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Työn tavoitteena oli määrittää kokeellisesti ohjelmoitavan LEGO® MINDSTORMS®
EV3™ -robotin servomoottorille ensimmäisen kertaluvun viivästetty siirtofunktio ja virittää
systeemille PI-säädin. Siirtofunktion identifiointi suoritettiin tangenttimenetelmällä sekä
MATLAB®-algoritmia käyttäen askelkokeiden perusteella. Robottia ohjelmoitiin ja kokeet
suoritettiin Simulink®-ympäristössä. Työssä tehtyä Simulink®-mallia ja tuloksia voidaan
hyödyntää säätötekniikan luentodemona.

Simulink®-mallin avulla servomoottorille muodostettiin kokeellisesti taajuusvaste sekä suoritettiin askelkokeita. Askelkokeiden tulosten perusteella servomoottorille viritettiin PI-säädin Ziegler-Nicholsin, Chien, Hronesin ja Reswickin sekä Lambda-menetelmillä. Säätimet
viritettiin kaikilla menetelmillä käyttäen sekä tangenttimenetelmän että MATLAB®-algoritmin parametreja.

Molemmilla menetelmillä identifioidut siirtofunktiot vastasivat hyvin tutkittavan järjestelmän dynamiikkaa. Lopullinen PI-säätimen viritys tehtiin Lambda-menetelmällä, koska menetelmä tuotti systeemiin pienimmän ylityksen ja vähiten värähtelyä.
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The objective of this thesis was to determine experimentally a first order delayed transfer
function for programmable LEGO® MINDSTORMS® EV3™ -robot’s servomotor and tune
a PI-controller for the system. Identification of transfer function was made based on executed
step response tests using tangent method and MATLAB®-algorithm. Programming of the
robot and executing of tests was done in Simulink®-environment. Made Simulink®-model
and results can be utilized as a control systems course example.

Using Simulink®-model, a frequency response was formed experimentally for servomotor
and step response experiments were made. Based on step response tests results, the PI-controller was tuned using Ziegler-Nichols’ and Chien, Hrones and Reswick’s methods as well
as Lambda tuning. Controllers were tuned using all different methods based on both tangent
method’s and MATLAB®-algorithm’s parameters.

Both identification methods that were used resulted transfer functions which corresponded
well the dynamics of examined system. Final tuning of PI-controller was made using lambda
tuning with algorithm’s parameters, as it resulted smallest overshoot and least oscillation to
the system.
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1. JOHDANTO
MINDSTORMS® EV3™ on LEGO®:n kehittämä ohjelmoitava robotti, jonka peruskomponentit muodostuvat EV3™-ohjausyksiköstä, kahdesta suuresta ja yhdestä pienestä servomoottorista, gyroskoopista, sekä ultraääni-, väri- ja kosketussensoreista. Kaikki mainitut
komponentit on mahdollista yhdistää EV3™-ohjausyksikköön kuvan 1.1 mukaisesti ja niiden avulla voidaan suorittaa erilaisia toimintoja. Robotin ohjausyksikkö EV3™ voidaan kytkeä tietokoneeseen tai tablettiin USB:n (Universal Serial Bus), Bluetoothin tai lähiverkon
kautta.

Kuva 1.1.

Moottorit ja sensorit kytkettynä LEGO® Mindstorms® EV3™ -ohjausyksikköön. (Lego Education.)

LEGO® Mindstorms® on monipuolinen ja mukautuva kokonaisuus, joka tarjoaa nuoremmille koululaisille ensikosketuksen insinöörimaailmaan ja yliopisto-opiskelijoille edullisen
ja riittävän yksinkertaisen tavan erilaisten järjestelmien mallinnukseen. EV3™-ohjausyksikköä voidaan ohjelmoida monella eri ohjelmalla, esimerkiksi LEGO®:n omalla LMS-EV3 ohjelmalla, MATLAB:illa tai Python-ohjelmointikieltä käyttäen. Tässä työssä ohjelmointi
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tehdään käyttämällä MathWorksin Simulink® ohjelmistoa, jonka avulla robotista muodostettu malli voidaan kääntää c-kielelle ja implementoida ohjausyksiköön. Kokonaisuus ohjelmointiympäristöineen on joustava ja edullinen, mikä tekee siitä erinomaisen välineen säätötekniikan ja ohjelmoinnin opetukseen sekä mallinnukseen.

Työssä tarkasteltavan robotin ominaisuuksia on tutkittu erilaisissa tieteellisissä artikkeleissa
ja opinnäytetöissä. Norouzi Kandalan (2016) on identifioinut toisen ja kolmannen asteen
siirtofunktiot tässä työssä tutkittavalle LEGO®-servomoottorille erilaista Simulink®-mallia
hyödyntäen. Kandalan malli perustuu kulmanopeuden sijaan moottorin kiertymän ohjaamiseen. Myös tarkasteltavan robotin hyödyntämistä opetuksessa on tutkittu. Yoonsoon (2011)
artikkelissa on osoitettu, kuinka EV3™-robottia edeltävää LEGO® MINDSTORMS® NXT
-robottia käytettiin onnistuneesti säätöjärjestelmien kurssin opetuksessa kolmannen vuoden
yliopisto-opiskelijoille. Robotin moottoreiden avulla opetettiin siirtofunktion ja tilamallin
muodostamista, sekä PID (Proportional-Integral-Derivate) -säätimen suunnittelua. Säätötekniikan näkökulmasta kahdella renkaalla tasapainottelevan robotin mallintaminen ja säätö
ovat mielenkiintoisia aiheita, koska robotin tasapainottamiseen vaadittava säätötekniikka on
vastaavanlainen kuin muiden epästabiilien järjestelmien (Silfver, 2018). Silfver (2018) paransi tasapainottelevalle MinSeg-robotille jo olemassa olevaa PID-säädintä ja Vanhanen
(2019) tarkasteli tasapainottelevan Lego-robotin mallinnusta ja balansoivan PID-säätimen
viritystä EV3™-ohjainyksikköä käyttävälle robotille.

1.1

Tavoitteet

Työn tavoitteena on luoda LEGO® Mindstorms® EV3™ -robotin suuremmalle servomoottorille Simulink®-malli, joka toimii identifiointitesteissä robotin käyttöliittymänä, jonka
avulla servomoottorille identifioidaan ensimmäisen kertaluvun siirtofunktio. Servomoottorille, johon on kytketty lisäinertiaksi kaksi rengasta, suoritetaan identifiointia siniherätesignaalin ja askelkokeen avulla. Tämän jälkeen mallin avulla suunnitellaan PI-säädin (Proportional-Integral), joka lisätään Simulink®-malliin. Takaisinkytketyn säätöjärjestelmän vasteen ylitys jatkuvuustilan arvostaan askelkokeessa saa olla enintään 5 % ja sen täytyy seurata
ohjearvoa mahdollisimman tarkasti ilman merkittävää jatkuvuustilan virhettä. Työn lopputuloksena saatua Simulink®-mallia voidaan käyttää yhdessä LEGO®-servomoottorin
kanssa säätötekniikan perusteiden luentodemona. Identifiointitestien avulla voidaan esittää
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taajuusvasteen ja siirtofunktion muodostuminen, yksinkertaisia säätörakenteita, kuten PI tai PID-säätimen toimintaa, sekä takaisinkytkennän vaikutusta konkreettisesti.
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2. LEGO-SERVOKÄYTÖN KOKEELLINEN MALLINNUS JA SÄÄTÖ
Jotta servomoottorin dynamiikkaa voidaan tutkia ohjelmistoympäristön avulla, sille täytyy
luoda Simulink®-malli hyödyntäen MATLAB®:in EV3-lohkokirjastoa. Simulink®-ympäristössä muodostettu malli käännetään koodiksi ja implementoidaan ohjainyksikköön, joka
suorittaa koodin itsenäisesti. Malliin voidaan lisätä erilaisia syötteitä, sekä robotin antamia
vasteita tallentaa.

