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INTJIÐNIlüü.

Uppgiften ä:' helt teoretisk cch består i atL fcrsök¿:" cìirnen*

si"onera ett system för z'egler'ång av en kemisie reaktor. *'/j ant¿ir.

här att Cen kemislra reaktian sorn äger ru:r är av för'sia cr.dnir:g*.
en dvs, nár ett "råmate:'j.al-" lt ti]-lfSrs ovr;rft,i:s detta rrid ¡.ea.lç-

ticnen ti ll cn "prciì,uii't " B .;ci: eiil "ì'ri itroi.rikt'i ü e nì-igt sch emat :
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Reakticr:shastigheten rir: clå p:r opori j anell. rnct kcnceutrationen av
kompone :r Lcn ¿ .

ßeaktcrn kan då ¡chema'uiskt re,nresenter'as gencm foljande fj--
gur;
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reaktcrns vclym i liter* flirutsättes vara konetant.
materialf.töde i Iiter/s , safitma fl-öC.e in so¡a .ut r:r reaktcrn"
koncentrabionen av konnponenten A vid ingån.gen i moJ-/ìiter.
temperaturen hos j.nflödet i eK.

koncentrationen arr komponenten A i reaktcrn och i utflödei.
koncentrationen av konrpcnenteri B Í r'eaktorn oclr j- utflödet 

"

koncentrationen a.v kompcnenten C i reaktorn och i utflödet.
temperatÌrren i reaktor,i oeh i utflödet ("f)
till-förd värme per tidse¡ihet (caf/s)
reaktlonskoefficient", enÉler ändring av konc" per tidsenhet.
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Probf ems täIlnj.ng:

-Antag att èr= konstant och I: = }t<ltistant men att r:- va.rierar
utan att man kan göra r:ågot åt ¿etta" Man önskar xe= konstant
och detta vi}-l nan försöka åstadkornrra genom att manipu.l-era vär-
metil-tförseln q. llet verktiga värciet pä x.kar' t¿ìnkas erhål-las
Llr en kemisk anaiys av utfJ.öde t. Ana,Iysen sker snabbt men ana-

J"ysen utföre endast med jämna ij-d,sinterva}Ì. Inf ormatj-cn c,m

det verkiiga v'är.det på x" finns d"ä¡'för' b-ì ott vid Ci.sþ.reta tid*
punkter. Regierk:'etsen þ;ç¡r¡mer därfcr a*,t vara äv sampla.d- typ"
ManipuJ-eringen av värmetillfijrseln sker via ventil-ei:, trärmeka-

paeitanser mm av -Þ;onven+"ion"elI typ. Regiersystemet skall kom-

psn-Êeyes så atu tillfredsstäLlande s-uabilite-b cch gocia transj*
enta egenskaper er:Ì:ål1-es.



METÜD OCH MOTIVEII.ING.

Di.mensÍoneringsarbet.et lean lánLpligen börja med en unclersök-
ning av'den lrerniska reaktorr:." Det gälJ-er a}J-tså att ur balam-s*

vj-1.l--horen stäl-la upp de dj-fferentåalekvationer som beskriver
reaktorin:
Matería-l-ba.lans för konpcnent A.

Er
¡t+

slcrives
@r
dt

Det gäIJ-er att
| = k(g) x1

Proporti.onalÍr,etskoeffj-ciente är således ternperaturheroende
och enl-igt, Arrheni'as formel:

Eb
k(e)- kou 

Ë 
= u e- 

o

där E = akti-veringsenergin
3 = gaskonstanten
Q = abscluta temtr;eratÌrrerr

k'o = ft64"tant
således finner man att

_-Þ
0

r = køXrg
som insatt i ekvationen ger

i.* $ ".,* krxle
b
o

F u * i' xt- V r = -,/

FF* V ",n+ 
r'= I u

F=v*

lila.terialb,a I ans f,ör kom-ocnent ts.

v r - F x-= ''I g¿
¿- o d.t

Men komponent B blldas med s,e¡¡ma hastighet som komponent Aför-
bruÌ¡as. Ekvationen kan då skrivas

b
r | --O
x¿"t V x"- koxre = 0

För komponen'b C gäller sarnrlra ekvation"
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V.ärmeb:alans f ör re¿¡.ktorn.

