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1. Εισαγωγή – Ιδέα
Η ιδέα για την υλοποίηση του συγκεκριμένου συστήματος, προήλθε από το
ενδιαφέρον των μελών της ομάδας για τον κλάδο της αεροναυπηγικής και τον έλεγχο
εναέριων συστημάτων. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να υλοποιηθεί ένα ημιιπτάμενο σύστημα, το οποίο προσεγγίζει δυναμικά κάποια ευρέως χρησιμοποιούμενα
συστήματα, όπως Μη-επανδρωμένα Εναέρια Οχήματα ( UAV – Unmanned Aerial
Vehicles ) και πιο συγκεκριμένα quadrotors και ελικόπτερα.

Εικόνα 1 : Quadrocopter

Εικόνα 2 : Helicopter

Τα ελικόπτερα διακρίνονται για την ευελιξία των κινήσεων και για τη
δυνατότητα εκτέλεσης αιώρησης και περίπλοκων ελιγμών.

Το σημαντικότερο

πλεονέκτημα σε σχέση με τα εναέρια οχήματα σταθερής πτέρυγας είναι η δυνατότητα
της αιώρησης. Τα πλεονεκτήματα των ελικοπτέρων συντελούν στη χρήση τους σε
πλήθος εφαρμογών ( εναέρια επιτήρηση,

έλεγχος κυκλοφορίας,

γεωργία,

πυροπροστασία, διασώσεις κ.α. ). Η ευελιξία τους όμως προσθέτει και
πολυπλοκότητα,

καθώς τα μη επανδρωμένα ελικόπτερα είναι εξαιρετικά ασταθή

συστήματα έξι βαθμών ελευθερίας ( κίνηση και περιστροφή σε τρεις άξονες ), που
δύσκολα ελέγχονται, ακόμα κι από έμπειρο χειριστή. Τα κινηματικά μοντέλα που
έχουν αναπτυχθεί ως σήμερα εκτός από την δυσκολία εφαρμογής τους διακρίνονται
και για την αστάθεια τους, καθώς ενώ περιγράφουν την κίνηση του ελικοπτέρου, δεν
λαμβάνουν ενδελεχώς υπόψη τους εξωγενείς παράγοντες που την επηρεάζουν, όπως
π.χ. τον άνεμο. Για το λόγο αυτό, στην εξέλιξη συστημάτων αυτόνομης πλοήγησης
χρησιμοποιούνται αρχικά λογισμικά προσομοίωσης, μέσω των οποίων αξιολογούνται
τα υπό ανάπτυξη συστήματα ελέγχου πτήσης. Αν τα αποτελέσματα της προσομοίωσης
είναι ενθαρρυντικά, τότε εφαρμόζεται ο ελεγκτής σε πραγματικό όχημα. Ωστόσο, τα
αρχικά πειράματα σε πραγματικό όχημα παραμένουν και τα πιο επικίνδυνα, καθώς η
προσομοίωση δεν μπορεί να προσεγγίσει πλήρως το φυσικό σύστημα και το
περιβάλλον του και είναι δυνατόν η δοκιμαστική πτήση να καταλήξει σε ατύχημα.
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Πέραν της επικινδυνότητας, οποιαδήποτε σύγκρουση του ελικοπτέρου οδηγεί
συνήθως σε απώλειά του, οπότε υπάρχει κόστος απωλειών. Σε μια προσπάθεια να
μειωθεί αυτό το κόστος,

τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται ολοκληρωμένα

συστήματα προσομοίωσης που αποτελούν για τους επιστήμονες πεδίο συνεχόμενης
έρευνας.
Βασικός στόχος λοιπόν ήταν να υλοποιήσουμε ένα ελικοφόρο σύστημα, το
οποίο θα είναι πλήρως ελεγχόμενο από μικροελεγκτή. Επιπλέον, επιθυμούσαμε να
εφαρμόσουμε κάποιες τεχνικές ελέγχου οι οποίες χρησιμοποιούνται σε τέτοιου είδους
συστήματα, τα οποία έχουν πολύπλοκη δυναμική, η οποία μεταβάλλεται με ταχείς
ρυθμούς.

2. Περιγραφή συστήματος
Το σύστημα μας αποτελεί μια ιδιοκατασκευή, η οποία φαίνεται παρακάτω,
κατά τη διάρκεια των δοκιμών :
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Εικόνα 3 : 3-DOF Bicopter

Το σύστημα μας, όπως φαίνεται από την εικόνα 3, αποτελείται από τρείς
συνδέσμους αλουμίνιου: τον αρχικό σύνδεσμο (1) ο οποίος αποτελεί τη βάση, τον
μεσαίο σύνδεσμο (2) και τον τελικό σύνδεσμο (3) όπου είναι προσαρτημένοι οι
ελικοφόροι

κινητήρες του συστήματος. Οι σύνδεσμοι ενώνονται μέσω δύο
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ελεύθερων αρθρώσεων, οι οποίες κατασκευάστηκαν κατάλληλα. Η πρώτη άρθρωση
ενώνει τον μέσο σύνδεσμο με την βάση και είναι 2 περιστροφικών βαθμών
ελευθερίας, ενώ η δεύτερη συνδέει τον τελικό σύνδεσμο με τον μέσο και είναι ενός
περιστροφικού βαθμού ελευθερίας. Τρείς αισθητήρες – ποτενσιόμετρα αποτελούν τα
αισθητήρια όργανα του συστήματος, τα οποία μετρούν τις τρείς βασικές γωνίες που
μπορεί να ακολουθήσει το σύστημα μας, τη γωνία σχετιζόμενη με την κίνηση δεξιά –
αριστερά ( Yaw ), τη γωνία που αφορά την κίνηση ανύψωσης – καθόδου ( Pitch ) και
τέλος τη γωνία που σχετίζεται με την κλίση του τελικού συνδέσμου ( Roll ). Ως
επενεργητές θεωρούνται οι δύο ελεγχόμενοι ελικοφόροι κινητήρες, οι οποίοι
θεωρούμε ότι ασκούν ανυψωτική δύναμη ανάλογη με τον αριθμό των στροφών τους.
Στο παρακάτω σχήμα, φαίνεται μια τρισδιάστατη απεικόνιση του συστήματος, με
σκοπό να γίνει πιο κατανοητή η παραπάνω περιγραφή :

Εικόνα 4 : 3D απεικόνιση του 3-DOF Bicopter

Από την περιγραφή του συστήματος προκύπτει ότι το σύστημα μας έχει 3
βαθμούς ελευθερίας και 2 επενεργητές, επομένως πρόκειται για ένα υποενεργούμενο
σύστημα. Ο έλεγχος του συστήματος υλοποιείται με τη χρήση ενός μικροελεγκτή.
Ο χώρος εργασίας του βραχίονα είναι ουσιαστικά τμήμα της επιφάνεια μιας
σφαίρας με κέντρο την τομή των αξόνων περιστροφής 1 και 2 και ακτίνα το μήκος
του δεύτερου συνδέσμου. Σκοπός του συστήματος είναι ο έλεγχος θέσης του τελικού
σημείου του βραχίονα, το οποίο θεωρούμε ότι είναι το μέσο του τελικού συνδέσμου.
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3. Μοντελοποίηση συστήματος
Το σύστημα μας στην ουσία είναι ένα σύστημα δυο ράβδων, οι οποίες
στρέφονται γύρω από τρείς άξονες περιστροφής. Η πρώτη ράβδος (μέσος σύνδεσμος)
στρέφεται υπό γωνία θ1 όσον αφορά την κίνηση Yaw, και υπό γωνία θ2 όσον αφορά
την κίνηση Pitch. Η δεύτερη ράβδος (τελικός σύνδεσμος) στρέφεται επιπλέον υπό
γωνία θ3 και αντιστοιχεί στην κίνηση Roll.
3.1 Υπολογισμός ροπών αδράνειας του συστήματος ως προς τους άξονες
περιστροφής
Οι ροπές αδράνειας του συστήματος ως προς τους τρείς άξονες περιστροφής
εξαρτώνται από την θέση στην οποία βρίσκεται το σύστημα, και κατά συνέπεια είναι
συναρτήσεις των

). Καθώς στην συνέχεια θα επιχειρήσουμε γραμμικό

έλεγχο του συστήματος γύρω από ένα σημείο λειτουργίας (0,0,0) όπου ο μέσος και ο
τελικός σύνδεσμος είναι σε οριζόντια θέση, θα υπολογίσουμε τις ροπές αδράνειας στη
θέση αυτή, θεωρώντας ότι αυτές δεν μεταβάλλονται σημαντικά γύρω από το σημείο
λειτουργίας.


Ροπή αδράνειας του συνδέσμου 3 για περιστροφή Roll:
Θεωρώντας ότι ο τελικός σύνδεσμος αποτελείτε από μία ράβδο σταθερής

πυκνότητας και μήκους
μάζες

η οποία στα άκρα έχει προσαρμοσμένες δύο σημειακές

που αντιστοιχούν στους κινητήρες, η ροπή αδράνειας ως προς άξονα που

περνάει από το κέντρο της ράβδου προκύπτει

Όπου


η μάζα της ράβδου και ρ η γραμμική πυκνότητα της ράβδου.
Ροπή αδράνειας του συστήματος συνδέσμων 2,3 για περιστροφή Pitch:
Για το σύστημα σε οριζόντια θέση έχουμε για την ροπή αδράνειας ως προς

τον δεύτερο άξονα περιστροφής:

Όπου

το μήκος της 2ης ράβδου, και

η μάζα της.

7



Ροπή αδράνειας του συστήματος συνδέσμων 2,3 για περιστροφή Yaw:
Αντίστοιχα για την οριζόντια

περιστροφή του συστήματος με βάση το

θεώρημα των παράλληλων αξόνων του Steiner υπολογίζουμε την ροπή αδράνειας

mmot

mmot

Σχήμα 1 : Ανάλυση του συστήματος

Έπειτα από ζύγιση, υπολογίσαμε την γραμμική πυκνότητα μάζας για το
πλαίσιο

αλουμινίου

ίση

με

.

Οι

(συμπεριλαμβανομένων και των ελίκων) είναι
συνδέσμων είναι
τις μάζες των συνδέσμων

και

μάζες

των

κινητήρων

. Τα μήκη των

. Με βάση τα παραπάνω, υπολογίζουμε
,

και τις αντίστοιχες ροπές

αδράνειας:

3.2 Υπολογισμός θέσης κέντρου μάζας του κινητού μέρους
Χρησιμοποιώντας τον τύπο της μηχανικής για το κέντρο μάζας έχουμε

Και
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3.3 Δυναμικές εξισώσεις περιγραφής του συστήματος
Όπως φαίνεται και στην περιγραφή του σχήματος 2, οι δυνάμεις που
θεωρούμε ότι εφαρμόζονται στο σύστημα, δημιουργώντας έτσι τις αντίστοιχες ροπές,
είναι οι FA και FB οι οποίες προέρχονται από τους δύο ελικοφόρους κινητήρες λόγω
αεροδυναμικής άντωσης, καθώς επίσης και η δύναμη της βαρύτητας.
Σημείωση : Οι έλικες οι οποίες επιλέξαμε για τους κινητήρες, είναι αντίθετης φοράς.
Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγουμε την δημιουργία υψηλής στροφορμής στον
κατακόρυφο άξονα, καθώς υπάρχει αλληλοαναίρεση, και κατά συνέπεια τον περιορισμό
των αντίστοιχων ροπών αντίδρασης στην μεταβολή της στροφορμής.

