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MODEL UKŁADU POZYCJONOWANIA PIŁKI NA PLATFORMIE
Streszczenie: W artykule przedstawiono metodę wyznaczania modelu matematycznego
stanowiska do pozycjonowania piłki na ruchomej platformie. Przedstawiono również wstępny
projekt i wykonane prace podczas budowy rzeczywistego układu. W pracy porównano wyniki
symulacji numerycznych uzyskanych na modelu matematycznym z wynikami uzyskanymi
w trakcie badań eksperymentalnych przeprowadzonych na modelu dydaktycznym. Uzyskane
wyniki przedstawiono w postaci przebiegów czasowych współrzędnych położenia piłki na
platformie.
Słowa kluczowe: regulator PID, model matematyczny, stanowisko laboratoryjne, piłka na
platformie.

MODEL OF BALL POSITIONING SYSTEM ON A PLATFORM
Summary: The present paper presents a method for determining the mathematical model of
ball positioning on a platform. Moreover, the project and work done during the construction of
the actual system were described. The paper compares the results of numerical simulations
obtained utilizing a mathematical model with the results obtained during the experimental
studies carried out on a didactic model. The obtained results were presented in the form of time
courses of the coordinates of the ball position on the platform.
Keywords: PID regulator, mathematical model, laboratory stand, ball on the plate.

1. Wstęp
Zapewnienie stabilności układów regulacji automatycznej jest jednym z trudniejszych
zadań jakie stawia się projektantom układów sterowania automatycznego.
Przykładem układu, który bez wdrożenia odpowiedniej regulacji jest niestabilny może
być wahadło odwrócone opisywane w wielu pracach [1] jak również układ
pozycjonowania piłki na ruchomej platformie. W pracy przedstawiono założenia do
budowy modelu stanowiska dydaktycznego do pozycjonowania piłki na platformie
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oraz uproszczony model matematyczny układu sterowania położeniem platformy
wyposażony w regulator PID.

2. Model matematyczny
Stanowisko do pozycjonowania piłki na platformie jest to płyta połączona
z nieruchomą ostoją za pomocą przegubu kulistego lub uniwersalnego, który
umożliwia obrót platformy w dowolnym kierunku. Kulka umieszczona na niestabilnej
pochylni, po wytrąceniu z równowagi wymaga odpowiedniej modulacji kątem
pochylenia, aby wrócić do równowagi. Model matematyczny takiego układu musi
opisywać ruch obiektu w zależności od kąta pochylenia równi. Powinny zostać
również uwzględnione parametry poruszającego się obiektu, takie jak jego masa czy
promień. Opis matematyczny obiektu poruszającego się w trójwymiarowej
przestrzeni została zastąpiony dwoma modelami płaskimi. Operacja ta była możliwa
z uwagi na symetryczność kwadratowej platformy.

Rysunek 1. Rzut z boku na platformę.
2.1. Prawa Dynamiki Newtona w modelowaniu matematycznym
Do wyznaczenia opisu matematycznego układu zastosowane zostało II Prawo
Dynamiki Newtona, którego dla ruchu obrotowego przyjmuję postać:

 M = J ⋅ε

(1)

gdzie:
M - moment,
J - masowy moment bezwładności,
ε - przyspieszenie kątowe.
Wszystkie siły działające na poruszającą się kulkę przedstawione zostały na rys. 2.
Po podstawieniu odpowiednich danych do wzoru (1) otrzymano:

FT ⋅ r = J b ⋅ θɺɺb
gdzie:

FT - siła styczna,
N - siła normalna,

(2)
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θɺɺb - kąt obrotu piłki,
θ (t ) - kąt pochylenia platformy w płaszczyźnie,
J b - masowy moment bezwładności piłki,
m - masa piłki,
r - promień piłki.
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Rysunek 2. Siły oddziałujące na poruszający się obiekt na pochyłej platformie
Zależność przyśpieszenia kątowego, od liniowego przedstawia się następująco:

