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PRECYZYJNE STEROWANIE RUCHEM ZASTAWY AKTYWNEJ  

W OPARCIU O SERWONAPĘD NA BAZIE SILNIKA KROKOWEGO 

 

W artykule przedstawiono metodę precyzyjnego napędzania zastawy aktywnej o ruchu obrotowym wykorzystywanej w pro-

cesie zautomatyzowanego sortowania strumieni paczek. Zaproponowano serwonapęd na bazie silnika krokowego, który po 

zaimplementowaniu do zastawy zabudowanej na przenośniku taśmowym poddano weryfikacji eksperymentalnej. W wyniku 

przeprowadzonych badań stwierdzono akceptowalny błąd pozycjonowania. Opracowany napęd umożliwia płynne zadawanie 

dokładnych przebiegów ruchowych zastawy i badanie ich wpływu na przebieg procesu sortowania.  

 

WSTĘP 

Wzrost transakcji kupna sprzedaży na odległość powoduje ko-
nieczność coraz bardziej intensywnego przesyłu towaru od nadawcy 
do odbiorcy. Wiąże się to z rozbudową systemu transportowo roz-
dzielczego w którym istotną rolę pełnią sortownie przesyłek. Jednym 
z najbardziej złożonych i newralgicznych elementów struktury nie-
zawodnościowej takiej sortowni jest manipulator sortujący. Manipu-
lator sortujący służy do zmiany kierunku sortowanego elementu i 
skierowanie go do odpowiedniego ześlizgu, z którego trafiają do 
odpowiedniej linii odbiorczej. Najważniejszymi kryteriami, które 
powinien spełniać manipulator to wydajność sortowania, niezawod-
ność poprawności sortowania oraz nieprzekraczanie granicy do-
puszczalnych przeciążeń wywieranych na sortowany element [1].  
Znane manipulatory oparte są o różne zasady działania takie jak 
sortownik poprzeczny (Rys.1.), tacka uchylna (Rys. 2.), rolki skrętne 
(Rys. 3.), zabieraki (Rys. 4.), zastawa aktywna o ruchu obrotowym 
oraz zastawa aktywna o ruchu postępowym (Rys. 5.) [2] .  
 

 
Rys. 1. Manipulator sortujący typu taśma poprzeczna [3] 
 

Rozwiązaniem najprostszym jak również najbardziej niezawod-
nym jest zastawa aktywna o ruchu obrotowym. Jest tak ponieważ w 
uproszczeniu manipulator ten składa się jedynie z elementu wyko-
nawczego tj. poziomej belki zgarniaka umieszczonej na podporze 
obrotowej o jednym stopniu swobody oraz jednostki napędzającej 
element wykonawczy manipulatora. Jednak zastawa aktywna o 
ruchu obrotowym mimo swej prostoty również musi spełniać wyżej 
podane kryteria dla manipulatora. Parametry zastawy można po-
dzielić na parametry ruchowe związane z ruchem zastawy oraz 

wymiarowe związane z wymiarami konstrukcyjnymi zastawy. Bar-
dziej podatnymi na zmiany w celu uzyskania optymalnego  

  
Rys. 2.  Manipulator sortujący typu tacka uchylna [4] 

 

 
Rys. 3. Manipulator sortujący typu rolki skrętne [5] 
 
sortowania w fazie prototypowania są parametry ruchowe. Zatem by 
spełnić wyżej podane kryteria dla poprawnego działania manipulato-
ra w kontekście zastawy aktywnej o ruchu obrotowym należy 
uwzględnić prędkość kątową zastawy, maksymalny kąt wychylenia 
zastawy, chwilę inicjacji ruchu roboczego zastawy względem poło-
żenia ładunku w korelacji do długości belki zgarniaka zastawy,  
szerokości przenośnika głównego oraz prędkości unoszenia prze-
nośnika. Przedstawiając problem prościej dla uzyskania poprawne-
go sortowania istotne jest uzyskanie w odpowiednich chwilach 
czasowych odpowiednich położeń kątowych belki zgarniaka zasta-
wy przy zachowaniu niezmienionych parametrów wymiarowych 
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zastawy. Zatem konieczne jest wykorzystanie precyzyjnego napędu 
pozwalającego na ciągłą regulacji chwilowych prędkości i położeń. 
 

