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Izvleček
UDK 004.942:519.876.5:533.695.8(043.2)
Tek. štev.: UN I/909

Krmiljenje ekscentričnega rotorja

Marko Koceli
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Analiza gibanja

V zaključni nalogi je predstavljeno krmiljenje ekscentričnega rotorja. Najprej spoznavamo
fizikalne lastnosti in proučujemo gibanje takšnega rotorja, nato pa se osredotočimo na
teorijo delovanja PID krmilnega sistema. Predstavimo tudi potek numeričnega iskanja
rešitve gibalne enačbe. Namesto izvajanja preizkusov na dejanskem rotorju, analizo
izvedemo kar s pomočjo numerične simulacije. V nalogi je predstavljen tudi sam postopek
izvajanja te simulacije in pridobivanja rezultatov. Rezultate na koncu tudi analiziramo in
interpretiramo. Opazujemo, kako se krmilni sistem odzove na hitre spremembe vrtilne
hitrosti ekscentričnega rotorja.
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Abstract
UDC 004.942:519.876.5:533.695.8(043.2)
No.: UN I/909

Unbalanced rotor control
Marko Koceli

Key words:

unbalanced rotor
PID controller
numerical simulation
rotor regulation
feedback loop
motion analysis

In this thesis, the controlling algorithm for the unbalanced rotor is developed. First, the
rotor dynamics and equations of motion for unbalanced rotor are presented. Controlling
algorithm is based PID controllers that are commonly used in industrial applications. The
solution of equations of motion is obtained using numerical integration. Instead of
obtaining experimental s data on a real rotor, the controlling algorithms were tested based
on simulated signals. The performance of several controlling algorithms was analyzed and
the main findings are presented.
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1. Uvod
1.1. Ozadje problema
Ekscenter se pojavi kadar težišče rotorja ne leži na osi rotacije. Pri zagonu in samem
obratovanju si vedno želimo, da ima rotor čim manjši ekscenter, saj tako poleg zmanjšanja
neželenih vibracij dosežemo tudi enakomernejšo vrtilno hitrost. Za zmanjšanje ekscentra
ponavadi rotor balansiramo, torej ugotavljamo položaj masnega središča rotorja ter s
postopki dodajanja in odvzemanja materiala rotor uravnotežimo. Včasih pa balansiranja ne
moremo izvesti, ker je položaj težišča nekonsistenten. Za primer vzamemo npr. boben v
pralnem stroju, kjer se znotraj perilo stalno premetava in prerazporeja. Zaradi velike teže
mokrega perila se težišče rotorja pomakne daleč iz njegove osi vrtenja, kar povzroči
precejšnje težave pri samem zagonu in nadaljnem obratovanju. Poleg zmanjšanja vibracij,
želimo takšnemu rotorju zmanjšati tudi nihanje njegove vrtilne hitrosti.

1.2. Cilji
Želimo napraviti krmilni sistem, ki učinkovito upravlja hitrost ekscentričnega rotorja tako
da spreminja gonilni moment. Želimo doseči čim konsistentnejše pospeševanje in
zagotavljanje kotne hitrosti. Namesto upravljanja dejanskega rotorja, v okviru te naloge
izdelamo numerično simulacijo, s katero se poskusimo realnemu procesu čim bolj
približati.
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2. Teoretična izhodišča
2.1. Obravnava matematičnega modela
Preden se lotimo reševanja kakršnega koli problema, ga moramo najprej točno opredeliti.
Vedeti moramo katere fizikalne modele je primerno pri reševanju problema uporabiti in
katere v sklopu poenostavitve zanemariti.
Obravnavamo enostaven ekscentričen rotor, ki je sestavljen iz kontinuirane mase 𝑚1 in
točkovne mase 𝑚2 na konstantni razdalji 𝑅 od njunega fiksnega vrtišča. Na sistem deluje
gravitacijski pospešek 𝑔, rotor pa poganjamo z navorom 𝑀. Spremenljivka 𝜑 je trenutni
zasuk rotorja v opazovanem času (slika 2.1).

Slika 2.1: Prikaz obravnavanega rotorja.
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2.1. Obravnava matematičnega modela
Cilj je zapisati matematični model, ki popiše zasuk, kotno hitrost ter kotni pospešek rotorja
v odvisnosti od časa.

2.1.1. Izpeljava enačbe za rotacijo togega telesa okoli
nepomične osi
Opazujemo kroženje točke na konstantni oddaljenosti od njenega vrtišča. Na točko deluje
sila v tangencialni in v radialni smeri. Sila v radialni smeri daje točki radialni pospešek, ki
povzroči spremembo smeri vektorja obodne hitrosti, in je usmerjena proti središču
kroženja. Sila v tangencialni smeri pa daje točki tangencialni pospešek, ki povzroči
spremembo vrtilne hitrosti. Drugi Newtonov zakon nam poda odvisnost med silo ki deluje
na to točko in njenim pospeškom [9].
Sila v radialni smeri (𝐹𝑟 na sliki 2.2) ne povzroči spremembe radija, saj nanjo deluje enaka
in nasprotno usmerjena centrifugalna sila (𝐹𝑐𝑓 na sliki 2.2). Ta povzroči natezno napetost v
vrvici oz. nosilcu ki masno točko drži na konstantni oddaljenosti od vrtišča. Sila v
tangencialni smeri (𝐹𝜑 na sliki 2.2) povzroči pospešeno kroženje.

Slika 2.2: Sile na masno točko pri kroženju.

Za enostavnejše reševanje uporabljamo namesto pravokotnega, polarni koordinatni sistem.
V enačbi (2.1) je v splošnem definiran pospešek masne točke v polarnih koordinatah.
Vektorja 𝑒𝑟 in 𝑒φ sta enotska vektorja, kjer 𝑒𝑟 kaže iz koordinatnega izhodišča proti masni
točki, 𝑒φ je pa nanj pravokoten. Vektorja imata izhodišče v opazovani masni točki [1].
𝑎 = (𝑟̈ − 𝑟φ̇2 )𝑒𝑟 + (2𝑟̇ φ̇ + rφ̈)𝑒φ

(2.1)
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2.1. Obravnava matematičnega modela
Ker je tirnica masne točke periodična in že vnaprej znana, pospeški kot tudi sile v radialni
smeri za nas niso tako pomembni. Osredotočimo se predvsem na tangencialni vektor
pospeška, ki je sestavljen dveh členov. Izraz 2𝑟̇ φ̇ v enačbi (2.1) predstavlja Coriolisov
pospešek, ki je v našem primeru enak 0, saj nimamo gibanja v radialni smeri, člen 𝑟𝜑̈ v
enačbi (2.1) pa predstavlja obodni pospešek, ki je enak produktu kotnega pospeška 𝜑̈ in
radija 𝑟.
Zapišemo II. Newtonov zakon za vsoto tangencialnih sil s katerimi delujemo na masno
točko:

(2.2)

∑ 𝐹φ = 𝑚 ∙ 𝑎 = 𝑚 ∙ rφ̈

Če na sistem namesto s silo delujemo z navorom 𝑀, je tangencialna sila na radiju 𝑟 enaka
𝑀/𝑟:
∑𝑀
= 𝑚 ∙ rφ̈
𝑟

(2.3)

Zapišemo lahko II. Newtonov zakon za krožno gibanje masne točke:

∑ 𝑀 = 𝑚 ∙ r2 ∙ φ̈

(2.4)

Sedaj lahko v sistem dodamo množico točk s poljubnimi masami na poljubnih radijih.
Velja:

∑ 𝑀 = (∑ 𝑚𝑖 ∙ r2𝑖 ) ∙ φ̈

(2.5)

𝑖

Togo telo je neskončna množica enakih in diferencialno majhnih masnih točk, ki so med
seboj nepomično povezane. Če poznamo njihovo razporeditev po prostoru lahko gibalno
enačbo izrazimo kot je prikazano v enačbi (2.6). Spremenljivka 𝜌 je gostota materiala, ki jo
prevzamemo kot konstantno skozi celoten volumen 𝑉.

