UNIVERZA V LJUBLJANI
Fakulteta za strojništvo

Razvoj in nadgradnja preizkuševališča za
polimerne zobnike
Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa I. stopnje
Strojništvo

Rok Kalister

Ljubljana, junij 2020

UNIVERZA V LJUBLJANI
Fakulteta za strojništvo

Razvoj in nadgradnja preizkuševališča za
polimerne zobnike
Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa I. stopnje
Strojništvo

Rok Kalister

Mentor: doc. dr. Nikola Vukašinović, univ. dipl. inž.
Somentor: doc. dr. Rok Vrabič, univ. dipl. inž.

Ljubljana, junij 2020

Zahvala
Na prvem mestu bi se rad zahvalil mentorju doc. dr. Nikoli Vukašinoviću in somentorju doc.
dr. Roku Vrabiču za nasvete, pomoč in podporo pri izdelavi te diplomske naloge.
V enaki meri se zahvaljujem tudi asistentom dr. Borutu Černetu, dr. Damijanu Zorku in dr.
Tomažu Finkštu, katerih asistenca je bila nepogrešljiva pri izvedbi te naloge. Zahvala gre
tudi laboratoriju LECAD in vsem ostalim zaposlenim, ki so me zelo lepo sprejeli in mi
omogočili opravljanje najprej praktičnega izobraževanja, kar je napeljalo do priprave te
diplomske naloge in tudi rabo ustrezne opreme in sredstev.
Nazadnje pa se še posebej zahvaljujem moji družini, ostalim bližnjim, prijateljem in
kolegom, ki so me skozi vsa leta študija na takšen in drugačen način podpirali. Hvala.

v

vi

vii

viii

Izvleček
Tek. štev.: VS I/768

UDK 621.833:678:681.5(043.2)
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Preizkuševališče za polimerne zobnike, ki se nahaja v laboratoriju LECAD, omogoča
izvedbo različnih testov v sklopu smernic za konstruiranje polimernih zobnikov VDI
2736:2014. Te, med drugim, obsegajo porušitveni test in testiranje termičnih lastnosti
zobnikov v odvisnosti od obremenitve. Na preizkuševališču, kakršno je sedaj, pa je moč
karakteristike spremljati zgolj pri konstantni temperaturi okolice, prav tako pa je navor
mogoče nastaviti in odčitati le ročno, brez dodatne kontrole v primeru izgub zaradi
segrevanja ozobja. Ta način tudi ne omogoča nastavitve želenih vrtljajev gredi na minuto.
Cilj te naloge je vgradnja dodatnih komponent, s pomočjo katerih bi lahko krmilili
temperaturo, navor in obrate preizkuševališča ter napisati krmilni program, ki bi dosledno
sledil spremembam in zagotavljal stabilne želene parametre. Delo zajema izbiro in umerjanje
ustreznih senzorjev, aktuatorjev in ostalih elementov za vgradnjo tako na 3D modelu kot
tudi na samem objektu ter določitev ustrezne krmilne sheme celotnega sistema. Prikazan je
razvoj krmilnega programa v ustreznem programskem jeziku v povezavi s trenutnim PLKjem in testiranje stabilnosti delovanja celotnega sistema. Tako bo ta sistem lahko omogočal
zajem podatkov pri kontroliranih pogojih s pomočjo katerih lahko testiramo zobnike v
širšem spektru obratovalnih pogojev.
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Development and upgrade of a polymer gear testing rig
Rok Kalister
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polymer gears
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sensors
programmable logic controller
temperature, torque and rotation speed control
PID controller

The polymer gear testing rig which is located in LECAD laboratory offers the means to
perform multiple different tests by guidelines for designing polymer gear according to VDI
2736:2014. For example, destructive tests or thermal properties of the gear depending on the
load. The testing rig as it exists today, offers only the possibility to monitor these
characteristics at fixed ambient temperature, as well as manual monitoring and setting of
desired torque, without any control to compensate losses due to gear tooth heating up. This
way it is also not possible to adjust the shaft revolution of the rig at all. The goal of this thesis
is hence installation of additional components that would be used for controlling the
temperature, torque and rotation speed and to write a control program that would consistently
track changes and provide a stable set of desired parameters. The scope of this work thus
covers the selection and later calibration of appropriate sensors, actuators and other elements
required for installation on both the 3D model and the object itself and determining the
appropriate control scheme for the entire system. This is followed by the development of a
control program in the suitable programming language in conjunction with the current PLC
and stability testing of the entire system. Thus, the system will enable the capture of data
under controlled conditions, through which it is now possible to test gears in a wider range
of operating conditions.
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1 Uvod
1.1 Ozadje problema
Zaradi vedno večje uporabe polimerov v najrazličnejših tehničnih aplikacijah se oblikujejo
in posodabljajo skladno s tem tudi razne smernice, ki se nanašajo na ustrezno konstruiranje,
testiranje in zasnovo polimernih delov oziroma kosov. Nič drugače ni na področju
polimernih zobnikov, ki so uporabljeni že v marsikaterem končnem izdelku namesto
klasičnih jeklenih. Pri samem razvoju in testiranju le-teh se predvsem sledi priporočilom
združenja nemških inženirjev VDI 2736 [1,2]. Te smernice predpisujejo ustrezne pristope h
konstruiranju in oblikovanju teh zobnikov, prav tako pa predpisujejo, kako naj bi potekala
sama izvedba testov.
Za ta namen se v laboratoriju LECAD nahaja komora s preizkuševališči, kjer potekajo razni
testi prej omenjenih zobnikov. Tu je moč pri določeni temperaturi okolice na
preizkuševališču beležiti navor na gredi oziroma zobnikih in pa meriti krožno frekvenco
oziroma obrate na minuto. Zgoraj omenjene smernice pa med drugim zahtevajo tudi izvedbo
teh testov pri določenih kontroliranih pogojih, predvsem pri točno določeni temperaturi
zobnikov, različni od trenutne temperature okolice, saj zaradi specifične narave polimerov
lahko taki zobniki pri povišani temperaturi prenesejo precej manjše obremenitve. Med
drugim je zaželena tudi kontrola ostalih parametrov, predvsem zagotavljanje konstantnega
navora kateri se med potekom testa lahko spreminja zaradi npr. temperaturnih sprememb v
zobniku in ostalih komponentah, kar povzroča izgube. Z vidika same obrabe ozobja tu igra
pomembno vlogo tudi število vrtljajev v določeni časovni enoti, zato je smotrno izvajati
kontrolo tudi nad tem parametrom. Trenutno ni v samem preizkuševališču nobene ustrezne
fizične opreme, ki bi omogočala upravljanje temperature, prav tako pa ni razvita nobena
programska oprema, ki bi omogočala nadzor nad zgoraj opisanimi parametri.
Točna in stabilna kontrola zgoraj opisanih kriterijev je tako smiselna za nadaljnjo izvedbo
testov, ki bi zagotavljali natančne, relevantne podatke pri razširjenih obratovalnih pogojih,
ki bi zadoščali zgoraj omenjenim smernicam.

1

Uvod

1.2 Cilji
Sam cilj te naloge je tako nadgradnja že obstoječega preizkuševališča z ustreznimi elementi,
ki bi zagotavljali krmiljenje in nadzor nad potrebnimi veličinami. Tu je mišljena integracija
fizičnih aktuatorjev in senzorjev kot tudi razvoj in implementacija ustreznega programskega
algoritma.
V samem začetku bo sledil pregled teoretičnih osnov in tem, ki so bile ključne za izbiro
ustreznih vgradnih elementov in oblikovanje primerne programske kode oziroma razvoj
ustreznega krmilnega algoritma. Pokrili smo osnove in delovanje različnih vrst senzorjev,
obravnavali različne mehanizme prenosa toplote in teoretični opis uporabljenega krmilnika.
S pomočjo skladnih preračunov smo tako določili potrebne karakteristike senzorjev in
aktuatorjev, ki bi za naš namen bili primerni. Zagotovi se tudi kompatibilnost z že
uporabljenim PLK-jem, kateri trenutno skrbi za beleženje podatkov in pa možnost vgradnje
na sam sistem. Sledil bo pregled izbranih komponent in njihovih lastnosti. Predstavljeni
bodo tudi razlogi za izbiro določenega pristopa pri izbiri komponent.
V praktičnem delu naloge bo tako najprej podrobneje predstavljeno samo preizkuševališče
in pomembni sestavni deli, potrebni za nadaljnjo razumevanje. Nato bo predstavljena
implementacija novih sestavnih delov na preizkuševališče in omejitve, katere smo morali
upoštevati pri vgradnji. Dotaknemo se tudi povezave komponent s PLK-jem in pristop k
ustreznemu umerjanju senzorjev ter sam postopek, kar nam je zagotovilo primerne prenosne
funkcije. Predstavljena bo tudi krmilna shema sistema. V nadaljevanju sledi še pristop k
pisanju ustreznega krmilnega programa in njegovo vgradnjo v že obstoječ program.
Prikazana je tudi razlaga njegovega delovanja. Ob samem testiranju sistema je predstavljena
še nastavitev ustreznih parametrov samega programa. Kot zadnji korak pa je sledi še izvedba
in prikaz testov samega obratovanja in stabilnosti, s pomočjo katerih smo dobili rezultate,
kateri so ustrezno predstavljeni. V diskusiji in zaključku pa je nazadnje še komentirano
dobljene rezultate in predstavimo morebitne bodoče izboljšave sistema.

2

2 Teoretične osnove in pregled literature
Po ustreznem premisleku problema smo se odločili, da se bo nadzor nad temperaturo zobnika
vršil lokalno, z odvzemanjem in dodajanjem toplote neposredno na sam zobnik. V ta namen
smo uporabili infrardeči (IR) grelec z lečo, ki omogoča natančen in zelo lokaliziran dovod
toplote. Za hlajenje pa se uporabi radialni ventilator z ustreznim pretokom. Merjenje
temperature bo potekalo z IR senzorjem. Za nadgradnjo moment senzorja se uporabi tudi
ustrezne pritrdilne elemente (ploščico in sklopki). Glede programa pa smo prišli do
odločitve, da se bo uporabilo PID krmilnik za nadzor nad vsakim parametrom posebej.
Teoretične osnove, ki so botrovale zgoraj navedenim odločitvam so predstavljene v
naslednjih podpoglavjih.

2.1 Senzorji
Da lahko ustrezno nadzorujemo naše izbrane parametre, je nekako potrebno pridobiti
podatke o trenutnem stanju veličin. Naprave, ki nam to omogočajo se imenujejo senzorji. Po
SSKJ [3] je senzor priprava, ki merjeno količino spreminja v električne signale. Po Fradenu
[4] pa je senzor v splošnem neka naprava, ki sprejema in se odziva na signal oziroma dražljaj,
njegov namen pa je, da se odzove na neko vhodno fizikalno veličino in jo pretvori v
električni signal, ki je združljiv z elektronskimi vezji. Senzor nikoli ne deluje samostojno,
vendar je del nekega večjega sistema, celote.

vhodni/primarni signal

vhod

izhodni/sekundarni signal

izhod

Slika 2.1: Osnovno delovanje senzorja [5]
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Slika 2.1 abstraktno prikazuje delovanje senzorja, kjer je x vhodna fizikalna veličina kot je
npr. tlak, temperatura, pomik. Blok S predstavlja naš senzor, ki to veličino pretvori v izhod
označen s črko y, ki je v splošnem največkrat električna veličina (bodisi napetost ali tok).
Izhodne senzorske veličine peljemo do mikrokrmilnika, kjer lahko spet prikažemo prvotno
merjeno fizikalno veličino v ustreznih, človeku berljivih enotah ali pa jo uporabimo za
nadaljnjo obdelavo signalov pri krmiljenju te veličine.
Poznamo tudi več različnih delitev senzorjev, odvisno od namena jih je Fraden [4] razvrstil
na sledeče načine:
‐ Glede na napajanje:
‐ aktivni senzorji, ki za svoje delovanje potrebujejo zunanji vzbujevalni signal oziroma
napajanje (angl. excitation signal), katerega senzor spremeni, da ustvari izhodni signal.
Ta dodana energija je del samega procesa merjenja. Primer aktivnega senzorja je radar,
kjer se oddaljenost objekta senzor meri z aktivnim oddajanjem radijskih valov, nato
pa meri oddaljenost objekta na podlagi časa, ki ga je posamezni val potreboval da je
prepotoval pot od radarja, njegovega odboja od objekta in nato nazaj.
‐ pasivni senzorji, ki ne potrebujejo nobene dodatne energije in neposredno pretvarjajo
vhodno veličino v električni signal. Webster [6] še pravi, da ti senzorji lahko pri
pretvorbi odvzamejo vhodno energijo signala. Tipičen primer takega senzorja je
termočlen, kateri pretvori temperaturni gradient okolice direktno v napetostni signal
na podlagi termoelektričnega efekta. Za nadaljnjo branje o tem efektu lahko si lahko
bralec pogleda [7].
‐ V odvisnosti od izbrane referenčne točke:
‐ absolutni, kateri zazna signal v odvisnosti od neke absolutne skale in neodvisno od
merilnih pogojev. Kot primer tu navajamo temperaturne senzorje, kot je termistor
katerega se sprememba upornosti neposredno navezuje na Kelvinovo absolutno
temperaturno lestvico.
‐ relativni, ki odda signal, ki se nanaša na nek poseben pogoj, izbrano točko. Tak senzor
je lahko relativni senzor tlaka, katerega izhodiščna točka ni 0 Pa, ampak je npr.
atmosferski tlak, 1 bar.
Senzorje lahko tudi podrobneje razdelimo glede na vrsto same merjene veličine ali pa glede
na njegove lastnosti, ki imajo za našo aplikacijo večji pomen (točnost, natančnost, histereza,
hitrost odziva…). Izhod, ki ga dobimo is samega senzorja je največkrat napetostni
(0-5(10) V) ali pa tokovni (4-20 mA). Prvi je v praksi enostavnejši z vidika merjenja in je
zelo razširjen, saj praktično vsak krmilnik sprejme tak signal. Drugi pa je manj dovzeten za
elektromagnetne motnje in omogoča prenos z manjšimi izgubami preko daljšega vodnika
kot napetostni signal, prav tako pa lahko lažje identificiramo napako, saj senzor vseskozi
oddaja nek signal. Večina sodobnih krmilnikov ima tudi možnost branja tokovnega signala.

Infrardeči senzorji
Infrardeči senzor je poznan tudi kot pirometer. Izhaja iz grške besede pyr, kar pomeni ogenj.
Je pravzaprav vrsta termometra, ki se uporablja za brezkontaktno merjenje temperature
4
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določene površine, to pa določa v odvisnosti od količine toplotnega sevanja, ki ga telo
oddaja. Ta postopek je znan tudi kot pirometrija ali radiometrija. Današnji pirometri lahko
merijo temperature v širokem spektru, tudi pod 0 °C. Poznamo pasivne (PIR) in aktivne
(AFIR) senzorje.
PIR senzorji delujejo na osnovi piroelektričnega efekta. Ta pojav je precej soroden
piezoelektričnemu pojavu – izkorišča namreč lastnost določenih kristalov, ki ob segrevanju
oziroma ohlajanju oddajajo električno napetost. Sprememba v temperaturi spremeni pozicijo
atomov v kristalni rešetki, kar rezultira v spremembi polarizacije kristala in posledično
sprosti električni naboj. Ta efekt je bil sprva opazovan v mineralu turmalin, prisoten pa je
tudi v kosteh in v človeški tetivi. Obstajajo tudi umetni piroelektrični materiali, med katerimi
je najbolj pomemben galijev nitrid (GaN). Ti senzorji so znani tudi po visoki občutljivosti
na vpadlo sevanje in so pogosto uporabljeni kot detektorji gibanja.
AFIR senzorji pa delujejo na povsem drugačnem principu, ki je grafično prikazan na sliki
2.2. Tukaj zunanji vzbujevalni signal (opisan v poglavju 2.1) dovaja energijo P ki ohranja
konstantno temperaturo Ts na površini senzorja. Ta temperatura je v večini aplikacijah le
nekaj desetink stopinje Celzija višja od temperature okolice. Na podlagi tega zaznavalni
element izgublja toploto napram okolici, za razliko od PIR senzorja, kateri toploto absorbira.
Te toplotne izgube se vršijo v obliki prevoda, konvekcije in sevanja. Sevalni tok se lahko
vrši v katerokoli smer, odvisno od temperature objekta. Nekaj ga gre v senzorjevo ohišje,
določena količina pa prihaja iz objekta, ali se nanj prenaša. Sevalni tok je popisan s StefanBoltzmannovim zakonom. Bistveno je, da je vsota toplotnega toka (prevod + konvekcija +
sevanje) negativnega predznaka oziroma da ta toplotni tok vedno odhaja iz senzorja,
(povzeto po Fraden [4]). Med to vrsto senzorjev sodi tudi termo kamera.

objekt

izhodni signal
krmilno
vezje
Ts
konst.

IR absorber

grelec

Ts povratna

temperaturni senzor
Slika 2.2: Delovanje AFIR senzorja: ta oddaja toplotni tok Φh proti ohišju in absorbira tok Φb iz
objekta [4]

Pirometri zaznavajo sevanje primarno v srednjevalovnem in dolgovalovnem infrardečem
območju, katerih valovna dolžina je prikazana na sliki 2.3.

5

Teoretične osnove in pregled literature

Vidna svetloba

Naraščajoča valovna dolžina

Naraščajoča energija

Gama
žarki

Rentgenski
žarki

Infrardeči žarki

Kratkovalovni Srednjevalovni
IR
IR

Radijski valovi

Dolgovalovni IR

Slika 2.3: Prikaz spektra elektromagnetnega valovanja [8]

V sami osnovi taki senzorji vsebujejo sledeče elemente:
- Zaznavalni element, kateri so bili tip obravnave prej v tem poglavju,
- Določeno konstrukcijo, ki drži samo zaznavalo in ga izpostavlja sevanju. Zaradi izgub
naj ima čim manjšo toplotno prevodnost
- Ohišje, ki senzor ščiti pred okolico
- Zaščitno steklo, ki je prozorno v določenem spektru a hkrati neprepustno za vplive
okolice. Z namenom fokusiranja žarka je v velikih primerih tu določena leča. Velikokrat
uporabljen material je germanij.
Brezkontaktno merjenje ponuja veliko prednosti kot so merjenje premikajočih delov z zelo
hitro odzivnostjo in majhnim območjem merjenja do zelo visokih temperatur. Prav tako pa
ni prisotna nobena mehanska obraba in sam senzor nima nobenega neposrednega vpliva na
merjeni objekt. Ker so te vrste senzorji optične naprave, jih ima večina neke vrste lečo, ki
fokusira vpadle žarke na samo zaznavalo. Tako lahko tudi dosežemo različno veliko merilno
območje glede na oddaljenost od senzorja. Ta odvisnost je prikazana na sliki 2.4. Za boljše
razumevanje, se v poglavju 2.2.3 podrobneje dotaknemo še fizikalnih zakonov, na podlagi
katerih ti senzorji delujejo.