Infcir 9l P¿ .- specifika vikten hos in- resp" utf töoet"

C1 specifika värmet hos in- resp, utflõCet "

^O.Dà PÐ"LIET:

Fgr*,t0r* F?¿c¡O - V h r + q -.
ga,
dt

Á a.t

= vg¿c¿ äi
ciär h = reä.kti-onsvãirmet (=den vál:ne scm fövbrukas viC omvand.lirrg

av e.n mol s'ubstans. Vi betraktar alltså här en endoterrnisk reak-
ticn) 

"

Ekvationen ekrives:
t

Å F a ú-8"- I..lRrg.lu+--t+_-v g¿"."t" =ffi;otn l-
\t 9. *o

aL

Antag för eirkelllets si<¡-¿ll- att 9., = P¿= I
C1=Ç¿- Ç

Sa¡nnnanfattningsvÍs har -.¡i al.ltså:

n,n # xr+ koxle
b
o F=vo

u
õ

b
õ
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ß -¡-
hk" î=for I+--0

VçC

tin järiserins av ek¡.'aticnerna.
Ersäti x1 me,i Fr+ xi etc" l'{edelr,"är'de:n anges här med ett streck

över', rned-an de r-i::spru'.ilgiiga h,:teckningar-n.a be'r;yde v' ar,-ville.lse:: 
"

likr¡ati.orierna ha¡,fä¡'mei- sl,;ri¡¡as :

t
,.:l ,- F.- \ , ,-.-rF ¿v I r -rE., r-x1 )'f kô (v,t r-)! / cdt\"t t¡"7 / ' ï:\1

i¡ Lt -rìi-"*"= r
1¡

b
d¡= \ E,= \ -. /- -. '..6*6 .\

ilii:¿+f¿)t ='iX¿{-}:¿/- 1-oiT1 l-Al .r Q ; Lì
U- ¡-, V

b

^ - 1- ìri¡ -il F i

;f(-É -.ç )'r =(e 'r- )- ;:!(,V.*ií1 ,e - + 1i =:l(c "" )'.;.u V Y., V ,,9'J
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Crr enCast första cr'i.ni.n.gens av-yikelser ruecl'bages blj:: ekvatio-
nerûa för ri.essa:
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Bestämning ar reaktorn-s perametqar.

Parametrarna bör väJ-jas realistiskt meri har i övrigt valts
ganska gcdtyckligt.

ûn J-ämplig arbetspunkt kan då tänkas vara:
6 -- J5o ox

T = 2OOO l-iter
=F väIjes nu så att reaktorn får en länplig tidskonstant. Sätt
F = 20 literr/s , vilket rnedf ör en tidskonstant på I OO s.

Antag at-" 75/" av den tíLlförda nängden A omvandlas i reaktor.n.
Insättes detta i materialbal-ansekvationen för Afås:

__b

k(G)=koe ": o,oJ s'7

Väli vidare b __ ESOO " K
ii = I rnol-,/liter
h = 50 kcal/mol
g = I kg/Liter
c = I kca]-/ kg grad

Införes detta i ekvationerna så erhåtl-es ur de lapJ-acetrans-

forr,nerade ekioationer"na föIjancle överföringsfunkticner :

x¿(s) _ o.oool
u (s) (s+O,CI) (s+0,14)

xo(s)
q (s) s+o, 0l- s+0 r 14



G

Det reglers¡rstem son skall studerae hP-r två" íngâyLga:... En me-

tod at,t kompensera dylika system återges ar. f,õl jancJ"e figurt

al.fj

Beteekningart Gh(s)- 1-e noll-te ordningens hål-lkrets,
samplingsper"iod 1 s 

"

xr(sP
g

I

S

G1 (s)= f,Ib:d esreguJ-ator mrn

tidekonstant 4 s.