∑ 𝑀 = ∫ 𝑟 2 ∙ 𝑑𝑚 ∙ φ ̈ = ∫ 𝜌 ∙ 𝑟 2 ∙ 𝑑𝑉 ∙ φ̈
𝑚

(2.6)

𝑉
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2.1. Obravnava matematičnega modela
Po definiciji je masni vztrajnostni moment 𝐽 okoli osi rotacije definiran kot je prikazano v
enačbi:

𝐽 = ∫ 𝑟 2 ∙ 𝑑𝑚 = ∫ 𝜌 ∙ 𝑟 2 ∙ 𝑑𝑉
𝑚

(2.7)

𝑉

Tako lahko zapišemo enačbo rotacije poljubnega togega telesa okoli nepomične osi.

(2.8)

∑ 𝑀 = 𝐽 ∙ φ̈

2.1.2. Gibalna enačba problema
Vrnemo se k prvotnemu problemu. Opazimo, da se zaradi gravitacijskega pospeška 𝑔 in
ekscentrične mase pojavi nova sila, to je teža (𝐹𝑔 na sliki 2.3).

Slika 2.3: Prikaz vpliva teže na gibanje rotorja.

Sila teže deluje v težišču telesa, ki se nahaja na razdalji 𝑒 od vrtišča. Velikost sile teže 𝐹𝑔 in
položaj težišča 𝑒 izračunamo s sledečima enačbama:
5

2.1. Obravnava matematičnega modela

(2.9)

𝐹𝑔 = 𝑚𝑎 = (𝑚1 + 𝑚2 ) ∙ 𝑔 = 𝑚 ∙ 𝑔

𝑒=

∑𝑖 𝑚𝑖 𝑟𝑖 𝑚1 𝑟1 + 𝑚2 𝑟2
𝑚2 𝑅
=
=
∑𝑖 𝑚𝑖
𝑚1 + 𝑚2
𝑚1 + 𝑚2

(2.10)

Iz slike 2.4 je razvidno, da sila 𝐹𝑔 na ročici 𝑒 ustvarja navor 𝑀g , ki ga izračunamo po
enačbi (2.11).

Slika 2.4: Navor sile teže.

𝑀g (𝑡) = −𝐹𝑔 ∙ 𝑒 ∙ sin(φ(t)) = −𝑔 ∙ (𝑚1 + 𝑚2 ) ∙

𝑚2 𝑅
∙ sin(φ(t)) =
𝑚1 + 𝑚2

(2.11)

= 𝑚2 ∙ 𝑅 ∙ −𝑔 ∙ sin(φ(t))

Navor 𝑀g tako vstavimo v enačbo (2.8) in dobimo:
∑ 𝑀 = 𝐽 ∙ φ̈

(2.12)

̈
𝑀 − 𝑀g (𝑡) = 𝐽 ∙ φ(t)

(2.13)

Za izračun vztrajnostnega momenta 𝐽, rotor razdelimo na kontinuirano maso in masno
točko ter računamo vsako posebej. V našem primeru gre za enodimenzionalen problem,
torej lahko enačbo vztrajnostnega momenta izračunamo kot je prikazano v enačbi (2.14).
Enačba velja za kontinuirano maso, kot tudi masno točko, saj se obe nahajata na
konstantnem radiju.
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2.1. Obravnava matematičnega modela

𝐽 = ∫ 𝜌 ∙ 𝑟 2 ∙ 𝑑𝑉 = 𝑚𝑅 2 = 𝐽1 + 𝐽2 = 𝑚1 𝑅2 + 𝑚2 𝑅2 = (𝑚1 + 𝑚2 ) ∙ 𝑅 2

(2.14)

𝑉

Tako zapišemo gibalno enačbo:
𝑀 = φ̈(t) ∙ 𝑚 ∙ 𝑅 2 + 𝑚2 ∙ 𝑅 ∙ 𝑔 ∙ sin(φ(t))

(2.15)

Gre za navadno diferencialno enačbo drugega reda. Če se lotimo iskanja eksaktne rešitve,
kmalu ugotovimo da to ni mogoče zaradi nelinearne narave člena sin(φ). Rešitev enačbe
je tako mogoče dobiti le z uporabo numeričnega reševanja.

2.1.3. Trenje
Zanima nas tudi vpliv trenja na gibanje ekscentričnega rotorja. Obravnavamo trenje v
ležajih, preko katerih se prenaša sila z rotorja. Predpostavimo da gre za suho trenje, torej
nimamo opravka z viskoznimi napetostmi in kontaktnimi temperaturami v oljnem filmu.
Uporabimo Coulombove zakone kinetičnega trenja [2]:
‐ Sila trenja vedno nasprotuje relativnemu gibanju površin v kontaktu. Deluje v
tangencialni smeri na površine.
‐ Sila trenja ni odvisna od velikosti kontaktne površine, je pa odvisna od lastnosti površin.
‐ Sila trenja ni odvisna od relativne hitrosti med telesoma v kontaktu.
‐ Sila trenja je premo sorazmerna normalni sili reakcije med telesoma v kontaktu.
‐ Sorazmernostni faktor imenujemo koeficient trenja z oznako 𝜇.

𝐹𝑡𝑟 ∝ 𝑁

(2.16)

𝐹𝑡𝑟 = 𝜇 ∙ 𝑁

(2.17)

Za izračun trenja je tako potrebno izračunati še silo na ležaje. Uporabimo model, ki je
prikazan na sliki 2.5. Predpostavimo da so gred rotorja, kot tudi napere ki držijo rotirajočo
maso na gredi, brezmasne in idealno toge. Rotor je postavljen na sredino gredi, tako da
bosta ležaja prenašala enako obremenitev.
Sila, ki jo rotor med obratovanjem prenaša na podpori A in B, je sestavljena iz sile teže 𝐹𝑔
in centrifugalne sile 𝐹𝑐𝑓 , ki imata prijemališče v težišču 𝑇 (slika 2.5).
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2.1. Obravnava matematičnega modela

Slika 2.5: Prikaz sil v podporah.

Sila teže 𝐹𝑔 je konstantna in ves čas enako usmerjena. Izračunamo jo po enačbi:
𝐹𝑔 = (𝑚1 + 𝑚2 ) ∙ 𝑔 = 𝑚 ∙ 𝑔

(2.18)

Centrifugalna sila 𝐹𝑐𝑓 pa za razliko od sile teže spreminja smer in velikost. Nastane kot
reakcija na radialno silo, ki drži maso na krožni tirnici, kot je prikazano na sliki 2.2.
Radialno silo izračunamo iz radialnega pospeška po enačbi (2.1). Zaradi konstantnega
radija je 𝑟̈ = 0, torej sledi:
𝑎𝑟 = 𝑟̈ − 𝑟𝜑̇ 2 → 𝑎𝑟 = −𝑟𝜑̇ 2

(2.19)
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2.1. Obravnava matematičnega modela
Nadalje z uporabo II. Newtonovega zakona določimo centrifugalno silo. Iz enačbe (2.19)
lahko vidimo, da je ta odvisna od kvadrata kotne hitrosti φ̇2 in razdalje na kateri se nahaja
težišče. Njena smer kaže vedno iz vrtišča proti težišču, torej se spreminja s spremembo
kota:
𝐹𝑐𝑓 = −𝐹𝑟 = −𝑎𝑟 ∙ 𝑚 = 𝑟φ̇2 ∙ 𝑚 = 𝑒 ∙ φ̇2 ∙ (𝑚1 + 𝑚2 ) = φ̇2 ∙ 𝑅 ∙ 𝑚2

(2.20)

Rezultanto sil dobimo s seštevkom dveh vektorjev. Ker poznamo kot med silama (slika
2.6) lahko to storimo s pomočjo kosinusnega izreka kot je prikazano v enačbi (2.21).