Servomoottorille muodostetaan kokeellisesti taajuusvaste antamalla syötteeksi siniaaltoja ja
vaihtamalla aaltojen taajuutta. Tämän jälkeen suoritetaan myös askelkoe, jonka perusteella
voidaan määrittää systeemille viiveellinen ensimmäisen kertaluvun siirtofunktio. Lopuksi
tehtyjen kokeiden tulosten avulla Simulink®-malliin voidaan suunnitella ja lisätä säätörakenne, joka tässä työssä koostuu PI-säätimestä sekä takaisinkytkennästä.

2.1

Robotin yhdistäminen Simulink®-ohjelmistoon

EV3™-ohjausyksikön yhdistäminen tietokoneeseen tehdään noudattamalla MathWorksin
Help Centren ohjeita (MathWorks). Jotta LEGO® Mindstorms®- robottia voidaan ohjata
Simulink®:n kautta, täytyy tietokoneelle olla asennettuna Simulink Support Package for
LEGO MINDSTORMS EV3 Hardware -lisäosa. Lisäosa on vapaasti ladattavissa MathWorksin nettisivulta.
EV3™-prosessorin ohjelmistoversion täytyy olla uudempi kuin V1.03E. Kandidaatintyössä
käytettävä ohjelmisto on V1.06H. Tutkimuksessa EV3™-prosessorin ja tietokoneen välille
muodostetaan yhteys käyttämällä langatonta verkkoa. Yhteyden muodostamiseksi EV3™ohjausyksikön USB-porttiin liitetään USB-Ethernet -adapteri. Adapterin avulla ohjainyksikkö kytketään Ethernet-kaapelilla reitittimeen, johon tietokone on yhdistetty.
Kun EV3™ on yhdistetty verkkoon ja tarvittava lisäosa on asennettu Simulink®:iin, voidaan
Simulink®:in Configuration Parameters -asetuksista asettaa käytettävä robotti kohdelaitteistoksi. Kohdelaitteiston parametreihin asetetaan käytettävän EV3-ohjausyksikön numero ja
IP-osoite (Internet-Protocol). Robottia voi nyt hallita Simulink®:in kautta. Asetukset työssä
käytetylle robotille on esitetty kuvassa 2.1.
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Kuva 2.1.

2.2

Simulink® Configuration Parameters -asetukset robotin yhdistämiseen.

Simulink®-mallin muodostaminen

Servomoottoriin kytketään kaksi Lego-rengasta, jotta moottorille saadaan inertiaa kuormaksi. Servomoottori on kytketty EV3™-ohjainyksikön porttiin A. Moottori on tuettu raskaampaan ohjainyksikköön, jotta se pysyy paikallaan. Testausympäristö on esitetty kuvassa
2.2. Kaikki kokeet tehdään EV3-ohjausyksikön ollessa kytkettynä virtalähteeseen, jottei
akun varaus vaikuta tuloksiin.

Kuva 2.2.

Tutkimuksessa käytettävä EV3™-ohjainyksikkö ja servomoottori. Servomoottoriin on kytketty kaksi rengasta lisäinertiaksi.
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Tarkasteltava servomoottori voidaan mallintaa Simulink®-ympäristössä hyödyntäen Mindstorm-lohkokirjastoa kuvan 2.3 esittämällä tavalla. Malliin kuuluvat servomoottorin tulolohko sekä kulmatiedon palauttava mittauslohko.

Kuva 2.3.

LEGO®-servomoottorin Simulink®-malli, johon voidaan lisätä säätörakenteita.

Kulma-anturi ilmoittaa moottorin kiertymän 𝜑 asteina ja nollaa arvonsa jokaisen näytteen
jälkeen. Kun kiertymä ja siihen käytetty näytteistysaika 𝑇𝑠 tiedetään, voidaan laskea kulmanopeus. Moottorin hetkellinen kulmanopeus yksikössä rad/s voidaan laskea yhtälöllä
𝜔𝑚 =

∆𝜑
∆𝑡

2𝜋

𝜑

2𝜋

∗ 360° = 𝑇 ∗ 360°.
𝑠

(2.1)

Yhtälö (2.1) on sijoitettu kuvan 2.3 mallissa kulma-anturilohkon jälkeen liitettyyn kerroinlohkoon.

LEGO® Mindstorms®- servomoottoria ohjataan antamalla moottorille ohjearvoja väliltä
[−100, 100]. Arvolla 100 moottori pyörii täydellä nopeudella eteenpäin ja vastaavasti arvolla -100 taaksepäin. Käytännössä moottoria ohjataan pulssinleveysmodulaatiolla, eli ohjearvo määrittää pulssin prosentuaalisen pituuden. Kuvassa 2.3 saturaatiolohkoon on asetettu
samat rajat, jolloin se toimii rajoitteena moottoriin menevälle signaalille. Työssä oletetaan,
että moottori on lineaarinen järjestelmä, kun syötteet ovat välillä [−100, 100].

Jotta moottoria voidaan ohjata kulmanopeuden arvoilla, nopeus täytyy skaalata vastaamaan
moottorin tulo-ohjetta. Moottorille syötetään ohjearvoja ilman skaalausta välillä [0, 100] ja
kulmanopeuden arvo mitataan. Ohjeen ja kulmanopeuden suhde lasketaan eri ohjearvoilla ja
saaduista suhdeluvuista otetaan keskiarvo. Saatu keskiarvo sijoitetaan vasemmanpuoleiseen
kerroinlohkoon, jolloin annettu kulmanopeus skaalautuu vastaamaan moottorin lukemaa ohjearvoa.
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2.3

Taajuusvastekoe

Stabiilille avoimelle systeemille voidaan muodostaa kokeellisesti taajuusvaste. Kun lineaariselle järjestelmälle syötetään sinimuotoinen signaali, sen vasteena on sinimuotoinen signaali, jonka taajuus on sama kuin syötteen taajuus. Vasteen vaihekulma ja amplitudi eroavat
syötteestä ja ne voidaan esittää taajuuden funktiona. Taajuusvasteen kokeellinen määrittämisen periaate on esitetty kuvassa 2.4.

𝑀𝑖 sin (𝜔 𝑡 + 𝜙𝑖 )

𝑀𝑜 sin (𝜔 𝑡 + 𝜙𝑜 )

𝑀 sin (𝜔 𝑡 + 𝜙)

a)
𝑀𝑖 (𝜔)∠𝜙𝑖 (𝜔)

𝑀(𝜔)∠𝜙(𝜔)

𝑀𝑜 (𝜔)∠𝜙𝑜 (𝜔)

b)

Kuva 2.4.

Systeemin yksinkertaistettu malli, kun syötteenä on sinisignaali. Siniaallot on esitetty kuvassa a) aikamuodossa ja kuvassa b) osoitinmuodossa.