Σχήμα 2 : Πλάγια και μπροστινή όψη του συστήματος

Εφαρμόζοντας το θεμελιώδη νόμο της περιστροφικής κίνησης για τους τρείς
άξονες περιστροφής, και θεωρώντας αμελητέες στο σημείο ισορροπίας τις όποιες
ροπές εμφανίζονται λόγω γυροσκοπικού φαινομένου, θα έχουμε :

Όπου :
: Το άθροισμα των ροπών που συμμετέχουν στην περιστροφική κίνηση,
: Η ισοδύναμη ροπή αδράνειας του τμήματος που περιστρέφεται
: Η γωνιακή ταχύτητα του στρεφόμενου τμήματος
: Η γωνιακή επιτάχυνση του στρεφόμενου τμήματος
9

Θεωρώντας τις ροπές αδράνειας σταθερές γύρω από το σημείο ισορροπίας έχουμε
και κατά συνέπεια

Επίσης μοντελοποιώντας τις δυνάμεις που προέρχονται από τους κινητήρες Α και Β
ως

Όπου

οι είσοδοι ελέγχου του συστήματος μπορούμε να καταλήξουμε στις

παρακάτω εξισώσεις.


Έτσι, για στροφή του συστήματος των συνδέσμων 2 και 3 ως προς τον άξονα
περιστροφής Yaw, έχουμε :

Επομένως, για τη γωνία θ1, θα έχουμε :



Για στροφή του συστήματος των συνδέσμων 2 και 3 ως προς τον άξονα
περιστροφής Pitch, έχουμε :

Επομένως, για τη γωνία θ2, θα ισχύει :



Για την τον τελικό σύνδεσμο, έχουμε :
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Επομένως, για τη γωνία θ3, θα ισχύει :

Στην κατάσταση ισορροπίας θα πρέπει να ισχύουν :

3.4 Μοντελοποίηση ελικοφόρων κινητήρων
Στην συνέχεια θα αναφερθούμε στην μοντελοποίηση του συστήματος
επενέργησης. Αυτό περιλαμβάνει τους κινητήρες, τους έλικες, καθώς επίσης και τους
ελεγκτές στροφών των κινητήρων. Κάθε επενεργητής παράγει δύναμη σε Newton η
οποία θεωρούμε ότι είναι ανάλογη των στροφών του κινητήρα. Για τον έλεγχο του
κινητήρα, χρησιμοποιούμε έναν κατάλληλο ελεγκτή στροφών. Ο ελεγκτής στροφών
δέχεται ως σήμα εισόδου, έναν περιοδικό παλμό από την έξοδο PWM του
μικροελεγκτή πλάτους 1 έως 2 msec. Ανάλογα με το πλάτος του παλμού που δέχεται,
ρυθμίζει και τις στροφές του κινητήρα. Έτσι, για PWM παλμούς πλάτους 1msec ο
κινητήρας τίθεται σε κατάσταση ακινησίας (μηδενικές στροφές), ενώ για παλμούς
πλάτους 2msec τίθεται σε λειτουργία μέγιστων στροφών. Μετρώντας την δύναμη που
παράγεται ανάλογα με το πλάτος του παλμού που εισάγουμε στον ελεγκτή στροφών
(σε μsec), μπορούμε να έχουμε μία καλή προσέγγιση της παροχής δύναμης του
συστήματος επενέργησης με βάση την είσοδο που του δίνουμε.
Για τη μέτρηση της δύναμης των ελικοφόρων κινητήρων, χρησιμοποιήσαμε
την παρακάτω διάταξη «τραμπάλα», όπως φαίνεται στην εικόνα :
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Εικόνα 5 : Διαδικασία μοντελοποίησης ελικοφόρων κινητήρων

Συγκεκριμένα, τοποθετήσαμε τον κινητήρα του οποίου την δύναμη
επιθυμούμε να μετρήσουμε σε ελεύθερο χώρο ενώ το άλλο άκρο εφάπτεται σε μια
ζυγαριά ακριβείας. Μεγάλη προσοχή προσδώσαμε ώστε το σύστημα μας να είναι
συμμετρικό ως προς τον άξονα περιστροφής, έτσι ώστε η δύναμη που ασκείται στην
ζυγαριά να είναι ίση κατά μέτρο με την δύναμη της αεροδυναμικής άντωσης λόγω
της περιστροφής του κινητήρα. Επομένως, η ζυγαριά μας αποδίδει τη δύναμη που
παράγει ο προς μέτρηση κινητήρας σε γραμμάρια, το οποίο, διαιρούμενο με την
επιτάχυνση της βαρύτητας, μας δίδει τη δύναμη που παράγει ο ελικοφόρος κινητήρας
σε N. Στέλνοντας στον ελεγκτή στροφών PWM παλμούς συγκεκριμένου πλάτους,
μετράμε την αντίστοιχη δύναμη άντωσης που παράγει στο σύστημα. Με τον τρόπο
αυτό υπολογίζουμε την απόκριση του συστήματος ελεγκτή στροφών – κινητήρα –
έλικα στη μόνιμη κατάσταση λειτουργίας. Προφανώς, υπάρχει μεταβατική
συμπεριφορά του συστήματος επενέργησης την οποία δεν υπολογίζουμε, καθώς
θεωρούμε ότι η απόκριση του κινητήρα είναι αρκετά γρηγορότερη από τις σταθερές
χρόνου του συστήματος, και μπορούμε για λόγους απλοποίησης να μην την λάβουμε
υπ’ όψιν.
Πραγματοποιώντας ένα σύνολο μετρήσεων, λάβαμε το παρακάτω διάγραμμα :
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Εικόνα 6 : Διάγραμμα απόκρισης ελικοφόρων κινητήρων

Προσεγγίζοντας τις μετρήσεις αυτές από μια ευθεία με τη μέθοδο των
ελαχίστων τετραγώνων, προέκυψε η τιμή του λ = 0.00337 N/(μsec) και η τιμή του
β =-3.5624N. Πέραν των 1500μsec, εμφανίζεται κορεσμός στον κινητήρα λόγω του
μεγέθους της προπέλας. Σε κάθε περίπτωση αυτή η περιοχή λειτουργίας επαρκεί για
την εφαρμογή της κατασκευή μας.

3.5 Γραμμικοποίηση κατά Lyapunov
Όπως παρατηρούμε, το σύστημα μας περιλαμβάνει μη-γραμμικούς όρους,
επομένως, κρίθηκε σκόπιμο, να γίνει γραμμικοποίηση του συστήματος με βάση την 1 η
μέθοδο του Lyapunov.
Ορίζοντας:

Μπορούμε να γράψουμε τις εξισώσεις περιγραφής στην μορφή
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Γραμμικοποιώντας παίρνουμε:

Όπου πλέον τα (x, u) αναφέρονται στις μεταβολές των αρχικών μεταβλητών γύρω από
το σημείο λειτουργίας.
Oι αντίστοιχες μερικές παράγωγοι υπολογίζονται ως εξής:

Επίσης έχουμε

Ενώ οι υπόλοιπες μερικές παράγωγοι είναι μηδενικές.
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3.6 Μοντέλο καταστατικών εξισώσεων
Έτσι τελικώς καταλήγουμε στην ακόλουθη περιγραφή του γραμμικοποιημένου
συστήματος με χρήση εξισώσεων κατάστασης σε μητρική μορφή:

Ο πίνακας C επιλέχτηκε να είναι αυτής της μορφής εξαιτίας του γεγονότος ότι
λαμβάνουμε στην έξοδο τις τιμές των τριών αυτών γωνιών, μέσω των αντίστοιχων
αισθητήρων.
Η τάξη του γραμμικοποιημένου μοντέλου είναι n=6. Για την εξαίταση του
συστήματός μας ως προς τα χαρακτηριστικά ελέγχου υπολογίζουμε τις αντίστοιχες
μήτρες ελεγξιμότητας και παρατηρισιμότητας:

Κατόπιν υπολογισμών προκύπτει ότι
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Κατά

συνέπεια,

το

γραμμικοποιημένο

σύστημα

είναι

ελέγξιμο

και

παρατηρήσιμο, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε στη σχεδίαση ελεγκτή.

4. Έλεγχος – Προσομοίωση του συστήματος
4.1 Νόμος ελέγχου – PID
Για τον έλεγχο του συστήματος, χρησιμοποιήσαμε τον PID ελεγκτή, που είναι
ο πιο απλός στην υλοποίησή του, αλλά και ο πιο αποτελεσματικός σε πολλές
περιπτώσεις ελεγκτής. Ο νόμος ελέγχου που βασίζεται στον PID, φαίνεται παρακάτω:

Εικόνα 7 : Διάγραμμα PID Controller

Θέτοντας την επιθυμητή έξοδο του συστήματος ( Setpoint ), ο ελεγκτής
υπολογίζει το σφάλμα και στη συνέχεια το σφάλμα αυτό περνάει μέσα από τρείς
όρους (αναλογικό – P, ολοκληρωτικό – I και διαφορικό – D) και στη συνέχεια
υπολογίζεται αθροιστικά η απαιτούμενη είσοδος που θα μηδενίσει το σφάλμα μεταξύ
της επιθυμητής και της πραγματικής τιμής της εξόδου.
Στο συγκεκριμένο σύστημα, εφαρμόσαμε PID έλεγχο για τις τρείς γωνίες που
συμμετέχουν στην κίνηση του συστήματος αυτού και συγκεκριμένα για τις γωνίες θ1 (
Υaw ), θ2 ( Pitch ) και θ3 ( Roll ). Η είσοδος στο σύστημα μας δεν είναι άλλη από τις
προωθητικές δυνάμεις που παράγουν οι ελικοφόροι κινητήρες που βρίσκονται στον
τελικό σύνδεσμο. Τις τιμές των γωνιών τις λαμβάνουμε αντίστοιχα με τη βοήθεια
τριών αισθητήρων στις αρθρώσεις του βραχίονα, όπως θα εξηγηθεί και στη συνέχεια.
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Για τον έλεγχο του συστήματος μπορούμε να παρατηρήσουμε το εξής: η
κατακόρυφη συνιστώσα του αθροίσματος των δυνάμεων

και

στο σημείο

λειτουργίας συντελεί στην περιστροφή του συστήματος κατά pitch, ενώ η διαφορά
των

και

δημιουργεί ροπή για περιστροφή κατά roll. Καθώς το σύστημα είναι

υπο-επενεργούμενο, δεν υπάρχει άμεση επενέργηση στο σημείο ισορροπίας για
περιστροφή κατά yaw. Η μετατόπιση κατά yaw είναι μόνο εφικτή μέσω της
οριζόντιας συνιστώσας του αθροίσματος των δυνάμεων

και

η οποία υφίσταται

μόνο όταν υπάρχει περιστροφή κατά roll. Για τον λόγο αυτό, στη συνέχεια θα
προσπαθήσουμε να ελέγξουμε την περιστροφική μετατόπιση yaw του συστήματος,
μέσω της γωνίας roll. Με αυτό ως δεδομένο, σχεδιάζουμε τον ακόλουθο νόμο
ελέγχου ο οποίος παρουσιάζεται στην εικόνα 8. Όπως παρατηρούμε, στην είσοδο
αναφοράς του PID ελεγκτή για το roll, τροφοδοτείτε το σήμα ελέγχου που προέρχεται
από τον PID έλεγχο για το yaw. Καθώς για την κίνηση pitch υπάρχει άμεση
επενέργηση στο σημείο λειτουργίας, χρησιμοποιούμε ένα απλό βρόχο ελέγχου PID,
ανεξάρτητο των άλλων δύο. Με τον τρόπο αυτό, επιλέγοντας τα κατάλληλα κέρδη για
τους PID ελεγκτές μπορούμε να σταθεροποιήσουμε το σύστημα.