Slika 2.6: Seštevanje vektorjev.

𝐹𝑔 2
𝐹𝑐𝑓 2 1
𝑅𝐴 = 𝑅𝐵 = 𝑅 = √( ) + ( ) − ∙ 𝐹𝑔 ∙ 𝐹𝑐𝑓 ∙ cos(𝜋 − 𝜑)
2
2
2

(2.21)

Spremenljivka 𝑅 je sila v podpori ki neposredno vpliva na silo trenja. Zaradi tega ker gre
za trenje v ležajih, namesto sile raje izračunamo navor trenja 𝑀𝑡𝑟 po enačbi (2.22), ki je
izpeljana iz enačbe (2.17). Spremenljivka 𝑑 je notranji premer ležaja (ang. bore diameter),
𝐹 pa ekvivalentna dinamična obremenitev. Ker so ležaji obremenjeni samo v radialni
smeri, je ekvivalentna dinamična obremenitev enaka sili v podpori 𝑅 [8]. Zapišemo kot:

𝑀𝑡𝑟 = 𝐹 ∙ 𝜇 ∙

𝑑
2

(2.22)

Enačba (2.22) velja ob predpostavki, da gre za suho trenje kjer je 𝜇 konstanta. V realnosti
seveda temu ni tako, saj je koeficient trenja odvisen od viskoznosti maziva, debeline
oljnega filma, vrtilne hitrosti, temperature v kontaktu, itd.
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Celoten moment trenja 𝑀𝑡𝑟 je tako:

𝑀𝑡𝑟 = 𝑀𝑡𝑟,𝐴 + 𝑀𝑡𝑟,𝐵 = 2𝑅 ∙ 𝜇 ∙

𝑑
𝑑
= √𝐹𝑔 2 + 𝐹𝑐𝑓 2 − 2 ∙ 𝐹𝑔 ∙ 𝐹𝑐𝑓 ∙ cos(𝜋 − 𝜑) ∙ 𝜇 ∙
2
2

1/2
𝑑
2
2
2
2
𝑀𝑡𝑟 = 𝜇 ∙ ∙ ((𝑚 ∙ 𝑔) + (φ̇ ∙ 𝑅 ∙ 𝑚2 ) − 2 ∙ 𝑚𝑔 ∙ φ̇ 𝑅𝑚2 ∙ cos(𝜋 − 𝜑))
2

(2.23)

(2.24)

Trenje lahko sedaj upoštevamo v enačbi (2.15). Dobimo končno obliko gibalne enačbe:
̈
𝑀 − 𝑀𝑡 (𝑡) − 𝑀𝑡𝑟 (𝑡) = 𝐽 ∙ φ(t)

(2.25)

𝑀 = φ̈ ∙ 𝑚 ∙ 𝑅 2 + 𝑚2 ∙ 𝑅 ∙ 𝑔 ∙ sin(φ) +
1/2
𝑑
2
+ 𝜇 ∙ ∙ ((𝑚 ∙ 𝑔)2 + (φ̇2 ∙ 𝑅 ∙ 𝑚2 ) − 2 ∙ 𝑚𝑔 ∙ φ̇2 𝑅𝑚2 ∙ cos(𝜋 − 𝜑))
2

(2.26)

2.2. Numerično reševanje gibalne enačbe
Reševanje diferencialnih enačb lahko izvajamo na več načinov. Eden izmed načinov je, da
sami poiščemo eksaktno rešitev oz. funkcijo, ki izpolnjuje tako diferencialno enačbo v
vsaki točki, kot tudi robne pogoje. Drug način pa je reševanje problema z računalniškim
programom. Iskanje eksaktne rešitve je na ta način precej zakompliciran postopek, zato se
največkrat diferencialne enačbe rešuje z numerično aproksimacijo. Postopek je precej hiter,
rešitev pa lahko aproksimiramo z izredno natančnostjo. Postopek je primeren tudi za bolj
zapletene diferencialne enačbe, predvsem nelinearne enačbe, ki pa v večini primerov niso
eksaktno rešljive [7]. Poznamo več metod numeričnega reševanja diferencialnih enačb,
katerih večina temelji na izhodišču v robnih pogojih in nadaljne gradnje funkcije po
korakih. Metode lahko delimo tudi na eksplicitne in implicitne. Pri eksplicitnih metodah iz
trenutnega stanja sistema aproksimiramo vrednost funkcije v naslednjem časovnem
koraku. Pri implicitnih metodah pa hkrati aproksimiramo rešitev funkcije v trenutnem kot
tudi v naslednjem časovnem koraku. Implicitne metode so tako tudi precej kompleksne, a
je rešitev bolj natančna kot pri eksplicitnih metodah [5].
Med pogosteje uporabljene načine numeričnega reševanja diferencialnih enačb sodijo
Eulerjeve metode, metode Runge-Kutta, metoda končnih razlik, metoda končnih
elementov, strelska metoda, itd. [6]. V nadaljevanju podrobneje predstavimo metodo
Runge-Kutta, ki jo uporabimo za reševanje našega problema.
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2.2.1. Metoda Runge-Kutta
Runge-Kutta sodi med izboljšane Eulerjeve metode, ki temeljijo na preprostem razvoju
Taylorjeve vrste, kjer je bistvo aproksimacija vrednosti funkcije v vsakem naslednjem
časovnem koraku na podlagi naklona te funkcije v trenutnem stanju. Medtem ko Eulerjeva
metoda deluje samo na enem približku naklona, je metoda Runge-Kutta izpopolnjena tako,
da naklon določimo na povprečju štirih različnih približkov naklona. Tej metodi natančneje
rečemo klasična metoda Runge-Kutta 4. reda. Rezultat je tako že pri večjem časovnem
koraku bliže eksaktni vrednosti kot pri sami Eulerjevi metodi [7].
Najprej si poglejmo reševanje navadne diferencialne enačbe prvega reda po metodi RungeKutta 4. reda. Zapišemo neko preprosto diferencialno enačbo (2.27), pri čemer je 𝑥
funkcija časa 𝑥 = 𝑓(𝑡). Za začetni pogoj vzamemo, da je 𝑥(𝑡0 ) = 𝑥0 .

