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METODYKA POMIARU PARAMETRÓW
MAŁEJ HYBRYDOWEJ
PLATFORMY BEZZAŁOGOWEJ
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono metodykę pomiaru wybranych parametrów układu napędowego
małej platformy z napędem hybrydowym. Opisano obiekt pomiarowy i narzędzia użyte do wykonania pomiarów wielkości elektrycznych oraz prędkości kół pojazdu. Pomiary zostały zarejestrowane za pomocą oprogramowania Database Connect firmy Addi-Data.
Słowa kluczowe:
bezzałogowe pojazdy, pojazd hybrydowy, układ napędowy, BPL, pomiar i akwizycja wielkości
rzeczywistych i fizycznych.

WSTĘP
Metodykę pomiaru opracowano do pomiaru parametrów hybrydowego
układu napędowego platformy bezzałogowej konstruowanej w Zakładzie Silników
i Inżynierii Eksploatacji Pojazdów Mechanicznych Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej. Badany układ napędowy został wcześniej opisany
w [1, 2 i 3]. Układ napędowy platformy ma na celu zapewnienie mobilności oraz
dużego zasięgu pojazdu. Pojazd powinien zapewnić zdolność do jazdy z tą samą
prędkością na zasilaniu bateryjnym jak i z użyciem silnika spalinowego oraz umożliwić jazdę wewnątrz budynków. Hybrydowy układ napędowy został w pierwszej
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kolejnośści zamodeloowany w oprogramowanniu AmeSim
m, umożliwiaj
ającym modeelowanie ukkładów mechhatronicznycch, a następnnie wykonano demonstraator technoloogii.
Kolejnym
m etapem prac
p
badawcczych jest pporównanie rzeczywistych parametrrów
pracy ukkładu napęddowego platfformy z parrametrami zamodelowan
nymi w spossób
cyfrowyy. Porównanie to odbywaać się będzie na konstruowanej w laboratorium sillniwoziowej oraaz podczas teestów poligonowych.
ków spalinowych haamowni podw

STANOWISKO B
BADAWCZ
ZE
O
Ogólny schemat dynamometrycznegoo stanowiska badawczego
o przedstawioono
na rysunnku 1. W trakkcie realizacj
cji poszczegóólnych etapów pracy część wyposażeenia
badawczzego ulegała modyfikacjii w zależnoścci od potrzeb
b.

Rys. 1. Schemat stannowiska pomiaarowego: 1 — komputer PC
C z programem
m rejestrującym
ym
pomiary,, 2 — ruter, 3 — zasilacz sttabilizowany 224 VDC, 4 — analogowe karty
k
pomiarow
we,
wa karta pomiaarowa, 6 — czzujniki pomiarrowe, 7 — enk
kodery
5 — cyfrow
Źródło: oopracowanie własne.
w

P
Platforma zoostała wypossażona w szzereg czujnik
ków mierząccych parameetry
takich poodzespołów jak:
j
— silnnik elektrycznny;
— prąddnica;
— faloownik;
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— bateria;
— prędkość obrotowa kół pojazdu.
Moduły rejestrujące zostały umieszczone na obudowie platformy i połączone
z czujnikami pomiarowymi. Przesył danych będzie się odbywać za pomocą protokołu
TCP do rutera, a następnie do połączonego z nim komputera klasy PC z zainstalowaną i skonfigurowaną bazą danych, zbierając na bieżąco przesyłane przez karty
pomiarowe parametry i umieszczając je w bazie.

Fot. 1. Widok kart pomiarowych MSX-E3011 (po lewej) i MSX-E1701(po prawej);
u góry widoczny zasilacz 24 VDC do zasilania kart (widok bez podłączonych kabli
zasilających i transmisyjnych)
Źródło: zdjęcie wykonane przez autorów.

Prędkość obrotową kół odczytywano z umieszczonych na nich enkoderów
OEW2-1024-2MHT firmy Nemicon [8]. Enkodery połączone były z cyfrową kartą
pomiarową MSX-E1701 [6]. Drugim rodzajem kart pomiarowych były analogowe
karty MSX-E3011, umożliwiające jednoczesną rejestrację szesnastu parametrów.
Do pomiarów zostały wykorzystane trzy karty połączone szeregowo razem z kartą
cyfrową. W celu zapewnienia niezakłóconego przesyłu danych pomiarowych oraz
sprzężenia wzajemnego wszystkie karty zostały połączone szeregowo i podpięte do
zasilacza DRP-240-24, zasilanego z sieci elektrycznej. Wadą takiego rozwiązania
jest konieczność dostarczenia napięcia 24 V z sieci elektrycznej, co pociąga za sobą
konieczność prowadzenia kabli. Alternatywą byłoby zapewnienie 24 V z akumulatorów,
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co wpłynęłoby jednak na masę badanego pojazdu, gdyż nie występuje tu bezpośrednie napięcie potrzebne do zasilania urządzeń pomiarowych.

Rys. 2. Połączenie szeregowe kilku modułów pomiarowych
Źródło: Technical Description MSX-E1701 Ethernet multifunction counter system, edition
02.01-02/2012, ADDI-DATA.

