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EXPRESS NOVICE - DAS

Konferenca AIG'17
Podelitve nagrad Tehnološke
mreže Tehnologija vodenja
procesov (TVP)
Informacije: www.startup.si

V sklopu konference AIG'17 so bile tudi podeljene nagrade za uspešne
študentske prispevke, diplomska in magisterska dela v različnih kategorijah.

Nagrade tehnološke mreže
Tehnologija vodenja procesov - TVP
Nagrado Tehnološke mreže tehnologija vodenja procesov za najboljšo
diplomo na visokošolskem strokovnem študiju prejme
Marcel Petek za diplomsko delo z naslovom »Avtomatizirano piljenje
luknjačev s pomočjo robotskega manipulatorja ABB IRB 120«, ki ga je
opravil na Fakulteti za strojništvo, Univerze v Mariboru pod mentorstvom
izr. prof. dr. Karla Gotliha in izr. prof. dr. Aleša Haceta.
Marcel Petek je 22 letni študent prvega letnika druge stopnje Mehatronika
na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v
Mariboru. Mehatronika ga je zanimala že v otroštvu, zato izbira študija
ni bila težka. Srednjo šolo smer tehnik mehatronike je obiskoval na
Ptuju in se med šolanjem udeležil programa Leonardo da Vinci na
Poljskem, kjer je raziskoval področje LED sistemov. Udeležil se je tudi
47. tekmovanja mladih znanstvenikov v Majšpergu in zasedel drugo
mesto. Ob študiju na fakulteti je vključen v skupinske projekte z drugimi
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študenti mehatronike in se ukvarja z razvojem prostovozečih robotov. S samozgrajenim robotom kot
pravim mehatronskim sistemom se je udeležil tudi
tekmovanja Robocup Work.
V diplomski nalogi je predstavljena rešitev problematike ročnega piljenja luknjačev za luknjanje folije.
Izdelana je bila robotska celica za avtomatsko piljenje
luknjačev z robotskim manipulatorjem ABB IRB
120. Izvedena je bila komunikacija med PLC-jem in
robotom za izmenjavo potrebnih podatkov. Opisana
je uporaba senzorike in del logike programiranja. V
celico so bila vključena nujno potrebna varnostna
stikala. Po uvedbi sistema so luknjači za luknjanje
folije enakomerno nabrušeni, s tem pa se podaljša
tudi njihova življenjska doba. Ta rešitev je podjetju,
ki doslej še ni uporabljalo robotskih manipulatorjev,
pomagala pri delni avtomatizaciji ročnega dela in
jim pomeni izziv za nadaljnjo robotizacijo.

Nagrado Tehnološke mreže tehnologija vodenja
procesov za najboljšo magistrsko delo prejme
Tomaž Kos za delo z naslovom »Merilni sistem za
samodejno visokotemperaturno in nizkofrekvenčno
karakterizacijo dielektričnih materialov«, ki ga je
opravil na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v
Ljubljani pod mentorstvom izr. prof. dr. Gregorja
Klančarja in somentorstvom doc. dr. Tadeja Rojaca.
Tomaž Kos je diplomiral leta 2014 in magistriral leta
2016 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.
V sklopu študija je leta 2016 za izjemne dosežke pri
opravljanju študijskih obveznosti prejel dekanovo
pohvalo in za izjemne dosežke pri raziskovalnem delu
fakultetno Prešernovo nagrado. Od leta 2013 do 2016
je na Odseku za elektronsko keramiko na Institutu
Jožef Stefan kot elektroinženir sodeloval pri slovenskih
in mednarodnih raziskovalnih projektih. Trenutno je
doktorski študent na Mednarodni podiplomski šoli
Jožefa Stefana in kot mladi raziskovalec na Odseku
za Sisteme in vodenje na Institutu Jožef Stefan
sodeluje pri razvoju novih učinkovitejših metod
vodenja procesov z vgrajenimi sistemi.

industrijskih in znanstvenih področij. Ker nekateri
najbolj uporabljeni materiali izgubijo piezoelektrične
lastnosti pri višjih temperaturah (tipično nad 200°C),
so različni industrijski sektorji izrazili potrebo po novih
visokotemperaturnih piezoelektričnih materialih.
Pri razvoju takih materialov je potreben vpogled v
temperaturno odvisne dinamične električne lastnosti.
V ta namen je bil razvit merilni sistem, ki omogoča
samodejno visokotemperaturno in nizkofrekvenčno
karakterizacijo dielektričnih materialov.

Rezultati študentskega tekmovanja
1. mesto (nagrado je podelilo podjetje MIEL d.o.o.)
Razvoj nelinearnega modela multivariabilnega
sistema
Žiga Stržinar; UL FE
mentor: doc.dr. Vito Logar; UL FE
2. mesto (nagrado je podelilo podjetje EMSISO d.o.o.)
Razvoj avtonomnega vozila z LIDAR senzoriko
Marcel Petek, Alen Vuk, Tadej Rojko, Stašo
Frlež; UM FS
mentorja: Timi Karner, izr.prof.dr. Karl Gotlih; UM
FS
3. mesto (nagrado je podelilo podjetje SIEMENS
d.o.o.)
Sledenje in ocenjevanje 3-D položaja tarč s
stereo kamero na enoti za zasuk in nagib
Tomaž Belcijan, Marko Vačovnik; UL FE
mentor: dr. Andrej Zdešar; UL FE

Vse tri nagrajene prispevke iz študentske sekcije
Zbornika konference AIG'17 objavljamo tudi
v tej številki revije Avtomatika+Elektronika!

Piezoelektrični materiali se kot senzorji, aktuatorji
in pretvorniki mehanskih signalov v električne
veličine in obratno uporabljajo v širokem območju
AVTOMATIKA 154/2017
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ODKRITJE VISOKOTEMPERATURNE KVANTNE SPINSKE
TEKOČINE IN RAZREŠITEV VEČ KOT 40-LETNE SKRIVNOSTI
Informacije: prof. dr. Denis Arčon, Inš tut Jožef Štefan, Odsek za ﬁziko trdne snovi

Ljubljana, 9. avgust 2017 - Sodelavci Instituta »Jožef Stefan« in Fakultete za matematiko in fiziko Univerze
v Ljubljani so odkrili visokotemperaturno kvantno spinsko tekočino v plastovitem kristalu TaS2, s čimer so
razrešili skrivnost magnetnega stanja v tem pomembnem modelskem sistemu, ki je begala raziskovalce že več
kot 40 let. Dosežek je bil objavljen v prestižni reviji Nature Physics.

Martin Klanjšek, Andrej Zorko, Rok Žitko, Jernej Mravlje,
Zvonko Jagličić, Peter Prelovšek, Dragan Mihailovič
in Denis Arčon so ugotovili, da elektronski magnetni
momenti tvorijo novo visokotemperaturno stanje spinske
tekočine. V večini primerov so magnetni momenti
pri dovolj visokih temperaturah povsem neurejeni
(govorimo o t.i. paramagnetih), kar lahko v grobem
primerjamo s plinastim agregatnim stanjem. Če tak
magnetni sistem dovolj pohladimo, potem se magnetni
momenti uredijo – npr. v antiferomagnetno ureditev
– podobno kot se uredijo atomi v kristalu. Magnetna
stanja, ki bi bila analogna tekočemu agregatnemu
stanju, so bila sicer teoretično napovedana, a doslej
v naravi izredno redko opažena pri ekstremno nizkih
temperaturah.
Prvi je spinsko tekočino napovedal Nobelov nagrajenec
P.W. Anderson že pred več kot 40 leti, ko je raziskoval
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nenavadne magnetne lastnosti plastovitih kristalov
TaS2. Skupina slovenskih fizikov na Institutu Jožef
Stefan in na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze
v Ljubljani je odkrila, da se elektronski magnetni
momenti, ki so lokalizirani na Ta zvezdah, ne uredijo
niti pri temperaturi -273.08 oC in da dejansko tvorijo
novo stanje visokotemperaturne kvantne spinske
tekočine. Pri tem stanju je še posebej zanimivo to,
da pri presenetljivo visokih temperaturah (pod -93
oC) kaže kvantno prepletenost na daljavo - z drugimi
besedami, je makroskopsko kvantno stanje, podobno
kot superprevodnost. To odkritje odpira povsem
nove priložnosti za razumevanje tega enigmatičnega
magnetnega stanja in za razvoj novih kvantnih tehnologij.
Dosežek je bil objavljen v prestižni reviji Nature
Physics: http://www.nature.com/nphys/journal/vaop/
ncurrent/full/nphys4212.html?foxtrotcallback=true

Tehnična izobraževanja podjetja Beckhoﬀ Avtoma zacija d.o.o.
Podjetje Beckhoﬀ Avtoma zacija d.o.o. nudi različna izobraževanja za uporabnike Beckhoﬀ opreme. Izobraževanje se izvaja na sedežu
podjetja v Sloveniji (Medvode) ali pa na sedežu ma čnega podjetja Beckhoﬀ GmbH v Nemčiji (Verl), po dogovoru pa tudi pri stranki.
Tehnična izobraževanja ponujajo kupcem možnost, da iz prve roke spoznajo opremo Beckhoﬀ in preizkusijo njeno delovanje.
Izobraževanje je prilagojeno vrs uporabnika (programer, projektant, serviser, itd.)
Za več informacij o izobraževanju ali rezervacijo termina kontak rajte info@beckhoﬀ.si.
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WAGO-I/O-SYSTEM 750
A system for all applications

For eXTReme
environments
eXTReme temperature from
−40°C to +70°C
eXTReme isolation up to 5 kV
impulse
eXTReme vibration up to 5G
acceleration

Compact, flexible and modularity
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IEC 61131-3-programmable

Ex i intrinsically safe modules

500 different I/O modules
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ANSI/ISA 12.12.01, UL508,
shipbuilding, Rostest etc.