Slika 2.4: Prikaz velikosti merilnega območja napram dolžini S označuje premer merilnega
območja na razdalji D [9]
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Senzor navora
V tem poglavju se dotaknemo opisa senzorjev momenta oziroma navora in sicer senzorjev
za dinamično merjenje navora. Sicer je moč tako zaznavalo relativno preprosto izdelati in
vgraditi na gred s pomočjo ustrezne vezave merilnih lističev (podrobneje opisani pozneje)
in ojačevalca signala, pa je seveda moč tudi kupiti take senzorje v ohišju z namenom
vgradnje neposredno na pogonski sklop. Tak senzor z ohišjem, je predstavljen na sliki 2.5.
Povezava se izvrši z ustrezno sklopko, kot je razvidno iz slike 2.6, senzor pa mora biti
pritrjen na nepremično podlago oziroma steno.

Slika 2.5 : Senzor navora Futek TRS600 [10]

Senzor navora

Gred

Gred
Parkljasti sklopki

Slika 2.6: Prikaz vgradnje moment senzorja na preizkuševališču, stranski pogled

Poznamo več različnih tehnologij, s pomočjo katerih se meri navor na gredi. Odvisno od
izbrane tehnologije, lahko v moment proporcionalni električni signal pretvarjamo različne
veličine, kot so kotni zasuk, sila, ali deformacija. Na sliki 2.7 so ti načini po Websterju [6]
tudi opisani.
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Krtačke
Merilni lističi

Zobati
kolesi

Na zunanje vezje

Vzvojni del

Izolator
Drsni obroči
Vijačni žleb

Elektromagneti

Tuljava

Vzbujevalno in
zaznavalno navitje

Domenski zid

Magnetni
pretok

Polariziran obroč

Zaznavalni
element

Slika 2.7: Prikaz delovanja različnih tipov moment senzorjev [6]

(a) Zaznavanje površinske deformacije
Je ena izmed najpogostejših oblik merjenja navora. Tu so na gred prilepljeni merilni lističi
(angl. strain gage). S pomočjo teh se v osnovi meri spremembo upornosti, ki jo povzroči
deformacija gredi in posledično samega merilnega lističa. Te spremembe so relativno
majhne, zato navadno v taki aplikaciji uporabimo dva ali štiri merilne lističe vezane v t.i.
Wheatstonov polovični ali celi mostič. V gredeh se deformacija načeloma pojavi pod kotom
45° vzdolž glavne osi, zato so tudi merilni lističi nalepljeni pod tem kotom.
(b) Kot zasuka
V primeru vitke gredi (njena dolžina je daljša od petkratnika premera) lahko kot zasuka
preseže 1°. Take zasuke je moč enostavno meriti z dovolj veliko natančnostjo. S tem
namenom imamo na konceh same gredi skladno nameščena dva identična zobata kolesa,
med katerima nastane pod obremenitvijo zamik med posameznim zobom. Elektromagneta,
ki sta postavljena pred vsako zobato kolo, pa tako generirata električni signal, ki je zaradi
obremenitve med obratovanjem v določenem faznem zamiku. Ta zamik je tako
proporcionalen samemu kotu zasuka, ta pa navoru. Na ta način lahko z elektromagneti
visoke natančnosti merimo navor tudi na stacionarnih gredeh.
(c) Magnetna prepustnost ožlebljenega območja
Poleg elastičnih deformacij, se ob obremenitvi v feromagnetnih materialih pojavijo
spremembe magnetnih lastnosti samega materiala. Temu pravimo tudi inverzni
magnetostriktivni (magnetoelastični) efekt v primeru (c) dva elektromagneta oziroma tuljavi
8
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zaznavata spremembe oziroma neravnovesja v magnetni prepustnosti dveh žlebov, izdelanih
pod kotom 45° glede na glavno os gredi. Ta žleba sta tako lahko izdelana na sami gredi, ali
na določenem materialu, ki je pritrjen neposredno na gred.
(d) Merjenje zamika magnetnih silnic na magnetnem obroču
V tem primeru izkoriščamo enak pojav, kot v prejšnji točki, le da je tu na gred nameščen
namagneten obroč, na katerem magnetne silnice na vsaki polovici kažejo v nasprotno smer
(polne puščice na sliki), ločene z domenskim zidom. Ob prisotnosti navora, se te silnice
zamaknejo (črtkane puščice), kar ustvari magnetne pole na samih konceh obroča. Tu s
pomočjo izhodnega signala raznih senzorjev, ki merijo intenziteto in polarnost magnetnega
polja (Hallov efekt, magnetostriktivni efekt…) določimo ustrezen navor.
Uporovni merilni lističi in njihova vezava
Električna upornost materiala se pod vplivom deformacije spremeni, bodisi zaradi
materialnih lastnosti ali spremembe geometrije. Temu pravimo tudi piezouporovni efekt in
je ključni pojav, na podlagi katerega delujejo uporovni merilni lističi.
V osnovi je merilni listič, katerega zgradbo lahko vidimo na sliki 2.8, sestavljen iz dolgega
upora, ki je v serpentinasti obliki (upornost le-tega lahko znaša med 100 in nekaj 1000 Ω),
vezan med dva tanka izolatorja, bodisi papir ali plastika. Takega se nalepi objekt, katerega
želimo meriti. Zaradi večje občutljivosti, so taki lističi navadno pravokotne oblike, tako ima
dolge vzdolžne in kratke prečne segmente. Meri se ob daljši stranici, saj zaradi daljše poti
upora, dobimo večjo spremembo upornosti.

Slika 2.8: Izvedba uporovnega merilnega lističa. Povzeto po [11]

Merilne lističe je potrebno uporabljati le v elastičnem področju deformacije, saj jih v
nasprotnem primeru poškodujemo in niso več primerni za nadaljnjo uporabo. Obstajajo tudi
polprevodniški merilni lističi, pogosto pri uporabi MEMS (mikroelektromehanski sistemi,
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angl. microelectromechanical systems) tehnologije. Med drugim se lahko lističe poleg
lepljenja, na objekt tudi napari. So tudi zelo občutljivi na spremembo temperature, prav tako
pa je sprememba upornosti relativno majhna (signal na izhodu znaša nekaj mV) zato je
potrebna električna vezava, ki te pomanjkljivosti lahko kompenzira. Najbolj tipično se
uporablja t. i. Wheatstonov mostič 1 predstavljen na sliki 2.9.
V mostični vezavi lahko tako merimo tudi zelo majhno spremembo upornosti (in posledično
napetosti) piezouporovnih zaznaval glede na določeno začetno vrednost (oziroma ničlo) in
ne zgolj na majhno spremembo upornosti napram sami upornosti lističa. Na ta način lahko
povečamo občutljivost in ločljivost naših meritev. Wheatstonov mostič je v osnovi vezje
štirih uporovnih elementov s približno enako nominalno upornostjo in napetostnega izvora.
Vsaj eden izmed štirih uporov je merilni listič.

Slika 2.9: Prikaz vezave merilnih lističev v Wheatstonov mostič [11]

Napetost na izhodu Uizh dobimo tako po sledeči enačbi:
𝑅𝑅1
𝑅𝑅4
𝑈𝑈izh = 𝑈𝑈nap �
−
�
𝑅𝑅1 + 𝑅𝑅2 𝑅𝑅3 + 𝑅𝑅4

(2.1)

Kjer je Unap napajalna napetost, R pa predstavlja upornost posameznega upora. Pogosto je v
sami vezavi tudi operacijski ojačevalnik, kateri omogoča dodatno ojačitev izhodnega
signala. Kadar merilni lističi niso deformirani, je izhodna napetost iz mostiča načeloma 0.

1

Poimenovano po Charlesu Wheatstonu (1802 – 1875), ki je populariziral uporabo te mostične
vezave
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Senzor vrtljajev
Zaznavanje kotnega pomika pride v poštev pri veliko različnih industrijskih aplikacijah. Ena
izmed najbolj pogostih načinov določanja vrtilne frekvence ali kotnega zasuka je uporaba
optičnih (ali pa magnetnih) kodirnikov. Optični enkoderji s pomočjo svetlobe pretvarjajo
gibanje v električni signal. Sestavljene so načeloma iz dveh glavnih delov in sicer rešetk, ter
zaznavalnega elementa. V rotacijskem enkoderju (imenovanem tudi rotacijski dajalnik) so
te rešetke pravzaprav disk, ki na določenih delih prepušča svetlobo. Zaznavalni element pa
je senzor (v praksi pogosto viličaste oblike, angl. photointerrupter), ki na enem izmed kraku
oddaja svetlobo (najpogosteje v IR spektru) na drugem pa sprejema s pomočjo fotodiode.
Prikaz takega senzorja in njegova vezava sta razvidni na sliki 2.10.

Slika 2.10: Prikaz viličastega senzorja in njegov simbol ter njegova vezava v električni tokokrog
[12], [13]

Ob vrtenju gredi in posledično kodirnega diska, lahko tako v viličastem senzorju na
fotodiodo pade določen snop svetlobe ali ne. Kot rezultat tega lahko fotodioda generira nek
napetostni signal ali pa je na izhodu vrednost 0 V. Tako lahko rečemo, da imamo vrednost
signala med minimumom in maksimumom (0 in 1). To lahko prikažemo s pulzirajočim
izhodnim signalom. Glede na število pulzov in število lukenj v disku lahko določimo kot
zasuka oziroma vrtilno frekvenco.
Če uporabimo zgolj en viličasti senzor, pa je tak merilni inštrument neobčutljiv na smer
vrtenja oziroma te ne moremo niti določiti. To lahko rešimo z uporabo dveh takih senzorjev,
ki sta med seboj zamaknjena za četrtino periode. Tako lahko glede na to, ali drugi signal
prehiteva ali zaostaja prvemu, določimo tudi smer vrtenja. Temu pravimo kvadraturni
izhodni signal (slika 2.11).
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Slika 2.11: Prikaz delovanja optičnega enkoderja. Odvisno od pozicije diska snop svetlobe bodisi
seže do sprejemnika ali pa ne. Ob dveh sprejemnikih A in B lahko vidimo kakšen je zamik pulzov
na izhodnem kvadraturnem signalu [14]

Poznamo dva tipa enkoderjev; inkrementalne (slika 2.12 (a)) in absolutne (slika 2.12 (b)).
Inkrementalni enkoderji zaznavajo gibanje relativno na trenutno referenco oziroma trenutno
izhodišče. Ob prekinitvi napajanja tako taki enkoderji tudi zgubijo svojo začetno izhodišče
in je sistem potrebno ponovno postaviti na ničelno pozicijo. Taki enkoderji so cenejši in
enostavnejši. Absolutni enkoderji pa so dragi in potrebujejo zahtevnejšo obdelavo signalov,
vendar pa kot že ime pove, lahko vedno določajo absolutno lego kota. Tu nastopijo različne
vrste kodiranja signalov kot je binarno, Gray-eva koda, psevdonaključno ali pa s pomočjo
resolverja.

(a)

(b)

Slika 2.12: Prikaz kodirnih diskov; a) inkrementalni disk, b) absolutni disk [4]
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2.2 Prenos toplote
Prenos toplote je toplotna energija v tranzitu zaradi prostorske temperaturne razlike [15]. V
kolikor je med določenimi snovmi ali v snovi sami temperaturna razlika, bo prišlo do prenosa
toplote. Kadar govorimo o temperaturnem gradientu v mirujočem mediju, bodisi trdnini ali
fluidu, je to prevod toplote (slika 2.13 (a)). Če pa se prenos vrši med določeno površino in
premikajočim fluidom, kadar med njima obstaja temperaturni gradient pa temu pravimo
prestop toplote oziroma s tujko konvekcija - slika 2.13 (b). Kot tretji način prenosa toplote
pa obstaja tudi toplotno sevanje (slika 2.13 (c)), saj vse površine in telesa sevajo določeno
energijo v obliki elektromagnetnega valovanja.

Površina, T1
Premikajoči fluid, T∞
Površina, T2

Q̇

Q̇

Φ1
Φ2

(a)

(b)

(c)

Slika 2.13: (a) prevod, (b) prestop in (c) sevanje toplote [15]

Prevod toplote
V trdninah, fluidih in plinih nad 0 K so atomi in molekule vedno v gibanju oziroma
vibriranju. Višja je temperatura, več energije ima posamezni delec. Ravno to gibanje je
glavni razlog za prevod toplote. Pravimo, da je to prenos energije iz delcev z večjo energijo
(ali amplitudo vibriranja) na delce z manjšo. To omogočajo vezi med posameznimi atomi in
molekulami.
V kovinskih trdninah igrajo tu znatno vlogo tudi veliko število prostih elektronov znotraj
kovine. Ker imajo ti precej nižjo maso kot atomi, se gibljejo hitreje. Posledica tega je hitrejši
prenos energije. Zaradi tega so kovine dobri prevodniki ne le toplote, ampak tudi elektrike.
V kapljevinah in plinih prevod toplote poteka zaradi gibanja molekul. Ker pa so le-te med
seboj bolj oddaljene kot v trdninah, pride posledično v snovi sami tudi do konvekcije. Zaradi
tega so načeloma tudi boljši izolatorji.
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Enačba, s katero popišemo prevod toplote imenujemo Fourierev2 zakon. Zakon je za
enodimenzijski primer predstavljen v enačbi (2.2) in na sliki 2.14.
𝑞𝑞̇ 𝑥𝑥 = −𝜆𝜆

d𝑇𝑇
d𝑥𝑥

(2.2)

Kjer je q̇ (W/m2) specifični toplotni tok v smeri x, λ pa predstavlja toplotno prevodnost
materiala. Negativni predznak je zato, ker se toplota giblje v smeri nižje temperature. Če
enačbo pomnožimo s površino, na kateri prihaja do prevoda, potem dobimo velikost
toplotnega toka, kateri prehaja skozi površino.

q̇

Slika 2.14: Prikaz enodimenzijskega prevoda toplote skozi steno [15]

Prestop toplote
Pri prestopu ali konvekciji pride do prenosa energije poleg naključnega gibanja molekul tudi
zaradi gibanja same tekočine. Ta mehanizem tudi pripomore pri prenašanju energije, v
kolikor je temperaturna razlika, saj pride do dodatnega premikanja molekul.
Poznamo dva tipa konvekcije in sicer naravno in prisilno. Pri naravni konvekciji pride do
gibanja zaradi vzgonskih sil, zaradi različne gostote tekočine ali plina glede na spremembo
temperature. Prisilna konvekcija pa je takrat, kadar se gibanje zagotovi s pomočjo zunanjih
sredstev, kot je na primer uporaba ventilatorja. Poznamo tudi konvekcijo s pomočjo fazne
spremembe kot sta vrenje in kondenzacija.
Precej zanimivo je opazovati prenos toplote med gibajočim fluidom in površino, katero ta
fluid obteka. Predpostavimo, da je površina bolj vroča kot fluid. Ustvari se namreč vmesna
plast, kjer je hitrost fluida 0 ob samo površini, nato pa narašča. Enako velja za temperaturni

2
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profil, kateri variira med temperaturo plošče in temperaturo fluida. Temu pravimo hitrostna
in termična (temperaturna) mejna plast, kateri lahko vidimo na sliki 2.15.

Fluid

Razporeditev
hitrosti

q̇

Razporeditev
temperature
Tp

Vroča
površina
Slika 2.15: Prikaz hitrostne in temperaturne mejne plasti [15]

Enačbo, ki popisuje pojav konvekcije imenujemo tudi Newtonov zakon hlajenja in se zapiše
na sledeči način:
𝑞𝑞𝑞 = ℎ(𝑇𝑇𝑝𝑝 − 𝑇𝑇∞ )

(2.3)

Kjer je Tp temperatura ob površini T∞ pa temperatura fluida. Črka h pa je koeficient
prestopnosti. V primeru prenosa toplote iz površine na fluid, je ta toplotni tok pozitiven.

Infrardeče sevanje
Vsi objekti, nad temperaturo 0 K oddajajo določeno elektromagnetno valovanje. Razlog za
to pa je premikanje in trkanje samih atomov, ki ob vsakem trku oddajo ali sprejmejo energijo.
Atomi, sestavljeni iz električnih nabojev s trkanjem proizvajajo magnetno polje in
posledično električno polje. Ti delčki tako postanejo vir elektromagnetnega polja, ki se širi
navzven s hitrostjo svetlobe. Temu pravimo toplotno sevanje. Sevanje poteka pri različnih
valovnih dolžinah. Nekaj takih dolžin lahko vidimo tudi s prostim očesom (barve okolice),
velja pa načelo da toplejši je objekt, krajša je valovna dolžina. V primerjavi s prevodom in
konvekcijo, lahko sevanje poteka tudi v vakuumu.
Ker smatramo, da je temperatura meritev povprečne kinetične energije zgoraj opisanih
atomov, lahko sklepamo da je moč določiti temperaturo na telesu tudi s pomočjo merjenja
intenzitete elektromagnetnega sevanja. To je osnova brezkontaktnega temperaturnega
merjenja (povzeto po Fraden [4]).
Infrardeče sevanje – območje v katerem delujejo pirometri, je po naključju odkril William
Herschel pri iskanju novega optičnega materiala za leče. Skozi stekleno prizmo je usmeril
žarek sončne svetlobe, nato pa s termometrom ugotovil, da različne barve oddajajo različno
15
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količino toplote. Opazil je tudi, da ko je termometer pomaknil v temno območje, za rdečim
barvnim spektrom, se je temperatura še vedno višala, dlje kot je bil termometer oddaljen od
vidnega spektra. To je Herschela pripeljalo do ugotovitve, da obstaja tudi nevidni del
svetlobe, tej svetlobi pa danes pravimo infrardeča svetloba (povzeto po [16]).
Stefan-Boltzmannov zakon
Ta zakon povezuje elektromagnetno sevanje, ki ga oddaja popolno črno telo kot funkcija
temperature:
𝜙𝜙 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇 4

(2.4)

Kjer je σ Stefan-Boltzmannova konstanta katera znaša 5,67 × 10–8 W/m2K4. Razvidno je, da
s spremembo temperature T intenziteta hitro narašča. Grška črka ε označuje emisivnost telesa
in jo z vidika obravnavane tematike in valovnega spektra, obravnavamo kot neodvisno od
valovne dolžine, četudi ta v resnici je odvisna. Je tudi pomemben faktor pri merjenju z
brezkontaktnimi senzorji.
Emisivnost in idealno črno telo
Emisivnost je razmerje količine infrardečega sevalnega toka, ki ga oddaja površina napram
količini, ki bi ga oddajalo popolno črno telo (idealni oddajnik sevalne energije). Meri se jo
na lestvici od 0 do 1. V praksi telo, z emisivnostjo 1 ne obstaja, lahko pa se mu zelo približa
(vrednosti do npr. 0,99) in takim objektom pravimo sivo telo. Načeloma imajo dielektrični
materiali visoko emisivnost, kovinski pa nižjo, zato je merjenje slednjih s brezkontaktno
tehnologijo težje, saj oddajajo manj sevalnega toka.
Ker je emisivnost vedno manjša kot 1, je temperatura, ki jo IR senzor izmeri vedno nižja od
dejanske temperature na površini. Zato je določitev prave vrednosti emisivnosti telesa zelo
pomemben korak pred samim merjenjem. To se v praksi izvaja s pomočjo telesa z znano
emisivnostjo, segretega na točno določeno temperaturo s pomočjo ustrezne laboratorijske
opreme. Če imamo nastavljeno preveliko vrednost emisivnosti v samem termometru, bo ta
prikazal temperaturo ki je precej nižja od realne, pri izbiri prenizke pa se lahko pojavijo
motnje v meritvah zaradi sevalnega toka predmetov iz ozadja. Z upoštevanjem
Kirchhoffovega zakona sevanja, ki pravi da za vzdrževanje toplotnega ravnovesja morata
biti emisivnost in absorptivnost pri določeni valovni dolžini enaka.
(2.5)