Εικόνα 8 : Mοντέλο του συστήματος ( Simulink )

4.2 Ρύθμιση κερδών PID
Για την ρύθμιση των ελεγκτών PID του συστήματος ελέγχου έτσι ώστε να
έχουμε ευστάθεια και την επιθυμητή απόκριση, χρησιμοποιήσαμε τα αντίστοιχα
εργαλεία που μας παρέχει το περιβάλλον Simulink. Κατά την ρύθμιση, αφενός
απαιτήσαμε μία σχετικά γρήγορη απόκριση του συστήματος, παράλληλα όμως
εξασφαλίζοντας ότι τα αντίστοιχα σήματα ελέγχου που παράγει ο ελεγκτής θα είναι
εντός των ορίων ικανότητας των επενεργητών, χωρίς έτσι να οδηγούνται οι κινητήρες
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σε κορεσμό. Ιδιαίτερη βαρύτητα κατά τη ρύθμιση του ελεγκτή δόθηκε στην
ευστάθεια του συστήματος. Σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία καταλήξαμε στα
παρακάτω ενδεικτικά κέρδη για τους τρείς ελεγκτές PID, τα οποία χρησιμοποιήσαμε
και κατά την διαδικασία της υλοποίησης σαν σημεία εκκίνησης για την πειραματική
ρύθμιση του πραγματικού ελεγκτή.
P
72
145
0.5

Roll
Pitch
Yaw

D
36
36
0.2

I
4
4
0

Πίνακας 1 : Τα επιλεγμένα κέρδη των ελεγκτών PID

4.3 Προσομοίωση
Έπειτα από προσομοίωση του γραμμικοποιημένου συστήματος με χρήση των
παραπάνω κερδών στον νόμο ελέγχου πήραμε τα ακόλουθα αποτελέσματα ( Εικόνες
9, 10 και 11 ). Στο σύστημα θέτουμε σαν επιθυμητή είσοδο, δύο βηματικές
συναρτήσεις αναφοράς για μετάβαση σε γωνίες yaw και pitch
, ενώ έχουμε θέσει μηδενικές αρχικές συνθήκες.
Τα σήματα ελέγχου που κατασκεύασε ο ελεγκτής φαίνονται στο σχήμα:

Εικόνα 9 : Σήματα ελέγχου προς τους κινητήρες

Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι με εξαίρεση την στιγμή εκκίνησης, όπου
λόγω παραγώγισης των βηματικών εισόδων κατασκευάζονται μεγάλα σήματα, το
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σήμα ελέγχου του ελεγκτή βρίσκεται εντός αποδεκτών ορίων ικανότητας των
κινητήρων.
Η απόκριση του συστήματος, όσον αφορά τις γωνίες θέσης του φαίνεται στα
ακόλουθα σχήματα.
Για τη γωνία θ1 ( Yaw ) :

Εικόνα 10 : Μεταβολή γωνίας Yaw

Για τη γωνία θ2 ( Pitch ) :

Εικόνα 11 : Μεταβολή γωνίας Pitch
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Για τη γωνία θ3 ( Roll ) :

Εικόνα 12 : Μεταβολή γωνίας Roll

Όπως παρατηρούμε, ο ελεγκτής οδηγεί την απόκριση του συστήματος σε
σύγκλιση σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Οι γωνίες yaw και pitch καταλήγουν
στις επιθυμητές θέσεις αναφοράς, ενώ η γωνία roll έπειτα από ένα μεταβατικό
διάστημα ταλάντωσης, επανέρχεται στην οριζόντια θέση όπως αναμένεται, καθώς
αυτή είναι και η θέση ισορροπίας. Έτσι, παρά την εμφάνιση υπερπήδησης στην
απόκριση των γωνιών

και

παρατηρείται μια πολύ ικανοποιητική συμπεριφορά,

με χρόνο ηρεμίας περίπου 3 δευτερόλεπτα. Αναλύοντας φυσικά τα παρακάτω
αποτελέσματα της προσομοίωσης, βλέπουμε ότι το σύστημα μας ουσιαστικά
εκτέλεσε μια μία επιθυμητή κίνηση και σταθεροποιήθηκε στο τελικό σημείο
ισορροπίας.
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5. Υλοποίηση
Η διαδικασία της κατασκευής αποτέλεσε ένα από τα δυσκολότερα ίσως
στάδια της παρούσας εργασίας. Σκοπός ήταν να κατασκευαστεί ένας ελαφρύς
βραχίονας, ο οποίος θα είχε λογικό κόστος αλλά θα έχει την απαιτούμενη μηχανική
αντοχή ώστε να υποστεί συνεχόμενες δοκιμές, χωρίς να καταστραφεί και χωρίς να
μεταβληθούν τα δυναμικά χαρακτηριστικά του. Παρακάτω γίνεται μια περιγραφή των
βασικών μερών που απαρτίζουν το σύστημά μας.

5.1 Επιλογή υλικού - Κατασκευή
Κατασκευή συνδέσμων
Για να πετύχουμε μειωμένο βάρος και υψηλή μηχανική αντοχή, επιλέξαμε οι
σύνδεσμοι να κατασκευαστούν από ράβδους-πλαίσια αλουμινίου. Επιπλέον, το
αλουμίνιο προσφέρει εύκολη κατεργασία και μορφοποίηση. Έτσι, τα κομμάτια
κόπηκαν προσεκτικά, ζυγίστηκαν με ακρίβεια και μετρήθηκαν ώστε να έχουμε
διαθέσιμες τις διαστάσεις τους και τα βάρη τους κατά τη μοντελοποίηση του
συστήματος. Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε στα σχήματα, τα πλαίσια έχουν
τομή σε σχήμα Π. Αυτό, προσδίδει μηχανική αντοχή, ενώ μας αφήνει ελεύθερο χώρο
για εργασία στο εσωτερικό. Επίσης, έχουμε την δυνατότητα στη συνέχεια να
περάσουμε την καλωδίωση του συστήματος στο εσωτερικό του πλαισίου, πράγμα που
προσθέτει μία επιπλέον διευκόλυνση.

Εικόνα 13 : Πλαίσιο αλουμινίου τομής "Π"

Χαρακτηριστικά πλαισίων αλουμινίου : Γραμμική πυκνότητα ρ=0.12kg/m,
διαστάσεις 1cm x 1cm.
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Κατασκευή αρθρώσεων
Οι αρθρώσεις αποτέλεσαν μια κατασκευαστική πρόκληση, καθώς, παράλληλα
με την κατασκευή τους, έπρεπε να έχουμε τη δυνατότητα να μετρούμε τις γωνίες των
αρθρώσεων. Οι επιλογές ήταν πάρα πολλές με διαφορετικά χαρακτηριστικά έκαστη.
Αυτό που χρειαζόμασταν ήταν ένα απλό σύστημα αρθρώσεων, αρκετά μικρό και
ελαφρύ έτσι ώστε να μην επιβαρύνει ιδιαίτερα την κατασκευή, με πολύ χαμηλές
τριβές για να μπορούμε να έχουμε ελεύθερη κίνηση, ενώ ταυτόχρονα θα έπρεπε να
επιτρέπει την εγκατάσταση αισθητήρα για μέτρηση των γωνιών. Επιπλέον το κόστος
δεν έπρεπε να είναι απαγορευτικό για την κατασκευή. Με τα δεδομένα αυτά, εκτός
των άλλων, αξιολογήθηκε και η ιδιοκατασκευή αρθρώσεων με ρουλεμάν και
επιπρόσθετο αισθητήρα (ποτενσιόμετρο ή optical encoder). Τελικώς, στην έρευνα
αγοράς που κάναμε, εντοπίσαμε το ποτενσιόμετρο που φαίνεται στην εικόνα 14. Το
συγκεκριμένο ποτενσιόμετρο, πέραν της ακρίβειας στην μέτρηση, διέθετε σημαντικά
πλεονεκτήματα όσον αφορά τα μηχανικά του χαρακτηριστικά, καθώς είναι ελαφρύ,
έχει πολύ χαμηλή τριβή κατά την περιστροφή, ενώ είναι παράλληλα στιβαρό, ώστε να
μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα και ως απλή ελεύθερη άρθρωση. Επίσης διαθέτει
μεταλλικό σπείρωμα που διευκολύνει την τοποθέτησή του. Κρίνοντας τις άλλες
λύσεις ως πολύπλοκες ή οικονομικά ασύμφορες, καταλήξαμε στο εν λόγω
ποτενσιόμετρο για την κατασκευή των αρθρώσεων, με παράλληλη χρήση ως
μηχανική άρθρωση, αλλά και αισθητήρα γωνίας.

Εικόνα 14 : Bourns 91A1A-B28-B15L potentiometer

Με κάποιες απλές μετατροπές, τα 3 ποτενσιόμετρα τοποθετήθηκαν
κατάλληλα για την κατασκευή των αρθρώσεων του βραχίονα. Παρακάτω,
παρατίθενται κάποιες φωτογραφίες, όπου φαίνεται καλύτερα ο τρόπος κατασκευής
των αρθρώσεων :
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Εικόνα 15 : Λεπτομέρεια 2ης άρθρωσης

Εικόνα 16 : Λεπτομέρεια 1ης άρθρωσης

Αισθητήρες
Στην παρούσα εργασία, κρίθηκε απαραίτητο να λαμβάνουμε μετρήσεις από τις
γωνίες των τριών αρθρώσεων του βραχίονα. Γι’ αυτό το σκοπό, όπως αναφέρθηκε
νωρίτερα χρησιμοποιήσαμε τρία γραμμικά ποτενσιόμετρα της Bourns (Εικόνα 14), τα
οποία τοποθετήθηκαν με τον τρόπο που φαίνεται στις παραπάνω φωτογραφίες.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Εύρος ηλεκτρικής αντίστασης

10 kΩ

Εύρος μηχανικής περιστροφής

300º

Εύρος μετρήσιμης περιστροφής

240º

Ακρίβεια μέτρησης γωνίας

<1º

Πίνακας 2 : Βασικά χαρακτηριστικά ποτενσιομέτρου

Συνδέοντας τους 2 ακραίους ακροδέκτες του ποτενσιομέτρου σε μία γνωστή
τάση

, καθώς το ποτενσιόμετρο αποτελεί έναν ρυθμιζόμενο καταμεριστή τάσης,

παίρνουμε από τον μεσαίο ακροδέκτη μία τάση ανάλογη της γωνίας προς μέτρηση.
Περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο σύνδεσης τους και την επεξεργασία
των δεδομένων που λαμβάνονται από αυτά, παρατίθενται στην αντίστοιχη ενότητα.
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Σύστημα επενέργησης (Κινητήρες – Έλικες – Ελεγκτής στροφών)
Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα της περιγραφής του συστήματος, οι
επενεργητές του είναι δύο ελεγχόμενοι ελικοφόροι Brushless DC κινητήρες.
Καταλήξαμε σε αυτού του τύπου τους κινητήρες, διότι :


Δεν απαιτούν συνεχή συντήρηση



Παράγουν μεγάλη ισχύ σε σχέση με το βάρος τους



Έχουν μια γραμμική σχέση ροπής ταχύτητας



Λειτουργούν με αρκετά καλή ροπή σε μεγάλο εύρος ταχυτήτων



Έχουν υψηλή απόδοση ( Δεν έχουν εσωτερικές πτώσεις τάσης )

Η επιλογή των κινητήρων και της αντίστοιχης έλικας, έγινε ως εξής:
Με βάση την μοντελοποίηση που έχουμε κάνει για το σύστημα όπως
περιγράψαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, σε κατάσταση ισορροπίας θα πρέπει να
ισχύει

Κατά συνέπεια, ο κάθε ελικοφόρος κινητήρας θα πρέπει να παράγει δύναμη

Η δύναμη αυτή, απαιτείται από τον κάθε ελικοφόρο κινητήρα σε κατάσταση
ισορροπίας για να αντισταθμιστεί η δύναμη της βαρύτητας στο σημείο λειτουργίας.
Σύμφωνα με εμπειρικό κανόνα που χρησιμοποιείται

για quadrotors το σύστημα

έλικα-κινητήρα που θα επιλέξουμε είναι επιθυμητό να μπορεί να μας παρέχει την
διπλάσια προωθητική δύναμη από αυτή που απαιτείται για την αντιστάθμιση της
βαρύτητας σε κατάσταση ισορροπίας.
Με βάση τις παραπάνω απαιτήσεις, καταλήξαμε στην επιλογή ενός Brushless
DC κινητήρα με τα χαρακτηριστικά που φαίνονται στον πίνακα 3 και ενός ζεύγους
από αντίστοιχες προπέλες διαμέτρου 7 ιντσών και βήματος 3.5 ιντσών. Από
αντίστοιχες εφαρμογές για quadrotos βρήκαμε ότι ο συγκεκριμένος συνδυασμός
προπέλας-κινητήρα μπορεί να παράγει άντωση μεγαλύτερη από 140g, πράγμα που τον
καθιστά κατάλληλο για την εφαρμογή μας.
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Εικόνα 17 : GWS 7x3.5 Propeller
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Kv (rpm/v)
2300
Weight (g)
20
Max Current (A)
8.5
Resistance (mh)
0
Max Voltage (V)
7
Power(W)
72
Max thrust (g)
300
Εικόνα 18 : Hextronik 2300Kv
Brushless Outrunner

