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IZVLEČEK 

Diplomsko delo opisuje in predstavlja praktično izobraževanje na podlagi dostopnih 

modelnih naprav za poučevanje avtomatskega vodenja. V ta namen smo izoblikovali 

nekaj primerov vodenja, da lahko v praksi in na konkretnih primerih predstavimo 

postopke modeliranja in načrtovanja, do izvedb diagramov poteka in programiranja, 

ter končno preizkus delovanja naprav. Stremeli smo k nazornemu prikazovanju 

načrtovanja in uporabe vodenja ter izvedb programov, ki jih lahko uporabimo kot 

primere za poučevanje. Opisujemo šest različnih uporab modelnih naprav, ki jih 

uvrščamo v dva velika sklopa avtomatskega vodenja, to sta sekvenčno in zvezno 

vodenje procesov. Izoblikovani primeri iz vodenja nudijo podroben pogled v 

nekatere avtomatsko vodene procese in lahko pripomorejo k razumevanju 

računalniškega vodenja in digitalne simulacije. Mislimo, da so dobro oblikovani 

praktični primeri in možnost samostojnega dela s preizkusom rezultatov tisto, kar pri 

študentih vzbudi zanimanje za tekočo snov pri predavanjih in s tem bistveno prispeva 

k priljubljenosti študijskega predmeta, in ne nazadnje boljše razumevanje obdelane 

tematike.  

ABSTRACT 

Development of hands-on-experiment based learning on the basis of accessible 

model devices for automatic control course is described in the thesis. Some control 

case studies were developed for this purpose, therefore the procedures of modelling 

and control design via implementation of flow charts and programming and finally 

performance test can be pursued in practice on concrete devices. Evident 

demonstration of control design and the implementation of control programmes 

which can be used for teaching were envisaged. Six different uses of test rigs which 

were classified in two big domains of automatic control (sequential and continuous 

control) are presented in the thesis. Control case studies offer an insight into some 

automatic control processes and can contribute to the understanding of computer 

control and digital simulation. Well – designed practical case studies and the 

possibility of autonomous work with the possibility of results testing will increase 

students’ interest in the lectured topic and will relevantly add to the popularity of the 

course and, last but not least, help with the comprehension of control theory.     
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1 UVOD 

1.1 Namen diplomske naloge 

Avtomatizacija je področje tehnike, ki zahteva precej predznanja iz naravoslovja in 

tehnike. Pri njenem poučevanju se lahko pojavijo težave pri razumevanju samih 

osnov avtomatskega vodenja, kakor tudi pri srečevanju z bolj kompliciranimi 

primeri. Prav zaradi zahtevnosti in težav v razumevanju tematike iz računalniškega 

vodenja procesov smo želeli študentom enostavno in dovolj učinkovito prikazati 

primere avtomatizacije. Stremeli smo k temu, da bi na osnovi izoblikovanih 

modelnih naprav, ki predstavljajo procese iz vsakodnevnega življenja, bodisi doma 

ali v določeni organizaciji, z boljšo predstavitvijo principov avtomatskega vodenja 

poglobili razumevanje študentov in zanimanje za to tematiko. 

Namen diplomske naloge je predstavitev konceptov avtomatskega vodenja (kako 

deluje avtomatsko vodenje, kje se lahko uporablja in s kakšnim namenom) na 

modelnih napravah. Naredili bomo popolno dokumentacijo o tem, kako sestaviti 

modelno napravo, da bo delovala v okviru možnosti, sestavili bomo opozorila in 

napotke v primeru morebitnih zapletov ter navodila za programiranje in priključitev. 

Namen dokumentacije bo, da uporabniki s hitro implementacijo naprav in malo truda 

sestavijo podoben primer vodenja, kot ga bomo mi. S programiranjem naprave in 

prenosa programa v krmilnik lahko študenti opravijo preizkus, na podlagi katerega 

ocenijo kvaliteto opravljenega dela. Naš namen je bil, da bi se v okviru vaj pri 

predmetu Projektiranje in avtomatizacija tehnoloških sistemov študenti lahko naučili 

na praktičnem primeru, kako sestavijo pravilno oblikovan program v obliki diagrama 

poteka, ga prenesejo v ustrezno programsko opremo ter tako sami izoblikujejo 

program za avtomatsko vodenje. Želeli smo tudi, da bi za nekatere modelne naprave 

pred zagonom opravili simulacijske preizkuse, pridobljene rezultate in spoznanja pa 

bi nato uporabili za vodenje le-teh. S takim pristopom bi ustregli celostnemu pristopu 

pri načrtovanju avtomatskega vodenja. Dobra stran tako zastavljenih vaj pa bi bila v 

tem, da se lahko neposredno preveri, ali je programiranje uspešno in kje so morebitne 

napake, ki se izražajo v nepravilnem delovanju celotnega vodenega sistema.  

Prednosti za študente bi bile velike, saj bi se lahko naučili samostojnega dela in 

oblikovanja ustrezne rešitve, ki se lahko preveri v praksi. Menimo, da bi bolj 



 2 

praktično usmerjene vaje spodbudile tudi večje zanimanje za predmet Projektiranje 

in avtomatizacija tehnoloških sistemov in nenazadnje tudi boljše razumevanje snovi.  

1.2 Predstavitev vsebine diplomske naloge 

Projektiranje in avtomatizacija tehnoloških sistemov je obvezen predmet drugega 

letnika smeri Ekonomika in vodenje proizvodnih in tehnoloških sistemov na 

Poslovno-tehniški fakulteti (PTF), Univerze v Novi Gorici. Pri tem predmetu je 

govora o avtomatskem vodenju in vsem drugem, kar je z njim povezano na 

najrazličnejših področjih življenja. Naj za primer navedemo prometno 

semaforizirano signalizacijo v križišču, v domačih gospodinjstvih pa ne moremo 

mimo avtomatsko vodenih naprav, kot so pralni in pomivalni stroj, hladilnik itd.     

Diplomsko delo ima cilj praktično prikazati primere računalniškega vodenja in 

avtomatizacije tehničnih sistemov in procesov. Ponazoriti hočemo osnovne principe 

vodenja ter splošne pristope k načrtovanju in izgradnji sistemov na podlagi dostopnih 

naprav in programskih okolij za avtomatsko vodenje. Osrednji del diplome 

predstavlja ponazoritev osnovnih metod, orodij in gradnikov, ki jih potrebujemo, da 

lahko gradimo sisteme vodenja. V tem okviru je poudarek na teoretičnem in 

eksperimentalnem modeliranju ter simulaciji, na različnih metodah za načrtovanje in 

izvedbo funkcij regulacije in krmiljenja, računalniško podprtem načrtovanju vodenja 

ter na senzorjih, krmilnikih, regulatorjih in programski opremi za vodenje in nadzor. 

Posebno v ta namen so razvite in prikazane naslednje modelne naprave za prikaz 

avtomatskega vodenja: 

a) naprave za poučevanje principov sekvenčnega vodenja:  

• elektronski simulator pralnega stroja proizvajalca Feedback,  

• modelne naprave, sestavljene iz paketa Lego Mindstorms for Schools: 

Sortirnik (modelna naprava za avtomatsko ločevanje raznih predmetov na 

osnovi barvnega odseva), Transporter (modelna naprava, ki zna slediti 

določeni poti in pri tem opravi določeno nalogo, kot je na primer nalaganje 

tovora, nakar se vrne nazaj po isti poti).  
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Za simulator pralnega stroja ter modelne naprave sestavljene iz Lego Mindstorms 

smo izoblikovali naloge, ki temeljijo na pisanju diagramov poteka in pretvorbo le-

tega v program za vodenje ter prenos v krmilnik. 

b) naprave za poučevanje principov zveznega vodenja in zajemanja signalov: 

• naprava za demonstracijo zajemanja signala z uporabo paketa Lego 

Mindstorms, 

• primer iz teoretičnega modeliranja ter načrtovanja regulacije z uporabo 

enosmernega električnega motorja, proizvajalca Quanser. 

Za enosmerni električni motor smo sestavili dve nalogi: eno iz modeliranja, drugo pa 

iz načrtovanja regulacije hitrosti.  

 



 4 

2 AVTOMATSKO VODENJE PROCESOV 

Diplomska naloga opisuje avtomatsko vodenje in iskanje ustreznih rešitev vodenja za 

primere avtomatsko vodenih modelnih naprav. »O avtomatskem vodenju govorimo, 

kadar se procesi izbiranja informacij o stanju sistema in okolice, priprave ukrepov in 

odločanja ter ukrepanja vršijo brez posredovanja človeka.« (Strmčnik, (ur.), 1998, 

str. 36) Naloga ima v glavnem namen omogočiti študentom drugega letnika PTF 

boljše razumevanje predmeta o avtomatskem vodenju in jim hkrati približati predmet 

preko dostopnih modelnih naprav. Pri tem je pomembno prikazati dobre primere in 

izoblikovati dobre naloge iz avtomatskega vodenja ter jih narediti kar se da dostopne 

in hitro ponovljive, da jih lahko študenti ustrezno rešijo sami.  

Naloga torej ima izključno izobraževalne namene, zato torej ne moremo mimo 

dejstva, da je potrebno malo pogledati tudi v teorijo avtomatizacije. Predstaviti je 

potrebno zgodovino avtomatizacije skozi faze njenega razvoja. Opisali bomo, kaj je 

to sistem in kaj proces in kako se jih prikazuje ter katere zakonitosti se uporabljajo 

pri opisovanju le-teh. Povedali bomo, kakšen je namen sistemov za vodenje ter 

kakšne so njihove funkcije. Navedli bomo, iz česa so narejeni in kako ti sistemi 

delujejo, torej kakšni so mehanizmi vodenja ter kakšna je njihova struktura. Šele 

nato, ko poznamo ustrezno teorijo in ozadje celotnega dogajanja, lahko izoblikujemo 

konkretne naloge iz vodenja ter predstavimo izdelavo avtomatsko vodenih modelnih 

naprav in kakšno je pravilno delovanje le-teh.  

2.1 Splošno o nastanku avtomatizacije oziroma računalniškega 

vodenja procesov 

 »Avtomatizacija prispeva v izdatni meri k izboljšanju življenjskega standarda in k 

dvigu kvalitete našega življenja.« (Matko, 1995, str.) Matko tudi ugotavlja (Matko, 

1995), da je razvoj avtomatizacije procesov tesno povezan s štirimi konjunkturnimi 

cikli; ti so: odkritje parnega stroja (J. Watt, leta 1769) ter istočasna mehanizacija 

tkalnega stroja (Cartweight, leta 1784-86), odkritje parne lokomotive (Stephenson, 

leta 1814), odkritje principa elektrodinamike (Siemens, leta 1866) in osnovna znanja 

iz kemijske tehnologije ter odkritje Ottovega (leta 1876) in Dieselovega motorja (leta 

1893-97) ter s tem povezana avtomobilska industrija in predelava nafte. Tem štirim 

ciklom pa strokovnjaki dodajajo še petega z odkritjem tranzistorja (Shockley, leta 
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1948) in temu sledeč hiter razvoj miniaturizacije elektronskih naprav ter informatike. 

Pojav in uporaba digitalnih računalnikov sredi dvajsetega stoletja, pa je avtomatsko 

vodenje vodila k pravemu razcvetu in njegovem pojavljanju na skoraj vseh področjih 

človeške dejavnosti.  

Prvi primer regulatorja je bil uporabljen prav pri parnem stroju, in sicer kot 

centrifugalni regulator. »Avtomatizacija proizvodnih procesov v pravem pomenu te 

besede se je začela intenzivneje razvijati v tridesetih letih 20. stoletja, zelo važno 

prelomnico v razvoju konceptov in uporabe avtomatskih sistemov za vodenje pa je 

predstavljala druga svetovna vojna:« (Strmčnik (ur.), 1998, str. 1). V tem času so 

razvili enostavne elektromehanične regulacijske in krmilne elemente. Vse večje 

potrebe po kvalitetni regulaciji, po avtomatskem zagonu in ustavitvi ter regulaciji na 

konstantno referenčno vrednost, pa so zahtevale stalna izpopolnjevanja in izboljšave 

do razvoja elektronk, transduktorjev in tranzistorskih ojačevalnikov. Končno pa je v 

petdesetih letih konstantni razvoj pripomogel k nastanku elektronskih regulacijskih 

krmilnih elementov za specialna področja. »Z razvojem računalniške tehnologije so 

se sredi šestdesetih let pričeli uporabljati procesni računalniki kot univerzalni 

regulacijski in krmilni sistemi.« (Matko, 1995, str. 2) Od prvotne centralizacije 

regulacijskih in krmilnih funkcij v enem samem računalniku zaradi zmanjševanja 

stroškov so kaj kmalu ugotovili, da je višjo fleksibilnost delovanja in varnost 

obratovanja možno doseči le z decentralizacijo avtomatskih nalog. »Razvoj vezij 

visoke integracije je omogočil razvoj mikroračunalnikov, ki so temeljito spremenili 

strukturo sistemov računalniškega vodenja procesov.« (Matko, 1995, str. 2) 

Mikroračunalniki so bili tako namenjeni izvajanju manjših nalog, kot je vodenje ene 

oz. dveh regulacijskih zank.  »Tako so nastali t.i. kompaktni digitalni regulatorji, ki 

so tako po svojem izgledu, kakor tudi po osnovnih funkcijah ekvivalentni klasičnim 

analognim regulatorjem. Njihova bistvena prednost pa je sposobnost komunikacije, 

ki omogoča njihovo uporabniško prijazno konfiguriranje in parametriranje ter 

povezavo v kompleksne sisteme hierarhičnega vodenja.« (Matko, 1995, str. 3). 

2.2 Sistemi in sistemska teorija 

Izvor besede sistem izhaja iz grščine, pomen te besede pa bi lahko povzeli kot neko 

urejeno tvorbo, ki predstavlja nasprotje naključnosti ali kaosa (Strmčnik, (ur.) 1998). 
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Najbolj splošna definicija pravi, da je sistem množica elementov, ki imajo 

medsebojne relacije in relacije z okoljem. Te relacije pa se izražajo kot neka 

izmenjava snovi, energije in informacije (Strmčnik, (ur.) 1998). Bistvo sistema je, da 

predstavlja več kot vsoto posameznih komponent, to pomeni, da sistem dobi neko 

novo kvaliteto z različnimi povezavami njegovih sestavnih delov ali komponent, ki 

rezultirajo v sinergiji, prav ta sinergija pa predstavlja neko dodano vrednost sistema.  

Beseda proces pa izhaja iz latinske besede »procedere« (napredovati) in pomeni nek 

potek, postopek ali dogajanje. Strmčnik pravi, da tak potek, postopek oz. dogajanje 

povzroči neko spremembo stanja v sistemu, pri tem pa je ključnega pomena čas, 

preko katerega lahko opazimo spremembo stanja.  Če se torej pojavi v sistemu neka 

izmenjava snovi, energije in informacije v različnih časovnih intervalih, lahko 

zaključimo, da znotraj sistema poteka nek proces. »Sistem je torej nek okvir, v 

katerem potekajo procesi ali pa sredstvo, ki omogoča potek procesa. Proces pa je 

vsebina sistema ali njegovo življenje.« (Strmčnik, (ur.) 1998, str. 17) Shematsko je 

proces prikazan na sliki 2.1.      

energija                                                                                                               energija  

snov                                                                                                                         snov 

informacija                                                                                                    informacija  

 

Slika 2.1: Shematski prikaz procesa 

Sistemov in procesov je več vrst, najbolj pa nas v diplomski nalogi zanimajo tehnični 

procesi, ki so skupek soodvisnih potekov v nekem sistemu, ki rezultirajo v 

transformaciji, transportu ali skladiščenju materije, energije ali informacije 

(Strmčnik, (ur.) 1998).  

»Sistemska teorija se torej ukvarja s takšnimi lastnostmi sistemov, ki so skupne za 

vse sisteme. Lastnost sistemov, ki je očitno skupna, je vodenje in ima vsak sistem 

neko obliko vodenja, ki teži k ohranjanju integritete sistema. V tem smislu je vodenje 

torej pogoj za obstoj nekega sistema.« (Strmčnik, (ur.), 1998, str. 25) 

transformacija 
transport 
skladišče 
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Tehnične procese ali sisteme lahko prikazujemo na različne načine, bodisi z uporabo 

grafične podobe (risba, fotografija, maketa, tehnična risba), besednim opisom, 

procesno shemo, matematičnim modelom, bločnim diagramom, entitetnim 

diagramom in diagramom prehajanja stanj. Pri predstavitvah v diplomski nalogi pa je 

v glavnem uporabljena metoda prikazovanja z bločnimi diagrami ter matematičnimi 

modeli. Strmčnik pravi, da pri matematičnem modelu prikažemo dogajanje v procesu 

z enačbami, ki opisujejo medsebojno odvisnost pomembnih procesnih veličin, bločni 

diagram pa je močno posplošena shema sistema, ki večinoma temelji prav na 

matematičnih modelih komponent, ki jih povezujemo v sistem (Strmčnik, (ur.), 

1998). Bločni diagram je zgrajen iz blokov, usmerjenih povezav, sumacijskih točk in 

razcepišč ter kot celota tvori nek matematični sistem. 

2.3 Vodenje 

Diplomska naloga predstavlja predvsem dinamične sisteme, torej sisteme z 

notranjimi procesi (aktivnostmi), pri katerih je sedanje stanje odvisno od preteklih 

stanj. Po Strmčniku (Strmčnik, 1998) lahko torej povzamemo definicijo vodenja: 

»Vodenje je proces, s katerim vplivamo na delovanje (obnašanje) sistema z 

namenom, da dosežemo nek zastavljeni cilj.« (Strmčnik, (ur.), 1998, str. 25) Z drugo 

besedo bi lahko vodenje poimenovali kot avtomatska regulacija. Vsak sistem vodenja 

lahko ponazorimo z blokom, kot ga prikazuje slika 2.2. 

 

     Želena ali                 Vhod                                              Izhod            Regulirana ali  
     referenčna                                                                                            krmiljena  
     veličina                      r(t)                              c(t)              veličina 
 

 

Slika 2.2: Shematski prikaz sistema vodenja 

Izhodu sistema pravimo glede na vrsto sistema regulirana ali krmiljena veličina, 

vhodu pa želena ali referenčna veličina. Zahteva sistema vodenja je ta, da se 

regulirana ali krmiljena veličina čim bolj ujema z referenčno oziroma želeno veličino 

ne glede na motnje, ki vplivajo na sistem vodenja.  

