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REZUMAT. Lucrarea prezintă un sistem mecatronic controlat de un PLC (Programable Logic Controller). Cuplul şi 
viteza depind de actuatorul care pune în mişcare structura cinematică cât şi de sursa de energie. În această 
lucrare, structura cinematică are la bază un motor asincron alimentat prin convertizor de frecvenţă. Este 
prezentată o tehnică de control a vitezei şi cuplului prin implementarea unui controler care preia date de la 
convertizorul de frecvenţă şi comandă ieşirea acestuia pe baza reacţiei unui regulator de tip PID implementat în 
PLC. Standul experimental permite studiul sistemelor de reglare automată cu bucle de reglaj P, PI sau PID, în 
contextul unui sistem controlat prin PLC. 

Cuvinte cheie: invertor, PLC control, bucle de reglaj PID. 

ABSTRACT. This paper presents a mechatronic system controlled by PLC (Programmable Logic Controller). The 
Torque and speed depends on the actuator that moves the kinematic structure and on power source. In this 
paper, the kinematic structure consists of an asynchronous motor fed by a frequency converter. It presents a 
technique to control speed and torque by implementing a controller that takes data from the frequency converter 
and control its output based on responses of a PID controller implemented in PLC. The stand allows experimental 
study loop automatic control systems P, PI or PID, in the context of a system controlled by PLC. 

Keywords: inverter, PLC control, PID loop. 

1. INTRODUCERE 

Peste tot în jurul nostru putem găsi produse ale 
mecatronicii. Prin folosirea cunoştinţelor pluridisci-
plinare mecatronica acoperă o arie largă de aplicare. 
Fizic un sistem mecatronic este compus din patru 
componente primare. Aceste componente sunt: siste-
mul de comandă și control, sistemul senzorial intern 
și extern, sistemul electric și sistemul mecanic. În 
această lucrare se doreşte evidenţierea sistemelor de 
control în buclă închisă și dezvoltarea unui program 
pentru PLC-ul Easy800 care să controleze pe baza 
feedback-ului primit de la axul motorului prin inter-
mediul unui encoder optic turaţia și cuplul acestuia. 

Actuatorul în componenţa sistemelor mecatronice 
converteşte în general o formă de energie în lucru 
mecanic, iar esenţa actuatorilor este dată de posibili-
tatea de a reacţiona inteligent la condiţiile de mediu 
prin multifuncţionalitate care permite sistemului 
decizional reacţia inteligentă bazată și pe sistemul 
senzorial astfel se pot lua deciziile cele mai bune 
pentru fiecare situaţie [2]. Standul mecatronic rezultat 
se evidenţiază prin integrarea sinergică a tehnologiilor 
de comandă și control bazat pe feedback.     

1.1. Motoare de inducţie 

Majoritatea motoarelor electrice funcţionează pe 
baza forţelor electromagnetice care acţionează 
asupra unui conductor parcurs de curent electric şi 
care se află în câmp magnetic. În motoarele de 
inducţie monofazate este produs un câmp magnetic 
pulsatoriu, în timp ce într-un motor de inducţie tri-
fazat se produce un câmp magnetic rotativ. Expresia 
turaţiei motorului asincron este:  
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unde: n este turaţia motorului [rpm]; 1f – frecvența 
fundamentală a tensiunii de alimentare [Hz]; p – 
numărul de poli; s – alunecarea [3,4]. 

Mişcarea rotorului faţă de câmpul învârtitor este 
descrisă de mărimea s numită alunecare: 
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Din relaţia (1) se observă că turaţia motorului 
se poate modela prin modificarea frecvenţei de 
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alimentare, modificarea numărului de poli sau prin 
modificarea alunecării s. Convertizoarele de frecvenţă 
transformă alimentarea de la reţea cu parametrii 
constanţi într-un sistem de alimentare cu parametrii 
variabili care pot fi controlaţi de PLC sau orice alt 
dispozitiv de comandă și control. Înfăşurarea statorică 
parcursă de un sistem de alimentare trifazat simetric 
cu frecvența f1, produce în circuitul magnetic al 
maşinii un câmp învârtitor care intersectează bobinele 
rotorului iar astfel iau naştere forţe care acţionează 
tangenţial la rotor care este pus în mişcare în direcţia 
câmpului învârtitor cu viteza unghiulară Ω (fig.1). 

