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STEROWANIE MODELEM NAGRZEWNICY POWIETRZA 
PRZEZ SIEĆ ETHERNETt 

Wojciech GREGA 

Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Automatyki 
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, e-mail :wgr@ia. agh. edu. pl 

Streszczenie: W pracy opisano wykorzystanie sieci 
Ethernet do rozproszonego sterowania modelem nagrzewnicy 
powietrza. Przeprowadzono identyfikację opóźnień wnoszo
nych przez sieć. Poprzez algorytmiczna kompensację opóź
nień uzyskano stabilną pracę modelu tak w warunkach opóź
nień stałych jak i losowo zmiennych. W tym celu zastosowano 
predyktor Smitha, uodporniony na niezgodności czasowe 
procesu i modelu. Wyniki potwierdzono zarówno symulacyj
nie jak i eksperymentami w czasie rzeczywistym. 

Słowa kluczowe: sterowanie rozproszone, systemy z opóź
nieniem, stabilność, układy odporne. 

1. WSTĘP 

Rozproszone systemy sterowania są dominującym roz
wiązaniem stosowanym we współczesnych układach 

automatyki przemysłowej [2], [1] . W systemach tych 
funkcje pomiarowe, obliczanie sterowania a także jego 
realizacja są zdecentralizowane pomiędzy wiele auto
nomicznych urządzeń sterujących. Urządzenia te posia
dają zdolność nie tylko do przetwarzania informacji, ale 
także ich dwukierunkowej, cyfrowej wymiany, tworząc 
węzły przemysłowej sieci pomiarowo-sterującej. 

Można wskazać dwa rodzaje systemów sterowania 
wykorzystujących sieci telekomunikacyjne dla przesyłu 
informacji: 

• Złożone systemy sterowania zawierające wiele 
podsystemów, z których każdy składa się z czujni
ków, regulatora i urządzenia wykonawczego. 
W systemie takim, bezpośrednie połączenie każde
go z czujników i urządzeń wykonawczych sterow
ników z centralnym komputerem byłoby kosztowne 
i zawodne w eksploatacji. 

• Systemy zdalnego monitorowania procesów 
i sterowania na odległość (ang. teleoperatation), 
[6]. Są wykurzystywane tam, gdzie obecność czło-

t Praca była finansowana ze środków AGH. 

wieka jest nie wskazana lub ekonomicznie nie uza
sadniona. · 

Warunkiem prawidłowego działania takich konfiguracji 
jest niezawodne przesyłanie danych pomiędzy węzłami 
systemu, czyli odpowiednia infrastruktura komunika
cyjne. Właściwą jakość transmisji danych zapewniają 
specjalizowane, szeregowe magistrale miejscowe (ang. 
fieldbus). Różnią się one od sieci . komputerowych po
wszechnego użytku nie tylko wysoką niezawodnością 
transmisji, ale także spełnieniem określonych ,ograni
czeń czasowych, umożliwiających ro_zproszone stero
wanie w czasie rzeczywistym. Wymagania dotyczące 
reakcji systemu w czasie rzeczywistym rozszerzają się 
wtedy na cały rozproszony system sterowania, obejmu
jąc także magistralę miejscową i obsługiwane przez nią 
urządzenia [3]. 

Charakterystyczną cechą systemu rozproszonego są 

opóźnienia transmisji danych lub nawet możliwość 

utraty danych. Wystąpienie tych zjawisk i ich charakter 
zależą od protokołu transmisji wykorzystywanej sieci 
telekomunikacyjnej, a w szczególności .od stosowanej 
w tej sieci metodzie kontroli dostępu„ do magistrali. 
Znajomość tej własności sieci transmisji danych jest 
niezbędna dla prawidłowego zaprojektowania rozpro
szonego systemu pomiarowo - sterującego, ponieważ ta 
cecha sieci ma bezpośredni wpływ na jakość sterowania 
rozproszonego, w tym na stabilność takiego układu 

sterowania [9]. 
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W pracy opisano wykorzystanie sieci Ethernet do roz
proszonego sterowania modelem nagrzewnicy powie
trza. Uzależnienie opóźnienia w sieci Ethernet od obcią
żenia jest często używane jako argument wykluczający 
ten standard z zastosowań przemysłowych. Jednak licz
ne zalety tego standardu spowodowały, że podjęto pró
by opracowania rozwiązań, w znacznym stopniu elimi
nujących powyższe wady i zbliżających ten standard do 
rozwiązań czasu rzeczywistego [12]. Proponowane 
usprawnienia to: 



