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Implementation of supervisory and control
system for multivariable model device UML
with LabVIEW
This article presents main concepts and
implementation of a control system for
multivariable model device UML. Basic
requirements include water level and air
pressure control considering interactive
connections. System consists of two computers
that have distributed functions and user
interfaces with aim to provide complex control,
data and alarm logging due to emphasis on
user-friendly operation.
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Uvod

V industriji pogosto zasledimo reševanje
problema vodenja in nadzora nivoja vode ter
tlaka v rezervoarju, katera sta medsebojno
interaktivno odvisna.

(Datalogging and Supervisory Control Module),
kateri je omogočal dodatne funkcije nadzora,
alarmiranja in arhiviranja podatkov (Citadel
Database).
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Opis naprave UML in koncept vodenja

Multivariabilna modelna naprava UML se
nahaja v prostorih Fakultete za elektrotehniko, v
laboratoriju LMSV 1. Naprava je namenjena
uravnavanju želenega nivoja vode in tlaka zraka
v rezervoarju. Za potrebe vodenja ima naprava
črpalko vode in črpalko zraka, ter 4 senzorje za
spremljanje: nivoja vode, tlaka zraka, pretoka
vode in pretoka zraka. Spredaj na sredini se
nahaja rezervoar z vodo, ob straneh gumbi za
nastavljanje motenj, prikazovalniki in gumbi za
izbiro načinov delovanja (Slika 1).

Cilj projekta, ki je bil izveden v okviru
predmeta Seminar 3, je kompleksna rešitev, ki
vsebuje regulacijo obeh reguliranih veličin.
Potrebno je bilo še zagotoviti spremljanje
parametrov med samo regulacijo, ročno
vodenje, pregleden sistem alarmiranja in
vpisovanje podatkov v bazo. Slednja
uporabniku omogoča kasnejši vpogled in
hitrejše odkrivanje vzrokov morebitnih napak.
Vodenje in nadzor naprave UML je bilo
izvedeno s pomočjo dveh računalnikov,
medsebojno povezanih z LAN mrežo. Prvi
računalnik služi izvajanju regulacije, drugi pa
skrbi za nadzor celotnega sistema ter vsebuje
bazo podatkov.
Celoten sistem je bil zgrajen v okolju
LabView 8.0 z uporabo modula DSC

Slika 1: Izgled naprave UML
Na čelni plošči naprave so izhodi senzorjev
in vhodi krmilnih signalov obeh črpalk, ki so
povezani na ustrezne sponke A/D in D/A
pretvornika.

Vodenje iz čelne plošče modelne naprave
UML je zamudno, nekoliko nerodno,
nenatančno, in pravzaprav ne omogoča
celostnega vpogleda v dogajanje naprave. Zato
uporabnik ob normalni uporabi vodi sistem
preko računalnika, ki uporabniku olajša delo in
mu omogoči, da vodi sistem kvalitetnejše z
manj napora.
Sistem vodenja naprave UML je sestavljen iz
dveh računalnikov. Oba računalnika izvajata
program vodenja v programskem okolju
LabView 8.0. Prvi računalnik skrbi za
regulacijo naprave UML. To pomeni, da preko
A/D pretvornika sprejema vrednosti tlaka,
nivoja, pretoka vode in pretoka tlaka, jih
preračunava z algoritmom in pošilja podatke
preko D/A pretvornika (hitrosti obeh črpalk)
nazaj napravi UML.
Drugi računalnik skrbi za nadzor. Od
računalnika za regulacijo sprejema podatke, jih
shranjuje v svojo bazo. Omogoča tudi vodenje
naprave UML, tako da pošilja ukaze
računalniku za vodenje, slednji pa napravi UML
pošlje podatke o hitrosti obeh črpalk.
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Slika 2: Osnovni koncept vodenja
Torej priporočljivo je, da uporabnik vodi
sistem preko računalnika za nadzor, če
računalnik za nadzor ne deluje, lahko uporabnik
še vedno vodi sistem preko računalnika za
regulacijo neodvisno od računalnika za nadzor.
Če tudi računalnik za regulacijo ne deluje, pa
lahko uporabnik vodi sistem preko čelne plošče
naprave UML.

uporabnik se imenuje Front panel, drugi del pa
je Block diagram, kateri je bolj namenjen
programerjem. Preklop med obema deloma
lahko
naredimo
bližnjico
CTRL+E.
Uporabnikom sistema vodenja multivariabilne
modelne naprave UML je namenjen izključno
Front panel.
Organiziranost v LabView-ju je takšna, da
poleg dokumentov (VI-jev) vsebuje tudi
knjižnice (libraries), kjer se nahajajo
spremenljivke (shared variables) in pa projekte
(projects). Projekt je nekakšen dokument, v
katerem se lahko nahaja več VI-jev, knjižnic in
spremenljivk.
Pri vodenju multivariabilne
naprave UML uporabnik odpre projekt, v
katerem se nahaja VI, ki se uporablja za vodenje
sistema.
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Upravljanje sistema vodenja