𝜀𝜀 = 𝛼𝛼

Lahko pridemo do enačbe, s katero lahko izračunamo sevalno temperaturo Tsev, katero bi
zaznal pirometer pri izbrani emisivnosti napram dejanski temperaturi objekta.
1

𝑇𝑇sev = 𝜀𝜀 4 𝑇𝑇

Prikaz te enačbe in pomen emisivnosti pri meritvah je prikazan v sliki 2.16.
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Pirometra
Tsev = 0,050,25 ∙ 288 = 136,2 K

Polirana
svetleča
površina
Emisivnost = 0,05

Tsev = 0,980,25 ∙ 288 = 286,5 K

Pobarvana črna
površina
Emisivnost = 0,98

Aluminijast kos
Prava temperatura = 288 K (15°C)
Slika 2.16: Prikaz vpliva emisivnosti na meritev. Razvidno je, da pri nizki emisivnosti pirometer
prikaže precej nerealno temperaturo. Uporabljeni sta enačbi (2.4) in (2.6) [17]

2.3 PID krmilnik
Dandanes so krmilni sistemi prisotni v veliko različnih aplikacijah, od samodejne obdelave
raznih polizdelkov, do samo-vozečih vozil v proizvodnji in pri vzletu in nadzoru vesoljskega
plovila. Eden izmed najbolj razširjenih tipov krmilnika ki ga uporabljamo, je proporcionalno
integrirni diferencirni krmilnik (angl. proportional integral derivative controller), krajše
PID.
Zametkom krmilnega sistema lahko sledimo že do antike, kjer je Ktesibios izdelal vodno
uro, kjer je bilo moč s pomočjo zagotovljenega konstantnega pronicanja vode v posodo iz
višine gladine sklepati pretečeni čas. V 18. stoletju je René-Antoine Ferchault de Réamur
predstavil nekaj avtomatskih naprav, izdelane na osnovi izumov Corneliusa Drebbela s
pomočjo katerih se je lahko nadziralo temperaturo v inkubatorju jajc. Največja iznajdba v
tistem času na tem področju pa je prav zagotovo centrifugalni parni regulator, katerega je
James Watt uporabil za nadzor vrtljajev parnega stroja. Prvi, ki pa je krmilne sisteme
obravnaval na sistematičen način je bil James Clerk Maxwell, kjer je lineariziral
diferencialne enačbe krmilnega sistema, specifično parnega regulatorja (povzeto po [18]).
Z tehnološkim napredkom so sistemi postali vedno bolj kompleksi in nelinearni. Takrat se
je tudi prvič pojavil PID krmilnik. Leta 1922 je Nicholas Minorsky predstavil svoj zakon
krmiljenja, katerega danes poznamo pod imenom PID krmilnik. Do tega je prišel z
opazovanjem krmarja na ladji. Ugotovil je, da ta ladjo usmerja ne samo glede na trenuten
odmik od željene poti, ampak tudi na podlagi prejšnjih odmikov in hitrosti spremembe.
17
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Pozneje, leta 1942 sta John G. Ziegler in Nathaniel B. Nichols predstavila priporočila za
ustrezno nastavitev parametrov PID krmilnika.

Opis delovanja in teorija PID krmilnika
PID krmilnik je krmilni algoritem, katerega odlikuje povratna zveza – zaprta zanka. Je eden
izmed najpogostejše v praksi uporabljenih algoritmov. Od njegovega nastanka do sedanjosti
je nastopal v različnih oblikah – od mehanske zasnove, do pnevmatičnega krmilnika,
dandanes pa je prisoten v mikroprocesorjih na digitalnih vezjih kot diskretni krmilnik. Lahko
je na voljo kot samostojna enota, ali pa je vgrajen kot programski paket oziroma programska
koda v določeni porazdeljeni sistem. V večini enostavnejših primerov implementacija takega
krmilnika zadostuje, saj s povratnimi informacijami o trenutnem stanju lahko uspešno izniči
napako stacionarnega stanja, prav tako pa lahko do neke mere predvidi prihodnje obnašanje
sistema.
Kot že ime pove, PID krmilnik sestavljajo tri komponente. Proporcionalni del P ustreza
proporcionalnemu krmiljenju. Integrirni del I je tisti del krmiljenja, ki je sorazmeren
časovnemu integralu napake. To zagotavlja, da je napaka v stacionarnem stanju enaka nič.
Diferencirni del D pa je sorazmeren časovnemu odvodu napake. S tem delom je možno
predvideti trend napake v prihodnosti. Obstaja več različic PID krmilnika in ni nujno, da so
vselej prisotne vse tri komponente. Velikokrat za rešitev krmilnega problema zadošča že PI
krmilnik (po Astromu [19]).
Prenosno karakteristiko PID krmilnika lahko zapišemo s sledečim izrazom [19]:
𝑡𝑡

1
d𝑒𝑒(𝑡𝑡)
𝑢𝑢(𝑡𝑡) = 𝐾𝐾𝑝𝑝 �𝑒𝑒(𝑡𝑡) + � 𝑒𝑒(𝜏𝜏)𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑇𝑇𝑑𝑑
�
𝑇𝑇𝑖𝑖
d𝑡𝑡
0

Ali pa:

𝑡𝑡

𝑢𝑢(𝑡𝑡) = 𝐾𝐾𝑝𝑝 𝑒𝑒(𝑡𝑡) + 𝐾𝐾𝑖𝑖 � 𝑒𝑒(𝜏𝜏)𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝐾𝐾𝐷𝐷

Kjer je e:

𝑒𝑒 = 𝑦𝑦𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝑦𝑦

(2.7)

0

d𝑒𝑒(𝑡𝑡)
d𝑡𝑡

(2.8)

(2.9)

Kjer je u krmilna spremenljivka, KP koeficient proporcionalnega ojačenja, KI in KD pa
koeficienta integrirnega in diferencirnega ojačenja. Črka e pa je napaka oziroma odstopek
od željenega stanja ysp in dejanskega stanja y. Ti predstavlja integrirno časovno konstanto,
Td pa diferencirno časovno konstanto. Razvidno je, da je P komponenta krmilnika tu
proporcionalna sami napaki, I komponenta proporcionalna integralu napake po času t in D
komponenta proporcionalna odvodu napake po času t.
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Proporcionalni del
V primeru zgolj proporcionalnega krmilnika, se enačba precej poenostavi, saj je v tem
primeru odziv krmilnika le sorazmeren napaki.
𝑢𝑢(𝑡𝑡) = 𝐾𝐾𝑝𝑝 𝑒𝑒(𝑡𝑡)

(2.10)

Ko imamo samo proporcionalni krmilnik se lahko zgodi, da le-te ne bo nikoli dosegel želene
vrednosti – temu pravimo napaka stacionarnega stanja ali pa bo okoli te močno osciliral.
Integrirni del
Ključni namen integrirnega dela je, da sam proces lahko doseže željeno vrednost. Integrirni
del bo tako vedno poskušal izvesti korekcijo, dokler je napaka prisotna, četudi zelo majhna.
Enačba integrirnega faktorja je sledeča:
𝑡𝑡

𝑢𝑢(𝑡𝑡) = 𝐾𝐾𝑖𝑖 � 𝑒𝑒(𝜏𝜏)d𝜏𝜏

(2.11)

0

Napake se v tem delu seštevajo, saj enačba upošteva prejšnje vrednosti odstopka. Krmilnik
z integrirnim delom (PI krmilnik) bo tako vedno imel napako stacionarnega stanja enako 0
[19].
Diferencirni del
Namen diferencirnega dela je izboljšati stabilnost krmiljenja. Zaradi dinamike samega
procesa, bo navadno preteklo nekaj časa, preden se bo v sistemu pokazal odziv, ki je
posledica spremembe krmilne veličine. Tako bo krmilnik imel nekaj zakasnitve, preden
lahko popravi napako. Z diferencirno komponento krmilnika se poskušamo temu izogniti,
saj ta namreč prilagodi izhodno veličino krmilnika tako, da bo ta proporcionalen
predvidenem procesnem izhodu. Vrednosti so pridobljene z ekstrapolacijo trenda krivulje
odstopka [19]. Enačba diferencirnega dela je sledeča.
𝑢𝑢(𝑡𝑡) = 𝐾𝐾𝐷𝐷

d𝑒𝑒(𝑡𝑡)
d𝑡𝑡

(2.12)

Metode za nastavitev parametrov PID krmilnika
Koeficiente ojačenja PID krmilnika je potrebno pravilno nastaviti, saj le s pravilno izbiro
obratovalnih parametrov lahko dosežemo optimalno delovanje sistema. Njihov pomen je
prikazan na sliki 2.17.

19

Povečanje koeficienta proporcionalnega ojačenja

Teoretične osnove in pregled literature

Povečanje koeficienta integrirnega ojačenja

Slika 2.17: Prikaz vpliva proporcionalnega in integrirnega faktorja na odziv sistema. Željena
vrednost je prikazana z modro barvo, odziv pa z rdečo [20]

Poznamo veliko metod, ki nam omogočajo nastavitev parametrov krmilnika. Najpogosteje
uporabljene so tudi opisana v nadaljevanju.
Ziegler-Nicholsova metoda
Je ena izmed prvih metod, katera je bila predstavljena že leta 1942 in je še vedno pogosto v
uporabi. Je hevristična metoda in temelji na znani prehodni funkciji, s pomočjo katere lahko
grafično določimo parametre krmilnika. V kolikor so parametri sistema neznani, pa lahko
parametre krmilnika tudi določimo s pomočjo tabele. Tu najprej povečujemo KP, dokler ne
dosežemo, da sistem konstantno niha okoli željene vrednosti (KI in KD sta nastavljena na 0).
Tako dosežemo kritično ojačenje KPkr in lahko določimo periodo nihanja Tkr. S pomočjo
preglednice 2.1 lahko določimo potrebne nastavitve PID krmilnika. Podane so vrednosti tudi
v primeru P in PI krmilnika [21].
Preglednica 2.1: Nastavitev parametrov PID krmilnika po Ziegler-Nicholsu [21]

Krmilnik
P
PI
PID
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Kp
0,5 KPkr
0,45 KPkr
0,6 KPkr

KI
/
0,85 Tkr
0,5 Tkr

KD
/
/
0,12 Tkr
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Samalova metoda
Tudi ta metoda temelji na vnaprej znani prehodni funkciji, na osnovi katere določimo
ustrezne parametre, kot na sliki 2.18.

Slika 2.18: Določevanje parametrov po Samalu na osnovi prehodne funkcije [21]

Želimo določiti koeficient ojačenja objekta Kpo. Na zgornji sliki predstavlja funkcija y odziv
objekta oziroma sistema, funkcija u pa željeno stanje. Parameter Tp imenujemo čas prevesa,
Tz časovni zadržek in Tu čas ustalitve. Po Ziegler-Nicholsu je parameter Tz enak vsoti
parametrov Tz in Tp po Samalu. Ko so parametri odčitani, lahko s pomočjo preglednice 2.2
določimo ustrezne parametre krmilnika.
Preglednica 2.2: Nastavitev parametrov PID krmilnika po Samalu [21]

Krmilnik
P
PI
PID

Kp

𝜋𝜋
𝑇𝑇𝑢𝑢
4 𝐾𝐾𝑝𝑝𝑝𝑝 (𝑇𝑇𝑧𝑧 + 𝑇𝑇𝑃𝑃 )
𝜋𝜋
𝑇𝑇𝑢𝑢
4 𝐾𝐾𝑝𝑝𝑝𝑝 (𝑇𝑇𝑧𝑧 + 𝑇𝑇𝑃𝑃 )
𝜋𝜋
𝑇𝑇𝑢𝑢
4 𝐾𝐾𝑝𝑝𝑝𝑝 (𝑇𝑇𝑧𝑧 + 𝑇𝑇𝑃𝑃 )

KI

KD

/

/

3,3 (𝑇𝑇𝑧𝑧 +𝑇𝑇𝑝𝑝 )

/

2,0 (𝑇𝑇𝑧𝑧 +𝑇𝑇𝑝𝑝 ) 0,5 (𝑇𝑇𝑧𝑧 +𝑇𝑇𝑝𝑝 )

Podobno lahko s Samalovo metodo določimo tudi parametre za integracijski objekt.
Med ostalimi metodami so še Cohen-Coon metoda, ki bazira na funkciji sistema prvega reda
s časovnim zamikom [22], Åström-Hägglund metoda [19], Chien-Hrones-Reswick metoda
[19], ki deluje na osnovi Ziegler-Nichols metode s hitrejšim odzivom in manjšim prenihajem
in še mnogo drugih.
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3 Metodologija raziskave
3.1 Predstavitev zobniškega preizkuševališča
V laboratoriju se nahajajo tri preizkuševališča za testiranje zobniških dvojic. Vsako je
sestavljeno iz para asinhronskih elektromotorjev, kateri so prek zobatega jermena s
prestavnim razmerjem i = 0,7 povezani z gredjo, ti pa sta med seboj povezani z zobniškim
prenosom, kateri je predmet testiranja. Izmed dveh elektromotorjev je en pogonski, drugi pa
gnani oziroma zavorni (na njih nastavimo hitrost vrtenja z namenom doseči ustrezen
moment). Medosna razdalja je nastavljiva s pomočjo pozicionirne mizice na natančnost 0,02
mm. Merjenje temperature je do sedaj potekalo s termo kamerami, postavljenimi pred
posamezno preizkuševališče. Eno izmed preizkuševališč pa je novejše izvedbe in je
opremljeno tudi s senzorjem navora na obeh gredeh, znamke Forsentek FY02 z merilnim
območjem do 5 Nm in 4000 rpm [23]. Enega izmed njih je potrebno zaradi odpovedi
zamenjati. Izhodni signal merimo na ustrezni razširitveni enoti PLK. Poleg tega ima to mesto
tudi viličasti senzor (enkoder), kateri meri obrate, prav tako na obeh gredeh. To
preizkuševališče bo deležno nadgradnje. Na sliki 3.1 so predstavljene zgoraj opisane ključne
komponente.
merilnik momenta
na pogonski gredi
zavorni elektromotor

merilnik momenta na
pogonski gredi

pogonski elektromotor

merilnik vrtilne
hitrosti pogonske gredi

merilnik vrtilne
hitrosti zavorne gredi
Slika 3.1: Model novejšega preizkuševališča in ključne komponente [24]
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Izmed dveh elektromotorjev v paru služi en kot pogonski, drugi pa zavorni motor. S pomočjo
frekvenčnega pretvornika ali frekvenčnika, lahko spremenimo frekvenco v motor dovedene
napetosti oz. hitrosti vrtenja posamičnega elektromotorja. Ko se le ta vrtita vsak v svojo
smer, dosežemo določeni moment, katerega se odčitava z moment senzorjem. Preko
napetostnega signala lahko frekvenčnik tudi nastavljamo preko PLK-ja, prav tako pa ima ta
prenapetostno zaščito, ki izklopi elektromotorje v primeru preseženega toka. Ta signal lahko
tudi povežemo na krmilnik. V tem dogodku lahko na PLK-ju tudi zabeležimo ustrezen
signal. Na motor so nameščeni ventilatorji, ki služijo odvodu toplote, saj bi v nasprotnem
primeru lahko toplota, ki jo oddajata elektromotorja vplivala na temperaturo v zobniku.
Uporabljena sta Siemensova trifazna asinhronska elektromotorja z nazivnim momentom
2,5 Nm.
Ostali dve sta starejše zasnove in ne vsebujeta senzorja navora in obratov – moment se
nastavi s pomočjo empirično pridobljene tabele, kjer ročno spreminjamo frekvenco
elektromotorja na frekvenčnikih. Preizkuševališča se nahajajo v zaprti komori (slika 3.2), v
kateri se zagotavlja konstantna temperatura s pomočjo klimatske naprave. Komora tudi služi
kot zvočni izolator, saj so preizkuševališča razmeroma precej glasna.