• wydzielenie sieci Ethernet wyłącznie do celów 
sterowania, 

• ograniczenie opóźnień i zwiększenie przepustowo
ści poprzez podnoszenie szybkości transmisji (100 
Mb/s, lGb/s), 

• poprawa determinizmu poprzez wprowadzenie 
przełączników (ang. switch), czyli urządzeń umoż
liwiających chwilowe zestawienie dedykowanego 
połączenia „punkt-do-punktu", 

• wykorzystanie szybszego protokołu UDP/IP za
miast TCP/IP, 

• wprowadzenie priorytetyzacji pakietów (norma 
IEEE 802.lp), poprzez uzupełnienie typowej ramki 
Ethernet polem priorytetu, 

• algorytmiczna kompensacja opóźnień . 

Tę ostatnią metodę zastosowano w przypadku omówio
nego poniżej rozproszonego układu sterowania. 

2. PROCES 

W skład nagrzewnicy powietrza wchodzą: wirnik dmu
chawy, element grzejny, rura oraz czujnik temperatury, 
tak jak to przedstawia rys. 2. Dmuchawa napędzana 
silnikiem ma ustaloną wydajnóść. Za wirnikiem znajdu
je się element grzejny w formie siatki drucianej prosto
padłej do kierunku przepływu powietrza. Nagrzane 
powietrze jest tłoczone w głąb rury. Oddalenie czujnika 
od elementu grzejnego powoduje opóźnienie transpor
towe zmian temperatury w stosunku do elementu grzej
nego. 

ELEMENT 
WIRNIK GRZEJNY TERMISTOR 

Rys. I. Budowa nagrzewnicy powietrza. 

Zlinearyzowany model nagrzewnicy można przedstawić 
w postaci równań stanu lub w postaci transmitancji [7], 
gdzie sterowaniem jest moc dostarczona do elementu 
grzejnego, a wyjściem temperatura powietrza w punkcie 
zamocowania czujnika. 

(1) 

Rozważany model nagrzewnicy charakteryzował się 

następującymi parametrami: T1 =1.2 s, T2 =0.036 s, 

TP = 0.24 s, K =6 .7. 

Istotne nieliniowości tego procesu to charakterystyka 
czujnika temperatury (termistor) oraz zależność pomię-

dzy napięciem sterującym a mocą grzałki . Zostały one 
uwzględnione w modelu symulacyjnym. 

3. UKŁAD STEROWANIA 

Uproszczony model układu sterowania o strukturze 
rozproszonej jest przedstawiony na rys. 2. W modelu 
tym uwzględniono opóźnienia w transmisji sygnału 

pomiędży czujnikiem, a regulatorem Tse a także opóź
nienia w transmisji sygnału od regulatora do urządzenia 

wykonawczego Tca . Opóźnienia te wynikają zarówno 
z ograniczonej szybkości przesyłu danych jak i „współ
zawodnictwa" różnych węzłów sieci w dostępie do 
medium komunikacyjnego. Dla modeli liniowych opóź
nienia można wyrazić poprzez opóźnienie zastępcze 

(skumulowane) w postaci: 

r{t) = T se (t) + T ea (t) +TP . 

Podstawowym problemem zamkniętego układu stero
wania rozproszonego jest zachowanie stabilności 

z odpowiednim zapasem. Kolejnym problemem jest 
uzyskanie żądanej jakości sterowania, zgodnie ze 
sformułowanymi kryteriami. 
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W tym celu proponuje się następujące postępowanie 

przy projektowaniu rozproszonego algorytmu sterowa
nia [11]: 

• wybór modelu dynamiki rozproszonego układu 

sterowania i identyfikację jego parametrów (w tym 
identyfikację opóźnień wnoszonych przez sieć), 

• oszacowanie maksymalnych opóźnień i ich innych 
parametrów (np. modeli losowych), tak aby układ 
sterowania zachowywał stabilność z odpowiednim 
zapasem, 

• strojenie regulatorów z wykorzystaniem metod 
kompensacji ópóźnień oraz symulacyjne testowanie 
wpływu efektów wnoszonych przez sieć i nielinio
wości na jakość sterowania. 