Ratkaistaan vahvistuksen ja vaihesiirron yhtälöt. Sinimuotoinen syöte noudattaa yhtälöä
𝑀𝑖 cos (𝜔 𝑡 + 𝜙𝑖 ),

(2.2)

jossa 𝑀𝑖 on sinisyötteen amplitudi, 𝜙𝑖 vaihekulma ja 𝜔 kulmataajuus. Merkitään sinimuotoisia aaltoja osoittimilla, jolloin tulosignaali on osoitinmuodossa
𝑀𝑖 (𝜔)∠𝜙𝑖 (𝜔).

(2.3)

Vaste voidaan kirjoittaa tulosignaalin tavoin osoitinmuodossa
𝑀𝑜 (𝜔)∠𝜙𝑜 (𝜔),

(2.4)

jossa 𝑀𝑜 on sinivasteen amplitudi ja 𝜙𝑜 vaihekulma. Vastaavasti systeemi voidaan esittää
osoitinmuodossa
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𝑀(𝜔)∠𝜙(𝜔).

(2.5)

Nyt vasteen yhtälöksi voidaan kirjoittaa
𝑀𝑜 (𝜔)∠𝜙𝑜 (𝜔) = 𝑀𝑖 (𝜔)𝑀(𝜔)∠[𝜙𝑖 (𝜔) + 𝜙(𝜔)].

(2.6)

Systeemin amplitudin funktioiksi voidaan ratkaista
𝑀(𝜔) =

𝑀𝑜 (𝜔)
𝑀𝑖 (𝜔)

,

(2.7)

ja vaihe-eron funktioksi
𝜙(𝜔) = 𝜙𝑜 (𝜔) − 𝜙𝑖 (𝜔).

(2.8)

Taajuusvastekokeessa tulosignaalin vaihe 𝜙𝑖 (𝜔) on jokaisella mittauksella 0 rad. Vaihe-ero
asteina voidaan laskea yhtälöllä
𝜑(𝜔) =

𝜔
2𝜋

∗ (𝑡𝑖 − 𝑡𝑜 ) ∙ 360°,

(2.9)

jossa 𝑡𝑖 on hetki, jolloin syötteen amplitudi on 0 ja 𝑡𝑜 on hetki, jolloin vasteen amplitudi on
samassa vaiheessa. Yhtälö (2.7) kuvaa järjestelmän amplitudisuhdetta taajuuden funktiona
ja yhtälö (2.8) järjestelmän vaihe-eroa taajuuden funktiona. Yhdessä ne muodostavat järjestelmän taajuusvasteen. (Nise, 2011, 535–536.)

Eri taajuisilla sinisignaaleilla tehtyjen kokeiden perusteella voidaan muodostaa taajuusvaste
Boden diagrammin avulla. Diagrammiin piirretään amplitudisuhde desibeleinä ja vaihe-ero
asteina herätesignaalin taajuuden funktiona (Aalto Yliopisto, 2011). Amplitudisuhde voidaan esittää desibeleinä yhtälöllä
𝐾𝑑𝑏 = 20 log 𝑀 (𝜔),

(2.10)

jossa 𝐾𝑑𝐵 on vahvistus desibeleinä (Nise, 2011, 549).
Taajuusvasteen mittaaminen tapahtuu kuvan 2.3 Simulink®-mallin avulla, kun syötteeksi on
lisätty sinisignaalilohko. Moottorille syötetään sinisignaaleja eri kulmataajuuksilla, mutta
jokaisessa mittauksessa aallon amplitudi pidetään samana. Moottorin vaste voidaan tallentaa
kulma-anturista. Syötettyä sinisignaalia ja vastetta vertaamalla voidaan määrittää moottorin
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taajuusvaste. Tällöin taajuusvasteeseen tarvittavat suureet voidaan laskea yhtälöillä (2.7) –
(2.10). Mittausten tulokset on kirjattu mittauspöytäkirjaan (Liite 1.) ja myöhemmin esitetty
kuvassa 3.2.

2.4

Askelvastekoe

Systeemin dynamiikkaa on mahdollista tutkia suorittamalla identifiointia myös aikatasossa.
Tällöin järjestelmälle annetaan erilaisia syötteitä, kuten askel-, ramppi- tai pulssisignaaleita
ja saatua vastetta tarkastellaan aikatasossa. Vasteesta voidaan määrittää tunnuslukuja, kuten
ylitys, jatkuvuustilan virhe ja nousu- sekä asettumisaika (Albertos, Mareels, 2010, 135–136).
Kuitenkin useimmiten yksinkertaista mallia ja säädön viritystä varten vahvistus, aikavakiot
sekä mahdollinen viive ovat kiinnostavimmat suureet. Järjestelmän vastetta analysoimalla
voidaan tehdä päätelmiä sen dynamiikasta, sekä suunnitella säädintä.

Askelvastekoe on hyvä tehdä monella eri amplitudilla, ja systeemin on oltava levossa ennen
askeleen syöttämistä (Åström, Hägglund, 1995, 11–12). Tässä työssä LEGO® Mindstorms®
-robotille syötetään askelsignaaleita, joiden amplitudit ovat 25 %, 50 %, 80 % ja 100 %
moottorin maksiminopeudesta. Testit tehdään kuvan 2.3 mallilla, johon on lisätty syötteeksi
askelfunktiolohko.

2.5

Siirtofunktion muodostaminen

Askelkokeen tulosten avulla robotille voidaan muodostaan ensimmäisen asteen siirtofunktio. Ensimmäisen asteen siirtofunktio voidaan esittää yhtälöllä
𝐾

𝐺(𝑠) = 𝑇𝑠+1 ∗ 𝑒 −𝑠𝐿 ,

(2.11)

jossa K on askelvasteesta mitattu vahvistus jatkuvuustilassa, T aikavakio ja 𝐿 prosessin viive.
Parametrit voidaan määrittää tangenttimenetelmällä kuvan 2.5 mukaisesti. Viive luetaan
kohdasta A, jossa vasteen jyrkimpään kohtaan piirretty tangentti leikkaa aika-akselin. Aikavakio 𝑇 voidaan lukea kohdasta C, jossa tangentti saa systeemin jatkuvuustilan arvon, mutta
tämä menetelmä aikavakion arvioimiseksi antaa kuitenkin usein aikavakiolle liian suuren
arvon. Paremmin järjestelmän dynamiikkaa vastaava aikavakio saadaan lukemalla aikavakion arvoksi ajan hetki kohdasta B, jolloin vasteen arvo saavuttaa 63 % jatkuvuustilan ar-
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vostaan. Saadusta aikavakiosta vähennetään viiveen arvo. Tässä kandidaatin työssä aikavakiot on määritetty jälkimmäisellä tavalla, kuvassa pisteen B osoittamasta kohdasta. Vahvistus K voidaan laskea yhtälöllä
𝐾=

𝑌∞
𝐴

,

(2.12)

missä 𝑌∞ on vasteen jatkuvuustilan arvo ja 𝐴 askeleen amplitudi. (Åström, Hägglund, 1995,

Vaste

14–17.)

Diskreetti siirto unktio
Vaste

A

B
.

C
.

.

.

.

.3

Aika t s
Kuva 2.5.

Askelvasteen parametrit tangenttimenetelmällä.

Kuvasta 2.5 on esitetty punaisella käyrällä servomoottorin askelvaste ja sinisellä käyrällä
tangenttimenetelmällä identifioidun siirtofunktion askelvaste. Kuvaajasta nähdään, että tangenttimenetelmän avulla identifioitu siirtofunktio on kohtuullisen tarkka esitys järjestelmän
dynamiikasta. Siirtofunktio on diskretoitu, minkä vuoksi näyttää, ettei prosessilla olisi viivettä. Käytetyllä näytteistysajalla 𝑇𝑠 = 0,03 s pisteet eivät muodosta puhdasta käyrää, jolloin tangentin asettaminen juuri oikeaan pisteeseen on vaikeaa. Tällöin määritetty viive ja
aikavakio eivät ole täysin paikkaansa pitäviä.