       
      Sistem 

vodenja 
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Poznamo dva principa vodenja, to sta odprtozančno ter zaprtozančno vodenje. Pri 

prvem gre za princip vodenja, pri katerem dejansko ne preverjamo, če se sistem 

obnaša tako kot smo predvideli. Torej tak sistem, kot ga prikazuje slika 2.3, nima 

povratne zanke, s katero bi krmilnik sistema dobil povratno informacijo, na osnovi 

katere bi vplival na krmiljeno veličino. Zupančič pravi, da: »V tem primeru referenca 

r(t) (referenčna veličina, želena veličina) deluje na krmilnik, ki s pomočjo veličine 

u(t) zagotavlja, da je izhod procesa oz. krmiljena veličina v določeni korelaciji z 

referenčno veličino.« (Zupančič, 1992, str. 2) 

     Referenca                     Krmilna       Krmiljena 
                            veličina      veličina           
 
  r(t)            u(t)          c(t) 
 

 

Slika 2.3: Bločni diagram odprtozančnega vodenja 

Na drugi strani pa je zaprtozančni sistem vodenja, kot ga prikazuje slika 2.4 tak, da 

ima povratno zanko iz izhodne proti vhodni ali referenčni veličini. Bistvo tega 

sistema pravi Strmčnik je v zagotavljanju, da se informacija o dejanskem stanju 

sistema (informacija izhoda) primerja z informacijo o želenem stanju sistema 

(informacija vhoda), razlika pa povzroči akcijo, ki popravlja dejansko stanje 

(Strmčnik, (ur), 1998).  Zupančič tu dodaja, da če želimo dobiti točnejšo regulirano 

veličino c(t), jo moramo primerjati z referenco r(t), regulator pa definira ustrezno 

regulirano veličino na osnovi napake tako, da ta zmanjšuje napako (Zupančič, 1992).  

Referenca    Napaka     Regulirna    Regulirana   
veličina    veličina 

  r(t)         e(t)         u(t)            c(t) 
                                                                                                                           • 

 

 

Slika 2.4: Bločni diagram zaprtozančnega regulacijskega sistema 

Krmilnik Proces 

Regulator Proces 



 9 

2.3.1  Namen sistemov za vodenje 

Zakaj sistemi za vodenje sploh so? Strmčnik pravi, da lahko na namen sistemov za 

vodenje gledamo na dva načina.  Prvi je ta, da: »pomagajo človeku voditi procese ali 

pa ga pri tem celo nadomeščajo, drugi pa izhaja iz dejstva, da je sistem za vodenje 

vedno komponenta celotnega sistema. To pomeni, da njegov namen ni neposredno 

povezan z neko človekovo potrebo, ampak posredno, preko realizacije procesa, ki ga 

vodimo.« (Strmčnik, (ur.), 1998, str. 78) Iz povedanega lahko izluščimo bistvo, da je 

namen sistema za vodenje omogočanje delovanja in izpopolnjevanje namena 

osnovnega sistema oziroma omogočanje obvladovanja in učinkovitejšega delovanja 

teh procesov, ki se kaže skozi različne učinke, kot so: povečanje proizvodnje, 

racionalizacija energije, zmanjševanje onesnaževanja okolja, racionalizacija surovin 

in izboljšanje kvalitete. 

2.3.2 Funkcije sistemov za vodenje 

Funkcije sistemov za vodenje povedo, kaj sistemi za vodenje delajo, in opredeljujejo, 

kaj mora sistem za vodenje delati, da bi služil namenu. Velikost in kompleksnost 

procesa pa določata obseg in kompleksnost funkcij sistema za vodenje. Mogoče jih je 

razvrščati na različne načine, najpogostejši pa je tisti način razvrščanja, ki izhaja iz 

zahtevnosti načrtovanja ter izvedbe. Strmčnik prikazuje funkcije v dveh glavnih 

načinih. Prvi način je lasten domeni vodenja in temelji na splošni povratnozančni 

paradigmi. Drugi način pa je lasten domeni uporabe, kjer je vsaka funkcija vodenja 

po eni strani vezana na nek proces, del procesa ali enoto v procesu, po drugi strani pa 

na nek cilj vodenja, ki je povezan s tem procesom, delom procesa ali enoto. 

(Strmčnik, (ur.), 1998) Povedano lahko strnemo in rečemo, da morajo biti funkcije 

oblikovane na tak način, da bo sistem za vodenje zadovoljeval svoj namen, torej da 

bo vodil določen proces.  

2.3.3 Mehanizmi sistemov za vodenje 

Mehanizmi, ki omogočajo realizacijo posameznih funkcij, so lahko raznoliki, 

grupiramo pa jih lahko v mehanizme opazovanja, razmišljanja in odločanja ter v 

mehanizme ukrepanja. Delitev mehanizmov po Strmčniku (Strmčnik, (ur.), 1998): 
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a) Mehanizmi opazovanja:  

• Zajemanje, pretvorba in prenos podatkov. Osnovo tega segmenta 

predstavljajo različni merilni principi, katerih bistvo je pretvorba fizikalne 

(kemijske) veličine v (najpogosteje) električni signal, ki ga je nato mogoče 

nadalje obdelovati in prenašati. Primeri le-teh so: meritev premika, tlaka, 

temperature, pretoka itd. 

• Obdelava podatkov in ugotavljanje stanja procesa, opreme in proizvoda: v 

mislih imamo računalniško obdelavo podatkov, uporabo različnih 

matematičnih modelov ter formul za izračun izpeljanih veličin. 

• Prikazovanje, protokoliranje, arhiviranje in posredovanje podatkov: v tem 

segmentu so prevladujoči mehanizmi, ki se nanašajo na strukturo, 

organizacijo in manipulacijo s podatki. 

b) Mehanizmi razmišljanja in odločanja: primerjava dejanskega in želenega 

obratovanja, priprava ukrepov in odločanje. 

c) Mehanizmi ukrepanja: tu so najpomembnejši principi, ki omogočajo 

pretvorbo informacije o potrebnem ukrepu v ustrezno fizično akcijo, kjer gre 

najpogosteje za pretvorbo električnega signala v ustrezen mehanski premik v 

okviru izvršnega sistema. Najpogosteje so uporabljeni elektrohidravlični, 

elektropnevmatski in elektromotorni mehanizmi. 

2.3.4 Struktura sistemov za vodenje  

Strukturo definiramo iz gradnikov sistema in povezav, torej iz česa je sistem narejen 

in kako je sestavljen. »Struktura predstavlja fizični okvir, v katerem potekajo 

mehanizmi, katerih rezultat so funkcije sistema za vodenje.« (Strmčnik, (ur.), 1998, 

str. 97) Strmčnik pravi, da so sistemi za vodenje sestavljeni iz petih ključnih 

podsistemov; ti so: 

• Merilni sistemi (senzorji), ki predstavljajo čutila sistema za vodenje. Njihova 

funkcija je, da pretvorijo neko fizikalno ali kemijsko veličino v nek 
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(najpogosteje električni) signal. Najpogostejši so merilniki tlaka, premikov, 

temperature itd. 

• Izvršni sistemi (aktuatorji), ki so gradniki, s katerimi je mogoče v procesu 

povzročiti spremembo v pretoku energije ali snovi. Njihova funkcija je, da  

pretvorijo neko informacijo v ustrezno spremembo na procesu. 

• Komunikacijski sistemi, ki predstavljajo sistem za prenos informacij med 

različnimi gradniki v sistemu vodenja in gre pri tem bodisi za komunikacijo 

med stroji oz. napravami samimi ali za komunikacijo med strojem in 

človekom z uporabo raznih vmesnikov, kot je npr. zaslon ali tipkovnica. 

• Računalniške in druge naprave, ki prevzamejo večino funkcij »opazovanja in 

razmišljanja«. Sem spadajo gradniki, kot so programabilni logični krmilniki 

(PLK) za sekvenčno vodenje, regulatorji za regulacijo ter procesni 

računalniški sistemi. 

• Človek, ki še vedno predstavlja ključni del sistema za vodenje procesov in 

lahko občasno prevzame vlogo ostalih štirih navedenih podsistemov. 

2.4 Metode in postopki za izvedbo funkcij vodenja 

Prejšnja poglavja so bila namenjena splošnejšemu pogledu na vodenje, na tem mestu 

pa se bomo osredotočili na bolj specifične pristope in postopke, ki jih uporabljamo 

pri realizaciji mehanizmov posameznih funkcij vodenja. Obdelani sta dve najbolj 

pogosti funkciji vodenja, in sicer sekvenčno vodenje in regulacija. Njima je posvečen 

celoten sklop nadaljnjih poglavij in prav o njih teče največ besede v celotni 

diplomski nalogi. Polovica osrednjega dela diplomske naloge opisuje prav sekvenčno 

vodenje, preostala polovica pa je namenjena regulaciji in zveznemu vodenju. 

Uporabljene modelne naprave za avtomatsko vodenje delujejo na osnovi teh dveh 

principov vodenja, zato je prav, da si ti obliki podrobneje pogledamo. 

2.4.1 Sekvenčno vodenje 

Predstavlja ga predpisano zaporedje delovnih operacij, ki naj se izvršijo namesto 

predpisanih vrednosti posameznih veličin. Cilj sistema za avtomatsko vodenje na tem 
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mestu je zagotavljanje pravilnega zaporedja operacij, od tod tudi ime sekvenčno 

vodenje. »Sekvenčno vodenje je definirano kot vodenje procesa skozi zaporedje 

diskretnih stanj, s čimer dosežemo določen cilj vodenja.« (Strmčnik, (ur.), 1998, str. 

241) Iz definicije je mogoče sklepati, da si pri tej obliki vodenja številne operacije 

sledijo v določenem zaporedju, kjer se naslednja operacija izvrši šele, ko je 

predhodna že končana. Sistem sekvenčnega vodenja je prikazan na sliki 2.5 

(Strmčnik, (ur.), 1998).  

              vhodi krmilnika        izhodi krmilnika 

    ukazi  
operaterja 
 

 

 

 

Slika 2.5: Shema sekvenčnega vodenja 

»Diskretno stanje procesa predstavlja množica stanj vseh operativnih enot procesa. 

To so npr.: končna stikala, tipke, ventili, motorji. Stanja posameznih enot lahko 

zavzamejo le dve vrednosti in jih opisujejo izrazi kot: stikalo S1 je sklenjeno, tipka 

T1 je pritisnjena, ventil V5 je zaprt, motor M2 je vključen itd. Izvajanje določene 

operacije pomeni ustrezno kombinacijo stanj posameznih enot in ustreza enemu ali 

zaporedju več diskretnih stanj.« (Strmčnik, (ur.), 1998, str. 241) Stanje procesa se 

spreminja ob nastopu diskretnih dogodkov, npr. stikalo je pritisnjeno in se sproži nek 

postopek, ki omogoča vrtenje elektromotorja dokler ne doseže neke mejne vrednosti, 

ki jo senzor zazna in izklopi električno napajanje motorju, posledično se motor 

ustavi. Sistem vodenja mora zagotavljati, da si dogodki in stanja sledijo v 

predpisanem zaporedju, s čimer dobimo predpisano zaporedje delovnih operacij in 

predstavljajo nek postopek. Nekatere operacije si sledijo zaporedno ali pa tečejo 

vzporedno.  

Krmilnik 
PLK 

Izvršni 
sistem 

Proces 

Merilni 
sistem 
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Bistvo sistema predstavlja krmilnik, s katerim vodimo proces in zagotavlja pravilno 

zaporedje stanj in dogodkov. »Podatke o stanju procesa dobimo s tipalom podobnimi 

dvovrednostnimi stikali, ki so priključena na vhode krmilnika. Poleg teh so na vhode 

krmilnika priključene tudi tipke in stikala, preko katerih operater nastavlja različne 

načine delovanja.« (Strmčnik, (ur.), 1998, str. 241) Možna je tudi programska 

izvedba ukazov, ki se nato prenesejo v krmilnik in jim krmilnik zna slediti. Izhodi 

krmilnika preko krmilnih signalov prožijo aktuatorje v procesu in omogočajo nastop 

naslednjega dogodka.  

Izvedb krmilnikov je več vrst, dandanes pa se najpogosteje uporabljajo 

programabilni logični krmilniki (PLK), ki so izrinili relejska logična vezja in 

polprevodniška logična vezja, uporabljena v preteklosti.  

»S stališča krmilnika je diskretno stanje procesa množica vrednosti vhodnih in 

izhodnih spremenljivk. Število stanj procesa, ki jih krmilnik lahko zaznava, je 

odvisno od števila vhodno/izhodnih spremenljivk. V primeru, da ima krmilnik tri 

vhodne in tri izhodne spremenljivke, dobimo z ozirom na dve različni vrednosti 

spremenljivke 6426 =  možnih diskretnih stanj. Vendar pa običajno v procesu 

nastopa le nekaj stanj od vseh možnih. Poleg stanj procesa ima lahko krmilnik še 

dodatna notranja stanja. Število teh je odvisno od kompleksnosti vodenja.« 

(Strmčnik, (ur.), 1998, str. 242)  

2.4.2 Regulacije kot zvezno vodenje 

»Regulacija je povratnozančno vodenje procesa, pri katerem vplivamo na proces 

tako, da se veličine, ki jih reguliramo, čim bolj ujemajo z želenimi (referenčnimi) 

veličinami ne glede na motnje, katerim je regulacijski sistem podvržen«  (Strmčnik, 

(ur.), 1998, str. 255) Bločno shemo regulacijskega sistema za zvezno vodenje 

prikazuje slika 2.6, kje sta izvršni in merilni sistem vključena v regulator oz. proces 

in je r(t) referenca, e(t) pogrešek, u(t) je regulirna, y(t) pa regulirana veličina. v(t) 

predstavlja motnjo na vhodu procesa, n(t) predstavlja motnjo na izhodu, medtem ko 

motnja z(t) deluje v procesu samem.  
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                                v(t)                  z(t)               n(t)   

        r(t) = konst    e(t)        c(t) 

 

 

 

Slika 2.6: Bločna shema regulacijskega sistema v prisotnosti motenj 

Poznamo dva načina regulacije, to sta sledilno in regulacijsko delovanje 

regulacijskega sistema za vodenje. Pri prvem je regulacijski sistem načrtovan tako, 

da regulirana veličina sledi referenčni s čim manjšim odstopanjem. Pri načrtovanju 

sledilne regulacije je manj pomembno, kako regulacijski sistem deluje pri morebitnih 

motilnih signalih. Druga metoda pa stremi k temu, da regulacijski sistem odpravlja 

motnje, oziroma da le-te čim manj vplivajo na regulirano veličino. »Če smo načrtali 

sledilni regulator, le-ta optimalno odpravlja tudi motnjo na izhodu (če je iste oblike 

kot referenčni signal), saj r(t) in n(t) delujeta v isti točki regulacijskega sistema. 

Motnja na vhodu procesa pa zahteva regulacijsko delovanje regulacijskega sistema, 

torej drugačen regulator. Dober regulator izdatno zaduši vpliv motnje in ga v čim 

krajšem času izniči. Vendar je ta čas omejen z dinamiko procesa, saj se motnja v(t) 

prenaša na regulirano veličino preko dinamike procesa. Pri načrtovanju 

regulacijskega delovanja je torej manj pomembno, kako regulacijski sistem sledi 

morebitnim spremembam reference.« (Zupančič, 1992, str. 6) 

Regulator Proces 
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3 MODELNE NAPRAVE ZA POUČEVANJE SEKVENČNEGA VODENJA 

3.1 Predstavitev paketa Lego Mindstorms For Schools 

Lego Mindstorms je ena od blagovnih znamk, ki jo družinsko podjetje Lego z 

Danske izdeluje od leta 1998. Izdelek združuje programske kocke z elektro motorji, 

senzorji, navadnimi Lego kockami in Lego Technic deli (kot so zobniki, osi, 

povezave in pnevmatski deli), namenjenimi gradnji robotov in ostalih avtomatskih ali 

interaktivnih sistemov. (Wikipedia, 2006) 

Komercialno je Lego Mindstorms označen kot sistem za izumljanje robotov (angl. 

Robotic Invention System) in se v velikem obsegu uporablja tudi za namene 

izobraževanja robotike in avtomatizacije na šolah in fakultetah širom po svetu. Lego 

je v partnerski povezavi z MIT Media Lab izoblikoval izobraževalno verzijo kock, 

imenovano Lego Mindstorms for Schools, paket pa je dobavljen skupaj z grafičnim 

uporabniškim vmesniškim programom, imenovanim Robolab. 

Lego Mindstorms se lahko uporablja za izgradnjo modela vgrajenega sistema (angl. 

Embedded System) z računalniško podprtimi elektromehanskimi deli. Skoraj vse 

vrste realnih vgrajenih sistemov, od avtomatsko vodenih žerjavov do industrijskih 

robotov, lahko modeliramo z elementi Lego Mindstorms.  

Velika skupnost profesionalcev in amaterjev vseh starosti se preko svetovnega spleta 

povezuje in si deli načrte, programske tehnike in druge ideje, povezane z Lego 

Mindstorms.  

Avgusta 2006 bo podjetje Lego na trg poslalo novo generacijo Lego Mindstorms 

sistema, imenovanega NXT, kjer je novost programska kocka s precej večjim 

potencialom. 

Stremeli smo k temu, da bi bilo poučevanje na podlagi dostopnih naprav kar se da 

učinkovito in zanimivo. S paketom Lego Mindstorms for Schools je možno zelo 

ilustrativno prikazati več kot le osnove sekvenčnega vodenja. V ta namen sta bili 

ustvarjeni dve napravi iz omenjenih kock.  
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Lego Mindstorms je paket Lego kock, ki vsebuje tudi tako imenovano »pametno« 

kocko, ki jo lahko programiramo. Ta posebna kocka ni nič drugega kot krmilnik s 

tremi vhodi in tremi izhodi v obliki večje Lego kocke, imenuje pa se RCX. 

Posebnost kocke RCX je vsebnost avtonomnega Lego mikroračunalnika in možnost 

prenosa programa iz osebnega računalnika v njen notranji spomin. Lahko izvaja 

programske ukaze in prižiga lučke, elektro motorčke ipd. ter razume, kaj senzorji 

zaznavajo,  tako da preko programa pretvori signale in jih spremeni v ukrep.  

Celoten paket Lego kock lahko uporabljamo za učenje avtomatskega vodenja 

procesov. To pomeni, da lahko prikažemo osnovne zakone krmiljenja, kako se 

programirajo ukazi in se seznanjamo z elementi, kot so senzorji, elektromotorji ipd. S 

paketom Lego Mindstorms je možno sestaviti veliko zanimivih naprav, ki jih nato 

sprogramiramo, kako naj se obnašajo. 

Program za vodenje naprav, ki smo jih sestavili, se naredi v programskem okolju 

Robolab in je del paketa Lego Mindstorms. Z njim lahko enostavno sestavljamo 

program avtomatskega vodenja, saj je programiranje olajšano z grafičnim 

vmesnikom na osebnem računalniku. Po končanem programiranju prenesemo 

program v »pametno« kocko oziroma krmilnik in ta izvaja zaporedje ukazov. Če smo 

delo pravilno opravili, se mora naprava obnašati tako, kot smo si zamislili. 

Paket vsebuje vse potrebno za takojšnji pričetek z delom. Sestavljen je iz večjega 

števila kock raznih oblik in velikosti, ki so značilne za standardne pakete Lego. Kar 

ga ločuje od ostalih paketov Lego kock je to, da sta paketu dodana dva 

elektromotorčka, svetlobna dioda, dva senzorja na dotik, dva optična senzorja, šest 

povezovalnih kablov, krmilnik ter programsko orodje Robolab, narejeno na osnovi 

programskega okolja LabView. Po končani namestitvi  programov z digitalnega 

medija lahko zaženemo program, namenjen spoznavanju programskega okolja 

Robolab in učenju programiranja v njem. Bistvo programskega jezika je v 

dokumentaciji (Martha, 2006) lepo predstavljeno v obliki raznih interaktivni vaj, ki 

nas popeljejo od enostavnejših modelov vodenja do kompleksnejših programskih 

ukazov. Predstavljeno je tudi, kako prenesti program iz osebnega računalnika v 

krmilnik preko infra rdečega vmesnika.  

