA001

∣∣∣∣∣
A

δuPA001(t) + ∂g1
∂uLV001

∣∣∣∣∣
A

δuLV001(t)

(6)

a) Sett inn tallverdier, Laplacetransformer, og finn de to transferfunksjonene

Hp,1(s) =
δh1(s)

δuLV001(s)
(7)

Hw,1(s) =
δh1(s)

δuPA001(s)
(8)

b) Kommenter fortegnet på forsterkningen til Hp,1(s) (tenk på hva som skjer med h1(t)
med et sprang i uLV001(t)).

c) En måte å verifisere at transferfunksjonen er riktig, er å simulere den ulineære modellen
i totank3_linearisering_offline_201Xb.slx i parallell med transferfunksjonene
(7) og (8) omkring arbeidspunktet du har valgt. Bygg derfor om subsystemet Tank 1
som vist i figuren under

Figur 3: Implementering av lineær modell i parallell.

hvor du implementerer den lineære modellen i subsystemet lineær modell. Husk på at
du må trekke fra/legg til arbeidspunktsverdier på inngang/utgang.

3A = arbeidspunkt is a shortand notation for h1 = h̄1, uPA001 = ūPA001 and uLV 001 = ūLV 001.
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d) For å verifisere prosessens transferfunksjon Hp,1(s), må vi gi et lite sprang i pådraget
uLV001(t). Dobbelklikk derfor på bryteren slik at du kan gi dette spranget. La verdien
før spranget være ūLV001 som du fant tidligere i øvingen, og verdien etter spranget 1%
mer, dvs multipliser verdien av ūLV001 med 1.01. Hvis du har gjort ting riktig, bør du få
responsen vist i figur 4 i scopet.

Figur 4: Verifisering av lineær prosessmodell for tank 1. Rød kurve er lineær modell, blå er
ulineær.

Vi ser altså den lineære modellen ligger veldig nær den ulineære modellen, og at den
lineære modellen Hp,1(s) dermed er verifisert. Responsen i høyden i tank 2 skal vi ikke
bry oss om foreløpig.

e) For å verifisere forstyrrelsestransferfunksjonen Hw,1(s) må vi gi sprang i uPA001(t). Dob-
belklikk først slik at uLV001(t) er konstant. La deretter verdien av uPA001(t) være 0.8
før spranget og 1% mer etter spranget. Hvis du har gjort ting riktig, bør du få følgende
respons i scopet.
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Figur 5: Verifisering av lineær forstyrrelsesmodell for tank 1. Rød kurve er lineær modell, blå
er ulineær.

Vi ser også her at den lineære modellen ligger veldig nær den ulineære modellen, og at
den lineære modellen Hw,1(s) dermed er verifisert.

f) For å vise at den lineære modellen gir best overensstemmelse i et lite område rundt ar-
beidspunktet, la spranget i uPA001(t) gå fra 0.8 til 1.0. Da vil den lineære modellen avvike
endel fra den ulineære modellen (som vi betrakter som virkeligheten). Dette viser at den
lineære modellen vi har laget har begrenset gyldighet utenfor det valgte arbeidspunktet.
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4 Transferfunksjonene Hp,2(s) og Hw,2(s) for tank 2

Vi skal nå vha. sprangresponsanalyse finne en lineær modell av tank 2. Ut fra den ulineære
modellen av høyden i tank 2,

dh2(t)

dt
=

1

0.004 + 0.07·h2(t)
·

(
Kv,LV001·f1

(
uLV001(t)

)
3600

·
√
ρ·g·(h1(t) + hLV001)

100000

−
Kv,LV002·f2

(
uLV002(t)

)
3600

·
√
ρ·g·(h2(t) + hLV002)

100000

)
(9)

ser vi at h2(t) avhenger av flere variable. Pådraget uLV002(t) skal benyttes til å regulere
h2(t). Derfor vil prosessens transferfunksjon Hp,2(s) være

Hp,2(s) =
δh2(s)

δuLV002(s)
(10)

Når det gjelder transferfunksjonen fra prosessens forstyrrelser til h2(t), så er det jo innstrøm-
men qLV001(t) som er den fysiske forstyrrelsen som vi skal prøve å regulere bort. Men hva
er det som er qLV001(t) i modellen i (9)? Jo, uttrykket for qLV001(t) er

qLV001(t) =
Kv,LV001·f1

(
uLV001(t)

)
3600

·
√
ρ·g·(h1(t) + hLV001)

100000
(11)

For å benytte qLV001(t) som inngang (forstyrrelse), kan vi skrive om modellen for h2(t) til

dh2(t)

dt
=

1

0.004 + 0.07·h2(t)
·

(
qLV001(t)

−
Kv,LV002·f2

(
uLV002(t)

)
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·
√
ρ·g·(h2(t) + hLV002)

100000

)
(12)

Vi skal derfor også finne transferfunksjonen

Hw,2(s) =
δh2(s)

δqLV001(s)
(13)

Transferfunksjonene (10) og (13) skal vi finne ved å studere responsen i h2(t) ved sprang i
henholdvis uLV002(t) og qLV001(t).
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a) Først må vi finne arbeidspunktsverdien for q̄LV001.