Sistem omogoča ročno in avtomatsko
vodenje ter varen preklop med obema načinoma
delovanja.
Ročno delovanje pomeni, ročno nastavljanje
hitrosti obeh črpalk. Operater ima popolnoma
neposreden vpliv na delovanje črpalke, preko
gumbov za črpalko zraka in črpalko vode.
Avtomatsko delovanje pa pomeni, da uporabnik
nastavi želeno referenco, računalnik pa s
pomočjo regulacijskega algoritma sam doseže
vrednost reference oziroma se jim čimbolj
približa. Tudi avtomatsko lahko vodimo sistem
iz računalnika za nadzor (Slika 3) ali iz
računalnika za regulacijo (Slika 4).

Največjo prioriteto ima tako čelna plošča
naprave UML, sledi ji računalnik za regulacijo
najnižjo prioriteto pa ima računalnik za nadzor.
3

Programski paket LabView 8.0

V LabView-ju se dokument imenuje VI
(virtual instrument). Dokument je vsebinsko
razdeljen na dva dela. Del, ki ga uporablja

Slika 3: Uporabniško okno na računalniku za
nadzor

Ker je delovanje naših izvršnih členov omejeno,
je posledica ta, da regulirna veličina zaradi
omejitev izvršnih členov ne bi naraščala tako
hitro kakor »preračunava« regulator, zato
pogrešek počasneje upada in pride do
integralskega pobega. Z zaščito pred
integralskim pobegom se želimo znebiti
velikega prevzpona v prehodnem pojavu.
Zaščito smo uporabili pri vseh šestih
regulatorjih (Slika 6).
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Slika 4: Uporabniško okno na računalniku za
regulacijo
Iz čelne plošče naprave UML pa avtomatsko
vodenje žal ni možno.
4.1

Struktura regulacijskega sistema

Senzorji nivoja vode, tlaka zraka, pretoka
vode in pretoka zraka nam dajejo podatke o
sistemu. Uporabili smo kaskadno regulacijo, pri
čemer je glavni namen pomožne regulirne
veličine odpravljanje nelinearnosti črpalke vode
(nihanje gladine vode). Tako glavna regulirana
veličina daje referenco pomožni regulirni
veličini. V obeh zankah je uporabljen PI
regulator. Uporaba diferencirnega člena ni bila
smiselna, saj črpalki nista primerni za hitro
odzivanje na spremembe pogreška.
V križnih povezavah smo se pravtako
odločili za PI regulatorja, z razlogom odprave
pogreška v ustaljenem stanju (Slika 5).

e

1
s

Ki

Pogresek

Ojacanje
integrirnega
clena

1

Integrator

u

Add
Omejena regulirna velicina

K

Slika 6: Zaščita pred integralskim pobegom
4.2

Izvedba in uglaševanje regulatorja

Slika 7: Glavni regulator nivoja
Celoten regulacijski algoritem je realiziran v
okolju LabView 8.0. Primer enega od
regulatorjev prikazuje slika 7.
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Slika 5: Regulacijska shema
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Čas vzorčenja pri izvajanju regulacije je bil 100
ms (računalnik za vodenje), medtem ko je bil
na računalniku za nadzor 500 ms.
Najprej sta bila uglašena pomožna PI
regulatorja nivoja in vode, tako da sta
zadovoljivo odpravljala nelinearnosti obeh
črpalk. Sledila je uglasitev štirih glavnih PI
regulatorjev po metodi Davison:
•

Izračun inverzne matrike statičnih ojačanj
(groba uglasitev)

•

Nastavitev γ in δ , ki sta prosta parametra
za fino uglasitev P in I členov

Matrika P členov je bila:

P = γ ⋅ Ks −1

(1)

Matrika I členov pa:

I = δ ⋅ Ks
4.3

−1

(2)

4.4

Ročno delovanje

Ročno delovanje zahteva nekoliko več
spretnosti kot avtomatsko. Proces lahko vodimo
ročno ločeno iz računalnika za nadzor ali iz
računalnika za vodenje za vsako regulirano
veličino posebej.

Slika 9: Preklop na ročno delovanje
V primeru vodenja iz nadzornega računalnika
enostavno pritisnemo na gumb »Ročno«. Po
pritisku na gumb, zasveti tudi zelena lučka, ki
potrdi, da smo v ročnem režimu vodenja nivoja.
Nato nastavimo želeno vrednost pretoka črpalke
za nivo ali za vodo (Slika 10).

