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STEROWANIE ROZPROSZONE LABORATORYJNYM MODELEM 
HELIKOPTERAt 
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• Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki 
Al. Mickiewicza 30,30-059 Kraków, e-mail :mr@ia.agh.edu.pl 

•• Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki 
Al. Mickiewicza 30,30-059 Kraków, e-IT\3.il: p=argor@ia.agh.edu.pl 

Streszczenie: W niniejszej pracy podjęto problem roz
proszonego sterowania laboratoryjnym modelem helikoptera 
z użyciem standardu magistrali CAN. Zaproponowano struk
turę sieci wykorzystującą trzy węzły magistrali CAN, których 
budowa bazuje na przemysłowych 16-bitowych mikrokontro
lerach rodziny Ml6C6N firmy Mitsubishi [8] . Jako regulatory 
sterujące wykorzystano cyfrową wersję algorytmu PID współ

pracujące z odsprzęgającymi regulatorami typu P. Na podsta
wie zaprezentowanego modelu matematycznego wybranego 
obiektu MIMO dobrano parametry regulatorów i przeprowa
dzono badania symulacyjne w pakiecie MA TLAB/Simulink. 
Prawidłowe działanie algorytmów sterujących potwierdzono 
eksperymentalnie w zaproponowanej strukturze sieci rozpro
szonej. Ponadto dokonano próby oceny wydajności magistrali 
CAN dla celów sterowania obiektami mechanicznymi. 

Słowa kluczowe: Sterowanie rozproszone, regulator PIO, 
magistrala CAN, modele nieliniowe. 

1 WSTĘP 

Magistrala CAN (ang. Contro/Zer Area Network) stano
wi standard szeregowego protokołu komunikacyjnego 
wykorzystywanego od wielu lat przede wszystkim 
w przemyśle samochodowym [2]. Ze względu na swoje 
własności związane z dużą niezawodnością, bezpie
czeństwem, łatwością użycia oraz dostępnością wielu 
gotowych rozwiązań sprzętowych CAN coraz częściej 
wykorzystywany jest w wielu innych gałęziach przemy
słu dla celów monitoringu, akwizycji danych i sterowa
nia. Ponadto pewne mechanizmy protokółu CAN, połą
czone z właściwą konfiguracją węzłów CAN (wartości 
identyfikatorów, synchronizacja przepływu danych), 
dają możliwość budowy systemu czasu rzeczywistego 
[6]. 

Niniejsza praca stanowi próbę adaptacji magistrali CAN 
do budowy rozproszonego systemu sterowania czasu 
rzeczywistego dla laboratoryjnego modelu helikoptera. 
Zakłada się przy tym, że pętla sprzężenia zwrotnego 
zamyka się poprzez sieć [7]. 

t Praca była częściowo finansowana ze środków własnych, 
AGH, nr 10.10.120.38 
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2 MODEL HELIKOPTERA 

Do testów układu sterowania opartego na sieci CAN 
użyto wielowymiarowego nieliniowego obiektu w po
staci laboratoryjnego modelu helikoptera przedstawio
nego schematycznie na rys. 1. 

Silnik DC z 
tachoprądnicą 

Przegub 

Wirnik 
ogonowy 

Wirnik główny 

tachoprądnicą 

przeciwwaga 

Rys. l. Laboratoryjny model helikoptera. 

Użyty model jest obiektem nieliniowym z silnymi wza
jemnymi sprzężeniami skrośnymi pomiędzy ruchami 
belki helikoptera dookoła osi poziomej (wznios) i pio
nowej (azymut) [1]. Obiekt posiada dwa wejścia (napię
cia sterujące silnikami DC), sześć stanów i sześć wyjść 
(dwie prędkości obrotowe wirników, dwie prędkości 
kątowe oraz dwa jego położenia kątowe ruchomej bel
ki). 

W oparciu o wcześniejsze badania przeprowadzone dla 
laboratoryjnego modelu helikoptera stwierdzono, że dla 
zapewnienia właściwego sterowania w przypadku zadań 
stabilizacji oraz sterowania nadążnego celowe jest za
stosowanie wielowymiarowego regulatora PiD przed-
stawionego na rys . 2 [5]. · 



PID-12 

PID-21 

0~--..[I] 
Błąd położenia- Napięcie sterujące 

wznios wirnika głównego 

Rys.2. Struktura wielowymiarowego regulatora PID. 