𝑎∙

d𝑥
+ 𝑏𝑥 = 𝑐
d𝑡

(2.27)

Izrazimo 𝑥̇ :
d𝑥
𝑐 − 𝑏𝑥
= 𝑥̇ =
,
d𝑡
𝑎

𝑥̇ = 𝐹(𝑡, 𝑥)

(2.28)

Časovno os razdelimo na korake dolžine ℎ. Če za trenutno stanje 𝑛 poznamo vrednost
funkcije 𝑥(𝑡), lahko aproksimiramo vrednost funkcije za naslednje stanje 𝑛 + 1:
𝑘𝑛1 + 2𝑘𝑛2 + 2𝑘𝑛3 + 𝑘𝑛4
𝑥𝑛+1 = 𝑥𝑛 + ℎ ∙ (
),
6

(2.29)

kjer so koeficienti definirani kot:
𝑘𝑛1 = 𝐹(𝑡𝑛 , 𝑥𝑛 )
1
1
𝑘𝑛2 = 𝐹 (𝑡𝑛 + ℎ, 𝑥𝑛 + ℎ ∙ 𝑘𝑛1 )
2
2
1
1
𝑘𝑛3 = 𝐹 (𝑡𝑛 + ℎ, 𝑥𝑛 + ℎ ∙ 𝑘𝑛2 )
2
2
𝑘𝑛4 = 𝐹(𝑡𝑛 + ℎ, 𝑥𝑛 + ℎ ∙ 𝑘𝑛3 )

(2.30)

Za izračun koeficientov vstavimo vrednosti v funkcijo odvoda (2.28). Konstanta 𝑘𝑛1 je
naklon funkcije v 𝑛-ti točki, ki ga izračunamo tako, da v enačbo (2.28) vstavimo 𝑥 = 𝑥𝑛 in
𝑡 = 𝑡𝑛 . Na podoben način izračunamo še ostale koeficiente. Izraz (𝑘𝑛1 + 2𝑘𝑛2 + 2𝑘𝑛3 +
𝑘𝑛4 )/6 na ta način lahko interpretiramo kot povprečen naklon, ki ga uporabimo za izračun
funkcije v naslednjem časovnem koraku. Začetni pogoj uporabimo kot prvo trenutno znano
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stanje, iz katerega lahko začnemo graditi vsako naslednjo vrednost funkcije. Manjši kot je
korak ℎ, natančneje lahko aproksimiramo rešitev.
Če želimo reševati diferencialno enačbo višjega reda, moramo iz nje napraviti sistem
diferencialnih enačb prvega reda. Postopek si poglejmo na primeru z neko poljubno
diferencialno enačbo drugega reda.

𝑎∙

d2 𝑥
d𝑥
+𝑏∙
+ 𝑐𝑥 = 𝑑
2
d𝑡
d𝑡

(2.31)

Začetni pogoji naj bodo: 𝑥(𝑡0 ) = 𝑥0 in 𝑥′(𝑡0 ) = 𝑥0 ′ .
d𝑥

d2 𝑥

Privzamemo, da je d𝑡 = 𝑣 in iz enačbe (2.31) izrazimo d𝑡 2 .
d2 𝑥
d𝑡2

=

𝑑 − 𝑐𝑥 − 𝑏 ∙ 𝑣 d𝑣
=
𝑎
d𝑡

(2.32)

Sedaj lahko zapišemo sistem dveh diferencialnih enačb prvega reda.
d𝑥
=𝑣,
d𝑡

d𝑣

𝑑 − 𝑐𝑥 − 𝑏 ∙ 𝑣
=
,
𝑎
{ d𝑡

(2.33)

kjer je:
d𝑥
= 𝑓(𝑡, 𝑥, 𝑣)
d𝑡
d𝑣
= 𝑔(𝑡, 𝑥, 𝑣)
d𝑡

(2.34)

Nadalje je postopek precej podoben kot v prejšnjem primeru, le da tokrat izvedemo
postopek za dve enačbi hkrati. Aproksimiramo vrednost funkcije za vsak naslednji časovni
korak:
𝑘𝑛1 + 2𝑘𝑛2 + 2𝑘𝑛3 + 𝑘𝑛4
𝑥𝑛+1 = 𝑥𝑛 + ℎ ∙ (
)
6
𝑣𝑛+1

𝑙𝑛1 + 2𝑙𝑛2 + 2𝑙𝑛3 + 𝑙𝑛4
= 𝑣𝑛 + ℎ ∙ (
),
6

(2.35)

12

2.3. Krmilni sistem
kjer so koeficienti 𝑘 in 𝑙 definirani kot:
𝑘𝑛1 = 𝑓(𝑡𝑛 , 𝑥𝑛 , 𝑣𝑛 )
1
1
1
𝑘𝑛2 = 𝑓 (𝑡𝑛 + ℎ, 𝑥𝑛 + ℎ ∙ 𝑘𝑛1 , 𝑣𝑛 + ℎ ∙ 𝑙𝑛1 )
2
2
2
1
1
1
𝑘𝑛3 = 𝑓 (𝑡𝑛 + ℎ, 𝑥𝑛 + ℎ ∙ 𝑘𝑛2 , 𝑣𝑛 + ℎ ∙ 𝑙𝑛2 )
2
2
2
𝑘𝑛4 = 𝑓(𝑡𝑛 + ℎ, 𝑥𝑛 + ℎ ∙ 𝑘𝑛3 , 𝑣𝑛 + ℎ ∙ 𝑙𝑛3 )
(2.36)
𝑙𝑛1 = 𝑔(𝑡𝑛 , 𝑥𝑛 , 𝑣𝑛 )
1
1
1
𝑙𝑛2 = 𝑔 (𝑡𝑛 + ℎ, 𝑥𝑛 + ℎ ∙ 𝑘𝑛1 , 𝑣𝑛 + ℎ ∙ 𝑙𝑛1 )
2
2
2
1
1
1
𝑙𝑛3 = 𝑔 (𝑡𝑛 + ℎ, 𝑥𝑛 + ℎ ∙ 𝑘𝑛2 𝑣𝑛 + ℎ ∙ 𝑙𝑛2 )
2
2
2
𝑙𝑛4 = 𝑔(𝑡𝑛 + ℎ, 𝑥𝑛 + ℎ ∙ 𝑘𝑛3 , 𝑣𝑛 + ℎ ∙ 𝑙𝑛3 )

S tem izračunamo vrednost funkcije pri naslednjem koraku in postopek ponovimo. Tako
vzporedno gradimo dve funkciji, ki predstavljata našo rešitev, to sta funkciji 𝑣(𝑡) in 𝑥(𝑡).
Podobno kot za diferencialno enačbo drugega reda, lahko na tak način rešujemo enačbe 𝑛tega reda, tako da jih pretvorimo v sistem 𝑛 diferencialnih enačb prvega reda.

2.3. Krmilni sistem
Opazujemo gibanje rotorja, ki mu lahko spreminjamo gonilni moment. Čeprav smo v
poglavju 2.1 podrobneje izrazili gibalno enačbo tega rotorja, predpostavimo da je
porazdelitev in velikost mase naključna in neznana, torej dejanskega gibanja ne moremo
predvidevati. Želimo ustvariti krmilni sistem s katerim spreminjamo gonilni moment tako,
da dosežemo želeno gibanje našega rotorja. To sicer lahko storimo tako, da že v naprej
določimo gonilni moment za katerega vemo da povzroči želeno gibanje rotorja, vendar pa
zaradi predpostavljene neznane porazdelitve mase ta metoda ni izvedljiva.
Potrebno je ustvariti krmilnik s povratno zanko, ki na podlagi meritev dejanskega gibanja
rotorja določi primeren gonilni moment za doseganje želenih hitrosti.
Ideja o povratni zanki je precej enostavna a obenem zelo uporabno orodje v najrazličnejših
aplikacijah. Enostavna povratna zanka je prikazana z blokovno shemo na sliki 2.7. Sistem
je sestavljen iz dveh glavnih komponent, procesa ter krmilnika. Proces je v našem primeru
gibalna enačba rotorja, za katero predpostavimo, da je ne poznamo. Proces opazujemo z
merilnim senzorjem, ki meri za nas zanimivo količino, to je lahko pomik, hitrost, pospešek,
ipd. Vrednost opazovane količine 𝑦 nato odštejemo od želene vrednosti 𝑦𝑠𝑝 . Razliko teh
vrednosti imenujemo pogrešek, ki ima oznako 𝑒.
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Slika 2.7: Blokovna shema enostavne povratne zanke [3].