Ključni elementi paketa Lego Mindstorms for Schools so prikazani na sliki 3.1. 
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Slika 3.1: Ključni elementi paketa Lego Mindstorms (Lego Mindstorms for schools, 

2006)  

Po seznanitvi s programom Robolab in osnovni zamisli, kaj želimo sestaviti, 

pričnemo z delom, po principu od ideje do modelne naprave, preko programa in 

njegovega prenosa v krmilnik in končno preizkusa opravljenega dela. Celoten 

postopek je nazorno prikazan na sliki 3.2. 

 

Slika 3.2: Postopek za delo s paketom Lego Mindstorms (Lego Mindstorms for 

schools, 2006)  

Najpomembnejši del vodenja je gotovo program sam, kjer je zapisano zaporedje 

ukazov, ki ustrezajo zamišljeni nalogi. Programsko okolje Robolab je zaradi 
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grafičnega vmesnika prijaznejše za uporabo. Podobno je ostalim programom iz 

operacijskega sistema MS Windows, le da je prilagojeno posebnemu namenu. 

Okence Functions Palette vsebuje elemente, bloke, ki predstavljajo posamezno kocko 

iz paketa ali pa točno določen ukaz, ki ga lahko do določene mere prilagajamo. 

Program deluje po grafičnem principu »povleči in spusti« (angl. Drag & Drop), torej 

ni pisanja vrstičnih ukazov. Blok, ki ga rabimo in ustreza ukazu, enostavno primemo 

ter ga spustimo v delovno površino. Na koncu povežemo bloke med seboj. Potrebna 

orodja najdemo v pomožnem oknu Tools Palette. V primeru, da ni napak v spisani 

programski kodi, lahko na tej stopnji prenesemo program v krmilnik z ukazom Run, 

preko stolpa z infra rdečim oddajnikom, v nasprotnem primeru »čarovnik« opozori 

na določeno pomanjkljivost. To, da lahko prenesemo program v krmilnik, ne pomeni, 

da se bo naprava obnašala kot smo pričakovali, res pa je, da bo delala točno tako kot 

je zapisano v programu. Na sliki 3.3 je prikazano programsko okolje Robolab z 

bistvenimi elementi programa.  

Ukaz Run za prenos programa v krmilnik 
         Okno Functions Paltte z ukazi   

 

Delovna površina kamor prenašamo ukaze                Okno Tools Palette z orodji 

Slika 3.3: Programsko okolje Robolab z opisom ključnih elementov 
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3.2 Modelna naprava »Sortirnik«    

3.2.1 Opis naprave in delovanje  

Sortirnik temelji na ideji ločevanja predmetov različnih svetlosti barvnih elementov.  

V industrijskih procesih je veliko takih primerov kjer avtomatsko vodene naprave  

ločujejo različno obarvane predmete. Vzemimo za primer pivovarno, kjer se  

steklenice za pivo ločujejo po barvi. Recimo, da so steklenice dveh barv, zelene in  

temno rjave. Potrebno je torej te steklenice sortirati, bodisi pred ali po polnitvi.  

Drugi primer takega avtomatiziranega sistema je precej uporaben pri sortiranju  

odpadkov, kjer se ločuje navadne od drugih, posebnih odpadkov. Res, da je za tako  

ločevanje potreben še kak drug senzor poleg optičnega senzorja, vendar smo se glede 

na zmožnosti Lego Mindstorms kock omejili le na ločevanje svetlosti barv. Tako je 

torej nastala ideja za Sortirnik, sestavljen iz tekočega traku, ki vodi kocke do optičnih 

senzorjev, nakar poseben mehanizem potisne kocko bodisi v levo ali v desno,  

odvisno seveda od svetlosti barve kocke.  

Program vodenja ni toliko zahteven, kot je bilo težavno sestavljanje Lego elementov 

do končne, pravilno delujoče naprave za ločevanje kock različnih barv. Prvotna ideja 

je  temeljila na izkoriščanju gravitacije, da bi kocke same padale k ločevalni ročici. 

Žal  ni bilo mogoče sestaviti rešitve, da bi kocke lahko padale ena za drugo, ne da bi 

se  vse naenkrat sesule na površino, namenjeno odčitavanju svetlosti barve. Potrebno 

je bilo najti  drugo, enostavnejšo rešitev. Zamisel o tekočem traku, da vodi kocko eno 

po eno proti ločevalniku, je bila ustrezna. Po končanem sestavljanju tekočega traku 

je bilo potrebno postaviti optična senzorja na pravilno mesto in višino. Nenazadnje,  

vendar najtežje, je bilo najti optimalno rešitev za ločevalno ročico, sestavljeno iz 

motorčka in  ročice v obliki trikotne vilice, ki potisne kocko na levo ali na desno 

stran sortirnika.   

Sortirnik deluje tako, da en motorček premika tekoči trak po stopnjah naprej  

približno za razdaljo, ki ustreza velikosti kocke. Kocka nato pade na ravno površino,  

kjer sta pokončno postavljena dva optična senzorja, namenjena odčitavanju  

svetlobnega odseva. Dva senzorja sta zaradi zmanjševanja pojavljanja napak, kajti 

lahko se  zgodi, da kocka prehitro pade s tekočega traku in je optična senzorja ne bi 

zaznala. V primeru  dveh zaporedno postavljenih senzorjev pa se ta verjetnost 
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zmanjša. Nato - odvisno od barve kocke, ki se nahaja na površini, namenjeni 

odčitavanju - ročica, ki jo poganja drugi motorček, potisne kocko bodisi v levo ali v 

desno. Ročica opravlja premik, dokler ne pritisne na senzor dotika, ki motorček 

ustavi in sproži povratni ukaz ter pogon tekočega traku naprej. Ta postopek se 

neprestano ponavlja, torej je napravo možno ustaviti le ročno. Slika 3.4 prikazuje 

modelno napravo v končni podobi, sestavljeno iz krmilnika, merilnih in izvršnih  

sistemov.   

 

Slika 3.4: Sortirnik, modelna naprava za ločevanje kock raznih barv 

Edino omejitev pri napravi predstavlja sposobnost uporabljenih optičnih senzorjev za  

natančno zaznavo svetlobnega odboja, kot ga zazna človeško oko. Omejili smo se na 

kocki dveh barv, kajti senzorja nista dovolj natančna, da bi lahko ločila npr. belo od 

rumene barve.  Senzorju se ti barvi namreč kažeta s skorajda enakim odsevom, kar bi 

predstavljalo težavo pri zaznavanju treh različno obarvanih kock, kaj šele štirih ali 

več. Izbrane so bile torej kocke črne in rumene barve, ki imata dovolj razpoznavno  

razliko v svetlosti odseva. Motilni faktor pri vsem tem pa je tudi zunanja svetloba 

oziroma osvetljenost prostora. Naprava deluje za kocke omenjenih barv, bodisi v  
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temnem ali svetlem prostoru. Možne so dodatne modifikacije programa in 

prilagoditev posameznikovim zahtevam brez večjih posegov v programsko kodo.  Z 

zamenjavo nastavitev optičnih senzorjev lahko program enostavno prilagodimo tako, 

da bo naprava znala ločevati kocke, npr. rdeče barve od zelenih.       

3.2.2 Zahteve 

Sortirnik naj bo avtomatsko vodena naprava, ki ločuje kocke različnih barv. Deluje 

naj tako, da tekoči trak, ki ga poganja prvi elektromotorček, vodi kocke k optičnima 

senzorjema, ki zaznavata svetlost odseva kocke. Vsaka barva predstavlja določeno 

vrednost odseva. Na podlagi odčitane vrednosti pa naj se izvede ukaz, na osnovi 

katerega drugi elektromotorček prestavlja ročico in posledično potisne kocko v levo 

stran ali v desno, odvisno seveda od barve kocke. 

V zahtevah definiramo, kaj naj sistem dela, da bo zadovoljil potrebe. Zahteve lahko 

zapišemo s potekom posameznih ukazov glede na možnost odčitanega odseva 

optičnih senzorjev in predstavitev sekvenc izvajanja ukazov.   

• Oba optična senzorja zaznata svetlobni odsev velike vrednosti, značilen za kocke  

svetlejših barv, za tak odsev sledi naloga, ki se glasi: »Motorček za poganjanje  

ročice naj se zavrti počasi nazaj, dokler ročica ne pritisne na senzor dotika, nakar 

naj se zavrti v obratno smer do sredine, kjer naj se ustavi.« Pri napravi se ti ukazi 

izvajajo kot potisk kocke rumene barve na desno stran.   

• Prvi senzor zazna večji svetlobni odsev, ki je značilen za kocko svetle barve, drugi  

senzor pa zazna manjši svetlobni odsev (temna kocka), sledi naloga, ki se glasi:  

»Motorček za poganjanje ročice naj se zavrti počasi naprej, dokler ročica ne pritisne  

na senzor dotika, nakar naj se zavrti v obratno smer do sredine, kjer naj se ročica 

ustavi.« 

• Prvi senzor zazna manjši svetlobni odsev, ki je značilen za kocko temnejše barve,  

drugi senzor pa zaznana večji odsev (svetla kocka); sledi  naloga z istim zaporedjem  

ukazov, kot opisno pod prvo alineo.   

• Oba optična senzorja zaznata svetlobni odsev majhne vrednosti, značilen za kocke  

temnejših barv; sledi  naloga z istim zaporedjem ukazov, kot  pod drugo alineo.    
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• Dokler optična senzorja zaznavata določen odsev, se ukazi vršijo drug za drugim, to 

je  dokler naprave ne izključimo.   

Morebitna pomanjkljivost te modelne naprave je, kot že omenjeno, v optičnih  

senzorjih ter v možnosti njihovega prilagajanja, saj ne glede na to ali kocka pade na  

površino pod senzor ali ne, se določen ukaz izvrši. Z drugimi besedami povedano,  

neodvisno od tega ali je pod optičnima senzorjema res kocka ali je ni, vseeno  

zaznavata senzorja določen odsev, to je površino, kamor padajo kocke, ki je sive  

barve. Program to površino zaznava kot kocko z določenim odsevom, ki je manjši od 

38 % in posledično izpelje zaporedje ukazov, ki ustrezajo takemu odsevu svetlobe.    

3.2.3 Specifikacije  

»Specifikacije izhajajo iz zahtev, pri čemer so podatki iz zahtev podrobneje  

razgrajeni. Specifikacije določajo kako in s čim (s kakšnimi sredstvi, gradniki,  

funkcijami) je treba izvesti zahteve.« (Strmčnik, (ur.), 1998, str. 114) Diagram  

poteka je primer specifikacij za pisanje programske kode in omogoča boljše 

razumevanje  izvajanja zaporedja posameznih ukazov. Diagram poteka Sortirnika je 

prikazan na  sliki 3.5.   
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Slika 3.5: Diagram poteka Sortirnika  

V opisu diagrama poteka, ki izhaja iz zahtev, lahko rečemo, da ukazi podveje na 

skrajno levi strani opredeljujejo premikanje tekočega traku naprej, ki vodi kocke k 

optičnima senzorjema. Poganja ga motorček, povezan na RCX izhod A, vrtenje 

naprej z jakostjo 3 pa traja stotinko sekunde in posledično se premakne tekoči trak za 

dober centimeter naprej. Ti ukazi se vršijo kot samostojna naloga v povezavi s 

pritiskom ročice na  senzor dotika.   

Ukazi na drugi podveji z leve strani so isti kot na četrti podveji. Ključna pri tem je  

odčitana vrednost svetlobnega odseva razpona med 0 in 100, v našem primeru je  
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mejna vrednost za posamezno akcijo 38 %. Pri napravi se to zaporedje ukazov izvaja  

kot vrtenje motorčka, povezanega z RCX izhodom C, naprej in posledično pomika 

ročice  v desno, do pritiska na senzor dotika na RCX vhodu št. 3, in nato nazaj za  

0.1235s, kar predstavlja povratek ročice na prvotno mesto (sredino). Hkrati pa, ko je  

pritisnjen ta senzor, to je senzor na desni strani, se izvedejo ukazi s prve veje za  

premik tekočega traku.  

Ukazi na tretji podveji z leve strani so isti kot na podveji skrajno desno. Ključna pri  

tem je odčitana vrednost svetlobnega odseva razpona med 0 in 100, tudi tokrat je  

mejna vrednost za posamezno akcijo 38 %. Pri napravi se to zaporedje ukazov izvaja  

kot vrtenje motorčka, povezanega z RCX izhodom C, nazaj in posledično pomika 

ročice  v levo, do pritiska na senzor dotika, prav tako na RCX vhodu št. 3, in nato  

naprej za 0.1235s, kar predstavlja povratek ročice na prvotno mesto (sredino). Hkrati 

pa, ko je pritisnjen senzor na levi strani, se izvedejo ukazi s prve veje za  premik 

tekočega traku.  

3.2.4 Izvedba in opis vodenja modelne naprave  

Začetek programa predstavlja semafor z zeleno lučko, konec programa ali trenutnega  

ukaza pa semafor s prižgano rdečo lučko. Program neprestano teče med puščicama  

modre barve; ukaz Jump. Hkrati pa poteka vzporeden program za poganjanje  

tekočega traku, ki se neprestano ponavlja med puščicama rdeče barve. Po zagonu  

prične program torej z izvajanjem dveh nalog hkrati, ena z ukazi za tekoči trak, druga  

naloga programa pa se najprej ustavi pri optičnem senzorju preklopljenem na prvi  

RCX vhod. Ta razpoznava svetlobni odsev, ki je bodisi večji ali manjši od 38 %, in v  

primeru temnejšega odseva gre po programski veji navzdol, v primeru svetlejšega  

odseva pa po veji navzgor. Ne glede na izbrano pot je postavljen drug optični senzor,  

tokrat preklopljen na drug RCX vhod, vendar je enako prednastavljen kot prvi. Tudi  

tu se veja ponovno razdeli na dve veji, odvisno od odčitanega svetlobnega odseva. Po 

prvem senzorju imamo tako torej 4 poti ali podveje, na vsaki pa je zapisano točno  

zaporedje ukazov, ki naj se izvedejo. Izvedba programa je prikazana na sliki 3.6 

 

 



 25 

 

Slika 3.6: Program za vodenje Sortirnika v programskem okolju Robolab 

3.3 Modelna naprava »Transporter«  

3.3.1 Opis naprave  

Modelna naprava sledi naključno začrtani poti, ki je predvidoma črne barve na beli   

podlagi. Ko naprava doseže posebej označeno mesto in je tovor uspešno naložen, se  

vrne nazaj po isti poti. Kar se mogoče na prvi pogled kaže kot lahka naloga se je 

izkazalo, da je to naloga, za katero je bilo potrebnih precej ur programiranja, 

sestavljanja in razstavljanja elementov do končne modelne naprave z imenom 

Transporter, ki deluje kot predvideno.    

Transporter sledi poljubno dolgi poti, ki je lahko različno oblikovana. Pogoj pri tem 

predstavlja le, da narisana pot ni preveč široka ali preozka. Okvirno se lahko  

debelina črte giblje od 2 do 4 cm, pri nalogi pa je bila uporabljena pot debeline 3,2  

cm. Drugo omejitev predstavljajo preveč ostri zavoji; pri tem je opaziti nekakšno  

zgornjo mejo, da lahko naprava naredi zavoj za 180° na razdalji 30 cm, kar je  

približno polkrog s polmerom 10 cm. Opravljen je bil tudi preizkus na ostrejših  

zavojih, vendar uspeh ni bil vedno zagotovljen. Oviro za napravo predstavljajo tudi 

ostri  koti, torej je za njeno pravilno delovanje ključnega pomena, da so zavoji 

zaobljene oblike in da na poti ni pravih kotov. Ni opaziti razlike pri zavojih v desno 
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ali v levo, kar je tudi  pričakovano pri pravilni konstrukciji, posledica razlike pa bi 

lahko bila, da vozilo ni zmožno pravilno ponoviti poti v nasprotni smeri.  

Ko doseže naprava označeno črno polje, to je mesto, kjer je postavljeno posebno   

nakladalo z bremenom, se sproži zadnji del programa in s tem tudi zadnja podveja z  

določeno nalogo. Nakladalo je narejeno tako, da spusti breme na keson Transporter- 

ja, pri tem pa izkorišča silo potiska in prisili ročico v obliki črke L v tak položaj, da  

breme zdrsne s stojala na keson. Tovor ali breme, ki ni drugo kot več kock,  

sestavljenih skupaj zaradi večje mase, praviloma pade na keson tako, da pritisne na  

pokončno postavljen senzor dotika. Pritisnjen senzor pa je v programu zapisan kot 

ukaz za »stop« in nato pričetek obračanja za 180° in vnovično sledenje črti. Ko se 

vozilo vrne na začetek, kjer je spet črno polje, ga zazna kot čakanje na tovor in bi v 

primeru pritisnjenega senzorja spet obrnilo smer vožnje. Program se izvaja  

neprestano in vozilo je možno zaustaviti le ročno. Modelna naprava med delovanjem 

je prikazana na sliki 3.7.  

 

Slika 3.7: Transporter med opravljanjem naloge  
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Enkrat oblikovan program lahko brez večjih težav spreminjamo in prilagajamo  

različnim zahtevam, vendar le v okviru danih zmožnosti. Lahko spremenimo pot, 

bodisi barvo kot podlago ter jo lahko poljubno oblikujemo. Navdušuje nas dejstvo, 

da bi lahko z večjim kompletom kock sestavili model za opravljanje bistveno bolj 

zahtevne naloge, take kot se pojavlja v sodobnih tehnoloških procesih z  

avtomatskim vodenjem.   

3.3.2 Zahteve  

Transporter naj bo avtomatsko vodena modelna naprava, ki bo sposobna slediti 

naključno narisani poti črne barve na beli podlagi. Oblikovano naj bo kot vozilo z 

gosenicami, kjer vsako gosenico poganja en elektromotorček. Narisani poti naj sledi 

na podlagi odčitane vrednosti svetlobnega odseva, ki jo zaznavata optična senzorja, 

postavljena na začetku vozila, na levo in desno stran. Ko doseže označeno mesto, naj 

izvede nalogo nakladanja tovora in se nato vrne nazaj po isti poti. 

Potek ukazov glede na možnost odčitanega odseva optičnih senzorjev in predstavitev  

sekvenc izvajanja ukazov:   

• Oba optična senzorja zaznata svetlobni odsev velike vrednosti, značilen za  

svetlejše barve; za tak odsev sledi naloga, ki se glasi: »Motorčka za  

poganjanje leve in desne gosenice naj peljeta naprej do preklica.« Pri napravi  

naj se ta ukaz izvaja kot vožnja naravnost.  