Zaproponowana struktura regulatora pozwala na stero
wanie położeniem belki helikoptera (regulatory PID-1 
oraz PID-2) oraz stwarza warunki do kompensacji 
sprzężeń skrośnych istniejących w układzie (regulatory 
PID-12 oraz PID-21). Na etapie projektowania układu 
sterowania należy wyznaczyć dla wielowymiarowego 
regulatora PID 12 współczynników. Na Rys. 3 przed
stawiono model matematyczny MIMO w postaci sche
matu ideowego. Szczegóły dotyczące tego modelu 
można znaleźć w [4]. 

Rys. 3. Schemat ideowy modelu matematycznego ukła
du MIMO 

3 STANOWISKO BADA WCZE 

Badania eksperymentalne zostały przeprowadzone na 
stanowisku laboratoryjnym, którego strukturę przedsta
wiono na Rys. 4. Składało się ono z następujących ele
mentów: · 

• Obiektu MIMO, 
• Trzech węzłów połączonych magistralą CAN: 

- Sterowania bezpośredniego, 
- Regulatora, 
- Interfejsu użytkownika, 

• Komputera klasy PC z kartą 1/0 - PCL812PG. 

Model laboratoryjny MIMO wyposażony był w dwa 
enkodery inkrementalne do pomiaru położenia kątowe
go ruchomej belki oraz dwie tachoprądnice do pomiaru 
prędkości obrotowych wirników. Sygnały sterujące dla 
silników prądu stałego generowane były w postaci ana
logowej. 
Węzeł sterowania bezpośredniego połączony był 

z obiektem regulacji. Służył on do pomiaru przemiesz
czeń w kierunkach: poziomym (xH) i pionowym (xv) 
oraz generacji sygnałów sterujących dla sterownika 

mocy silników DC: poziomego (uH) i pionowego (uv) . 
Sygnały pomiarowe po przetworzeniu były wysyłane 
poprzez magistralę CAN do pozostałych węzłów . 

Węzeł regulatora wykonuje algorytm sterujący proce
sem. Na podstawie danych pomiarowych Qtrzymanych z 
węzła sterowania bezpośredniego oblicza cyklicznie 
sterowanie i propaguje je w postaci ramek CAN do 
pozostałych węzłów. Okres próbkowania wyznaczany 
jest przez przerwanie sprzętowe od układu czasowo
licznikowego zawartego w strukturze użytego mikro
kontrolera. Dla celów niniejszej pracy został on ustalo
ny na O.Ols. 
Interfejs użytkownika został wykorzystany do modyfi
kacji parametrów poszczególnych regulatorów PID, 
monitorowania najważniejszych zmiennych proceso
wych (pomiary, sterowania), ustalania wartości zada
nych położeń oraz zgłaszania operatorowi sytuacji wy
jątkowych. Pierwsze z dwóch przedstawionych węzłów 
wykorzystują 16-bitowe mikrokontrolery z rodziny 
Ml6C6N firmy Mitsubishi natomiast trzeci mikrokon
troler A VR mega8515 firmy Atmel wraz ze sterowni
kiem magistrali CAN - MCP2510 (Microchip). Decyzja 
o wyborze układu Ml6C6N jako podstawy do budowy 
węzłów CAN została podyktowana jego możliwościami 
oraz wyposażeniem. Posiada on wbudowane w strukturę 
układy peryferyjne, które dają duże możliwości jego 
wykorzystania w układach pomiarowo-sterujących. Do 
najważniejszych z nich należą: 
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• przetwornik NC (10 bitowe), 
• przetworniki CIA (8-bitowe), 
• układy czasowo-licznikowe z możliwością pracy w 

trybiePWM, 
• dwa sterowniki magistrali CAN pracujące w stan

dardach 2.0A i 2.0B (obsługa 11- oraz 29-bitowych 
identyfikatorów) . 

Xv 

PC 

MATLAB/Simulink 
(RTW+RTWl) 

LCD 

Klawiatura 

Węzeł sterowania 
bezpośredniego 

Węzeł 

regulatora 

Interfejs 
użytkownika 

Rys. 4. Struktura sterowania obiektem MIMO. 

Komputer wraz z kartą wejść/wyjść analogowych 
i cyfrowych PCL812PG został wykorzystany wyłącznie 
do pomiaru i akwizycji danych. 
Należy zaznaczyć, że identyfikatory ramek magistrali 
CAN dla zmiennych pomiarowych i sterowań zostały 
ustalone tak, aby uwzględnić znaczenie węzłów stero-



wania bezpośredniego i regulatora na jakość sterowania 
obiektem. Prędkość transmisji magistrali CAN została 
ustalona na poziomie 500 kbit/s. 