Slika 3.2: Prikaz preizkuševalnih mest (zgoraj) in komore, v katerem se nahajajo (spodaj).
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Preizkuševališča so namenjena predvsem preizkušanju zobnikov manjših dimenzij. Med
samim zobniškim parom je prestavno razmerje i = 1. Največkrat so testirani evolventi
zobniki (včasih pa tudi S-ozobja, kot je predstavljeno v [24]). V parih se uporabljajo zobniki
različnih materialov, največkrat polioksimetilen (POM – komercialna oznaka proizvajalca
Ensinger – Tecaform) za zobnik na pogonski gredi in poliamid 66 (PA66, oznaka
Ensinger – Tecamid) na gnani gredi. Zobniki so izdelani s postopkom rezkanja, saj tako
lahko zagotovimo večjo natančnost [25]. Podatki o zobnikih in materialu so podane v
preglednicah 3.1 in 3.2.
Preglednica 3.1: Geometrijski parametri zobnikov [25]

Parameter
Modul
Število zob
Širina zobnika
Premer luknje

Simbol [enota]

Velikost

m [mm]
z [/]
b [mm]
dh [mm]

1
20
6
6

Preglednica 3.2: Termo mehanski parametri uporabljenih materialov [25]

Parameter
Gostota
Elastični modul
Natezna trdnost
Specifična toplota
Toplotna prevodnost
Koeficient trenja

Simbol [enota]
ρ [kg/m3]
E [Mpa]
Rm [Mpa]
cp [J/(kgK)]
λ [W/(mK)]
μ [/]

POM
1410
2800
67
1400
0,39

PA66
1150
3500
84
1500
0,36
0,18 (suhi tek)

Predstavitev PLK krmilnika in pripadajočih modulov
Za zajemanje in obdelavo podatkov je na preizkuševališču v uporabi programirljivi logični
krmilnik (PLK) podjetja Cybrotech, model CyBro 2 (slika 3.3) in pripadajoči razširitveni
moduli. Na tem PLK-ju bomo sistem tudi nadgradili in vpeljali krmiljenje.
CyBro 2 je zmogljiv industrijski PLK, ki ima 24 V enosmerno napajanje, 10 digitalnih
tranzistorskih in 4 analogne vhode z 8 bitno ločljivostjo, 8 relejskih in 1 analogni izhod, prav
tako z 8 bitno ločljivostjo. Digitalni vhodi sprejmejo 24 V in do 7 mA toka, analogni pa od
0-10 V ali 0(4)-20 mA, medtem ko analogni vhod sprejme 0-10 V pri največ 10 mA. Ima
24 MHz procesor in 64 Kb za uporabniški program in dodatnih 32 Kb za shrambo
spremenljivk [26]. Omogoča možnost pritrditve na standardno 35 mm DIN letev. Priklop na
računalnik je mogoč preko ethernet kabla, prav tako pa se nanj lahko povežemo preko
lokalnega omrežja – LAN (angl. local area network).
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Slika 3.3: PLK Cybrotech CyBro 2 [26]

PLK omogoča tudi modularno gradnjo z dodatnimi komponentami, kot so npr. moduli za
beleženje tokovnega ali napetostnega signala ali izhodni tokovni/signalni moduli. Priklop je
enostaven preko priloženega kabla, uporablja pa CAN podatkovno vodilo (angl. controller
area network). Pregled dodatnih modulov, ki so uporabljeni na preizkuševališču je
predstavljen spodaj. Podrobnejši opisi modulov se nahajajo na spletni strani podjetja [27].
‐ Vhodno/izhodni modul Bio-24R, ki ima dodatnih 12 digitalnih tranzistorskih in 12
relejskih izhodov. V uporabi je za priključitev dodatnih elementov (ventilatorji na
elektromotorjih preizkuševališča)
‐ AiC-12 modul, ki je beleži analogni tokovni hodni signal na standardnem
območju 0(4)-20 mA s 13 bitno ločljivostjo. Uporabljen je za obdelavo podatkov iz
senzorja.
‐ AoV-12 modul, ki oddaja izhodni napetostni signal (0-10 V) z 8 bitno ločljivostjo. V
uporabi je za krmiljenje frekvenčnikov elektromotorja.
‐ TS-H, ki je modul za neposredno beleženje temperature in vlage kompatibilnih senzorjev.
V programskem okolju imamo tako na voljo spremenljivko, ki neposredno prikazuje
izmerjeno temperaturo in vlago. V uporabi je za prikaz temperature in vlage znotraj
komore.
‐ OP-2, ki pa pravzaprav ni modul, ampak zgolj zaslon, kateri se trenutno uporablja le za
prikaz temperature.
Slika 3.4 prikazuje programsko okolje, CyPro 2, uporabljeno za povezavo in programiranje
zgoraj omenjenega PLK-ja. Iz spletne strani podjetja Cybrotech si ga lahko tudi brezplačno
prenesemo. Za programiranje CyBro 2 se uporabljata dva izmed standardnih jezikov za
programiranje in sicer seznam ukazov (angl. instruction list) in strukturirani tekst (angl.
structured text). Ker je seznam ukazov nizkonivojski programski jezik, je za programiranje
uporabljen slednji. Program omogoča enostavno povezavo PLK-ja in pripadajočih modulov
neposredno preko računalnika ali preko LAN omrežja. Ima tudi predpripravljeni seznam
oziroma alocirane (angl. allocation) vhodno/izhodne spremenljivke vseh modulov, ki
neposredno pretvorijo vhodni ali izhodni signal v programsko berljiva cela števila (angl.
integer). Omogoča tudi alokacijo novih spremenljivk. Prikaz vseh spremenljivk lahko
prikličemo s klikom na ustrezno ikono, kar omogoča dobro sledljivost uporabljenih
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spremenljivk. V programu lahko tudi spremljamo in spreminjamo stanja posameznih
spremenljivk v realnem času.

Slika 3.4: Programsko okolje CyPro 2 v uporabi

3.2 Preračuni, izbira in vgradnja ustreznih komponent
Najprej je bilo potrebno določiti ustrezne parametre, na podlagi katerih bi lahko primerno
izbrali komponente za vgradnjo. Poglavitnega pomena so robustnost in zanesljivost sistema,
prav tako pa kompatibilnost z obstoječimi elementi (še posebej glede komunikacije s
trenutnim PLK-jem). Potrebno je posebej pridobiti element za hlajenje in gretje zobniškega
para.
Dve komponenti sta bili že vnaprej določeni za naš sistem in sicer:
‐ Grelni element za gretje zobnikov v obliki fokusiranega IR grelca proizvajalca Optron
(slika 3.5). Leča v tem sistemu povečuje intenziteto toplotnega sevanja in je zato grelec
primeren glede na majhno velikost zobnikov, kateri se uporabljajo v našem primeru. Moč
grelca je 150 W, z goriščno razdaljo f = 50 mm in goriščnim premerom 10 mm. Priloženi
so tudi elementi za lažjo montažo in krmilnik, ki omogoča nastavitev intenzitete grelnega
elementa preko potenciometra ali zunanje naprave s signalom 0-10 V [28].
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Slika 3.5: Fokusirani IR grelec Optron IR-SPOT skupaj z gibljivim spojem [28]

‐ Moment senzor, kateri bo uporabljen za zamenjavo obstoječega. Izbran je bil
brezkontaktni senzor podjetja Futek TRS600-FSH01996 (slika 2.5), ki ima merilno
območje do 5 Nm pri 12000 rpm. Deluje na podlagi merilnih lističev, predstavljenih v
poglavju 2.1.2. Na izhodu ima signal ± 5 V [10]. Za ustrezno kompatibilnost z našim
sistemom, je bilo potrebno nabaviti tudi ustrezni pretvornik signala, ki ima nastavljivo
vhodno in izhodno območje. Potrebujemo namreč pretvorbo v 4-20 mA, kar lahko
beležimo na PLK modulu.
Ostale komponente pa se je določilo na podlagi ustreznih predpostavk, katere so
predstavljene v naslednjih podpoglavjih.

Izbira ventilatorja in izračun potrebnega hladilne moči
Ključni kriterij za izbiro je bil pretok ventilatorja, kateri neposredno vpliva na velikost
odvedenega toplotnega toka. Med drugimi parametri pa so tudi čim večja kompaktnost in pa
možnost krmiljenja vrtljajev in posledično pretoka ter ustrezno napajanje (24 V enosmerno
napajanje – kot je pri ostalih komponentah).
Po premisleku smo se odločili za izbiro centrifugalnega ventilatorja ali puhala, saj nam bo
zaradi oblike zagotovil lažjo vgradnjo, prav tako pa je ta tip ventilatorja zaradi visokega tlaka
ki ga proizvaja velikokrat uporabljen v sušilnih ali hladilnih aplikacijah. Zaradi tega bo tudi
lažje potiskal zrak skozi cevi do ozobja. Izbran je bil ventilator znamke Sanyo Denki San
Ace B97 9BMC24P2G001 ki ima 24 V napajanje, omogoča krmiljenje preko zunanjega
0-5 V PWM (pulzno širinska modulacija, angl. pulse width modulation) signala in ima
maksimalni pretok ΦV = 1,85 m3/min [29]. Prikazan je na sliki 3.6.
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Slika 3.6: Ventilator Sanyo Denki San Ace B97 9BMC24P2G001 [29]

Ker je krmiljenje ventilatorja izvedeno prek PWM signala, na krmilniku pa imamo na voljo
samo pravi analogni izhodni signal, je bilo potrebno dobaviti tudi ustrezni pretvorni modul,
kot na sliki 3.7. Sicer bi iz ustreznih diskretnih komponent modul lahko izdelali tudi sami,
smo ga raje naročili sestavljenega na integriranem vezju. Tako smo nabavili modul, ki
pretvori 0-5(10) V analogni napetostni signal v ustrezni PWM signal pri frekvenci 2-20 KHz.

Slika 3.7: Pretvornik analognega napetostnega signala v PWM signal [30].

V nadaljevanju so predstavljeni izračuni, s katerimi se prepričamo ali bo pretok zgoraj
omenjenega puhala ustrezal našim zahtevam.
Preliminarni izračun hladilne moči
Toplota nastane na zobniškem paru predvsem zaradi izgub, katere so večinoma pripisane
kontaktnemu trenju med ubiranjem posameznih zob. Tu je pogosto v uporabi
Hachmann-Stricklov model [31], ki je uporabljen tudi v preračunih po priporočilu
VDI 2736 [2]. Toplotni tok, ki se med ubiranjem zob generira je po delu Zorkota [24] v
enačbi (3.19) predstavljen zgoraj omenjeni model, ki nam poda okvirno napoved kolikšen
toplotni tok Q̇b nastaja med obratovanjem glede na posamezni zob. Ta številka pa se
neposredno preslika v toplotni tok, ki nastaja med obratovanjem.
𝑖𝑖 + 1
𝑄𝑄𝑏𝑏̇ = 3,54 ∙ 𝑃𝑃 t ∙ 𝜇𝜇 ∙ �
�
𝑧𝑧1 + 5 ∙ 𝑖𝑖

(3.1)
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Kjer PT predstavlja moč navora:
(3.2)

𝑃𝑃𝑇𝑇 = 𝑀𝑀 ∙ 𝜔𝜔

Grška črka μ predstavlja koeficient trenja, črka z pa število zob, kjer indeks 1 pomeni število
zob pastorka. V našem primeru imata oba zobnika enako število zob. M predstavlja navor,
medtem ko ω vrtilno frekvenco. Prestavno razmerje je označeno z i in je v našem primeru
enako 1.
Maksimalne vrednosti parametrov za testiranje bi znašale do M = 1,5 Nm in n = 2000 rpm.
Z upoštevanjem teh vrednosti in enačbe (3.19) lahko pridobimo obratovalno moč:
𝑃𝑃𝑇𝑇 = 1,5 ∙

2π ∙ 2000
= 314,16 W
60

(3.3)

Katero lahko upoštevamo v enačbi (3.1) skupaj s podatki v preglednici 3.1 da dobimo
generiran toplotni tok na ozobju:
𝑄𝑄𝑏𝑏̇ = 3,54 ∙ 314,16 ∙ 0,18 ∙ �

1+1
� = 16 W
20 + 5 ∙ 1

(3.4)

Zgoraj navedeni rezultat nam predstavlja generirani toplotni tok na boku zob v ubiranju, brez
obzira na morebitne izgube zaradi konvekcije med obratovanjem. S časoma lahko ta tok še
dodatno naraste, kot je bilo v preteklosti na testih opaženo (po [25]). Če bi ta toplotni tok
odvedli v celoti bi v teoriji temperatura zobnikov bila enaka temperaturi okolice. Cilj je tako
z ventilatorjem ustreznega pretoka odvesti čim večji delež te toplote iz boka zoba. Za
nadaljnje potrebe je potrebno še določiti dvig temperature na zobnikih. Model, za izračun je
povzet po priporočilih VDI 2736 [2] predstavljen spodaj. Uporabili smo enačbo za izračun
dviga korenske temperature na zobniku.
𝛥𝛥𝛥𝛥 = 𝑃𝑃𝑇𝑇 ∙ 𝜇𝜇 ∙ 𝐻𝐻𝑣𝑣 ∙ �

𝑘𝑘𝜗𝜗,𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹
𝑅𝑅𝜆𝜆,𝐺𝐺
+
� ∙ 𝐸𝐸𝐷𝐷 0,64
𝑏𝑏 ∙ 𝑧𝑧 ∙ (𝑣𝑣 ∙ 𝑚𝑚)0,75 𝐴𝐴𝐺𝐺

(3.5)

Pomen preostalih koeficientov v zgornji enačbi:
HV – stopnja izgub na zobeh
b – širina zob [mm]
vt – obodna hitrost [m/s]
Rλ,G – toplotna upornost ohišja [K·m2/W]
ED – relativni čas vklopa

𝑘𝑘𝜗𝜗,𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 – koeficient ocene prenosa toplote
[(K·(m/s)0,75·mm1,75)/W]
z – število zob
m – modul [mm]
AG – površina ohišja zobnikov [m2]

Faktor HV je odvisen od geometrije zobniške dvojice, potrebno pa ga je izračunati po ločeni
formuli, predstavljeni prav tako v VDI 2736 [2]. V delu Zorkota et. al. [32], so uporabljeni
zobniki enake geometrije, zato vrednost tega faktorja povzamemo in znaša HV = 0,206.
Koeficiente 𝑘𝑘𝜗𝜗,𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹, Rλ,G določimo iz priporočil VDI 2736 in znašajo 𝑘𝑘𝜗𝜗,𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 2,1 ∙ 103 ter
Rλ,G = 0, saj zobniki niso v ohišju. Posledično je faktor AG nepomemben. Faktor ED je
normiran na dobo 10 minut, ker pa bomo za naše aplikacije načeloma to dobo presegli, znaša
tako ED = 1. Obodno hitrost zobnika pridobimo iz zmnožka vrtilne frekvence in radija
kinematičnega kroga zobnika r.
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𝑣𝑣 𝑡𝑡 = 𝜔𝜔 ∙ 𝑟𝑟 =

2 ∙ 𝜋𝜋 ∙ 2000
∙ 0,01 = 2,09 m/s
60

(3.6)

Nadaljujemo lahko z izračunom dviga temperature na ozobju.
2100
𝛥𝛥𝛥𝛥 = 314,16 ∙ 0,18 ∙ 0,206 ∙ �
� ∙ 10,64 = 117 °C
(2,09
6∙1∙
∙ 1)0,75

(3.7)

Prenos se bo vršil preko konvekcije. Za potrebe te naloge bomo problem poenostavili na
obtekanje ravne plošče iz obeh smeri in na obtekanje cilindrične površine. To pomeni, da
bomo zobnik obravnavali kot preprosti cilinder, kjer se konvekcija vrši preko plašča in dveh
čelnih površin. Premer cilindra pa bo enak kinematičnemu krogu zobnika, kar je 20 mm. Na
sliki 3.8 je s puščicami prikazana smer toka zraka na 3D modelu in poenostavljeni
geometriji.

(a)

(c)

ZOBNIK

6

ŠOBA
VENTILATORJA

(b)

20

Slika 3.8: Prikaz toka zraka na zobnike na 3D modelu (a), na poenostavljenem modelu z ustreznimi
potrebnimi dimenzijami (b) in na prikazu poenostavljene cilindrične površine (c). Toplota se
generira na plašču cilindra, zato je ta obarvan z rdečo
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Kjer je cilj izračun toplotnega koeficienta prestopnosti ter posledično ali bo pretok
ventilatorja zadostoval. Za izračun potrebujemo določene lastnosti zraka, ki so podane v
preglednici 3.3. Podatki so izbrani za temperaturo zraka 20 °C. Razlog zato je majhna
karakteristična dolžina oziroma premer in ker imamo razmeroma majhne temperaturne
spremembe.
Preglednica 3.3: Lastnosti zraka pri temperaturi 20°C in atmosferskem tlaku 1 bar [33,34]

Gostota
Toplotna prevodnost Specifična toplota Kinematična
ρ [kg/m3] λ [W/mK]
Cp [J/kgK]
viskoznost ν [m2/s]
1,164
0,0251
1013
15,7 ∙ 10-6

Prandtlovo
število Pr
0,7309

Kot je bilo omenjeno, ima ventilator pretok ΦV = 1,85 m3/min. Na podlagi 3D modela in
podatkovnega lista smo določili izstopno površino zraka iz puhalnika, katera znaša
Avent = 1213 mm2. Tako lahko sedaj določimo izstopno hitrost zraka na podlagi spodnje
enačbe:
(3.8)

𝛷𝛷𝑉𝑉 = 𝑣𝑣 ∙ 𝐴𝐴vent

Hitrost izstopnega zraka je tako:
𝑣𝑣 =

𝛷𝛷𝑉𝑉
1,85
=
= 25,4 m/s
𝐴𝐴vent 60 ∙ 1213 ∙ 10−6

(3.9)

Potrebno je določiti tudi kritično Reynoldsovo število, pri katerem tok preide iz laminarnega
v turbulentni. Tako za ravno ploščo kot tudi za obtekanje cilindra ta znaša približno
Rekr = 500000 [15]. Velikost Reynoldsovega števila je v veliki meri odvisno od izbire
karakteristične dolžine obtekajočega objekta. V primeru obtekanja cilindra je ta enaka
premeru cilindra, katerega bomo aproksimirali in enačili s kinematičnim krogom zobnika
d = 0,02 m, v primeru ravne plošče pa bomo tega aproksimirali na podlagi stranske čelne
površine zobnika in jo upoštevali kot kvadratna geometrija. Tako znaša karakteristična
dolžina L = 0,0169 m. Na podlagi spodnje enačbe, lahko določimo kakšen tok imamo pri
obtekanju v obeh primerih.
𝑅𝑅𝑅𝑅pl =
𝑅𝑅𝑅𝑅č =

𝑑𝑑 ∙ 𝑣𝑣
0,02 ∙ 25,4
=
= 32356 < 500000
𝜈𝜈
15,7 ∙ 10−6

𝐿𝐿 ∙ 𝑣𝑣 0,0169 ∙ 25,4
=
= 27437 < 500000
𝜈𝜈
15,7 ∙ 10−6

(3.10)

(3.11)

kjer je v hitrost, ν pa kinematična viskoznost. Vidimo lahko, da je število manjše kot kritično
Reynoldsovo število, tako da imamo laminaren tok. Sledi izračun povprečnega Nusseltovega
števila, katerega za laminarni tok dobimo po sledeči enačbi za ravno ploščo [15]:
1

1

𝑁𝑁𝑁𝑁č = 0,664 Re2 𝑃𝑃𝑃𝑃 3
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Kar z upoštevanjem zgornjih podatkov prinese rezultat Nuč = 99. Sedaj lahko po osnovni
enačbi za Nusseltovo število izračunamo koeficient prestopnosti:
𝑁𝑁𝑁𝑁č =
ℎč =

ℎč ∙ 𝐿𝐿
𝜆𝜆zrak

(3.13)

𝑁𝑁𝑁𝑁č ∙ 𝜆𝜆zrak 99 ∙ 0,0251
=
= 147 W/m2 K
0,0169
𝐿𝐿

(3.14)

Postopek ponovimo za obtekanje cilindra. Enačba je tu sledeča [35]:
1

(3.15)

𝑁𝑁𝑁𝑁pl = 𝐶𝐶 ∙ 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑛𝑛 ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃 3

Iz preglednice 3.4, določimo parametra C in n.
Preglednica 3.4: Izbor koeficienta C in n glede na izračunano Reynoldsovo število [35]

Reynoldsovo število

C

n

0,4 – 4
4 – 40
40 – 4000
4000 – 40000
40000 – 400000

0,989
0,911
0,683
0,193
0,0266

0,330
0,385
0,466
0,618
0,805

Glede na izračunano Reynoldsovo število zgoraj, gledamo zgornjo preglednico v območju
Reynoldsovega števila od 4000 do 40000 in določimo C = 0,193 in n = 0,618. Sedaj lahko
nadaljujemo z izračunom:
1

𝑁𝑁𝑁𝑁pl = 0,193 ∙ 323560,618 ∙ 0,73093 = 106,5

(3.16)

in nazadnje še izračun koeficienta prestopnosti:
ℎpl =

𝑁𝑁𝑁𝑁pl ∙ 𝜆𝜆zrak 106,5 ∙ 0,0251
=
= 133,7 W/m2 K
0,02
𝐿𝐿

(3.17)

Ko imamo oba koeficienta prestopnosti, lahko s pomočjo Newtonovega zakona hlajenja
predstavljenega v enačbi (2.3), izračunamo hladilno moč na plašču cilindra in čelnih
površinah za oba materiala. Indeks č predstavlja čelno površino katere površina znaša
287 mm2 (imamo 4 čelne površine), medtem ko pl plašč cilindra dimenzije 377 mm2 (skupno
sta 2 plašča). Velikost posamezne površine je pridobljena iz modela v programu Solidworks.
𝑄𝑄̇ = 𝐴𝐴 ∙ ℎ ∙ 𝛥𝛥𝛥𝛥

(3.18)
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Potrebovali smo dva izračuna, za čelne površine in za plašč obeh zobnikov skupaj. Rezultati
so podani spodaj.
‐ Hladilna moč na čelnih površinah Q̇č = 19,7 W,
‐ Hladilna moč na plašču Q̇pl = 11,8 W.
S pomočjo prisilne konvekcije z ventilatorjem tako odvedemo iz zobnikov skupno 31,5 W.
V samem zobniku prihaja do še enega mehanizma prenosa toplote in to je konvekcija zaradi
rotirajočih zobnikov samih, ki tudi dodatno pripomorejo k odvodu toplote [25], a v tem
preliminarnem izračunu tega nismo upoštevali.
Ker nismo upoštevali tudi nobenih izgub v pretoku zraka skozi cevovod, lahko z obzirom da
po preračunu odvedemo skoraj dvakratno količino generirane toplote na ozobju, sistem
ustrezno predimenzionirali.