Standard I/O and Ex i modules combinable
Supplied different potentials within one node

PROCESNE KOMUNKACIJE

LPWAN IoT OMREŽJE NOVE GENERACIJE
Info: TELOS d.o.o.

Vrsto let so pravi razmah IoT sistemov ovirale tehnične omejitve obstoječih brezžičnih omrežij – velika
potrošnja energije, prekratki dometi, neenotni standardi in predvsem previsoki stroški. Pravi odgovor
na vse te dileme prinaša IoT tehnologija LoRa.

Kaj je LoRA
LoRa je odprt nelicenčni brezžični IoT komunikacijski standard, ki ga je razvilo združenje
LoRa Alliance. Nastal je namensko za vzpostavitev zmogljivih in učinkovitih javnih in
zasebnih LPWAN (Low Power Wide Area Network) IoT omrežij znotraj in zunaj prostorov.
Poleg brezplačne uporabe in minimalnih stroškov za vzpostavitev mrežne infrastrukture, so glavne prednosti
LoRa IoT omrežja izjemen domet, zelo nizka potrošnja energije, popolna varnost, velika mrežna zmogljivost,
odpornost na motnje in podpora za lokacijske storitve.

Glavne prednosti LoRa tehnologije

Velik domet

Ugodna cena

Energetska
učinkovitost

Vsaka posamezna LoRa bazna
postaja, vzpostavi brezžično LPWAN
IoT omrežje v radiju do 16km. To
pomeni, da lahko z enim samim
LoRa prehodom vzpostavimo
lastno komunikacijsko omrežje,
ki pokriva celotno manjše mesto.
Velika prednost je tudi odlično
prodiranje signala znotraj objektov.

Uporaba LoRa omrežja je popolnoma brezplačna, brez naročnine
in plačevanja prenosa podatkov
(SIM free). Postavitev LoRaWAN
omrežja je izredno preprosto in
zahteva minimalno investicijo
v infrastrukturo. Tako prinaša v
svet industrijskega povezovanja
popolnoma nov prebojni poslovni
model.

Protokol LoRa je zgrajen na način, ki
zagotavlja izjemno nizko potrošnjo
energije. Življenjska doba baterij,
ki napajajo senzorje je kar 10 let.
To pomeni da do LoRa senzorjev ni
potrebno pripeljati vira napajanja kot
smo vajeni pri obstoječih brezžičnih
omrežjih (GSM, LTE, WIFi).

Popolna varnost

Dvosmerna
komunikacija

Lokacijske
storitve

V sam protokol LoRa je vgrajena
trikratna AES-128 varnostna
enkripcija podatkov. S tem je
zagotovljena popolna varnost
podatkovnih prenosov med prehodi
in končnimi vozlišči – senzorji in
napravami. Implementirani so zelo
podobni varnostni protokoli, kot
jih uporablja finančna industrija.

LoRa brezpogojno podpira dvosmerno
komunikacijo med LoRa prehodi in
stvarmi, ki se na prehode povezujejo.
Vse naprave lahko iz omrežja
tudi nadzorujemo, upravljamo in
nadgrajujemo. Omrežje je izjemno
zmogljivo in odporno na motnje
iz okolice.

LoRa protokol prek triangulacije
podpira lokacijske storitve tako na
zunanjih površinah kot tudi znotraj
prostorov. Omogoča sledenje brez
uporabe energetsko potratnih
satelitskih tehnologij (GPS, Glonass,
Galileo) in podpira mobilnost.

AVTOMATIKA 154/2017
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LORA IOT OMREŽJE

Popolna varnost
Pametni sistemi povezanih stvari

Shema LoRa IoT omrežja
LoRa bazna postaja vzpostavi brezžično LoRa LPWAN IoT omrežje v radiju 16 km. Prek LoRa omrežja poteka
zanesljiva dvosmerna komunikacija z več tisoč LoRa senzorji in napravami. Vsi podatki se zbirajo v prehodu in
se prek žične WAN ali mobilne (3G oz. 4G/LTE) povezave prenašajo v globalno spletno omrežje. Prek nadzorne
IoT platforme GIoTo nam je na voljo popoln vpogled v delovanje, ter možnost upravljanja in nadzora vseh
naprav in senzorjev na terenu.

LoRa IoT rešitve za različna okolja
Povezane stvari samodejno oddajajo v IoT omrežje velike
količine koristnih podatkov o svojem delovanju in stanju
okolja v katerem se nahajajo. To lahko izkoristimo za
vzpostavitev naprednih pametnih sistemov nadzora
in upravljanja v številnih IoT rešitvah za:
PAMETNA MESTA, KMETIJSTVO, INDUSTRIJO, ENERGETIKO
IN INFRASTRUKTURO, PAMETNE STAVBE, ZDRAVSTVO,
TRGOVINO, VARNOST IN TRANSPORT
IoT ima ogromen potencial rasti, saj se pričakuje,
da bo do leta 2020 povezanim 50 milijard stvari. S
pomočjo LoRa tehnologije bo ta cilj bistveno lažje
dosežen. Sedaj je čas, da se tudi vi pridružite (LoRa)
revoluciji, ki spreminja svet.
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LoRa bazne postaje, senzorji, naprave
in moduli
V podjetju Telos vam na
široko odpirajo vrata v IoT
dobo. Nudijo popoln nabor
vseh potrebnih komponent
za vpeljavo pametnih IoT
rešitev na osnovi LoRa tehnologije. Na voljo so LoRa
bazne postaje prek katerih vzpostavimo IoT omrežje,
velika izbira LoRa naprav in senzorjev za meritve
najrazličnejših dejavnikov in vgradni LoRa moduli.

LoRa IoT rešitve
Povezane stvari samodejno oddajajo v IoT omrežje velike
količine koristnih podatkov o svojem delovanju in stanju
okolja v katerem se nahajajo. To lahko izkoristimo za
vzpostavitev naprednih pametnih sistemov nadzora
in upravljanja v številnih IoT rešitvah.

LoRa za pametna mesta

Vrsto let so pravi razmah IoT sistemov ovirale tehnične
omejitve obstoječih brezžičnih omrežij – velika
potrošnja energije, prekratki dometi, neenotni standardi
in predvsem previsoki stroški. Pravi odgovor na vse
te dileme prinaša IoT tehnologija LoRa.
IoT ima ogromen potencial rasti, saj se pričakuje
da bo do leta 2020 povezanim 50 milijard stvari. S
pomočjo LoRa tehnologije bo ta cilj bistveno lažje
dosežen. Sedaj je čas, da se tudi vi pridružite (LoRa)
revoluciji, ki spreminja svet.

– meritve hrupa in onesnaženosti
– upravljanje z odpadki
– optimizacija ulične razsvetljave, semaforjev in
prometnih tokov
– pametno parkiranje s prepoznavo prostih parkirnih

AVTOMATIKA 154/2017
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mest
– strukturna stabilnost stavb.

LoRa za kmetijstvo

– meritve nivoja polnosti rezervarjev in pretočnosti
cevi
– nadzor nad nameščeno opremo
– zaznavanje izlivov in nivojev različnih plinov in
tekočin.

LoRa za pametne stavbe

– optimizacija zalivanja, gnojenja in škropljenja za
bistveno boljši hektarski donos
– sledenje in spremljanje živine s prepoznavo bolnih
živali
– zaznavanje strupenih plinov v hlevih in kletkah.

LoRa za industrijo

–
–
–
–

analiza kvalitete zraka v objektih (CO/CO2)
merjenje temperature, vlage, hrupa in svetlobe
pogostost uporabe posameznih sob
meritve potrošnja energije.

LoRa za zdravstvo

– optimizacija proizvodnih procesov
– nadzor nad stroški v proizvodni verigi
– spremljanje učinkovitosti strojev in prediktivno
vzdrževanje
– zaznavanje strupenih plinov in dima
– javljanje prisotnosti.