 

 
 

Fig. 1. Caracteristici mecanice ale MAS la variaţia  
frecvenţei şi tensiunii [5]. 

 
Pentru reglarea vitezei motorului de acţionare de 

tip asincron se impune pe lângă variaţia frecvenţei şi 
variaţia tensiunii pentru a se evita saturarea maşinii 
la frecvenţe joase, trebuie menţinut raportul: 

/ const.=s sU f . 

1.2. Invertorul comandat de PLC 

Utilizarea de invertoare pentru reglarea turaţiei 
maşinilor asincrone este în prezent cea mai eficientă 
metodă care asigură o gamă largă de turaţii, o 
reglare fină şi economii de energie. Primele inver-
toare cauzau motoarelor încălziri suplimentare însă 
noile tehnologii din electronica de putere ajută la 
minimizarea acestui efect cât şi la îmbunătăţirea 
factorului de putere și limitarea emisiilor armonice. 

Multe aplicaţii necesită acţionare cu viteză variabilă 
iar pentru acţionările cu motoare asincrone cea mai 
uşoara cale este de a folosi invertoare care, datorită 
progresului tehnologic au devenit soluţii tehnico-
economice sustenabile. Pentru menţinerea cuplului 
constant trebuie menţinut raportul volt/hertz constant. 
Invertorul este capabil să menţină motorul la flux 
constant de la 0 Hz la valoarea nominală dată de 
producător pentru motorul respectiv. Astfel 400 Vac 

este tensiunea nominală cea mai comună pentru 
aplicaţiile industriale unde se foloseşte maşina asin-
cronă iar frecvența este de 50 Hz. Asta înseamnă că 
raportul pentru acest caz particular este: 
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f
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Dacă frecvenţa se reduce trebuie redusă şi ten-
siunea altfel fluxul va crește până la saturarea 
miezului feromagnetic. Dacă frecvenţa creşte peste 
valoarea nominală trebuie crescută şi tensiunea 
pentru a menţine raportul constant. Cum acest lucru 
nu este în mod uzual posibil cuplul scade la viteze 
peste valoarea nominal (fig.2). 

 

  
 

Fig. 2. Caracteristica de cuplu [8]. 
 

PLC-ul este un calculator digital utilizat pentru 
automatizarea proceselor industriale, cum ar fi 
controlul de maşini pe liniile de asamblare, este un 
exemplu de sistem în timp real la care rezultatele de 
ieşire trebuie să fie produse ca răspuns la condiţiile 
de intrare într-un timp mărginit, în caz contrar va 
rezulta o funcţionare  nedorită. Prin intermediul con-
trolerului PLC, se poate implementa o buclă de 
control PID unde un encoder este utilizat pentru a 
furniza informaţii din proces. Aceste informaţii sunt 
folosite ca feedback din proces și se poate calcula 
eroarea dintre valoarea de referinţă si valoarea reală 
astfel se modulează ieşirea invertorului pentru 
atingerea valorii setate.  

Controlerul PID este definit de parametrii care-l 
compun a căror sumă constituie variabila manipulată 
şi transferată ieşirii. Definim u(t) ieşirea controlerului 
iar relaţia matematică a algoritmului este (fig.3): 
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unde: Kp – factor de amplificare al controlerului;  Ki 
– constantă de integrare; Kd – constantă de timp 
derivativă; e – eroare  (Setpoint-Valoarea de proces); 
t – timpul [s]; t – variabila de integrare (ia valori de 
la momentul 0 pana la t, timpul prezent). 
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Fig. 3. Bucla de control PID [7] 
 

Prin folosirea regulatorului PID vrem să obţinem 
un răspuns rapid si stabil la modificările din proces. 
O amplificare proporţională mare duce la o schim-
bare mare în ieşire pentru o anumită schimbare în 
eroare iar dacă aceasta este prea mare, sistemul 
poate deveni instabil. În contrast o amplificare mică 
duce la o reacţie la ieşire mică astfel ca sistemul nu 
răspunde rapid la variaţiile valorii de proces. Din 
păcate pentru sistemele practice trebuie să facem un 
compromis între răspunsul rapid și o stabilitate 
acceptabilă. 