Izbira temperaturnega senzorja
Ker bomo merili premične elemente, je seveda potrebno poseči po brezkontaktnih merilnih
postopkih oziroma senzorjih. Trenutno je za ta namen v uporabi termo kamera. Z njeno
pomočjo lahko sicer dokaj natančno merimo temperaturo in vzpostavitev temperaturnega
profila na zobnikih, a vendar jo zaradi svoje velikosti ne moremo neposredno namestiti na
preizkuševališče. Prav tako pa je na voljo zgolj ena kamera za tri preizkuševališča, nakup
dodatne pa je precejšen strošek.
Kot alternativo smo se odločili za infrardeči senzor oziroma pirometer. Le-ti omogočajo
točkovno brezkontaktno merjenje temperature, poleg tega pa so mnogo bolj kompaktnejši in
cenejši. Poleg cenovne ugodnosti je bil glavni kriterij za izbiro čim manjše ohišje, saj namreč
na samem preizkuševališču ni veliko dodatnega prostora za vgradnjo. Prav tako pa mora
senzor imeti dovolj majhen premer v gorišču zaradi majhne širine zobnikov pri dovolj kratki
goriščni razdalji, ker bo senzor v neposredni bližini zobnika. Potrebna je bila tudi pravilna
izbira izhodnega signala (4-20 mA), ki bo kompatibilna z obstoječimi moduli na PLK-ju.
Po pregledu proizvajalcev in izdelkov, smo se odločili za nakup pirometra Optris CSmicro
LT02, prikazan na sliki 3.9, ki ima merilni razpon od -50 °C do 1030 °C z odzivnim časom
14 ms in tokovnim izhodom [9]. Izbrali smo tudi dodatno lečo, ki nam zagotavlja goriščno
razdaljo f = 23 mm in premerom v goriščni razdalji 2,5 mm. Ta premer je pravzaprav velikost
merilnega območja na določeni razdalji od leče. Sama velikost ohišja znaša ⌀14 x 28 mm.
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Slika 3.9: Zgoraj: pirometer Optris CSmicro LT02 s pripadajočo elektroniko [36]; spodaj: pregled
velikosti premera v odvisnosti od oddaljenosti s pripadajočo dodatno lečo [9]

Ta pirometer omogoča tudi spremljanje parametrov, umeritev, obdelavo podatkov in njihov
grafični prikaz preko USB povezave z računalnikom, tabličnim računalnikom ali pametnim
telefonom in ustrezne brezplačne programske opreme imenovane Compact Connect, katero
je moč dobiti na uradni spletni strani [37].

Vgradnja
Po določitvi vseh potrebnih komponent je sledila njihova implementacija v sam sistem.
Najprej smo preverili ustreznost vgradnje v 3D sestav, nato pa je sledila še nabava ustreznih
vgradnih delov in montaža.
Vgradnja infrardečega senzorja
Najpreprostejša je bila vgradnja pirometra, saj je bilo potrebno le izdelati namenski nosilec.
Za naše potrebe smo za izdelavo lahko uporabili tudi 3D tisk, kar je pomenilo da smo lahko
imeli precej odprte roke pri zasnovi ustreznega nosilca. Ker smo se odločili za nakup le
enega senzorja, bo ta nameščen na zavorni strani in tako meril povprečno temperaturo
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zavornega zobnika, saj bi tako posledično lahko določili tudi morebitne toplotne izgube.
Temperaturo na pogonskem zobniku in zobeh v ubiranju lahko namreč določimo tudi
računsko.
Nosilec je izdelan v programu Solidworks (slika 3.10 (a)), kjer smo lahko natančno določili
pozicijo senzorja in nato znotraj sestava zmodelirali ustrezen nosilec. Goriščna razdalja se
nahaja na kinematičnem krogu zobnika. Pomembno je tudi, da je merilno območje čimbolj
na sredini širine zobnika. Za pritrditev nosilca smo v ploščo preizkuševališča izvrtali luknji
in urezali navoj M3 globine 16 mm (slika 3.10 (b)).

(a)

(b)

Slika 3.10: Nosilec IR senzorja v izometriji (a) in vgrajen nosilec skupaj z senzorjem (b)

Montaža infrardečega grelca
Zaradi same velikosti grelca, je pravzaprav bila edina možnost vgradnje pod
preizkuševališče. Odločili smo se za montažo s pomočjo Bosch Rexroth profila velikosti
40x40 mm na nosilni profil preizkuševališča. Element bi bil pritrjen z M8 vijaki in tako
imenovanimi T-maticami na profil, na drugo režo pa gibljivi spoj, ki je bil priložen grelcu
(slika 3.5). V profil bi namesto lukenj zvrtali utore, kar bi zagotovilo več možnosti nastavitve
grelca. Slika 3.11 nam grafično prikazuje elemente vgradnje.
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(a)

IR grelec

Bosch – Rexroth profil
40x40 mm, dolžine 80
mm

Gibljivi spoj

(b)

(c)

Slika 3.11: (a): prikaz montažnih elementov IR grelca. Kot je razvidno iz utorov na samem grelcu
in profilu, je grelec nastavljiv v vse tri smeri; (b): prikaz montaže in utorov na nosilnem profilu
preizkuševališča; (c): prikaz montaže IR grelca iz izometrije

Menjava moment senzorja
Način pritrditve moment senzorja je bil vnaprej že določen, saj bomo tu senzor le zamenjali.
Odločili smo se za zamenjavo na pogonski strani, saj bomo tako lahko beležili realen
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moment brez izgub. Senzor je na preizkuševališče pritrjen z vijaki in posebno, na mero
izdelano ploščico z določenimi zahtevami tolerance, da lahko zagotovimo ustrezno soosnost
med senzorjem in gredmi. Zaradi drugačnih dimenzij je bilo tu potrebno izdelati novo
pritrdilno ploščico, ki pa mora ustrezati enakim tolerančnim kriterijem. Ploščica je bila
izdelana po meri iz nerjavnega jekla X30Cr13. Delavniška risba ploščice se nahaja v
prilogi A.
Na sliki 3.12 je prikazana vgradnja senzorja. Ta je za razliko od prejšnjega tudi na gredeh
nima utora za moznik, zato je bilo tudi potrebno poiskati drugačno sklopko. Do sedaj je
povezava tekla preko togih sklopk z mufo, ki je bila povezana preko moznikov. Težava je
bila predvsem najti sklopko, ki bo lahko prenašala ustrezni moment, hkrati pa bo dovolj
majhna, da jo bomo lahko vgradili, saj smo omejeni s prostorom. Po pregledu smo se odločili
za uporabo parkljastih sklopk z elastomerom in vpenjalnim pestom. Izbrali smo sklopki
podjetja R+W tipa EKL s kratkim vpenjalnim pestom in elastomernim vložkom, ki prenaša
momente do 9 Nm pri 22000 rpm [38]. Dimenzije delno ustrezajo našemu prostoru, potrebno
pa je bilo porezkati okvir ležajnega mesta druge gredi, kar pa načeloma ne vpliva na
konstrukcijo in samo obratovanje. Slika 3.14 pa prikazuje vgrajeni senzor navora in
porezkano mesto.

Moment
senzor

Parkljasti
sklopki

Pritrdilna
ploščica

Slika 3.12: Prikaz vgradnje pritrdilne ploščice, sklopk in moment senzorja na preizkuševališče
(levo) in vgrajen senzor navora (desno)

Za pretvorbo signala smo uporabili analogni signalni pretvornik Weidmüller ACT20P-PRO
II-S [39], prikazan na sliki 3.13, ki omogoča pretvorbo mod tokom in napetostjo v poljubnem
območju, kar je za našo aplikacijo idealno. Nastavili smo vhodno območje 0-2 V, saj
načeloma vrednosti, višje kot 1,5 Nm (kar ustreza 1,5 V) ne bomo nikoli testirali na
trenutnem preizkuševališču. Izhodni signal pa je 4-20 mA, ki jih lahko AiC-12 modul
ustrezno bere.
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Slika 3.13: Analogni signalni pretvornik Weidmüller ACT20P-PRO II-S [39]

Slika 3.14: Prikaz vgrajenega senzorja, tlorisni pogled. Na sliki lahko vidimo primerjavo velikosti
napram prejšnjemu senzorju in sklopk (na levi strani), prav pa je označeno mesto, kjer je bilo
potrebno rezkanje ležajnega mesta. Med ležajem in sklopko je oddaljenost 0,5 mm

Vgradnja ventilatorja in cevovoda
Kot zadnje je sledila vgradnja ventilatorja in ustreznega cevovoda, ki bi dovajal zrak do
zobnikov. Potrebno je bilo najti primerno mesto, kamor bi se pritrdilo ventilator a hkrati
omogočalo čimbolj nemoten pretok zraka, kar pomeni čim manj kolen in pregibov v
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cevovodu, saj ti povzročajo izgube. Potrebno je tudi zasnovati povezovalni element med
ventilatorjem in cevjo in določeno šobo na drugi strani cevi.
Ventilator smo pritrdili na pokrov pogonskega elektromotorja, kjer smo lahko izkoristili
vijačno zvezo pokrova, saj so vijaki bili istih dimenzij (M4). Ta elektromotor in plošča sta
fiksni, medtem ko je na zavorni strani plošča premična zaradi nastavitve soosne razdalje.
Uporabili smo gibljivo rebrasto cev kot na sliki 3.15, notranjega premera ⌀40 mm, ki pa je
znotraj gladka z namenom zmanjšanja izgub. Iz enakega razloga smo pri vgradnji za cev
zagotovili čim večji radij. Izgub nismo posebej računali. Poleg tega da je standardna, je ta
dimenzija je izbrana zato, ker ima površino preseka približno enako veliko, kot je izhodna
odprtina na samem ventilatorju.

Slika 3.15: Prikaz uporabljene cevi. Cev je gibljiva in znotraj gladka, kar pripomore k manjšim
tlačnim izgubam [40]

Potrebno je bilo še izdelati izhodno šobo in povezovalno šobo. Tu smo prav tako uporabili
tehnologijo 3D tiskanja, izdelani pa sta bili s programom Solidworks. Šobi sta na cev
pritrjeni z vijačnima cevnima objemkama. Povezovalna šoba (slika 3.16 (a)) je na ventilator
prilepljena s pomočjo silikona, saj tako lahko ustrezno zatesnimo morebitne odprtine, skozi
katere bi uhajal zrak. Izhodna šoba (slika 3.16 (b)) je pritrjena z vijaki neposredno na ploščo
nad zobniškim parom.

(a)

(b)

Slika 3.16: Povezovalna šoba (a) in izhodna šoba (b). Namen utora na izhodni šobi je fiksacija in
možnost nastavitve pozicije šobe. Za prehod iz pravokotnega na kvadratni profil je bila uporabljena
funkcija »loft«, s pomočjo Bezirjevih vodilnih krivulj 3. stopnje
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Slika 3.17 in slika 3.18 prestavljata vgrajene elemente hladilnega sistema in ključne
komponente.

Povezovalna
šoba
Ventilator

Cev

Cevna
objemka

Vijačna zveza s
pokrovom
elektromotorja

Slika 3.17: Prikaz vgradnje ventilatorja in povezovalne šobe, skupaj s cevjo

Cev
Cevna
objemka

Pritrdilni
vijak
M3x10 mm

Izhodna
šoba
Slika 3.18: Prikaz vgradnje izhodne šobe in povezava s cevjo
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Z vgradnjo hladilnega sistema smo tako zaključili z montažo komponent. Prikaz vseh
vgrajenih elementov na 3D modelu kot tudi na samem preizkuševališču se nahaja na sliki
3.19.

Moment senzor
in sklopki

Ventilator in
povezovalna šoba

IR senzor
IR grelec in
izhodna šoba
(pod cevjo)
Slika 3.19: Prikaz vgrajenih komponent na 3D modelu in preizkuševališču. Spodaj so vse nove
komponente označene
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Vezava senzorjev in aktuatorjev
Po vgradnji je bilo potrebno elemente tudi ustrezno povezati na PLK in njegove module. Vsi
elementi imajo enostavne povezave, sestavljene iz napajalnega in signalnega voda.
Priklopljeni so na enako napetost, na kateri deluje PLK, katera je 24 V z izjemo frekvenčnih
pretvornikov in elektromotorjev, ki so priklopljeni na izmenično trifazno napetost in
IR-grelca, ki je priklopljen preko namenskega krmilnika na enofazno izmenično napetost.
Kot izhodni signali senzorjev in modulov pa je vedno enosmerna napetost, katero merimo v
razponu 4-20 mA.
Zaradi kompleksnosti povezav, je na sliki 3.20 prikazana poenostavljena semioperacijska
shema, kjer so razvidne le signalne povezave in njihova velikost. Predstavljene so le ključne
komponente preizkuševališča, na katerem izvajamo nadgradnjo.

Slika 3.20: Semioperacijska shema vezave komponent
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3.3 Umerjanje senzorjev
Po vgradnji vseh elementov in priključitvi električnih komponent, je bilo potrebno senzorje
tudi umeriti. To pravzaprav pomeni pridobiti prenosno funkcijo senzorja. Ta proces smo
izvedli tako, da smo pri postopku merjenja uporabili dodatno zaznavalo, katero prikazuje
pravo vrednost le-te, ali pa smo uporabili teoretični model in rezultate primerjali. Na izhodu
iz senzorja ne dobimo številčne vrednosti merjene veličine, ampak bodisi napetostni ali
tokovni signal, katerih vrednost modul na PLK-ju razdeli na dodatne celoštevilske razdelke,
odvisno od ločljivosti modula. Tako se v programu prikaže celoštevilski izpis, ki ustreza
točno določeni vrednosti merjene veličine. V nadaljnjih podpoglavjih so koraki pri
umerjanju vsakega senzorja podrobneje tudi opisani in prikazane ustrezne prenosne funkcije.

Umerjanje pirometra
Zaradi samega načina delovanja infrardečih senzorjev, kot je opisano v poglavju 2.2.3 je
potrebno pred iskanjem ustrezne prenosne funkcije najprej določiti ustrezno emisivnost
merjenca in v našem primeru zaradi dodatne leče tudi ustrezni transmisivnostni
(prepustnostni) koeficient.
Za njuno določitev bomo potrebovali objekt znane emisivnosti in določen grelni element.
Za slednje smo uporabili preprosto kuhalno grelno ploščo za prvi element pa smo pridobili
nalepke, katere imajo znano emisivnost. Te nalepke, predstavljene v sliki 3.21 imajo
emisivnost ki znaša 0,95 in jih lahko preprosto prilepimo na naš grelni element. Upoštevati
je potrebno le temperaturno območje uporabe nalepk, ki v našem primeru znaša do 100 °C.

Slika 3.21: Različni tipi nalepk z znano emisivnostjo [41]

Potrebujemo tudi dodatno zaznavalo, ki nam bo priskrbelo referenčno temperaturo. V ta
namen smo dobili na izposojo dodatno že umerjeno termo kamero OPTRIS Xi 80 (na sliki
3.22). Prednost te kamere je možnost enostavne povezave na računalnik in beleženje
podatkov v namenskem programu imenovanem PIX Connect [37], (slika 3.24 (a)), prav tako
pa nastavitev različnih emisivnosti na določenem območju delovanja.
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Slika 3.22: Termo kamera Optris Xi 80 [42]

Po priključitvi termo kamere in senzorja na računalnik, smo lahko tudi vzpostavil merilni
sistem, ki se nahaja na sliki 3.23. Najprej je bilo potrebno določiti transmisivnost dodatne
leče, nato pa še emisivnost materiala, iz katerega so zobniki. V ta namen smo na grelni
element položili aluminijasti kos in nanj ploščico iz PA66 ki je material zobnika na gnani
strani, nanj pa prilepili nalepko z znano emisivnostjo. Aluminijasti blok služi zagotavljanju
enakomernejše razporejene temperature. Na ustrezno oddaljenost (goriščno razdaljo) od
materiala smo postavili temperaturni senzor, nekoliko dlje pa tudi termo kamero. Na PA66
ploščo smo postavili tudi dodatni kontaktni temperaturni senzor, ki pa se je izkazal kasneje
za ne dovolj točnega.
Oba elementa smo sprva usmerili na območje nalepke in prilagodili emisivnost, nato pa
vklopili grelno ploščo in spremljali dvig temperature. Koeficient transmisivnosti smo
ustrezno zniževali, dokler ni bila temperatura med kamero in senzorjem nad nalepko enaka.
Dobljeno vrednost smo preizkusili na širšem območju, ki je zajemal med 20 °C in 100 °C in
se prepričali da povsod ustreza. Transmisivnost je tako znašala 0,55. To vrednost smo
zapisali preko programa na pirometer.

IR senzor

Kontaktni
temperaturni senzor

Termo kamera

Aluminijast
kos

Nalepka z znano
emisivnostjo 0,95

Plošča PA66

Grelna plošča

Slika 3.23: Prikaz elementov, uporabljenih za določanje transmisivnosti in emisivnosti pirometra
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Sledi še določitev emisivnosti. V ta namen smo na termo kameri nastavili dva določena
območja: prvi se nahaja na nalepki z znano emisivnostjo, drug pa tik poleg nje. Na slednje
območje smo tudi usmerili IR senzor. Sedaj je bilo potrebno pri segretem grelniku v
programu termo kamere emisivnost območja, ki se nahaja izven območja nalepke prilagajati
dokler se vrednosti med območjema ne skladata. Ponovno primerjamo vrednost za širši
obratovalni spekter temperatur. Ko to vrednost določimo, jo nastavimo tudi na senzorju in
ponovno preverimo skladnost. Prikaz delovanja programov PIX Connect in Compact
Connect je v sliki 3.24.