 
Rys. 4. Manipulator sortujący typu zabieraki [6] 

 

 
Rys. 5. Manipulator sortujący typu zastawa aktywna o ruchy postę-
powym [7] 

 
W praktyce przemysłowej stosuje się do tego celu serwonapęd, tj. 
zestaw napędowy składający się z silnika elektrycznego ze sprzę-
żonym czujnikiem położenia kątowego wału oraz sterownika poło-
żenia kątowego, który steruje półprzewodnikowym układem zasila-
jącym silnik na bazie kluczy tranzystorowych. 

1. ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNE SERWONAPĘDU 

Silnik ze sprzężonym czujnikiem położenia kątowego wału na-
zywa się serwosilnikiem natomiast sterownik położenia wału wraz 
ze sterowanym półprzewodnikowym układem zasilającym nazywa 
się serwosterownikiem. 

 
Rys. 6. Schemat funkcjonalny serwonapędu 
 

Zasada działania serwonapędu została przedstawiona na ry-
sunku 6. Należy podkreślić że elementy serwonapędu na rysunku 6 

odrębne ze względu na pełnioną funkcję, nie muszą być wyodręb-
nione fizycznie. W praktyce sterownik położenia kątowego i zasilacz 
sterowany mogą znajdować się na jednej płycie obwodu drukowa-
nego. Wejście sterowanego zasilacza będącego częścią serwoste-
rownika jest podłączone bezpośrednio do sieci. Wewnątrz zasilacza 
sterowanego następuje konewrsja prądów i napięć do poziomu 
wymaganego na wejściach sterownika położenia kątowego oraz 
serwosilnika. Wyprowadzenia zasilacza sterowanego zasilają ste-
rownik położenia kątowego wału przez wyprowadzenie małej mocy 
oraz uzwojenia serwosilnika przez wyprowadzenie dużej mocy. 
Czujnik położenia kątowego serwosilnika (np. enkoder) znajdujący 
się na jednym wale z silnikiem elektrycznym serwosilnika generuje 
sygnał o położeniu kątowym wału. Sygnał ten jest odbierany przez 
sterownik położenia kątowego wału i jest dla sterownika położenia 
kątowego sprzężeniem zwrotnym pętli regulacji. Na podstawie 
informacji o aktualnym położeniu kątowym wału z czujnika oraz 
położeniu zadanym np. ze sterownika PLC, sterownik położenia 
kątowego wału oblicza parametry impulsów napięciowych podawa-
nych na silnik za pośrednictwem klucza tranzystorowego w zasila-
czu sterowanym. Wartości parametrów impulsów tzn. ich częstotli-
wość oraz współczynnik wypełnienia rzutują na moment przekazy-
wany przez silnik na wał zastawy. Moment silnika w korelacji z 
momentem obciążenia oraz momentem bezwładności całego ukła-
du napędowego determinuje przyspieszenie całego układu. Wystę-
pujące przyspieszenie wpływa na tempo zmiany prędkości i na 
tempo zmiany położenia, które jest rejestrowane przez czujnik 
położenia kątowego oraz ponownie przekazywane do sterownika 
położenia kątowego wału zamykając pętle regulacji.  