Benytt derfor konstantblokkene som pådrag og simuler modellen. Avles verdien av qLV001(t)
i displayet mellom Tank 1 og Tank 2.

b) Forklar hvorfor denne får samme verdi som f3
(
ūPA001

)
.

c) For å finne Hp,2(s), må vi gi et lite sprang i uLV002(t). La verdien før spranget være
ūLV002 og verdien etter spranget 1% mer, dvs multipliser verdien med 1.01.

Ut fra responsen i h2(t), beregn forsterkning Hp,2(0) og tidskonstant τp,2. Sett deretter
opp et estimat av transferfunksjonen Hp,2(s). Husk at forsterkningen beregnes ut fra
endring i utgang dividert på endring i inngang.

d) For å finne Hw,2(s) må vi gi et lite sprang i step-blokken qLV001(t) mellom Tank 1
og Tank 2. La verdien før spranget være den verdien du leste av i a) og verdien etter
spranget 1% mer. Sørg også for at alle andre pådrag er konstante.

Ut fra responsen i h2(t), beregn forsterkning Hw,2(0) og tidskonstant τw,2. Sett deretter
opp et estimat av transferfunksjonen Hw,2(s).

e) Gjør deretter på samme måte som for tank 1 at du implementerer to transferfunksjoner
i parallell med den ulineære modellen inne i Tank 2 subsystemet, se figur 6. Du kan
kopiere det lineære systemet i tank 1 og forandre på navnene og parameterverdiene.

Figur 6: Implementering av lineær modell i parallell i tank 2.

Inngangene til subsystemet med lineære modeller er uLV002(t) og qLV001(t).

f) Sett inn nye verdier for Hp,2(0), τp,2, Hw,2(0) og τw,2 i transferfunksjonene i modellen.

g) Vi skal nå teste alle de lineære modellene på en gang i en simulering.

• Dobbelklikk på bryteren for qLV001(t) slik at det er en kopling mellom tank1 og
tank 2.
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• La alle pådragene være sprang med størrelse 1% større enn arbeidspunktsverdien.

Ved å simulere modellen bør du få følgende respons. Som vi ser stemmer den linære
modellen godt overens med den ulineære.

Figur 7: Respons på små sprang i alle pådrag. Rød kurve er lineær modell, blå er ulineær.



5 Alternativ metode 10

5 Alternativ metode

I Simulink er det enkelt å finne en lineær modell fra en ulineær modell. Denne metoden er
nok mest anvendbar i praksis siden du da slipper å linearisere modellen selv. I dette kapittel
blir denne metoden gjennomgått.

a) For å finne transferfunksjonene som benyttes til regulatorberegning,

Hp,1(s) =
δh1(s)

δuLV001(s)
(14)

Hp,2(s) =
δh2(s)

δuLV002(s)
(15)

gå inn i tank 1 modellen og høyreklikke først på signallinjen som tilhører pådraget
u_LV001, se figur 8, velg Linear Analysis Point og deretter Input Perturbation.
Legg merke til pilen som kommer ved signallinjene.

Figur 8: Måten å spesifisere en inngang (input point) på.

b) Velg deretter på samme måte signalet fra h_1 (etter integratoren) som utgangssignal,
dvs. Output Measurement.

c) Gå deretter inn på Analysis-menyen, deretter Control Design og Linear Analysis....
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d) Under fanen LINEAR ANALYSIS, huk først av Result Viewer. Trykk deretter på Step-
symbolet. Dette er indikert i figuren under sammen med resultatet.

Figur 9: Sprangrespons til estimert modell Hp,1(s) fra Simulink.

e) Legg merke til resultatet viser modellen som tilstandsrom (State Space). Velg Transfer
Function fra rullegardinmenyen vist med en rød ring i figuren over.

Vis at transferfunksjonen som er funnet er den samme som du har beregnet.

f) Gjør deretter det samme i tank 2 på inngangssignalet u_LV002 og utgangssignalet h_2
for å finne Hp,2(s), og bekreft at den blir tilnærmet lik det du har funnet tidligere.