Metody analizy stabilności układu z rys. 3 przy zmien
nych w czasie opóźnieniach przedstawiono miedzy 
innymi w pracy [13]. 

urządzenie 

wykonawcze 

,----
' I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

ł0('r) 

u(t) 

SIEĆ 

regulator 

Rys.3. Rozproszone sterowanie nagrzewnicą. 

czujnik 

I 
I 
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4. CHARAKTERYSTYKA SIECI TRANSMISJI 
DANYCH 

Dla rozważnego procesu wykorzystano sieć Ethernet 
jako połączenie pomiędzy procesem a „zdalnym" regu
latorem. Rys.4 i rys.5 przedstawia uzyskane doświad
czalnie statystyki czasu przesyłu danych w przez sieć 
laboratoryjną sieć Enternet. 

2 . 5 

! 2 
~ . 
I ! 1.5 

o-• 

' 10 
Hl1togram opoznien 

0 .02 0 ,025 0 .03 0.035 0 . 04 0 .045 D. 05 0.055 O . Oł O.DIS 

W arto1ci po1zczagolnyc:h opoznlan l•I 

Rys. 4. Sieć słabo obciążona, średnie opóźnienie 
0.029s, 'l"min = 0.016, 'l"max = 0.062 . 

7000 

15000 .. 
~ 
; 5000 

I ! 4000 

l 3000 

J 2000 

1000 

Histogram opoznlen 

W arios cl poazczegolnych opoznlan 

Rys. 5. Sieć obciążona, średnie opóźnienie 0.031s. 

Ponadto stwierdzono, że zmiany w czasie opóźnień 
wnoszonych przez sieć, szczególnie dla przypadku z rys 
4 są wolne w stosunku do dynamiki procesu. W związ
ku z tym, do dalszej analizy przyjęto model układu 
z opóźnieniem stałym, lecz niepewnym, w postaci 

(2) 

5. ALGORYTM STEROWANIA 

Podstawowym zadaniem jest problem zaprojektowania 
regulatora odpornego, kompensującego opóźnienia 

procesu i opóźnienia wnoszone przez sieć. 

Klasycznym rozwiązaniem jest predyktor Smitha [8]. 
Poprzez wprowadzenie modelu procesu w strukturę 

regulatora uzyskuje się efekt predykcji wyjścia, a tym 
samym możliwość projektowania regulatora z zanie
dbaniem opóźnienia. Liczne odmiany i wersje regulato
ra Smitha znalazły zastosowanie tak do sterowania 
procesami ciągłymi jak i dyskretnymi. W ostatnich 

latach stosowano regulatory Smitha z rozmytym mode
lem wewnętrznym lub z modelem neuronowym [4]. 

Pożądana transmitancja tak zmodyfikowanego regulato
ra jest w postaci 

R* ( s) = R( s) 
1 + R(s)H( s)(l-e-H) 

(3) 

Taką transmitancję regulatora realizuje struktura układu 

regulacji przedstawiona na rys. 6. H ( s ) oznacza tutaj 

umieszczony w regulatorze model części procesu bez 
opóźnienia, a 'f - model opóźnienia. 
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':,(t) 
H( s) 

Rys. 6. System sterowania z predyktorem Smitha. 

W praktyce, regulatora Smitha może działać w sposób 
odbiegający od idealnej konfiguracji opisanej powyżej. 
Wynika to z niezgodności pomiędzy modelem procesu, 
a procesem (ang. mismatch problem). W szczególności 
w układach sterowania rozproszonego wystąpi niezgod
ność czasowa (ang. tempora! mismatch), gdy jest 
stwierdzana rozbieżność pomiędzy wartościami opóź
nienia rzeczywistego i modelowego, tzn. 'f et 'r ale, 

H( s) = H( s). W tym przypadku równanie charakte
rystyczne układu zamkniętego przyjmuje postać 

1+ R(s)H(s)+ R( s)H(s )(e __ ,... -e-s•i') =O. 