Siirtofunktio voidaan identifioida myös sovittamalla käyrä askelvasteen mittauksesta tallennettuihin pisteisiin. Käyrän sovituksessa käytetään MATLAB®-algoritmia, joka hyödyntää
MATLAB®:in Optimization Toolbox:in lsqcurve -funktiota. Algoritmi on esitetty liitteessä
3 ja se pyrkii sovittamaan käyrän yhtälön (2.13) mukaiseen aikatason funktioon. Kun ohjesignaali on yksikköaskel, systeemin vaste 𝑦(𝑡) aikatasossa on
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𝑦(𝑡) = 𝐾 ∗ (1 − 𝑒

−𝑡+𝐿
𝑇

𝑡

) ∗ 𝐻(𝑡 − 𝐿) + 𝑦(0) ∗ 𝑒 −𝑇 ,

(2.13)

jossa 𝐻(𝑡 − 𝐿) on viivästetty Heavisiden askelfunktio. MATLAB®:in lsqcurve-funktiolle
annetaan alkuarvauksena vahvistus, aikavakio, viive ja vasteen amplitudi ajan hetkellä 0.
(Crox et al., 2016.) Alkuarvaukset voidaan tehdä tangenttimenetelmällä saatujen arvojen
avulla (Laitinen, 2020). Funktio palauttaa sovituksen perusteella uudet arvot viiveelle, aikavakiolle ja vahvistukselle (Crox et al., 2016). On huomattava, että Heavisiden funktion askeleen koko on 1. Tällöin saadut vahvistuksen arvot ovat liian suuria ja ne täytyy skaalata
jakamalla mittauksessa käytetyn askeleen amplitudilla. Identifioitujen siirtofunktioiden askelvastetta verrataan robotin todelliseen askelvasteeseen.

2.6

PI-säädin

Systeemille saadaan suunniteltua haluttu dynamiikka hyödyntämällä takaisinkytkentää ja
säätörakennetta. Simulink®-mallin avulla systeemiin voidaan muodostaa takaisinkytkentä.
Takaisinkytkentä mahdollistaa tarkemman ohjearvon seuraamisen järjestelmään syntyvistä
häiriöistä huolimatta. (Visioli, 2006, 2.)

Tyypillinen teollisuuden säätöratkaisu on PI- tai PID-säädin. Termi D (derivate) mittaa takaisinkytketyn järjestelmän erosuureen muutosnopeutta ja ennakoi näin säätöä. Derivaatta
on herkkä mittaussignaalin kohinalle, ja viiveellinen prosessi voi aiheuttaa ongelmia sen toiminnalle. Koska useimmiten PI-säädin riittää jatkuvuustilan virheen korjaamiseen, säätimestä voidaan jättää pois derivoiva osuus. Tässä työssä säätö myös toteutetaan PI-säätimen
avulla. (Harju, Marttinen, 2000.)

Termi P (proportional) säätää järjestelmää suhteessa senhetkiseen virheeseen. P-säädin vahvistaa syötteen arvoa kertomalla virheen suuruutta. Vahvistustermi ei kuitenkaan voi yksinään korjata jatkuvuustilan virhettä. P-säätimen siirtofunktio voidaan esittää
𝐶(𝑠) = 𝐾𝑝 ,
jossa 𝐾𝑝 on suhteellinen vahvistus. (Visioli, 2006, 4.)

(2.14)
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Jatkuvuustilan virhe voidaan korjata käyttämällä integroitavaa I-termiä (integrator) säätimessä. I-termi on verrannollinen virheen integraaliin, eli se säätää järjestelmää ajanhetkeä
edeltäneiden virheiden perusteella. Integraattorin siirtofunktio on
𝐾𝑖

𝐶(𝑠) =

𝑠

,

(2.15)

jossa 𝐾𝑖 on integraattorin vahvistus. Se voidaan merkitä yhtälöllä
𝐾𝑖 =

𝐾𝑝
𝑇𝑖

,

(2.16)

jossa 𝑇𝑖 on integrointiaika. (Visioli, 2006, 5.) Tällöin PI-säädin voidaan esittää muodossa
1

𝐶(𝑠) = 𝐾𝑝 ∙ (1 + 𝑇 ∙𝑠).

(2.17)

𝑖

Säädettävä järjestelmän malli sekä säädin ovat molemmat diskreettejä. Säädin voidaan kuitenkin suunnitella jatkuva-aikaisena ja emuloida, eli muuttaa diskreetiksi (Aalto Yliopisto,
2011). Toteutetaan Simulink®:in PI-säädin ensin jatkuva-aikaisena säätölohkona. Kun suhteellinen vahvistus ja integraattorin vahvistus on asetettu säätölohkoon, lohko vaihdetaan
diskreetiksi muuttamalla sen asetuksia.

Taulukko 2.1.

PI-säätimen parametrit Ziegler-Nicholsin (Z-N) ja Chien, Hronesin ja Reswickin (CHR) askelvastemenetelmillä.

Z-N

CHR

Parametri

𝐾𝑝

𝑇𝑖

𝐾𝑝

𝑇𝑖

Viritys

0,9
𝑎

3𝐿

0,6
𝑎

4𝐿

PI-säädin viritetään kolmella eri menetelmällä: Ziegler-Nicholsin (Z-N) ja Chien, Hronesin
ja Reswickin (CHR) askelvastemenetelmällä sekä Lambda-menetelmällä. Ziegler-Nicholsin
menetelmä on kehitetty jo 1942 ja se on laajasti käytetty alkuperäisessä tai modifioiduissa
muodoissa. Chien, Hronesin ja Reswickin menetelmä on muunnos Ziegler-Nicholsin menetelmästä ja se antaa suljetulle systeemille paremmin vaimennetun vasteen. Virittämisessä
voidaan käyttää 0 % tai 20 % ylityksen parametreja. Molemmat menetelmät ovat kehitetty
erityisesti kuormahäiriöiden säätämiseen. (Åström, Hägglund, 1995, 134–136, 149–151.)
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Koska kandidaatintyössä säädin pyritään virittämään niin, että ylitys on maksimissaan 5 %
jatkuvuustilan arvostaan, säätimen alustavaan viritykseen valitaan CHR-menetelmällä 0 %
parametrit. Molempien menetelmien parametrit on esitetty taulukossa 2.1. Taulukon parametri a voidaan laskea vahvistuksen, viiveen sekä aikavakion avulla yhtälöllä
𝑎=

𝐾∙𝐿
𝑇

,

(2.18)

(Adis, Faris, 2006).

Lambda-menetelmällä viritetty säädin tuottaa yleensä erittäin hyvän, tulosignaalia seuraavan
vasteen. Suhteellinen vahvistus voidaan määrittää yhtälöllä
𝑇

𝐾𝑝 = 𝐾∙(𝜆+𝐿),

(2.19)

missä 𝜆 on valittavissa oleva viritysparametri. Viritysparametrin valinta vaikuttaa merkittävästi säätimen käytökseen. Suuri 𝜆 luo stabiilin ja robustin säätimen, joka reagoi hyvin tulosignaalin muutoksiin. Pieni 𝜆 tekee vasteesta nopean ja häiriösietoisen. (Skogested, 2003.)
Kun prosessin parametrit tunnetaan, voidaan viritysparametriksi 𝜆 valita
𝜆 = 𝑇.