(b)

(a)

Slika 3.24: (a): program PIX Connect. Na sliki lahko delno vidimo nalepko na območju 1 (angl.
Area 1 na sliki) in območje 2 (angl. Area 2), ki beleži temperaturo PA66 plošče. Temperaturi sta
vidni v zgornjem desnem kotu, dodatno okno pa prikazuje nastavitev območja; (b): Izrezek iz
programa Compact connect [37]

Eksperimentalno določena emisivnost plošče PA66 je znašala 0,88. Emisivnost lahko
določimo tudi računsko, s pomočjo enačbe (2.6) in upoštevanjem da emisivnost odstopa od
referenčne, dobimo korigirano enačbo po [43], s pomočjo katere lahko računsko določimo
emisivnost.
𝜀𝜀PA66

𝑇𝑇izmerjena 4
=�
� ∙ 𝜀𝜀referenčna
𝑇𝑇referenčna

(3.19)

Kjer je Tizmerjena temperatura merjena na PA66 ploščici, Treferenčna pa temperatura merjena na
nalepki z referenčno emisivnostjo εreferenčna = 0,95. Pomembno je, da so tu podane
temperature v kelvinih. Izmerjene vrednosti so skupaj z izračunano emisivnostjo prikazane
v preglednici 3.5.
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Preglednica 3.5: Izmerjene vrednosti temperature na znani in neznani emisivnosti in računsko
določena emisivnost

Temperatura izmerjena na
PA66 ploščici (Tizmerjena) [°C]
35,4
48
55,7
72
88,3
91,3

Temperatura izmerjena na Teoretično določena
nalepki z emisivnostjo 0,95 emisivnost (εPA66) [/]
(Treferenčna) [°C]
35,9
0,944
49,3
0,935
61,1
0,890
77,2
0,895
93,6
0,896
96,1
0,902

Razvidno je, da se odstopanja temperature večajo z njenim dvigom, emisivnost pa postaja
tako vedno bolj skladna eksperimentalno določeni. Nekaj odstopanja v izmerkih lahko
doprinese tudi transmisivnost same leče, prav tako pa dejstvo, da termo kamera ni bila uprta
pravokotno na merjene elemente.
Sledi še določitev prenosne funkcije senzorja. Senzorju nastavimo merilno območje med
15 °C in 100 °C, kar je relevantno za naše obratovalne pogoje. Te vrednosti sedaj ustrezajo
tokovnemu izhodu 4-20 mA. Pirometer ponovno povežemo na PLK, kjer imamo sedaj na
izhodu tokovne vrednosti, ki jih modul preslika v 1600 programu berljivih celoštevilskih
razdelkov, med 400 in 2000. Cilj tu je izmerjenim temperaturam s termo kamero pripisati
ustrezno celoštevilsko vrednost. Med tako dobljenimi koordinatami bomo lahko
aproksimirali linearno prenosno funkcijo senzorja. Iz zgoraj navedenih skrajnih območij,
lahko računsko ali s pomočjo programa Compact Connect določimo teoretično prenosno
funkcijo. Tako dobljeni naklonski koeficient premice znaša k = 0,1882 mA/°C, začetna
vrednost pa nz = 1,176 °C. Bolj natančne vrednosti pa pridobimo z meritvami, ki so v
preglednici 3.6.
Preglednica 3.6: Izmerjene tokovne vrednosti

Št. meritve
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tok v celoštevilskih
razdelkih
1922
1780
1619
1425
1340
1248
1131
1049
824
612

Tok v mA
19,22
17,8
16,19
14,25
13,4
12,48
11,31
10,49
8,24
6,12

Temperatura izmerjena na termo
kameri [°C]
99,2
89,70
80,60
70,50
65,30
60,60
54,50
50,70
40,40
28,10
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Graf na sliki 3.25 pa predstavlja linearno aproksimacijo in našo prenosno funkcijo. Vrednosti
naklonskega koeficienta in začetne vrednosti se pravzaprav minimalno razlikujejo glede na
teoretične, kar namiguje na dobro linearnost našega senzorja.

4

Temperatura [°C]

Slika 3.25: Prenosna funkcija IR senzorja

S pridobljeno enačbo iz slike 3.25, bomo tako lahko tudi s pomočjo programa prebrali
vrednost temperature v °C. Dobljena enačba se je izkazala za precej točno tudi med
testiranjem temperature zobnikov v obratovanju. Zaradi rotacije zobnikov pa so se pojavile
tudi rahle fluktuacije v temperatur. Sklepali smo, da je razlog neravna površina, na kateri
merimo zato smo s pomočjo programske opreme na senzorju tudi spremenili nastavitve
filtrov ki skrbijo za obdelavo signala in povečali čas povprečenja na 2 sekundi. To je motnje
povsem odpravilo na račun nekoliko nižje, a še vedno sprejemljive natančnosti. Nazadnje je
bilo potrebno še preveriti, da na delovanje senzorja ne vpliva toplotni tok, ki ga oddaja
grelec. To smo poizkusili ob delovanju preizkuševališča. IR grelec smo prižgali in spremljali
temperaturo zobnikov do ustalitve, nato pa grelec v trenutku izklopili. Opazili nismo nobene
hipne spremembe temperature. Prav tako je ni bilo ob ponovnem vklopu. Tako smo
zaključili, da grelec ne interferira z delovanjem senzorja.

Umerjanje senzorja navora
Senzor navora umerimo na podoben način, le da imamo tu za referenčno vrednost vzvod
pritrjen na gred z znano maso in dimenzijami, iz katere bomo lahko izračunali vrednost
navora, ki bo služil za našo referenco. Vzvod ima tudi štiri izreze na 50 mm intervalih,
namenjene obešanju dodatnih uteži. S tem tako ponazorimo več različnih obremenitev in
povečamo število izmerkov. Potek je prikazan na sliki 3.26. Zaradi čim večje natančnosti, je
ključnega pomena da je vzvod nameščen čim bolj vodoravno – tako bodo izmerki karseda
blizu teoretičnemu izračunu. V nasprotnem primeru, bi bilo potrebno v izračunu upoštevati
tudi kot nagiba vzvoda. Tu imamo iz senzorja napetostni izhod 0-5 V, se pa preko modula
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nastavi območje pretvorbe iz 0-2 V v tokovni izhod 4-20 mA, to pa se ponovno preslika na
PLK-ju v razdelke 400-2000. Pripadajoča prenosna funkcija je na sliki 3.26 desno.

4

Navor [Nm]

Slika 3.26: Postopek umerjanja momentnega senzorja in pripadajoča prenosna funkcija

Umerjanje senzorja vrtljajev
Tu bo umerjanje potekalo na drugačen način, saj je programska koda, ki pretvori število
pulzov iz viličastega senzorja v vrtljaje že bila implementirana na obstoječem programu
PLK-ja. Za namen krmiljenja pa potrebujemo odvisnost med številom obratov na gredi in
napetostnim signalom, katerega PLK modul pošlje v frekvenčni pretvornik. Ta glede na
zunanji napetostni signal ustrezno spremeni frekvenco izmenične napetosti na
elektromotorju. Tako posledično krmilimo njegovo število obratov. Na sliki 3.27 lahko
vidimo kodirnika, ki se nahajata na samem preizkuševališču.

Slika 3.27: Kodirnika in zaznavalna elementa na gredeh preizkuševališča

Frekvenčnika sprejemata napetost 0-10 V, kar ustreza 0-1000 razdelkom na PLK modulu.
Cilj tu je najti korelacijo med različno velikimi napetostnimi signali in obrati na obeh gredeh.
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Poskusili smo zajeti vrednosti po celotnem območju napetostnega signala za oba
frekvenčnika. Predhodno je tudi bilo ugotovljeno, da oba frekvenčnika nimata popolnoma
enake karakteristike, zato smo obrate beležili pri različnih napetostih za vsak frekvenčnik.
Rezultati se nahajajo v preglednici 3.7, dobljene prenosne funkcije pa na sliki 3.28.
Preglednica 3.7: Rezultati umerjanja obeh senzorjev vrtljajev

Pogonska stran
Napetost
Obrati
[int]
[rpm]
99
204
150
312
200
417
300
630
400
843
500
1056
600
1272
700
1482
800
1695
900
1908
1000
2118

Gnana stran
Napetost
Obrati
[int]
[rpm]
95
198
145
306
195
411
295
627
395
840
495
1053
595
1269
695
1479
795
1692
895
1908
995
2118

Gnani EM
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y = 2,1273x - 7,2803
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Obrati [rpm]

Pogonski EM

1500
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0

y = 2,1343x - 3,6591
0

300
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600

900

1200

Napetost [int]

Slika 3.28: Prenosni funkciji pogonskega in gnanega elektromotorja (EM)

3.4 Razvoj in implementacija krmilnika
Ključni del te naloge je razvoj ustreznega krmilnega algoritma, ki bo zagotavljal konstante
obratovalne parametre. V ta namen smo se odločili napisati program, ki bo vseboval PID
krmilni algoritem. Z njegovo vsestranskostjo in veliko načinov določitve krmilnih
parametrov bo zadostoval naši implementaciji.
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Napisali smo dva ločena algoritma, vsakega s svojimi parametri. Prvi služi za krmiljenje
navora na pogonski gredi in krmiljenje vrtilne frekvence obeh gredi, drugi pa je v uporabi
za krmiljenje temperature. Znotraj obeh algoritmov sta pravzaprav v vsakem po dva PID
krmilnika saj vsak parameter potrebuje svoje krmiljenje s svojimi specifičnimi nastavitvami,
v primeru temperature pa je to zato, ker imamo ločena sistema za gretje in hlajenje. Ker
programsko okolje PLK-ja omogoča tudi beleženje in zapis spremenljivk v realnem času
bomo tako lahko enostavno nastavili možnost vklopa ali izklopa krmiljenja in vpis željenih
vrednosti parametrov ter spremljanje dejanskega stanja.

Krmilna shema in programska koda
Za ustrezno razumevanje sistema je potrebno najprej izdelati krmilno shemo, kateri rečemo
tudi blokovni diagram. Tako lahko grafično na razumljiv način pojasnimo odvisnost
komponent in potek informacij in signalov. Nato se lotimo še pisanja programskega
algoritma. Ta je v sami osnovi relativno nezahteven, saj sledimo tipični strukturi programa.
Spodaj je predstavljena psevdokoda diskretnega PID krmilnika.
prejsnja_napaka :=0;
Kp := // Vrednost pridobimo z ustrezno nastavitvijo
Ki := // Vrednost pridobimo z ustrezno nastavitvijo
Kd := // Vrednost pridobimo z ustrezno nastavitvijo
while(1) {
napaka := referenca – dejansko stanje;
integral_napake := integral_napake + napaka;
odvod_napake := napaka – napaka_prejsnja;
popravek := Kp ∙ napaka + Ki ∙ integral_napake + Kd ∙ odvod_napake;
izhodni_signal := izhodni_signal + popravek;
napaka_prejsnja := napaka;
}

Iz kode je razvidno kako pridobimo proporcionalni del, ki je enak le razliki med referenčno
vrednostjo in dejanskim stanjem, kot tudi integrirni, ki je pravzaprav seštevanje napak z
upoštevanjem prejšnjih ciklov in diferencirni, ki je razlika med napako v trenutnem ciklu in
napako v prejšnjem ciklu, kar služi za dušenje izhodnega signala. Popravek izhodnega
signala je tako le vsota vseh treh členov, izhodni signal pa se potem ustrezno zviša ali zniža
glede na popravek. V naše krmilnike smo dodali tudi razne varnostne ukrepe, ki bi krmilnik
in preizkuševališče ob nepredvidenem vedenju ustavili.
Algoritem krmiljenja navora in obratov
Ta algoritem smo napisali kot prvega. Ključni elementi v tem sistemu so senzor navora in
oba senzorja vrtljajev, frekvenčnika elektromotorjev ter posledično elektromotorja sama kot
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izvršilna elementa. Kot prvo, smo izdelali ustrezne blokovne diagrame obeh algoritmov,
nato pa napisali skladno programsko kodo.

Slika 3.29: Blokovni diagram sistema za krmiljenje navora na pogonski gredi

Na sliki 3.29 vidimo blokovni diagram krmilnika navora. Tu v osnovi krmilniku preko
programskega okolja nastavimo referenčno r vrednost navora v številu z decimalno vejico
ali številu s plavajočo vejico (angl. float), ta pa med delovanjem preverja njegovo dejansko
vrednost p, pridobljeno iz senzorja in pretvorjeno v ustrezno programsko veličino. Njuno
razliko e, ki pa je zapisana v celoštevilskem zapisu, skozi ustrezen program pretvorimo v
dve različni izhodni enosmerni napetosti U1 in U2 na frekvenčna pretvornika. Tam sledi še
pretvorba v izmenično trifazno napetost pri določeni frekvenci F1 in F2. Izhodni parametri
elektromotorjev pa so moment M1 ter M2 in pa vrtilna hitrost ω. Povratna zanka je razvidna
samo na pogonskem elektromotorju, saj krmilimo navor le na pogonski gredi. Razlog za
pretvorbo v celoštevilski zapis je zaradi optimizacije delovanja in skladnost zapisa z
izhodnimi spremenljivkami, katere imajo lahko samo celoštevilsko vrednost.
Napisati je bilo potrebno še programsko kodo, ki bi ustrezala zgornjemu diagramu. Potrebno
je zagotoviti pogoj, ki bo omogočal izvajanje krmiljenja le kadar bo to željeno in le kadar bo
preizkuševališče obratovalo. To lahko rešimo s preprostim if stavkom, ki omogoča delovanje
le kadar bosta oba zgornja pogoja izpolnjena. Določiti je potrebno tudi ustrezni časovni
interval zajemanja podatkov in pošiljanje izhodnih signalov. V ta namen smo izbrali
sistemski časovnik, kateri traja 1 sekundo. Njegova realizacija je v programskem okolju
precej enostavna in temelji na izvajanju krmilne kode ob prekinitvah časovnika.
Krmiljenje navora je beležilo podatke na način, kot je opisan v zgornji psevdokodi in
blokovnem diagramu, kar pomeni, da smo določili referenčno vrednost in iz senzorja
pridobili ustrezno električno komponento, ki je bila na pretvorniku signala prevedena v
programsko razumljivo veličino. Znotraj krmilnika smo iz odstopka pridobili vse tri
parametre PID krmilnika. Te veličine se preslikajo na izhodu v napetost, katero PLK modul
pošlje frekvenčnim pretvornikom. Četudi krmilimo navor le na pogonski gredi, je za
ustrezno delovanje potreben nadzor na delovanjem obeh elektromotorjev. To smo dosegli
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tako, da smo izmenično krmilimo napetosti. V enem ciklu tako za ustrezen faktor dvignemo
napetost na frekvenčniku pogonskega elektromotorja, v drugem pa napetost na frekvenčniku
gnanega elektromotorja ustrezno znižamo. Implementirani so tudi določeni varnostni pogoji,
ki ob prevelikih spremembah ali presežku maksimalne možne izhodne napetosti izključijo
algoritem in elektromotorje.

Slika 3.30: Blokovni diagram sistema za krmiljenje obratov na obeh gredeh

Pri krmiljenju vrtilne frekvence oziroma obratov na minuto smo kot je predstavljeno v sliki
3.30 imeli enako referenčno vrednost obratov, za katero pa smo imeli dve povratni zvezi p1
in p2, saj imamo tu povratno zanko iz senzorjev, ki sta na obeh gredeh. Posledično imamo
tudi dva odstopka e1 in e2. Odstopek e1 služi za krmiljenje pogonske strani, kar pomeni
napetost U1 in posledično še F1 in ω1. Ostale spremenljivke na gnani strani pa so bile
krmiljene glede na odstopek e2. Oba blokovna zgornja diagrama bi lahko združili v eno sliko,
vendar je zaradi preglednosti in dejstva, da ima vsako krmiljenje svoj algoritem privedlo do
ločenih shem.
Začetek izvajanja tega algoritma je podvržen istemu pogoju, kot krmiljenje navora. V že
predhodno implementirani kodi, se izvaja beleženje obratov s povprečenjem pulzov v času
10 sekund, zato je takšna tudi odzivnost tega krmilnika. Izkazalo se je tudi, da zaradi
preprostosti sistema zadostuje uporaba le P krmilnika, nastavili pa smo tudi, da se ob zagonu
algoritma obrati nastavijo na teoretično referenčno vrednost iz enačb, kateri smo pridobili
pri umerjanju senzorjev (poglavje 3.3.3). Ob preteku 10 sekundnega intervala, ponovno
realiziranega z ustreznim sistemskim časovnikom, se tako odčita odstopek na vsaki gredi
nato pa to napako korigira za vsako gred posebej. Tudi tu imamo varnostne kriterije, ki
preprečijo preveliko spremembo obratov v enem intervalu.
Oba zgoraj predstavljena krmilnika se izvajata istočasno in ni moč zagnati le enega izmed
njih, saj je zaradi zanesljivosti sistema potreben hkraten nadzor nad obema veličinama.
53

Metodologija raziskave

Algoritem krmiljenja temperature
V tem algoritmu so glavni elementi IR senzor temperature (pirometer) ter pa IR grelec in
ventilator kot aktuatorja. V tem primeru nadzorujemo eno veličino z dvema parametroma.
Sam krmilnik je tako kompleksnejši in je odvisen ali je temperatura pod ali nad željeno ter
koliko je oddaljena od nje. Razlog za hkratni nadzor s pomočjo obeh aktuatorjev je časovna
zakasnitev samega sistema. Odziv in sprememba temperature zobnikov zaradi njegovih
materialnih lastnosti botrujeta k počasnemu prenosu toplote. To pomeni, da senzor in
posledično krmilnik pridobi zastarele podatke o temperaturi. Hitrejši odziv lahko sprožimo
s hkratnim delovanjem grelca in ventilatorja. Za lažjo predstavo je na sliki 3.31 predstavljen
blokovni diagram sistema.