Człon opóźniający pozostaje w mianowniku transmitan
cji i może wpływać na stabilność [5]. 

6. UODPORNIENIE UKŁADU STEROWANIA 
(2) 

Analiza wrażliwości układu sterowania na niezgodność 
czasową modelu zawartego w predyktorze, w stosunku 
do dokładnego modelu procesu pozwala formułować 
warunki odpornej stabilności predyktora Smitha. Istnie
je szereg twierdzeń umożliwiających analizę wrażliwo
ści predyktora Smitha na niezgodność czasową. Więk
szość z nich wykorzystuje twierdzenie Nyquista, z do
kładnym [10] lub przybliżonym [14] modelem opóźnie
nia. 

Analizę wrażliwości predyktora Smitha na zmiany 
opóźnienia przeprowadzono wykorzystując twierdzenie 
przytoczone poniżej [10]. W tym celu definiuje się 

wskaźnik 



Q( s ) = R( s )H (s ) , 
1 +R( s )H( s) 

który jest transmitancją stabilnego układu zamkniętego, 
w przypadku pełnej zgodności modelu z procesem. 

a) Układ zamknięty z dokładnym modelem 

( H ( s ) = H ( s ) ) będzie asymptotycznie stabilny dla 

dowolnego Lłr = T- 'f gdy spełnione jest 

IQ( jwA<ll2 Vw?:.O. 

b) Gdy spełnione jest 

V w?:. O oraz Um IQ( jm ~ < 112 
OJ• = 

to istnieje takie dodatnie ( Lłi- )max, że układ jest 

asymptotycznie stabilny dla każdego I~ rl < (b. r) max • 

Dla regulatora PID o postaci R(s) = K, +i+ Ds , 
s 

gdzie nastawy optymalne dla układu sterowania na
grzewnicą (bez uwzględnienia opóźnień) wyniosły 

K, = 1.14 / = 1.9 D = 0.171, wykreślono funkcję 

IQ(jw)I dla różnych wartości wzmocnienia (rys.7) . 

1.1 ....----,----~--~--~---~-~ 

D.4~-~-~-~--~-~~{J)~ 
o 10 20 30 40 50 

Rys.7. Wskaźnik odporności układu z predyktorem 
Smitha. 

60 

Z rys. 7 wynika, że dla dobranych nastaw nie są speł
nione warunki cytowanego twierdzenia. Aby był speł
niony warunek b) należy zwiększyć wzmocnienie regu
latora do wartości K,=2.5. 

Powoduje to wyeliminowanie zespolonych wartości 

własnych układu zamkniętego i zmniejszenie maksy-

malnej wartości wskaźnika IQ(jm)I. Dalsze zwiększa
nie wzmocnienia powoduje jednak naruszenie warunku 

lim IQ( jm >I< 112 
aJ• oo . 

Na rys. 8 przedstawiono wyniki eksperymentu symula
cyjnego dla tak uodpornionego regulatora (nadążanie za 
prostokątną zmianą temperatury o amplitudzie 5 °C dla 

-r = 0.3s i stałej niezgodności czasowej I~~= 0.03s ). 

Rys. 9 przedstawia wyniki eksperymentu symulacyjne
go dla losowo zmiennej niezgodności czasowej o wa
riancji 0.03 (losowe zmiany co O.Ols). Jeden i drugi 
wynik potwierdzają odporną stabilność układu . 

4 2 

·c 
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36 

36 
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Rys.8. Symulacja dla stał~go I~~= 0.03s. 
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Rys.9. Symulacja dla losowo zmienii).nej niezgodności 

czasowej 1~ i-I o wariancji 0.03. 