Avtomatsko delovanje

Na nadzornem računalniku pri avtomatskem
delovanju lahko nastavljamo reference šele, ko
se do konca izvede zagon in smo v delovni
točki. Preden začnemo avtomatsko voditi
sistem, se je vedno potrebno prepričati, če gori
modra lučka »Prosto«, če gori rdeča lučka
»Operater« je potrebno počakati toliko časa,
dokler se ne vklopi lučka »Prosto«.
V primeru, da nismo v delovni točki, ne
moremo avtomatsko voditi sistema, saj nam
drsniki za nastavitev referenc niso dostopni (so
zamegljeni, kar je znak, da nismo v delovni
točki). Torej, v avtomatskem delovanju lahko
vodimo proces tako, da nastavljamo obe
referenci: referenco za nivo vode in referenco za
tlak (Slika 8).

Slika 10: Ročno nastavljanje pretoka vode
V ročnem delovanju je potrebno paziti, da nivo
vode ne pade pod 30%, kajti s tem bomo padli
izven delovne točke, in potreben bo ponoven
zagon. Pozorni moramo biti tudi na to, da ne
načrpamo preveč vode v rezervoar (več kot 90
%) na kar bi nas opozoril alarm »nivo visok«.
Tudi na velikost tlaka ne smemo pozabiti. Tlak
ne sme prekoračiti meje 10 % navzdol (prišli
smo izven delovne točke) in ne sme biti večji od
60 % na kar nas opozori alarm »tlak visok«.
4.5

Arhiviranje podatkov

Pri vodenju naprave UML je pomembno, da
imamo vpogled v zgodovino delovanja, saj na
podlagi tega lahko hitreje ugotovimo vzroke
napak človeškega faktorja in morebitne vzroke
napak programa ali celo naprave UML.
Slika 8: Drsnika za nastavljanje referenc

Arhiv podatkov se nahaja na strani ARHIV,
do katere pridemo tako, da kliknemo na zavihek
ARHIV (Slika 11).

4.6
Slika 11: Dostop do strani ARHIV

Sistem alarmiranja

Alarmiranje je pomemben del pri sistemu
vodenja naprave UML, saj nas opozarja, kdaj
določena veličina preseže kritičen nivo. V
sistemu je nastavljen alarm za nivo vode in tlak
zraka v rezervoarju.
Tabela 1: Vklop alarmov
nizek
nivo
vode
tlak
zraka

pod 30 % oznaka LoLo
/

visok
nad 90 % oznaka HiHi
nad 60 % oznaka Hi

Slika 12: Arhiviranje podatkov
Uporaba prikazovalnikov vrednosti iz baze:
Trenutne vrednosti – če želimo opazovati
trenutne vrednosti nivoja in vode, mora biti
gumb »Prikaz vrednosti« v položaju »sedanjost«
(Slika 13).

Alarme signalizirajo opozorilne lučke. Na
uporabniškem oknu računalnika za nadzor se
opozorilne lučke nahajajo na levi strani
uporabniškega okna (Slika 15).

Slika 13: Položaj gumba Prikaz vrednosti –
sedanjost
Prikazovalnika nam prikazujeta zadnjih 20 s
podatkov nivoja vode in tlaka zraka iz baze.
Približno na 2 s se prikazovalnika osvežujeta.
Pretekle vrednosti – v tem primeru moramo
najprej določiti pretekli časovni interval, v
katerega bi radi imeli vpogled.

Slika 14: Nastavljanje časovnega intervala v
preteklosti
Ko smo nastavili začetek in konec časovnega
intervala, moramo pritisniti na gumb »Prikaz
vrednosti«, tako da je v stanju »preteklost« .

Slika 15: Opozorilne lučke alarmov
Za prikaz arhiva alarmov kliknemo na zavihek
ALARMI in odpre se nam stran s tabelo ter
nastavitvami alarmov.
Vsi trenutki nastopa alarmov so zabeleženi v
bazi Citadel Database in omogočajo pregled
alarmov za posamezno regulirano veličino tudi
med delovanjem sistema (Slika 16). Enako kot
pri pregledovanju arhiviranih podatkov lahko
določimo želeni časovni interval prikaza
alarmov.

poudarek tudi na široki paleti funkcij, ki
uporabniku sistema vodenja omogočajo varno
uporabo in pregledno spremljanje vseh
parametrov. Opisan sistem omogoča tudi
nadgradnjo v smislu dodatnih funkcij, kot je
denimo nadzor in vodenje sistema preko
spletnega strežnika.
Delo je bilo izvedeno pod mentorstvom prof. dr.
Gašperja Mušiča.
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Slika 16: Arhiviranje alarmov
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Zaključek

Predstavljen sistem vodenja in nadzora se je
v praktičnem smislu izkazal učinkovito pri
reševanju
multivariabilnega
problema.
Najpomembnejše lastnosti predstavljenega
sistema so: kompleksnost, učinkovitost in
funkcionalna uporabnost. Načrtovanje po
metodi Davison je zadostilo ciljem, saj smo kot
rezultat dobili statično razstavljen zaprtozančni
sistem (vpliv križnih povezav v ustaljenem
stanju je bil 0). Poleg zagotavljanja kvalitete
regulacije (maksimalni prevzpon, pogrešek v
ustaljenem stanju in umiritveni čas) je bil
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