Sistemele de reglare în buclă închisă compen-
sează pe baza feedback-ului (fig.3) din proces orice 
modificare cauzată de modificări ale sarcinii sau alţi 
factori interni sau externi. PLC-ul poate comanda 
invertorul atât digital cât şi analogic prin intermediul 
interfeţei de intrări-ieşiri sau prin magistrale de 
comunicare. Avantajele controlului cu un sistem 
integrat de automatizare constă în interfaţarea facilă 
cu alte sisteme de control, comandă, afişare, putere 
mare de calcul şi memorare cât şi creşterea la nivel 
global a flexibilităţii sistemului. 

Modulele de intrări și ieşiri din PLC, permit aces-
tuia să colecteze date din proces care sunt prelucrate 
şi folosite în algoritmul de control. Modulele de I/O 
pot fi: analogice, digitale și speciale. 

Intrările sau ieşirile digitale sunt cele mai simple 
şi pot lua doar două stări on-off sau 0-1. 

Intrările sau ieşirile analogice pot furniza infor-
maţii despre mărimi fizice convertite într-o mărime 
electrică cum ar fi curent sau tensiune cu ajutorul 
traductorilor. Semnalele analogice vin într-o varietate 
de domenii: 0-10 V, 0-5 V, 2-10 V, 0-20 mA,  
4-20 mA, etc. Un factor important de reţinut la 
modulele analogice este rezoluţia. Cu cât este mai 
mare rezoluţia cu atât mai mare va fi precizia 
răspunsului de ieşire sau intrare în PLC. 

Limbajul de programare care este destul de des 
întâlnit în industrie este ladder diagram care seamă-
nă foarte mult cu o schema electrica. Structured text, 
Instruction list, sequential functions chart and 
Function block diagram sunt alte limbaje care sunt 
folosite pentru programarea controlerelor. 

CPU citeşte datele de la intrări, rezolvă logica şi 
scrie rezultatul la ieşiri (fig.4). Este important prin-
cipiul de scanare, deoarece aceasta poate dicta 
modul în care programatorul structurează logica. 

Acest proces repetitiv de citire a intrărilor, executare 
logică şi scriere ieşiri este cunoscut sub denumirea 
de proces de scanare, iar timpul necesar realizării 
acestuia este cunoscut sub denumirea de timp de 
scanare (scan time) [6]. 

 

 
 

Fig. 4. PLC scan cycle [7]. 
 

În acest studiu de caz, comanda motorului 
asincron se face prin intermediul convertizorului de 
frecventa Hitachi care este comandat de PLC-ul 
Easy 800. Pentru programarea controlerului s-a 
folosit ca limbaje de programare ladder si FBD.  

FBD (Functional Block Diagram) este un limbaj 
grafic pentru programarea PLC-urilor, bazat pe in-
terpretarea semnalelor care interconectează funcţiile 
bloc (fig. 5). Fiecare bloc funcţional are un număr de 
conectori de intrare și de ieşire şi pot fi conectaţi cu  
funcţii logice, aritmetice instrucţiuni de salt sau 
apelare alte funcţii, etc. 

 

 
 

Fig. 5. Modul de programare FBD . 
 

Ladder logic este tot un limbaj de programare 
grafic. Sintaxa acestui limbaj este asemănătoare unei 
diagrame, permiţând astfel o urmărire uşoară a 
fluxului de curent. Limbajul LD permite descrierea 
testelor şi a modificărilor datelor Booleene plasând 
simboluri grafice în schema programului. Sim-
bolurile grafice LD sunt organizate în interiorul 
graficului într-un mod similar cu o „treaptă” a 
diagramei cu contacte electrice (fig. 6). Fiecare 
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element are starea sa proprie, indicată de valorile 
simbolului Boolean 1 (TRUE, `ON`) sau respectiv 0 
(FALSE `OFF`)[1]. 