θb = −

p
r

(3)

gdzie:
p - przemieszczenie piłki.
Po podstawieniu równania (3) do wzoru (2) otrzymano wartość tarcia tocznego:

FT = −

Jb
ɺɺ
p
r2

(4)

Następnie zostało zastosowane II Prawo Dynamiki Newtona dla ruchu liniowego,
które po podstawieniu wszystkich sił przedstawia się następująco:

FT − m ⋅ g sin θ = m ⋅ a

(5)

Pozostało już tylko wyliczenie przyśpieszenia kulki wzdłuż wersora i, który został
zdefiniowany jako równoległy do platformy. Przy zmianie kąta pochylenia platformy,
wersor i, również zmienia swoje położenia, dlatego całkowite przyśpieszenie wyraża
się wzorem [2]:

a = ωɺ × l + ω × (ω × l ) + 2ω ×ν rel + arel
gdzie:
a - przyspieszenie obiektu
arel – przyśpieszenie obiektu względem obracającego się układu

(6)
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ν rel – prędkość obiektu względem obracającej się osi
l – wektor pozycji obiektu względem początku układu współrzędnych

ω - prędkość kątowa obracającej się osi

Zależność (5) po wykonaniu odpowiednich obliczeń oraz podstawień wygląda
następująco:
 Jb

p (t ) + m ⋅ g ⋅ sin(θ (t )) − m ⋅ p ⋅ θɺ 2 (t ) = 0
 r 2 + m  ɺɺ



(7)

Kolejnym etapem jest dokonanie linearyzacji układu poprzez przybliżenie sinusa kąta
pochylenia platformy, wartością tego kąta. Można również zauważyć, że prędkość
obrotowa platformy podniesiona do kwadratu jest pomijalnie mała. Po dokonaniu
uproszeń otrzymano opis matematyczny układu płyty z kulką w postaci:
 Jb

p + m ⋅ g ⋅θ = 0
 r 2 + m  ɺɺ



(8)

2.2. Transmitancja układu
Wyznaczenie transmitancji obiektu pozwala na badanie jego cech takich jak:
stabilność, sterowalność czy obserwowalność. Możliwe jest również testowanie
zachowania przy użyciu programów symulacyjnych. Transmitancja operatorowa jest
to stosunek transformaty Laplace’a sygnału wyjściowego z układu do transformaty
Laplace’a sygnału wejściowego.
W rozpatrywanym układzie wejściem jest kąt pochylenia platformy, a wyjściem
położenia kulki.

G (s) =

L [ p(t ) ]
L [θ (t ) ]

=

P( s )
−m ⋅ g
=
Φ(s)  J b
 2
 r2 + m s



(9)

2.3. Obliczenia w środowisku Matlab
Program Matlab posiada gotowe komendy przeznaczone do badania układów
automatyki. Badanie stabilności odbywa się tutaj przez wywołanie jednej komendy,
która, zwraca logiczną jedynkę w przypadku, kiedy układ jest stabilny oraz logiczne
0, kiedy nie jest. Komenda sprawdzająca stabilność isstable po wywołaniu
zwróciła wartość 0. Oznacza to, że układ nie jest stabilny i konieczne jest
zaimplementowanie odpowiedniego układu sterowania, aby po wytrąceniu z
równowagi, wrócić do stanu ustalonego. Przed przystąpieniem do projektowania
układu regulacji i doboru nastaw sprzężenia zwrotnego wymagane jest sprawdzenie
sterowalności układu.
Układ nazywamy sterowalnym, jeżeli dla dowolnego stanu początkowego x0 ϵ Rn oraz
każdego stanu końcowego xk ϵ Rn istnieje liczba naturalna q oraz ciąg wymuszeń
{u0,u1,…,uq-1}, który przeprowadza ten układ ze stanu x0 do stanu xk, czyli dla
dowolnych x0 i xk, xq=xk. [3].
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Układ jest całkowicie sterowalny w tedy i tylko w tedy gdy macierz sterowalności Mc
jest rzędu n, gdzie n oznacza wymiar układu[1]:

rząd

=

ą [ |

|

|…|

=n

10

W celu wyznaczenia rzędu macierzy sterowalności Mc wykorzystano polecenie
CTRB(A,B) w środowisku Matlab, zwracające macierz sterowalności na podstawie
macierzy stanu A oraz macierzy wejść B. Następnie skorzystano z polecenia RANK(),
które znajduje rząd macierzy podanej jako parametr tego polecenia [4].
rank(ctrb(A,B));
ans = 4