LoRa za energetiko in infrastrukturo

– pametno merjenje električnih, plinskih, vodnih in
drugih števcev

14
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–
–
–
–

spremljanje pacientov in opreme po objektih
zaznavanje padca
SOS tipka
industrijsko spremljanje temperature v medicinskih
hladilnikih.

LoRa za trgovino

– optimizacija delovanja peči za peko kruha
– skrb za dobro počutje kupcev in zaposlenih s

Inteligentna komunikacija
za vse namene.
Full-duplex komunikacija*, ki deluje preko obstojeÿLh brezæiÿnih
omreæij LAN in IP.
*Deluje le ob uporabi opcijskih slušalk za polno delovanje full-duplex.

Bolnišnice

Nakupovalna srediäÿD

Varnostne sluæbe

Industrija / Gradbišÿa

Skladišÿa

Hoteli
Komunikacija v predorih
Veÿ na:
shop.hamtech.eu

Wireless LAN sistem povečuje komunikacijsko pokritost

Status in kratka sporočila

Komunikacija med posamezniki,
skupinami in obmoĀji na širšem podroĀju, kot je npr. hotel, lahko sedaj
poteka neopazno.

Enostaven sistem za namestitev in uporabo

Prostoročna Full-duplex komunikacija

Z opcijsko slušalko, lahko uporabnik IP100H govori in posluša soĀasno,
enako kot telefonski klic. ProstorRĀno delovanje omogoĀa, da lahko
osebje opravlja druge naloge med komunikacijo.

Izgradnja omreæja

Z razporeditvijo dostopnih toĀk po IP omreæju, lahko z IP naprednim
komunikacijskim sistemom komunicirate vse od kleti do zgornjega nadstropja.
IP100H lahko dostopa do najblLæje dostopne toĀke in lahko gostuje med
dostopnimi toĀkami (enaki SSIDji so potrebni za uporabo gostovanja.)

Visoka varnost

BrezæiĀni varnostni protokoli šifrirajo vaše zasebne pogovore.

IP100H/IP100FS lahko pošlje status in kratka podatkovna sporoĀila
drugim uporabnikom.
IP1000C omogoĀa programiranje vseh terminalov terminale preko
brezæiĀnega omreæja. Individualno programiranje preko rDĀXnalniškega
kabla ni potrebno. (Razen zaĀetna nastavitvitev)

Komunikacija med razpršenimi lokacijami

ÿe je IP100H/IP100FS povezan prek internetna VPN, lahko komunicirate
med razpršenimi lokacijami, kot so pisarne ali trgovine v razliĀnih mestih.

PASSION FOR COMMUNICATION

Distribucija
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PROCESNE KOMUNIKACIJE

spremljanjem okoljskih pogojev
– merjenje temperature v hladilnikih

LoRa za transport

LoRa za varnost

– štetje vhodov in prehodov
– zaznavanje odpiranja oken in vrat
– nadzor dostopa in javljanje prisotnosti oseb
– zaznavanje ognja, dima in različnih plinov.

– popoln pregled nad lokacijami pošiljk, paketov in
kontejnerjev
– sledenje vozil
– rešitve za eMobilnost
– samovozeča vozila.

PRIMERI UPORABE
Nekaj primerov zanimivih rešitev, ki jih lahko izvedemo s pomočjo LoRa tehnologije

LoRa Pametne IoT rešitve za Industrijo 4.0

Industrija se nahaja pred novim generacijskim preskokom, industrijo 4.0. Predpogoj za vstop v obdobje četrte
industrijske revolucije je prisotnost namenskega industrijskega IoT omrežja. Prek njega poteka samodejna
komunikacija med nameščenimi stroji, senzorji in napravami. Idealna izbira za takojšnjo vzpostavitev lastnega
brezžičnega IoT omrežje je LPWAN tehnologija LoRa. Poleg brezplačne uporabe so glavne prednosti LoRa omrežja
izjemen domet, zelo nizka potrošnja energije, popolna varnost, velika mrežna zmogljivost in odpornost na motnje.
LoRa prinaša revolucijo v proizvodne procese. S povezovanjem sredstev v celotni industrijski vrednostni verigi,
zagotavlja popolno operativno prepoznavnost, ki omogoča sprejemanje optimalnih odločitev v realnem času.
Tako pridobimo občutno izboljšano raven učinkovitosti in kakovosti, nižje stroške, večjo varnost zaposlenih in
možnost uvajanja novih perspektivnih produktov in storitev.
AVTOMATIKA 154/2017
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LoRa je izjemno prilagodljiva, zato jo lahko uporabimo
v širokem naboru rešitev v sodobnih industrijskih
okoljih. Primeri rešitev so: pameten nadzor strojev,
prediktivno vzdrževanje, spremljanje okoljskih pogojev
in izpustov, sistem za zaznavanje požarov, opozorilni
sistem in kopica avtomatiziranih procesov. Ideje, ki
so pri drugih tehnologijah zaradi visokih stroškov in
tehničnih omejitev neizvedljive, lahko sedaj uresničimo
s pomočjo tehnologije LoRa.

• Nadzorovanje strojev

Prek LoRa omrežja lahko hitro, preprosto in z nizkimi
stroški vzpostavimo sistem pametnega nadzorovanja
strojev. Na stroje, ki jih želimo spremljati, priključimo
namenske LoRa adapterje. Prek njih ti v LoRa omrežje
brezžično pošiljajo podatke o svojem stanju in delovanju.
V primeru napake ali okvare sistem samodejno pošlje
sporočilo do LoRa sledilnikov – pagerjev. V sistem
lahko vključimo večje število pagerjev, način delovanja
se preprosto prilagodi specifičnim organizacijskim
potrebam. Rešitev prinaša občutno večjo učinkovitost
strojev, boljšo kvaliteto proizvodov in manjše količine
odpadnega materiala.

• Prediktivno vzdrževanje

LoRa omrežje omogoča vzpostavitev rešitve prediktivnega
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vzdrževanja strojev. S pomočjo namenskih senzorjev
spremljamo in analiziramo njihovo temperaturo, zvok,
obrate in ostale karakteristike. Tako lahko v naprej
napovemo, kdaj je potrebno opraviti servis in zamenjati
določene komponente. Rešitev izniči možnost kritičnih
okvar, ki imajo za posledico zelo drage zaustavitve
proizvodnje. Obenem občutno podaljša življenjsko
dobo strojev in zniža stroške preventivnih servisov.

• Spremljanje okoljskih pogojev

V industrijskih obratih lahko prek LoRa tehnologije
vzpostavimo zmogljivo brezžično senzorično omrežje.
Prek njega v realnem času neprestano aktivno
spremljamo okoljske pogoje v vseh željenih prostorih,
na zunanjih površinah, v komorah, kontejnerjih, ceveh
itd. V sistem lahko vključimo senzorje za temperaturo,
vlago, CO in CO2, hrup, svetlobo, prisotnost strupenih
plinov itd. Rešitev poskrbi za zdravo in varno delovno
okolje, omogoča spremljanje željenih karakteristik na
nevarnih območjih ter na nedostopnih mestih, recimo
v ceveh. Prek LoRa tehnologije vzpostavimo tudi sistem
za nadzor nad izpusti raznih emisij v okolje.

• Avtomatizirani procesi

S pomočjo LoRa naprav lahko vzpostavimo kopico
avtomatiziranih procesov. Glede na potrebe oblikujemo

PROCESNE KOMUNKACIJE

sosledje logičnih korakov, ki ob doseganju nastavljenih
vrednosti samodejno vključijo/izključijo naprave
(ventili, releji, kontrolerji,.. ).
Primer 1: ko okoljski senzor zazna povišanje temperature
nad nastavljen nivo, sistem pošlje signal LoRa električni
vtičnici, da ta vključi klima napravo in ohladi prostor.
Primer 2: ko senzor zazna izlitje vode, sistem samodejno
zapre LoRa ventil na cevi in tako prepreči nastanek
škode.

natančno locira in ovrednoti požar, kar je ključnega
pomena za pravočasno ukrepanje. Gasilci lahko s
podatki iz LoRa omrežja bistveno hitreje omejijo in
pogasijo požar.

