ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι
ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΣΗΣ/ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΕΡΒΟΚΙΝΗΤΗΡΑ DC
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
Τα βασικά µέρη της εργαστηριακής διάταξης (υλικό και λογισµικό) είναι
κατασκευασµένα από την εταιρεία FEEDBACK. Από πλευράς υλικού, η διάταξη
αποτελείται από τις µονάδες 01-100 (power supply), 33-100 (mechanical unit),
33-120 (digital unit), και τον υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστηµένη η κάρτα
πρόσκτησης δεδοµένων MIC 926. Οι µονάδες αυτές είναι διασυνδεµένες µεταξύ
τους όπως φαίνεται στο Σχήµα 1.

Σχήµα 1
Η ψηφιακή µονάδα 33-120 συνδέεται µε την κάρτα MIC-926 µέσω ενός παράλληλου
καλωδίου 37 αγωγών το οποίο επιτρέπει αµφίδροµη επικοινωνία. Οι µετρήσεις
µεγεθών της µηχανικής µονάδας (θέση, ταχύτητα) παρέχονται προς τον υπολογιστή
µέσω της ψηφιακής µονάδας, είτε µέσω του A/D µετατροπέα που αυτή διαθέτει
(αναλογικές µετρήσεις), είτε απ’ ευθείας (ψηφιακές µετρήσεις). Η επιλογή χρήσης
αναλογικών ή ψηφιακών µετρήσεων γίνεται µέσω του λογισµικού. Η ψηφιακή
µονάδα απεικονίζεται στο Σχήµα 2 µαζί µε τις απαραίτητες καλωδιώσεις για τη
διεξαγωγή ελέγχου πραγµατικού χρόνου.
Ένα αναλογικό σήµα στην περιοχή ±10V, προερχόµενο από το ποτενσιόµετρο
εξόδου της µηχανικής µονάδας, παρέχεται στον ακροδέκτη 1 (θ0). Όµοια στον
ακροδέκτη 2 παρέχεται αναλογικό σήµα στην ίδια περιοχή τιµών, προερχόµενο από
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την ταχογεννήτρια της µηχανικής µονάδας. Τα σήµατα αυτά αποτελούν µετρήσεις
θέσης και ταχύτητας, αντίστοιχα, και τροφοδοτούνται στην είσοδο του A/D
µετατροπέα (ακροδέκτης 3) αφού πρώτα πολυπλεχθούν µέσω του ζεύγους διακοπτών
SW5 και SW6. Το σήµα ελέγχου του σερβοκινητήρα (τάση) παρέχεται µέσω του
ενισχυτή PA1, προερχόµενο από την έξοδο του D/A µετατροπέα (ακροδέκτης 4)
όπου και έχει µετατραπεί σε αναλογικό στην περιοχή ±10V. Μη µηδενικό σήµα
ελέγχου οδηγεί σε κίνηση του σερβοκινητήρα µε φορά εξαρτώµενη από το πρόσηµο
του. Το ποτενσιόµετρο zero χρησιµοποιείται για την ευθυγράµµιση του σήµατος
ελέγχου στο µηδέν επιτρέποντας έτσι την τοποθέτηση του σερβοκινητήρα σε µια
επιθυµητή αρχική θέση προτού εφαρµοστεί εξωτερικός έλεγχος.

Σχήµα 2
Η µηχανική µονάδα 33-100 συνδέεται µε την ψηφιακή µονάδα µέσω ενός
παράλληλου καλωδίου 34 αγωγών το οποίο επιτρέπει αµφίδροµη επικοινωνία. Οι
απαραίτητες τάσεις για τη λειτουργία της µηχανικής µονάδας παρέχονται από το
τροφοδοτικό 01-100. Μια γενική απεικόνιση της µηχανικής µονάδας δίνεται στο
Σχήµα 3. Στη συνέχεια δίνεται µια συνοπτική περιγραφή των βασικών τµηµάτων της,
που είναι τα ακόλουθα:
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Άξονας κινητήρα (motor shaft): φέρει την ταχογεννήτρια (tachogenerator) και το
δίσκο φρένου (brake disk). Αυτός είναι εφοδιασµένος µε ένα 2-φασικό ίχνος (speed
track) για ψηφιακή µέτρηση ταχύτητας µέσω αισθητήρων υπερύθρων (track readers).