Znane są napędy serwo w oparciu o silniki szczotkowe DC, 
bezszczotkowe DC (BLDC) oraz synchroniczne silniki AC z magne-
sem trwałym (PMSM). Jednak możliwość łatwego formowania 
dowolnych przebiegów przemieszczeń w czasie znajduje swoje 
odzwierciedlenie w wysokiej cenie serwonapędu. Znanym od wielu 
lat rozwiązaniem napędu z możliwością pozycjonowania jest zestaw 
napędowy silnika krokowego i zasilającego go sterownika, który 
generuje na uzwojenia silnika krokowego impulsowy przebieg na-
pięcia prostokątnego z możliwością modulacji częstotliwości tego 
przebiegu.  To rozwiązanie może być jednak wykorzystane tylko w 
ograniczonym zakresie. Częste jest zjawisko gubienia kroków przez 
silnik krokowy przy większych momentach obciążenia. Rozbudowa 
silnika krokowego o czujnik położenia kątowego pozwoliła na śle-
dzenie położenia wału silnika przez sterownik i kompensację uchy-
bu między położeniem rzeczywistym wału silnika a zadanym. W ten 
sposób powstał serwonapęd na bazie silnika krokowego będący 
hybrydą klasycznego silnika krokowego wraz ze sterownikiem i 
klasycznego serwonapędu o dobrych parametrach ruchowych i 
atrakcyjnej cenie. Klasyczny serwonapęd posiada rozbudowany 
interfejs sterujący który pozwala na podawanie informacji o położe-
niu sygnałem cyfrowym w standardzie RS232 lub RS485. W serwo-
napędzie opartym na silniku krokowym uproszczony interfejs steru-
jący powoduje, że dostępny jest tylko jeden typ sygnału sterujące-
go, tzw. krok-kierunek (z ang. Step-Dir). Polega on na zadawaniu 
sygnału impulsów na jedno wejście sterownika krokowego oraz 
określaniu kierunku stanem logicznym drugiego wejścia. Każdy 
impuls reprezentuje bardzo niewielki krok zmiany położenia kąto-
wego wału. Sygnał sterujący typu krok-kierunek wymaga umiejętne-
go wykorzystania zasobów sprzętowych nadrzędnego urządzenia 
sterującego, ponieważ w przeciwnym wypadku konieczność gene-
rowania w sposób programowy wysoko częstotliwościowego sygna-
łu impulsowego o modulowanej w sposób ciągły częstotliwości 
obciążyłaby zasoby obliczeniowe nadrzędnego układu sterującego.  

Rolę układu nadrzędnego generującego sygnał o położeniu na 
wejście serwosterownika najczęściej pełni sterownik PLC. Są to 
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uniwersalne urządzenie umożliwiające realizacje większości projek-
tów bez konieczności jakiejkolwiek rozbudowy urządzenia, ponie-
waż posiadają wiele różnych typów wyprowadzeń analogowych 
i cyfrowych, małej i dużej mocy, niskiego i wysokiego napięcia. 
W rozpatrywanym w artykule zagadnieniu, większość funkcji ste-
rownika PLC pozostałaby niewykorzystana, stąd pomysł zastoso-
wania mikrokontrolera zamiast sterownika PLC jako układu nad-
rzędnego. Występuje jednak konieczność niewielkiej rozbudowy 
wyjść i wejść mikrokontrolera o proste półprzewodnikowe elementy 
analogowe takie jak dioda i tranzystor, dla dostosowania poziomu 
napięć panującego na mikrokontrolerze i poziomu napięć urządzeń, 
z którymi mikrokontroler się komunikuje.  

W prezentowanym artykule przedstawiono propozycję rozwią-
zania problemu precyzyjnego sterowania ruchem zastawy aktywnej 
o ruchu obrotowym z wykorzystaniem serwonapędu na bazie silnika 
krokowego oraz mikrokontrolera jako układu nadrzędnego.  

2. STANOWISKO EKSPERYMENTALNE 

W celu przeprowadzenia eksperymentu wykonano przenośnik 
taśmowy o długości 4m, szerokości taśmy 0,6m (Rys. 7). Taśma 
przenośnika napędzana jest silnikiem asynchronicznym o mocy 
0,75kW. W celu zapewnienia możliwości regulacji prędkości uno-
szenia przenośnika, silnik asynchroniczny został podłączony do 
sieci za pośrednictwem falownika.  