• Zaznavanje požarov
Prek LoRa omrežja lahko vzpostavimu sistem za
zaznavanje požarov. Za to uporabimo baterijsko
napajane LoRa senzorje dima in ognja, ki jih postavimo
po celotnem objektu. V povezavi z ostalimi senzorji
(temperatura, plini) LoRa sistem bistveno hitreje zazna,

OPIS DELOVANJA / KOMPONENTE SISTEMA

• LoRa brezžično IoT omrežje v proizvodnjem podjetju je vzpostavljeno prek LoRa bazne postaje. Nanjo se
povezujejo vsi prisotni LoRa node-i. Je vezni element med IoT svetom in globalnim spletnim omrežjem.
• Nameščenih je kopica raznovrstnih LoRa senzorjev. S senzorji temperature so opremljeni vsi stroji, saj z
njimi aktivno spremljamo njihovo delovanje. Ob preseganju nastavljene vrednosti, ki nakazuje na napako,
AVTOMATIKA 154/2017
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so o tem takoj neposredno obveščeni nadzorniki in vzdrževalci, da lahko urgentno ukrepajo in jo odpravijo. V
industrijski proizvodni hali je strateško razporejenih tudi večje število LoRa okoljskih senzorjev. Uporabljamo
jih za spremljanje temperature in vlage, nivoja CO2 in prisotnosti strupenih plinov. Tako je poskrbljeno za večjo
varnost zaposlenih. Prek LoRa omrežja je prek LoRa senzorjev dima implementiran tudi sistem zaznavanja
požarov.
• S pomočjo LoRa naprav je vzpostavljena kopica avtomatiziranih postopkov in procesov. LoRa pagerji, ki jih
nosijo za pasov nadzorniki in vzdrževalci, zažnejo vibrirati in piskati ob prejetju signala, ki označuje težave
na strojih, požar ali pritisk na LoRa Panic gumb. V kontejnarju znotraj proizvodne hale se hrani material, ki
je izjemno občutljiv na nihanje temperature. V povezavi s podatki iz senzorja temperature, LoRa električna
vtičnica prižiga in izklaplja klimo in tako samodejno skrbi za ohranjanje optimalnega nivoja.
• Platforma GIoTo pošlje ob preseganju nastavljenih vrednosti posameznih elementov alarme vsem željenim
uporabnikom. Obenem prek nje pošiljamo ukaze do naprav in senzorjev. V platformi imamo popoln pregled
nad zgodovino izmerjenih vrednosti. GIoTo je lahko nameščen lokalno ali v oblaku.
•

GioTo - Kjer je doma IoT
IoT platforma GIoTo
Na IoT omrežje lahko povežemo veliko
stvari, a to še ne pomeni, da so te
pametne. Da stvari postanejo resnično
pametne, je potrebno podatke, ki jih
oddajajo v omrežje, inteligentno
analizirati in uporabiti. Tu nastopi
namenska IoT platforma GIoTo.

•
•
•
•
•

na osnovi vzorcev napove dogodke.
Izvoz podatkov v večje število formatov.
Prikaz lokacije povezanih naprav.
Realno časni prikaz delovanja IoT omrežja.
Upravljanje znotraj enovitega Drag&Drop dashboarda.
Uporaba na vseh tipih naprav, tudi tablicah in
pametnih telefonih.

Kako deluje GIoTo?

GIoTo - pametno orodje za upravljanje stvari v IoT
omrežjih
Platforma GIoTo omogoča pregleden prikaz v IoT
omrežju pridobljenih podatkov in meritev, njihovo
analizo ter integracijo v poslovne procese. S platformo
GIoTo pridobite pametno orodje, ki izjemno poenostavi
upravljanje in monetizacijo rešitev v IoT omrežjih.

Nadzorna plošča - Dashboard

Kaj omogoča GIoTo?
• Prikaz podatkov, ki jih v LoRaWAN IoT omrežje
pošiljajo naprave in senzorji -meritve temperature,
vlage, CO/CO2 in številnih drugih kategorij, stanje
baterij v povezanih senzorjih, RSSI, SNR, DevEUI,…
• Celovit in pregleden grafični prikaz pridobljenih
podatkov z različnimi grafi in diagrami.
• Priprava in pošiljanje ukaznih parametrov do
povezanih naprav.
• Napredna analiza in obdelava pridobljenih podatkov.
• Alarmiranje o dogodkih na omrežju in priključenih
napravah
• Preventivno oz. »predictive« alarmiranje, ki lahko
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Upravljanje platforme GIoTo poteka v pregledni spletni
nadzorni plošči – Drag&Drop dashboardu. V njem
spremljamo delovanje sistema in vršimo nadzor nad
stvarmi – napravami in senzorji, ki so v IoT omrežje
povezane. Mogoč je izvoz pridobljenih podatkov v
večje število formatov, prikaz lokacij vseh vključenih
naprav na zemljevidu in alarmiranje o dogodkih na
napravah in omrežju.

75

STROJEGRADNJA

Varnostni moduli za decentralizirane
I/O sisteme

Informacije: ELEKTROSPOJI d.o.o.

Weidmüllerjev u-remote je inovativen modularni IP20 decentralizirani I/O sistem. Pomembne prednosti, ki
direktno naslavljajo uporabnikove potrebe, so plug-in priklop, velika koncentracija priključkov na majhnem
prostoru, odlične tehnične lastnosti ter visoka učinkovitost. Zahvaljujoč vitki modularni zasnovi (širina modula
je le 11.5 mm) in povečani fleksibilnosti konfiguracij so stikalne omare lahko bistveno manjših dimenzij.
Vsak modul je možno zamenjati brez izklopa napajanja in brez prekinitve signalnih vodov.

Integrirana zaščita za ljudi in stroje
Varnostni modul v sistemu u-remote zagotavlja zaščito
ljudi in strojev. Komunikacijski sistem u-remote je del
prihodnosti v avtomatizaciji tovarne. Iz vidika varnosti to
pomeni, da je tudi v primeru zaustavitve v sili še vedno
mogoče priklicati trenutni status sistema – ne glede na
to, kako obsežna je varnostna aplikacija.
Z u-remote sistemom je zagotovljena zanesljiva zaustavitev
stroja, med tem ko senzorji ostajajo aktivni. Po vzdrževalnih
delih lahko sistem takoj ponovno zaženete.
Z u-remote lahko v vaš I/O sistem implementirate tako
distribuirane kot tudi diskretne varnostne rešitve:

22

AVTOMATIKA 154/2017

• Potrebnih je le nekaj varnostnih komponent, zaradi
česar je načrtovanje varnostnega sistema enostavno
in stroškovno učinkovito.
• Manjše zahteve po prostoru.
• Hitrejši ponovni zagon stroja po zaustavitvi v sili.

Več možnosti uporabe varnostnih modulov
Varnostni modul lahko enostavno implementirate v I/O
sistem. Integrirate ga tako, da ga enostavno pritrdite zraven,
standardnih izhodnih modulov. Tako ne potrebujete dragih
varnostnih PLC-jev z varnostnimi izhodi ali dodatnih
varnostnih relejev. Z varno zaustavitvijo izhoda izklopite
aktuatorje selektivno in istočasno ohranjate senzorje
popolnoma aktivne. Tako lahko kadar koli preverite status
stroja in ga hitro ponovno zaženete, ko rešite problem.

VARNOSTNI MODULI
Integrirana varnost brez varnostnega nadzora

• u-remote varnostni modul je unikatna rešitev na trgu
• različne stopnje varnostnih modulov
• varen izklop standardnih izhodnih modulov
Kompleksni varnostni sistemi z uporabo sodobne mrežne
tehnologije

Če razmišljate in delate v omrežju, uporabite u-remote
za povezavo distribuirane varnostne opreme in oblikujte
popolnoma kooperativen varnostni sistem, ki se ga upravlja
s centralnim varnostnim nadzorom. Varnostne u-remote
vhodne in izhodne module je možno idealno integrirati v
decentralizirano arhitekturo in tako selektivno izklapljati
potrebne dele proizvodnje.
• PROFIsafe moduli za PROFIBUS in PROFINET mrežne
sisteme
• Fail Safe over EtherCAT (FSoE) je oblikovan za EtherCAT
• Najmanjša varnostna I/O rešitev – visoka gostota
funkcionalnosti
• Varnostni 4DI-4DO modul kombinira različne varnostne
funkcije na širini le 11.5 mm
• Enostavna konfiguracija sistema zaradi manj različic
varnostnih I/O modulov
Za več informacij o varnostnih modulih za decentralizirane
sisteme kontaktirajte slovenskega zastopnika za Weidmüller,
Elektrospoji d.o.o.

AVTOMATIKA 154/2017
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INDUSTRIJA 4.0

Industrija 4.0 prinaša številne
koristi!
Informacije: TIPTEH d.o.o.

