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1 Blokkdiagram 1

1 Blokkdiagram

Fra totankøving 1 har vi følgende modell av nivåene i tank 1 og tank2:
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a) Tegn 2 separate blokkdiagram av disse to differensialligningene. Vær strukturert siden
dette danner grunnlag for implementering i Simulink i neste kapittel.

Hint: I blokkskjemaet for tank 1, trekk ut signalet som representerer volumstrømmen
gjennom ventil LV001, qLV001(t),
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og benytt dette signalet i blokkskjemaet for tank 2. På den måten slipper du å lage 2
identiske blokkskjemadeler for qLV001(t).



2 Implementering i Simulink og offline modellverifisering 2

2 Implementering i Simulink og offline modellverifisering

I dette kapittel skal du implementere i Simulink blokkdiagrammet for differensialligningene
for h1(t) og h2(t) fra oppgaven over. Dette kan du gjøre på egen PC siden du ikke trenger
å være oppkoplet mot den virkelig prosessen på E-458.

a) På fagets hjemmeside ligger en pakket fil som heter totank2_verifisering.zip . Last
denne ned i en egnet mappe og pakk den opp. Ikke benytt æ,ø og å eller andre kreative
tegn i mapper og filnavn (underscore går fint, mellomrom går dårlig).

b) Start Matlab på din egen PC. Avhengig av versjon, åpne en av filene:

totank2_verifisering_offline_2016b.slx eller totank2_verifisering_offline_2018b.slx .
Modellen i figur 1 vil da komme opp. Dette er et skall av en Simulinkfil som du skal im-
plementere blokkskjemaene direkte i.

Figur 1: Totank-scenariet implementert i Simulink

• De grønne blokkene representerer loggede pådragsverdier til pumpen og ventilene,
og de leses fra workspace i Matlab.

• Tilsvarende representerer de lyseblå blokkene loggede målinger av høydene i tank 1
og 2. Ved å benytte pådragene sammen med tilhørende nivåmålinger kan du enkelt
sjekke om modellen din stemmer noenlunde overens med virkeligheten.

• Blokkskjema av differensialligningene du har tegnet skal implementeres i den lyse-
grå blokken kalt MODELL. Dette er et subsystem som igjen består av 2 subsystem,
Tank 1 og Tank 2. Siden dette er subsystemer, må du dobbelklikk på de for å
komme et nivå ned.
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c) Kjør først totank_data.m som inneholder variable, parametre og ventil- og pumpeka-
rakteristikker. Nå kan Simulink benytte variabelnavn definert i denne fila siden de finnes
i workspace i Matlab.

d) Implementere differensialligningene for h1(t) og h2(t) i subsystemene Tank 1 og Tank 2.
Ved å dobbelklikke på selve integratoren, kan du spesifisere min/max verdier. Sett derfor
inn parameternavnet for min/max verdiene for høydene som står i totank_data.m .
Verdien på minimumsnivået betyr at utløpet står litt over bunn.

Siden utløpet til ventilene står på tankveggen og ikke i bunn av tankene, må du lage
logikk for å bestemme om vann renner ut gjennom ventilene. Relatert til LV001 betyr
det at dersom nivået i tank 1 er på sitt laveste h1_min , så skal det ikke strømme vann
gjennom ventil LV001. Det vil si at når du implementerer ligning (3) så må du teste på
om

(h1(t) + hLV001) > (h1,min + hLV001) (4)

Det vil si at verdien av (h1,min + hLV001) fungerer som en terskelverdi, se nedenfor.

Dersom denne testen ikke tilfredstilles, må det hydrostatisk trykket settes lik 0

(h1(t) + hLV001) = 0 (5)

Til å modellere dette i Simulink bruker du Switch -blokka vist i figur 2, hvor du spesi-
fiserer en terskelverdi kalt Threshold .

Figur 2: Switch blokk for å modellere logikk

Tilsvarende må du gjøre for LV002.

e) La initialverdiene (Initial Conditions i hver integrator) være høydene ved tom tank
(minimumsnivået).

f) For å implementere pumpekarakteristikken f3
(
uPA001(t)

)
, kan du benytte tabellopp-

slag, 1-D Lookup Table, som du finner under katalogen Lookup Tables i Simulink-
biblioteket og benytte den som vist i figur 3.
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Figur 3: Implementering av ventilkarakteristikk i Simulink.

Ved å dobbelklikke på tabellen, ser du hvordan den skal spesifiseres, se figur 4

Figur 4: Spesifisering av tabellen.

Det er altså to vektorer du må angi, henholdsvis verdiene langs x-aksen og y-aksen. Disse
er også definert i totank_data.m

g) For ventilkarakteristikkene f1
(
uLV001(t)

)
og f2

(
uLV002(t)

)
benytter du også tabelloppslag,

og her er det hhv. vektorene u_LV001 og f_LV001 samt u_LV002 og f_LV002 du skal
bruke.

h) Etter at du har implementert modellen, bør du få noe som ligner på resultatet i figur 5.