Krmilnik na podlagi pogreška določi vrednost upravljalne spremenljivke 𝑢. V našem
primeru je ta spremenljivka gonilni moment, ki določa kako se bo odvijal sam proces.
Krmilnik nam tako poveča upravljalno spremenljivko kadar je pogrešek pozitiven, ter jo
zmanjša kadar je pogrešek negativen. Takšen tip imenujemo negativna povratna zanka, saj
se upravljalna spremenljivka giblje nasprotno kot opazovana količina. Krmilnik tako
samodejno poskuša izboljševati opazovano vrednost procesa tako, da se ta čimbolj približa
želeni vrednosti. Način pretvorbe pogreška 𝑒 v upravljalno spremenljivko 𝑢 pa zavisi od
vrste krmilnika. Med najpogosteje uporabljene krmilnike sodi tako imenovani PID
krmilnik (ang. proportional-integral-derivative controller).

2.3.1. PID krmilnik
Kot že samo ime pove, je PID krmilnik sestavljen iz treh glavnih členov, proporcionalnega
(ang. proportional), integralnega (ang. integral) ter diferencialnega (ang. derivative). Vsak
izmed teh členov lahko deluje že kot samostojni krmilnik. Za izračun upravljalne
spremenljivke 𝑢 vzamemo kar njihovo vsoto, kot je prikazano na sliki 2.8. V večini
primerov zadostuje že samo PI ali PD krmilnik, zato uporaba vseh treh členov ni nujno
obvezna.

14

2.3. Krmilni sistem

Slika 2.8: Blokovna shema PID krmilnika [10].

Vsoto lahko izrazimo kot [3]:

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝 ∙ 𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 ∙ ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 + 𝐾𝑑 ∙

𝑑𝑒(𝑡)
𝑑𝑡

(2.37)

Predpostavimo zvezno krmiljenje. Spremenljivka 𝑒(𝑡) je funkcija pogreška po času, 𝑢(𝑡)
pa funkcija krmilne oz. upravljalne spremenljivke po času (enačba(2.37)). Koeficienti 𝐾𝑝 ,
𝐾𝑖 in 𝐾𝑑 so faktorji obtežitve za posamezen člen. Večji kot je ta faktor, večji vpliv na
krmiljeno spremenljivko bo imel posamezen člen.
Kadar je vrednost opazovane količine manjša od želene, je pogrešek pozitiven.
Proporcionalen člen nam za pozitiven pogrešek vrne pozitivno krmilno spremenljivko,
katere vrednost pa zavisi od proporcionalnega faktorja 𝐾𝑝 . Za primer vzamemo naš rotor,
pri katerem opazujemo vrtilno hitrost in jo primerjamo z želeno hitrostjo. Če je opazovana
hitrost manjša od želene, bo krmilnik zaradi pozitivnega pogreška povišal krmilno
spremenljivko, ki je v našem primeru gonilni moment. Tako s povečanjem momenta rotor
pospešimo in s tem zmanjšamo pogrešek, torej se z neprestanim krmiljenjem momenta
avtomatsko približujemo želeni hitrosti. Podobno se zgodi če je opazovana hitrost večja od
želene, takrat krmilnik zaradi negativnega pogreška zmanjša gonilni moment.
Proporcionalen člen sicer že lahko deluje kot samostojen krmilnik, vendar pa kmalu
ugotovimo, da lahko postane precej nestabilen. Predvsem v sistemih z veliko maso in
vztrajnostjo lahko pride ob previsokem faktorju 𝐾𝑝 do tako imenovanega prenihanja (ang.
overshoot), kot je prikazano na sliki 2.9. Da se prenihanju izognemo, lahko zmanjšamo 𝐾𝑝 ,
a bo odziv krmilnika precej počasen, zato uvedemo še integralni in diferencialni člen.
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Slika 2.9: Prenihanje [3].

Integralni člen je definiran kot integral pogreška po času (enačba (2.37)). Tako se njegova
vrednost povečuje, če je pogrešek prisoten dalj časa. Trenutni odstopek ima majhen vpliv
na vrednost integralnega krmilnika, vendar pa se prisotnost odstopka čez čas akumulira in
pripomore k močnejši izravnavi napake. S tem pripomoremo k dušenju oscilacij, ki lahko
nastanejo zaradi močnega vpliva proporcionalnega člena (slika 2.9). Integralni krmilnik je
sam po sebi precej neuporaben, saj zelo počasno zmanjšuje napako in ima slab odziv na
hitre spremembe.
Proporcionalni krmilnik tako kompenzira trenutni pogrešek, medtem ko integralni gleda v
preteklost in izravnava odstopke, ki so prisotni dalj časa. Uvedemo še krmilnik ki poskuša
predvidevati nadaljni potek pogreška, to je diferencialni krmilnik. Diferencialni člen v PID
krmilniku je definiran kot trenutni odvod pogreška po času (enačba (2.37)). Krmilnik se
tako najmočneje odzove kadar je naklon funkcije pogreška največji. Tako kot integralni
krmilnik, je tudi diferencialni sam od sebe precej neuporaben, saj se odziva samo na hitre
spremembe.
Da dosežemo dobro krmiljenje nekega sistema, je potrebno določiti primerne faktorje
obtežitve 𝐾𝑝 , 𝐾𝑖 in 𝐾𝑑 . Nastavitev primernih vrednosti teh faktorjev je lahko ročna, vendar
pa je s tem precej dela, ker je potrebno za vsak popravek ene izmed vrednosti opazovati
odziv sistema in iskati pri kateri vrednosti je odziv optimalen. Za enostavnejšo nastavljanje
teh parametrov je primerno uporabiti metodo Ziegler–Nichols [4], ki je v okviru te naloge
ne bomo obravnavali. Uporabimo ročno naravnavanje zaradi boljšega vpogleda vpliva
posameznih faktorjev na potek procesa.
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3. Izvedba analize
V tem poglavju je predstavljen postopek izvajanja analize. Analiza temelji na numerični
simulaciji krmiljenega ekscentričnega rotorja.

3.1. Ideja
Cilj je ustvariti krmiljen proces rotacije ekscentričnega rotorja. Ko poženemo rotor z nekim
navorom, moramo za delovanje povratne zanke najprej poznati hitrost vrtenja rotorja. Za to
je potrebno na os namestiti senzor za merjenje vrtilne hitrosti. Najbolje lahko to storimo z
inkrementalnim enkoderjem, ki na podlagi rotirajočega diska z režami, preko katerih
prehaja svetloba na fotodiodo, ugotovimo zasuk osi. Podatek o vrtilni hitrosti nato krmilnik
obdela in izdela primeren navor za upravljanje rotorja.
V okviru te naloge pa namesto upravljanja dejanskega rotorja napravimo numerično
simulacijo krmiljenja. Proces je v tem primeru numerični model, ki temelji na gibalni
enačbi (2.26). Gibalni enačbi podamo začetne pogoje, ter vse potrebne parametre kot so
masa, polmer rotorja ter položaj ekscentra, ki so potrebni za numerični izračun. Pri samem
krmiljenju pa predpostavimo, da so nam ti podatki neznani. Namesto senzorja za merjenje
zasuka tako uporabimo kar rezultate, ki jih dobimo z numeričnim reševanjem gibalne
enačbe (slika 3.1). Za obdelavo teh rezultatov je potrebno sprogramirati krmilnik, ki izdela
primeren gonilni moment, s katerim ponovno zaženemo numerično reševanje gibalne
enačbe in dobimo nove rezultate. Proces izravnave momenta izvajamo po določenih
časovnih intervalih.
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Slika 3.1: Shematski prikaz izvajanja analize.