(2.20)

Integrointiaika on
𝑇𝑖 = 𝑇.

(2.21)

(Åström, Hägglund, 2006, 186–187.)

Säätörakenne lisätään PI-säätimen virittämisen jälkeen kuvan 2.3. Simulink®-malliin. Järjestelmään lisätään säädin sekä negatiivinen takaisinkytkentä. Säädetylle mallille tehdään
askelkoe, ja säätimen vaikutukset sekä tarkemman virityksen tarve arvioidaan.
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3. KOKEELLINEN MALLINNUS JA SÄÄDÖN VIRITYS
Käyttäen muodostettuja Simulink®-malleja servokäytölle tehtiin askelvastekokeita, joiden
tulosten avulla identifioitiin ensimmäisen kertaluvun viiveellinen siirtofunktio. Lisäksi määritettiin taajuusvaste sinisignaalien avulla. Servokäytölle viritettiin PI-säädin, joka ei aiheuta
ylitystä, ja joka pystyy seuraamaan jatkuvuustilan arvoa ilman merkittävää virhettä. Säätörakenteen suorituskykyä tutkittiin herkkyysfunktion avulla.

Nopeustestillä ohjeen ja kulmanopeuden suhteiden keskiarvoksi mitattiin 5,27 s/rad. Arvo
sijoitettiin kuvan 2.3 Simulink®-malliin saturaatiolohkon eteen kertoimeen 1 skaalaamaan
kulmanopeuden arvot moottorilohkon ohjearvoiksi. Viimeistellyn mallin näytteistysaika 𝑇𝑆
1

2𝜋

on 0.03 s, jolloin kuvan 2.3 mallin kerroin 2 on 0.03 s ∗ 360 °. Testien aikana havaittiin, että
näytteistysajan pienentäminen aiheutti datan siirtoon ongelmia, joita käsitellään tulosten yhteydessä.

3.1

Identifioitu siirtofunktio

Askelvastekokeessa Simulink®-malliin asetettiin syötteeksi askelfunktio, jonka amplitudia
muutettiin mittausten välissä. Askeleen viiveeksi asetettiin 0.09 sekuntia. Mittaus toistettiin
neljällä eri amplitudilla ja jokaisesta mittauksesta otettiin talteen tangenttimenetelmällä systeemin aikavakio, jatkuvuustilan arvo, vahvistus sekä vasteen amplitudi ajan hetkellä 0. Jokaiseen mittaukseen sijoitettiin myös MATLAB®-algoritmilla siirtofunktio ja algoritmin
palauttamat vahvistuksen, aikavakion ja viiveen arvot kirjattiin ylös mittauspöytäkirjaan
(Liite 4). Algoritmin alkuarvauksina käytettiin tangenttimenetelmällä saatuja arvoja K, T, L
ja 𝑦(0).

Molemmilla menetelmillä saaduista tuloksista laskettiin keskiarvot ja muodostettiin siirtofunktiot. Tangenttimenetelmällä ensimmäisen kertaluvun viiveelliseksi siirtofunktioksi saatiin
0.876

𝐺1 (𝑠) = 0.075 𝑠+1 ∙ 𝑒 −0.011𝑠 ,
ja sovitusalgoritmin antamien parametrien avulla

(3.1)
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0.905

𝐺2 (𝑠) = 0.062 𝑠+1 ∙ 𝑒 0.019𝑠 .

(3.2)

Siirtofunktioiden perusteella nähdään, että eri menetelmillä luoduissa malleissa on eroavaisuuksia. Muutetaan siirtofunktiot diskreetteiksi MATLAB®:n c2d-funktiolla. Tangenttimenetelmällä muodostettu siirtofunktio on diskreetissä muodossa
𝐺1𝑑 (𝑧) = 𝑧 −1 ∙

0.196 𝑧+0.09276

,

𝑧−0.6703

(3.3)

ja algoritmilla identifioitu siirtofunktio on diskreetissä muodossa
𝐺2𝑑 (𝑧) = 𝑧 −1 ∙

0.1532 𝑧+0.194
𝑧−0.6164

.

(3.4)

Diskreetit siirtofunktiot piirretään kuvaan 3.1 askelkokeen mittauspisteiden kanssa. Molemmilla menetelmillä muodostetut siirtofunktiot vastaavat hyvin tutkittavan servomoottorin
dynamiikkaa. Kuvaa tarkastelemalla nähdään, kuinka MATLAB®-algoritmin luoma malli
antaa suuremman vahvistuksen verrattuna tangenttimenetelmällä identifioituun siirtofunktioon. On syytä huomauttaa, että siirtofunktiot on identifioitu eri askelkokeiden tunnuslukujen
keskiarvoista, jolloin ne eivät vastaa mittaustuloksia jokaisella askeleen amplitudilla yhtä
hyvin.
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Kuva 3.1.

3.2

Askelkokeen tulokset erisuuruisilla tulosignaaleilla ja identifioidut diskreetit siirtofunktiot.

Servokäytön taajuusvaste

Taajuusvasteen muodostamiseksi robotille annettiin syötteenä siniaaltoja, joiden amplitudi
𝑀𝑖 oli 12 rad/s. Siniaallon taajuutta muutettiin jokaisella mittauksella ja tutkittu taajuuskaista
oli 0,05 rad/s – 20 rad/s. Suuremmilla taajuuksilla sinisignaali ei ollut käytetyn näytteistystaajuuden vuoksi enää käyttökelpoinen, koska sen muoto ei vastannut signaalille annettuja
parametrejä. Taajuusvasteen mittauksien tulokset on esitetty liitteessä 2. Mittaustuloksista
voidaan robotille hahmotella taajuusvaste Boden diagrammina, joka on esitetty kuvassa 3.2.
Samaan kuvaajaan piirretään identifioitujen diskreettien siirtofunktioiden 𝐺1𝑑 (𝑧) ja 𝐺2𝑑 (𝑧)
taajuusvasteet. Diagrammista nähdään, että molempien siirtofunktioiden taajuusvasteet vastaavat hyvin suoritetun taajuusvastekokeen tuloksia. Kuitenkin MATLAB®-algoritmilla
identifioitu siirtofunktion 𝐺2𝑑 (𝑧) taajuusvasteen vahvistus ja vaihesiirto erityisesti korkeilla
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taajuuksilla vastaa kokeellisesti saatuja arvoja tarkemmin. Tulosten perusteella algoritmilla
muodostettu siirtofunktio 𝐺2 (𝑠) voidaan validoida tutkittavan systeemin malliksi.
Bode diagrammi

Kuva 3.2.

3.3

Taajuusvastekoe ja identifioidut diskreetit siirtofunktiot.

Säädön viritys ja analysointi

Systeemin säätö suunnitellaan askelkokeesta saatujen tulosten perusteella. Säätimen toimintaa analysoidaan kokeellisesti sekä identifioidun mallin avulla MATLAB®-ympäristössä.
Analysoidaan ensin säätimen vaikutusta suljetussa systeemissä, jossa siirtofunktio 𝐺(𝑠) kuvaa avointa systeemiä. Siirtofunktio suljetulle systeemille, jossa on negatiivinen takaisinkytkentä ja säädin C(s), voidaan muodostaa yhtälöllä
𝐶(𝑠)∙𝐺(𝑠)

𝐺𝑓𝑏 (𝑠) = 1+𝐶(𝑠)∙𝐺(𝑠),

(3.5)

jossa 𝐺𝑓𝑏 (𝑠) on suljetun systeemin siirtofunktio (Franklin et al., 2015, 203). Suljetun systeemin siirtofunktion avulla voidaan tutkia säädön vaikutusta. Säädetyn systeemin Simulink®malli on esitetty kuvassa 3.3.
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Kuva 3.3.