Fot. 2. Enkoder umieszczony na kole platformy
Źródło: zdjęcie wykonane przez autorów.
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P
Pomiar paraametrów prąądowych reaalizowany bęędzie poprzeez szereg soond
prądowyych. W zależżności od zak
kresu wartośści mierzoneego podzespo
ołu używanee są
sondy z różnym zakresem praccy. Maksym
malne wartości mierzonych parametrrów
występować będą poomiędzy batterią a skrzyynką rozdzielczą dostarczającą napięęcie
f
— i tu stosoowana będziie sonda CC-600 o zakreesie
do poszcczególnych falowników
0-600A firmy Tie Pie Engineerin
ng [9].
a)

b)

Fot. 3. a) wybrane
w
sondy pomiarowe stosowane do
o pomiaru prąd
dów;
b) dzielnik nnapięcia
Źródło: zzdjęcia wykonaane przez auto
orów.

W trakcie kompletowan
k
nia urządzeńń pomiarowy
ych zaistniaała koniecznność
dostosow
wania param
metrów napięęć wejściowy
wych do poziiomu obsług
giwanego prrzez
karty pomiarowe, boowiem rejestrrują one nappięcie w zakrresie ± 10 VD
DC, a mierzoone
napięciaa mieszczą się w zakresie 0–60 VDC. W celu dosttosowania zaakresów napiięć,
możliwiający
ych rejestrację całego zakkreużyto dzzielników naapięcia o paraametrach um
su przezz karty pomiiarowe (fot. 3. b). Dla zm
mierzenia paarametrów platformy sonndy
pomiarowe umieszczzono w pun
nktach, któree umożliwiajją obserwację podzespołłów
p
zbbudowana jesst z sześciu powtarzający
p
ych
pojazdu.. W związkuu z tym, że platforma
się moddułów, ujednnolicono pun
nkty pomiarrowe, umożlliwiając porrównanie pra
racy
poszczeggólnych poddzespołów. Dodatkowo
D
zzamontowano cęgi prądo
owe i napięcciowe, co ppozwoliło naa pomiar paraametrów batterii i generaatora prądotw
wórczego. Scchematy połłączeń przeddstawione zosstały na rysuunkach 3. i 4..
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Karty pomiarowe połączone zostały kablem sieciowym z ruterem, a ruter
połączono z komputerem wyposażonym w program do zapisywania danych przesyłanych z kart pomiarowych.
Program umożliwia konfigurację danych napływających z poszczególnych
portów kart pomiarowych w taki sposób, że otrzymujemy wynik pomiaru w postaci
dostosowanej do potrzeb użytkownika. Funkcja ta jest pomocna, gdyż cęgi prądowe
podają wynik w Voltach, a dzięki odpowiednim ustawieniom możemy od razu zapisać wynik w Amperach.
Sterowanie pracą platformy odbywało się za pomocą podłączonego pulpitu
sterowniczego, na którym można było zadać prędkość obrotową, skręt pojazdu oraz
kierunek jazdy. W założeniu platforma ma być pojazdem bezzałogowym, zdalnie
sterowanym w trybie RC, jednak podczas wykonywania badań zdecydowano na
posłużenie się sterowaniem przewodowym, w celu ułatwienia przebiegu eksperymentu.

Rys. 3. Umiejscowienie punktów pomiarowych pojedynczego modułu napędowego;
linią ciągłą zaznaczono mierzone punkty
Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 4. Umiejscowienie punktów pomiarowych baterii oraz generatora;
linią ciągłą zaznaczono mierzone punkty
Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 5. Widok okna konfiguracji programu DatabaseConnect firmy Addi-Data
Źródło: Quick installation DatabaseConnect Database interface software, edition 02.01-06/2009,
ADDI-DATA.

WNIOSKI
Z przeprowadzonej analizy punktów pomiarowych możemy uzyskać takie
parametry jak napięcie oraz natężenie prądu, przy pomiarach parametrów elektrycznych, a co za tym idzie również moc badanego podzespołu. Enkodery umożliwią pomiar prędkości obrotowej kół pojazdu, co przy znajomości przełożeń
w układzie napędowym pozwoli na pomiar prędkości silnika elektrycznego.
Rozważyć można zastosowanie czujnika przepływu paliwa w celu określenia zużycia paliwa przez pojazd podczas pracy. Dodatkowo generator prądotwórczy oraz sterownik generatora można wyposażyć w przyrządy pomiarowe, co
pozwoliłoby precyzyjnie określić moment jego uruchomienia i rozpoczęcia procedury ładowania baterii. Jeśli chodzi o pomiar parametrów silnika i sterownika,
to istnieje możliwość bezpośredniego odczytu parametrów jego pracy poprzez
program wewnętrzny falownika, jednak na tym etapie zrezygnowano z jego wykorzystania, gdyż wiązałoby się to z koniecznością rozbudowy stanowiska i doposażenia
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go w przyrządy, których zintegrowanie z istniejącą bazą danych jest dość pracochłonne.
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MEASUREMENT METHODOLOGY
OF PARAMETERS OF SMALL
HYBRID UNMANNED PLATFORM
ABSTRACT
In paper, selected parameters of power transmission from small hybrid vehicle, methodology
of acquisition was shows. Paper shows short description of measured object, tools used for measuring
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electrical quantities and wheels speed. Measurements were recorded by Addi-Data Database
Connect software.
Keywords:
unmanned vehicle, hybrid vehicle, UGV, measuring and acquisition of physical and real quantities.
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