Optimizacija kompleksnih proizvodnih procesov
Industrija 4.0 vam bo omogočila, da boste rešili kompleksne probleme proizvodnih procesov. Proizvodnjo
boste lažje prilagajali spreminjajočemu se povpraševanju, jo prilagodili spremembam oblike produktov
ter omogočili hitrejšo vpeljavo inovacij.
Preobrazba proizvodnje
Skrajšajte proizvodne cikle, dvignite kakovost produktov in povečajte učinkovitost proizvodnje manjših
količin. Industrija 4.0 z deljenjem podatkov o stanju proizvodnje po podjetju, le to preobrazi iz izoliranega,
v povsem integriran poslovni proces.
Oddaljeni dostop in nadzor
Zajeti podatki iz naprav se preko omrežne povezave shranjujejo oblaku. Tako shranjevanje olajša oddaljeni
dostop do povezanih naprav ter dostop do podatkov. Industrija 4.0 tako zagotovi tudi večjo kontrolo nad
delovanjem naprav.
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SISTEMI AVTOMATIZACIJE

Industrija 4.0 in njene tehnologije!
Industrijski Internet Stvari
(angl.: Industrial Internet of Things oziroma IIot) omogoča
avtomatizacijo procesov, s pomočjo katere boste lahko
povezane naprave upravljali oddaljeno. V kombinaciji
z industrijo 4.0 zagotavlja boljše razumevanje
delovanja povezanih naprav in sprejemanje boljših
odločitev. Podatke je mogoče zbirati in analizirati
skoraj v realnem času. Tako boste lahko, v primeru
prevelikih odstopanj, nemudoma ukrepali in preprečili
drage zastoje v delovnih procesih. Koristi bodo vidne
tudi na področju povečane produktivnosti ter višje
kakovost proizvodov.
Industrija 4.0 in njene glavne prednosti!
VEČJA DOSEGLJIVOST STROJEV
• Enostavno spremljanje pogojev delovanja
strojev – tudi preko oddaljenega dostopa,
• lažje vzdrževanje optimalnih razmer strojev in
preprečevanje nepotrebnih izpadov,
• boljši nadzor nad stroji omogoča načrtovanje
vzdrževalnih popravil,
• nadomestne dele naročiti predhodno in tako
preprečiti ustavitev proizvodnje,
• …

VIŠJA KVALITETA PRODUKTOV
• Avtomatizirani procesi zagotavljanja kvalitete
bodo zmanjšali količino neustreznih končnih
produktov,
• konstanten proces zajemanja in procesiranja
podatkov omogočita sledljivost sprememb in
optimizacijo proizvodnih procesov,
• …
UČINKOVITA PROIZVODNJA MANJŠIH KOLIČIN
• Hitrejša prilagoditev proizvodnje s pomočjo
enotnega prenosa novih funkcij na stroje preko
omrežne povezave,
• večja zmogljivost strojev, saj je mogoče zaradi
komunikacije s sistemom optimalno načrtovati
proizvodnjo,
• energijska učinkovitost, zaradi večje izkoriščenosti
strojev in višje kvalitete produktov,
• …

Varnost in svoboda hkrati!
Novi varnostni skener LEUZE ELETRONIC
RSL400 v robotizirano proizvodnjo
prinaša bistvene prednosti.
Ǯ (QDVDPDQDSUDYDODKNRYDUXMHGYH
URERWVNLFHOLFL
Ǯ 9DUXMHPRODKNRREPRÏMHĶGR
razdalje 8,25 m.
Ǯ %UH]ĪLÏQDNRPXQLNDFïD]DSULPHUH
NMHMHVNHQHUQDWHĪNRGRVWRSQLK
mestih.

Vizĳa

Z nami je strojni vid
enostaven!

Avtomatizacĳe

Celovita ponudba opreme in rešitev
za optično kontrolo izdelkov
Ǯ =D]QDYDQMHQDSDNQDL]GHONLK
Ǯ =YLĕHYDQMHNDNRYRVWLL]GHONRY
Ǯ 'YLJSURGXNWLYQRVWL
Ǯ 6OHGOMLYRVWL]GHONRY
Ǯ
9RGHQMHURERWRY
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1000 Ljubljana, Slovenĳa
T: 01 200 51 50
F: 01 200 51 51
S: www.tipteh.si
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Najhitrejši MICRO PLC na svetu
Krmilnik YASKAWA VIPA Controls MICRO PLC
Informacije: TIPTEH d.o.o.

Krmilnik MICRO PLC je najnovejša pridobitev
podjetja YASKAWA VIPA Controls, ki se je pred
nekaj leti pridružilo skupini podjetji Yaskawa
Group. Združenje podjetij je botrovalo k nastanku
zmogljivega, miniaturnega in cenovno atraktivnega
krmilnika MICRO PLC.

Premišljen dizajn
Kot že samo ime – MICRO namiguje, gre za izredno
kompakten krmilnik. V širino meri le 72 mm in je od
podobnih produktov na trgu manjši kar za 50%.
Krmilnik pa je možno še dodatno nadgraditi z do 8
razširitvenimi moduli.

push-in sponk je ožičenje zelo hitro, vsak signal pa je
signaliziran tudi z LED diodo.

Izredna hitrost
A naj vas njegova velikost ne zavede. Krmilnik temelji na
tehnologiji SPEED7, ki omogoča izredno hitro procesiranje.
Zato je primeren tudi za zahtevnejše aplikacije, kot je
precizno pozicioniranje.

Do 8 razširitvenih modulov
Krmilnik ima 30 integriranih digitalnih vhodov/izhodov.
Možno ga je preprosto povezati z do 8 razširitvenimi
moduli ter ga razširiti do 158 signalov. Zaradi snemljivih
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Povezljivost
Krmilnik MICRO PLC vsebuje 2 portno mrežno stikalo za
omrežni dostop, programiranje in komunikacije. Komunicira
lahko preko Ethernet TCP/IP protokolov (Modbus TCP,
Ethernet raw). Krmilnik pa se lahko uporablja tudi kot
PROFIBUS slave enota. Do konec leta 2017 bo na voljo
tudi izvedba s PROFINET podporo.
Lastnosti, ki vas bodo prepričale:
• Neprekosljivo razmerje med kakovostjo in ceno
• Profinet Ready (podpora za Profinet Smart načrtovana
konec leta 2017)
• Možnost programiranja s SPEED7 Studio, SIEMENS
SIMATIC manager in SIEMENS TIA Portal programsko
opremo
• …

MODULI ZA PRIKLOP VARNOSTNIH SENZORJV

Schmersal zbirni modul za varnostne signale
Informacije: TIPTEH d.o.o.

Schmersal je predstavil nov pasivni zbirni modul za varnostne signale, ki je namenjen za priključevanje
in nadaljnjo povezovanje varnostnih naprav na varnostne module ali krmilnike. Z njegovo pomočjo
boste občutno zmanjšali stroške napeljav, saj
omogoča enostaven priklop varnostnih senzorjev
in varnostnih stikal.
Razvili so dva tipa zbirnih modulov – model PFB
in PDM, ki se razlikujeta glede na okoljsko zaščito.

Zbirni modul za varnostne signale PDM
• Vzmetne sponke
• Namenjeni za uporabo v krmilnih omarah
• Nivo zaščite: IP00

Zbirni modul za
varnostne signale PFB
• Vzmetne sponke
• Namenjeni za uporabo v krmilnih omarah
• Nivo zaščite: IP00

Posamično varovanje
Vse priključene varnostne naprave so posamično varovane
z elektronskimi varovalkami z avtomatskim resetom.

Priključitev do 4 vhodov
Na vsak modul lahko priključimo do 4 varnostne senzorje
ali varnostna stikala z zaklepanjem z elektronskimi izhodi
(OSSD), ki omogočajo serijsko vezavo. Konfiguracijo modulov
enostavno nastavljamo preko DIP stikal.

Nadzor
Status vseh priključenih naprav lahko enostavno spremljamo
preko vgrajenih LED diod.

Diagnostika
Oba tipa modulov sta dobavljiva v izvedbi s posamičnimi
diagnostičnimi signali ali s SD (Serial Diagnostic) vodilom.

Želite dodatne informacije?
Izpolnite obrazec na spletni strani www.tipteh.si in
kontaktirali vas bodo v najkrajšem možnem času.
Z veseljem vam bodo svetovali in pomagali izbrati
optimalno rešitev.
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Varnostni skener RSL400 in
Industrija 4.0
Informacije: TIPTEH d.o.o.

Varnostni skener RSL400 podjetja Leuze Eletronic
je večkrat nagrajena varnostna naprava in
ponuja veliko unikatnih rešitev za varnostne
aplikacije v sodobnih industrijskih okoljih. Zaradi
svojih funkcionalnosti je popolna izbira tudi za
Industrijo 4.0.

Nepremagljiv domet in kot delovanja
Prva in najbolj pomembna lastnost je vsekakor domet
skenerja, saj ta je z 8,25m še vedno pred konkurenco.
Še bolj pomembno pa je, da ta domet skener ponuja na
področju širokem 270°.