• Prvi senzor (optični senzor, postavljen na levo stran Transporterja) zazna večji  

svetlobni odsev, ki je značilen za svetle barve, drugi senzor (optični senzor, 

postavljen na desno stran Transporterja) pa zazna manjši svetlobni odsev (črta  

temne barve); sledi naloga, ki se glasi: »Motorček za poganjanje leve gosenice  

naj pelje naprej, motorček za poganjanje desne gosenice pa naj se ustavi.« Pri  

napravi naj se ta ukaz izvaja kot zavijanje v desno.  

• Prvi senzor (optični senzor, postavljen na levo stran Transporterja) zazna  

manjši svetlobni odsev, ki je značilen za črto temne barve, drugi senzor  

(optični senzor, postavljen na desno stran Transporterja) pa zazna večji  

svetlobni odsev (bela podlaga); sledi naloga, ki se glasi: »Motorček za  



 28 

poganjanje desne gosenice naj pelje naprej, motorček za poganjanje leve  

gosenice pa naj se ustavi.« Pri napravi naj se ta ukaz izvaja kot zavijanje v 

levo.  

• Oba optična senzorja zaznata svetlobni odsev majhne vrednosti, značilen za  

temnejše barve, to pomeni, da je Transporter prispel na črno polje, ki  

predstavlja konec poti; sledi zaključna naloga za nalaganje tovora, ki se glasi: 

»Če je pritisnjen senzor dotika, naj se oba motorčka za trenutek ustavita, 

nakar naj se poženeta nazaj. Takoj za tem naj se zavrtita vsak v svojo smer, da 

naprava izvede obrat za 180°, po obratu pa naj se ustavita.« Pri  napravi naj 

se to zaporedje ukazov izvaja kot pritisk na nakladalo, dokler ni tovor naložen 

in je senzor zaznal pritisk nanj. Vozilo v takem primeru naenkrat obstane, 

nakar začne voziti vzvratno, takoj za tem pa naj sledi obrat za 180° in  konec 

naloge.  

• V primeru pravilnega delovanja mora biti modelna naprava po opravljenem  

obratu za 180° postavljena tako, da vsak optični senzor zaznava svojo barvo  

ali pa oba svetlejši odsev, nikakor pa ne črnega polja, tako da lahko program  

avtomatsko nadaljuje sledenje poti.    

3.3.3 Specifikacije  

Diagram poteka, kot prikazan na sliki 3.8, omogoča predstavitev poteka zaporedja  

posameznih ukazov. Modelne napravo bomo nato sprogramirali na osnovi tega 

diagrama in  program prenesli v krmilnik ter preverili njeno pravilno delovanje.   
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Slika 3.8: Diagram poteka Transporterja  

V opisu diagrama poteka, ki izhaja iz zahtev, lahko rečemo, da je za ukaze na 

posamezni podveji ključnega pomena odčitana vrednost svetlobnega odseva razpona 

med 0 in 100, v tem primeru je mejna vrednost svetlobnega odseva za posamezno 

akcijo 40 %.   

Podveja na skrajno desni strani opredeljuje vrtenje obeh motorčkov naprej, z jakostjo  

5, kar se kaže kot vožnja Transporterja naravnost. V tem primeru oba optična  

senzorja, torej senzor 1, ki je postavljen na levi strani Transporterja in je priklopljen  
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na RCX vhod 1, kot senzor 2, postavljen na desno stran Transporterja in priklopljen  

na RCX vhod 3, zaznavata svetlobni odsev večji od 40 %.  

Ukazi na drugi podveji z desne strani predstavljajo nalogo, ki naj se izvede, kolikor  

je senzor 1 (optični senzor, postavljen na levo stran Transporterja) zaznal svetlobni  

odsev večji, senzor 2 (optični senzor, postavljen na desno stran Transporterja) pa  

odsev manjši od 40 %. Naloga predstavlja ukaza za vrtenje motorčka, priklopljenega  

na RCX izhod A, naprej z jakostjo 5, motorček priklopljen na RCX izhod C pa naj se 

ustavi. Transporter  bo pri takih ukazih zavijal v desno.  

Ukazi na tretji podveji z desne strani predstavljajo nalogo, ki naj se izvede, kolikor je 

senzor 1 (optični senzor, postavljen na levo stran Transporterja) zaznal svetlobni 

odsev manjši, senzor 2 (optični senzor, postavljen na desno stran Transporterja) pa 

odsev večji od 40 %. Naloga predstavlja ukaza za vrtenje motorčka, priklopljenega 

na RCX izhod C, naprej z jakostjo 5, motorček priklopljen na RCX izhod A pa naj se 

ustavi. Transporter bo pri takih ukazih zavijal v levo.   

Ukazi na podveji skrajno desno pa predstavljajo nalogo, ki naj se izvede, kolikor sta 

senzor 1 in 2 zaznala svetlobni odsev manjši od 40 %, kar predpostavlja, da je  

Transporter prispel na posebej označeno črno polje. Sedaj se v primeru, da je senzor 

dotika, priključen na RCX vhod 2, pritisnjen, oba motorčka ustavita za eno sekundo. 

Nato naj se poženeta z jakostjo 5 v nasprotno smer, kar se kaže kot  vzvratna vožnja, 

čez eno sekundo pa naj se motorček na RCX izhodu A še vedno vrti nazaj, motorček 

na RCX izhodu C pa naj se vrti naprej. Ko je pretečen čas 1.8 sekunde, se oba 

motorčka ustavita, Transporter je sedaj obrnjen v drugo smer in pripravljen za 

nadaljevanje vožnje nazaj. 

3.3.4 Izvedba in opis vodenja modelne naprave   

Začetek programa predstavlja semafor z zeleno lučko, konec programa ali trenutnega  

ukaza pa semafor s prižgano rdečo lučko. Program neprestano teče med puščicama  

rumene barve; ukaz Jump. Po zagonu se program najprej ustavi pri optičnem 

senzorju,  priklopljenem na prvi RCX vhod. Ta razpoznava svetlobni odsev, ki je 

bodisi večji  ali manjši od 40 %, in v primeru temnejšega odseva gre po programski 

veji navzdol, v  primeru svetlejšega odseva, pa po veji navzgor. Ne glede na izbrano 
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pot je postavljen drug optični senzor, tokrat priklopljen na tretji RCX vhod, vendar je 

enako nastavljen kot prvi. Tudi tu se veja ponovno razdeli na dve veji, odvisno od   

odčitanega svetlobnega odseva. Po prvem senzorju imamo tako torej štiri poti ali   

podveje, na vsaki pa je zapisano točno določeno zaporedje ukazov, ki naj se   

izvedejo. Izvedba programa je prikazana na sliki 3.9.   

 

Slika 3.9: Program za vodenje Transporterja v programskem okolju Robolab 

3.4 Simulator pralnega stroja 

Pranje perila s pralnim strojem je tipičen primer sekvenčnega postopka, kjer si 

posamezni dogodki ali faze sledijo druga za drugo. Je eden od tipičnih primerov za 

poučevanje sekvenčnega vodenja. Odločili smo se torej, da bomo na podlagi 

elektronskega simulatorja avtomatskega pralnega stroja, in sicer Feedback Automatic 

Washing Maschine 34-401, bolj podrobno predstavili sekvenčno vodenje, ki se 

izvaja v krmilniku (programatorju) pralnega stroja med pranjem. 

Namen je sestaviti nalogo iz sekvenčnega vodenja, ki temelji na diagramu poteka. S 

pravilno oblikovanim diagramom poteka bodo študenti lahko sami sestavili program 

za vodenje in ga nato prenesli v krmilnik. Na tak način bodo lahko razumeli enega od 

najbolj nazornih in vsakdanjih primerov avtomatskega vodenja. 

Ključni neznanke so pri tem, kateri krmilnik potrebujemo in nenazadnje, kako sploh 

krmilnik deluje. Ponazoriti moramo, kako izvedemo program za vodenje na podlagi 

diagrama poteka in ga nato prenesemo v krmilnik ter opravimo poizkus na modelni 

napravi.   
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3.4.1 Opis modelne naprave 

Avtomatski pralni stroj (angl. Automatic Washing Maschine) je interaktivni 

elektronski simulator gospodinjskega pralnega stroja. Načrtovan je na način, da ga 

lahko vodimo z različnimi programabilnimi logičnimi krmilniki (PLK) z namenom  

praktično ponazoriti vodenje in se s tem naučiti uporabljati  PLK za krmiljenje raznih 

naprav. Poseben poudarek naloge, ki jo lahko izvedemo z elektronskim simulatorjem 

pralnega stroja, je na oblikovanju programa.  

Splošno lahko modelno napravo opišemo kot elektronsko vezje, na katero so 

postavljene razne kontrolne lučke in stikala za spreminjanje postopkov pranja, kot se 

to dogaja v gospodinjskem pralnem stroju. Naprava je sestavljena iz povezovalnega 

podnožja na vrhu plošče, s katerim se preko PLK vmesnika povežemo na krmilnik 

ter iz devetih svetlobnih indikatorjev. Štiri stikala predstavljajo razne funkcije pranja, 

med katerimi lahko izbira uporabnik. Ostalih pet svetlobnih indikatorjev predstavlja 

izhode senzorjev, ki bi v pravem pralnem stroju odgovarjali posameznim stanjem 

stroja.  

Podroben opis sestavnih delov modelne naprave pralnega stroja: 

a) Na podlagi iz pleksi stekla je sestavljen elektronski simulator avtomatskega 

pralnega stroja s pripadajočimi svetlobnimi indikatorji in stikali. Pogled nanj 

je prikazan na sliki 3.10, kjer so vidni ključni elementi, ki so: 

• večsmerni konektor na vrhu podlage, na katerega priklopimo 

povezovalni večžilni kabel in ga povežemo na Feedback-ov PLK 

vmesnik (PLC Interface 34-403), ki zagotavlja vse potrebne povezave 

z izbranim PLK-jem, 

• stikala za izbiro programa in izbiro posameznih funkcij, 

• svetlobni indikatorji, ki ponazarjajo potek programa ali opozorilo. 
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Slika 3.10: Kontrolna plošča elektronskega simulatorja avtomatskega pralnega stroja 

b) PLK vmesnik je vezje z raznimi priključki, na katere privijačimo posamezne 

žice, da povežemo pralni stroj z izbranim krmilnikom (PLK). 24-V  

enosmerno električno izhodno napajanje krmilnika zagotavlja +5V 

enosmerne električne napetosti, ki jo elektronski simulator avtomatskega 

pralnega stroja potrebuje za delovanje. Priskrbljeni so 4-mm priključki za 

zagotavljanje te napajalne povezave. Tipična povezava sistema je prikazana z 

diagramom na sliki 3.11. 

c) Za vodenje modelne naprave in zagotavljanje vseh funkcij pralnega stroja, 

kot opisanih v primeru, potrebujemo krmilnik (PLK) z vsaj 9 vhodi in 14 

izhodi ter s 24-Voltno enosmerno električno izhodno napetostjo. 
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Slika 3.11: Diagram tipične povezave sistema 

3.4.2 Zahteve 

Pralni stroj mora izvajati naloge, kot so definirane v njegovem programu. Da bi 

lahko izvedli simulacijo pranja z modelno napravo, je potrebno sestaviti tak program, 

pri tem pa upoštevati določene zahteve, kdaj naj se določen ukaz izvrši in kdaj ne. 

Začetni postopek: 

a) Kolikor je gumb start (Start) pritisnjen in so vrata odprta (vključeno stikalo 

Door), naj se naprava ne odziva.      

b) Kolikor je gumb start pritisnjen in so vrata zaprta, naj se prižgeta svetlobna 

indikatorja Start in Locked, ki predstavljata zagon stroja in zaprta vrata. V 

primeru, da ni bil izbran ne program za pranje in ne centrifuga, naj se 

indikatorja ugasneta. 

Program za navadno pranje perila: 

a) S pritiskom na Start z zaprtimi vrati naj se prižgeta svetlobna indikatorja, ki 

sporočata, da se je pričelo polnjene bobna z vročo vodo, ki ga sporočita 

svetlobna indikatorja (Tub filling in Hot).  

b) Čez sekundo naj indikator Hot ugasne, kar prikazuje vročo vodo v bobnu. 
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Medtem, ko se boben polni, naj se prižge indikator Tub half full, ko je pritisnjeno 

stikalo za polovično napolnjen boben z vodo. Boben naj se napolni z vodo do 

vrha, ko naj bo pritisnjeno stikalo Tub full, ki predstavlja ukaz za nadaljnje 

polnjenje bobna in naj se prižge svetlobni indikator ob stikalu.  

Ko je dosežen želen nivo vode naj indikatorja ugasneta. 

c) Sledijo trije pralni cikli. Vsak cikel naj bo sestavljen iz dveh sekund dolgega  

počasnega vrtenja bobna naprej (indikator Slow forward), polsekundnega 

odmora ter iz dveh sekund dolgega  počasnega vrtenja bobna nazaj (indikator 

Slow reverse). 

d) Po koncu pranja naj sledi praznjenje bobna s črpalko, ki ga predstavlja 

prižgan indikator Pump, nakar naj se postopoma ugasne najprej indikator, ki 

predstavlja polno napolnjen boben, nato še indikator za ponazoritev napol 

polnega bobna. Čez nekaj trenutkov naj ugasneta še indikator, ki predstavlja 

toplo pranje in indikator črpalke. 

e) Sledi naj kratek cikel hitrega vrtenja bobna ali centrifuge, med tem naj bo 

prižgan indikator črpalke Pump. Cikel naj se prične s pet sekund trajajočim 

počasnim vrtenjem nazaj (indikator Slow reverse), namenjen enakomerni 

porazdelitvi perila po bobnu. Sledi naj pet sekund hitrega vrtenja ali 

centrifuge (indikator Fast forward spin). Po preteku tega časa naj se črpalka 

izklopi, indikatorja centrifuge in črpalke pa ugasneta. 

f) Na vrsto naj pride polnjenje bobna kot prej, le da tokrat s hladno vodo, ki naj 

ga predstavljata prižgana indikatorja Cold on in Cold. 

g) Sledi naj postopek izpiranja, ki je enak kot postopek pranja, le da traja le dva 

cikla in sicer cikel počasnega vrtenja naprej (indikator Slow forward) in 

zatem cikel počasnega vrtenja nazaj (indikator Slow reverse). 

h) Sledi naj praznjenje s črpalko, dokler boben ni popolnoma prazen. 

Kolikor je bil na začetku izbran program s centrifugo (gumb Spin), naj se izvede 

sedaj dolga centrifuga, postopek je enak kot pod točko e), le da traja več časa. 
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i) Pralni stroj se ustavi in vsi kontrolni indikatorji ugasnejo. 

Program za pranje belega perila z napol polnim bobnom: 

Postopek naj bo enak kot pri navadnem programu za toplo pranje, le da naj se 

polnjenje bobna ustavi, ko je boben polovično napolnjen. 

Program za  pranje barvnega perila: 

Postopek je podoben programu za toplo pranje, le da naj bo v prvem koraku a) 

prižgan še indikator Cold on, ki ponazarja polnjenje bobna s hladno vodo, ter v 

drugem koraku b) naj namesto indikatorja Hot gori indikator Tepid.  

Centrifuga brez izbranega programa za pranje: 

Kolikor je na začetku vključeno stikalo Spin, stikali za hladno ali toplo pranje pa sta 

izključeni, naj se takrat izvede le zaključni postopek kot po končanem pranju, to je 

dolga centrifuga.  

3.4.3 Specifikacije  

Diagram poteka, kot je prikazan na sliki 3.8, omogoča predstavitev poteka zaporedja  

posameznih ukazov. Modelne napravo bomo nato sprogramirali na osnovi tega 

diagrama  poteka in  program prenesli v krmilnik ter preverili pravilno delovanje.   
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Slika 3.12: Diagram poteka vodenja pralnega stroja 
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Za izvedbo poizkusa z modelno napravo avtomatskega pralnega stroja potrebujemo 

tri glavne gradnike strojne opreme: elektronski simulator pralnega stroja, PLK 

vmesnik in krmilnik ali PLK. Potrebujemo pa tudi programsko opremo, to je 

programsko orodje za izvedbo programa, ki se nato prenese v PLK, ki nato vodi in 

nadzira postopek pranja. Programska oprema je običajno dobavljena skupaj z 

nabavljenim krmilnikom. 

Glavni element vodenja naprave, kot je pralni stroj, je vsekakor programabilni 

logični krmilnik ali PLK. »Programabilni logični krmilnik je osnovno orodje, ki je 

danes na razpolago za avtomatizacijo industrijskih procesov in naprav. PLK je na 

mikro procesorju zasnovana krmilna naprava, ki je bila razvita kot nadomestek 

relejne logike. V osnovi je namenjena za realizacijo sekvenčnega vodja, omogoča pa 

tudi reševanje enostavnejših regulacijskih nalog.« (Strmčnik, 1998, str. 561 in 562) 

Osnovna funkcija PLK-ja je krmiljenje izhodov na osnovi stanja vhodov. 

Po Čuku (Strmčnik, (ur.), 1998) je PLK dejansko mikroračunalnik, katerega 

materialna in programska oprema je prilagojena za delo v industrijskem okolju. 

Sestavljen je iz štirih ključnih elementov; to so: 

• Centralna procesna enota (CPU): To so »možgani krmilnika«. Vsebuje enega 

ali več mikroprocesorjev, ki krmilijo delovanje PLK-ja in izvajajo 

uporabniški program. CPU krmili tudi komunikacije in povezave z drugimi 

enotami sistema. Sistemski program je shranjen v stalni pomnilnik (ROM), 

spremenljivke v dinamični pomnilnik (RAM), uporabniški program pa v 

dinamični pomnilnik ali  programsko nastavljivi pomnilnik (EEPROM). 

• Napajalnik: PLK običajno potrebuje napajanje z 220V izmenične napetosti ali 

24V enosmerne napetosti. Napajalnik skrbi za potrebne nižje enosmerne  

napetosti za delovanje CPU-ja in vhodno-izhodnih enot 

• Vhodne enote: Skrbijo za sprejem zunanjih signalov (digitalnih in analognih), 

pretvorbo signalov v nivoje, potrebne za nadaljnjo obdelavo in zaščito CPU 

pred motnjami iz okolja. Stanje digitalnih vhodov se običajno prikazuje s 

svetlobnimi diodami – z namenom diagnostike delovanja PLK-ja. 
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• Izhodne enote: Skrbijo za prenos rezultatov izvedbe lestvičnega diagrama na 

izhodne signale (digitalne in analogne) in za zaščito CPU pred motnjami iz 

okolja. Stanje digitalnih izhodov se običajno prikazuje s svetlobnimi diodami. 

Za izvedbo naloge je predvidena uporaba krmilne konfiguracije s krmilnikom 

proizvajalca Moeller, model XC200, ki je krmilnik višjega zmogljivostnega razreda. 

Krmilnik, ki ga prikazuje slika 3.13, je opremljen z ustreznim naborom 

vhodno/izhodnih digitalnih in analognih signalov, skupaj z aplikacijo Xsoft za 

programiranje krmilnikov po standardu IEC 61131-3 in regulacijskimi knjižnicami. 

Glede na to, da v trenutku pisanja diplomske naloge nismo imeli možnosti uporabe 

navedenega krmilnika, nismo dokončali izvedbe vodenja. 