 

 
 

Fig. 6. Modul de programare Ladder . 
 

IEC 61131-3 reprezintă partea a 3-a a standar-
dului IEC 61131 şi, spre beneficiul utilizatorilor de 
PLC-uri, standardizează cinci dintre cele mai utilizate 
limbaje de programare a PLC-urilor şi anume: 

● LD  – Ladder diagram (grafic), 
● FBD – Function Block Diagram (grafic), 
● IL – Instruction list (text), 
● STL – Structured text (text), 
● SFC – Sequential Function Chart. 

2. STUDIU DE CAZ 

Metoda de control ce se doreşte a fi validată este 
una optimală din punct de vedere energetic fiind 
aplicată sistemului de acţionare electrică în turaţie și 
cuplu cu maşina de inducţie. Standul experimental 
este controlat cu ajutorul PLC-ului Easy 800, (fig.7). 

 

 
 

Fig. 7. Standul experimental. 

Sistemul foloseşte ca feedback din proces un 
encoder pentru turaţia reală la axul motorului şi un 
semnal analogic în tensiune pentru feedback de la 
convertizorul de frecvenţă Hitachi pentru curentul 
absorbit de motor. De asemenea comanda către 
invertor este dată tot în semnal unificat de tensiune 
0-10 V (fig. 8). 

 

 
 

Fig. 8. Schema bloc propusă 
 

Reglarea prin intermediul regulatoarelor cu acţiune 
proporţională, integrală, diferenţială (PID) este folosită 
în 90% din aplicaţiile de control actuale. Iniţial 
conceput pentru sistemele liniare invariante în timp, 
regulatorul PID s-a dezvoltat ajungând să fie folosite şi 
la controlul sistemelor cu o dinamică complexă. 
Sistemele moderne se bazează pe senzori cu ale căror 
valori se compară valoarea de referinţă şi se reglează 
ieşirea de control pe baza diferenţelor dintre setpoint şi 
valoarea de proces. Provocarea apare din nevoia de a 
determina în ce măsură trebuie reglată ieşirea pentru a 
obţine cel mai bun răspuns. Stabilitatea este o cerinţă 
de bază, dar dincolo de aceasta sistemele controlate au 
comportamente şi cerinţe diferite care pot intra în 
conflict una cu alta. Reglarea controlerului PID este 
dificilă chiar dacă are doar trei parametrii şi principiul 
de funcţionare este relativ simplu de explicat. Unele 
procese au o evoluţie neliniară iar parametrii care 
funcţionează bine pe zona liniară nu funcţionează sau 
au performanţe slabe în zonele neliniare ale procesului. 
Dacă parametrii controlerului PID sunt aleşi incorect, 
procesul controlat poate fi instabil şi chiar poate intra 
în oscilaţie cu consecinţe nedorite. 

Dacă sistemul trebuie să rămână online, o metodă 
de reglare estre de a seta componenta integrală şi 
derivativă la 0. Creştem Kp până când ieşirea buclei 
oscilează, atunci Kp trebuie setat la aproximativ 
jumătate din valoarea la care şi-a început oscilaţia 
pentru ca amplitudinea oscilaţiei să scadă cu ¼. 
Apoi creştem Ki până când offset-ul este corectat în 
timp util pentru proces, dar să nu uităm că un factor 
de integrare prea mare va cauza instabilitate. În cele 
din urmă creştem Kd dacă este necesar până când 
bucla de reglaj este suficient de rapidă pentru a 
ajunge la referinţa după o modificare în setpoint sau 
proces (fig. 9). 
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Fig. 9. Răspunsul regulatorului în funcţie  
de componentele activate. 

 

O modalitate prin care unii specialişti au utilizat 
controlerul PID în cadrul sistemelor neliniare, este 
prin intermediul tehnicii de planificare amplificare 
„gain scheduling”, astfel parametrii P, I şi D se 
schimbă în funcţie de starea în care se află sistemul. 
Această metodă funcţionează bine pentru sistemele 
predictibile în dinamică astfel încât parametrii pot fi 
calculaţi, însă este ideală ca metodă pentru reducerea 
erorii în regim staţionar. 