3 Online modellverifisering 5

Figur 5: Simuleringsresultat med modell.

i) Test deretter med det andre datasettet, dvs ta bort kommentartegnet i linje 31, og
kommenter bort linje 32 i totank_data.m . Kjør denne fila på ny, og simuler med
simulinkmodellen en gang til.

3 Online modellverifisering

3.1 Oppstart av systemet

Etter at du nå har implementert og verifisert modellen offline, er det nå på tide å verifisere
modellen online mot prosessen.

Gjør deretter følgende:

• Kopier totank2_verifisering_offline_2018b.slx sammen med totank_data.m

totank2_verifisering_online_2018b.slx til den katalogen du laget på F-disken.og
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• Online-versjonen er vist i figur 6.

Figur 6: Simulinkmodellen for å gjøre online modellverifisering.

Sammenligner du denne med modellen med offline-versjonen ser du at:

– Pådragsblokkene u_PA001_data, u_LV001_data og u_LV002_data er byttet ut 
med blokkene benyttet i totankøving 1 som gjør at du selv kan endre disse for 
å styre prosessen.

– Nå benyttes samme pådrag på den virkelige prosessen (mørkegrå sub-blokk 
øverst) og mot modellen (lysegrå nederst).

– Dobbelklikk på de grønne blokkene for å endre pådraget til pumpen og ventilene

• Ved å dobbelklikke på sub-systemet Modell, åpnes følgende kjente struktur

Figur 7: Subsystem for modellen.
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• Du skal nå kopiere modellen fra offlinemodellen inn i sub-blokkene Tank1 og Tank2.
Enkleste måten er å slette de to subsystemene Tank1 og Tank2, for deretter å kopiere
inn igjen de samme sub-systemene fra din egen offline-modell.

4 Oppgaver

1. Kjør filen totank_data.m først og trykk deretter på Play-knappen i simulinkmodel-
len. Dersom du får noen rare feilmeldinger i kompileringen, sjekk først at mappestien
er fri for mellomrom og kreative tegn, og at du står i riktig mappe. Dersom alt dette
er OK, og du fortsatt får feil, lagre modellen på ny med et kortere filnavn helt på rota
av F: disken, og prøv på ny.

2. Start opp prosessen og kople Simulinkmodellen til anlegget som beskrevet i Section 5.

Som du ser er minste pådrag på pumpen 0.45, noe som betyr at pumpen går med
45% av full effekt, og det er akkurat nok til å fylle røret med vann. Husk at dette en
sentrifugalpumpe og ikke en stempelpumpe eller tannhjulspumpe.

3. Før du starter med verifiseringen av modellen kan det være lurt å sørge for at høydene
i modellen og virkeligheten stemmer overens. Den enkleste måten å gjøre det på er å
tømme tankene mens pumpen går på tomgang (45%).

4. Etter at høydene i modellen og virkeligheten er de samme, kan du nå gi vilkårlige små
sprang i alle 3 pådragene. La prosessen få anledning å stabilisere seg noe (ikke helt)
for hvert sprang.

5. Åpne scopet og studer responsen. Treffer modellen godt? Ta utskrift. Husk at dette er
ballistisk (uten tilbakekopling) sammenligning av modell og virkelighet. Sannsynligvis
er ikke modellen helt perfekt, men den er antagelig god nok for reguleringsformål.

5 Oppstart av prosessanlegget

Under følger en liste over hvordan du starter anlegget opp.

• Vri nødstoppbryteren ved døren til E-458b slik at den spretter ut.

• Start opp PC’en ved totankanlegget

• Logg inn med ditt eget brukernavn og passord.

• Start Matlab R2020b.
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• Opprett en egen mappe på F-disken din. Her må du passe på at du ikke benytter
mappenavn som er identiske med filnavn. Heller ikke benytt æ, ø, å, mellomrom,
spesialtegn, osv. i mappenavn og filnavn.

– Naviger til denne mappen i "Current Folder" ved å trykke på "Brows for folder"

– Pass på at du ikke har mellomrom i mappenavnene (som f.eks. i My Documents).

• Klargjøre anlegget ved å

– Vri nødstoppbryter ut (gul boks med rød bryter bak hvit loddrett skillevegg ved
nivåmåler). Du hører en klar relelyd.

– Trykk på grønn knapp for pumpe. Igjen hører du relelyd.
– Trykk lysbryter på 1.
– Varmeelement skal være avslått.
– Åpne opp for trykkluft til ventilene ved å åpne ventilen på den hvite veggen. Den

er svart med rundt håndtak og er plassert over og til høyre for LV001.

• Koble deretter modellen til anlegget ved å trykke på "Run in Real Time"

• Når du er ferdig, steng ned prosessen ved å trykk stopp på pumpa, trykk lysbryter
på 0, trykk inn nødstopp, steng trykkluften og slå av PC (men ikke hvis du må gjøre
online modellverifisering).

• Hvis anlegget ikke starter, ta kontakt med Didrik, Romuald, Tormod eller Damiano.