 

Slika 3.13. Programabilni logični krmilnik XC200, proizvajalca Moeller 
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4 MODELNE NAPRAVE ZA POUČEVANJE ZVEZNEGA VODENJA 

Zaprtozančni regulacijski sistemi so pomemben koncept avtomatskega vodenja. 

Zaprtozančno vodenje je najbolj pogosto pri vodenju zveznih dinamičnih sistemov. 

Kot že omenjeno v drugem poglavju, se deli na dve veliki veji, to sta sledilno 

delovanje in regulacijsko delovanje. To poglavje diplomske naloge je namenjeno 

metodam, ki se uporabljajo pri načrtovanju zveznega vodenja. Prikazali bomo 

postopek od teoretičnega modeliranja preko eksperimentalnega modeliranja do 

načrtovanja regulatorja. Celotno dogajanje bomo preverjali tudi v simulacijskem 

orodju Scicos, ki je del programskega okolja Scilab.  

Ideja vodenja zveznih dinamičnih sistemov temelji tudi na konceptu zveznih 

signalov, ki vstopajo in izstopajo iz sistema. Za seznanitev študentov s konceptom 

zajemanja zveznega signala smo pripravili nalogo s kompletom Lego Mindstorms, v 

kateri bomo prikazali zajemanje signala svetlosti. 

Regulacija je zelo bogato področje z neprestanim širjenjem. Eden od razlogov za to 

je uporabnost povratne zanke. Povratna zanka omogoča spreminjanje dinamičnih 

lastnosti sistema. Stabiliziranje nestabilnih sistemov je tipičen tak primer. Povratna 

povezava omogoča tudi zmanjševanje ali odstranjevanje vpliva motenj, ki delujejo na 

sistem.    

Celotni postopek načrtovanja v drugi pripravljeni nalogi se odvija okrog modelne 

naprave, to je Quanser-jevega enosmernega električnega motorja, namenjenega  

poučevanju avtomatskega vodenja (Quanser DCMCT). Z uporabo omenjenega 

motorja sta bili oblikovani dve nalogi, ena iz matematičnega modeliranja, druga iz 

načrtovanja regulacije hitrosti.  

4.1 Demonstracija zajemanja signalov 

4.1.1 Opis naloge 

Avtomatsko vodene modelne naprave delujejo na podlagi ukazov, ki se po sistemu 

prenašajo po vodnikih, običajno v obliki električnih signalov. Na tem mestu imamo 

torej namen predstaviti zvezne signale, ki nosijo informacije o svetlosti in njihovo 
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predstavitev na zaslonu računalnika. Za tako predstavitev potrebujemo naslednje 

elemente iz paketa Lego Mindstorms: krmilnik RCX, optični senzor ter senzor na 

dotik in seveda IR oddajnik za komunikacijo med krmilnikom in osebnim 

računalnikom. Ti elementi in povezava so prikazani na slika 4.1.  

 

Slika 4.1: Modelna naprava za predstavitev svetlobnega signala na ekranu  

 Za razliko od prejšnjih nalog bomo sedaj uporabili drugi del programa Robolab. 

Namesto, da bi zagnali programsko orodje Inventor, zaženemo tokrat podprogram 

Investigator, ki je namenjen prav raziskovanju in zbiranju podatkov ter njihovemu 

prikazovanju na zaslonu v obliki grafa. Programsko orodje Investigator je zaradi 

namena nekoliko drugačno po izgledu in omogoča tudi drugačne ukaze, eden od teh 

je prav izrisovanje grafov. Kar se tiče programskih lastnosti je Investigator 

ekvivalenten Inventor-ju. Kar ju loči, je poleg izrisovanja grafov v glavnem zmožnost 

povratne komunikacije med krmilnikom RCX in osebnim računalnikom. Grafični 

vmesnik programa je prikazan na sliki 4.2.   
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Slika 4.2: Program Investigator in programska koda za prikaz signala svetlosti  

4.1.2 Opis programa za zajemanje svetlobnega signala 

Programska koda za zajemanje signala je zelo enostavna, sestavljena je le iz treh 

elementov. Ti so: blok, ki predstavlja optični senzor, blok, ki predstavlja senzor na 

dotik ter blok, namenjen štetju števila zajetih vzorcev. Program se prenese v krmilnik 

običajno, vendar gre za nekoliko drugačno obliko programa, ki vsebuje povratno 

informacijo za sprotno prikazovanje vzorcev vrednosti svetlosti na ekranu. Za tak 

način dela je potrebno, da je krmilnik v bližini IR oddajnika, ki je sedaj v vlogi 

sprejemnika. Možno pa je v krmilnik RCX naložiti tudi drugo vrsto programa tako, 

da lahko zajamemo vzorce v notranji spomin RCX krmilnika. Te vzorce v obliki 

podatkov pa lahko enkrat kasneje prenesemo na računalnik ter izrišemo graf v 

Investigator-ju. 

Program je zapisan tako, da optični senzor, priklopljen na prvi vhod krmilnika, ves 

čas zaznava določeno svetlobo, vzorec vrednosti svetlosti pa shrani šele takrat, ko 

pritisnemo na senzor dotika. Ko pritisnemo na senzor dotika, priklopljen na vhodna 

vrata pod  številko 2, se trenutni vzorec svetlobe shrani v spomin računalnika, hkrati 

pa se pojavi na ekranu prva vrednost sprejetega vzorca. Program je nastavljen tako, 

da se po sprejetju desetih vzorcev avtomatsko zaključi. Na grafu, ki je znotraj 

programskega orodja Investigator  in ga prikazuje slika 4.3, bomo tako imeli izrisanih 

deset sprejetih vzorcev. Označena bosta jakost sprejetega svetlobnega signala ter čas, 

kdaj je bil posamezen vzorec sprejet. Podatke lahko prikažemo na več načinov, v 
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obliki stolpcev, pikic ali pa samo kot zapis številk. Kasneje lahko te podatke 

izvozimo bodisi v drug program za obdelavo in prikaz podatkov, kot je Microsoftov 

program za delo s preglednicami Excel.   

 

Slika 4.3: Programsko okolje Investigator z izrisanim grafom 

4.2 Modelna naprava enosmerni električni motor  

Modelna naprava enosmerni električni motor (DC motor), je prilagodljiva enota za  

poučevanje in prikazovanje osnov avtomatskega vodenja na različnih primerih, ki se  

razlikujejo tudi po težavnostni stopnji. Sistem je pripravljen za regulacijo položaja in  

hitrosti vrtenja motorja. Posebno primeren je za prikaz delovanja proporcionalno-

integrirno-diferencirnih regulatorjev (PID) in njihovega načrtovanja. Povezava 

enosmernega električnega motorja s Quanserjevim mikrokontrolerjem oz. 

programabilnim inteligentnim  računalnikom (angl. Programmable Intelligent 

Computer – PIC), z imenom QIC in  programskim orodjem z interaktivnim 

vmesnikom QICii (angl. QIC Interactive Interface), omogoča izvajanje 

preddefiniranih eksperimentov za modeliranje motorja, regulacijo hitrosti in položaja 

motorja, preizkušanje robustnosti vodenja ter enostavnega haptičnega vmesnika. Kot 

je bilo že omenjeno pa smo se v nalogi omejili le na dve področji, to je modeliranje 

in regulacija hitrosti motorja. Enosmerni električni motor je prikazan  na sliki 4.4. 

Številke na sliki pa predstavljajo njegove ključne elemente, ki so  podrobneje opisani 

v tabeli 1.   
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Slika 4.4: Modelna naprava, Quanser enosmerni električni motor  

Tabela 1: Opis posameznih elementov enosmernega. el. motorja 

ID OPIS 

1 Enosmerni električni motor Maxon  

2 Odstranljivo breme  

3 Linearni ojačevalnik  

4 Optični enkoder visoke ločljivosti  

5 Servo potenciometer  

6 Odstranljivi jermen za poganjanje potenciometra  

7 Analogni vhodi ter izhodi za priklop svojega PC vmesnika  

8 Prostor, namenjen sestavljanju lastnih vezij  

9 Mikrokontroler (PIC) za vodenje   

10 Serijski vhod k mikrokontorlerju za komunikacijo s programom QICii   

11 Reset gumb za resetiranje mikrokontrolerja PIC  

12 Uporabniško stikalo za zagon in vnašanje motenj v sistem  

13 Prostor, kamor lahko odstavimo breme v primeru, da ga odstranimo z motorja  

14 J6 stikalce (angl. jumper) za preklapljanje med procesorskim načinom ali lastnim vezjem   

15 6-mm vhod za napajanje iz usmernika  

16 Priklop zunanjega napajanja  

17 Priklop za analogne signale    
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Slika 4.5 prikazuje shematski prikaz celotnega sistema DC motorja, na sliki 4.6 pa je 

v obliki bločnega diagrama opisan celotni sistem za regulacijo s priklopljenim 

osebnim računalnikom. 

 

Slika 4.5: Shematski prikaz celotnega sistema DC motorja 

 

Slika 4.6: Bločna shema sistema 

Podrobni opisi sistema in postopki namestitve programskega paketa in programov za  

vodenje za posamezno nalogo so opisani v Quanser-jevi spremni dokumentaciji  

(Aström in drugi, 2006). 
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4.3 Modeliranje sistema 

»Teoretično modeliranje temelji na znanih zakonitostih (npr. fizikalni in kemijski 

zakoni) in ga lahko uporabimo tudi tedaj, ko realnega sistema še ni (projektiranje 

novega procesa). Enak pristop uporabimo tudi v primeru, ko bi meritve na realnem 

sistemu ogrožale varnost delovanja, ali ko bi povzročalo nedopustne motnje pri 

obratovanju. Teoretično modeliranje je nujno tudi takrat, ko želimo, da ima model 

»vse« lastnosti realnega sistema (kar pri načrtovanju vodenja sistema pogosto ni 

potrebno).« (Zupančič, 1992, str. 28). To je dolgotrajen postopek, ki zahteva zelo 

dobro poznavanje posameznih podsklopov in fazno gradnjo modela oz. postopno 

vključevanje podsklopov. Običajno je rezultat teoretičnega modeliranja opis sistema 

z nelinearnimi diferencialnimi enačbami.  

»Eksperimentalno modeliranje temelji na izmerjenih vhodno izhodnih podatkih 

sistema v časovnem ali frekvenčnem prostoru. Cilj eksperimentalnega modeliranja je 

numerični model, katerega odziv se pri izbranem kriteriju najmanj razlikuje od 

realnega sistema. Za eksperimentalno modeliranje morajo biti dostopne meritve 

realnega sistema (včasih zadoščajo že meritve sorodnega procesa). Uporabimo ga 

takrat, ko teoretično modeliranje ni možno oziroma je neupravičeno glede na čas in 

ceno razvoja modela.« (Zupančič, 1992, str. 28) 

Pomemben del teoretičnega in eksperimentalnega modeliranja, kot že omenjeno, je 

vrednotenje modela s simulacijo. Za tak postopek se navadno uporablja enega od 

simulacijskih programskih orodij, kot so: Simulink, Matlab, Scilab, Scicos in drugi. 

V diplomski nalogi smo se odločili za uporabo programskega orodja Scicos, ki je 

zaradi odprte kode dostopen vsakomur. 

Za izvedbo vrednotenja modela potrebujemo preslikavo modela v simulacijsko 

shemo in meritev odziva naprave. Odziva nato primerjamo, da ugotovimo kvaliteto 

modela. Kot smo že omenjali, smo simulacije izvedli v programskem orodju Scicos, 

zato je prav, da si to orodje v nadaljevanju podrobneje pogledamo.   
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4.3.1 Programsko okolje Scicos za simulacijo zveznih dinamičnih sistemov  

»Simulacijsko orodje je programska oprema ali kombinacija programske in 

materialne opreme, ki omogoča uporabniku enostaven prenos matematičnega modela 

v računalniški (simulacijski model) in uporabniško prijazno eksperimentiranje. Pri 

tem je pomembno, da se lahko uporabnik kot strokovnjak za modeliranje osredotoči 

na reševanje realnega problema, ne pa na programiranje. Orodje mora biti ustrezno 

interaktivno, numerično robustno, mora pa omogočati tudi učinkovito 

dokumentiranje modelov in simulacijskih rezultatov.« (Strmčnik, 1998, str. 425) 

Simulacijo uporabljamo za vrednotenje modela. 

Vse simulacije v diplomski nalogi so bile izvedene v programskem orodju Scicos, ki 

je paket za simulacijo in modeliranje dinamičnih sistemov. Scicos (Scilab Connected 

Object Simulator) je paket za modeliranje in digitalno simulacijo v okviru paketa 

Scilab. Scicos ima grafični editor za konstrukcijo simulacijskih modelov s 

povezovanjem simulacijskih blokov (Kocijan, 2006). Scicos je uporaben tudi za 

simulacije kompleksnih sistemov in mu odprta koda daje veliko prednost v 

primerjavi z ostalimi podobnimi izdelki. Edinstven je torej v tem, da ga lahko vsakdo 

poljubno namesti in neomejeno uporablja, torej mu lahko kako pomanjkljivost tudi 

oprostimo. Scicos je prijazen program, enostaven za učenje, kratek priročnik v 

slovenščini pa je dostopen v knjižnici Univerze v Novi Gorici (Kocijan, 2006). 

4.3.2 Teoretično modeliranje enosmernega električnega motorja 

Za prikaz modeliranja je bil uporabljen Quanser-jev enosmerni motor. Najprej je 

potrebno matematično opisati enosmerni motor, nato pa s simulacijskim orodjem 

Scicos sestaviti simulacijsko shemo in preizkusiti delovanje modela. Primerjali smo 

rezultate meritev z rezultati iz simulacije in ugotavljali, ali se model obnaša enako. 

Enosmerni električni motorji se zaradi dobrih lastnosti, kot so: velik vrtilni moment, 

vodljivost hitrosti v širokem območju, lahka prenosljivost, dobra karakteristika 

hitrost-moment in prilagodljivost različnim oblikam vodenja, še vedno veliko 

uporabljajo v raznih izvedbah vodenja. Enosmerni električni motor je zgrajen iz 

statorskega in rotorskega navitja, komutatorja, ščetk, ležajev, in gredi. Poleg tega ima 
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za vodenje še sledeče pomembne sestavne dele: mikrokontroler, merilnik hitrosti in 

ojačevalnik.    

Enosmerni motor pretvarja električno energijo v rotacijsko mehansko energijo. 

Večina rotacijskega momenta, ki nastane v rotorju motorja, se lahko porabi za 

vrtenje bremena. Slika 4.7 prikazuje električno shemo motorja, slika 4.8 pa bločni 

diagram. Posamezni simboli, ki so uporabljeni v električni shemi in bločnem 

diagramu za predstavitev odprtozančnega sistema električnega motorja, so opisani v 

tabeli 2.   

Tabela 2: Opis posameznih simbolov 

 
Slika 4.7: Shema električnega vezja enosmernega električnega motorja 

Simbol Opis Enota 

ωm Kotna hitrost motorja rad/s 

U m  Napetost iz ojačevalnika, ki poganja motor (napetost na ščetkah) V 

T d Zunanja motnja, ki jo lahko povzročimo z dotikom na vztrajnik Nm 

T m Navor motorja Nm 

I m Tok skozi rotor A 

k m Navorna konstanta motorja Nm/a 

R m Upornost rotorja Ω 
L m Induktivnost rotorja  mH 

J m Vrtilna količina rotorja  kgm2 

J i Vrtilna količina vztrajnika kgm2 

J eq Skupna vrtilna količina bremena (rotorja in vztrajnika) kgm2 

K Ojačenje motorja rad/Vs 

τ Časovna konstanta motorja s 
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Slika 4.8: Bločni diagram s posameznimi elementi motorja 

Enosmerni motor je močnostni izvršni člen, ki prenaša energijo bremenu. Lahko ga 

enostavno opišemo kot nek sistem z določenim vhodom Um in izhodom ωm ter 

morebitno motnjo Td, ki vpliva nekje v sistemu. Tako predstavitev prikazujemo z 

bločnim diagramom na sliki 4.9. 

 

Slika 4.9: Bločni diagram motorja 

Z uporabo Kirchhoff-ovega napetostnega zakona lahko določimo zvezo med 

posameznimi električnimi elementi in izpeljemo naslednjo enačbo: 

mmmmmmm kI
dt

d
LIRU ω+







+=                                    (1) 

 
 Laplace-ova transformacija enačbe (1) je: 

mmmmmmm kUsILIR Ω−=+               (2) 

Glede na to da je induktivnost Lm mnogo manjša od upornosti Rm ( mm RL << ), lahko 

induktivnost zanemarimo in poenostavimo enačbo (2): 
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mmmmm kIRU ω+=     (3) 

Diferencialna enačba, s katero lahko opišemo mehanski del električnega 

enosmernega motorja, pa se glasi: 

( )
eqm

mm

eqm

mm
m JR

kU

JR

k

dt

d
+

−
=

ω
ω

2

         (4) 

Z uporabo Laplace-ove transformacije lahko enačbo (4) predstavimo v obliki 

prenosne funkcije: 

meqm
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Vsak sistem prvega reda lahko predstavimo s sledečo prenosno funkcijo:  

1
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+
=

s

K
sG

τ
        (6)   

Prenosna funkcija (6) podaja ključne parametre za definiranje procesa, to sta ojačenje 

procesa K in časovna konstanta τ.  Da bi lahko iz prenosne funkcije (5), ki opisuje 

naš sistem, dobili ta dva parametra, jo preoblikujemo na način, da ustreza prenosni 

funkciji (6). Števec in imenovalec prenosne funkcije (5) delimo s km in dobimo: 

m
m

eqm ks
k

JR
sG

+

=
1

)(       (7) 

Nato v imenovalcu izpostavimo km in dobimo končno podobo prenosne funkcije, ki 

ustreza zastavljeni obliki: 
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Kjer je ojačenje 
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Da bi lahko določili ojačenje procesa K in časovno konstanto τ,  potrebujemo prej še 

določene parametre proizvajalca motorja. 

Najprej izračunamo skupno vrtilno količino bremena Jeq iz posameznih vrednosti 

vrtilne količine rotorja in vztrajnika. Vrtilno količino vztrajnika, ki je popolnoma 

okroglo telo, dobimo iz enačbe: 2

2

1
rMJ ii = , kjer je masa vztrajnika Mi = 0.068 kg,  

polmer ri = 0.0248m. Vrednosti vnesemo v enačbo in dobimo, da je vrtilna količina 

vztrajnika 51009.2 −⋅=iJ kgm2. Vrtilno količino rotorja pa navaja sam proizvajalec 

in je: 25kgm10116.0 −⋅=mJ  

Sedaj lahko izračunamo skupno vrtilno količino bremena Jeq; 

52525 1021.2kgm10116.0kgm1009.2 −−− ⋅=⋅+⋅=+= mieq JJJ  kgm2  (9) 

Ohmsko upornost Rm prav tako navaja proizvajalec motorja in je: Rm = 10.6Ω. 