2.1. Rezultate experimentale 

Configuraţia hardware permite controlul optim al 
motorului  din punct de vedere energetic. Viteza sin-
cronă se schimbă proporţional cu frecvența aplicată 
motorului. Curba de cuplu a motorului este repre-
zentata grafic în figura 2. În schema bloc (fig. 8.), 
pot fi văzute componentele principale ale configuraţiei 
hardware: 

● PLC; 
● inverter; 
● motor asincron; 
● encoder optic; 
● interfața software; 
● magistrale de comunicare. 

 

 
 

Fig. 10. Creşterea cuplului pe zone definite [9]. 
 

În cazul în care în lanţul cinematic apare un 
moment mare de inerţie sau trebuie depăşit un cuplu 
de frecare, invertorul poate fi setat să compenseze 
acest cuplu prin definirea parametrilor de control A42 
respectiv A43 care definesc atât zona cât şi valoarea 
de compensare a impulsului de cuplu (fig.10).  

Parametrii optimi determinaţi prin testarea stan-
dului în condiţii reale de lucru sunt: 

KP 12; TN 500 ms; TV 125 ms; 

unde: Kp este factor de proporționalitate; TN – constanta 
de timp integrare; TV – constanta de timp derivare. 

3. CONFIGURAŢIA  HARDWARE  
ŞI PROGRAMAREA SISTEMULUI 

Programarea unei soluţii de automatizare rămâne 
o activitate laborioasă, care solicită o cunoaştere 
detaliată a etapelor procesului condus. Am împărţit 
procedura în două etape principale: 

● procedura de stabilire structură hardware; 
● procedura de stabilire structură software. 
Structura unui proces automatizat prin intermediul 

PLC-urilor începe de la stabilirea necesarului de intrări 
şi ieşiri în funcţie de elementele de câmp (fig. 11) şi 
este sintetizată în tabelul de mai jos (tabelul 1). 

După ce s-au definit numărul şi tipul intrărilor 
respectiv ieşirilor, devin şi mai evidente cele două 
sarcini principale ale automatizării unui proces ca 
fiind măsura și controlul.  

Atunci când se realizează programe sau blocuri 
complexe fără un ajutor vizual, există dificultăţi în con-
ceperea mentală a algoritmului soluţiei concomitent cu 
realizarea conversiei în cod de program. Programatorul 
îşi planifică algoritmul sau funcţia ajutat de mijloace 
grafice iar mai apoi realizează programul având la baza 
suportul grafic. Tot din suportul grafic face parte si 
schema de conexiuni din fig.11 pe baza careia se 
stabileste structura hardware. Programul pentru 
aplicaţia prezentată este dezvoltat pe platforma de 
programare a PLC-urilor Easy, Easysoft-Pro6 (fig. 12). 

Secvenţa de execuţie a programului este o înşiruire 
liniara de acţiuni, condiţii care sunt executate una după 
cealaltă. Cu ajutorul osciloscopului integrat al 
platformei de programare Easy Pro se poate observa 
variaţia în timp a parametrilor procesului în funcţie de 
modificările din proces fie setpoint sau valoarea reală 
care în cazul nostru este turaţia. 

 
Tabelul 1. Stabilire structura hardware 
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Fig. 11. Schema de conexiuni. 
 

 
 

Fig. 12. Regulatorul PID al PLC-ului Easy 800. 
 

