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Santrauka. Analizuojant procesų valdymo sistemas buvo pastebėta, kad yra naudojama techninė įranga kurios panaudojimo 
galima išvengti. Straipsnyje aprašomas nuolatinės srovės variklio greičio valdymo informacinės sistemos prototipas, 
paremtas mikrovaldiklio tiesiogiai išduodamo impulso pločio (IPM) reguliavimu, atsikratant papildomų TL494 modulių 
atsakingų už IPM formavimą. Suprojektuota vartotojo-kompiuterio sąsaja papildomai mažina panaudojamą techninę įrangą.  
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Įvadas  

Pastaruoju metu automatinės duomenų surinkimo ir 
apdorojimo sistemos vis labiau yra pritaikomos 
naudojimui procesų valdymo ir stebėjimo srityje (Sadjadi 
et al. 2011; Zhu et al. 2010). Tokio tipo sistemų 
realizavimui yra naudojami mikrovaldikliai (angl. 
microcontrollers), jie yra taikomi daugelyje sričių: 
prekyboje, pramonėje, agrokultūrose bei buityje (Fisher ir 
kt. 2010). Pramoninių procesų valdymo sistemų 
projektavimas yra ypač aktualus šiandieniniame 
pasaulyje, kur Bayindir ir kt. (2007) aprašė valdymo 
modulį, skirtą trinties suvirinimo aparatui. 

Sadjadi ir kt. (2011) sukūrė autonominę valymo 
sistemą, kur kiekvienam nuolatinės srovės varikliui 
valdyti yra naudojamas atskiras mikrovaldiklis, keturis 
mikrovaldiklius apjungia vienas pagrindinis valdiklis. 

Zhu ir kt. (2010) suprojektavo įpurškimo siurblio 
valdiklį, kurio valdymas yra pagrįstas impulso pločio 
moduliacija (IPM, angl. pulse-width modulation, PWM). 
IPM kūrimui autorius panaudojo TL494  modulius, 
kuriuos valdo su mikrovaldikliu. 

Šiame darbe yra analizuojamas kelių nuolatinės 
srovės variklių greičio su vienu mikrovaldikliu valdymas, 
modeliuojant intelektualios informacinės sistemos 
prototipą, kuris padės sumažinti išlaidas nenaudojant 
papildomų modulių IPM formavimui bei techninės 
įrangos procesų stebėjimui ir duomenų įvedimui. 

1. Sistemos architektūros aprašymas 

Projektuojama sistema susideda iš keturių pagrindinių 
komponentų: maitinimo bloko, mikrovaldiklio, vartotojo-
kompiuterio sąsajos ir dviejų lygiagrečių nuolatinės 
srovės variklių valdymo schemų, galinčių sukti variklius į 
abi puses. Detalesnė kuriamos sistemos blokinė diagrama 
parodyta 1 pav.  

 
1 pav. Informacinės sistemos prototipo blokinė diagrama 

Fig. 1. Block diagram of the information system prototype 

Taip pat egzistuoja daug mikrovaldiklio 
programavimo kalbų, leidžiančių programuotojui sukurti 
išmanias programas su sudėtingomis funkcijomis, 
nesimokant atskirų mikrovaldiklių žemo lygio asemblerio 
programavimo kalbos, kur daugiausiai funkcionalumo 
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suteikia pasirinkta laisvai prieinama C++ programavimo 
kalba. 

1.1 Techninės įrangos panaudojimas 

Sistema yra užmaitinama išorinio 24 V stabilizuotos 
įtampos šaltinio. Variklių valdymo schemoms reikalinga 
24 V, o mikrovaldikliui 5 V įtampa, todėl yra naudojama 
papildoma įtampos keitimo schema (2 pav., a) keičianti ir 
stabilizuojanti įtampą iš 24 V į 5 V ir išduodanti 1 A 
srovę, kurios pakanka mikrovaldikliui ir MAX232 
mikroschemai. 

Mikrovaldiklis turi komunikuoti su kompiuteriu, 
kad gautu nurodymus ir perduotų esamą būseną, 
nuskaityti sensorių parodymus ir valdyti variklių greičius. 
Tam buvo panaudotas  „Atmel Atmega 32“ 
mikrovaldiklis (2 pav., b), kurio pagrindinės funkcijos 
yra: 

1) Keturi aštuonių bitų raiškos, 4kHz greičio 
impulso pločio moduliavimo kanalai, variklių 
greičiui bei sukimosi krypčiai nustatyti. 

2) Du išoriniai pertraukties kanalai, jutiklių 
nuskaitymui. 

3) Signalų priėmimo ir siuntimo kanalai, 
komunikacijai su kompiuteriu. 

Variklio greičiui reguliuoti bei sukimosi krypčiai 
keisti buvo sumodeliuota elektronine schema (2 pav., c), 
veikianti H-tilto (angl. H-bridge) principu, įgalina valdyti 
variklį dviem valdymo kanalais. Padavus 5 V įtampos 
signalą per atitinkamą kanalą, variklis sukasi atitinkama 
kryptimi. Variklio greičio valdymui yra paduodama 
atitinkama impulso pločio moduliacija, kuri reguliuoja 
schemoje esančių tranzistorių atidarymą. 