4 EKSPERYMENTY 

Badania eksperymentalne przeprowadzono na stanowi
sku laboratoryjnym przedstawionym w rozdziale 3. Ich 
celem była weryfikacja poprawności działania zapropo
nowanego układu regulacji (struktura sieci rozproszonej 
wraz z regulatorami typu PID) oraz ocena wydajności 
magistrali CAN do sterowanie obiektami o dynamice 
zbliżonej do reprezentowanej przez rozważany obiekt 
MIMO. 

Proced~ra testowa polegała na nadążaniu helikoptera za 
zadaną trajektorią przemieszczenia. Dla ruchu w płasz
czyźnie poziomej był to sygnał prostokątny natomiast 
dla ruchu w płaszczyźnie pionowej sinusoidalny, oby
dwa o ustalonych częstotliwościach i amplitudach. Eks
perymenty zrealizowano dla dwóch struktur regulacji 
(patrz rys. 2): 
• z dwoma regulatorami PID w torach głównych, 
• z dwoma regulatorami PID w torach głównych i 

kompensacją sprzężeń skrośnych w postaci dwóch 
regulatorów typu P. 

Parametry poszczególnych regulatorów zostały dobrane 
w wyniku przeprowadzenia procedury optymalizacyjnej 
w pakiecie MATLAB/Simulink dla następującego 

wskaźnika jakośd: 

T 

J = J(c; + c; }ft , 
o 

gdzie: 
c., - uchyb regulacji w płaszczyźnie pionowej, 
Ei, - uchyb regulacji w płaszczyźnie poziomej, 
T - horyzont czasowy obliczeń. 

Wyznaczone wartości parametrów regulatorów PID 
oraz P zebrano w tabeli 1. 

Tb l 1 P a e a , PID arametry regu atorow oraz p 

PID-1 PID-2 P-12 P-21 
K 0.12 1.53 0.23 0.48 
Ti 1.98 0.02 - -

Td 2.26 1.7 - -

Parametry wartości zadanych ruchu były następujące: 
• płaszczyzna pozioma: częstotliwość 0.025 Hz, 

amplituda 18° (0.314 rad), 
• płaszczyzna pionowa: częstotliwość O.Ol Hz, 

amplituda 12° (0.209 rad). 

Przykładowe wyniki eksperymentalne dla obydwóch 
struktur regulacji przedstawiają rys.5 i rys. 6. 
Jak można zauważyć dla struktury 2xPID (rys. 5) obiekt 
nadąża za ustaloną trajektorią. Czas ustalania dla ruchu 
w płaszczyźnie poziomej wynosi około 7 s dla wartości 
zadanej +0.314 rad i 5.5 s dla-0.314 rad. 
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Rys. 5. Przebiegi czasowe przemieszczeń kątowych i 
sterowań (2xPID). 

Czasy ustalania dla konfiguracji 2xPID+2xP są zbliżone 
do tych uzyskanych dla struktury 2xPID (rys. 6). Ob
serwowane sąjednak mniejsze oscylacje wokół trajekto
rii ruchu oraz płytsze nasycenia sygnału sterującego dla 
płaszczyzny pionowej. 
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Rys. 6. Przebiegi czasowe przemieszczeń kątowych 
sterowań (2xPID+2xP). 

W ramach eksperymentu zmierzono również czas opóź
nienia rozumiany jako czas pomiędzy wysłaniem ramki 
danych z węzła sterowania bezpośredniego a otrzyma
niem przez ten węzeł ramki sterującej z węzła regulato
ra. Wartość tego czasu mieściła się w przedziale 
(1.55+ 1.79) ms co oznacza, że częstotliwość próbkowa
nia może zostać ustalona na wartości około 500 Hz. 
Należy zaznaczyć, że dla tej częstotliwości istotny staje 
się czas obliczeń algorytmu sterującego i dla zastoso-

wanego mikrokontrolera nie może on być zbyt skompli
kowany. 

5 WNIOSKI 

W ramach pracy zbudowano poprawnie działający sys
tem sterowania rozproszonego laboratoryjnym modelem 
helikoptera. Opóźnienia wnoszone przez magistralę 

CAN dla ustalonego okresu próbkowania i prędkości 
transmisji w węźle regulatora nie miały istotnego 
wpływu na jakość sterowania wybranym obiektem. 
Analiza czasu odpowiedzi magistrali CAN oraz czasu 
obliczeń algorytmu regulatora potwierdziły przydatność 
zaproponowanej struktury do sterowania obiektem MI
MO. 
W ramach dalszych badań planowane jest zastosowanie 
dodatkowego regulatora predykcyjnego pracującego w 
węźle sterowania bezpośredniego, którego zadaniem 
będzie kompensacja opóźnień występujących na magi
strali CAN. 
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