Σχήµα 3
Μαγνητικό φρένο (brake magnet): το φρένο µπορεί να τοποθετηθεί σε διάφορες
θέσεις µέσω του µοχλού (brake lever) στο αριστερό άκρο της µονάδας, ενώ υπάρχει
και βαθµονόµηση των θέσεων.
Άξονας εισόδου (input shaft): φέρει το ποτενσιόµετρο εισόδου και δίνει ένα
αναλογικό σήµα θi στην περιοχή ±10V. Χρησιµοποιείται κατά τον έλεγχο του
συστήµατος µε τη βοήθεια αναλογικής µονάδας (δεν χρησιµοποιείται στην παρούσα
διάταξη).
Άξονας εξόδου (output shaft): φέρει το ποτενσιόµετρο εξόδου και ίχνη ψηφιακής
µέτρησης γωνίας (output digital measurement tracks). Το ποτενσιόµετρο εξόδου δίνει
ένα αναλογικό σήµα µέτρησης γωνίας θ0 στην περιοχή ±10V. Τα ίχνη ψηφιακής

3

µέτρησης δίνουν πληροφορία µε τη µορφή κώδικα Gray 6-bit (64 διακριτές θέσεις)
µέσω αισθητήρων υπερύθρων. Η θέση (γωνία) του άξονα εξόδου προσδιορίζεται
µέσω των ενδείξεων γωνίας (output shaft angle) που υπάρχουν στον άξονα. Ο άξονας
είναι βαθµονοµηµένος από 0ο ως 360ο µε ακρίβεια 2ο.
Οθόνη ταχύτητας εξόδου (output speed display): εµφανίζει µια ψηφιακή µέτρηση
ταχύτητας του άξονα εξόδου σε στροφές/λεπτό (rpm) στην περιοχή ±00.0-99.9, η
οποία λαµβάνεται από τα ίχνη ταχύτητας στο δίσκο φρένου. Καθώς υπάρχει µείωση
στροφών µε λόγο 32:1 από τον κινητήρα προς τον άξονα εξόδου, µετρούµενη
ταχύτητα 31.1 rpm αντιστοιχεί σε ταχύτητα κινητήρα 1000 rpm.
Η διάταξη αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη διεξαγωγή εργαστηριακών
ασκήσεων ελέγχου της θέσης του άξονα εξόδου (τοποθέτηση του σε µια
συγκεκριµένη γωνία) ή ελέγχου της ταχύτητας περιστροφής του. Το λογισµικό που
χρησιµοποιείται για τον έλεγχο πραγµατικού χρόνου του σερβοµηχανισµού, αλλά και
για την προσοµοίωση του ελεγχόµενου συστήµατος, βασίζεται σε συναρτήσεις της
MATLAB και µοντέλα SIMULINK που περιλαµβάνονται στο Digital Servo Toolbox
της FEEDBACK.
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2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕ PID ΕΛΕΓΚΤΗ
A. ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΘΕΣΗΣ
Για το πείραµα του ελέγχου θέσης µε PID ελεγκτή χρησιµοποιούνται µόνο οι
αναλογικές µετρήσεις θέσης και ταχύτητας, οι οποίες µετατρέπονται µέσω του A/D
µετατροπέα σε ψηφιακές µε τιµές στην περιοχή {0,1,…,255}. Οµοίως, η επιθυµητή
θέση καθώς και το σήµα ελέγχου του µοντέλου SIMULINK πραγµατικού χρόνου
που χρησιµοποιείται για τον έλεγχο του συστήµατος έχουν την ίδια περιοχή τιµών.
Είναι εποµένως αναγκαία µια αντιστοίχιση των µονάδων µέτρησης του A/D
µετατροπέα σε µοίρες και αντίστροφα, ώστε η µεταβλητή της θέσης (γωνία) στο
µοντέλο να µπορεί να πάρει τιµές µε φυσική σηµασία.
Θεωρώντας ως πεδίο τιµών για τη θέση το [-180ο, 180ο), η αντιστοιχία µεταξύ
µοιρών και µονάδων του A/D µετατροπέα δίνεται από τη σχέση:

x = round(-0.71a) + 128

(1)