W wyniku takich operacji otrzymano rząd macierzy sterowalności Mc równy 4. Układ
taki jest więc całkowicie sterowalny

2.4. Model układu regulacji w środowisku symulacyjnym Simulink
W środowisku Simulink został utworzony układ regulacji oparty o regulator PID.

Rysunek 3. Model układu sterowania
Blok serwomechanizmu na wejście otrzymuje kąt obrotu, a wyjście to wyliczona
zmiana pochylenia platformy. Blok regulatora PID umożliwia, zmianę nastaw, każdej
z części P, I oraz D. Wyświetlana na bloku „Scope” zależność, jest to pozycja piłki w
funkcji czasu. Dane z wykresu są eksportowane do przestrzeni roboczej programu
Matlab, gdzie następuje porównanie modelu symulacyjnego z zaeksportowanymi
danymi z rzeczywistego przebiegu funkcji położenia.

3. Projekt i wykonanie stanowiska
Podczas projektowania stanowiska zostały przyjęte następujące założenia:
- urządzenie wykrywające obiekt musi charakteryzować się wysokim czasem
próbkowania z uwagi na wysoką dynamikę układu,
- platforma musi charakteryzować się wysoką sztywnością oraz małą masą,
- maksymalny kąt pochylenia platformy wynosi 10o,
- jednolity kolor platformy i całego stanowiska, z uwagi na wykrywanie obiektu po
jego barwie.
Projekt stanowiska został wykonany w programie Autocad Inventor, dzięki czemu
możliwe było wyeksportowanie poszczególnych elementów do formatu .stl,
a następnie wydrukowanie ich w technologii druku 3D.
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Rysunek 4. Projekt stanowiska

3.1. Układ sterowania
Układ sterowania stanowiska do pozycjonowania piłki na platformie można
przedstawić w postaci schematu blokowego przedstawionego na rysunku 5.
Wielkościami zadanymi w układzie są współrzędne położenia piłki na platformie.

Rysunek 5. Schemat blokowy układu sterowania.
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Urządzeniem wykrywający poruszający się obiekt jest kamera sportowa SJCam4000,
która posiada możliwość pracy w trybie kamery internetowej. Obraz przesyłany jest
do aplikacji sterującej zaimplementowanej na komputerze PC, gdzie dokonywana jest
obróbka obrazu z wykorzystaniem biblioteki OpenCV. Po wyznaczeniu pozycji kulki,
obliczany jest uchyb, który trafia na wejście regulatora PID. Wyznaczone
w regulatorze nastawy serwomechanizmów, przesyłane są przez port szeregowy do
platformy Arduino, która na ich podstawie generuje sygnał sterujący PWM. Trafia on
do urządzeń wykonawczych, którymi są serwomechanizmy modelarskie. Zostały one
zastosowane z uwagi na proste sterowanie oraz pozycjonowanie absolutne ramienia.
Zmiana kąta obrotu ramienia oddziałuje na platformę poprzez popychacze
z przegubami kulowymi.

3.2. Aplikacja sterująco-wizualizująca
Aby użytkownik miał możliwość obserwowania pracy stanowiska w czasie
rzeczywistym oraz mógł zmieniać parametry pracy, została utworzona aplikacja
sterująco-wizualizująca. Została ona napisane w języku C++, w technologii
WinForms.

Rysunek 6. Aplikacja sterująco-wizualizująca.
Opis poszczególnych okienek aplikacji:
1. Informacje ogólne o regulacji oraz trybie pracy,
2. Parametry komunikacji szeregowej oraz przycisk do połączenia/rozłączenia
się z platformą Arduino,
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3.
4.
5.
6.
7.