Na przenośniku zainstalowano manipulator w postaci rozpatry-
wanej zastawy. Łopata zgarniaka zastawy o długości 1m jest przy-
mocowana do zespołu mocowania zgarniaka (Rys. 7.) który znajdu-
je się na wspólnym wale z napędem manipulatora. Napęd składa 
się z precyzyjnej przekładni planetarnej typu GL80 o przełożeniu 
i=16 oraz serwosilnika krokowego ES-MH342200 firmy Leadshine o 
momencie trzymającym 20Nm. Serwosilnik zasilany jest serwoste-
rownikiem ES-DH2306 tej samej firmy przez wyprowadzenia zasila-
jące o regulowanej mocy. W odpowiedzi na wartość mocy elek-
trycznej podanej przez serwosterownik na uzwojenia serwosilnika, 
czujnik położenia kątowego serwosilnika generuje sygnał zwrotny 
do serwosterownika o aktualnym położeniu kątowym. Chcąc otrzy-
mać oczekiwany przebieg położenia kątowego zastawy, serwo-
steownik musi być sterowany za pomocą układu nadrzędnego przez 
wyprowadzenia krok-kierunek. 

Rolę układu nadrzędnego pełni mikrokontroler STM32L100RC 
firmy ST. Sposób wykorzystania mikrokontrolera do regulacji ser-

wonapędu zastawy przedstawia Rys. 8. Tablica skwantowanych 
wartości przebiegu położenia kątowego zastawy jest przechowywa-
na w pamięci nieulotnej mikrokontrolera.   
 

 
Rys. 7. Ilustracja  przedstawiająca konstrukcję stanowiska laborato-
ryjnego na potrzeby badań eksperymentalnych 
 

Czas mierzony przez czasomierz mikrokontrolera jest przesza-
cowany na numer rekordu tablicy skwantowanych wartości przebie-
gu położenia kątowego. Wartość wyznaczonego rekordu tablicy 
wskazuje na położenie kątowe w jakim powinna znajdować się 
zastawa w danym momencie. Wartość ta będąca położeniem zada-
nym φzad  zostaje pobrana z tablicy. Następnie wykonywane jest 
obliczenie różnicy położenia zadanego φzad i zmierzonego 
φzmierz. Wartość różnicy, czyli uchyb regulacji, zostaje podany do 
realizowanego programowo regulatora PID, który oblicza wartość 
nastawy regulacji. Wartość nastawy zostaje przeszacowana na 
okres impulsu Tpuls i podana na generator impulsów prostokątnych 
mikrokontrolera. Generator generuje sygnał impulsowy o częstotli-
wości proporcjonalnej do wartości nastawy na jednym z wyjść mi-
krokontrolera i jest przekazywany na wejście krok-kierunek serwo-
sterownika. Generowany sygnał impulsowy jest również odbierany 
przez wejście mikrokontrolera, po zliczeniu wygenerowanych impul-
sów sygnał stanowi położenie zmierzone φzmierz, które jest sprzę-
żeniem zwrotnym dla regulatora PID zamakając pętlę regulacji.  

 

 

 
Rys. 8. Schemat sterowania serwonapędu zastawy aktywnej o ruchu obrotowym przy pomocy mikrokontrolera 
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3. MODEL MATEMATYCZNY REGULATORA PID 