όπου x: η θέση σε µονάδες του A/D µετατροπέα και a: η θέση σε µοίρες. Η
στρογγύλευση (συνάρτηση round) γίνεται καθώς τα σήµατα εξόδου (εισόδου) του
A/D (D/A) µετατροπέα είναι διακριτά. Ο συντελεστής 0.71 προκύπτει ως ο λόγος του
εύρους των πεδίων τιµών της θέσης σε µονάδες A/D και µοίρες, δηλ. 256/360. Από
τα παραπάνω φαίνεται ότι δεν υπάρχει αντιστοιχία 1-1 µεταξύ µοιρών και µονάδων
A/D µετατροπέα, µε αποτέλεσµα ο έλεγχος θέσης να έχει ακρίβεια της τάξης των
2ο. Η τιµή 128 για τον A/D (D/A) µετατροπέα αντιστοιχεί στις 0ο.
Η σχέση (1) χρησιµοποιείται για τη µετατροπή της επιθυµητής θέσης (είσοδος) από
µοίρες σε µονάδες του A/D µετατροπέα κατά τον έλεγχο πραγµατικού χρόνου.
Αντίστοιχα, η µετατροπή της πραγµατικής θέσης (έξοδος) από µονάδες A/D σε
µοίρες γίνεται µε βάση τη σχέση (2):

a=

x − 128
− 0.71

(2)

5

Για τις ανάγκες της θεωρητικής µοντελοποίησης θεωρούµε ότι το πεδίο τιµών των
µετρήσεων θέσης σε µονάδες του A/D µετατροπέα είναι συνεχές και προσηµασµένο,
δηλ. το [-128, 127] αντί του {0,…,255}. Μια γραµµική προσέγγιση των
συναρτήσεων µετατροπής από µοίρες σε µονάδες του A/D µετατροπέα και
αντίστροφα, δίνεται τότε από τις σχέσεις:
x = -0.71a και a = x/(-0.71)
B. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
Το θεωρητικό µοντέλο του αντισταθµισµένου συστήµατος δίνεται στο σχήµα που
ακολουθεί:

Σχήµα 4
Η είσοδος ad(t) (επιθυµητή θέση άξονα εξόδου) καθώς και η απόκριση a(t)
(πραγµατική θέση άξονα εξόδου) µετρώνται σε µοίρες. Οι ποσότητες xd(t), x(t) και
u(t) (είσοδος, απόκριση και έλεγχος, αντίστοιχα) µετρώνται σε µονάδες του A/D
µετατροπέα.
Η συνάρτηση µεταφοράς της ελεγχόµενης διαδικασίας, µε είσοδο την τάση ελέγχου
του κινητήρα και έξοδο τη θέση του άξονα εξόδου (και οι δυο µετρούµενες σε
µονάδες του A/D µετατροπέα) είναι

G p (s ) =

Cs Ks
X ( s)
=
U ( s ) s (Ts s + 1)

Οι παράµετροι Cs, Ks και Ts υπολογίζονται πειραµατικά βάσει µετρήσεων της
απόκρισης του σερβοκινητήρα. Η παράµετρος Cs εξαρτάται από τον τύπο των
αισθητήρων που χρησιµοποιούνται για πρόσκτηση δεδοµένων από το σύστηµα και η
πειραµατικά αναγνωρισµένη τιµή της είναι Cs = 5. Οι παράµετροι Ks και Ts
εξαρτώνται από τη θέση του µαγνητικού φρένου. Για την παρούσα θέση του
µαγνητικού φρένου (µοχλός φρένου στη µέση της διαδροµής), οι πειραµατικά
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αναγνωρισµένες τιµές τους είναι Ks = 0.62 και Ts = 0.16. Με βάση αυτές τις τιµές
των παραµέτρων, η συνάρτηση µεταφοράς του συστήµατος είναι:

G p (s ) =

3.1
s(0.16s + 1)

Οι βαθµίδες G1(s) και 1/G1(s) χρησιµοποιούνται για τη µετατροπή της θέσης από
µοίρες σε µονάδες του A/D µετατροπέα και αντίστροφα. Όπως προαναφέρθηκε, για
το θεωρητικό γραµµικό µοντέλο ισχύει:

G1(s) = -0.71
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3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕ PI ΕΛΕΓΚΤΗ
A. ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
Για το πείραµα του ελέγχου ταχύτητας του άξονα εξόδου µε PI ελεγκτή
χρησιµοποιούνται µόνο οι αναλογικές µετρήσεις θέσης και ταχύτητας, οι οποίες
µετατρέπονται µέσω του A/D µετατροπέα σε ψηφιακές µε τιµές στην περιοχή