Πίνακας 3 : Βασικά χαρακτηριστικά
Brushless DC κινητήρα

Επόμενο βήμα ήταν η επιλογή του συστήματος ελέγχου στροφών του
κινητήρα. Γι’ αυτό το σκοπό χρησιμοποιήθηκε ολοκληρωμένο κύκλωμα ηλεκτρονικού
ελέγχου ταχύτητας ( ESC ). Βασικό χαρακτηριστικό για την επιλογή αυτών των
συστημάτων είναι το ρεύμα με βάση το οποίο λειτουργεί ο κινητήρας. Έτσι,
παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά, βλέπουμε ότι το μέγιστο ρεύμα του Brushless DC
κινητήρα που επιλέξαμε είναι 8.5 Α. Γι’ αυτό το λόγο επιλέξαμε ESC της τάξης των
10Α, ο οποίος παρατίθεται παρακάτω, μαζί με τα χαρακτηριστικά του :

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Current rating (A)
10
Burst rate (A)
11
Dimensions (mm)
23x18x8
Weight (g)
8
Πίνακας 4 : Βασικά χαρακτηριστικά ESC
Εικόνα 19 : H-KING 10A Fixed Wing
Brushless Speed Controller
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Ο έλεγχος των στροφών του κινητήρα, πραγματοποιείται μέσω της εισόδου
σήματος PWM στον ESC controller. Ρυθμίζοντας το πλάτος του παλμού PWM του
σήματος ελέγχου που παράγει ο μικροελεγκτής, ρυθμίζουμε αντίστοιχα τις στροφές
του κινητήρα, και κατά συνέπεια την αεροδυναμική άντωση που παράγεται.

Τροφοδοσία
Η τροφοδοσία του μικροελεγκτή προέρχεται από την USB θύρα του
υπολογιστή. Όσον αφορά τους κινητήρες, προφανώς ο μικροελεγκτής αδυνατεί να
παρέχει την απαιτούμενη ισχύ για την λειτουργία τους. Έτσι οι ελεγκτές στροφών
τροφοδοτούνται από εξωτερική πηγή τάσης. Κατόπιν μετρήσεων εν ώρα λειτουργίας
του συστήματος συμπεράναμε ότι τα δύο μοτέρ καταναλώνουν ρεύμα της τάξης των 2
έως

κατά την λειτουργία τους. Αρχικά χρησιμοποιήσαμε μία μπαταρία

μοντελισμού 7.2V για την τροφοδοσία, καθώς όμως μετά από σύντομο χρονικό
διάστημα σταδιακά εκφορτιζόταν, αποδείχτηκε ακατάλληλη για την πραγματοποίηση
συνεχόμενων δοκιμών όπου απαιτείτο σταθερή συμπεριφορά.

Έτσι, καταλήξαμε

στην χρήση δύο εξωτερικών τροφοδοτικών του εργαστηρίου – ένα για τον κάθε
κινητήρα –, παρέχοντας τροφοδοσία σταθερής τάσης 7.2V μέχρι

.

Μικροελεγκτής – Σύστημα Ελέγχου
Βασική μας προτεραιότητα ήταν να χρησιμοποιήσουμε μια πλατφόρμα
ελέγχου, βασισμένη σε μικροελεγκτή, η οποία θα ήταν φθηνή αλλά και
αποτελεσματική. Για τον έλεγχο του συστήματος χρησιμοποιήθηκε ο μικροελεγκτής
σειράς Arduino, εξοπλισμένος με τον μικροεπεξεργαστή ATΜEL AVR. Επιλέξαμε
τον Arduino, καθώς :


Έχει χαμηλό κόστος ( ~20 Ευρώ )



Είναι εύκολο στον προγραμματισμό του



Επικοινωνεί απλά και γρήγορα με τον υπολογιστή ( USB )



Υποστηρίζει ανοιχτό κώδικα



Υπάρχει τεχνική υποστήριξη από την κοινότητα ( Community )
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Ο μικροελεγκτής είναι υπεύθυνος για την ανάγνωση των αναλογικών σημάτων
των ποτενσιομέτρων, την υλοποίηση του νόμου ελέγχου και την αποστολή των
σημάτων ελέγχου στους ελεγκτές των κινητήρων. Επίσης μέσω του ελεγκτή
πραγματοποιείται η επικοινωνία με τον υπολογιστή, για την αποστολή δεδομένων,
καθώς και την λήψη εντολών ελέγχου και ανανέωσης των παραμέτρων του
συστήματος. Με άλλα λόγια, αποτελεί τον «εγκέφαλο» του συστήματος. Κατά την
επιλογή, έγινε προσμέτρηση των απαραίτητων εισόδων και εξόδων του συστήματος,
ώστε να προμηθευτούμε το σωστό μικροελεγκτή o οποίος θα είχε αρκετές εισόδους
και εξόδους. Έτσι, ο αριθμός και το είδος των εισόδων και εξόδων, φαίνεται
συγκεντρωμένα στον παρακάτω πίνακα :
Είσοδος / Έξοδος

Είδος

Περιεχόμενο σήματος

Είσοδος

Αναλογική

θ1 από ποτενσιόμετρο

Είσοδος

Αναλογική

θ2 από ποτενσιόμετρο

Είσοδος

Αναλογική

θ3 από ποτενσιόμετρο

Έξοδος

Αναλογική

PWM 1ου κινητήρα

Έξοδος

Αναλογική

PWM 2ου κινητήρα

Πίνακας 5 : Καταμέτρηση εισόδων - εξόδων

Τελικώς, αποφασίσαμε να προμηθευτούμε τον Arduino Mega 1280, ο οποίος
ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις μας και διαθέτει επίσης κενές θέσεις για μελλοντική
επέκταση του συστήματος. Τα βασικά χαρακτηριστικά του μικροελεγκτή Arduino
Mega 1280 φαίνονται στον παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα :

Εικόνα 20 : Ο μικροελεγκτής Arduino Mega 1280
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Microcontroller

ATmega1280

Bit Length

8 bits

Clock Speed

16 MHz

Operating Voltage

5V

Input Voltage (Recommended)

7-12V

Input Voltage (Range)

6-20V

Digital I/O Pins

54 (of which 15 provide PWM output)

Analog Input Pins

16

DC Current per I/O Pin

40 mA

DC Current for 3.3V Pin

50 mA

Flash Memory

128 KB of which 4 KB used by
bootloader

SRAM

4 KB

EEPROM

4 KB

Πίνακας 6 : Βασικά χαρακτηριστικά ArduinoMega 1280

Καλωδίωση
Για την μεταφορά των σημάτων από και προς τον ελεγκτή, καθώς και για την
παροχή τάσης στα ποτενσιόμετρα, χρησιμοποιήθηκαν καλώδια συνεστραμένου
ζεύγους, για μείωση του θορύβου. Επίσης τα καλώδια που επελέγησαν ήταν
πολύκλωνα, έχοντας έτσι αρκετή ελαστικότητα ώστε να διευκολύνεται η κίνηση στις
αρθρώσεις.
Αντίστοιχα, χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλα καλώδια για την μεταφορά της
τροφοδοσίας στα μοτέρ, η οποία είναι της τάξης των

για το κάθε ένα.

Στο σημείο αυτό, μπορούμε να παρατηρήσουμε το γεγονός ότι τα καλώδια
τροφοδοσίας των κινητήρων, περνούν δίπλα στα καλώδια σημάτων στον μέσο
σύνδεσμο. Αυτό μπορεί να δημιουργεί θόρυβο στα σήματα ελέγχου των κινητήρων
αλλά και στο σήμα ανάγνωσης του ποτενσιόμετρου της γωνίας roll. Παρόλα αυτά, δεν
παρατηρήσαμε κάποια σημαντική αλλαγή στην συμπεριφορά, και καθώς δεν είχαμε
κάποια άλλη εναλλακτική λύση, εμείναμε σε αυτήν.
Τέλος έχουμε προσθέσει έναν διπλό διακόπτη για τον έλεγχο της τροφοδοσίας
των κινητήρων όπως φαίνεται στην εικόνα 21. Ο διακόπτης αυτός υπήρξε ιδιαίτερα
χρήσιμος κατά την τέλεση πειραμάτων και δοκιμών, καθώς μπορούσαμε με μία
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κίνηση να απενεργοποιήσουμε και τα δύο μοτέρ ταυτόχρονα σε περίπτωση ασταθούς
συμπεριφοράς του συστήματος.

Εικόνα 21 : Διακόπτης τροφοδοσίας επενεργητών

5.2 Σύστημα ελέγχου
5.2.1 Συνδεσμολογία

Η συνολική συνδεσμολογία των εξαρτημάτων που περιγράφηκαν στην
προηγούμενη ενότητα, με στόχο την υλοποίηση του συστήματος ελέγχου της
κατασκευής

παρουσιάζεται

στην εικόνα 22. Όπως

παρατηρούμε τα τρία

ποτενσιόμετρα συνδέονται στις θύρες αναλογικής εισόδου του Arduino από όπου και
μπορούμε να διαβάσουμε τα 3 σήματα θέσης για τις γωνίες του συστήματος. O
μικροελεγκτής με τη σειρά του, φιλτράρει τα σήματα από τους αισθητήρες, εκτελεί το
νόμο ελέγχου, όπως αυτός προαναφέρθηκε και παράγει τα σήματα ελέγχου, που είναι
σήματα εισόδου στους δύο Ηλεκτρονικούς Ελεγκτές Ταχύτητας ( ESCs ), με τους
οποίους είναι εφοδιασμένοι οι επενεργητές μας, ελέγχοντας τις στροφές τους και κατά
συνέπεια, όπως περιγράφηκε στο κεφάλαιο της μοντελοποίησης, ελέγχοντας τις
προωθητικές τους δυνάμεις. Προσοχή απαιτείται κατά τη συνδεσμολογία των ESC,
καθώς θα πρέπει να συνδεθούν με μια έξοδο ικανή να παράγει PWM, αφού μόνο έτσι
είναι δυνατή η οδήγηση των κινητήρων. Τέλος, θα πρέπει να προσέξουμε ώστε να
τροφοδοτήσουμε τους επενεργητές μας από μια εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, διότι
απαιτούν μεγάλο ρεύμα (σύμφωνα με τις δοκιμές μας 2.5 Α μέσο ρεύμα σε κανονική
λειτουργία) και είναι αδύνατο να τροφοδοτηθούν από τον μικροελεγκτή.
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POWER
SUPPLY
7.2 V

0V

PWM control signal 2

Brushless DC motor 2

PWM control signal 1
ESC2

ESC1
Brushless DC motor 1

Yaw

Pitch

Roll

Εικόνα 22 : Σχηματικό διάγραμμα συνδεσμολογίας

+5V Vout GND
+7.2V

0V

Motor
PWM control signal

coils

GND

Εικόνα 23 : Συνδέσεις ποτενσιόμετρου

Εικόνα 24 : Συνδέσεις ESC

5.2.2 Μέτρηση θέσης γωνιών

Συνδέοντας τους 2 ακραίους ακροδέκτες του ποτενσιομέτρου σε γνωστή τάση
καθώς το ποτενσιόμετρο αποτελεί έναν ρυθμιζόμενο καταμεριστή τάσης,
παίρνουμε από τον μεσαίο ακροδέκτη μία τάση ανάλογη της γωνίας προς μέτρηση :
όπου

με γνωστό

το εύρος μέτρησης γωνίας

του ποτενσιομέτρου.
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Έτσι καταλήγουμε στην έκφραση

για την γωνία. Καθώς για την

μέτρηση του λόγου

από τον ελεγκτή διαθέτουμε 10 bit, μπορούμε να επιτύχουμε

ακρίβεια μέτρησης

. Με τον τρόπο αυτό η τιμή 0 κατά την

μέτρηση αντιστοιχεί σε

ενώ η τιμή 1023 σε

. Καθώς τα ποτενσιόμετρα που

έχουμε επιλέξει είναι γραμμικά, και η τιμή της μέτρησης της τάσης στην είσοδο του
ADC του μικροελεγκτή θα συνδέεται μέσω γραμμικής σχέσης με την μετρούμενη
γωνία.