3.2. Model
3.2.1. Vhodni podatki
Za izračun gibanja rotorja uporabimo gibalno enačbo (2.26). Ker gre za nelinearno enačbo
drugega reda, eksaktne rešitve ni mogoče izračunati, jo pa lahko numerično aproksimiramo
z metodo Runge–Kutta, kot je predstavljeno v poglavju 2.2. Za izračun gibalne enačbe je
potrebno samo še upoštevati začetne pogoje in določiti specifikacije rotorja, ki so
prikazane na sliki 3.2.

Slika 3.2: Podatki, ki jih potrebujemo za reševanje gibalne enačbe.

Izbira vhodnih podatkov je poljubna. V nadaljevanju uporabimo oznake kot so prikazane
na sliki 3.2. Zaradi boljšega pregleda so pa ti parametri opredeljeni še v preglednici 3.1.
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Preglednica 3.1: Parametri obravnavanega rotorja.

Oznaka

Kratek opis

𝜑0
𝜔0
𝑅
𝑚1
𝑚2
𝑀
𝜇
𝑑

Začetni pogoj – začetni zasuk [rad]
Začetni pogoj – začetna kotna hitrost [rad/s]
Polmer, na katerem se nahajata masi 𝑚1 in 𝑚1 [m]
Kontinuirana masa [kg]
Točkovna masa [kg]
Gonilni moment [Nm]
Koeficient trenja v ležaju [/]
Notranji premer ležaja, kjer pride do trenja [m]

3.2.2. Program
V tem podpoglavju je predstavljen način programiranja povratne zanke. Vsa programska
koda je napisana v programskem jeziku Wolfram Mathematica in je priložena v prilogi A.
Najprej določimo opazovani čas simulacije 𝑡0 . Ta čas nato razdelimo na intervale dolžine
∆𝑡, ki predstavljajo čas po katerem se izvede povratna zanka (slika 3.3). Manjši kot je ∆𝑡,
bolj pogosto se bo izvajalo krmiljenje procesa. Za vsak interval je potrebno še določiti 𝑦𝑠𝑝 ,
to so vrednosti, ki jih želimo v procesu doseči. Ustvarimo matriko želenih vrednosti v
odvisnosti od časa:
0
𝑦𝑠𝑝,0
∆𝑡
𝑦𝑠𝑝,1
2 ∙ ∆𝑡 𝑦𝑠𝑝,2
𝑆𝑃 =
,
3 ∙ ∆𝑡 𝑦𝑠𝑝,3
⋮
⋮
[𝑁 ∙ ∆𝑡 𝑦𝑠𝑝,𝑁 ]

(3.1)

kjer je:

𝑁=

𝑡𝑜
∆𝑡

(3.2)

Točke 𝑦𝑠𝑝 lahko določimo z neko poljubno funkcijo, kot je za primer prikazano na sliki
3.3, kjer gre za naraščajočo linearno funkcijo.
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Slika 3.3: Prikaz določanja vrednosti 𝑦𝑠𝑝 .

Sedaj lahko napravimo zanko ki teče skozi vse časovne intervale v opazovanem času. Ideja
je, da v vsakem intervalu ponovno izračunamo gibalno enačbo rotorja, na koncu intervala
pa primerjamo opazovano vrednost gibalne enačbe z želeno vrednostjo iz matrike SP. Na
podlagi razlike med tema dvema vrednostma krmilnik določi nov gonilni moment za
naslednji časovni interval.
Vse gibalne enačbe računamo v območju [0, ∆𝑡]. Da se gibalna enačba iz prejšnjega
intervala ujema z gibalno enačbo v opazovanem intervalu, pa je potrebno določiti še
pogoje prehoda. V našem primeru sta pogoja prehoda ohranitev zasuka in kotne hitrosti:
𝜑𝑖 (∆𝑡) = 𝜑𝑖+1 (0),
𝜑′ 𝑖 (∆𝑡) = 𝜑′ 𝑖+1 (0)

(3.3)

Na koncu vsakega intervala izračunamo pogrešek e. Opazovana količina y je lahko zasuk,
hitrost, pospešek rotorja, itd.:
𝑒𝑖 = 𝑦𝑠𝑝,𝑖 − 𝑦𝑖 (∆𝑡)

(3.4)

Ko imamo izračunan pogrešek, lahko na podlagi faktorjev obtežitve 𝐾𝑝 , 𝐾𝑖 in 𝐾𝑑 določimo
novo krmiljeno spremenljivko oz. v našem primeru nov gonilni moment za naslednji
interval. Enačba za določitev krmiljene spremenljivke (2.37) je zapisana za zvezno
funkcijo pogreška 𝑒(𝑡), v našem primeru pa dobimo pogrešek za diskretne točke, zato je
potrebno enačbo še nekoliko preurediti:
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𝑖

𝑢𝑖 = 𝑀𝑖+1 = 𝐾𝑝 ∙ 𝑒𝑖 + 𝐾𝑖 ∙ ∑ 𝑒𝑗 ∙ ∆𝑡 + 𝐾𝑑 ∙
𝑗=0

𝑒𝑖 − 𝑒𝑖−1
∆𝑡

(3.5)

Integralni člen je vsota vseh predhodnih pogreškov pomnoženih s časovnim intervalom,
medtem ko diferencialni člen je pa razlika sedanjega pogreška s predhodnim, deljena z
časovnim intervalom. S tem določimo gonilni moment, s katerim izračunamo gibalno
enačbo za vsak naslednji interval. Tako ta postopek ponavljamo do 𝑁-tega intervala oz. do
konca opazovanega časa.
Za primer uporabimo vrednosti 𝑦𝑠𝑝 iz slike 3.3 in poženemo zanko za celotno območje
𝑡𝑜 = 5s. Opazovana vrednost je kotna hitrost v enotah rad/s. Za začetne pogoje si
izberemo položaj 𝜑0 = 0 rad in kotna hitrost 𝜑′0 = 0 rad/s, ter začetni gonilni moment
naj bo 20 Nm. Izbira začetnega momenta je sicer poljubna. Vsakič ko gre program skozi
zanko, izpišemo podatke, ki so prikazani v preglednici 3.2.
Preglednica 3.2: Izpis podatkov.
i
0
1
2
3
4
5

t
[s]
0
1
2
3
4
5

φi
[rad]
0
2.890
20.739
65.525
138.329
232.659

φ'i
[rad/s]
0
3.640
29.555
59.340
86.171
103.145

φsp,i
[rad/s]
0
20
40
60
80
100

ei
[rad/s]
0
16.360
10.445
0.660
-6.171
-3.145

Mi+1
[Nm]
20
19.632
25.622
22.235
14.566
13.261

Za boljši prikaz pa potek procesa tudi grafično izrišemo (Slika 3.4).