Säädetyn systeemin Simulink®-malli.

Systeemille viritetään PI-säädin sekä askelvastekokeen tuloksista tangenttimenetelmällä
saatujen parametrien että MATLAB®-algoritmin palauttamien tunnuslukujen avulla. Eri parametrien avulla viritettyjen PI-säätimien vaikutusta servomoottorin käyttäytymiseen voidaan tutkia tekemällä suljetulle systeemille askelvastekoe. Mittauksesta saatua dataa verrataan suljetun systeemin siirtofunktioon (3.5). Askelkokeessa askeleen amplitudi on 8,7 rad/s,
joka alkaa hetkellä 0 sekuntia. Askelkoe tehdään kaikilla säätimillä ja saatua vastetta verrataan siirtofunktion (3.5) tuottamaan vasteeseen kuvissa 3.4 ja 3.5. ja 3.6. Suljetun systeemin
siirtofunktio muodostetaan algoritmilla identifioidun avoimen systeemin siirtofunktiosta
𝐺2 (𝑠) ja diskretoidaan.
Viritetään säädin ensin tangenttimenetelmillä saatujen parametrien avulla Z-N ja CHR-menetelmillä. Parametrin a keskiarvoksi saatiin tangenttimenetelmällä 0,1475 ja viiveen L keskiarvoksi 0,011 s. PI-säätimen yhtälö Ziegler-Nicholsin menetelmällä on
1

𝐶1 (𝑠) = 6.102 ∙ (1 + 0.033∙𝑠),

(3.6)

ja Chien, Hronesin ja Reswickin menetelmällä
1

𝐶2 (𝑠) = 4.068 ∙ (1 + 0.044∙𝑠).

(3.7)
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Kuva 3.4.

Tangenttimetelmän parametrein PI-säädetyn järjestelmän askelvaste. Vasemmalla säätimen
viritys on Ziegler-Nicholsin menetelmällä ja oikealla Chien, Hronesin ja Reswickin menetelmällä.

Tutkitaan, kuinka algoritmin parametrien käyttäminen virityksessä vaikuttaa systeemin
käyttäytymiseen. Algoritmin askelkokeesta palauttamien tuloksien perusteella parametrin a
keskiarvo on 0,2691 ja viiveen keskiarvo 0,019 s. PI-säätimen yhtälö Ziegler-Nicholsin menetelmällä on
1

𝐶3 (𝑠) = 3.344 ∙ (1 + 0.057∙𝑠),

(3.8)

ja Chien, Hronesin ja Reswickin menetelmällä
1

𝐶4 (𝑠) = 2.230 ∙ (1 + 0.076∙𝑠).

(3.9)
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Kuva 3.5.

Algoritmin palauttamien tunnuslukujen mukaan PI-säädetyn järjestelmän askelvaste. Vasemmalla säätimen viritys on Ziegler-Nicholsin menetelmällä ja oikealla Chien, Hronesin ja Reswickin menetelmällä.

Eri säätimien ominaisuuksia tarkastelemalla huomataan, että kuvassa 3.4 tangenttimenetelmällä viritetyt säätimet tekevät suljetusta systeemistä epästabiilin riippumatta käytetystä
viritysmenetelmästä. Säätimet on viritetty aikajatkuvan mallin pohjalta, joka ei vastaa täysin diskreettiä järjestelmää. Lisäksi teorian mukaan erityisesti Z-N -menetelmä tuottaa aggressiivisen säätimen. Kuvaa 3.5 tarkastelemalla huomataan, että algoritmin palauttamien
tunnuslukujen perusteella viritetyt säätimet sen sijaan ovat stabiileja. Ziegler-Nicholsin
menetelmällä viritetty säädin aiheuttaa suljettuun systeemiin huomattavaa värähtelyä
Chien, Rhonesin ja Reswickin menetelmällä viritetty säätimen tuottaessa huomattavasti paremman viritystuloksen. Säädetyn systeemin vaste seuraa ohjearvoa ilman merkittävää jatkuvuustilan virhettä, mutta kokeellisen vasteen ylitys on huomattavat 42,5 % jatkuvuustilan arvostaan. Käytetty näytteistysaika on pitkä ja näin ollen rajoittaa säätimien diskretoimista ja suorituskykyä prosessin ollessa nopea.

Lambda-menetelmän säädin viritetään sekä tangenttimenetelmän parametrien sekä algoritmin palauttamien parametrien avulla. Tangenttimenetelmällä saatujen arvojen perusteella
PI-säätimen yhtälö, kun 𝜆 = 0.064, on
𝐶5 (𝑠) = 0.974 ∙ (1 +

1
).
0.064 ∙ 𝑠

(3.10)

Algoritmin palauttamien arvojen perusteella saadaan 𝜆 = 0.062, jolloin säätimen yhtälö on
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1

𝐶6 (𝑠) = 0,846 ∙ (1 + 0,062∙𝑠).

Kuva 3.6.

(3.11)

Lambda-menetelmän mukaan säädetyn järjestelmän askelvaste. Vasemmanpuoleinen säädin
on viritetty tangenttimenetelmän parametrein ja oikeanpuoleinen algoritmin parametrein.

Kuvan 3.6 perusteella lambda-menetelmällä viritetty säädin tuottaa parhaimman viritystuloksen. Kuten Z-N ja CHR-menetelmillä viritettyjen säätimien tapauksessa, algoritmin palauttamien tunnuslukujen pohjalta viritetty säädin on toiminnaltaan rauhallisempi, aiheuttaen vähemmän ylitystä ja värähtelyä systeemiin. Lambda-menetelmällä viritetyn säätimen
aiheuttama nousuaika on pidempi kuin muilla menetelmillä viritetyissä säätimissä, erityisesti
algoritmin pohjalta tehdyn virityksen tapauksessa. Oikeanpuoleista kuvaajaa tutkimalla nähdään, että sekä siirtofunktion avulla simuloitu vaste että robotin todellinen vaste seuraavat
erinomaisesti annettua ohjearvoa 8,7 rad/s. Kuitenkin, vasteen huppuarvo on 9,3 rad/s, mikä
vastaa noin 7 % ylitystä. Kasvattamalla lambdan arvoa säädöstä saadaan reagoimaan tarkemmin tulosignaalin muutoksiin. Parametrin arvoa kasvatettiin hitaasti arvoon 𝜆 = 0,08,
kunnes ylitys saatiin poistettua. Lopullisen virityksen vaste on esitetty kuvassa 3.7 ja PIsäätimen yhtälö on
1

𝐶7 (𝑠) = 0.692 ∙ (1 + 0.062∙𝑠).

(3.12)
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Kuva 3.7.

Systeemin askelvaste, kun viritysparametrin lambda on kasvatettu kokeellisesti arvoon 0,08.