5.2.3 Έλεγχος Κινητήρων

Ο έλεγχος των κινητήρων του συστήματος όπως προαναφέρθηκε στην ενότητα
που αφορούσε την μοντελοποίηση γίνεται μέσω των αντίστοιχων ελεγκτών στροφών
του κινητήρα. Όπως προκύπτει και από την συνδεσμολογία του συστήματος, κάνοντας
χρήση την εξόδου PWM του ελεγκτή κατασκευάζουμε το σήμα ελέγχου του κινητήρα.
Ακριβέστερα, ρυθμίζοντας τους αντίστοιχους timers του μικροελεγκτή μπορούμε να
ελέγχουμε ακριβώς το πλάτος του τετραγωνικού παλμού στην έξοδο του PWM. Για
την συγκεκριμένη εφαρμογή ελέγχου του κινητήρα, οι παλμοί που αναγνωρίζει ο
speed controller (ESC) είναι πλάτους από 1000 ως 2000μsec. Με αυτή την είσοδο, ο
ESC πραγματοποιεί αναλογικά και τον έλεγχο των στροφών. Έτσι για παλμούς
πλάτους 1000μsec ο ESC οδηγεί το Brushless DC μοτέρ σε μηδενικές στροφές, ενώ
για είσοδο πλάτους 2000μsec ο κινητήρας οδηγείται στις μέγιστες δυνατές στροφές.
Για την επιβεβαίωση της ορθής κατασκευής του επιθυμητού σήματος ελέγχου
από το μικροελεγκτή χρησιμοποιήσαμε παλμογράφο. Στην εικόνα 25 παρουσιάζεται
το κατασκευασμένο από τον μικροελεγκτή σήμα ελέγχου του κινητήρα, όπως αυτό
φαίνεται στον παλμογράφο του εργαστηρίου. Το πλάτος του παλμού είναι 1000μsec (
μηδενικές στροφές ).
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Εικόνα 25 : PWM Σήμα ελέγχου τετραγωνικού παλμού πλάτους 1ms

5.2.4 Προγραμματισμός μικροελεγκτή – Υλοποίηση νόμων ελέγχου

Ο προγραμματισμός του μικροελεγκτή ήταν ίσως το πιο καίριο σημείο της
παρούσας εργασίας, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής. Η ανάπτυξη του
προγράμματος έγινε χρησιμοποιώντας την γλώσσα προγραμματισμού του Arduino.
Βασικές συναρτήσεις
Οι βασικότερες συναρτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν στον προγραμματισμό
του μικροελεγκτή, φαίνονται παρακάτω :
Όνομα συνάρτησης

Όρισμα

pinMode()

pinMode(pin,Mode)

analogRead()

analogRead(pin)

micros()

micros()

Serial.Begin()

Serial.Begin(rate)

Serial.Read()
Serial.Print()

Serial.Read()
Serial.Print()

Serial.Available()

Serial.Available()

Λειτουργία
Ορίζει αν το συγκεκριμένο pin θα
λειτουργήσει ως είσοδος ή ο έξοδος
Διαβάζει την αναλογική τιμή του
συγκεκριμένου pin
Επιστρέφει τον αριθμό των microseconds
από τη στιγμή της έναρξης λειτουργίας του
Arduino
Δηλώνει την έναρξη της σειριακής
επικοινωνίας με συγκεκριμένο rate
Διαβάζει δεδομένα από τη σειριακή θύρα
Στέλνει δεδομένα στη σειριακή θύρα
Δηλώνει την παρουσία δεδομένων στη
σειριακή θύρα
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Servo.attach()

Servo.attach(pin)

Servo.write()

Servo.write(value)

Δηλώνει ότι στο συγκεκριμένο pin έχει
συνδεθεί κινητήρας
Στέλνει στο speed controller σήμα
τετραγωνικού παλμού με πλάτος
(1000+value) μsec

Πίνακας 7 : Οι βασικότερες εντολές του Arduino

Σημείωση: Για την κατασκευή των PWM σημάτων ελέγχου για τον κάθε κινητήρα
χρησιμοποιήσαμε την βιβλιοθήκη Servo του Arduino. Η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη
έπειτα από μερικές μικρές μετατροπές γίνεται κατάλληλη για την δημιουργία PWM
παλμών μεταβλητού πλάτους από 1 ως 2 msec για τον έλεγχο των Brushless DC
κινητήρων.
Παρακάτω

θα

γίνει

μια

αναλυτική

επεξήγηση

του

κώδικα

που

κατασκευάστηκε για τον έλεγχο του συστήματος :
Στο πρώτο μέρος του προγράμματος, ορίζονται κάποιες σταθερές οι οποίες θα
χρησιμοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Συγκεκριμένα,
δηλώνονται κάποια λειτουργικά όρια των κινητήρων καθώς και των γωνιών
λειτουργίας του βραχίονα, δηλώνονται τα pins του μικροελεγκτή από τα οποία θα
στέλνονται τα σήματα έλεγχου των κινητήρων, ο πίνακας που θα συγκρατεί τις τιμές
που θα λαμβάνονται από τους αισθητήρες, καθώς και ο πίνακας στον οποίο θα είναι
αποθηκευμένα τα κέρδη των τριών PID ελεγκτών. Τέλος, ορίζονται κάποιες άλλες,
δευτερεύουσες μεταβλητές, που θα χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο.
Στο δεύτερο μέρος του προγράμματος, δηλαδή στη συνάρτηση setup(),
δηλώνεται η έναρξη της σειριακής επικοινωνίας του μικροελεγκτή με τον υπολογιστή,
γίνεται η δήλωση των επενεργητών και μηδενίζονται/αρχικοποιούνται τα σφάλματα
που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο.
void setup() {
Serial.begin(19200); // epikoinwnia me th serial
motor1.attach(motorpin1); // attaches the motor on pin 9 to the motor object
motor1.write(0);
// zero input to initialize the motor ESC
motor2.attach(motorpin2); // attaches the motor on pin 10 to the motor object
motor2.write(0);
delay(1000);
e_prev[0]=0;
// Initialize signal related variables
e_prev[1]=0;
e_prev[2]=0;
e[6]=0;
e[7]=0;
e[8]=0;
Ts=0.00097; // seconds
t1=micros();
}
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Στο τρίτο μέρος του προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει το βασικό κώδικα
που κατασκευάστηκε, υπολογίζεται αρχικά η περίοδος δειγματοληψίας του
μικροελεγκτή, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των παραγώγων των
σφαλμάτων αλλά και των αντίστοιχων ολοκληρωμάτων ( D και I όροι του PID
ελεγκτή ) και στη συνέχεια γίνεται η δειγματοληψία των τριών αισθητήρων και το
φιλτράρισμα των τιμών τους, χρησιμοποιώντας το φίτρο Average, δηλαδή
λαμβάνοντας έναν αριθμό τιμών και αποθηκεύοντας στη συνέχεια τον μέσο όρο τους.
void loop() {
// Find Sampling Period
t2=micros();
Ts=float(t2-t1)/1000000;
t1=micros();
// %%%%%%%%%%%%%%%% INPUT FILTERING %%%%%%%%%%%%%%%% //
Average filter
val[0]=0;
val[1]=0;
val[2]=0;
for (l=0;l<AVGN;l++){
val[0] += analogRead(potPin1); // read the value from the sensor
val[1] += analogRead(potPin2);
val[2] += analogRead(potPin3);
}
val[0]/=AVGN; val[1]/=AVGN; val[2]/=AVGN; // Find the average
// %%%%%%%%%%%%%%%% END FILTERING %%%%%%%%%%%%%%%%

Αφού έχουμε διαβάσει τα σήματα θέσης των αρθρώσεων, υπολογίζουμε τα
σήματα των σφαλμάτων για τους PID ελεγκτές. Επίσης, με αριθμητική διαφόριση και
ολοκλήρωση αντίστοιχα υπολογίζονται και οι απαιτούμενες παράγωγοι και
ολοκληρώματα των σφαλμάτων και για τις τρείς γωνίες των αρθρώσεων του
βραχίονα. Σκοπός είναι τα σήματα αυτά να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των
σημάτων ελέγχου, όπως και γίνεται ακριβώς από κάτω, όπου υπολογίζονται
ουσιαστικά οι τιμές οι οποίες θα σταλούν ως σήματα ελέγχου στους επενεργητές του
συστήματος.
// %%%%%%%%%%%%%%%% Calculate Signal Vector And Control LAW %%%%%%%%%%%%
e[0]=val[0]*(SEN_ANGLE_LIM+SEN_ANGLE_LIM)/(1023)-SEN_ANGLE_LIM-trg[0]; // yaw (rad)
e[1]=val[1]*(SEN_ANGLE_LIM+SEN_ANGLE_LIM)/(1023)-SEN_ANGLE_LIM-trg[1]; // pitch (rad)
e[3]=(e[0]-e_prev[0])/Ts; // velocity (rad/s)
e[4]=(e[1]-e_prev[1])/Ts; // velocity (rad/s)
e_prev[0]=e[0];
e_prev[1]=e[1];
e[6]+=e[0]*Ts; // Oloklhrwsh tou sfalmatos yaw
e[7]+=e[1]*Ts; // Oloklhrwsh tou sfalmatos pitch
target[2]=-(P[0]*e[0]+D[0]*e[3]+I[0]*e[6]); // yaw PID
e[2]=val[2]*(SEN_ANGLE_LIM+SEN_ANGLE_LIM)/(1023)-SEN_ANGLE_LIM-target[2]; // roll (rad)
e[5]=(e[2]-e_prev[2])/Ts; // velocity (rad/s)
e_prev[2]=e[2];
e[8]+=e[2]*Ts; // Oloklhrwsh tou sfalmatos

34

// %%%%%%% CONTROL LAW %%%%%%%
u1= -int(P[2]*e[2]+D[2]*e[5]+I[2]*e[8]); // roll PID
u2= +int(P[2]*e[2]+D[2]*e[5]+I[2]*e[8]);
u1+= -int((P[1]*e[1]+D[1]*e[4]+I[1]*e[7])); // pitch PID
u2+= -int(P[1]*e[1]+D[1]*e[4]+I[1]*e[7]);
u1+=U_eq; // vale kai to stadar kerdos sthn synthikh isoropoias
u2+=U_eq;
u1=constrain(u1,0,U_max); // Bound check
u2=constrain(u2,0,U_max); // Bound check
// %%%%%%%%%%%%%%%% Write to motors %%%%%%%%%%%%%%%%
motor1.write(u1);
motor2.write(u2);

Μετά την εγγραφή των τιμών ελέγχου στην PWM έξοδο του ελεγκτή,
εκκινούμε την διαδικασία επικοινωνίας μέσω της σειριακής θύρας με τον υπολογιστή.
Για λόγους χρήσης από το αντίστοιχο user interface εφόσον αυτό είναι επιλεγμένο, ο
μικροελεγκτής αποστέλλει μέσω της σειριακής θύρα τις 3 τρέχουσες τιμές γωνιών που
διάβασε από τους αισθητήρες, καθώς επίσης και δύο τιμές αναφοράς (target) για τις
γωνίες pitch και yaw αντίστοιχα. Ακολουθεί το τμήμα κώδικα που πραγματοποιεί
αυτή την διεργασία:
// %%%%%%%%%%%%%%%% Print Input %%%%%%%%%%%%%%%%
if(toggleout){
Serial.print(val[0]); // Print Sensor Signals to the serial port
Serial.print(',');
Serial.print(val[1]);
Serial.print(',');
Serial.print(val[2]);
Serial.print(',');
// Print Target Signals to the serial port
Serial.print(int((trg[0]+SEN_ANGLE_LIM)*1023/(SEN_ANGLE_LIM+SEN_ANGLE_LIM)));
Serial.print(',');
Serial.println(int((trg[1]+SEN_ANGLE_LIM)*1023/(SEN_ANGLE_LIM+SEN_ANGLE_LIM)));
}