Slika 3.4: Grafični izris procesa krmiljenja ekscentričnega rotorja.
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Zaradi lepše ponazoritve smo graf 𝜑 ′ [𝑡] obarvali z izmenično barvo za vsak interval.
Čeprav je v vsakem intervalu gibalna enačba na novo izračunana, se celoten graf ujema,
zaradi izpolnjenih pogojev prehoda. Vhodni podatki, ki smo jih uporabili za izračun
gibalne enačbe, so bili poljubno izbrani, prav tako kot tudi faktorji 𝐾𝑝 , 𝐾𝑖 in 𝐾𝑑 .
Graf je namenjen zgolj samo prikazu delovanja povratne zanke. Podrobnejša predstavitev
uporabljenih vhodnih podatkov ter analiza krmiljenja rotorja je predstavljena v poglavju 4.
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4. Rezultati in diskusija
4.1. Zagon rotorja brez krmilnika
Rotor poženemo s konstantnim navorom in opazujemo njegovo gibanje. Primerjamo
spreminjanje kotne hitrosti pri dveh različnih koeficientih trenja. Medtem ko so ostali
vhodni podatki enaki (preglednica 4.1), je koeficient trenja v prvem primeru enak 0.2, v
drugem pa 0.0015. Slednji je določen za enoredne kroglične ležaje, kjer lahko
predpostavimo konstanten koeficient trenja, pri pogoju da nimamo prevelikih obremenitev,
ter da je ležaj dobro mazan. Uporabimo kroglični ležaj z oznako 6306, torej je notranji
premer 𝑑 = 30mm [8].
Preglednica 4.1: Vhodni podatki.

Primer
1
Primer
2

𝜑0

𝜔0

𝑅

𝑚1

𝑚2

𝑀

𝑑

𝜇

0 rad

0 rad/s

0.5 m

1 kg

5 kg

20 Nm

0.03 m

0.2

0 rad

0 rad/s

0.5 m

1 kg

5 kg

20 Nm

0.03 m

0.0015
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Slika 4.1: Potek kotne hitrosti v odvisnosti od časa pri μ=0.2.

Slika 4.2: Potek kotne hitrosti v odvisnosti od časa pri μ=0.0015.
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4.2. Frekvenca izvajanja povratne zanke
Iz primerjave slik 4.1 in 4.2 lahko vidimo, da z večjim koeficientom trenja hitro dosežemo
neko končno hitrost, kjer je gonilni moment nasprotno enak momentu trenja. Na sliki 4.2 je
koeficient trenja tako majhen, da zmanjšanega pospeševanja pri večji kotni hitrosti sploh ni
opaziti. Kar imata grafa skupno, so opazne precejšnje oscilacije kotne hitrosti na začetku
zagona. Te nastanejo, ker gonilni moment na začetku težko premaguje silo teže
ekscentrične mase. Ko rotor pridobi neko večjo kotno hitrost, pa njegova masa deluje kot
vztrajnik, ki nekoliko zaduši te oscilacije.

4.2. Frekvenca izvajanja povratne zanke
Poglejmo si štiri primere krmiljenja rotorja za različne intervale izvajanja povratne zanke.
Krmiljenje izvajamo na podlagi odstopanja vrtilne hitrosti. Želena hitrost
𝜔𝑠𝑝 je določena kot enakomerno pospeševanje do 100 rad/s prvih 5 sekund, nato pa
držanje konstantne hitrosti do konca opazovanega časa. Za primer 1 in 2 smo izbrali
gonilni moment (𝑀0 v preglednici 4.2), ki je večji od nič, saj so intervali tu precej dolgi in
bi rotor z ničelnim navorom tako stal pri miru celoten prvi interval. Ostali vhodni podatki
so za vse štiri primere enaki.
Pri nastavitvah krmilnika (preglednica 4.3) se osredotočimo predvsem na interval izvajanja
povratne zanke ∆𝑡. Faktorji 𝐾𝑝 , 𝐾𝑖 in 𝐾𝑑 so izbrani za čim optimalnejše krmiljenje.
Preglednica 4.2: Vhodni podatki.

Primer
1 in 2
Primer
3 in 4

𝜑0

𝜔0

𝑅

𝑚1

𝑚2

𝑀0

𝑑

𝜇

0 rad

0 rad/s

0.5 m

1 kg

5 kg

30 Nm

0.03 m

0.005

0 rad

0 rad/s

0.5 m

1 kg

5 kg

0 Nm

0.03 m

0.005

Preglednica 4.3: Nastavitve krmilnika.

Primer 1
Primer 2
Primer 3
Primer 4

∆𝑡
1s
0.5 s
0.05 s
0.005 s

𝐾𝑝
1
4
5
7

𝐾𝑖
1
2
7
9

𝐾𝑑
0
0.1
0.5
1
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Slika 4.3: Primer 1 z ∆t = 1 s.

Slika 4.4: Primer 2 z ∆t = 0.5 s.
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Slika 4.5: Primer 3 z ∆t = 0.05 s.

Slika 4.6: Primer 4 z ∆t = 0.005 s.

Iz slik 4.3-4.6 je opazno, da z manjšanjem časovnega intervala povečamo natančnost
doseganja želenih vrednosti. Pri sami simulaciji smo preprečili, da navor pade pod nič,
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4.3. Občutljivost
torej ne spremeni smeri delovanja. Tako na slikah 4.3 in 4.4 vidimo počasno približevanje
želeni konstantni hitrosti, ki pa se zgodi zaradi trenja, navor tu ne more spremeniti smeri in
ostane nespremenjen. Na sliki 4.6 je časovni interval tako majhen, da uspe krmilnik s
precejšnjo natančnostjo izničiti osciliranje kotne hitrosti. Iz tega lahko sklepamo, da bi z
neskončno majhnim intervalom lahko točno dosegali našo želeno hitrost. Če se vrnemo na
preglednico 4.3, lahko vidimo kako je potrebno koeficiente 𝐾𝑝 , 𝐾𝑖 in 𝐾𝑑 večati z
manjšanjem časovnega intervala. S tem povečamo občutljivost krmilnika in omogočimo
hitrejše spreminjanje gonilnega navora, ki pa je potrebno za doseganje točnejših rezultatov.

4.3. Občutljivost
Tako kot v prejšnjem podpoglavju (4.2), želimo tudi tu doseči pospeševanje rotorja do 100
rad/s v petih sekundah in nato držanje konstantne hitrosti. Vhodni podatki v preglednici 4.4
so za vse primere enaki, kot tudi interval izvajanja povratne zanke (preglednica 4.5).
Spreminjamo le koeficiente 𝐾𝑝 , 𝐾𝑖 in 𝐾𝑑 .
Preglednica 4.4: Vhodni podatki.

𝜑0
0 rad

𝜔0
0 rad/s

𝑅
0.4 m

𝑚1
2 kg

𝑚2
7 kg

𝑀0
0 Nm

𝑑
0.03 m

𝜇
0.03

Preglednica 4.5: Nastavitve krmilnika.

Primer 1
Primer 2
Primer 3
Primer 4
Primer 5

∆𝑡
0.05 s
0.05 s
0.05 s
0.05 s
0.05 s

𝐾𝑝
0.1
25
10
0.1
0.1

𝐾𝑖
0.1
30
0.5
8
0.5

𝐾𝑑
0.1
1.5
0.1
0.1
3
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Slika 4.7: Primer 1.

Slika 4.8: Primer 2.

Na primeru 1 (slika 4.7) smo koeficientom določili zelo majhne vrednosti, medtem ko na
primeru 2 (slika 4.8) imajo pa vsi koeficienti večje vrednosti, torej večjo občutljivost.
Vidimo, da je odziv v prvem primeru zelo počasen, ampak je zaradi tega potek momenta
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precej stabilnejši in umirjen. Če pogledamo še primer 2, pa ta dosega precej točnejše
rezultate, ampak je za ceno tega moment zelo nestabilen in dosega precejšnje vrednosti,
česar si pa v realnosti ne želimo.

Slika 4.9: Primer 3.