-

Slika 3.31: Blokovni diagram sistema za krmiljenje temperature

Blokovni diagram na sliki 3.31 nam prikazuje eno povratno zvezo – tokovni izhod iz
senzorja a vendar se ta odstopek e uporabi v dveh izvršilnih elementih. Njun izhod je
odvedeni ali dovedeni toplotni tok Q̇ na zobniški par. Temperaturo gnanega zobnika, ki je
posledica toplotnega toka pa zajemamo s pirometrom.
Tudi ta algoritem ima možnost vklopa in izklopa po želji, vgrajeno pa ima tudi možnost
ročnega upravljanja z močjo grelca in ventilatorja. Ob zagonu krmiljenja bo ne glede na
dejansko temperaturo grelec vedno deloval z neko določeno močjo, pridobljeno iz odstopka
in P, I, ter D faktorjev krmilnika, če pa je temperatura nižja od referenčne, pa začne delovati
v prvem ciklu s polno močjo. Krmiljenje s pomočjo ventilatorja se vklopi v kolikor je
dejanska temperatura vsaj za 10 °C nižja od referenčne. Medtem ko za krmiljenje grelca
uporabljamo PID krmilnik, se je izkazalo da za krmiljenje ventilatorja zadostuje le P
krmilnik, ki pa ima drugačen koeficient glede na to, ali je temperatura nižja ali višja od
referenčne. Interval zajemanja podatkov in pošiljanja signalov je 1 sekunda tako za grelec
kot ventilator. Tudi tu imamo določene varnostne ukrepe, ki v primeru previsoke
temperature (100+ °C ) izklopijo grelec in preizkuševališče.
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Beleženje podatkov
Podatke je za nadaljnjo rabo potrebno tudi ustrezno beležiti na računalnik. V ta namen je za
PLK-je podjetja Cybrotech pripravljen program imenovan CyBro KissLogger, katerega
lahko brezplačno pridobimo iz njihove spletne strani. Njegova uporaba je izjemoma
preprosta, saj je v ustrezno konfiguracijsko datoteko pod željenim časovnim intervalom
zajema podatkov potrebno vnesti le ime spremenljivk, katere želimo beležiti vključno s
serijsko številko PLK-ja, na katerem se spremenljivka nahaja kot je predstavljeno v sliki
3.32.
Program sam prepozna krmilnike, ki so priključeni bodisi na računalnik ali na ustrezno
lokalno mrežo. Omogoča izpis podatkov v .txt (angl. text) ali .csv (angl. comma seprated
value) datoteko, katero lahko tudi zaščitimo z geslom. Program nato zaženemo s klikom na
ikono.

Slika 3.32: Zapis spremenljivk v programu KissLogger

Nastavitev parametrov PID krmilnikov
Po izdelavi programske kode in poskusu delovanja, je bilo potrebno nastaviti primerne
parametre PID krmilnika, kot je opisano v poglavju 2.3.2. Dobra nastavitev parametrov je
kritična za uspešno delovanje sistema, saj želimo karseda stabilno delovanje z majhnimi
odstopki. Cilj je zagotoviti željene krmilne parametre v razponu ± 1,5 °C, ± 10 rpm in
± 0,02 Nm.
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Za nastavitev parametrov je bila uporabljena Ziegler-Nicholsova metoda, saj omogoča
enostavno nastavitev tudi v primeru, da je prenosna funkcija sistema neznana. Določevali
smo parametre za vsakega izmed štirih krmilnikov posebej. V vseh krmilnikih smo namesto
množenja dobljeni odstopek delili z faktorjem ojačanja. Rezultati in postopki so
predstavljeni spodaj.
Nastavitev parametrov krmilnika obratov
Izkazalo se je, da je nastavitev tega krmilnika najlažje, saj je zaradi povprečenja vrednosti
na 10 sekund bilo nihanje sistema skoraj nično in imelo zelo majhno občutljivost. Zadoščal
je že P krmilnik, kjer smo KP faktor pridobili s poskušanjem. Njegova vrednost znaša KP = 4
in je kot taka uporabljena v krmilnem algoritmu. Ob prvotnem testiranju, se je pokazalo, da
nihanje obratov ni preseglo več kot 5 rpm od referenčne vrednosti.
Nastavitev parametrov krmilnika navora
Tu je za zagotovitev ustrezne natančnosti bilo potrebno pridobiti primerne parametre z
zgoraj omenjenim postopkom. Do konstantnega nihanja sistema smo prišli s faktorjem
KPkr = 6 in kritično periodo nihanja Tkr = 14 sekund, katero smo pridobili s štopanjem časa
enega nihaja. Diferencirni faktor smo s poskušanjem malenkostno povečali, kar je izboljšalo
odziv. Iz teh podatkov smo pridobili sledeče parametre krmilnika:
‐ KP = 10
‐ KI = 7
‐ KD = 2, vendar smo sistem dodatno zadušili in povečali vrednost na 4
V primeru parametra KD smo dobljeno vrednost zaokrožili navzgor, saj za vnos v program
potrebujemo celo število (angl. integer). Začetni preizkusi so pokazali, da krmilnik lahko
sledil natančnosti željenega navora ± 0,02 Nm.
Nastavitev parametrov krmilnika temperature
V tem primeru je potrebno zagotoviti hkratno in sinhrono delovanje tako IR grelca kot
ventilatorja. Z uporabo samo grelca smo se z Ziegler-Nicholsovo metodo poskušali čimbolj
približati želeni vrednosti, potem pa z ročnim nastavljanjem krmilnih vrednosti ventilatorja
poskušali zmanjšati napako in zagotoviti hitrejši odziv sistema.
Hitro se je pokazalo, da je ta pristop bil pravilen, saj smo lahko le s P krmilnikom na
ventilatorju zagotovili nihanje v sprejemljivih tolerancah, ki so pri nižjih temperaturah bile
do ± 0,5 °C, pri višjih pa niso presegale ± 1 °C. Ker imamo v tem primeru sistem s časovno
zakasnitvijo odziva, se v praksi pogosto uporablja dušitev sistema z dodatnim povečanjem
faktorja KD za vsaj dvakratno vrednost. Zaradi počasne odzivnosti sistema je bilo težko
zagotoviti pravilno vrednost KPkr. V kombinaciji z delovanjem ventilatorja, smo posledično
eksperimentalno ugotovili, da je potrebno dobljeno vrednost nekoliko povišati.
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Po Ziegler-Nicholsovi metodi smo pridobili parameter KPkr = 20 in Tkr = 16 sekund. PID
vrednosti, pa so z dodatnimi prilagoditvami znašale:
‐ KP = 33
‐ KI = 8
‐ KD = 2, zaradi večjega dušenja sistema smo vrednost povečali na 5
V primeru ventilatorja, smo s poskušanjem in uporabo zgolj P krmilnika določili vrednost
KP = 5 v primeru ko je temperatura višja od referenčne in KP = 1 ko je ta nižja od nje. Sinteza
obeh krmilnikov je z uporabo zgoraj navedenih parametrov zagotovila ustrezno delovanje
sistema.

Testiranje algoritma
Po določitvi vseh parametrov, se je bilo potrebno tudi prepričati, da ne pride do motenj ali
interferiranja sistemov, kadar so le-ti simultano v uporabi. Tako smo po izbiri nastavili
obratovalne parametre in preizkuševališče zagnali. Parametre smo sproti beležili nekaj ur
nato pa parametre med obratovanjem naključno spremenili in spremljali, ali bo sistem prišel
do ustalitve. Postopek smo še nekajkrat ponovili. Slika 3.33 prikazuje preizkuševališče med
delovanjem ter uporabo programskega okolja za nadzor nad spremenljivkami.

Slika 3.33: Levo: dodatni elementi preizkuševališča med delovanjem; desno: prikaz trenutnega
stanja spremenljivk. V tem oknu nastavimo željene referenčne vrednosti veličin

Izkazalo se je, da tudi med spreminjanjem parametrov tekom obratovanja, sistem ni
divergiral, ampak se je v sprejemljivem času ustalil in ustrezno držal vse vrednosti. Enako
je veljalo tudi, ko smo zagnali samo enega izmed dveh algoritmov. Izkazalo se je tudi, da sta
tako grelec kot ventilator dovolj zmogljiva da lahko ustrezno dvigne ali spusti temperaturo.
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Ker so se preliminarni testi izkazali za uspešne, smo lahko preizkusili delovanje na
trajnostnem zobniškem testu. Izvedli smo 3 teste, od tega 2 do porušitve zobnika s parametri
predstavljeni v preglednici 3.8.
Podatke smo ves čas tekom testa beležili, ob koncu preizkusa pa smo podatke analizirali in
prikazali na grafičen način. Vsi rezultati, komentarji ter morebitne izboljšave, ki bi
zagotovile boljše delovanje sistema, pa so predstavljeni v poglavju 4.
Preglednica 3.8: Parametri trajnostnih testov

Številka testa
1. test
2. test
3. test
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n [rpm]
1000
1400
1600

M [Nm]
0,5
1,2
0,8

T [°C]
45
60
40

4 Rezultati in diskusija
Trajnostni testi so bili izvedeni na enak način, kot preliminarni. V programsko okolje smo
vpisali željene vrednosti navora, obratov in temperature, nakar smo zagnali preizkuševališče.
Ključnega pomena je bilo spremljanje parametrov do ustalitve in opazovati morebitna večja
odstopanja. Pri vseh testih smo opazili zadovoljiv čas ustalitve in smo zato sklepali, da
sistem deluje ustrezno. Ker so testi trajali načeloma daljše časovno obdobje, smo si sistem
kljub temu še vedno večkrat ogledali, da smo potrdili njegovo nemoteno delovanje. Vse
potrebne podatke smo tekom celotnega testa beležili s programom KissLogger.
Vsi testi so se izvedli uspešno brez večjega nihanja sistema. Rezultati so predstavljeni v
nadaljevanju v obliki grafov, ki predstavljajo odstopanje od referenčne vrednosti. Ti
predstavljajo odstopke od reference za temperaturo ter navor in obrate na pogonski gredi.
Analizirali smo čas ustalitve ter največji odstopek od željene vrednosti ter diskutirali ali
sistem ustreza pričakovanjem.
Prvi test
Podatki, pridobljeni iz prvega testa so prikazani na sliki 4.1. Test je trajal 75 minut. Zaradi
časovne zakasnitve, se je izkazalo za najbolj problematično krmiljenje temperature. Iz
spodnjega grafa lahko vidimo večji prenihaj in daljši čas ustalitve. Kljub temu pa se po
ustalitvi odstopek zelo zmanjša in znaša največ 1,5 °C (3,5 %) od referenčne vrednosti, kar
ustreza zadanim kriterijem natančnosti. Ker večinoma testi trajajo daljše časovno obdobje,
čas ustalitve tu predstavlja le 1,7 % časa trajanja celotnega testa, kar je za naše pogoje
sprejemljivo.
Natančnost in odstopanje navora od reference je v veliki meri pogojeno z pretvornim
modulom in pretvorniku na PLK-ju z razmeroma nizko ločljivost (13 bitna). Kljub temu
opazimo manjši prenihaj in razmeroma hiter čas ustalitve, za kar smatramo da je krmilnik
dobro umerjen. Upoštevati je tudi potrebno, da se algoritem izvaja na časovno obdobje
1 sekunde. Moment načeloma ne preseže željene natančnosti 0,02 Nm, vendar na določene
trenutke zaradi zunanjih motenj to vrednost tudi preseže, vendar ne več kot za 0,03 Nm.
Zaradi povprečenja obratov na minuto v časovnem obdobju 10 sekund, je posledično tudi ta
krmilnik počasneje odziven in potrebuje več časa do ustalitve. Ker se krmiljenje izvaja v
hitrejšem časovnem obdobju, pa so v samem začetku vrednosti lahko nekoliko višje kot
željene. Po ustalitvi pa krmilnik deluje zalo stabilno in le malenkostno odstopa od reference.
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Krmiljenje temperature pri referenci 45°C
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Slika 4.1: Grafični prikaz rezultatov krmiljenja prvega testa
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Rezultati in diskusija

Razvidno je, da krmilni algoritmi delujejo dovolj ustrezno, šibka točka pa je predvsem čas
ustalitve. Razlog za to toči predvsem zaradi krmiljenja dveh parametrov s tako rekoč eno
izhodno veličino (napetost na frekvenčniku elektromotorjev) in počasnega odziva sistema
ter beleženja podatkov. Ker pa kot je bilo rečeno, sami testi trajajo daljše časovno obdobje,
so ti odstopki za trenutno stanje sprejemljivi.
Drugi test
Drugi test smo izvedli do porušitve zobnika. Ta se je zgodil razmeroma hitro, po približno 4
urah in 45 minutah. Analizirali smo rezultate, ki so grafično prikazani na sliki 4.2 in sliki
4.3.
Ponovno je prišlo do motenj, ki so se poznale predvsem pri na trenutke malenkostno višjem
odstopanju temperature, čemur pripisujemo temperaturno nihanje znotraj same komore, saj
tam delujejo 3 preizkuševališča, komora pa ni vedno zaprta če so potrebni posegi na ostalih
preizkuševališčih. Določeni nihaji tako znašajo tudi do 2 °C. Čas ustalitve pa je podoben kot
pri prvem testu.
Pri navoru in obratih ni prišlo do posebnih odstopanj in so bila skladu z zahtevami. Na
začetku je razviden padec momenta, še preden pride do ustalitve, to pa je zato, ker se je takrat
istočasno izvedel algoritem za krmiljenje obratov. Na koncu je razviden padec navora in
dvig obratov zaradi porušitve.

Krmiljenje temperature pri referenci 60 °C

70
65

Temperatura [°C]

60
55
50
45
40
35
30
25
20
15

1

10

100

Čas [log s]

1000

10000

100000

Slika 4.2: Grafični prikaz rezultatov krmiljenja temperature drugega testa
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Slika 4.3: Grafični prikaz rezultatov krmiljenja navora in obratov drugega testa

Tretji test
Tretji in zadnji test smo prav tako izvedli do porušitve. Grafi so razvidni na sliki 4.4 in 4.5.
Na račun nekoliko nižje obremenitve in temperature, ja ta trajal približno 27 ur in 45 minut.
Kot pri prejšnjih testih, se tu ponovno pojavijo fluktuacije, ki na trenutke presežejo željene
odstopke. Čas ustalitve je ponovna najdaljši pri krmiljenju temperatura – približno eno
minuto, kar pa je v sprejemljivih okvirjih. Prenihaj znaša ponovno približno 7 °C nad
referenčno vrednostjo.
Temperatura tako ostaja ključni algoritem, katerega bi v prihodnosti lahko še izboljšali.
Kljub temu, so trenutne vrednosti še vedno sprejemljive. Proti koncu testa, tik pred
porušitvijo zaznamo tudi močan porast temperature. To smo pripisali materialnim
spremembam, ko sta se zobnika približevala odpovedi.
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Odstopki navora in obratov so bili tekom testa stabilni in načeloma niso presegli željenih
odstopkov (z izjemo nekaj odčitkov). Ko se bližamo porušitvi lahko ponovno zasledimo
padec navora in porast obratov. Časi ustalitve za ta dva parametra načeloma niso težava in
jih smatramo za primerne.
Po zaključku testiranja smo lahko potrdili da sistem deluje zanesljivo in ga lahko
uporabljamo pri izvedbi testov, ki ustrezajo standardu VDI 2736:2014, rezultati, pa bojo
ustrezali pričakovanjem.
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Slika 4.4: Grafični prikaz rezultatov krmiljenja temperature in navora tretjega testa
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Krmiljenje obratov pri referenci 1600 rpm
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Slika 4.5: Grafični prikaz rezultatov krmiljenja obratov tretjega testa
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5 Zaključki
V tej nalogi smo uspešno in na razmeroma preprost način nadgradili preizkuševališče s
krmilnim sistemom, ki omogoča nadzor ključnih parametrov testa z dovolj veliko
natančnostjo. Vgradnja elementov in nosilcev je izvedena enostavno, prav tako pa krmilni
algoritem v večini sledi klasični implementaciji diskretnega PID krmilnika. Po vgradnji,
umeritvi senzorjev in testiranju delovanja ter primerjanju dobljenih rezultatov smo prišli do
sledečih sklepov:
1) Kljub temu, da je velik del preizkuševališča zasnovan na uporabi namensko izdelanih
delov in je na voljo zelo malo prostora, lahko s kombinacijo univerzalnih delov (sklopki,
cev, profil za nosilec IR grelca) in namensko izdelanih (3D tisk šob in nosilca za IR
senzor) uspešno nadgradimo sistem, ki ustreza zahtevam te naloge. Četudi je bil
potreben odvzem materiala na nosilni plošči, to ne spremeni integritete sistema.
2) Temperatura zobnikov je v veliki meri odvisna od njihove geometrije ter od tega, kakšen
materialni par imamo v ubiranju. V primeru drugačnih geometrij se lahko dvig
temperature precej razlikuje. To pomeni, da morda en sam ventilator ne bi več
zadostoval.
3) Če sprejmemo daljši čas ustalitve, lahko z enostavno nastavitvijo PID parametrov tudi
v primeru, ko je teh več in so medsebojno odvisni, dobimo dovolj natančne rezultate, z
majhnim odstopanjem. Ne glede na to, se v prihodnje parametre lahko še vedno
izboljša – predvsem bi želeli zmanjšati nihanja in prenihaj pri krmiljenju temperature.
4) Pravilna umeritev senzorjev je kritična, še posebej pravilna nastavitev emisivnosti
pirometra, saj bo to potrebno ob spremembi materiala zobnikov na novo umeriti. Opazili
smo tudi, da izmerki lahko nihajo, ker merimo na neravni površini, zato je potrebno
upoštevati, da so izmerjene vrednosti ustrezno filtrirane (povprečene na določen časovni
interval).
5) Natančnost sistema je v veliki meri pogojena z ločljivostjo A/D pretvornika in številom
vmesnih členov, kar se najbolj lahko opazi pri senzorju navora, saj smo potrebovali
dodatni pretvornik, kar pomeni dodaten člen v merilni verigi in še en faktor, ki
pripomore k merilni negotovosti.
6) Ker programsko CyPro okolje omogoča nadzor spremenljivk v realnem času (tudi na
oddaljenem računalniku v enakem LAN omrežju), načeloma dodatni namenski
uporabniški vmesnik ni nujen.
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Kot zaključek lahko rečemo, da smo v tem delu z manjšim številom komponent pomembno
nadgradili samo preizkuševališče. Vse komponente so bile uspešno in solidno vgrajene,
krmilnik deluje zanesljivo in ne odstopa od pričakovanj, sami dodatni elementi pa so bili
relativno poceni. Četudi zaradi omejenosti prostora ni bilo moč komponente vgraditi na bolj
estetski način, niso tako nič manj funkcionalne in smo s sistemom kot celota ustrezno dosegli
cilje te naloge.