G¿ (*)= 0,5

G¡(s)= o. ool
(s+C,01) (s+O,14)

Den kemiska analy-qen asrtas ha överföringsfunktionen 1, men

signalen i återf öringsgrenen èir d.iskret.
Två d.ígitala regu-latc,rer D,t och Dahar införts. om störningen

och referensvariab,eln betraktas sepa.rat lran r:-tvariabein uttryck-
åË som följanctre ø-transformer:

x2 ( a)= xrr(z) (1)

xrr(z') - (2)

Man observerar att systemets svar ti..l] föJ,jd ay stõrningen
är ob,eroende aï Dz(r). Hä2. antas att störnangen kommer in i
f,orm av en stegändring.
sätt G(z)=GhGrGs (z), där attiså G (z)=l[o^ (s)Gr (=)cs (=t

4,3

1- elt
s S+ 1f

azî A, aø1
S* ara
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Beräknin.e av j.neäend.e z*trarLsfornerna"
¡.¡

G (s')=
*q s.+0 r 01 s+Or14 s+A r?J

-? -t -t -2
G (z)=

L-Q o99Az" 1-0, B 9z' i-0,7792'
-¿/

U (s)G (s)c (s)=

so.m ger

som ger

-T -t
170.2r4. ro -t.(E+52 )UGG (")= (L-zn ) (r-o ,9gcz'') (r-a ,BQ6z'î)

--/ ' Iu\z)- T7

Förs1, gälJ-er o"ei att minirnera eff^ekten från störningen u
/{v forrne} (2) siC 6 framgPar att niotsvarande pulsöverförings-
funktion inte kan erhåIlas" Inför därför följande 'rpuJ-söver-
föringsf.mlciion" sorn gäIl-er fdr en viss insignal:

K(z)= U Gzüs (ø) a
J-

U (z'¡ 1+D1 (z)c (z)

0m man nu skal}. specificera denna överför'i-ngsf'.uilrtion, vil-
ka krav skall ¡ran clå ställa på den?

Stegfunktionen u(s) skal1. ge st,ationära felet¿ O. lå m¿!"ste

enligt slutvä"rd.estecrenet för' z-transforlrreï EàLLa att

K(z)- (t*;t)¡i(=) (4 )

aär $(z) är ett ännu icke specificer¡;t poiynom i z
/-\iJoS 'tl-i D4 \z J uï \i ) z

D1 lz )= i.i GrG¡iu )- K(z)u(z)
G (z)rc(z)'¡ (z) (r)

Härav framgår att de noJ-J-stätr1en hos Ç\(z) va,rs he1-opp är stör-
re än elì-er lika meC, 1, rnåste el-innineras a,v U G¿Gs (z)- X(z)U(z) "

1<l



Vi d.are ã.r ci et k]-art at+. kar"airter.istiska ekv¿rt j onen -l-'.+D,J (z )+ (u )=0
e Ji f år ha. rötter i:å eJ-te r ir be,-nf ör eir-iretscirk e I n . -tinli gt (,1) îå= z

i+Ð7(zll(,2,',=ffi (6)

Õ.

Sål,e ie r; til-IkorrurÉ:r hä.r: ki'ar,'e t at;i" K(z) r¡råe te j-n:rehålia fairtcrn
.,n scm ti]-]ike^ är real-iserbarbeu¡skravet 

"

Ur (5) eri:åll-er "u'i ai"ltså:

U G¿üJ (r,)*w(z)tl(.n)= ( i.r z'.r') v2(z') i7)

där F¿(a) är= ett är¡-r¡u ej specif,i.cerat poJ-ynomuttryck i t't. liv
formen på U äuGg(r) kan. nan j-nne att ett tärnpiigt r;is:eende på

v2(z) kunc.e tänkp,.s 'ç'erå.:

(s)F2(z)= (t-r'') (l*0, 99oz'''),u1-o o 8962't'i

úär fp.ktorir z'2 reùarL r¡át: inf ör'ts f ör att Ee en real-iserbar Iös*
ning på" D1(z'i, ( s" sambandet (5)). Koeffie-íeriterna a¡ skatl
fastläggas så att K(z) får o.en en.li-gt (4) kr-ävda faktorn (L-zi"i 

"

Sätt in (E) i (7) cch fös ut R(z)z

K(z)=

Det visar sig nu att det ré,cr:er om man satter u,= + och övriga
ai=O för att uppfytrla alla speeífikationer enligt ár*r. Därmed

erhålles:
K'(z)= v) 1-0,99Az 1-0, B9

Den sökta D4(z) blir Cärrsed:

Ill G)= 1n 4Oi'l-O
v [r-o ,gga;t ) (r-o ,896;/) (tr-o, 'r¡gàt)

ft-rlt)( 24+ 26ri/+ Ilzla)

som är en rea.liserba.r Ìösni-ng.