Vrednost toka I lahko izračunamo iz Ohmovega zakona, ki pravi, da je napetost 

enaka upornosti, pomnoženi s tokom ( IRU ⋅= ). Vemo, da se največji tok, ki teče 

skozi vezje, pojavi takoj ob zagonu motorja (prehodni pojav) ali pa, ko doseže motor 

največjo hitrost (ustaljeno stanje). Največja napetost, ki jo je ojačevalnik sposoben 

dovesti na sponke motorja, pa je U = 15V, torej lahko preoblikujemo enačbo in 

zapišemo: 

A42.1
6.10

V15max
max =

Ω
==

mR

U
I    (10) 

Navorno konstanto motorja km podaja proizvajalec; km = 0.0502 Nm/A 

Na tem mestu preostane še izračun ojačenja procesa K in časovne konstante τ tako, 

da se vrnemo k prenosni funkciji (8) in jo primerjamo z osnovno prenosno funkcijo 

(6). 

Ojačenje K dobimo iz povezave: rad/Vs9.19
Nm/A0502.0

11
===

mk
K , časovno  
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konstanto pa iz 0929.0
Nm/A0502.0

kgm1021.26.10 25

2
=

⋅⋅Ω
==

−

m

eqm

k

JR
τ s. 

Sedaj lahko pričnemo vrednotenje s simulacijo. Zaženemo programsko orodje Scicos 

in poizkusimo sestaviti simulacijsko shemo, ki ustreza enosmernemu električnemu 

motorju in njegovemu odzivu na stopničast vhodni signal. Pri tem imamo dve 

možnosti. Prva je, da direktno uporabimo blok za vnašanje prenosne funkcije, kar je 

praviloma bolj razširjena metoda, vendar smo se v nalogi odločili, da bomo 

simulirali diferencialno enačbo. Simulacije se lotimo tako, da najprej diferencialno 

enačbo preoblikujemo na način, da je najvišji odvod na levi strani enačaja, vsi ostali 

elementi na desni. Spodnja izpeljava in preoblikovanje enačbe na želen način izhaja 

iz prenosne funkcije (5): 
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Iz enačbe (11) vidimo, da potrebujmo v shemi le en integrator, saj je najvišji odvod 

prvega reda. Za tako predstavitev torej potrebujemo sedem elementov: stopničast 

vhodni signal, sumator, dva ojačevalnika, integrator, uro za takt in prikazovalnik. 

Sedaj lahko pričnemo sestavljati shemo v Scicosu tako, da nizamo elemente od 

zadaj, to je, da gledamo diferencialno enačbo z desne proti levi in sestavljamo 

shemo.   

Na tem mestu se vrnemo k diferencialni enačbi (11) in izračunamo vrednosti ojačenj 

iz simulacijske sheme, ki jih nato vnesemo v shemo v programskem orodju Scicos in 

sestavimo simulacijsko shemo, kot je prikazana na sliki 4.10. 
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mm U⋅+⋅= 3.21476.10 ω         (15) 

Kjer Um predstavlja napetost, s katero ojačevalnik napaja motor. 

V simulaciji smo uporabili vhodno napetost z vrednostjo Um = 2.8V, torej je vrednost 

stopničastega vhodnega signala v shemi 2.8, vrednost ojačenja pa 214.3. 

 
Slika 4.10: Simulacijska shema enosmernega motroja v programu Scicos 

Odziv takega sistema v simulacijskem orodju Scicos, pa je prikazan na sliki 4.11. 

Opišemo ga lahko kot hitro spremembo stanja, ki se kaže v velikem naklonu krivulje 

in za tem postopno upočasnitev, ko se bliža ustaljeni vrednosti. Krivulja se ustali v 

času približno pol sekunde, ko je dosežena ustaljena vrednost.  
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Slika 4.11: Odziv na stopnico v simulacijskem orodju Scicos 

Dobljeni model vrednotimo tako, da primerjamo izmerjeni odziv motorja s 

simuliranim pri enakem vhodnem signalu. V naslednjih odstavkih bomo opisali 

merjenje odziva motorja. 

Najprej povežemo enosmerni motor z osebnim računalnikom preko serijskega vhoda 

(Serial Port). Nato zaženemo program QICii za vodenje motorja in naložimo v 

mikrokontroler PIC ustrezen program. V našem primeru je to program za  

modeliranje Modelling. Nato izberemo prava COM vrata ter se povežemo s sistemom  

z ukazom connect in  lahko pričnemo z vodenjem. Podrobnejša navodila, kako izvesti  

posamezen ukaz, so opisana v spremni dokumentaciji Quanser (Aström in drugi,  

2006).   

Preden zaženemo enosmerni električni motor, izberemo stopničasti vhodni signal. 

Želimo, da bi ojačevalnik poganjal motor z napetostjo Um = 2.8V, ta napetost je bila 

uporabljena že pri teoretičnem modeliranju. Amplitudo vhodnega signala torej 

spreminjamo toliko časa, dokler ne dosežemo želene vrednosti napetosti. Amplituda 

signala, ki ustreza  napetosti na motorju Um = 2.8V, je 1.4.  
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Graf se prične risati na zaslonu takoj po zagonu sistema. Vmesnik programskega 

orodja QICii z izrisanim odzivom motorja je prikazan na sliki 4.12. 

Programsko orodje za zajemanje podatkov omogoča tudi simulacijo modela, vendar 

te njegove možnosti ne bomo izkoristili. Pokazali bi namreč radi, kako lahko za 

vrednotenje modela uporabimo programski paket Scilab. 

Dobljen odziv električnega motorja v obliki grafa shranimo kot datoteko v formatu 

programskega paketa Matlab s končnico .mat, ki jo sedaj naložimo v simulacijski 

paket Scilab ter z ukazom za izris izrišemo odziv. Meritev prenesemo v drugo 

programsko orodje zato, da omogočimo izris odzivov z isto obliko in s tem lažjo 

primerjavo.   

 

Slika 4.12: Programsko orodje QICii z odzivom motorja na nastavljene parametre 

Meritev je bila shranjena kot datoteka v formatu programskega paketa Matlab, in 

sicer z imenom Modelling1.mat. Ime je pomembno, ker preko njega dostopamo do 

želene datoteke, ki jo naložimo v programsko orodje Scilab, prav tako pa je 

pomembno mesto, kjer se datoteka nahaja (direktorij).  
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Zaporedje ukazov, kako izvesti želen izris grafa v simulacijskem orodju Scilab je: 

-->loadmatfile("Modelling1") .......  ukaz, s katerim naložimo želeno datoteko 

-->whos -type constant ........... ukaz, s katerim opravimo poizvedbo o uporabljenih 

spremenljivkah in dobimo izpis v obliki stolpcev, pomembni pa sta le prvi dve vrstici 

Name                          Type            Size           Bytes 
Modelling1_Time               constant       370 by 2      5936 
Modelling1_Value              constant       370 by 2      5936 
%scicos_display_mode     constant        1 by 1          24 
%nan                          constant       1 by 1          24 
%inf                           constant       1 by 1          24 
%eps                          constant       1 by 1          24 
%io                                     constant       1 by 2          32 
%i                                        constant       1 by 1          32 

-->plot(Modelling1_Time(1:100),Modelling1_Value(1:100)) .............. ukaz s katerim 

zahtevamo izris odziva  

Ker se je z zgornjim ukazom izrisal odziv, ki se ne začne v koordinatnem izhodišču, 

ga pred ponovnim izrisom zamaknemo v izhodišče. Najprej z novim ukazom:            

-->plot(Modelling1_Value(1:370)) izrišemo samo odziv, ki ni v odvisnosti od časa,          

da preverimo, kolikšen zamik vzorcev je potreben. Nato z ukazom:                              

-->Modelling1_Value=Modelling1_Value(4:104) omejimo odziv na želeno vrednost. Sedaj 

lahko ponovno izvedemo ukaz za izris:                                                                    

-->plot(Modelling1_Time(1:100),Modelling1_Value(1: 100)). 

Zgornji ukaz nas pripelje do izrisa odziva, ki ga prikazuje slika 4.13. 

Na sliki 4.14 pa vidimo izrisana skupaj izmerjeni in simulirani odziv, kjer krivulja 

modre barve predstavlja simulirani odziv, krivulja zelene barve pa izmerjeni odziv. 

Po končanem vrednotenju simulacije lahko zaključimo, da je bila simulacija v 

simulacijskem orodju Scicos dokaj uspešna, saj če primerjamo ključne parametre iz 

teoretičnega dela in simulacije med seboj ugotovimo, da je časovna konstanta enaka, 

ojačenje pa nekoliko odstopa.  
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Slika 4.13: Odziv električnega motorja na stopničasti vhodni signal 
.

 

Slika 4.14: Izmerjeni in simulirani odziv na stopničasti vhodni signal 
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4.3.3 Eksperimentalno modeliranje 

Eksperimentalno modeliranje bomo izvedli tako, da bomo vrednotili odzive procesa, 

to je Quanser-jev enosmerni električni motor, z odzivi modela. Pri eksperimentalnem 

modeliranju bomo torej poiskali parametre modela iz meritev na sliki 4.13 in jih nato 

primerjali s parametri, dobljenimi s simulacijo. 

Iz odziva na stopničasti vhodni signal dobimo ključne parametre za sistem prvega 

reda s katerim približimo proces. To sta ojačenje K in časovna konstanta τ, ki 

predstavlja 63 % vrednosti  odziva v ustaljenem stanju.  

Prvi parameter, ojačenje K, lahko izračunamo iz spremembe višine odziva ∆y, drugi 

ključni parameter za vrednotenje simulacije, ki je časovna konstanta τ, pa odčitamo 

neposredno iz odziva.  

Po definiciji predstavlja ojačenje K razmerje med spremembo višine odziva ∆y, ki jo 

vidimo iz odziva, ter vrednostjo vhodne napetosti, v našem primeru vrednost 

vhodnega stopničastega signala v simulaciji U=2.8V. 

5.19
8.2

5.54
==

∆
∆

=
U

y
K              (16) 

Vrednost ojačenja v teoretičnem modelu je bila K = 19.9 rad/Vs, kar je precej 

podobna vrednost. 

Časovna konstanta τ predstavlja vrednost, ki jo proces doseže ob 63 % končne 

vrednosti, to je τ =0.63∆y. Vrednost lahko odčitamo na grafu in vidimo, da je 

časovna konstanta τ = 0.09s. V teoretičnem delu smo dobili vrednost časovne 

konstante τ = 0.0929, kar je precej podobna vrednost.  

Da bi lahko sedaj model vrednotili z odzivom iz meritev, zaženemo programsko 

orodje Scicos in poizkusimo sestaviti simulacijsko shemo, ki ustreza enosmernemu 

električnemu motorju in njegovemu eksperimentalno dobljenem modelu ter 

pričnemo vrednotenje s simulacijo. Pri tem imamo dve možnosti. Prva je, da direktno 

uporabimo blok za vnašanje prenosne funkcije, kar je praviloma bolj razširjena 

metoda, vendar smo se v nalogi odločili, da bomo simulirali diferencialno enačbo. 
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Simulacije se lotimo tako, da najprej diferencialno enačbo preoblikujemo na način, 

da je najvišji odvod na levi strani enačaja, vsi ostali elementi na desni. Spodnja 

izpeljava in preoblikovanje enačbe na želen način izhaja iz splošne prenosne funkcije 

za opisovanje sistemov prvega reda.  
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Iz enačbe (20) vidimo, da potrebujemo v shemi le en integrator, saj je najvišji odvod 

prvega reda. Za tako predstavitev torej potrebujemo sedem elementov: stopničast 

vhodni signal, sumator, dva ojačevalnika, integrator, uro za takt in prikazovalnik. 

Sedaj lahko pričnemo sestavljati shemo v Scicosu tako, da nizamo elemente od 

zadaj, to je gledamo diferencialno enačbo z desne proti levi in sestavljamo shemo.   

Na tem mestu se vrnemo k diferencialni enačbi (20) in izračunamo vrednosti ojačenj 

iz simulacijske sheme, ki jih nato vnesemo v shemo v programskem orodju Scicos in 

sestavimo simulacijsko shemo, kot je prikazana na sliki 4.15. 
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Kjer Um predstavlja napetost s katero ojačevalnik napaja motor. 

V programu za modeliranje enosmernega električnega motorja smo uporabili 

amplitudo vhodnega signala, ki ustreza napetost z vrednostjo Um = 2.8V, torej mora 

biti vrednost stopničastega vhodnega signala v simulaciji prav tako 2.8, vrednost 

ojačenja pa vidimo iz diferencialne enačbe (21) in je 216.7. 
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Slika 4.15: Simulacijska shema enosmernega električnega motorja v Scicos-u  

Odziv takega sistema v simulacijskem orodju Scicos, pa je prikazan na sliki 4.16. 

Opišemo ga lahko kot hitro spremembo stanja, ki se kaže v velikem naklonu krivulje 

in za tem postopno upočasnitev, ko se bliža ustaljeni vrednosti. Krivulja se ustali v 

času približno pol sekunde, ko je dosežena ustaljena vrednost. 

 
Slika 4.16: Simulacijski odziv sistema na stopničast vhodni signal   
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Z odziva na sliki 4.16 lahko razberemo časovno konstanto približno 0.09s, 

sprememba višine odziva ∆y pa znaša približno 56. Dobljene vrednosti so precej 

podobne vrednostim iz slike 4.13, torej lahko zaključimo, da se obnašanje modela 

ujema z obnašanjem procesa.  

4.4 Načrtovanje regulacije  

4.4.1 Uvod  

Pripravili smo nalogo za načrtovanje avtomatskega vodenja hitrosti, ki je namenjena  

spoznavanju in načrtovanju proporcionalno-integrirnega regulatorja (PI). Pri tem se  

navezujemo na rezultate modeliranja, kjer smo že dobili vse potrebne parametre  

enosmernega električnega motorja. Izdelana je bila posebna naloga iz vodenja,  

namenjena študentom, da bi se podrobneje seznanili z načrtovanjem regulatorja.      

4.4.2 Proporcionalno-integrirni regulator  

Glede na to, da je govora o načrtovanju PI regulatorja, se nam zdi smiselno, da pred  

samim načrtovanjem opišemo nekaj njegovih značilnosti. PI regulator je zelo pogost  

algoritem za vodenje in se uporablja na številnih področjih vodenja, saj lahko ob  

ustrezni nastavitvi parametrov združi dobre lastnosti P in I regulatorja. Pri tem P  

regulator zelo hitro učinkuje na napako, vendar ne odpravlja napake v ustaljenem 

stanju, medtem ko I regulator zaradi končne hitrosti učinkuje relativno počasi, a 

odpravi napako v ustaljenem stanju (Zupančič, 1992).   

 PI regulacijski algoritem podaja enačba: 

                             ∫ ∫ 
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Kp je ojačenje regulatorja, Ti pa integrirni čas. PI regulator izvedemo s paralelno  

kombinacijo P in I dela, kot je prikazano na sliki 4.17.   

 

Slika 4.17: Bločni diagram PI regulatorja  

S simulacijo v Scicos-u lahko ponazorimo PI regulator na dva načina (slika 4.18), in 

sicer:  

    ∫+= dtteKteKtu ip )()()(                    (24)                    
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Slika 4.18: Ponazoritev PI regulatorja v Scicos-u po enačbi (24) in (25) 

4.4.3 Zahteve za vodenje  

Enosmernemu motorju želimo načrtovati tak regulator, da bo zadovoljil zahteve za  

vodenje. Postavili smo sledeče zahteve za zaprtozančni sistem pri stopničasti  

spremembi referenčnega signala:  

• sistem naj se odziva brez prenihajev,   
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• parametri regulatorja naj bodo taki, da dobimo odziv s časovno konstanto τ =  

0.05s,  

• v ustaljenem stanju naj ne bo napake.  

Zahteva za regulacijo motenj zaprtozančnega sistema pri stopničasti motnji pa je ta,  

da v ustaljenem stanju ne bo napake.  

4.4.4 Načrtovanje zaprtozančnega sistema 

Sistem za vodenje hitrosti Quanser-jevega enosmernega motorja, lahko ponazorimo z  

bločnim diagramom, slika 4.19, in diferencialnimi enačbami oziroma prenosnimi  

funkcijami. 

 
Slika 4.19: Bločni diagram sistema za regulacijo enosmernega električnega motorja  

Proces je predstavljen z blokom, kjer je vhod napetost Um , izhod pa kotna hitrost  

bremena ωm.   

Referenčni signal na začetku diagrama je označen z malo črko r, blok Reglulator pa 

predstavlja PI regulator sestavljen iz proporcionalnega in integrirnega dela. Oba dela 

regulatorja sta prikazana na sliki 4.20. 

Blok pred izhodom na sliki 4.20, predstavlja enosmerni motor in ga z diferencialno 

enačbo opišemo kot:  
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Z uporabo Laplace-ove transformacije lahko enačbo (26) predstavimo v obliki 

prenosne funkcije: 
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Ostali bloki na sliki 4.20, kot že omenjeno, predstavljajo proporcionalno - integrirni  

regulator, ki ga predstavimo z diferencialno enačbo: ∫+= edtkeku ip  in povratno  

zanko s primerjalnikom referenčnega in izhodnega signala.  

 
Slika 4.20: Zaprtozančni bločni diagram sistema za kontrolo hitrosti  

Ko smo se seznanili z izvedbo modela in želenim tipom regulatorja, lahko pričnemo 

s  simulacijo, kjer preizkusimo odzive takega modela na vhodni signal in motnje. Z  

drugimi besedami povedano, poskusimo načrtati tak regulator, da bi ustregli  

zahtevam. Ponazoritev modela enosmernega motorja in regulatorja s simulacijsko  

shemo v programskem orodju Scicos je predstavljena na sliki 4.21.  
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Slika 4.21: Simulacijska shema modela enosmernega motorja in regulatorja 

S slike 4.21 je razvidno, da je shema sestavljena iz dveh delov, regulatorja na levi 

strani in  enosmernega motorja na desni.  

Naj navedemo, da pri simuliranju upoštevamo vrednosti iz dokumentacije (Aström, 

2006) ter izračunane vrednosti v teoretičnem in modeliranju, ki so:   

• navorna konstanta motorja km = 0.502 Nm/A,  

• rotorska upornost  Rm = 10.6 Ω,  

• izračunana skupna vrtilna količina bremena Jeq  = 
 -5102.21⋅ kg m2, 

• izračunano ojačenje sistema K=19.9,  

• izračunana časovna konstanta sistema τ = 0.0929. 

Uporabljeni so torej isti parametri za simulacijo. Na tem mestu bi radi na podlagi  

odziva stopničaste spremembe vhoda na motorju določili še, kakšni so parametri PI  

regulatorja. 

Z uporabo nastavitvenih pravil bomo sedaj poiskali proporcionalno ojačenje kp in 

integrirno ojačanje ki, nato vnesli vrednosti v simulacijski program ter preizkusili 

zaprtozančno delovanje pri stopničasti spremembi referenčnega signala. Preizkusili 

bomo sledilno in regulacijsko delovanje.   
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Tabela 3 prikazuje nastavitvena pravila za procese prvega reda za regulator s 

prenosno  funkcijo (23): 
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Tabela 3: Tabela z nastavitvenimi pravili (Kocijan, 2006)  

Regulator kp Ti 

PI  1/K  τ 

 

Iz tabele vidimo, da je proporcionalno ojačanje kp opredeljeno kot ena ulomljeno z 

ojačenjem sistema, torej po izračunu:  
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Integrirno ojačenje ki pa dobimo iz enačbe:      
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Parametre, dobljene z nastavitvenimi pravili - enačba (28) in (29), vnesemo v 

simulacijsko shemo, pri čemer upoštevamo enosmerno predvrednost signala, ki 

premakne začetno vrednost odziva na 50 in pogledamo, kakšen je odziv. 