Predlogi za nadaljnje delo
Prostora za nadaljnje izboljšave preizkuševališča je veliko. Največ izboljšanj bi lahko izvedli
na programskem delu in sicer implementaciji grafičnega uporabniškega vmesnika in kasneje
tudi vzpostavitev sistema za nadzor in kontrolo podatkov (SCADA). To bi uporabniku
omogočalo enostaven pregled in nadzor nad parametri testa na daljavo, prav tako pa bi bil
obveščen ob morebitnih napakah, neželenem vedenju in o zaključitvi testa. Hkrati bi se lahko
izvršila tudi vsa ustrezna obdelava podatkov in bi bili rezultati grafično predstavljeni.
Na samem preizkuševališču bi lahko vgradili tudi dodatni IR senzor na pogonski strani, kar
bi nam omogočalo bolj natančen nadzor temperature, prav tako ba bi lahko spremljali
morebitno razliko v temperaturi med zobnikoma. Poskusili bi lahko tudi drugačne postavitve
senzorjev, kot je na primer čelna površina zobnika. Ker je le ta ravna, bi tako imeli manjše
nihanje izmerkov.
Za večjo natančnost bi lahko uporabili tudi drugačne metode nastavitve PID parametrov, ali
se poslužili uporabe bolj sofisticiranih krmilnih algoritmov kot je na primer t.i. Smith
predictor [44].
Trenutna iteracija preizkuševališča nam večje fizične spremembe ne omogoča, v prihodnjih
izvedbah pa bi lahko to nadgradnjo bolje upoštevali in bi komponente bile vgrajene bolj
diskretno in priročno, predvsem elementi kot so cevi in nosilci senzorjev. Sistem za
krmiljenje temperature bi lahko izboljšali na veliko načinov. Z načrtovanjem in izdelavo bolj
sofisticiranega sistema bi lahko med drugim lahko pretok zraka uporabili tako za gretje kot
hlajenje, kjer bi zdajšnji IR grelec lahko nadomestili z grelnimi telesi, ki bi zrak na poti do
zobnika segreli (na način, kot deluje grelni fen za termoskrčljive cevi).
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Priloga A
Delavniška risba pritrdilne ploščice za senzor navora.
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Celotna programska koda, uporabljena na preizkuševališču.
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1.
//cybro_ix00==1; // vhod luci v preizkusevaliscu (on/of)
2.
//cybro_qx05:=1; // vklop luci v preizkusevaliscu
3.
4.
//bio00_ix00==1; // vklop P1
5.
//bio00_ix01==1; // rele overcurent P1
6.
//bio00_ix06==1; // obrati pogonski P1
7.
//bio00_ix07==1; // obrati zavorni P1
8.
9.
//bio00_ix02==1; // vklop P2
10.
//bio00_ix03==1; // rele overcurent P2
11.
//bio00_ix08==1; // obrati pogonski P2
12.
//bio00_ix09==1; // obrati zavorni P2
13.
14.
//bio00_ix04==1; // vklop P3
15.
//bio00_ix05==1; // rele overcurent P3
16.
//bio00_ix10==1; // obrati pogonski P3
17.
//bio00_ix11==1; // obrati zavorni P3
18.
19.
//bio00_qx00:=1; // ventilator pogonski P1
20.
//bio00_qx01:=1; // ventilator zavorni P1
21.
//bio00_qx02:=1; // ventilator pogonski P2
22.
//bio00_qx03:=1; // ventilator zavorni P2
23.
//bio00_qx04:=1; // ventilator pogonski P3
24.
//bio00_qx05:=1; // ventilator zavorni P3
25.
//bio00_qx06:=1; // motor pogonski P1
26.
//bio00_qx07:=1; // motor zavorni P1
27.
//bio00_qx08:=1; // motor pogonski P2
28.
//bio00_qx09:=1; // motor zavorni P2
29.
//bio00_qx10:=1; // motor pogonski P3
30.
//bio00_qx11:=1; // motor zavorni P3
31.
32. if (first_scan) then
33. aic00_input_mode:=9;
34. aic00_filter_const:=2;
35. aiv00_input_mode := 12;
36. aov00_qw00:=703;
37. aov00_qw01:=698;
38. rpmP2M1deset:=0;
39. rpmP2M2deset:=0;
40. bio00_ix00:=1;
41. cybro_qx05:=1;
42. end_if;
43.
44.
45. //--------------------------------------------------------------46.
47.
48. //if fp(bio00_ix02) == 1 then
49. // aov00_qw00:=703;
//703 je 35 Hz
50. // aov00_qw01:=637;
//637 je 32 Hz
51.
52. //end_if;
53.
54.
55. // VKLOP MOTORJEV IN VENTILATORJEV NA P2
56.
57. //**************** P2 ********************************
58.
59. undercurrent := !bio00_ix03;
60.
61. if fp(bio00_ix02)==1 and bio00_ix03==1 then
62.
if (bio00_qx08==1) and (bio00_qx09==1) then
63.
bio00_qx02:=0; // zaustavi pogonski ventilator P2M1
64.
bio00_qx03:=0; // zaustavi pogonski ventilator P2M2
65.
bio00_qx08:=0; // zaustavi pogonski motor P2M1
66.
bio00_qx09:=0; // zaustavi zavorni motor P2M2
67.
else
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68.

bio00_qx02:=1; // (vrednosti dane na 0- za avtomatski vklop ob
zagonu vr na 1) zazeni pogonski ventilator P2M1
69.
bio00_qx03:=1; // zazeni pogonski ventilator P2M2
70.
bio00_qx08:=1; // zazeni pogonski motor P2M1
71.
bio00_qx09:=1; // zazeni pogonski motor P2M2
72.
end_if;
73. end_if;
74.
75. // zaustavi ce se vrti samo pogonski motor //
76.
77. if (bio00_qx08==1) and (bio00_qx09==0) then
78.
bio00_qx02:=0; // zaustavi pogonski ventilator P2M1
79.
bio00_qx03:=0; // zaustavi pogonski ventilator P2M2
80.
bio00_qx08:=0; // zaustavi pogonski motor P2M1
81.
bio00_qx09:=0; // zaustavi zavorni motor P2M2
82. end_if;
83.
84. // zaustavi ce se vrti samo zavorni motor //
85.
86. if (bio00_qx08==0) and (bio00_qx09==1) then
87.
bio00_qx02:=0; // zaustavi pogonski ventilator P2M1
88.
bio00_qx03:=0; // zaustavi pogonski ventilator P2M2
89.
bio00_qx08:=0; // zaustavi pogonski motor P2M1
90.
bio00_qx09:=0; // zaustavi zavorni motor P2M2
91. end_if;
92.
93.
94. if bio00_ix03==0 then
95.
bio00_qx02:=0; // ventilator pogonski P2M1
96.
bio00_qx03:=0; // ventilator zavorni P2M2
97.
bio00_qx08:=0; // zaustavi pogonski motor P2M1
98.
bio00_qx09:=0; // zaustavi zavorni motor P2M2
99. end_if;
100.
101.
102. // stevec vrtljajev na pogonskem motorju P2 //
103.
104. if
bio00_qx08==1 then
105.
uraP2M1:=uraP2M1+fp(clock_1s);
106.
stevecP2M1:=stevecP2M1+fp(cybro_ix06);
107.
//rpmP2M1now:=real(fp(cybro_ix06));
108.
rpmP2M1:=real(stevecP2M1/2.0)/(uraP2M1/60.0);
109.
else
110.
uraP2M1:=0;
111.
stevecP2M1:=0;
112. end_if;
113.
114.
115. // stevec vrtljajev na zavornem motorju P2 //
116.
117. if
bio00_qx09==1 then
118.
uraP2M2:=uraP2M2+fp(clock_1s);
119.
stevecP2M2:=stevecP2M2+fp(cybro_ix07);
120.
rpmP2M2:=real(stevecP2M2/2.0)/(uraP2M2/60.0);
121.
else
122.
uraP2M2:=0;
123.
stevecP2M2:=0;
124. end_if;
125.
126. // okno 10 sekund za meritev vrtljajev na pogonskem motorju P2M1
127.
128.
129. if
bio00_qx08==1 then
130. //if clock_10s then
131.
if
uraP2M1==10 then
132.
//uraP2M2:=uraP2M2+fp(clock_1s);
133.
//stevecP2M2:=stevecP2M2+fp(cybro_ix07);
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134.
rpmP2M1deset:=real(stevecP2M1/2.0)/(uraP2M1/60.0);
135.
uraP2M1:=0;
136.
stevecP2M1:=0;
137.
// else
138.
// uraP2M2:=0;
139.
// stevecP2M2:=0;
140.
//elsif uraP2M1!=10 then
141.
//
rpmP2M1deset:=0;
142.
end_if;
143. end_if;
144.
145.
146. // okno 10 sekund za meritev vrtljajev na zavornem motorju P2M2
147.
148. if
bio00_qx09==1 then
149.
if
uraP2M2==10 then
150.
//uraP2M2:=uraP2M2+fp(clock_1s);
151.
//stevecP2M2:=stevecP2M2+fp(cybro_ix07);
152.
rpmP2M2deset:=real(stevecP2M2/2.0)/(uraP2M2/60.0);
153.
uraP2M2:=0;
154.
stevecP2M2:=0;
155.
// else
156.
// uraP2M2:=0;
157.
// stevecP2M2:=0;
158.
end_if;
159. end_if;
160.
161. // navor na pogonskem motorju
162. if
bio00_qx08==1 then
163.
if aic00_iw01>=407 then
164.
//navorP2M1:= real((aic00_iw00-406.8)/(193.78));
165.
navorP2M1:= real((aic00_iw01-458.22)/(795.02));
166.
else
167.
navorP2M1:=0;
168.
end_if;
169. end_if;
170.
171.
172. // vklop ventilatorjev na P1 in P3 v preizkusevaliscu //
173.
174. if fp(bio00_ix00)==1 then
175.
if (bio00_qx00==1) and (bio00_qx01==1) and (bio00_qx04==1) and
(bio00_qx05==1) then
176.
// if (bio00_qx04==1) and (bio00_qx05==1) then
177.
bio00_qx00:=0;
178.
bio00_qx01:=0;
179.
bio00_qx04:=0;
180.
bio00_qx05:=0;
181.
else
182.
bio00_qx00:=0;
183.
bio00_qx01:=0;
184.
bio00_qx04:=0;
185.
bio00_qx05:=0;
186.
bio00_qx00:=1;
187.
bio00_qx01:=1;
188.
bio00_qx04:=1;
189.
bio00_qx05:=1;
190.
end_if;
191. end_if;
192.
193.
194. if fp(bio00_ix02 == 1) then // zaznavanje, ali so motorji vklopljeni ali
izklopljeni - ta spremenljivka je lahko iz vseh if-stavkov, saj je za vse
enaka
195.
vklopP2 := !vklopP2;
196. end_if;
197.
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198. if (vklopP2 == 0) then
199.
regulacija_temp := 0;
200. end_if;
201.
202.
203. // Beleženje pretečenega časa od začetka testa
204.
205. if (vklopP2 == 1) then
206.
uraP2 := uraP2 + fp(clock_1s);
207. elsif (vklopP2 == 0) then
208.
uraP2 := 0;
209. end_if;
210.
211. // Število vseh obratov, ki jih naredi zobnik v času testiranja
212. cikli := (rpmP2M1deset/60) * uraP2;
213.
214.
215.
216. //------------------KRMILJENJE TEMPERATURE---------------------217.
218. //---------BELEZENJE ODSTOPKA TEMPERATURE OD REFERENCE----------219.
220. // Offset in gain faktorja, pridobljena z umerjanjem (linearna
aproksimacija)
221. A_t := 0.1875;
222. B_t := 0.9573;
223.
224. temp_dej := ((real(aic00_iw00)/100)-B_t)/A_t; // funkcija pretvorbe
dejanske vrednosti v temperaturo (iz aic00_iw00)
225.
226.
227. //----------BELEZENJE ODSTOPKA TEMPERATURE OD REFERENCE----------228.
229. ref_temp_int := int(((ref_temp*A_t)+B_t)*100); // pretvorba referenčne
temperature v integerje
230.
e_temp := ref_temp_int - aic00_iw00;
231.
integral_temp := integral_temp+e_temp;
232.
233.
if (integral_temp > 20) then
234.
integral_temp := 20;
235.
end_if;
236.
237.
if (integral_temp < -20) then
238.
integral_temp := -20;
239.
end_if;
240.
241.
dif_temp := e_temp - e_prej_temp;
242.
e_prej_temp := e_temp;
243.
244.
245. // ----------------REGULACIJA TEMPERATURE-------------------246.
247. if fp(regulacija_temp) and (ref_temp > temp_dej) then
248.
aov00_qw02 := 300;
249. end_if;
250.
251. if (regulacija_temp ==1 and vklopP2 ==1) then
252.
253. manual_temp := 0;
254.
255. // PID parametri pridobljeni s poskušanjem po Ziegler-Nicholsu za grelec
256. Kp_tg := 33;
257. Ki_tg := 8;
258. Kd_tg := 5;
259.
260. // PID parametri za ventilator - trenutno deluje stabilno samo s P
parametrom
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261. Kp_th := 5;
262. Ki_th := 0;
263. Kd_th := 0;
264.
265.
if (e_temp >= 10 or e_temp <= -10) then
266.
napaka_temp_gretje :=
(e_temp/Kp_tg)+(integral_temp/Ki_tg)+(dif_temp*Kd_tg);
267.
if fp(clock_1s) then
268.
aov00_qw02 := aov00_qw02 + napaka_temp_gretje;
269.
end_if;
270.
end_if;
271.
272.
if (temp_dej > ref_temp-10) then
273.
napaka_temp_hlajenje :=
(e_temp/Kp_th)+(integral_temp/Ki_th)+(dif_temp*Kd_th);
274.
275.
if fp(clock_1s) then
276.
popravek_vent := popravek_vent + napaka_temp_hlajenje;
277.
if (popravek_vent < -500) then
278.
popravek_vent := -500;
279.
elsif (popravek_vent > 0) then
280.
popravek_vent := 0;
281.
end_if;
282.
end_if;
283.
284.
if (napaka_temp_hlajenje >= 0) then
285.
aov00_qw03 := (popravek_vent/5) + 500;
286.
287.
elsif (napaka_temp_hlajenje < 0) then
288.
aov00_qw03 := popravek_vent + 500;
289.
end_if;
290.
291.
else
292.
aov00_qw03 := 500;
293.
end_if;
294.
295.
296.
if (aov00_qw02 > 500) then
297.
aov00_qw02 := 500;
298.
elsif (aov00_qw02 < 0) then
299.
aov00_qw02 := 0;
300.
end_if;
301.
302.
if (aov00_qw03 > 500) then
303.
aov00_qw03 := 500;
304.
elsif (aov00_qw03 < 0) then
305.
aov00_qw03 := 0;
306.
end_if;
307.
308.
309.
if (aic00_iw00 > 1800 or aov00_qw02 > 700) then // varnostni
ukrepi, v primeru previsoke temperature
310.
regulacija_temp := 0;
311.
aov00_qw02 := 0;
312.
aov00_qw03 := 500;
313.
end_if;
314.
315. elsif (regulacija_temp == 0 and manual_temp == 0) then
316.
aov00_qw02 := 0;
317.
aov00_qw03 := 500;
318.
popravek_vent := 0;
319. end_if;
320.
321. //-----------------REGULACIJA MOMENTA IN OBRATOV----------------322.
323.
324. if (regulacija_vklop == 1 and vklopP2 == 1) then
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325.
326. //------------------Regulacija obratov--------------------------327.
328.
Kb := 4;
329.
330.
if (refP2_obrati != refP2_obrati_prej or fp(regulacija_vklop) == 1)
then
331.
332.
333.
refP2M1_napetost := int(((refP2_obrati + 14.107)/2.1278)); //
Pogonski motor
334.
refP2M2_napetost := int(((refP2_obrati + 3.5701)/2.1255)); // Zavorni
motor
335.
336.
aov00_qw00 := refP2M1_napetost;
337.
aov00_qw01 := refP2M2_napetost;
338.
339.
napetostP2M1_prej := aov00_qw00;
340.
napetostP2M2_prej := aov00_qw01;
341.
end_if;
342.
343.
refP2_obrati_prej := refP2_obrati;
344.
345.
e_obratiP2M1 := int(refP2_obrati - rpmP2M1deset);
346.
e_obratiP2M2 := int(refP2_obrati - rpmP2M2deset);
347.
348.
349.
// Omejimo napake, da se obrati ne spreminjajo preveč hitro
350.
if (e_obratiP2M1 > 100) then
351.
e_obratiP2M1 := 100;
352.
end_if;
353.
if (e_obratiP2M1 < -100) then
354.
e_obratiP2M1 := -100;
355.
end_if;
356.
357.
if (e_obratiP2M2 > 100) then
358.
e_obratiP2M2 := 100;
359.
end_if;
360.
if (e_obratiP2M2 < -100) then
361.
e_obratiP2M2 := -100;
362.
end_if;
363.
364.
365.
if fp(clock_10s) then
366.
if (rpmP2M1deset > 0 and rpmP2M2deset > 0) then
367.
aov00_qw00 := aov00_qw00 + (e_obratiP2M1/Kb);
368.
aov00_qw01 := aov00_qw01 + (e_obratiP2M2/Kb);
369.
end_if;
370.
end_if;
371.
372.
373.
374. //-------------------Regulacija momenta-------------------------375.
376.
377. Kp := 10; // 8
378. Ki := 7; // 7
379. Kd := 4; // 2
380.
381. //Afact= 795.02
382. //Bfact= 458.22
383.
384.
ref_P2M1_round := (795.02*refP2_moment)+458.22;
385.
386.
if (ref_P2M1_round - int(ref_P2M1_round) < 0.5) then
387.
ref_P2M1 := int(ref_P2M1_round);
388.
else
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389.
ref_P2M1 := int(ref_P2M1_round)+1;
390.
end_if;
391.
392.
393.
e := ref_P2M1 - aic00_iw01;
394.
395.
integral := integral+e;
396.
397.
if (integral > 10) then
398.
integral := 10;
399.
end_if;
400.
401.
if (integral < -10) then
402.
integral := -10;
403.
end_if;
404.
405.
dif := e - e_prej;
406.
e_prej := e;
407.
408.
if (e >= 10 or e <= -10) then
409.
410.
napaka := ((e/Kp)+(integral/Ki)+(dif/Kd))/2;
411.
if fp(clock_1s) then
412.
if (switch == 0) then
413.
aov00_qw00 := aov00_qw00 + napaka;
414.
switch := !switch;
415.
else
416.
aov00_qw01 := aov00_qw01 - napaka;
417.
switch := !switch;
418.
end_if;
419.
end_if;
420.
end_if;
421.
422.
// IZKLOP v primeru presežene napetosti
423.
if (aov00_qw00 > 1000 or aov00_qw00 < 0 or aov00_qw01 > 1000 or
aov00_qw01 < 0
424.
or aov00_qw00 - napetostP2M1_prej < -200 or aov00_qw00 napetostP2M1_prej > 200
425.
or aov00_qw01 - napetostP2M2_prej < -200 or aov00_qw01 napetostP2M2_prej > 200) then
426.
bio00_ix02 := 1;
427.
end_if;
428.
429. else
430.
regulacija_vklop := 0;
431. end_if;
432.
433. if (VklopP2 == 0) then
// Ponastavitev spremenljivk na začetno
vrednost ob izklopu preizkusevalisca
434.
aov00_qw00 := 703;
435.
aov00_qw01 := 698;
436.
rpmP2M1deset := 0;
437.
rpmP2M2deset := 0;
438.
navorP2M1:=0;
439. end_if;
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