7. EKSPERYMENTY 

Eksperymenty potwierdzające stabilne zachowanie się 

układu sterowania były prowadzone w układzie przed
stawionym na rys.10, z wykorzystaniem środowiska 

czasu rzeczywistego Simulink/RTW/RTWT. 

Komputer obiektu 
Komputer 
regulatora 

Dlnt l 

kompuun Implementacja obiektu 
Uchyb u --> serwera 

Implementacja (S--funkcja) T 0 

__s- - klienta >- ! Obiekt (S--funkcja) 
sterowania T"' I Regulator I -·"=1 (Matlab/Simullnk) 
powietrza) 

Dane z 1 
Sterowanie Implementacja komp\lUR 

- serwera regulatora Implementacja 

(S-funkcja) klienta 

To (S-fimkcja) T11, 

Rys. 10. Schemat przesyłania danych w układzie ste
rowania [7]. 



Dla zapewnienia prawidłowego przesyłu danych w 
czasie rzeczywistym zrealizowano astępujące moduły 
przetwarzania danych. 
Implementacja klienta - S-funkcja w Matlab/Simulink 
zawierającą implementacje klienta TCP lub UDP. Jej 
zadaniem jest wysyłanie danych z czasem próbkowania 
Tok= 0.0lz komputera regulatora do komputera obiektu, 
po zakodowaniu ich w odpowiednim formacie. 
Implementacja serwera - S-funkcja w Matlab/Simulink 
zawierającą implementacje serwera TCP lub UDP. 
Odpowiedzialna za odbieranie danych z okresem prób
kowania Tos, które wysyła do niej klient z komputera 
obiektu, po zdekodowaniu ich, podaje uchyb oraz śred
nie opóźnienie. 
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Rys.11. Sieć słabo obciążona, średnie opóźnienie 0.03s. 

Regulator - zbudowany w środowisku Matlab/Simulink 
jako predyktor Smith'a. W przeprowadzonych ekspe
rymentach działała również adaptacyja, z okresową 

zmianą sumarycznego opóźnienia (2), które było wpi
sywane w układ modelu predyktora. Okres adaptacji 
wynosił 20s. 

Wyniki eksperymentów przedstawiają rys. 11 i rys.12. 
Charakterystyki przepływu pakietów przedstawiają 
odpowiednio rys. 4 i rys.5. W obu przypadkach zasto
sowano protokół TCP/IP, ale z wyłączonym algoryt
mem Nagle'a, który powoduje zbędne opóźnienia przy 
przesyłaniu krótkich komunikatów. 
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Rys 12. Sieć obciążona, zmienne obciążenie. 
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8. PODSUMOWANIE 

Rozproszone rozwiązania automatyki mogą wnosić do 
modelu dynamiki systemu sterowania pewne komplika
cje, związane opóźnieniami transmisji danych lub nawet 
możliwością utraty danych. Zjawiska te można identy
fikować, a następnie, próbować uzyskać odpowiedź na 
pytanie: ile tego typu zakłóceń system sterowania może 
znieść i czy doskonaląc algorytm sterowania nie można 
tych niekorzystnych efektów wyeliminować? Postępo
wanie takie zilustrowano na przykładzie · modelu na
grzewnicy powietrza, dla której zastosowano sterowanie 
poprzez sieć Ethernet. Zastosowanie predykatora Smi
th' a jako algorytmu kompensacji opóźnienia wraz 
z odpowiednią procedurą uodpornienia układu na nie
zgodność czasową dało dobre wyniki kompensacji 
opóźnień i stabilna pracę układu sterowania, także 

w warunkach dużego obciążenia magistrali transmisji 
danych, kiedy to założenie o stacjonarnym charakterze 
niezgodności czasowej nie jest spełnione . 

DISTRIBUTED CONTROL OF AIR HEATER MODEL 
VIA ETHERNET NETWORK 

Abstract: Application of the Ethernet network for distrib
uted control of air heater model is described in this paper. 
Identification of the network-induced delays was performed. 
By algorithmic compensation of the delays stable operation of 
the system was gained, both for deterministic and random 
delays. For this purpose Smith predictor, robust against tem
pora) mismatch, was applied. The results were confirmed by 
simulation and real-time experiments. 
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