Ryšiui užtikrinti tarp vartotojo ir sistemos yra 
panaudojamas paprastas nešiojamas (ar stacionarus) 
kompiuteris, turintis COM pajungimo uostą. 
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2 pav. Informacinės sistemos elektroninė schemos: maitinimo blokas (a), mikrovaldiklis Atmega 32, sujungtas su MAX232 
mikroschema (b), nuolatinės srovės variklių valdymo schemos (c). 

Fig. 2. Electronic schemes of the information system: power supply (a), Atmega32 microcontroller connected with MAX232 
microchip (b), DC motor control scheme (c). 
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Tam yra sukurta vartotojo-kompiuterio sąsajos (angl. 
user-computer interface) programa, bendraujanti su 
mikrovaldikliu RS-232 protokolu. Duomenys perduodami į 
MAX232 mikroschema, kur jie yra konvertuojami į 
mikrovaldikliams suprantamus lygiagrečius TTL signalus.  

Pastovaus užduoto greičio užtikrinimui naudojami 
optiniai kampo jutikliai (angl. rotary encoder), kurie 
reaguoja į variklio pasisukimo kampo laipsnį ir siunčia 
signalus mikrovaldikliui.  

Tokiu būdu realizuotas grįžtamasis ryšys (angl. 
feedback) leidžiantis mikrovaldikliui valdyti variklio greitį 
realiu laiku, reaguojant i variklio apkrovos pasikeitimus, ir 
perduoti esamų greičių parametrus kompiuteriui (3 pav.). 

 
3 pav. Sukurtas sistemos prototipas 

Fig. 3. Designed system prototype 

1.2. Programinės įrangos panaudojimas 

Sukurto informacinės sistemos prototipo programinė 
dalis susideda iš kompiuteryje esančios vartotojo-
kompiuterio sąsajos ir mikrovaldiklio kodo. 

Norint išvengti papildomos techninės įrangos 
(klaviatūros ir vaizduoklio) komandų įvedimui ir rezultatų 
atvaizdavimui buvo nuspręsta sukurti kompiuterinę 
programa, atliekančią bendravimo su mikrovaldikliu 
funkciją (4 pav.). 

Atitinkamai nustačius pasirinktą COM pajungimo 
uostą ir pasirinkus tinkamą duomenų perdavimo spartą 
(angl. baud rate), galima prisijungti prie sistemos, 
paspaudus mygtuką „Connect“ (liet. prisijungti). Programa 
leidžia nustatyti dviejų variklių sukimosi kryptį (angl. 
direction) bei greitį. Paspaudus mygtuką „Start“ (liet. 
pradėti) prie reikiamo variklio nustatytas greitis ir kryptis 
yra išsiunčiami į mikrovaldiklį. Esamas variklio greitis 
išvedamas apsisukimais per minutę (angl. round per 

minute, rpm). Mygtukas „Stop“ (liet. sustoti) sustabdo 
variklį. 

 

 
4 pav. Vartotojo-kompiuterio sąsajos programa 

Fig. 4. User-computer interface program 

Sukurta programa yra sukompiliuojama į mašininį 
kodą ir įrašoma į mikrovaldiklį. Sistemos mikrovaldiklio 
programos algoritmas yra pavaizduotas 5 pav. 
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5 pav. Mikrovaldiklio programos algoritmas 

Fig. 5. Algorithm of the microcontrollers program 

Sistema pastoviai tikrina ateinančius duomenis iš 
kompiuterio ir nuskaičius atitinkamą komandą, ją 
apdoroja. Gavus komandą įjungti variklį suktis tam tikru 
greičiu programa formuoja atitinkamą IPM signalą ir 
tikrina variklio greitį. Realiu laiku išmatuotą greitį 
siunčia kompiuteriui. Dėl galimo variklio apkrovos 
pasikeitimo kinta variklio greitis ir programa atitinkamai 
reaguoja performuojant IPM. Gavus komandą „sustoti“ 
variklis yra sustabdomas. 

Išvados 

Reikalaujama techninė ir programinė įranga buvo 
sėkmingai suprojektuota ir pagaminta. Programinių 
komandų įvedimui ir rezultatų atvaizdavimui buvo 
sukurta vartojo-kompiuterio sąsaja, atliekančią 
bendravimo su mikrovaldikliu funkciją. Mikrovaldiklis 
Atmega 32 buvo užprogramuotas reguliuoti nuolatinės 
srovės variklio greitį keičiant mikrovaldiklio išduodamo 
impulso plotį (IPM).  

Sekančiame etape, planuojama išvengti COM 
pajungimo uosto (MAX232 integralinės mikroschemos 

panaudojimo) ir pereiti prie USB pajungimo, nes žymiai 
padidėja duomenų siuntimo greitaveiką.  

Praktinis sistemos prototipo panaudojimas bus 
įgyvendintas Klaipėdos universiteto studentų projekte 
„Intelligent Train Control System“. 
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PWM CONROL COMPUTER SYSTEM BASED ON 
MICROCONTROLLER FOR DC MOTOR SPEED 
REGULATION 

Vytautas Beniušis1, Ilja Gusiatin1, Sergej Jakovlev1, Janis 
Donins2 

Abstract 

The analysis of different process control systems has revealed 
that it is possible to avoid the additional use of hardware in 
them. This paper describes an information system prototype of 
microcontroller-based PWM output regulator for DC motor 
speed control with the aim to avoid the use of additional TL494 
modules responsible for PWM formation. User-computer inter-
face was also designed to eliminate extra hardware. 

Keywords: pulse-width modulation, microcontroller, user-
computer interface, DC motor. 