Setări osciloscop: 
● Canal 1 – setpoint regulator PID; 
● Canal 2 – feedback inverter; 
● Canal 3 – feedback encoder; 
● Canal 4 – ieșire analogică comandă invertor. 
În figura 13 se poate observa reacţia sistemului la 

modificarea referinţei. Cu intrările I7, I8, I11 şi I12 
putem citi semnale analogice în tensiune în gama 0-
10 V. Cuantificarea semnalului analogic se exprimă 
prin divizarea intervalului de variaţie (tensiune), 
într-un număr determinat de trepte („cuante”) de am-
plitudine egală în scopul exprimării valorii analogice 
sub formă de număr. Eroarea de cuantificare este 
determinată de rezoluţia canalului de achiziţie şi 
scade pe măsură ce rezoluţia creşte determinând 
reducerea corespunzătoare a maximului erorii. Este 
evident faptul ca un CAN cu rezoluţie infinită are 
eroarea de cuantificare nulă. Convertorul analog 
numeric al controlerului este pe 10 biți rezultând o 
gama de valori între 0 și 1023. 

 
 

Fig. 13. Răspunsul PID la variaţia treaptă a referinţei. 
 
Ecuaţiile de funcţionare controller PID în PLC-ul 

Easy800: 

( ) ( ) ( ) ( )= + +P I DY t Y t Y t Y t                  (5) 

( ) [ ( ) ( )]= ´ -P P S iY t K X t X t            (6) 

( ) / [ ( ) ( ) ( )]= ´ ´ - +I p c n s i IY t K T T X t X t Y t    (7) 

( ) / ( ( 1) ( ))= ´ ´ - -D P V C i iY t K T T X t X t      (8) 

unde: Xi(t) este valoarea actuală la timpul de scanare 
t [s]; Xi(t – 1) – valoarea actuală  la timpul de 
scanare t – 1 [s]; Xs – setpoint; Yp – valoare 
componentă proporţională; YI – valoare componentă 
de integrare; YD – valoare componentă  de derivare. 

Din oscilograma semnalelor se pot observa şi 
estima timpii de reacţie în cazul perturbaţiilor 
(fig. 13), induse de neliniaritatea procesului cât şi 
reacţia la modificarea setpointului (fig. 14).  
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Răspunsul invertorului la comanda PLC-ului este 
condiţionată şi de timpii setaţi pentru  rampa de 
accelerare respectiv decelerare (fig.15). Aceşti timpi 
trebuie luaţi în considerare când se încearcă opti-
mizarea regulatorului. 

 

 
 

Fig. 14. Reacția regulatorului la schimbarea valorii de proces. 
 

 
 

Fig. 15. Rampa accelerare, decelerare [9]. 
 

Când turaţia motorului scade (canal 3), putem 
observa răspunsul regulatorului, care modifica ieşirea 
(canal 4) pentru a putea menţine valoarea de referinţă. 

Timpul de ciclu al PLC-ului s-a stabilit în jurul 
valorii de 3ms fapt ce reduce performanţa de reacţie 
a sistemului la perturbaţii. Bineînţeles acest timp 
este dat de dimensiunea programului încărcat în 
memoria controlerului. Mediul de programare ne 
oferă posibilitatea utilizării unei funcţii de setare timp 
de ciclu fix care poate aduce o mai bună stabilitate 
în cazul proceselor dinamice. 

4. CONCLUZII 

Utilizarea convertizoarelor de frecvenţă pentru 
reglarea turaţiei şi mărirea gradului de flexibilitate a 
sistemelor nu este o idee nouă. Însă noile tehnologii 
în acest domeniu fac această alternativă indispen-
sabilă şi mai atractivă datorită preţului de cost mai 
redus. Utilizarea de electromotoare în combinaţie cu 
invertoarele oferă un potenţial mare de economisire. 
Din acest motiv, această tehnologie poate contribuii 
substanţial la respectarea acordurilor internaţionale 
în domeniul reducerii consumului de energie şi 
emisiilor de dioxid de carbon. 

Caracteristicile PLC-urilor permit exploatarea 
proceselor şi instalaţiilor la un grad înalt de flexibilitate 
fapt ce le fac indispensabile în orice proces auto-
matizat. Studiul de caz prezentat în lucrare a permis 
evidenţierea efectelor regulatorului PID în creşterea 
stabilităţii şi comportării sistemului mecatronic 
analizat. Sunt evidenţiate posibilităţile de implementare 
a unor funcţii PID pentru controlul reacţiei regulatoru-
lui la influenţe externe ale procesului din care face 
parte sistemul mecatronic. 
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