{0,1,…,255}. Οµοίως, η επιθυµητή ταχύτητα καθώς και το σήµα ελέγχου του
µοντέλου SIMULINK πραγµατικού χρόνου που χρησιµοποιείται για τον έλεγχο του
συστήµατος έχουν την ίδια περιοχή τιµών. Είναι εποµένως αναγκαία µια
αντιστοίχιση των µονάδων µέτρησης του A/D µετατροπέα σε στροφές ανά λεπτό

(rpm) και αντίστροφα, ώστε η µεταβλητή της ταχύτητας στο µοντέλο να µπορεί να
πάρει τιµές µε φυσική σηµασία.
Από πειραµατικές µετρήσεις προέκυψε ότι το πεδίο τιµών της ταχύτητας του άξονα
εξόδου σε rpm είναι κατά προσέγγιση το [-58, 57], όπου θετική ταχύτητα αντιστοιχεί
σε κίνηση κατά τη φορά του ρολογιού. Η αντιστοιχία µεταξύ rpm και µονάδων του

A/D µετατροπέα δίνεται, κάνοντας µια αρκετά ανεκτική προσέγγιση, από τη σχέση

x = round(v) + 125 (3)
όπου x: η ταχύτητα σε µονάδες του A/D µετατροπέα και v: η ταχύτητα σε rpm. Η
στρογγύλευση (συνάρτηση round) γίνεται καθώς τα σήµατα εξόδου (εισόδου) του

A/D (D/A) µετατροπέα είναι διακριτά. Η τιµή 125 για τον A/D (D/A) µετατροπέα
αντιστοιχεί σε ταχύτητα 0 rpm. Καθώς η ταχύτητα του άξονα εξόδου κυµαίνεται
στην πράξη από –58 ως 57 rpm, από τη σχέση (3) προκύπτει ότι οι µετρήσεις
ταχύτητας σε µονάδες του A/D µετατροπέα έχουν ουσιαστικά ως πεδίο τιµών το

{67,…,182}.
Η σχέση (3) χρησιµοποιείται για τη µετατροπή της επιθυµητής ταχύτητας (είσοδος)
από rpm σε µονάδες του A/D µετατροπέα κατά τον έλεγχο πραγµατικού χρόνου.
Αντίστοιχα, η µετατροπή της πραγµατικής ταχύτητας (έξοδος) από µονάδες A/D σε

rpm γίνεται µε βάση τη σχέση (4):

v = x - 125 (4)
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Για τις ανάγκες της θεωρητικής µοντελοποίησης θεωρούµε ότι το πεδίο τιµών των
µετρήσεων ταχύτητας σε µονάδες του A/D µετατροπέα είναι συνεχές και
προσηµασµένο, δηλ. το [-58, 57] αντί του {67,…,182}. Στην περίπτωση αυτή ισχύει

(προσεγγιστικά…) ότι x = v, δηλαδή υπάρχει αντιστοιχία 1 – 1 µεταξύ µετρήσεων σε
rpm και σε µονάδες του A/D µετατροπέα.
B. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
Το θεωρητικό µοντέλο του αντισταθµισµένου συστήµατος δίνεται στο σχήµα που
ακολουθεί:

Vd(s)

U(s)
Gc(s)

V(s)
Gp(s)

Σχήµα 5
Η είσοδος vd(t) (επιθυµητή ταχύτητα άξονα εξόδου) καθώς και η απόκριση v(t)

(πραγµατική ταχύτητα άξονα εξόδου) µετρώνται είτε σε rpm, είτε σε µονάδες του
A/D µετατροπέα (όπως προαναφέρθηκε, για το θεωρητικό γραµµικό µοντέλο υπάρχει
αντιστοιχία 1 – 1 µεταξύ µετρήσεων σε rpm και σε µονάδες του A/D µετατροπέα). Η
ποσότητα u(t) (έλεγχος) µετράται σε µονάδες του A/D µετατροπέα.
Η συνάρτηση µεταφοράς της ελεγχόµενης διαδικασίας, µε είσοδο την τάση ελέγχου
του κινητήρα και έξοδο την ταχύτητα του άξονα εξόδου, είναι

G p (s) =

Ks
X ( s)
=
U ( s ) Ts s + 1

Οι παράµετροι Ks και Ts υπολογίζονται πειραµατικά βάσει µετρήσεων της απόκρισης
του σερβοκινητήρα (δείτε την Ενότητα 2Β. του παρόντος). Με βάση τις πειραµατικά
αναγνωρισµένες τιµές των παραµέτρων, η συνάρτηση µεταφοράς του συστήµατος
είναι:
G p (s ) =

0.62
0.16s + 1
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