Simulacijska shema z vnesenimi parametri  proporcionalnega ter integrirnega dela je 

prikazana na sliki 4.22. 

 

Slika 4.22: Simulacijska shema v Scicos-u s parametri iz nastavitvenih tabel 
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Slika 4.23 pa prikazuje, kakšen je odziv sistema pri takih parametrih. Opišemo ga  

lahko kot postopno spremembo stanja, ki se kaže v zmernem naklonu krivulje in za 

tem postopno upočasnitev (krivulja rdeče barve), ko se bliža referenčni vrednosti 

(krivulja črne barve). Krivulja se ustali približno v  času 0.9 sekunde.   

 

Slika 4.23: Odziv sistema v Scicos-u s parametri regulatorja iz nastavitvenih tabel 

Po odzivu sistema na sliki 4.23 vidimo, da PI regulator z navedenimi parametri 

učinkuje dokaj hitro in odpravlja napako v ustaljenem stanju, ostane pa zahteva, da 

bo časovna konstanta enaka 0.05 sekunde, torej nadaljujemo s postopkom 

načrtovanja. 

Sedaj gremo s simulacijo korak naprej in poizkusimo doseči hitrejši odziv kot z 

uporabo nastavitvenih tabel. Hitrejši odziv lahko dosežemo tako, da ročno 

nastavljamo regulator in sproti izrisujemo odziv v simulacijskem orodju ter tako 

preverjamo, ali smo dosegli zastavljene zahteve. 

Po večkratnih nastavitvah tako proporcionalnega kot integrirnega dela regulatorja in 

za vsako sprembo zahtevanim izrisom odziva smo prišli do želene nastavitve, ki nas 
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pripelje do odziva s časovno konstanto približno 0.05s. Nove vrednosti parametrov 

regulatorja kp in ki sta torej: kp = 0.085, ki  = 0.80.  Odziv z novimi vrednostmi  

parametrov prikazuje slika 4.24, na kateri predstavlja odziv krivulja rdeče barve, 

referenco pa krivulja črne barve. 

 

Slika 4.24: Odziv sistema v Scicos-u s popravljenimi parametri regulatorja 

Sledi načrtovanje zaprtozančnega sistema z izračunom 

Drugi način določanja vrednosti regulatorja je z izračunom kompenzatorja na podlagi 

teoretičnega modela. Odločili smo se, da podrobno predstavimo tudi postopek 

načrtovanja z izračunom. 

PI regulator ponazorimo z enačbo, ki izhaja iz prenosne funkcije (203): 
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Proces pa predstavimo kar s prenosno funkcijo oblike:  
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Če skušamo bločni diagram na sliki 4.19 preurediti na način, da združimo regulator 

in proces v en blok vidimo, da se ( )1+sTi  lahko pokrajša, če je Ti enak τ, to pomeni, 

da ničla regulatorja kompenzira pol procesa in lahko poenostavljeno zapišemo 

zaprtozančno prenosno funkcijo GZZ kot:  
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kjer je K ojačanje sistema z vrednostjo 19.9 rad/s, kp vrednost proporcionalnega dela 

regulatorja in Ti = τ časovna konstanta motorja, ki je 0.0929s, s pa predstavlja 

Laplace-ov operator. 

Da bo časovna konstanta procesa imela želeno vrednost, ki je 0.05 sekunde, enačimo 
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Ko smo enkrat izračunali proporcionalno ojačanje, lahko iz znane povezave (29) 

dobimo še integrirno ojačanje: 
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Nove vrednosti parametrov regulatorja kp in ki sta torej: kp = 0.09336, ki  = 1.0045. 

Vrednosti lahko sedaj vstavimo v simulacijsko shemo in opravimo preizkus, da 

vidimo, kakšen je odziv tako načrtovanega regulatorja in pogledamo, ali smo ustregli 

zastavljenim zahtevam za vodenje. Simulacijsko shemo z novimi vrednostmi 

parametrov prikazuje slika 4.25. 
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Slika 4.25: Simulacijska shema z novimi vrednostmi parametrov kp in ki 

Odziv sistema z novimi parametri pa prikazuje slika 4.26, na kateri je mogoče opaziti 

hitrejšo regulacijo sistema s časovno konstanto zaprtozančnega sistema 0.05s in 

ustalitev odziva (krivulja rdeče barve) pri času približno 0.6 sekunde, ko doseže 

referenčno vrednost (krivulja črne barve). 

 

Slika 4.26: Odziv v Scicos-u z izračunanimi vrednostmi parametrov kp in ki 
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Opisali smo tri metode nastavitve parametrov proporcionalnega ter integrirnega dela 

regulatorja. Prva metoda je z uporabo nastavitvenih tabel, druga z ročno nastavitvijo, 

tretja pa z izračunom. Katero metodo bomo izbrali, je odvisno od okoliščin. Zgodi se 

namreč lahko, da moramo včasih hitro načrtovati regulator, zato se torej uporabijo 

nastavitvene tabele, ki hitro pripeljejo do potrebnih vrednosti parametrov PI 

regulatorja. Druga metoda omogoča ročno nastavitev, pri kateri s poznavanjem 

lastnosti posameznega dela regulatorja pridemo do želenih vrednosti. Tretja metoda 

pa je dolgotrajnejša, saj v primeru zahtevnejših procesov lahko zavzame izračun 

precej več časa, res pa je, da omogoča  boljšo nastavitev parametrov regulatorja, da 

dosežemo želeno časovno konstanto.   

Če primerjamo oba odziva (slika 4.23 in 4.26), torej odziv pridobljen z uporabo  

nastavitvenih tabel ter odziv s parametri, dobljenimi po izračunu, lahko razberemo, 

da smo s  parametri po prvi metodi (slika 4.23), kjer je kp = 0.050 in ki = 0.541, 

skoraj ustregli zastavljenim zahtevam za vodenje, saj časovna konstanta ni enaka 

0.05s. Tako časovno konstanto kot v zahtevah je mogoče doseči le z ročnim 

nastavljanjem regulatorja in sprotnim izrisovanjem odziva za vsako spremembo, 

dokler ne dosežemo želene vrednosti ali z izračunom regulatorja. Vrednosti 

izračunanih parametrov so v našem primeru: kp = 0.09336 in ki = 1.00495, 

simulacijski odziv vidimo na slika 4.26. Po tej metodi dobimo želeno časovno 

konstanto, sistem je prav tako brez prenihaja in ni zaznati napake v ustaljenem 

stanju, poleg tega pa je odziv hitrejši. Torej lahko zaključimo, da smo z metodo 

izračuna parametrov regulatorja povsem ustregli zahtevam za sledilno vodenje.   

Preostane nam samo še ena zahteva, da za regulacijo motenj zaprtozančnega sistema  

pri stopničasti motnji v ustaljenem stanju ne bo napake. Preizkus opravimo tako, da  

dodamo na vhod motorja stopničasto motnjo napetosti vrednosti -3V, s pričetkom  

0.5s. Odziva obeh zaprtozančnih sistemov bomo prikazali skupaj na istem grafu, da  

omogočimo lažjo predstavitev regulacijskega delovanja, zato ima motnja različen čas  

pričetka. Tako oblikovana simulacijska shema je prikazana na sliki 4.27.  
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Slika 4.27: Simulacijska shema v Scicos-u za sočasni prikaz referenčne vrednosti in 

motnje  

S tako oblikovano simulacijo bomo ugotovili, ali regulator deluje v skladu z  

zahtevami in odpravlja motnjo v ustaljenem stanju. Odziv obeh zaprtozančnih  

sistemov in izris obeh odzivov skupaj na istem grafu, pa prikazuje slika 4.28.  

 

Slika 4.28: Odziv sistema v Scicos-u pri sledilnem delovanju in stopničasti motnji 

Na grafu (slika 4.28) je mogoče na odzivu (krivulja rdeče barve) opaziti majhen 

prenihaj ob času 0.5s, ki je posledica motnje v sistemu, nakar regulator dobro 
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odpravi motnjo in ni zaznati napake v  ustaljenem stanju, saj regulator učinkuje na 

motnjo in stabilizira sistem tako, da spet sledi referenčnemu signalu (krivulja črne 

barve). Torej lahko zaključimo, da smo ustregli zahtevam za  vodenje.  

Naslednji korak je, da vstavimo pridobljene vrednosti po obeh  metodah v program 

za vodenje Quanser-jevega enosmernega motorja QICii in  ugotovimo, ali se sistem 

obnaša res tako kot med simulacijo. Zaženemo torej  program za vodenje QICii in 

naložimo program za vodenje hitrosti Speed Control ter se povežemo z enosmernim 

motorjem. Postopek je podrobno obrazložen v spremni dokumentaciji Quanser-

jevega enosmernega motorja (Aström in drugi, 2006).   

Najprej vstavimo v programsko orodje QICii parametre, pridobljene na podlagi   

nastavitvenih pravil, to je: 050.0=pk  ter 541.0=ik  in izrišemo graf,  ki ga nato  

shranimo kot datoteko Matlab s končnico .mat. V našem primeru smo shranili graf z  

imenom: Odziv_Tabele. To datoteko nato naložimo v programskem okolju Scilab in 

opravimo poizvedbo o uporabljenih spremenljivkah, da lahko nato pravilno izrišemo  

graf.  

Zaporedje ukazov v programskem okolju Scilab za ta postopek je:  

-->loadmatfile("Odziv_Tabele") 

-->whos -type constant  

Name                           Type             Size               Bytes 
SpeedControl_25_Time     constant       1000 by 2      16016 
SpeedControl_25_Value    constant       1000 by 2      16016 
%nan                          constant       1 by 1            24 
%inf                          constant       1 by 1            24 
%eps                         constant       1 by 1            24 
%io                           constant       1 by 2            32 
%i                            constant       1 by 1            32 
 
-->plot(SpeedControl_25_Value) 

-->SpeedControl_25_Time=SpeedControl_25_Time(296:420); 

-->SpeedControl_25_Value=SpeedControl_25_Value(296:420,:); 

-->plot(SpeedControl_25_Time,SpeedControl_25_Value) 

-->SpeedControl_25_Time(1)   
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-->SpeedControl_25_Time=SpeedControl_25_Time-ans; 

-->SpeedControl_25_Time(1) 

-->plot(SpeedControl_25_Time,SpeedControl_25_Value)  

Izriše se nam graf z dvema krivuljama, kot ga prikazuje slika 4.29. Vodoravna  

krivulja predstavlja referenco, naraščajoča krivulja pa odziv Quanser-jevega  

enosmernega električnega motorja pri sledenju referenci.   

 

Slika 4.29: Odziv zaprtozančnega sistema s parametri iz nastavitvenih tabel, 

pretvorjen v Scilab  

Sedaj pa v program QICii vnesemo še parametre, dobljene po drugi metodi. Ti  

parametri so: 09336.0=pk  ter 00495.1=ik . Hkrati pa bomo izvedli že preizkus  

regulacije tako, da v modelno napravo (Quanser enosmerni električni motor)  

vnesemo motnjo napetosti. Motnjo dosežemo s pritiskom na uporabniško stikalo na 

motorju, pojav motnje pa je odvisen od trenutka pritiska.  Nato ponovimo prejšnji 

postopek shranjevanja izrisanega grafa, vendar tako, da tokrat  shranimo Matlab 
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datoteko z drugim imenom, ki jo nato naložimo v Scilab in  izrišemo odziv. Tokrat 

smo graf shranili z imenom Motnja.mat.  

Programsko orodje QICii z nastavljenimi potrebnimi parametri prikazuje slika 4.30, 

na sliki pa se vidi tudi motnja,  vnesena v sistem, in regulacija le-te. 

 

Slika 4.30: Programsko orodje QICii z izračunanimi parametri regulatorja 

Zaporedje ukazov za izris odziva v programskem okolju Scilab:  

-->loadmatfile("Motnja") 

-->plot(Motnja_Value)  

-->whos -type constant  

-->Motnja_Time=Motnja_Time(594:844);  

-->Motnja_Value=Motnja_Value(594:844,:);  

-->plot(Motnja_Time,Motnja_Value)  

-->Motnja_Time(1) 
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-->Motnja_Time=Motnja_Time-ans; 

-->Motnja_Time(1) 

-->plot(Motnja_Time,Motnja_Value)                         

 
Ponovno se izriše graf z dvema krivuljama, kot ga prikazuje slika 4.31.  Vodoravna 

krivulja predstavlja referenco, naraščajoča krivulja pa odziv Quanser- jevega 

enosmernega električnega motorja pri sledenju referenci. 

 

Slika 4.31: Odziv motorja z izračunanimi parametri regulatorja na motnjo 

Na tak način smo preizkusili zaprtozančno regulacijo in prenesli graf v nam poznano  

okolje Scicos, da omogočimo neposredno primerjavo. Iz obeh grafov, slika 4.29 in  

slika 4.31, se vidi, da regulator omogoči sledenje referenčnemu signalu in to na  

način, kot smo načrtovali. Na sliki 4.31 pa se vidi tudi pojav motnje ob času 0.7s, ki 

jo regulator odpravi, saj ob času približno 1.1s ponovno sledi referenci.  
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5 ZAKLJUČEK 

Diplomsko delo opisuje in predstavlja praktično izobraževanje na podlagi dostopnih 

modelnih naprav za poučevanje avtomatskega vodenja. V ta namen smo izoblikovali 

nekaj primerov vodenja, da lahko v praksi in na konkretnih primerih predstavimo 

postopke od modeliranja in načrtovanja do izvedb diagramov poteka in 

programiranja ter končnega preizkusa delovanja naprav. Stremeli smo k nazornemu 

prikazovanju načrtovanja in uporabe vodenja ter izvedb programov, ki jih lahko 

uporabimo kot primere za poučevanje. Opisujemo šest različnih uporab modelnih 

naprav, ki jih uvrščamo v dva velika sklopa avtomatskega vodenja, to sta sekvenčno 

in zvezno vodenje procesov.  

V okviru prikaza sekvenčnega vodenja smo s paketom Lego Mindstorms kock 

sestavili dve modelni napravi, ki z različnima nalogama predstavljata tipične 

avtomatske procese v sodobni industriji. Prva naprava, ki smo jo poimenovali 

Sortirnik, je sposobna ločevati kocke dveh različnih barv, druga naprava, z imenom 

Transporter, pa koristi svetlobni odsev za sledenje naključno oblikovani poti, pri tem 

pa naloži tovor in se vrne nazaj na začetek poti. Prav tako smo v okviru sekvenčnega 

vodenja na modelni napravi avtomatski pralni stroj proizvajalca Feedback 

izoblikovali kratek program za pranje perila, da bi lahko prek krmilnika vodili 

simulator pralnega stroja, ki v primerjavi z gospodinjskim aparatom opravlja skrajšan 

postopek pranja. 

V okviru prikaza zveznega vodenja smo v diplomski nalogi najprej predstavili 

zajemanje svetlobnega signala. V posebnem programskem okolju lahko nazorno 

prikažemo signal kot neko vrednost, izrisano na zaslonu osebnega računalnika v 

obliki grafa. Modelna naprava Quanser enosmerni električni motor za poučevanje 

vodenja pa nam je omogočila prikaz teoretičnega in eksperimentalnega modeliranja 

ter načrtovanja regulacije. Za ta sistem smo izvedli tudi simulacije modela motorja in 

zaprtozračnega sistema v programskem okolju Scicos. Odzive iz simulacije smo nato 

primerjali z realnimi odzivi motorja. V okviru modeliranja in načrtovanja regulacije, 

sta bili sestavljeni dve nalogi za prikaz zveznega vodenja.  

Diplomsko nalogo lahko označimo kot delo, namenjeno izboljšanju izobraževanja 

študentov na Poslovno-tehniški fakulteti Univerze v Novi Gorici. Izoblikovani 
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primeri iz vodenja nudijo podroben pogled v nekatere avtomatsko vodene procese in 

lahko pripomorejo k razumevanju računalniškega vodenja in digitalne simulacije. Na 

podlagi zahtev lahko študenti v sklopu sekvenčnega vodenja sami izdelajo diagram 

poteka, ki ga lahko nato preoblikujejo v program in prenesejo v krmilnik. Posebej 

sestavljene naloge iz modeliranja in vodenja zveznih sistemov pa lahko omogočijo 

razumevanja zveznega vodenja in direktno preverjanje pridobljenega znanja. 

Mislimo, da so dobro oblikovani praktični primeri in možnost samostojnega dela s 

preizkusom rezultatov tisto, kar v študentih vzbudi zanimanje za tekočo snov pri 

predavanjih in s tem bistveno prispeva k priljubljenosti študijskega predmeta in ne 

nazadnje k boljšem razumevanju obdelane tematike.  
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PRILOGA 1: Naloga 1 - Sortirnik  

Na podlagi napisanih zahtev za vodenje oblikujte specifikacije v obliki diagrama 

poteka, ki predstavlja logično zaporedje ukazov ter bo osnova za oblikovanje 

programa za avtomatsko vodenje Sortirnika.  

Zahteve za vodenje: 

Sortirnik naj bo avtomatsko vodena naprava, ki ločuje kocke različnih barv. Deluje 

naj tako, da tekoči trak, ki ga poganja prvi elektromotorček, vodi kocke k optičnima 

senzorjema, ki zaznavata svetlost odseva kocke. Vsaka barva  predstavlja določeno 

vrednost odseva. Na podlagi odčitane vrednosti pa naj se izvede ukaz, na osnovi 

katerega drugi elektromotorček  prestavlja ročico in posledično potisne kocko v levo 

stran ali v desno, odvisno seveda od barve kocke. 

• Oba optična senzorja zaznata svetlobni odsev velike vrednosti, značilen za kocke  

svetlejših barv, za tak odsev sledi naloga, ki se glasi: »Motorček za poganjanje  

ročice naj se zavrti počasi nazaj, dokler ročica ne pritisne na senzor dotika, nakar 

naj se zavrti v obratno smer do sredine, kjer naj se ustavi.« Pri napravi se ti ukazi 

izvajajo kot potisk kocke rumene barve na desno stran.   

• Prvi senzor zazna večji svetlobni odsev, ki je značilen za kocko svetle barve, drugi  

senzor pa zazna manjši svetlobni odsev (temna kocka), sledi naloga, ki se glasi:  

»Motorček za poganjanje ročice naj se zavrti počasi naprej, dokler ročica ne pritisne  

na senzor dotika, nakar naj se zavrti v obratno smer do sredine, kjer naj se ročica 

ustavi.« 

• Prvi senzor zazna manjši svetlobni odsev, ki je značilen za kocko temnejše barve,  

drugi senzor pa zaznana večji odsev (svetla kocka), sledi  naloga z istim zaporedjem  

ukazov, kot je opisano pod prvo alineo.   

• Oba optična senzorja zaznata svetlobni odsev majhne vrednosti, značilen za kocke  

temnejših barv, sledi  naloga z istim zaporedjem ukazov kot  pod drugo alineo.    