Szczegółowe informację o regulacji,
Obrazy z kamery(nieprzetworzony po lewej oraz binarny po prawej),
Wybór regulatora, zmiana nastaw oraz czasu próbkowania,
Ustawianie trybu pracy, włączanie/wyłączanie stanowiska, resetowanie
ustawień,
Okno powiadomień.

Rysunek 7. Aplikacja sterująco-wizualizująca – wykresy.
Wykresy w aplikacji sterująco-wizualizującej rejestrują wielkości takie jak:
- - wychylenie ramienia serwomechanizmów,
- - prędkość kulki na platformie,
- - pozycja kulki na platformie.
Istnieje możliwość wyłączenia rejestrowania danych, jak również zmiana osi
względem, której przedstawiane są dane (x lub y). Wyszczególniona została pozycja
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zadana, do której dąży układ w procesie regulacji. Pozwala to zaobserwować wielkość
przeregulowania, płynność oraz dokładność sterowania.

4. Porównanie modelu matematycznego z obiektem rzeczywistym
Nastawy regulatora PID zostały dobrane metodą eksperymentalną. Ustawiono
minimalne wartości wzmocnień, a następnie zwiększano wzmocnienia odpowiednich
członów, tak aby osiągnąć jak najlepszą jakość regulacji.

Rysunek 8. Wykres pozycji kulki na platformie dla obiektu rzeczywistego oraz
modelu matematycznego dla nastaw Kp=70, Ti=10, Td=50.

Rysunek 9. Wykres pozycji kulki na platformie dla obiektu rzeczywistego oraz
modelu matematycznego dla nastaw Kp=80, Ti=50, Td=40.
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Najważniejszymi parametrami na jakie zwrócono uwagę są: krótki czas regulacji
z uwagi na dużą dynamikę układu, jak najniższe przeregulowanie.
Zerowy uchyb w stanie ustalonym nie był najważniejszym celem, ponieważ nie jest
wymagana idealna dokładność pozycjonowania, a jedynie bardzo szybka odpowiedź
układu na zmiany pozycji kulki.
Uzyskano wartości wzmocnień na poziomie: kp=70, ki=10, kd=50.
Następnie przeprowadzono eksperyment w postaci ustawienia piłki na platformie
w odległości 20cm od środka i uruchomienia procesu regulacji. Aktualny czas oraz
pozycja kulki zostały zapisane do pliku tekstowego, a następnie porównane z danymi
uzyskanymi w symulacji modelu matematycznego.

5. Podsumowanie
Analizując uzyskany wykres można stwierdzić, że czas regulacji dla układu
rzeczywistego oraz modelu matematycznego jest zbliżony. Na pierwszym wykresie
przebieg rzeczywisty oraz teoretyczny są bardzo podobne. Drugi wykres ukazuje
większe różnice. Zwiększenie nastawy proporcjonalnej Kp oraz wzmocnienia części
całkującej Ti skutkował pojawieniem się większych oscylacji, a brak idealnego
wypoziomowania platformy sprawił, że układ nie potrafił osiągnąć pozycji zadanej w
czasie trwania rejestracji danych. Pojawiło się również większe przeregulowanie
spowodowane zwiększeniem części proporcjonalnej oraz zmniejszeniem
wzmocnienia części różniczkującej Td. Należy zwrócić uwagę na fakt, że w modelu
matematycznym nie uwzględniono bezwładności platformy, co może być źródłem
różnic. Proces linearyzacji oraz pominięcie występującego tarcia na przegubach
również w znacznym stopniu odróżnia model teoretyczny od rzeczywistego.
Utworzone stanowisko jest jednak bardzo dobrym obiektem badawczym, dla osób,
które wchodzą w świat automatyki i zapoznają się z regulatorami typu PID. Osoby te
mogą dowolnie zmieniać nastawy regulatora, obserwować jego pracę, a także
rejestrować otrzymywane dane w postaci przebiegów czasowych.
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