Eri säätimien suuret ylitykset ja värähtely johtuvat osittain liian pienestä nousuajan ja näytteistysajan suhteesta. Menetelmien välillä on eroavaisuuksia, mutta liian suuren näytteistysajan takia informaatiota häviää, jolloin säätötulos heikkenee. Nousuajan ja näytteistysajan
suhde kannattaa olla noin 4–10, mikä vastaa nousuajan aikana otettujen näytteiden määrää.
(Aalto Yliopisto.) Algoritmin parametrein CHR-menetelmällä viritetyllä säätimellä nousuajan aikana on otettu kaksi näytettä ja pienen ylityksen aiheuttaneella lambda-menetelmällä kolme näytettä. Lopullisen virityksen tuottamassa vasteessa nousuajan aikana on
otettu neljä näytettä, mikä on vielä suhteellisen vähän näytteitä. Haluttu järjestelmän dynamiikka kuitenkin toteutuu.
3.3.1 Integraattorin windup
Koska järjestelmällä on fyysisiä rajoitteita, kuten moottorin maksiminopeus, on mahdollista,
että säätimestä tuleva ohjesuure saavuttaa järjestelmän rajat. Tällöin järjestelmä saturoituu,
ja koska syötteen ja takaisinkytkennän välillä on jatkuvasti eroa, integraattorin arvo jatkaa
kasvamistaan. Kun ero ohjeen ja takaisinkytkennän välillä poistuu, integraattorilla voi kestää
kauan, että sen arvo palautuu järjestelmän hyväksymälle tasolle. Ominaisuudesta käytetään
termiä integraattorin windup. (Åström, Hägglund, 1995, 80–81.)
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Tutkitun robotin tapauksessa käyttäytyminen on esitetty kuvassa 3.8. Kokeessa robotille annettiin syötteenä kulmanopeus 20 rad/s, joka on hieman sen toiminta-alueen yläpuolella. Kuvasta nähdään, kuinka moottorin saavuttaessa maksiminopeutensa integraattorin arvo jatkaa
kasvamistaan. Kun syötteen arvoa lasketaan, vasteella kestää puoli sekuntia reagoida muutokseen integraattorin korkean arvon vuoksi. Ongelmaa voisi pyrkiä ratkaisemaan muuttamalla PI-säätimen rakennetta lisäämällä siihen antiwindup-rakenteen, joka nollaa integraattorin arvon.

Kuva 3.8.

Integraattorin windup säädetyssä robotissa. Ylemmässä kuvaajassa on esitetty syöte ja robotin
vaste. Alemmassa kuvaajassa on PI-säätimen servomoottorille syöttämä ohjesignaali.

3.4

Systeemin herkkyys

Säädetyn järjestelmän herkkyyttä siinä esiintyville muutoksille voidaan tutkia herkkyysfunktion avulla. Herkkyysfunktion hyödyntämiseksi täytyy tietää taajuuskaista eli taajuusale, jolla systeemi toimii toivotusti. Taajuuskaista 𝜔𝑏𝑤 on alue taajuuksia, joilla vahvistus on suurempi kuin

1

, eli -3 dB referenssiarvostaan. Kyseinen määritelmä taajuuskaistalle

√2

on toimiva systeemin käyttäytyessä alipäästösuotimen tavoin. (Franklin et al., 2015, 336.)

Takaisinkytketyn systeemin (3.5) 3 dB kaistanleveys voidaan määrittää sen komplementaarisesta herkkyysfunktiosta, joka on esitetty kuvassa 3.9. Takaisinkytketyn systeemin siirtofunktio on määritetty, kun avoimen systeemin siirtofunktio on 𝐺2 (𝑠) ja PI-säätimen siirtofunktio on 𝐶7 (𝑠). Referenssiarvona käytetään jatkuvuustilan arvoa 0 dB, jolloin 3 dB vaimeneminen tapahtuu taajuudella 21,1 rad/s, joka on systeemin kaistanleveys 𝜔𝑏𝑤 . Systeemi
ei vaimene merkittävästi määritetyllä taajuuskaistalla.
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Kuva 3.9.

Takaisinkytketyn systeemin komplementaarinen herkkyysfunktio.

Kun taajuuskaista tiedetään, voidaan herkkyysfunktiota hyödyntää systeemin dynamiikan
analysoimiseen. Systeemin herkkyysfunktio 𝑆(𝑠) on
𝑆(𝑠) =

1
1+𝐶(𝑠)∗𝐺(𝑠)

.

(3.13)

Herkkyysfunktio kuvaa sitä, kuinka paljon säädin reagoi systeemissä tapahtuviin muutoksiin
avoimeen systeemiin verrattuna. (Franklin et al., 2015, 336.) Herkkyysfunktion ominaisuuksia voidaan tutkia tarkastelemalla sen vahvistusta ja siten tehdä päätelmiä takaisinkytketyn
järjestelmän dynamiikasta. Kuvasta 3.10 nähdään, kuinka systeemin säädin vaimentaa systeemissä tapahtuvaa muutosta melkein koko määritetyn taajuuskaistan alueella, minkä
vuoksi systeemi ei ole herkkä siinä tapahtuville muutoksille. Kuitenkin taajuuskaistan lopussa ja heti sen ulkopuolelle siirryttäessä systeemi ei enää vaimenna muutoksia, vaan päinvastoin vahvistaa niitä. Herkkyysfunktion suurin herkkyys 3,2 dB saavutetaan taajuudella
26 rad/s.
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Kuva 3.10.

3.5

Säädetyn systeemin herkkyysfunktion vahvistus.

Tutkimuksen ongelmat ja rajoitteet

Kokeellisen tutkimuksen aikana havaittiin muutamia ongelmakohtia. Kuvan 3.11 alempi kuvaaja kuvaa moottorin kulmanopeutta, kun ohjeena on sinisignaali ja vastaavasti ylempi kuvaaja on moottorille annettu ohje. Tilanteessa kaikkien lohkojen näytteistysaika 𝑇𝑠 on 0,01
sekuntia. Kuvatussa tilanteessa datan lähetys EV3™-ohjaimesta tietokoneelle on häiriintynyt, jolloin osa datapisteistä jää puuttumaan. Kuvasta havaitaan, että tällöin Simulink® piirtää kahden pisteen välille viivan. Ongelmia syntyi myös työssä käytetyllä näytteistysajalla
0,03 s. Kuitenkin, koska ongelmia oli huomattavasti harvemmin, epäonnistuneet identifiointikokeet oli mahdollista suorittaa uudestaan. Huolimatta kuvaajan virheestä, moottorin käyttäytyminen vastasi hyvin sinisignaalisyötettä.
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Kuva 3.11.

Ongelma datan tallennuksessa pienemmällä näytteistysajalla.