• Dokler optična senzorja zaznavata določen odsev, se ukazi vršijo drug za drugim, to 

je dokler naprave ne izključimo.  
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Rešitev:  

 

Slika 1: Diagram poteka vodenja Sortirnika 
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PRILOGA 2: Naloga 2 - Transporter 

Na podlagi napisanih zahtev za vodenje oblikujte specifikacije v obliki diagrama 

poteka, ki predstavlja logično zaporedje ukazov ter bo osnova za oblikovanje 

programa za avtomatsko vodenje Transporterja.   

Zahteve za vodenje: 

Transporter naj bo avtomatsko vodena modelna naprava, ki bo sposobna slediti 

naključno narisani poti črne barve na beli podlagi. Oblikovano naj bo kot vozilo z 

gosenicami, kjer vsako gosenico poganja en elektromotorček. Narisani poti naj sledi 

na podlagi odčitane vrednosti svetlobnega odseva, ki jo zaznavata optična senzorja 

postavljena na začetku vozila, na levo in desno stran. Ko doseže označeno mesto, naj 

izvede nalogo nakladanja tovora in se nato vrne nazaj po isti poti. 

• Oba optična senzorja zaznata svetlobni odsev velike vrednosti, značilen za  svetlejše 

barve, za tak odsev sledi naloga, ki se glasi: »Motorčka za  poganjanje leve in desne 

gosenice naj peljeta naprej do preklica.« Pri napravi  naj se ta ukaz izvaja kot vožnja 

naravnost.  

• Prvi senzor (optični senzor, postavljen na levo stran Transporterja) zazna večji  

svetlobni odsev, ki je značilen za svetle barve, drugi senzor (optični senzor,  

postavljen na desno stran Transporterja) pa zazna manjši svetlobni odsev (črta  temne 

barve); sledi naloga, ki se glasi: »Motorček za poganjanje leve gosenice  naj pelje 

naprej, motorček za poganjanje desne gosenice pa naj se ustavi.« Pri  napravi naj se 

ta ukaz izvaja kot zavijanje v desno.  

• Prvi senzor (optični senzor, postavljen na levo stran Transporterja) zazna  manjši 

svetlobni odsev, ki je značilen za črto temne barve, drugi senzor  (optični senzor 

postavljen na desno stran Transporterja) pa zazna večji  svetlobni odsev (bela 

podlaga); sledi naloga, ki se glasi: »Motorček za  poganjanje desne gosenice naj 

pelje naprej, motorček za poganjanje leve  gosenice pa naj se ustavi.« Pri napravi naj 

se ta ukaz izvaja kot zavijanje v levo.  

• Oba optična senzorja zaznata svetlobni odsev majhne vrednosti, značilen za  

temnejše barve, to pomeni, da je Transporter prispel na črno polje, ki  predstavlja 

konec poti, sledi zaključna naloga za nalaganje tovora, ki se glasi: »Če je pritisnjen 

senzor dotika, naj se oba motorčka za trenutek ustavita, nakar naj se poženeta nazaj. 
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Takoj za tem naj se zavrtita vsak v svojo  smer, da naprava izvede obrat za 180°, po 

obratu pa naj se ustavita.« Pri  napravi naj se to zaporedje ukazov izvaja kot pritisk 

na nakladalo, dokler ni tovor naložen in je senzor zaznal pritisk nanj. Vozilo v takem 

primeru naenkrat obstane, nakar začne voziti vzvratno, takoj za tem pa naj sledi obrat 

za 180° in  konec naloge.  

• V primeru pravilnega delovanja mora biti modelna naprava po opravljenem obratu za 

180° postavljena tako, da vsak optični senzor zaznava svojo barvo ali pa oba svetlejši 

odsev, nikakor pa ne črnega polja, tako da lahko program avtomatsko nadaljuje 

sledenje poti.    
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Rešitev: 

 

 Slika 1: Diagram poteka vodenja Transporterja 
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PRILOGA 3: Naloga 3 – Vodenje pralnega stroja 

Na podlagi napisanih zahtev za vodenje oblikujte specifikacije v obliki diagrama 

poteka, ki predstavlja logično zaporedje ukazov ter bo osnova za oblikovanje 

programa za avtomatsko vodenje avtomatskega pralnega strorja proizvajalca 

Feedback.   

Zahteve za vodenje: 

Pralni stroj mora izvajati naloge, kot so definirane v njegovem programu. Da bi 

lahko izvedli simulacijo pranja z modelno napravo, je potrebno sestaviti tak program, 

pri tem pa upoštevati določene zahteve, kdaj naj se določen ukaz izvrši in kdaj ne. 

Začetni postopek: 

a) V kolikor je gumb start (Start) pritisnjen in so vrata odprta (vključeno stikalo 

Door), naj se naprava ne odziva.      

b) V kolikor je gumb start pritisnjen in so vrata zaprta, naj se prižgeta svetlobna 

indikatorja Start in Locked, ki predstavljata zagon stroja in zaprta vrata. V 

primeru, da ni bil izbran ne program za pranje in ne centrifuga, naj se 

indikatorja ugasneta. 

Program za navadno pranje perila: 

a) S pritiskom na Start z zaprtimi vrati naj se prižgeta svetlobna indikatorja, ki 

sporočata, da se je pričelo polnjene bobna z vročo vodo, ki ga sporočita 

svetlobna indikatorja (Tub filling in Hot).  

b) Čez sekundo naj indikator Hot ugasne, kar prikazuje vročo vodo v bobnu. 

Medtem, ko se boben polni, naj se prižge indikator Tub half full, ko je pritisnjeno 

stikalo za polovično napolnjen boben z vodo. Boben naj se napolni z vodo do 

vrha, ko naj bo pritisnjeno stikalo Tub full, ki predstavlja ukaz za nadaljnje 

polnjenje bobna, in naj se prižge svetlobni indikator ob stikalu.  

Ko je dosežen želen nivo vode naj indikatorja ugasneta. 

c) Sledijo trije pralni cikli. Vsak cikel naj bo sestavljen iz dveh sekund dolgega  

počasnega vrtenja bobna naprej (indikator Slow forward), pol sekundnega 

odmora ter iz dveh sekund dolgega  počasnega vrtenja bobna nazaj (indikator 

Slow reverse). 
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d) Po koncu pranja naj sledi praznjenje bobna s črpalko, ki ga predstavlja 

prižgan indikator Pump, nakar naj se postopoma ugasne najprej indikator, ki 

predstavlja polno napolnjen boben, nato še indikator za ponazoritev napol 

polnega bobna. Čez nekaj trenutkov naj ugasneta še indikator, ki predstavlja 

toplo pranje in indikator črpalke. 

e) Sledi naj kratek cikel hitrega vrtenje bobna ali centrifuge, med tem naj bo 

prižgan indikator črpalke Pump. Cikel naj se  prične s pet sekund trajajočim 

počasnim vrtenjem nazaj (indikator Slow reverse), namenjen enakomerni 

porazdelitvi perila po bobnu. Sledi naj pet sekund hitrega vrtenja ali 

centrifuge (indikator Fast forward spin). Po preteku časa, naj se črpalka 

izklopi, indikatorja centrifuge in črpalke pa ugasneta. 

f) Na vrsto naj pride polnjenje bobna kot prej, le da tokrat s hladno vodo, ki naj 

ga predstavljata prižgana indikatorja Cold on in Cold. 

g) Sledi naj postopek izpiranja, ki je enak kot postopek pranja, le da traja samo 

dva cikla, in sicer cikel počasnega vrtenja naprej (indikator Slow forward) in 

zatem cikel počasnega vrtenja nazaj (indikator Slow reverse). 

h) Sledi naj praznjenje s črpalko, dokler boben ni popolnoma prazen. 

Kolikor je bil na začetku izbran program s centrifugo (Spin), naj se izvede sedaj 

dolga centrifuga, postopek je enak ko pod točko e), le da traja več časa 

i) Pralni stroj se ustavi in vsi kontrolni indikatorji ugasnejo. 

Program za pranje belega perila, z napol polnim bobnom: 

Postopek naj bo enak kot pri navadnem programu za toplo pranje, le da naj se 

polnjenje bobna ustavi, ko je boben polovično napolnjen 

Program za  pranje barvnega perila: 

Postopek je podoben programu za toplo pranje, le da naj bo v prvem koraku a), 

prižgan še indikator Cold on, ki ponazarja polnjenje bobna s hladno vodo, ter v 

drugem koraku b) naj namesto indikatorja Hot gori indikator Tepid.  

Centrifuga brez izbranega programa za pranje:                                                          

Kolikor je na začetku vključeno stikalo Spin, stikali za hladno ali toplo pranje pa sta 
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izključeni, naj se takrat izvede le zaključni postopek, to je dolga centrifuga, kot po 

končanem pranju.   

Rešitev:  

 

Slika 1: Diagram poteka vodenja pralnega stroja 
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PRILOGA 4: Naloga 4 – Modeliranje enosmernega električnega motorja 

Enosmerni električni motor je močnostni izvršni člen, ki prenaša energijo bremenu. 

Lahko ga enostavno opišemo, kot nek sistem z določenim vhodom Um in izhodom 

ωm ter morebitno motnjo Td, ki vpliva nekje v sistemu. Tako predstavitev 

prikazujemo z bločnim diagramom na sliki 1. 

 

Slika 1: Bločni diagram 

Podrobneje lahko predstavimo model enosmernega električnega motorja z bločnim 

diagramom posameznih elementov motorja (slika 2) ter shemo električnega vezja 

enosmernega motorja (slika 3) in diferencialno enačbo, kjer je navorna konstanta 

enosmernega električnega motorja km = 0.0502 Nm/A, upornost rotorja Rm = 10.6 Ω, 

napetost na ščetkah motorja Um = 2.8V ter skupna vrtilna količina bremena Jeq  = 

 -5102.21⋅ kg m2 .  

 

Slika 2: Bločni diagram s posameznimi elementi motorja 
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Slika 3: Shema električnega vezja enosmernega električnega motorja 

Za modeliranje odprtozančnega sistema so uporabljene spremenljivke in konstante, 

opisane v tabeli 1.   

Tabela 1: Spremenljivke in konstante matematičnega modela 

 

Z uporabo Kirchhoff-ovega napetostnega zakona lahko iz slike 3 poiščemo odnos 

med posameznimi električni elementi in izpeljemo naslednjo enačbo: 

mmmmmmm kI
dt

d
LIRU ω+







+=  

 Gelede na to, da je mm RL << , lahko poenostavimo zgornjo enačbo in napišemo: 

mmmmm kIRU ω+=  

Simbol Opis Enota 

ωm Kotna hitrost motorja rad/s 

U m  Napetost iz ojačevalnika, ki poganja motor (napetost na ščetkah) V 

T d Zunanja motnja, ki jo lahko povzročimo z dotikom na vztrajnik Nm 

T m Navor motorja Nm 

I m Tok skozi rotor A 

k m Navorna konstanta motorja Nm/a 

R m Upornost rotorja Ω 
L m Induktivnost rotorja  mH 

J m Vrtilna količina rotorja  kgm2 

J i Vrtilna količina vztrajnika kgm2 

J eq Skupna vrtilna količina bremena (rotorja in vztrajnika) kgm2 

K Ojačenje motorja rad/Vs 

τ Časovna konstanta motorja s 
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Diferencialna enačba, s katero lahko opišemo mehanski del električnega 

enosmernega motorja, pa se glasi: 

( )
eqm

mm

eqm

mm
m JR

kU

JR

k

dt

d
+

−
=

ω
ω

2

 

Naloga: 

1. del 

S simulacijskim orodjem Scicos, ki je del programskega paketa Scilab, simulirajte 

odziv takega modela na enotino stopnico. Upoštevajte zgoraj navedene parametre: 

km, Um, Rm ter Jeq. Izberite potreben čas simulacije oziroma prikaza na ekranu, ki naj 

bo dovolj dolg, da prikaže celoten prehodni pojav in del ustaljenega stanja. 

2.del 

Enosmernemu elektirčnemu motorju je priložen tudi program (QICii) za njegovo 

vodenje. Ob izbiri programa Modelling in nastavitvi vhodnega signala dobimo po 

zagonu dejanski odziv motorja na ta signal. Potek lahko spremljamo na ekranu, saj 

sproti izrisuje dogajanje v obliki grafa.  

V programskem okolju QICii poskušajte najti vrednost amplitude, ki ustreza vhodni 

napetosti Um = 2.8V. Ko najdete prave vrednosti parametrov, shranite meritev kot 

datoteko programskega paketa Matlab s končnico .mat. Meritev nato izrišite v 

programskem okolju Scilab in vrednotite proces s primerjavo odzivov. 
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Rešitev: 

1. del 

Izhajamo iz diferencialne enačbe: 

( )
eqm

mm

eqm

mm
m JR

kU

JR

k

dt

d
+

−
=

ω
ω

2

 

=
⋅⋅Ω

⋅
+

⋅⋅Ω

⋅
=+

⋅−
=

−− 2525

22

kgm1021.26.10

Nm/A0502.0

kgm1021.26.10

Nm/A0502.0 mm

eqm

mm

eqm

mm

m

U

JR

kU

JR

k ωω
ω&  

mm U⋅+⋅= 3.21476.10 ω  

V simulaciji uporabimo vhodno napetost z vrednostjo Um = 2.8V, torej je vrednost 

stopničastega vhodnega signala v shemi 2.8, vrednost ojačenja pa 214.3. 

 

Slika 4: Simulacijska shema motroja v programu Scicos 
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Slika 5: Odziv na stopnico v simulacijskem orodju Scicos 

2.del 

Zaporedje ukazov, kako izvesti želen izris grafa v simulacijskem orodju Scilab je: 

-->loadmatfile("Modelling1")........ukaz s katerim naložimo želeno datoteko 

-->whos -type constant ..............ukaz s katerim opravimo poizvedbo o uporabljenih 

spremenljivkah in dobimo izpis v obliki stolpcev, pomembni pa sta le prvi dve vrstici 

Name                            Type            Size           Bytes 
Modelling1_Time               constant       370 by 2      5936 
Modelling1_Value              constant       370 by 2      5936 
%scicos_display_mode     constant        1 by 1          24 
%nan                          constant       1 by 1          24 
%inf                           constant       1 by 1          24 
%eps                          constant       1 by 1          24 
%io                                     constant       1 by 2          32 
%i                                        constant       1 by 1          32 
 

-->plot(Modelling1_Time(1:100),Modelling1_Value(1:100)) ..............ukaz s katerim 

zahtevamo izris odziva  
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Slika 6: Odziv električnega motorja na stopničasti vhodni signal 

Vrednotenje:  

 

Slika 7: Izmerjeni in simulirani odziv 
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PRILOGA 5: Naloga 5 – Regulacija frekvence vrtenja enosmernega 

električnega motorja 

Naloga 5 obsega področje vodenja, natančneje vodenje regulacije hitrosti in je v 

neposredni povezavi z nalogo 4. 

1.del 

 

Slika 1: Bločni diagram sistema za vodenje hitrosti 

Proces je predstavljen z blokom, kjer je vhod napetost Um , izhod pa kotna hitrost  

bremena ωm.   

Referenčni signal na začetku diagrama je označen z malo črko r, blok Regulator pa 

predstavlja PI regulator, sestavljen iz proporcionalnega in integrirnega dela, kar 

predstavimo z  enačbo: ∫+= edtkeku ip . 

Blok pred izhodom na sliki 1 predstavlja enosmerni motor in ga z diferencialno 

enačbo opišemo kot:  

mmm U
K

dt

d
⋅+⋅

−
=

τ
ω

τ
ω

1
. 

Iz odziva motorja na stopničasti vhodni signal določite ojačanje K in časovno 

konstanto τ.  
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2. del 

Na podlagi odziva stopničaste spremembe vhoda na motorju določite parametre PI 

regulatorja.  

Zahteve za zaprtozančni sistem pri stopničasti spremembi referenčnega signala: 

• sistem naj se odziva brez prenihajev,  

• izberite parametre regulatorja tako, da dobite hitrejši odziv in bo časovna 

konstanta 0.05s, 

• v ustaljenem stanju naj ne bo napake. 

a.) Z uporabo nastavitvenih pravil poiščite proporcionalno ojačanje kp in integrirno 

ojačanje ki ter vnesite vrednosti v simulacijski program in preizkusite zaprtozančno 

delovanje pri stopničasti spremembi referenčnega signala (sledilno delovanje).  

b.) Popravite parametre kp in ki tako, da izpolnite postavljene zahteve in s simulacijo 

preverite, ali so zahteve izpolnjene.  

3. del 

Na vhod motorja dodajte stopničasto motnjo napetosti vrednosti -3V, ob pričetku 

0.5s ter upoštevajte spodaj navedene zahteve. Skupaj narišite odziva obeh 

zaprtozančnih sistemov. Kaj opazite na izrisanem grafu? Ali regulator deluje v 

skladu z zahtevami in odpravlja motnjo v ustaljenem stanju?   

Zahteve za regulacijo motenj zaprtozančnega sistema pri stopničasti motnji: 

• v ustaljenem stanju naj ne bo napake. 

4. del 

Ugotovite, kako uplivata parametra kp in ki na zaprtozančni odziv. 

5. del 

Vstavite pridobljene vrednosti po obeh metodah v program za vodenje Quanser-

jevega enosmernega motorja QICii in ugotovite, ali se sistem obnaša tako, kot med 

simulacijo. Ugotovite tudi, ali proces odpravlja motnjo. 
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 Rešitev: 

1. del 

Eksperimentalno dobljeni parametri procesa: K= 19.5, τ = 0.09s 

2 . del 

a.) Tabela z nastavitvenimi pravili (Kocijan, 2006) 

Regulator kp Ti 

PI 1/K T 

 

050.0
9.19

11
===

K
k p    

541.0
0929.09.19

11
=

⋅
===

τKT

k
k

i

p
i  

 

Slika 2: Simulacijska shema v Scicos-u s parametri iz nastavitvenih tabel 

Slika 3, pa prikazuje kakšen je odziv zaprtozančnega sistema s parametri, dobljenimi 

z nastavitvenimi pravili.  
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Slika 3: Odziv sistema v Scicos-u s parametri regulatorja iz nastavitvenih tabel 

b.) Iterativno popravljeni parametri regulatorja, dobljeni s simulacjo zaprtozančnega 

sistema: kp = 0.09336, ki  = 1.00495.   

 

Slika 4: Simulacijska shema z ročno popravljenimi parametri regulatorja     
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Slika 5: Odziv zaprtozančnega sistema v Scicos-u s popravljenimi parametri 
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3. del 

 

Slika 6: Odziv sistema v Scicos-u pri sledilnem delovanju in stopničasti motnji 

velikosti -3V, ki se pojavi ob času 0.5s. 

4. del 

Parameter kp zelo hitro učinkuje na napako, vendar ne odpravlja napake v ustaljenem 

stanju. Parameter ki odziv upočasni, a odpravi napako v ustaljenem stanju.  

5. del 
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Slika 7: Odziv zaprtozančnega sistema s parametri iz nastavitvenih tabel 

 

Slika 8: Odziv motorja s popravljenimi parametri regulatorja na motnjo  

 