Regulacja PID (regulacja proporcjonalno-całkująco-
różniczkująca, ang. proportional-integral-derivative control) jest 
regulacją nadążną. Oznacza to, że w przeciwieństwie do regulacji 
predykcyjnej nie przewiduje zachowania się układu regulowanego w 
przyszłości i na tej podstawie podejmuje decyzje wartości nastawy, 
tylko oblicza wartość nastawy na podstawie powstałego już uchybu 
regulacji. Zaletą tej regulacji w przeciwieństwie do predykcyjnej jest 
to, że nie ma konieczności dokładnego modelowania zachowania 
układu regulowanego, a co za tym idzie można zastosować uprosz-
czony model regulacji. Regulator PID w zagadnieniach związanych 
z pozycjonowaniem położenia kątowego działa w pętli synchroniza-
cji fazowej [8]. Model matematyczny regulatora PI przy założeniu 
działania w pętli synchronizacji fazowej oraz implementacji przy 
pomocy urządzeń cyfrowych został podany w pozycji [9] 
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kt skwantowany czas wyznaczenia położenia kątowego   

 kt  –wartość nastawy tj. zadana prędkość kątowa w k – tej 

iteracji regulacji, 

 kt  – uchyb regulacji  w k – tej iteracji regulacji, 

1 kk ttt  – odstęp czasu między iteracjami regulacji 

PK  – współczynnik wzmocnienia członu proporcjonalnego 

IK  – współczynnik wzmocnienia członu całkującego 

 
Ponieważ, jak opisywano wcześniej, wartość nastawy musi być 
przeszacowana na okres Tpuls impulsu prostokątnego generowa-
nego przez generatora impulsów, wzór (1) ulega modyfikacji do 
wzoru (2) i wzoru (3) 
 

 
 k

kpuls
t

tT


1
  (2) 

 

 
    ttKtK

tT
ki

i

kIkP

kpuls








1

1



 
(3) 

4. PROPONOWANY PRZEBIEG POŁOŻENA ZASTAWY 

W urządzeniu przenośnika taśmowego wraz z manipulatorem 
w postaci zastawy aktywnej można wyodrębnić dwa podzespoły 
składające się z części napędzającej (tj. serwosilnika z przekładnią) 
oraz napędzanej (czyli łopaty z zespołem mocowania zgarniaka). 
Serwosilnik wraz przekładnią (podzespół napędzający) są przysto-
sowane do generowania dużych przyspieszeń, które jednak mogą 
mieć negatywny wpływ na trwałość podzespołu napędzanego wy-
wołując w nim niekorzystne reakcje dynamiczne. Biorąc pod uwagę 
aspekt dogodności opisania ruchu zastawy (od startu do maksymal-
nego wychylenia) za pomocą jednej funkcji, najkorzystniejsza wyda-
je się funkcja na bazie funkcji trygonometrycznej. Ponadto należy 
uwzględnić, by położenie oraz pierwsza pochodna położenia po 

czasie przyjmowały wartość zerową dla w chwili 0pt . Zapropo-

nowano więc następującą funkcję przebiegu 
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gdzie:  

 - kąt wychylenia zastawy (Rys. 7) 

MAX - maksymalny kąt wychylenia  zastawy 

 T - okres ruchu zastawy obejmujący czas do maksymalnego 
wychylenia i powrót do położenia początkowego 
 

Należy zaznaczyć, że przebiegi położenia zastawy do maksy-
malnego wychylenia (cykl zgarniający) oraz powrotny nie muszą, a 
w zasadzie nie powinny być symetryczne. Istotnym jest maksymal-
ne zwiększenie wydajności sortowania, jednak nie przekraczając 
przy tym dopuszczalnych obciążeń dynamicznych dla paczek. Ruch 
powrotny, gdy zastawa nie wchodzi w kontakt z paczką można w 
stosunku do ruchu zgarniającego znacząco przyspieszyć zwiększa-
jąc wydajność sortowania, a jednocześnie zachowując te same 
obciążenia dynamiczne dla sortowanych paczek. Zatem wzór (4) 
można zmodyfikować: 
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5. EKSPERYMENT I ANALIZA UZYSKANYCH WYNIKÓW 

Przeprowadzono eksperyment dla warunków maksymalnego 
kąta wychylenia łopaty zgarniaka zastawy θMAX=45°. Ruch zastawy 
został wyznaczony na podstawie zależności (5, 6), przy czym 
T1=0,467s, T2=0,233s. Uzyskane położenie kątowe rejestrowano 
enkoderem zewnętrznym, przymocowanym przy pomocy sprzęgła 
enkoderowego do wału zespołu mocowania zgarniaka. Rozdziel-
czość enkodera zewnętrznego wynosiła 1024imp./obrót. 