Identifioitu siirtofunktiot 𝐺1 (𝑠) ja 𝐺2 (𝑠) esittää hyvin järjestelmän dynamiikkaa. Eroavaisuuksia siirtofunktioiden ja robotin käyttäytymisen välillä aiheuttavat robotin epälineaarisuus ja epäideaalisuus sekä virheet mittauksissa. Tutkimuksessa tehtiin oletus, että mallin
käyttäytyminen on lineaarista, kun ohjesignaali on välillä [-100, 100]. Tarkastelemalla nopeustestin tuloksia (Liite 1.) on helppo huomata, ettei systeemi käyttäydy täysin lineaarisesti.
Ohjearvoa kasvattaessa moottorin kulmanopeus ei kasvanut samassa suhteessa. Epälineaarisuus voi johtua moottorin ja ohjainyksikön epäideaalisuudesta, mutta myös käytetystä
näytteistysajasta ja kulma-anturin tarkkuudesta Koska kulma-anturi mittaa kiertymää ainoastaan asteen tarkkuudella, tuloksissa on virhettä vajaaksi jääneiden asteiden vuoksi. Käytetty näytteistysaika on pitkä erityisesti taajuusvastekokeen korkeilla taajuuksilla.
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4. YHTEENVETO
LEGO®-servomoottorille, johon on kytketty kaksi rengasta, muodostettiin Simulink®malli, jonka avulla sille suoritettiin taajuusvaste- sekä askelvastekoe. Askelvastekokeen tuloksista servomoottorille identifioitiin kaksi siirtofunktiota, toinen tangenttimenetelmällä ja
toinen hyödyntäen MATLAB®-algoritmia. Vertaamalla muodostettujen siirtofunktioiden
askelvastetta kokeelliseen askelvasteeseen havaittiin, että molemmat siirtofunktiot vastaavat
hyvin systeemin dynamiikkaa. Lisäksi systeemille muodostettiin kokeellisesti taajuusvaste
sinisignaalien avulla ja saatua taajuusvastetta verrattiin identifioituihin siirtofunktioihin.
Säädön virittämiseen valittiin MATLAB®-algoritmilla identifioitu siirtofunktio 𝐺2 (𝑠),
koska sen taajuusvaste on hyvin yhtenäinen kokeellisesti määritetyn taajuusvasteen kanssa.

Askelvastekokeen tuloksista mitattujen parametrien avulla mallille viritettiin PI-säädin Ziegler-Nicholsin, Chien, Hronesin ja Reswickin ja Lambda-menetelmillä. Tangenttimenetelmän
perusteella viritetyt säätimet tekivät systeemistä epästabiilin sekä Z-N että CHR-menetelmällä. Samoilla menetelmillä viritetyt säätimet toimivat stabiilisti, mutta aiheuttivat suurta
värähtelyä systeemiin algoritmin parametrein viritettynä. Paras viritystulos aikatasossa saatiin Lambda-menetelmällä sen aiheuttaessa ainoastaan pientä ylitystä ja seuratessa hyvin jatkuvuustilan ohjearvoa. Algoritmin parametrein Lambda-menetelmällä viritettyä säädintä viritettiin vielä kokeellisesti, jotta ylitys saatiin poistettua lopullisesta säätimestä. Viritystulosten aggressiivisuus johtui käytettyjen viritysmenetelmien lisäksi siitä, että diskreettiä järjestelmää pyrittiin virittämään aikajatkuvan mallin avulla näytteistysajan ollessa liian pitkä.

Huolimatta mittauksen epätarkkuuksista ja näytteistysajasta, tarkasteltavalle systeemille saatiin muodostettua sen dynamiikkaa kuvaava siirtofunktio. Muodostettua Simulink®-mallia
voidaan käyttää säätötekniikan opetusvälineenä yhdessä servomoottorin kanssa. Opetuksessa voidaan esittää esimerkiksi tämän tutkimuksen tapaan taajuusvasteen muodostuminen,
siirtofunktion identifiointi sekä säätimen virittäminen erilaisilla viritysmenetelmillä.

Kandidaatintyössä mallin PI-säädin on viritetty kolmella eri menetelmällä, mutta kuormavirheiden vaikutusta systeemiin ei tutkittu. Parhaan mahdollisen virityksen saavuttamiseksi
viritystä täytyisi analysoida pidemmälle tai muita menetelmiä kokeilla. Systeemin nousuajan
ja näytteistysajan suhde on pieni, joten paremman dynamiikan voisi saada kasvattamalla
nousuaikaa. Lisäksi säätimeen voisi lisätä derivoivan osan.
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LIITTEET

Liite 1.

Nopeustesti, mittauspöytäkirja

Mitatut kulmanopeudet eri ohjeen arvoilla. Suhdeluku ilmoittaa ohjeen ja kulmanopeuden
suhteen.
Ohje
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Kulmanopeus (rad/s) Suhde (s/rad)
2.327
4.297378599
4.072
4.911591356
5.818
5.156411138
7.563
5.288906519
9.308
5.371723249
11.05
5.429864253
12.8
5.46875
14.54
5.502063274
16.29
5.524861878
17.45
5.730659026
Keskiarvo

5.268220929

Liite 2.

Taajuusvastekoe, mittauspöytäkirja

Syötteenä annettavan siniaallon amplitudi 𝑀𝑖 on jokaisella mittauksella 12 rad/s ja sen vaihekulma 𝜙𝑖 on 0. Amplitudisuhde lasketaan yhtälöllä 2.8 ja vasteen vaihe-ero yhtälöllä 2.9.
Siniaallon

Vasteen

Amplitu-

Vahvis-

Vasteen

Vasteen

amplitudi

disuhde

tus K

vaihe-ero

vaihe-ero

𝑀𝑜 (rad/s)

M

(dB)

𝜙 (rad)

𝜙 (astetta)

0,05

11,64

0.97

-0.26

-210

0,011

0.60

0,1

11,64

0.97

-0.26

-90

0,009

0.52

0,5

11,05

0.92083

-0.72

47

-0,024

-1.35

1

11,05

0.92083

-0.72

39

-0,039

-2.23

3

10.47

0.8725

-1.18

62

-0,186

-10.66

5

9,89

0.82417

-1.68

77

-0,385

-22.06

7,5

9,89

0.82417

-1.68

83

-0,623

-35.67

10

9,3

0.775

-2.21

88

-0,88

-50.42

12,5

8,73

0.7275

-2.76

85

-1,063

-60.88

15

8,15

0.67917

-3.36

84

-1,26

-72.19

17,5

7,56

0.63

-4.01

78

-1,365

-78.21

20

6,98

0.58167

-4.71

78

-1,56

-89.38

kulmataajuus 𝜔
(rad/s)

𝑡𝑖 − 𝑡𝑜
(ms)

Liite 3.

MATLAB®-algoritmi ensimmäisen kertaluokan siirtofunktion identifioimiseksi

f=@(a,t) a(1)*(1-exp((-t+a(3))/a(2)))…
.*heaviside(t-a(3))+a(4)*exp(-t/a(2));
[a,resnorm] = lsqcurvefit(f,[K, T, L, y0],aika,vaste);
K_identif = a(1);
T_identif = a(2);
L_identif = a(3);

Liite 4.

Askelvastekoe, Mittauspöytäkirja

Taulukko 1. Tangenttimenetelmällä määritetyt parametrit

Kulmanopeuden oh-

Aikava-

Jatkuvuustilan

Vahvis-

Viive

jearvo 𝜔𝑚 (rad/s)

kio T

arvo (rad/s)

tus K

L

1

4,4

0,061

4,072

0,925

0,011

0,1668

2

8,7

0,066

7,563

0,869

0,011

0,1448

3

13,1

0,068

11,05

0,844

0,011

0,1365

4

17,5

0,061

15,13

0,865

0,010

0,1418

0,876

0,011

Mittaus

a

0,1475

Kes-

0,064

kiarvo:

Taulukko 2. MATLAB®-algoritmilla määritetyt parametrit

Kulmanopeuden oh-

Aikava-

Jatkuvuustilan

Vahvis-

Viive

jearvo 𝜔𝑚 (rad/s)

kio T

arvo (rad/s)

tus K

L

1

4,4

0,063

4,21

0,957

0,014

0,2127

2

8,7

0,057

7,75

0,892

0,02

0,3130

3

13,1

0,060

11,48

0,876

0,02

0,2920

4

17,5

0,068

15,40

0,880

0,02

0,2588

0,905

0,019

Mittaus

Keskiarvo:

0,062

a

0,2691