Možni primeri uporabe varnostnega skenerja

Prilagodljiv, več območni nadzor prostora
Delovanje varnostnega skenerja je mogoče povsem
prilagoditi in nastaviti glede na vsako varnostno aplikacijo
posebej. Navdušeni boste tudi nad funkcijo, ki vam omogoča
4 območno prilagajanje varovanega prostora. Med temi
conami je prva stop cona, preostale tri pa so opozorilne.
Posamezno konfiguracijo teh 4 con proizvajalec Leuze
Electronics imenuje “četvorček” (angl. quad). Varnostni
skener RSL400 pa vam bo omogočil opredelitev kar do 50
“quad-ov”. Mogoče je določiti tudi pare – 1 stop cona in
1 opozorilna cona. V takem primeru pa varnostni skener
dopušča do 100 parov con.
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Varovanje delavcev pred strojem
V kolikor varnostni senzor zazna osebo v:
• področju W3 (opozorilna) – prižig opozorilne luči,
• področju W2 (opozorilna) – upočasnitev delovanja
stroja,
• področju W1 (opozorilna) – umik orodij z obdelovanca,
• področju P1 (zaščitna) – zaustavitev celotnega stroja.
Zaznava okolice v avtonomnih vozilih
Varnostni skener RSL400 - Področje delovanja
Primer delovanja varnostnega senzorja v avtonomnem
vozilu:
• področju W2 (opozorilna) – prižig opozorilne luči,
• področju W1 (opozorilna) – prižig opozorilne sirene,
• področju P2 (zaščitna) – zmanjšanje hitrosti vozila,
• področju P1 (zaščitna) – vklop zavore in ustavljanje
vozila.
.
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Sledenje in ocenjevanje 3D položaja tarč s
stereo kamero na enoti za zasuk in nagib
Tomaž Belcijan, Marko Vačovnik
Mentor: Andrej Zdešar
Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana
tb5588@student.uni-lj.si, mv5765@student.uni-lj.si, andrej.zdesar@fe.uni-lj.si

Tracking and 3D position estimation of targets with a stereo camera on a pan-tilt unit
This paper presents an implementation of vision-based control system for spatial tracking and 3D position estimation of
known targets. The system is comprised of a stereo camera pair mounted on a pan-tilt unit on the top of a four wheeled
mobile robot. For robust detection of special markers a well-known Aruco library is used. Detected targets in both
stereo images are matched and the triangulation approach is used to estimate the target positions in 3D space. For this
purpose the stereo camera calibration was carried out. A visual control of the pan-tilt unit is implemented in a way that
the desired marker remains in the camera field of view. The measured 3D position of the marker in the stereo camera
frame is transformed into the base frame of the mobile robot, during tracking of the markers with the pan-tilt unit.
In order to evaluate the performance of the implemented system several experiments were carried out. The results
confirm that the implemented system can be used for tracking and also online 3D position estimation of special markers
with respect to the base robot frame.
Kratek pregled prispevka
V članku je predstavljena implementacija vodenja na osnovi slike za prostorsko sledenje in ocenjevanje 3D položaja
znanih tarč. Sistem sestavlja stereo kamera, ki je pritrjena na enoto za zasuk in nagib, ki se nahaja na vrhu štiri-kolesnega
mobilnega robota. Za namen robustne detekcije posebnih značk je bila uporabljena knjižnica Aruco. S postopkom
triangulacije smo izvedli ocenjevanje 3D položaja tarč, ki jih zaznavamo na stereo slikah. V ta namen je bila predhodno
izvedena kalibracija stereo kamere. Regulacijo premikanja stereo kamere na enoti za zasuk in nagib smo izvedli tako,
da je želena tarča ves čas v vidnem polju kamere. Izmerjene 3D položaje tarč v koordinatnem sistemu stereo kamere
smo sproti preslikavali v koordinatni sistem mobilnega robota, tudi medtem ko se je premikala enota za zasuk in nagib.
Za namen evalvacije zmogljivosti implementiranega sistema smo izvedli več eksperimentov. Rezultati potrjujejo, da
implementirani sistem lahko uporabimo za sledenje in sprotno ocenjevanje 3D položaja posebnih tarč v koordinatnem
sistemu robota.

1 Uvod
Avtonomni mobilni sistemi se čedalje bolj uveljavljajo ne
le na raziskovalnem področju, temveč tudi kot nepogrešljiv
del tehnoloških in proizvodnih obratov.
Na tem področju že obstaja mnogo različnih rešitev za
problem detekcije in sledenja objektom. Primer rešitve
stereo sledenja tarči je podan v članku [1], kjer so objekt
detektirali na podlagi barve in mu sledili z enoto za zasuk in
nagib. Problem sledenja tarč z mobilnim robotom so rešili
tudi avtorji članka [2], v katerem so podali model za
optimalno sledenje. Rešitev tega problema ima tudi
praktične aplikacije, kot na primer izogibanje oviram [3]
in sledenje ljudem [4].
V tem članku je predstavljena implementacija algoritmov za
detekcijo, prostorsko sledenje in ocenjevanje 3D položaja
poznanih tarč, ki temelji na računalniškem vidu. Sistem
sestavlja par kamer v stereo postavitvi, ki omogočata
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ocenjevanje 3D položaja objektov v prostoru z metodo
triangulacije. Kameri sta pritrjeni na enoto za zasuk in
nagib, ki se nahaja na vrhu štirikolesnega mobilnega robota
Pioneer 3-AT. Njegove mehanizme in podsklope nadzira
in povezuje okolje robotski operacijski sistem ROS (angl.
“Robot Operating System”) [5]. Ta teče na vseh napravah,
ki so povezane v omrežje robota, za njegov strežnik pa je
uporabljena vgradna naprava Raspberry Pi, ki je pritrjena
na robota.
Robot je opremljen tudi z drugimi senzorji, ki omogočajo
zaznavanje ovir in mej prostora. V kombinaciji z odometrijo
in znanim zemljevidom, lahko robota lokaliziramo.
V nadaljevanju so opisane tehnične lastnosti sistema in
naša izbira koordinatnih sistemov ter preslikav med njimi.
Podana je razlaga izvršene kalibracije in njeni rezultati.
Nato sledi opis implementacije algoritmov, izvedenih
eksperimentov in komentar rezultatov.

PROSTORSKO SLEDENJE IN OCENJEVANJE TARČ

2 Predstavitev sistema

Leva kamera C 1

Stereo kamero premikata dva koračna motorja za nastavljanje
orientacije pogleda stereo kamere. Stereo kamera je na
enoto za zasuk in nagib pritrjena tako, da spodnji motor
omogoča spreminjanje odklona, zgornji pa spreminjanje
naklona kamere (slika 1). Na vrhu enote za zasuk in
nagib sta pritrjeni dve Raspberry Pi vgradni napravi. S
strežnikom sta povezani preko ethernet vrat imata s tem
dostop do omrežje ROS. Vsaka od naprav ima priklopljeno
po eno kamero Camera Module v1, ki omogoča zajem slik
z resolucijo do 25921944 slikovnih elementov in zajem
videa s frekvenco 30 Hz v načinu 1080p.
Z
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Slika 2: Diagram preslikav med koordinatnimi sistemi robota,
kamer in enote za zasuk in nagib.

Slika 1: Prikaz položaja stereo kamere na robotu
in prikaz lege koordinatnih sistemov
Definirali smo naslednje koordinatne sisteme (k. s.), ki so
prikazani na sliki 1:
• k. s. robota R, ki se nahaja na tleh na sredini robota,
• k. s. dna enote za zasuk in nagib S,
• k. s. vrha zasuka U,
• k. s. vrha nagiba V, ki predstavlja vrh enote za zasuk in
nagib,
• k. s. leve kamere C1,
• k. s. desne kamere C2 in
• k. s. stereo kamere C, ki sovpada s k. s. desne kamere.
Preslikave med koordinatnimi sistemi, ki so grafično
predstavljene na diagramu na sliki 2, so določene z
enačbami (1) do (6).
Statično transformacijo med koordinatnima sistemoma
robota in dnom enote za zasuk in nagib opisuje enačba:
,

(3)

(4)

Z oznako Rota() smo označili rotacijsko matriko okoli osi
a za kot  (v radianih).
V (5) in (6) sta podani še statični preslikavi med levo in
desno kamero glede na vrh enote za zasuk in nagib.

(1)
(5)

kjer je I enotska matrika.
Koordinatni sistemi S, U in V imajo isto prijemališče, in
sicer v presečišču osi zasuka in nagiba:
,

(2)

kjer je 0 ničelni vektor. Orientaciji koordinatnih sistemov
U in V, ki sta odvisna od stanja enote za zasuk in nagib,
opisujeta enačbi (3) in (4), pri čemer je  kot zasuka in 
kot nagiba.