Przebieg położenia kątowego zadanego oraz uzyskanego łopa-
ty zgarniaka zastawy przedstawia Rys. 9. Można zaobserwować 
stosunkowo niewielkie odchylenie przebiegu uzyskanego od zada-
nego w bliskim otoczeniu maksymalnego wychylenia zgarniaka 
zastawy. 
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Rys 9. Przebieg zadanego oraz uzyskanego położenia kątowego 
łopaty zgarniaka zastawy dla maksymalnego kąta wychylenia 
θMAX=45°, całkowitego czasu ruchu zastawy 0,7s 
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Błąd pomiędzy przebiegiem położenia kątowego zadanego i 
uzyskanego łopaty zgarniaka, tj. uchyb regulacji zastawy przedsta-
wia Rys. 10. Można wyodrębnić składową szybkozmienną oraz 
wolnozmienną uchybu regulacji. Częstotliwość maksymalna skła-
dowej szybkozmiennej uchybu regulacji równa jest częstotliwości 
próbkowania położenia kątowego, tj. 1,4kHz, minimalna natomiast 
wynosi 47,6Hz  gdy prędkość jest minimalna. Wartość międzyszczy-
towa składowej szybkozmiennej uchybu wynosi ok. 0,4°. Biorąc pod 
uwagę powyższe ustalenia oraz rozdzielczość enkodera użytego do 
pomiaru wynoszącą 1024imp./obrót wynika, że składowa szybko-
zmienna spowodowana jest błędem pomiaru enkodera. Okres 
składowej wolnozmiennej uchybu wynosi ok. 0,3s i jest bezpośred-
nio związany z okresami T1, i T2 ruchu łopaty zgarniaka zastawy. 
Można zauważyć amplitudową i fazową korelacje składowej 
wolnozmiennej uchybu (Rys. 10) z pochodną położenia zadanego, 
tj. prędkością zadaną (Rys. 11). 
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Rys. 10. Błąd pomiędzy przebiegiem zadanym i uzyskanym położe-
nia kątowego łopaty zgarniaka dla maksymalnego kąta wychylenia 
θMAX=45° i całkowitego czasu ruchu 0,7s 
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Rys. 11. Zadany przebieg prędkości kątowej łopaty zgarniaka za-
stawy dla maksymalnego kąta wychylenia θMAX=45° i całkowitego 
czasu ruchu 0,7s 

PODSUMOWANIE 

Pozycjonowanie zastawy za pomocą niedrogiego serwonapędu 
na bazie silnika krokowego okazało się dobrym rozwiązaniem ze 
względu na niewielki błąd pozycjonowania. Zaproponowane rozwią-
zanie pozwala zadawać dokładne przebiegi ruchu zastawy i podda-

wać je eksperymentom ze względu na reakcje dynamiczne zastawy, 
przeciążenia jakim poddawane są paczki oraz wydajność sortowa-
nia, następnie wyznaczyć przebieg ruchowy najbardziej korzystne 
ze względu na podane kryteria. Kolejnym etapem jest budowa 
układu mechanicznego napędzającego zastawę  realizującego 
wybrany przebieg ruchowy zastawy (z prostym silnikiem elektrycz-
nym).  
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Precision motion control of active fence based on Integrated 
Closed-Loop Stepper Motors 

The paper presents basic solutions of manipulators oc-

curring in the process of stream sorting packages. Method of 

the precision motion realization of an active fence is present-

ed. The selected servo drive based on stepper motor subject-

ed to the experiments after its attachment to the manipulator 

and conveyor belt. Positioning error obtained after the ex-

periment is small. It means that exists the possibility to intro-

duce the exact motion's of the fence and study their influence 

on the sorting process. 
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