IVär nu D¡ (z) ar hestärnc1 gälle:: det att konpens€ra s]¡:;temet
utan j-nverlran från störningen u. Enl:ìgt (1) sici 6 gäJ-ler:

rì
,'r i-) -Ås\å¿ [kIDt(z) +D¿iz)Juô \2r, -' *zr(^) - r+ C t,z.iT4 (n,)

2
¿-\
¿

-¡ -¿4t- /C\
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Diurensionelingen av digitai-regulator"n D2b) k;e"n s¿ile des

överföras till probS-emet att specificera pulsöverflirlngsfunk-
tionen. Ao("). !å resonerar man på föfie,nde sätt: Det sampl¿dg

systemet skall h.a stationära felet O vid en insignal Þ"(s) I
form av en stegfunkticn. överfö::ingsf';ni":tjcnen Ge(z), ¡nelìan

reglerfelet och irrvari-a-bel-n måste d.å urlpfylla följande krav:

G"(z)= i-- G6(ø)= (t-í' )(r+a,r-'n ^rr-'*.". ) (rc)

Ur (4) ]-öser man ut D2(z'):

rr,-:=M''iD2\2, G(z) =' Go(z)- nt(r)

Då framgår att G6(z) so¡n nollstätlen nåste ha al-la de nollstä'-
l-en av G(z) sorn ligger: på el.l-er utanför enhetscirkeln. I ennat

fall- btír D2(z) oetabil. Realiserbarheten av D2(z) kräver d"ess-

utorn att Gs(z) inneliål1-er err faktor 
^-1. 

En lärcpiig specifika-
ti.on synes därför vara:

ao(z) = í'(t*"''nrt)( ão+b1z-1+ ' (r-t)

Sätt in (11)

då att sätta

Go (z /- -l -2,t\-i-+z, +z )

i ( lC ) och iclenti fiei'a koeffÍc j er:ter'. Ìlnkl,a¡;t blir

r1t-.. 
-/-z

lenna ansats ger då

D2(z)= t'4Cl'10 r (r-o ,99aùt¡ (r-0, s6g.ir )(r-o ,779à1 (Ttrzlt'¡
(i.-z-') ( 24+ 262'+Ljn 2)

sorn går att real-isera.
Sl-utligen kan ciet vara intress'ant ati se insvängningsförloppet:

xrF)

L

D
I I

4 fs)



F-ESIIITAT.

För att systemet skal} uppfylJ.a specifileat.ionerna kan de

sarnpl-ade reguJ'atorcrne. ges föfjande överföringsfunktioner :

D.r (z)= J-r 40t' 10
r !l'-o,ggo;t ) (r-o ,896;/ )(i-o ,wgz'/)

(t-z't ) ( z++zA;/ +Lj z<)

Dj(z)= 1,4-01' LO
/ (r-o ,9902"/ ) (r-o ,896;/ )(r-o ,77g;o) (l+¡i')

(L* z'' ) ( z 4+ z6 u' +Lj z þ)

Dessa pulsöverförin^gsfunktioner går att realj ser"a ned gängse

metod er.
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SIUÎORD.

IVär ett d"imensioneringsproblem b.ar lösts, stäl-ler man sig
osökt frågan om d.et ändå inte finns andra och bättre lösningar
på problemet. Svaret på denna frâ,ga ár naturligtvis ett otve-
tydigt ttJÄrr. Problemet går' att lösa med. ett antal ol-ika typer
och konfigurationer ev samplade regulatorer. Förmodligen kan

problemet äve.n lösas rned. hjä}p av någon kontinuer"lig regulator.
Det här förelagda problemet kan utvidgas ytterligare. Man

kan t"ex. dimensionetîa systernet för anclra testsignal'er. Prin-
cipiel-J-t bJ-ir lösningsmetoden d.en samman varför någon sådan

utvidgning ej företagits. Systemet kunde även ha dimensionerats

för stokastiska signaler och då kunde ¡rian ha använt den från
kontinuerliga länkar känd"a teorin. Slutl-:igen ìrör det nämnas

att vid dimensionering av komplicerade reglersystem man rned.

för'Cel kan utnyttja simul-ering av system"
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