(6)

2 Kalibracija stereo kamere
Za določanje 3D koordinat izbranega objekta v prostoru na
podlagi para stereo slik objekta s postopkom triangulacije
mora biti stereo sistem kalibriran. Preslikavo iz 3D
koordinatnega sistema kamere C v 2D koordinatni sistem
AVTOMATIKA 154/2017
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4 Opis programskih algoritmov

slike P opišemo s perspektivično projekcijo:
(7)
V (7) sta xP in yP slikovni koordinati, zapisani v homogenem
vektorju pP; v pC pa so prostorske koordinate xC , yC in zC v
koordinatnem sistemu kamere. Matrika
vsebuje notranje
parametre kamere: fx in fy sta goriščni razdalji v enotah
slikovnih elementov, cx in cy podajata središče optične osi
na sliki. Pri stereo kameri imamo dve običajni kameri, ki ju
lahko opišemo z (načeloma različnima) perspektivičnima
in
- postavitev
te kamer v stereo
transformacijama
paru pa opišemo z rotacijsko matriko
in translacijskim
vektorjem :

(8)
Kordinatni sistem stereo kamere C smo postavili v koordinatni
sistem desne kamere C2.
Kalibracijske parametre za obe kameri dobimo s postopkom
kalibracije stereo kamere. Izvedli smo jo s pomočjo Matlab
aplikacije Stereo Camera Calibrator, ki vrši kalibracijo iz
slik z razli čnimi postavitvami črno-bele šahovnice glede
na stereo kamero. Slike je potrebno pridobiti z obeh kamer
hkrati, pri čemer je potrebno paziti, da je na vseh slikah
vidna celotna šahovnica. Pri kalibraciji načeloma velja, da z
več slikami razli čnih orientacij in oddaljenosti pridobimo
boljše rezultate.
V enačbah (9), (10) in (11) so prikazani rezultati kalibracije
stereo kamere. Iz parametrov je razvidno kako je leva
kamera izmaknjena glede na desno, pri čemer so vrednosti
v vektorju
podane v centimetrih. Rotacijska matrika
je zelo podobna enotski matriki, saj sta kameri postavljeni
vzporedno.
(9)

(10)

(11)

Nalogo je mogoče rešiti na več različnih načinov, zato je
bilo v začetku potrebno skrbno načrtovanje programov,
kje se bodo izvajali in kako se bodo povezovali med seboj.
4.1 Robotski operacijski sistem ROS
ROS ni dejanski operacijski sistem, ampak programsko
ogrodje, ki omogoča povezovanje, komunikacijo med
računalniki in upravljanje različnih naprav. Programi, ki se
vršijo v okolju ROS se imenujejo vozlišča (angl. “node”).
Slednja lahko objavljajo ali berejo sporočila iz različnih tem
(angl. “topic”). Sporočila so različnih tipov, ki se uporabljajo
za različne namene, npr. Vector3 za tri dimenzionalni vektor
ali Twist za linearno in kotno hitrost. Tako lahko, na primer,
program bere sporočila senzorjev, določa lokacijo robota
in jo objavlja pod določeno temo. Za časovno usklajeno
komunikacijo morajo imeti vse naprave, ki so povezane v
omrežje, sinhronizirane ure.
Pri robotskih sistemih imamo pogosto več različnih
podsistemov od katerih ima vsak svoj koordinatni sistem.
Definicije slednjih in transformacije med njimi lahko shranimo
v ROS. Ta nam tako omogoča, da vsak podsistem deluje v
svojem koordinatnem sistemu, pri sprejemanju podatkov
iz drugih k. s. pa transformacije opravi ROS.
4.2 Krajevna porazdelitev procesov
Odločili smo se, da je najbolje, da manj zahtevne procese,
kot je upravljanje kamere, izvajamo na vgradnih sistemih
Raspberry Pi, bolj zahtevne naloge pa izvajamo na
močnejšem lokalnem računalniku. S tem smo dosegli višjo
hitrost osveževanja slik in večjo resolucijo. Porazdelitev
procesov in niti ter njihove medsebojne komunikacije
ter komunikacije sistema z ROS-om so prikazni na sliki 3.
Kameram pripadajoči vgradni napravi sta torej zadolženi
le za zajem slik ter za prenos le-teh preko UDP-protokola
z uporabo orodja GStreamer [6]. Stacionarni računalnik
(priključen na isto lokalno omrežje) nato sprejema slike
z obeh kamer, opravlja vso obdelavo slik in triangulacijo
točk ter v okolje ROS posreduje ukaze za premik enote za
nagib in zasuk z namenom sledenja najbližji tarči. Proces,
ki teče na računalniku je več-nitni, pri čemer je sočasni
dostop naslovnega prostora (uporabljenega s strani večih
niti) onemogo čen z uporabo IPC-semaforjev [7]. Zaradi
več-nitnosti proces deluje na več jedrih in je lahko zaradi
tega hitrejši. V našem programu se znotraj niti vršijo večji
smiselno ločeni segmenti (slika 3 na naslednji strani). Tako
lahko nit, ki išče značke, začne iskati značke na naslednji
sliki takoj, ko je le-ta na voljo in ne čaka, da se celoten
proces za trenutno sliko izvede do konca.
4.3 Zajem in prenos videa
Na vsaki od naprav Raspberry Pi, na katero je priključena ena
od kamer, teče program raspivid. Slednji je konfiguriran
tako, da na svoj izhod pošilja slike velikosti 950540 slikovnih
elementov s hitrostjo 30 slik na sekundo. Ker so kamere
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5000

RPi1
zajem videa

prenos videa

UDP:
5001

RPi2
zajem videa

prenos videa

Računalnik
prejem videa/
branje slike

prejem videa/
branje slike

detekcija
značk

detekcija
značk

iskanje
iskanje
najbližje točke
ujemajočih se
in regulacija
značk in
enote za
triangulacija
zasuk in
3D točk
nagib

ROS

Slika 3: Prikaz strukture in porazdelitve posameznih procesov oz. niti.
na samem robotu zaradi lažje pritrditve rotirane za 180°,
je potrebno tudi sliko, ki se prenaša, obrniti za enak kot.
Tudi to opravi program raspivid. V terminalskem oknu je
standardni izhod procesa raspivid preko cevi preusmirjen
v proces GStreamer, ki sličice pripravi za video prenos, tako
da jih ustrezno kompresira ter pošilja preko UDP-protokola
na IP-naslov stacionarnega računalnika. Vgradni napravi,
ki skrbita za zajem, opravljata torej povsem enako delo,
zato je tudi njun zagon preko ukazne vrstice enak z razliko
v vratih, na katera pošiljata UDP-paketke.
4.4 Prejem videa in detekcija ter določanje 3D koordinat
značk
Vse nadaljnje naloge se izvajajo v okviru večnitnega
glavnega programa na lokalnem računalniku. Video se
sprejema z uporabo knjižnice GStreamer za vsak video
prenos posebej. GStreamer skrbi za stalno sprejemanje in
dekodiranje video prenosa, pri čemer naš program v vsaki
iteraciji preveri, če je za posamezno kamero na voljo nova
slika. Ko zazna, da sta na voljo novi sliki za obe kameri, ju
zapiše v ustrezen objekt cv::Mat iz knjižnice OpenCV [8].
Slike zapišemo v BGRformatu zaradi zahtev Aruco detektorja.
Slednjega uporabimo na obeh slikah in dobimo koordinate
ogljišč zaznanih značk. Le-te izrišemo na trenutni sliki in
jih prikažemo vsako v svojem oknu.

ter seznam točk središč Aruco značk. Funkcija nam iz
predoločenega sistema dveh enačb (8), za isti vektor pC2
izračuna prostorske koordinate vseh podanih točk. Funkcija
interno uporablja metodo direktne linearne transformacije
(DLT), kot je opisano v [9].
4.5 Določanje najbližje značke in sledenje
Po triangulaciji imamo v programu seznam vseh detektiranih
parov značk oz. središč njihovih koordinat. Najbližja značka je
tista, ki ima najmanjšo Evklidsko razdaljo od koordinatnega
izhodišča. Zavedali smo se, da lahko pride do problema v
primeru detekcije več tarč na podobni najmajši razdalji.
V takem primeru bi se, zaradi šuma detekcije in iz drugih
virov, najbližja tarča spreminjala hitro med vsemi na isti
razdalji. To bi povzro čilo neželeno hitro obračanje enote za
zasuk in nagib od ene tarče k drugi. Ta problem je omiljen
s povprečenjem najbližje tarče. Program izbere za sledenje
le tisto značko, ki je v zadnjih tridesetih detekcijah bila
največkrat zaznana kot najbližja. Če tarčo v tem intervalu
zgubi ali zamenja, to na sledenje ne bo imelo vpliva.
Sledenje smo implementirali z enostavnim proporcionalnim
regulatorjem. Za želeno stanje smo si izbrali center desne
slike in regulirali odstopanja v x in y smeri posebej. Enoto
za zasuk in nagib smo lahko obračali le z ukazi za želeno
kotno hitrost.

Primer detektiranih značk je prikazan na sliki 4. Preden
program nadaljuje z izračunom prostorskih koordinat mora
sestaviti seznam s središči le tistih značk, ki so zaznane na
obeh trenutno aktualnih slikah.