Πολύ σημαντικό για την λειτουργία του συστήματος, την αποσφαλμάτωσή του
και την πειραματική του ρύθμιση είναι η δυνατότητα παροχής εντολών στο σύστημα,
σε πραγματικό χρόνο, εν ώρα λειτουργίας. Για τον σκοπό αυτό, εισάγαμε το ακόλουθο
τμήμα κώδικα το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον χειριστή, με τη χρήση τερματικού,
να χρησιμοποιήσει ένα σύνολο εντολών, εισάγοντας, εξάγοντας και τροποποιώντας
πληθώρα παραμέτρων του συστήματος. Ο τρόπος χρήσης της πλατφόρμας αυτής θα
εξηγηθεί αναλυτικά στην επόμενη ενότητα.
// %%%%%%%%%%%%%%%% Read New Target Coordinates and PID GAINS from serial
%%%%%%%%%%%%%%%%
if(Serial.available()){
instr=Serial.read();
delay(7);
while (Serial.available() >0){
incomingByte = Serial.read();
//neo paketo
if (incomingByte == '.'){
buffer[counter]='\0';
p=buffer;
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i=0;
while((str = strtok_r(p, "," , &p))){
rx[i] = atoi(str);
i++;
}
counter = 0;
// Me thn oloklhrwsh tou diavasmatos ths entolhs, analoga me thn entolh, vale ta dedomena.
switch(instr){
case 'A':
U_eq=220;
P[2]=54;// Roll gains
D[2]=16;
I[2]=5;
break;
case 'B':
U_eq=270;
P[0]=15.0/20; // Yaw gains
D[0]=10.5/100;
I[0]=0;
P[1]=122;// Pitch gains
D[1]=19;
I[1]=7;
break;
case 'E': // DC motor thrust in equilibrium point
if ((i==1) && rx[0]>=0 && rx[0]<=700) {
U_eq=rx[0];
}
break;
case 'N': // toogle angleoutput
if (toggleout) toggleout=0;
else toggleout=1;
break;
case 'T': // Target Update
if ((i==2) && abs(rx[0])<=YAW_LIM && abs(rx[1])<=PITCH_LIM) {
target[0]= PI*rx[0]/180;// Yaw degrees to radians
target[1]= PI*rx[1]/180;// Pitch degrees to radians
}
break;
case 'Y': // PID for Yaw Update
if ((i==3) && (rx[0]>=0) && (rx[1]>=0) && (rx[2]>=0)) {
P[0]=float(rx[0])/20; // Yaw PDI gains
D[0]=float(rx[1])/100;
I[0]=float(rx[2])/20;
}
break;
case 'P': // PID for Pitch Update
if ((i==3) && (rx[0]>=0) && (rx[1]>=0) && (rx[2]>=0)) {
P[1]=rx[0]; // Pitch PDI gains
D[1]=rx[1];
I[1]=rx[2];
e[7]=0;
}
break;
case 'R': // PID for Roll Update
if ((i==3) && (rx[0]>=0) && (rx[1]>=0) && (rx[2]>=0)) {
P[2]=rx[0]; // Roll PDI gains
D[2]=rx[1];
I[2]=rx[2];
}
break;
case 'D': // delaytime
if ((i==1) && rx[0]>=10 && rx[0]<=100) {
waittime=rx[0];
}
break;
case 'S': // Step in degrees/s
if ((i==1) && rx[0]>=1 && rx[0]<=10) {
stepdegrees=rx[0];
}
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break;
case 'F': // filter
if ((i==1) && rx[0]>=1 && rx[0]<=MAX_AVGN) {
AVGN=rx[0];
}
break;
case 'O': // Print Everything!!!!
Serial.println("Controller Settings");
Serial.print("Target:");
Serial.print(trg[0]);
Serial.print(',');
Serial.println(trg[1]);
Serial.println("Pid Gains");
Serial.print("Yaw:");
Serial.print(P[0]);
Serial.print(',');
Serial.print(D[0]);
Serial.print(',');
Serial.println(I[0]);
Serial.print("Pitch:");
Serial.print(P[1]);
Serial.print(',');
Serial.print(D[1]);
Serial.print(',');
Serial.println(I[1]);
Serial.print("Roll:");
Serial.print(P[2]);
Serial.print(',');
Serial.print(D[2]);
Serial.print(',');
Serial.println(I[2]);
Serial.print("Equilibrium:");
Serial.println(U_eq);
Serial.print("Delay:");
Serial.print(waittime);
Serial.print(" Filter:");
Serial.print(AVGN);
Serial.print(" Step (deg/s):");
Serial.println(stepdegrees);
break;
}
}
//bale ston buffer oti erxetai
else if(counter<255){
buffer[counter] = incomingByte;
counter ++;
}
else{ counter=0; break; Serial.println("Command Not Recognised"); }
}
}

Τέλος, για την αποφυγή απότομων μεταβάσεων κατά την είσοδο καινούριας
θέσης αναφοράς του συστήματος, έχουμε υλοποιήσει ένα απλό rate bounding φίλτρο
το οποίο βοηθάει στην ομαλή μετάβαση από το ένα σημείο ισορροπίας στο άλλο:
// %%%%%%%%%%%%%%%% Reference Signal Construction
%%%%%%%%%%%%%%%%
radstep=stepdegrees*PI*Ts/180; // better calculate it once in the begining
trgdiff=target[0]-trg[0];
if(abs(trgdiff)>radstep) trg[0]+=sign(trgdiff)*radstep;
trgdiff=target[1]-trg[1];
if(abs(trgdiff)>radstep) trg[1]+=sign(trgdiff/(2.0))*radstep;
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5.2.5 Χειρισμός – Εντολές
Όπως αναφέρθηκε, βασικός σκοπός της πλατφόρμας ήταν να δοθεί η
δυνατότητα στο χρήστη, με απλές εντολές, να ελέγχει το σύστημα καθώς και να έχει
την πλήρη εποπτεία των λειτουργικών και δυναμικών του χαρακτηριστικών. Για το
σκοπό αυτό, υλοποιήθηκε μία σειρά από εντολές, που μπορούν να δοθούν στο
σύστημα, με τη χρήση ενός τερματικού, μέσω της σειριακής θύρας. Οι εντολές που
υλοποιήθηκαν παρατίθενται και επεξηγούνται συνοπτικά παρακάτω:

Η εντολή “Ο”
Πληκτρολογώντας “O” στο πλαίσιο κειμένου, εμφανίζονται στην οθόνη τα
παρακάτω στοιχεία :
1. Η επιθυμητή θέση του βραχίονα στο χώρο ( Target )
2. Τα κέρδη των τριών PID ελεγκτών ( για Yaw, Pitch, Roll αντίστοιχα )
3. Η αρχική ώθηση των ελικοφόρων κινητήρων ( Equilibrium )
4. Ο χρόνος καθυστέρησης του PID ελεγκτή ( Delay )
5. Ο αριθμός των τιμών των σημάτων που φιλτράρονται ( Filter ) και
6. Το μέγιστο βήμα κίνησης της θέσης στόχου του βραχίονα ανά
δευτερόλεπτο ( Step )

H εντολή “Υ”
Σύνταξη :
“Υ<p1>,<p2>,<p3>.”
Τα ορίσματα p1, p2, p3 είναι τα κέρδη Κp, Kd και Ki του PID ελεγκτή Yaw.
Χρήση :
Η εντολή αυτή χρησιμοποιείται για να θέσουμε τα κέρδη στον PID ελεγκτή
που είναι υπεύθυνος για τη γωνία θ1 ( Yaw )
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H εντολή “P”
Σύνταξη :
“P<p1>,<p2>,<p3>.”
Τα ορίσματα p1, p2, p3 είναι τα κέρδη Κp, Kd και Ki του PID ελεγκτή Pitch
Χρήση :
Η εντολή αυτή χρησιμοποιείται για να θέσουμε τα κέρδη στον PID ελεγκτή
που είναι υπεύθυνος για τη γωνία θ2 ( Pitch )

H εντολή “R”
Σύνταξη :
“R<p1>,<p2>,<p3>.”
Τα ορίσματα p1, p2, p3 είναι τα κέρδη Κp, Kd και Ki του PID ελεγκτή
Χρήση :
Η εντολή αυτή χρησιμοποιείται για να θέσουμε τα κέρδη στον PID ελεγκτή
που είναι υπεύθυνος για τη γωνία θ3 ( Roll )
H εντολή “E”
Σύνταξη :
“E<p1>.”
p1 : Η επιθυμητή τιμή της αρχικής ώθησης των ελικοφόρων κινητήρων
Χρήση :
Η εντολή αυτή χρησιμοποιείται για να προσδώσουμε μια επιθυμητή αρχική
ώθηση στους ελικοφόρους κινητήρες η οποία απαιτείται για αντιστάθμιση της
βαρύτητας στο σημείο ισορροπίας. Το όρισμα δίνεται σε μονάδες πλάτους
παλμού (μsec). Π.χ. Ε270. Θα παράγει προωθητική δύναμη που αντιστοιχεί σε
παλμό πλάτους 1270μsec.
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H εντολή “S”
Σύνταξη :
“S<p1>.”
p1 : Η επιθυμητή τιμή του μέγιστου βήματος μετατόπισης της θέσης στόχου
του βραχίονα
Χρήση :
Η εντολή αυτή χρησιμοποιείται για να προσδώσουμε μια τιμή στο μέγιστο
βήμα ανά δευτερόλεπτο κίνησης του στόχου του βραχίονα του βραχίονα. Το
όρισμα δίνεται σε μοίρες ανά δευτερόλεπτο.

H εντολή “F”
Σύνταξη :
“F<p1>.”
p1: O αριθμός των μετρήσεων που θα χρησιμοποιούνται από το average filter
Χρήση :
Η εντολή αυτή χρησιμοποιείται για να ορίσουμε τον αριθμό των τιμών που θα
περνούν μέσα από το ψηφιακό φίλτρο.

H εντολή “D”
Σύνταξη :
“D<p1>.”
p1 : Η επιθυμητή τιμή της καθυστέρησης του PID ελεγκτή ( loop )
Χρήση :
Η εντολή αυτή χρησιμοποιείται για να μεταβάλουμε την επιθυμητή τιμή
καθυστέρησης στην εκτέλεση του αλγορίθμου ελέγχου. Το όρισμα δίνεται σε
ms.
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H εντολή “Τ”
Σύνταξη :
“Τ<p1>,<p2>.”
p1: Η επιθυμητή τιμή της γωνίας Pitch του βραχίονα
p2: Η επιθυμητή τιμή της γωνίας Yaw του βραχίονα
Χρήση :
Η εντολή αυτή χρησιμοποιείται για να προσδώσουμε την επιθυμητή θέση
στόχο του βραχίονα στο χώρο εργασίας.

Πέραν των βασικών εντολών ρύθμισης, έχουμε υλοποιήσει και δύο εντολές
ελέγχου για την σταδιακή έναρξη της πτήσης της συσκευής. Με την εντολή Α
εκκινούν οι κινητήρες σε χαμηλότερες στροφές από αυτές της κανονικής λειτουργίας,
και τίθεται σε λειτουργία ο PID ελεγκτής για το Roll, ενώ με την εντολή Β το
σύστημα τίθεται σε κανονική λειτουργία πτήσης.