Slika 4.10: Primer 4.
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Slika 4.11: Primer 5.

Na slikah 4.9 in 4.10 in smo pri vsakem primeru okrepili enega izmed faktorjev in ostala
dva zmanjšali. Tako si lahko bolje ogledamo kakšen vpliv ima posamezen faktor. Na
primeru 3 (slika 4.9) je poudarjen proporcionalni člen. Rezultati, ki jih s tem dobimo so
dokaj točni, se pa vseeno pojavi majhna zakasnitev odziva. Na primeru 4 (slika 4.10) gre
za okrepljen integralni člen. Odziv je precej počasen, je pa zato krmiljenje momenta bolj
umerjeno. Na zadnjem primeru (slika 4.11) povišamo moč diferencialnega člena. Za
razliko od integralnega krmiljenja, gre tu za precejšnjo občutljivost. Rezultati so zelo točni,
ampak je krmiljenje precej nestabilno. Moment na trenutke skače iz 0 na 100 Nm, kar bi v
realnosti bilo težko izvedljivo oz. kar nemogoče. Diferencialni člen velikokrat tudi kar
izpustimo iz PID krmilnikov, saj v večini primerov že sam PI krmilnik zagotovi dovolj
dobre rezultate.

4.4. Doseganje poljubnih hitrosti
Za razliko od prejšnjih primerov, si tu ogledamo odziv krmilnika na različne funkcije
želenih hitrosti. Tokrat pri vhodnih podatkih tudi nekoliko zmanjšamo maso in polmer
rotorja, saj tako povečamo odzivnost sistema (preglednica 4.6). V prejšnjih primerih smo
tudi onemogočili spreminjanje smeri momenta, ker je pri večini pogonskih motorjev to
nemogoče izvesti, a tokrat zaradi boljšega doseganja rezultatov spreminjanje smeri vseeno
dopustimo. Intervali izvajanja povratne zanke ostajajo enaki, faktorje 𝐾𝑝 , 𝐾𝑖 in 𝐾𝑑 pa
določimo za optimalno delovanje krmilnika (preglednica 4.7)
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Preglednica 4.6: Vhodni podatki.

𝜑0
0 rad

𝜔0
0 rad/s

𝑅
0.3 m

𝑚1
0.5 kg

𝑚2
2 kg

𝑀0
0 Nm

𝑑
0.03 m

𝜇
0.03

Preglednica 4.7: Nastavitve krmilnika.

Primer 1
Primer 2
Primer 3

∆𝑡
0.05 s
0.05 s
0.05 s

𝐾𝑝
1
5
3

𝐾𝑖
1
10
1

𝐾𝑑
0.1
0.1
0.1

Slika 4.12: Odziv na pulzno periodično funkcijo.

Kot je razvidno iz slike 4.12, želimo dosegati vrtilne hitrosti, ki prehajajo med 20 in 50
rad/s vsaki dve sekundi. Moment je omejen na maksimalno in minimalno vrednost ±50
Nm, saj bi drugače dosegal precejšnje vrednosti ob skokih iz nižje v višjo kotno hitrost in
obratno. V intervalih med skoki vseeno vidimo precejšnje oscilacije hitrosti, ki bi se jih
dalo zmanjšati s povečanjem frekvence izvajanja povratne zanke.
Na drugem primeru (slika 4.13) smo za ciljno funkcijo izbrali navadno sinusoido z
amplitudo 20 rad/s in periodo 5 sekund. Tretji primer (slika 4.14) pa prikazuje krivuljo v
obliki črke »S« (ang. sigmoid function), ki je v našem primeru definirana kot 𝑓(𝑡) =
𝑡
. V vseh primerih dobimo dokaj dobro približevanje želeni funkciji, vendar pa
√1−𝑡 2
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oscilacije kotne hitrosti zaradi ekscentra še zmeraj povzročijo precejšnje nihanje v samem
gonilnem momentu.

Slika 4.13: Odziv na sinusoido.

Slika 4.14: Odziv na sigmoidno krivuljo.
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4.5. Vpliv ekscentrične mase na krmilni proces
Kot funkcijo želenih kotnih hitrosti vzamemo pulzno periodično funkcijo iz primera 1 v
prejšnjem podpoglavju (slika 4.12). Tokrat med seboj primerjamo dva rotorja, kjer je en
ekscentričen, drug pa ne (preglednica 4.8). Skupna masa sistema je pri obeh rotorjih enaka.
Enaki pa so tudi vsi parametri krmiljenja (preglednica 4.9).
Preglednica 4.8: Vhodni podatki.

Primer
1
Primer
2

𝜑0

𝜔0

𝑅

𝑚1

𝑚2

𝑀0

𝑑

𝜇

0 rad

0 rad/s

0.5 m

0.5 kg

1 kg

0 Nm

0.03 m

0.03

0 rad

0 rad/s

0.5 m

1.5 kg

0 kg

0 Nm

0.03 m

0.03

Preglednica 4.9: Nastavitve krmilnika.

∆𝑡
0.02 s

𝐾𝑝
1

𝐾𝑖
1

𝐾𝑑
0.1

Slika 4.15: Krmiljenje rotorja z ekscentrom.
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4.5. Vpliv ekscentrične mase na krmilni proces

Slika 4.16: Krmiljenje rotorja brez ekscentra.

Vidimo očitno razliko, saj prvi rotor na sliki 4.15 mora za izravnavanje oscilacij kotne
hitrosti opravljati precej dela, medtem ko pri drugem rotorju (slika 4.16) med pulzi ni
potrebno dodajati nobenega navora (če je seveda trenje zelo majhno). Opazimo, kako
ekscentična masa krmilniku povzroči precejšnje preglavice, poleg tega pa vložimo v samo
izravnavanje hitrosti veliko energije.
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5. Zaključki
1) V okviru zaključne naloge smo obdelali teoretične osnove, ki so potrebne za
razumevanje gibanja ekscentričnega rotorja, kot tudi delovanje PID krmilnika, ter
numerični pristop k pridobivanju rezultatov.
2) S primerjavo rezultatov smo iskali njihove podobne in različne značilnosti, ter
poskusili analizirati njihov vzrok.
3) Uspešno smo dosegli zadane cilje.
Ugotovili smo, da ima največji vpliv na doseganje želenih rezultatov izbira frekvence
krmiljenja, saj pogostejše izvajanje povratne zanke privede do preciznejšega krmiljenja. V
primeru ekscentričnega rotorja dosegamo precej hitro nihanje kotne hitrosti, zato mora za
doseganje točnih rezultatov biti frekvenca krmiljenja dosti večja od same vrtilne frekvence
rotorja. Doseganje točnih rezultatov pa s sabo prinese še eno slabost, saj s tem povzročimo
precej hitro nihanje gonilnega momenta, ki pa je v realnosti nezaželeno in težje izvedljivo.
Zaradi tega je se potrebno odločiti med tem, kako točne rezultate želimo dosegati in pa
koliko energije bomo vložili v delovanje rotorja, ker doseganje dobrih rezultatov z manj
opravljenega dela ni izvedljivo.

5.1. Predlogi za nadaljnje delo
Pri simulaciji rotorja nismo upoštevali realnega trenja v ležajih, deformacij samega rotorja
in njegove gredi, izgub in vztrajnosti pogonskega sistema (elektromotor, jermenica, ipd.),
ter odziv elektromotorja na tok in napetost pri različnih vrtilnih hitrostih. Zato bi bilo
smiselno izvesti krmiljenje na realnem rotorju, ker bi s tem dobili precej bolj praktične
rezultate.
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7. Priloga A