Η εντολή “Α.”
Πληκτρολογώντας “A.” στο πλαίσιο κειμένου, φορτώνονται οι παρακάτω
τιμές:


Εquilibrium = 220



KpRoll = 54, KdRoll = 16, KiRoll = 5

Χρήση :
Η εντολή αυτή χρησιμοποιείται για την αρχικοποίηση της κατάστασης του
συστήματος και για μια πρώτη δοκιμή του συστήματος για τη σωστή
λειτουργία του. Αφορά μόνο τον έλεγχο του Roll.
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Η εντολή “Β.”
Πληκτρολογώντας “Β.” στο πλαίσιο κειμένου, φορτώνονται οι παρακάτω
τιμές:


Εquilibrium = 270



KpΥaw = 0.75, KdYaw = 0.105, KiYaw = 0



KpPitch = 122, KdPitch = 19, KiPitch = 7

Χρήση :
Η εντολή αυτή, ολοκληρώνει την αρχικοποίηση του συστήματος, ρυθμίζοντας
τα κέρδη των άλλων δυο ελεγκτών, ώστε το σύστημα να είναι πλήρως
λειτουργικό για την εκτέλεση αυτόνομης πτήσης.

5.2.6 Πειραματική ρύθμιση ελεγκτή
Έχοντας πλέον υλοποιήσει ένα σύνολο εντολών στον μικροελεγκτή, μας
δίνεται η δυνατότητα να προχωρήσουμε σε πειραματική ρύθμιση των μεταβλητών
ελέγχου του συστήματος και στην αξιολόγηση της συμπεριφοράς του.
Ξεκινήσαμε την ρύθμιση των κερδών του συστήματος, ρυθμίζοντας πρώτα τον
PID ελεγκτή που αφορά το Roll του τελικού συνδέσμου. Σε αυτό το σημείο να
τονίσουμε ότι η ρύθμιση του roll PID ελεγκτή, και η αποδοτική απόκριση του
συστήματος ως προς αυτόν τον βαθμό ελευθερίας, είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς
μέσω αυτού ελέγχεται και η οριζόντια κίνηση (yaw). Επιλέγοντας ως αρχικές τιμές
αυτές που είχαμε ορίσει με βάση το θεωρητικό μοντέλο, έπειτα από μία σειρά
δοκιμών καταλήξαμε στις πειραματικές τιμές για τον αντίστοιχο PID ελεγκτή για τις
οποίες παρουσίαζε ικανοποιητική συμπεριφορά:

Roll

P
54

D
16

I
5

Πίνακας 8 :Τιμές κερδών PID ελεγκτή Roll

Για την αρχική ρύθμιση του roll ελεγκτή ξεκινήσαμε κάνοντας μόνο PD
έλεγχο. Παρόλα αυτά παρατηρήσαμε ότι λόγω μικρής διαφοράς στην απόδοση των
δύο επενεργητών δεν είχαμε μηδενισμό του μόνιμου σφάλματος. Έτσι προσθέσαμε
και έναν ολοκληρωτικό όρο, ο οποίος έλυσε το πρόβλημα.
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Αφού έχουμε ρυθμίσει τα κέρδη για το roll ελεγκτή, συνεχίσαμε με την
ρύθμιση των κερδών για τους ελεγκτές PID που αφορούν την περιστροφή yaw και
pitch. Έπειτα από εκτεταμένες δοκιμές, καταλήξαμε στα παρακάτω κέρδη τα οποία
μας έδωσαν μία ικανοποιητική και ευσταθή συμπεριφορά.

Pitch
Yaw

P
122
0.75

D
19
0.105

I
7
0

Πίνακας 9 : Τιμές κερδών ελεγκτών PItch και Yaw

Κατά την διάρκεια των πειραμάτων παρατηρήσαμε ότι πολύ σημαντική
επίδραση στην συμπεριφορά του συστήματος είχαν και οι υπόλοιπες παράμετροι
λειτουργίας του ελεγκτή, κάτι που αρχικά θεωρήσαμε ότι θα είναι δευτερεύουσας
σημασίας. Έτσι, παρατηρήσαμε ότι μπορούσαμε να επιτύχουμε σημαντική βελτίωση
της συμπεριφοράς του συστήματος ρυθμίζοντας την καθυστέρηση που εισάγουμε
στον βρόχου ελέγχου, καθώς επίσης και την ρύθμιση του αντίστοιχου average
φίλτρου κατά την δειγματοληψία των δοκιμών. Ενώ αρχικά περιμέναμε να έχουμε
καλύτερη συμπεριφορά με πολύ μικρή καθυστέρηση στο control

loop, τελικώς

είδαμε ότι θέτοντας την καθυστέρηση στα 30ms είχαμε πιο ευσταθή συμπεριφορά
στο σύστημα. Αυτό πιθανόν οφείλεται στο γεγονός ότι μεγαλώνοντας το sampling
period, μειώνουμε την ενίσχυση του υψίσυχνου θορύβου κατά την αριθμητική
διαφόριση του μετρούμενου σήματος, πράγμα που βελτιώνει την απόκριση του
συστήματος. Επίσης μετά από δοκιμές, καταλήξαμε σε χρήση average φίλτρου με
ιστορικό 2 τιμών.

5.3 Δημιουργία GUI (Graphical User Interface)
Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, θεωρήσαμε σημαντικό και χρήσιμο να
σχεδιάσουμε μια πλατφόρμα αλληλεπίδρασης χρήστη - μικροελεγκτή, μέσω της
οποίας ο χρήστης θα μπορούσε, όχι μόνο να δώσει εντολές κίνησης στον βραχίονα,
αλλά και να εποπτεύει τις μεταβλητές και την απόκριση του συστήματος, σε
πραγματικό χρόνο.
Για την ανάπτυξη αυτής της πλατφόρμας, χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα
προγραμματισμού Processing. Η Processing αποτελεί μια γλώσσα ανοικτού κώδικα, η
οποία αναπτύχθηκε κυρίως για την ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων και βασίζεται
στη γλώσσα προγραμματισμού Java. Τα βασικά της πλεονεκτήματα, τα οποία
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οδήγησαν στο να προτιμηθεί για την ανάπτυξη της πλατφόρμας, είναι το εύκολο
σχετικά συντακτικό της ( υψηλού επιπέδου ), η εύκολη ανάπτυξη γραφικού
περιβάλλοντος ( περιλαμβάνει αντίστοιχες βιβλιοθήκες ), η πολύ αποτελεσματική
υποστήριξη από την κοινότητα των χρηστών στο διαδίκτυο καθώς και το γεγονός ότι
έχει υψηλή συμβατότητα με τον Arduinο.
Στην εικόνα 26 που ακολουθεί παρουσιάζεται μία ενδεικτική εικόνα του
γραφικού περιβάλλοντος εν ώρα λειτουργίας:

Εικόνα 26 : Graphical User Interface ( Processing )

Ο πλήρης κώδικας της εφαρμογής βρίσκεται στο αντίστοιχο παράρτημα.

Απεικόνιση σημάτων θέσης
Όπως παρατηρούμε, στα τρία γραφήματα στο αριστερό τμήμα, εμφανίζονται
τα τρία σήματα θέσης των τριών γωνιών roll-pitch-yaw. Το τμήμα αυτό είναι ίσως το
πιο σημαντικό από την άποψη της εποπτείας της δυναμικής συμπεριφοράς του
συστήματος.
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Κλίση τελικού συνδέσμου (Roll)
Στο άνω δεξί άκρο, φαίνεται το ψηφιακό όργανο που απεικονίζει τη στιγμιαία
κλίση του τελικού στοιχείου του βραχίονα.
Pitch-Yaw space indicator
Ακριβώς από κάτω, απεικονίζεται στον δισδιάστατο χώρο, η θέση του τελικού
στοιχείου του βραχίονα ( με το λευκό σταυρό ), ώστε ο χρήστης να έχει άμεση
εποπτεία της θέσης του στο χώρο. Στο όργανο αυτό στον x άξονα απεικονίζεται η
γωνία yaw, ενώ στον y άξονα απεικονίζεται το pitch. Πέραν του λευκού σταυρού,
επίσης απεικονίζεται ένας κόκκινος σταυρός ο οποίος καταδεικνύει το σημείο στόχο,
στο οποίο ο ελεγκτής επιδιώκει να σταθεροποιήσει το σύστημα. Ο στόχος αυτός
μετακινείται μόνον κατόπιν εντολής του χρήστη.
Command Box
Τέλος, στο κάτω αριστερό άκρο της πλατφόρμας, υπάρχει το πλαίσιο
κειμένου, μέσω του οποίου ο χρήστης δίνει τις εντολές κίνησης και ελέγχου στον
βραχίονα.
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6. Αξιολόγηση – Συμπεράσματα
Με την ολοκλήρωση της κατασκευής, και έπειτα από δοκιμές, παρατηρήσαμε
την ευσταθή συμπεριφορά του συστήματός μας. Το σύστημα δέχεται εντολές από τον
χρήστη και τις εκτελεί. Ανάλογα με τη θέση αναφοράς που επιλέγουμε κατευθύνεται
και σταθεροποιείται σε αυτή, πράγμα που ήταν και ο αρχικός μας στόχος. Αυτό
δείχνει ότι το σύστημα ελέγχου που κατασκευάσαμε είναι λειτουργικό και αποδοτικό.
Η μηχανική κατασκευή μας μπορεί να λειτουργεί κανονικά για μεγάλο χρονικό
διάστημα εκτελώντας αυτόνομη πτήση χωρίς την ανάγκη επόπτευσης ή ειδικού
χειρισμού από κάποιον. Επίσης, εισάγοντας διαταραχές περιορισμένης έκτασης,
απομακρύνοντας το σύστημα από το σημείο ισορροπίας του παρατηρήσαμε ότι αυτό
ανταπεξέρχεται επιτυχώς, επανερχόμενο κανονικά στην θέση «στόχο».
Επιπλέον, το σύστημα διαθέτει ένα γραφικό περιβάλλον για την επόπτευση
της λειτουργίας του σε πραγματικό χρόνο.

6.1 Σύγκριση θεωρητικού – πειραματικού μέρους
Συγκρίνοντας τα κέρδη των ελεγκτών όπως αυτά επελέγησαν κατά την
πειραματική διαδικασία μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι διαφέρουν αρκετά από τα
θεωρητικά

αναμενόμενα

που

υπολογίσαμε

κατά

την

μοντελοποίηση

του

γραμμικοποιημένου συστήματος. Ενδεικτικά, σε περίπτωση απευθείας εφαρμογής
των θεωρητικά υπολογισμένων κερδών στον πραγματικό ελεγκτή, το σύστημα θα
οδηγούνταν σε αστάθεια.
Στον πίνακα 10 που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά τα κέρδη :
Θεωρητικές Τιμές
Roll
Pitch
Yaw

P
72
145
0.5

D
36
36
0.2

I
4
4
0

Πειραματικές Τιμές
Roll
Pitch
Yaw

P
54
122
0.75

D
16
19
0.105

I
5
7
0

Πίνακας 10 : Θεωρητικά και πειραματικά υπολογισμένα κέρδη
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Όπως παρατηρούμε, οι αναλογίες ανάμεσα στα θεωρητικά και τα πειραματικά
κέρδη για τους ελεγκτές Pitch και Roll είναι αρκετά κοντά, ενώ για τον ελεγκτή Yaw,
έχουμε μεγαλύτερη απόκλιση. Επίσης είναι ενδιαφέρον ότι και για τους τρείς
ελεγκτές, οι τιμές των κερδών του διαφορικού όρου που επελέγησαν είναι
χαμηλότερες από τις θεωρητικά αναμενόμενες. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο εξής:
η παραγωγή προωθητικής δύναμης από τους ελικοφόρους κινητήρες εν κινήσει, δεν
εξαρτάται αποκλειστικά από τις στροφές του κινητήρα. Αντιθέτως, επηρεάζεται
σημαντικά και από τη σχετική κίνηση της έλικας με τη μάζα του αέρα. Η μεταβολή
αυτή στην προωθητική δύναμη του κινητήρα είναι ανάλογη της γραμμικής του
ταχύτητας, πράγμα που προσδίδει χαρακτηριστικά τριβής στο σύστημα. Αυτή η μη
μοντελοποιημένη συμπεριφορά, μπορεί να συμβάλει στην σχετική μείωση των τιμών
των διαφορικών όρων στους ελεγκτές.
Οι διαφορές ανάμεσα στα θεωρητικά και τα πειραματικά κέρδη επίσης
οφείλονται στους παρακάτω παράγοντες:


Το μοντέλο μας αποτελεί μία αρκετά απλοποιημένη εκδοχή του πραγματικού
συστήματος



Το πραγματικό σύστημα είναι μη γραμμικό ενώ ο ελεγκτής που
κατασκευάσαμε γραμμικός.



Υπάρχουν αεροδυναμικές και μηχανικές τριβές που επιδρούν στο σύστημα.
Εν τέλει, για την ακριβή αξιολόγηση της συμπεριφοράς, θα ήταν χρήσιμη η

εκτέλεση

εκτενών πειραμάτων και μετρήσεων υπό ελεγχόμενες συνθήκες

λειτουργίας, και η σύγκρισή τους με αποτελέσματα προσομοιώσεων βασισμένων σε
ένα μη-γραμμικό μοντέλο του συστήματος. Παρόλο που κάτι τέτοιο θα ήταν
επιθυμητό, δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω χρονικών περιορισμών.

6.2 Προβλήματα – Τρόποι επίλυσης
Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της παρούσας εργασίας, κληθήκαμε να
αντιμετωπίσουμε αρκετά προβλήματα, για πολλά από τα οποία απαιτήθηκε
σημαντικός χρόνος αποσφαλμάτωσης. Τα κυριότερα από αυτά, καθώς και η επίλυσή
τους παρουσιάζονται παρακάτω :
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Θόρυβος στη μέτρηση των σημάτων
Το πρόβλημα αυτό αναφέρεται στον αυξημένο θόρυβο που είχε παρατηρηθεί
κατά την ανάγνωση των τιμών των τριών ποτενσιόμετρων που είχαν εγκατασταθεί.
Συγκεκριμένα, παρατηρούσαμε μια σημαντική διακύμανση στις τιμές των
ποτενσιομέτρων, πράγμα το οποίο οδηγούσε σε αποσταθεροποίηση του συστήματος,
και δυσχέραινε τον έλεγχο. Ο βασικός λόγος για τον οποίο συνέβαινε αυτό το
πρόβλημα, ήταν τελικά μία LCD οθόνη που τροφοδοτούνταν από τον μικροελεγκτή,
η οποία πιθανώς δημιουργούσε πρόβλημα στην τροφοδοσία. Το πρόβλημα αυτό
επιλύθηκε με την αφαίρεση της LCD οθόνης από το σύστημα του μικροελεγκτή.
Ασταθής συμπεριφορά – Ρύθμιση των ελεγκτών
Ένα από τα διαρκή προβλήματα με τα οποία ήρθαμε αντιμέτωποι, ήταν αυτό
της ρύθμισης των PID ελεγκτών. Όπως αναφέραμε, τα κέρδη των ελεγκτών
διαδραμάτισαν πολύ σημαντικό ρόλο κατά τη διαδικασία ελέγχου. Συγκεκριμένα,
υπεισέρχονται στη δυναμική του συστήματος και μια μικρή μεταβολή τους μπορεί να
οδηγήσει το σύστημα στην αστάθεια. Πιο συγκεκριμένα, ο D ελεγκτής, δεχόμενος μια
απότομη μεταβολή στην είσοδό του, μπορεί να παράγει μεγάλου πλάτους σήμα στην
έξοδο του. Αυτό θα είχε πολύ δυσμενή αποτελέσματα στον έλεγχο της διάταξης. Το
πρόβλημα αυτό λύθηκε, αφενός με τη χρήση φίλτρου κατά την ανάγνωση τιμών,
ώστε να μην υπάρχουν απότομες διακυμάνσεις και αφετέρου με την αύξηση του
delay στο control loop όπως προαναφέρθηκε.
Ομαλή μετάβαση/κίνηση στο χώρο
Κατά τη διάρκεια των δοκιμών και δίνοντας στο σύστημα μας απότομες
μεταβολές της θέσης αναφοράς του, τα σήματα ελέγχου λάμβαναν μεγάλες τιμές,
οδηγώντας το σύστημα σε μεγάλο σφάλμα και τους κινητήρες σε κορεσμό με κίνδυνο
να πέσει σε αστάθεια. Το πρόβλημα λύθηκε με την προσθήκη μέγιστου βήματος ανά
δευτερόλεπτο στην μετατόπιση της θέσης στόχου, έτσι ώστε μια σχετικά μεγάλη
διαδρομή να γίνεται σταδιακά. Με αυτόν τον τρόπο, βεβαιωθήκαμε ότι το σύστημα
θα πραγματοποιούσε ομαλές μεταβάσεις από το ένα σημείο ισορροπίας στο άλλο και
θα παρέμενε ευσταθές καθ’ όλη τη διάρκεια της κίνησης του.
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7. Βελτιώσεις – Επεκτάσεις
Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του συγκεκριμένου συστήματος, τονίσαμε
κάποιες επεκτάσεις και βελτιώσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε ένα πιο εύρωστο και
στιβαρό σύστημα με πολύ καλύτερη συμπεριφορά. Θεωρούμε σκόπιμο να
αναφέρουμε τις βασικότερες από αυτές.
Κατασκευή
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, χρησιμοποιήθηκαν φτηνά σχετικά υλικά,
όπως περιγράφηκε σε προηγούμενη παράγραφο. Οι αρθρώσεις του συστήματος δεν
είναι τόσο στιβαρές και είναι απολύτως λογικό να υπάρχουν τζόγοι, ταλαντώσεις και
γενικότερα ανεπιθύμητα φαινόμενα. Επιπλέον κατά την διάρκεια των πειραμάτων
έπρεπε να δίνεται προσοχή καθώς πιθανή ασταθής συμπεριφορά του συστήματος θα
μπορούσε να οδηγήσει σε ζημιές στις αρθρώσεις. Η υλοποίηση μιας στιβαρότερης
κατασκευής θα μπορούσε να επιλύσει αυτά τα προβλήματα και να βελτιώσει τις
ατέλειες. Το υλικό θα γίνει πιο ανθεκτικό και οι αρθρώσεις θα είναι πολύ πιο
λειτουργικές. Αυτό συνεπάγεται και ενδεχόμενη αλλαγή

των αισθητήρων με

κάποιους καλύτερης ακρίβειας όπως optical encoders, αλλά με παράλληλα μεγάλη
αύξηση του κόστους κατασκευής.
Ενεργειακή αυτονομία
Καθώς ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η υλοποίηση ενός συστήματος
και ο έλεγχος του, η εργασία αυτή απαίτησε πολλές ώρες δοκιμών. Έτσι, δεν κρίθηκε
αποδοτικό το να τροφοδοτούμε το σύστημα μας με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες,
καθώς θα έπρεπε να φορτίζονται συνεχώς. Είναι φυσικά δυνατό να χρησιμοποιηθεί
για την τροφοδοσία μία μπαταρία LiPo, ώστε το σύστημα να μπορεί να λειτουργεί
αυτόνομα. Αυτό θα προσέθετε το βάρος της μπαταρίας στην κατασκευή, παρόλα
αυτά θα αφαιρούσε την παρούσα καλωδίωση που χρησιμοποιείται για την
τροφοδοσία.
Προηγμένες τεχνικές ελέγχου
Στο παρόν σύστημα δοκιμάστηκε, λόγω περιορισμένου χρόνου, μόνο ο PID
ελεγκτής, ο οποίος μας έδωσε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Παρ’ όλα αυτά, θα
είχε μεγάλο ενδιαφέρον η υλοποίηση και η εφαρμογή περισσότερο εξελιγμένων
τεχνικών ελέγχου, όπως μη-γραμμικός ( non-linear ) και προσαρμοστικός έλεγχος
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( adaptive ) οι οποίες μπορούν σαφέστατα να οδηγήσουν σε μια σημαντικά
βελτιωμένη συμπεριφορά του συστήματος. Αυτές άλλωστε είναι και οι τεχνικές που
χρησιμοποιούνται σε αντίστοιχα εμπορικά συστήματα μικρής ή μεγάλης κλίμακας.
Συστήματα χειρισμού
Ο χειρισμός και οι εντολές για την κίνηση του συστήματος που υλοποιήσαμε
δίνονταν από τον υπολογιστή. Παρόλα αυτά, μπορούν να υλοποιηθούν και να
εφαρμοστούν με βάση το υπάρχον σύστημα και άλλοι τρόποι χειρισμού. Οι πιο
διαδεδομένοι είναι ο χειρισμός Fly-by-wire, όπου οι εντολές θα δίνονται μέσω
Joystick ( όπως συμβαίνει και στα εμπορικά συστήματα – πιλοτήριο ) ή ακόμη και
μέσω ασύρματης επικοινωνίας ( Τηλεχειρισμός ). Τέλος, κατά την διάρκεια της
εργασίας, εξετάσαμε και την πιθανή υλοποίηση ενός συστήματος χειρισμού με την
χρήση

ενός

2-axis

accelerometer,

όπου

ο

χειριστής,

μετατοπίζοντας

το

επιταχυνσιόμετρο θα έδινε εντολή στο σύστημα να πραγματοποιεί τις αντίστοιχες
κινήσεις στο χώρο εργασίας του.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
H εμπειρία που αποκτήσαμε μέσω της πρώτης αυτής προσπάθειας
αντιμετώπισης ενός προβλήματος Μηχανοτρονικής στα πλάισια της εργασίας, ήταν
καθοριστικής σημασίας για την διεύρυνση της γνώσης μας στον τομέα της
κατασκευής και του ελέγχου συστημάτων, ενώ συνέβαλε σημαντικά στην σύνδεση της
αντίστοιχης θεωρίας με την πράξη. Τα μέλη της ομάδας κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν
ένα πρόβλημα σε όλο του το φάσμα, από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι την κατασκευή
και την πλήρη λειτουργία. Ήρθαμε σε επαφή με πρακτικά προβλήματα και με εμπόδια
τα οποία δεν υπήρχαν κατά τη διάρκεια των προσομοιώσεων. Έτσι, αποκτήσαμε μια
πλήρη άποψη της μεγάλης διαφοράς που έχει η συμπεριφορά ενός συστήματος κατά
την προσομοίωση και κατά την λειτουργία του αντίστοιχου πραγματικού συστήματος.
Επιπλέον, συμμετείχαμε σε όλα τα στάδια ανάπτυξης ενός συστήματος, από το
Brainstorming και την επιλογή των κατάλληλων υλικών, μέχρι την κατασκευή και τις
εξαντλητικές δοκιμές για επιβεβαίωση της σωστής λειτουργίας του. Βαρύτητα δόθηκε
στην λογική επίλυση των προβλημάτων που προέκυπταν ανά τακτά χρονικά
διαστήματα και έχρηζαν επίλυσης, γεγονός που αποτελεί ίσως το πιο χρήσιμο εφόδιο
για τη μελλοντική μας πορεία. Επιπρόσθετα, αξιοποιήσαμε την ευκαιρία αυτής της
εργασία ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα κάποια θέματα και να επεκτείνουμε τη
γνώση μας σχετικά με τη μηχανική και τη θεωρία του ελέγχου και πως αυτές οι δύο
επιστήμες μπορούν να συνεργαστούν. Στην παρούσα εργασία, οι συμμετέχοντες
συνδυάσαμε αυτές τις γνώσεις, με μελέτη και αναζήτηση αιτιών με επιχειρήματα που
βασίζονται σε αποδεδειγμένες επιστημονικά θεωρίες. Τέλος, η εργασία αυτή υπήρξε η
καλύτερη δυνατή εισαγωγή στο αντικείμενο της Μηχανοτρονικής, μιας επιστήμης που
εξελίσσεται συνεχώς και που αναδεικνύει τεράστιες προκλήσεις για έναν μηχανικό.

51

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Κώδικας)
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