(12)

(13)

Slika 4: Detektirane in označene Aruco značke z
različnimi vzorci.
Točke v prostoru se na slikovno ravnino posamezne kamere
preslikajo po enačbi (7). Pri računanju 3D koordinat značk
uporabimo funkcijo triangulatePoints iz knjižnice OpenCV,
kateri podamo kalibracijski matriki leve in desne kamere

V enačbi (12) sta izračunana pogreška kot razlika med
centrom slike (x0;y0) in koordinato značke (xm;ym). Enačbi
(13) pa določata kotni hitrosti za zasuk in nagib smeri
preko proporcionalnih členov k in k. Problem šuma lahko
povzroči neželene oscilacije okoli stacionarne točke. V ta
namen je dodan prag za regulator. Č e je absolutna vrednost
odstopanja dovolj majhna, se kotna hitrost nastavi na 0 (za
vsako smer posebej).
Izračunani hitrosti nato sestavimo v ROS sporo čilo tipa
geometry_msgs/Twist, ki je namenjeno za podajanje kotnih
in linearnih hitrosti. S pomočjo ROS knjižnice program ta
AVTOMATIKA 154/2017
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sporočila objavlja v temo, iz katere enota za zasuk in nagib
bere ukaze in jih izvršuje.

4 Rezultati
Za preverjanje zmogljivosti implementiranega sistema smo
izvedli dva eksperimenta.
Najprej smo na zelo enostaven način preverili pravilnost
določanja oddaljenosti tarče od kamere. Tarčo smo postavili
na tri z merilnim trakom izmerjene razdalje od kamere in
preverili kolikšna je oddaljenost določena s triangulacijo.
Meritve so zapisane v tabeli 1. Iz podatkov v tabeli 1 je
razvidno, da se izmerjene in ocenjene vrednosti razlikujejo za
manj kot 10cm. Slika 5 prikazuje graf razlike med meritvami
in ocenami v odvisnosti od izmerjenih oddaljenosti.
Opazili smo, da je absolutna napaka linearno odvisna od
oddaljenosti. Iz tega smo ocenili, da je smiselno območje
uporabe približno do dveh metrov od kamere.

so koordinatni sistemi med seboj ortogonalni. Iz slike 6
je tudi razvidno, da varianca ocenjenega položaja tarče z
oddaljenostjo narašča, tako kot pri prvem poskusu.
Za preverjanje delovanja regulatorja smo izrisali časovni
potek položaja tarče v koordinatnem sistemu kamere (slika
7). Signala xC in yC sta blizu vrednosti nič v celotnem
trajanju poskusa. Razlog za to je regulator, ki poskuša
tarčo postaviti v sredino slike desne kamere. Regulator
minimizira pogrešek odmika središča značke od središča
slike, kar je običajno skoraj enako zahtevi, da je tarča na
optični osi kamere. Ker smo v eksperimentu premikali tarčo
le v vodoravni ravnini je signal yC praktično stacionaren.

Tabela 1: Ocenjene razdalje tarče od kamere s triangulacijo.
Razdalja [cm]

Ocenjena razdalja [cm]

56,5

55,2

110

107,2

152

148,6
Slika 6: Prikaz ocenjene trajektorije tarče v koordinatnem
sistemu robota R. Prekinjena črta predstavlja dejansko pot
značke po prostoru, neprekinjena črta pa pot določeno s
triangulacijo.

Slika 5: Odvisnost absolutne napake med izmerjeno in
ocenjeno oddaljenostjo tarče od kamere v odvisnosti od
izmerjene oddaljenosti.
Pri naslednjem poskusu smo preizkusili regulator za sledenje
znački in preverili točnost ocenjevanja položaja značke v
koordinatnem sistemu robota. Izvedli smo ga tako, da smo
premikali tarčo po prostoru, tako kot je vidno na sliki 6,
medtem ko je bil robot pri miru. Med eksperimentom smo
posneli časovne signale položaja tarče, kota ter hitrosti
zasuka in nagiba kamere. Značko smo premaknili za približno
1,8m v smeri osi yR, nato za 1,2m v smeri osi xR in spet za
1,8m v obratni smeri osi yR. Dejanska in ocenjena pot se
nekoliko razlikujeta med seboj. Do teh odstopanj je prišlo
zaradi napak pri triangulaciji in napak pri preslikavi iz
koordinatnega sistema kamere v koordinatni sistem robota.
Preslikave med koordinatnimi sistemi R in S, V in C1 ter
V in C2 smo namreč določili ročno in ob predpostavki da
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Slika 7: Koordinate značke v odvisnosti od časa v
koordinatnem sistemu kamere.
Izhod regulatorja sta vrednosti kotnih hitrosti zasuka
in nagiba stereo sistema. Slika 8 vsebuje graf teh dveh
hitrosti v odvisnosti od časa. Signal unagib se spreminja
minimalno, saj je bila tarča ves čas na enaki višini glede na
robota. Signal za hitrost zasuka uzasuk je v določenih delih
nezvezen, kar je posledica dejstva, da sistem za obdelavo
slik pri določenih zahtevnih pogojih ni zaznal značke na
sliki. Ker smo tarčo premikali v levo, glede na robota, je
uzasuk pozitiven vse do približno tridesete sekunde, ko smo
začeli tarčo premikati v desno.

PROSTORSKO SLEDENJE IN OCENJEVANJE TARČ

Družba za projektiranje in izdelavo strojev, d.o.o.
Kalce 30 b, SI-1370 Logatec
T: 01 750 85 10, F: 01 750 85 29
E: ps-log@ps-log.si, W: www.ps-log.si

Slika 7: Koordinate značke v odvisnosti od časa v koordinatnem sistemu kamere
Grafa na sliki 9 prikazujeta kota zasuka  in naklona  v odvisnosti od časa. Ker
se višina tarče ni spreminjala je naklon konstanten, kot zasuka pa se spreminja
razmeroma gladko. Na podlagi teh dveh signalov smo lahko sproti ocenjevali
položaj značke ne le v koordinatnem sistemu stereo kamere, temveč tudi v
koordinatnem sistemu robota.

5 Zaključek
V tem članku smo podali pregled načrtovanja in izvedbe rešitve za sledenje
tarčam (označenimi z Aruco značkami) s stereo kamero na enoti za zasuk in
nagib. Problem smo razdelili na podnaloge:

Izvajamo:
- konstrukcije in izvedbe specialnih strojev
- predelave strojev
- regulacije vrtenja motorjev
- krmiljenje strojev
- tehnično podporo in servis
Dobavljamo:
- servo pogone
- frekvenčne in vektorske regulatorje
- mehke zagone
- merilne sisteme s prikazovalniki
- pozicijske krmilnike
- planetne reduktorje in sklopke
- svetlobne zavese in varnostne module
- visokoturne motorje
Zastopamo:
- EMERSON - Contol Techniques
- Trio Motion Technology
- ELGO Electronics
- ReeR
- Motor Power Company
- Ringfeder - GERWAH
- Tecnoingranaggi Riduttori
- Fairford Electronics
- Giordano Colombo
- Motrona
- B&R

Slika 7: Koordinate značke v odvisnosti od časa v koordinatnem sistemu kamere
kalibracija stereo kamere; zajem in prenos slik z obeh kamer; detekcija Aruco
značk; triangulacija značk; izbira značke in sledenje znački. Te naloge smo
rešili z več programskimi moduli, ki smo jih razdelili med lokalni računalnik
in dva Raspberry Pi sistema in s tem dosegli hitrost obdelave posnetka 30Hz.
Rešitev je bila implementirana v programskem jeziku C++.
Z enostavnim proporcionalnim regulatorjem smo dosegli zadovoljivo sledenje.
Položaji značke velikosti 10 cm so bile dobro ocenjeni do oddaljenosti dveh
metrov. Možnosti za izboljšavo je precej: izbira naprednejšega regulatorja ali
uporaba Kalmanovega filtra za napovedovanje premikov tarč v zaporedju slik.
Če se mobilni sistem zna lokalizirati v prostoru (npr. na podlagi laserskega
merilnika razdalj), je implementirani sistem moč uporabiti tudi za vpisovanje

AC odprtozančni regulator

Unidrive M100
- Za moči od 0,25kW do 7,5kW
- Potenciometer na regulatorju (opcija)
- Vgrajen RFI filter in zaviralni modul
- LED prikazovalnik
- Možnost montaže na DIN letev
- IP 21 stopnja zaščite
- Enostavna vgradnja, priključitev in zagon
- Na zalogi

Prihodnost je v naših rokah
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zaznanih značk v zemljevid prostora.
Zemljevid obogaten z zaznanimi
značkami bi nato lahko uporabili za
pametno vodenje robota po prostoru,
med njegovim gibanjem pa še iskali
nove značke v vidni okolici. Sicer pa
je možnost tudi direktne uporabe
izvedenega sistema za lokalizacijo
in tudi gradnjo zemljevida okolja,
če se v okolju nahaja več značk na
statičnih mestih.
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Development of autonomous vehicle using LIDAR sensors
The main goal of the economy is to maximize the profit. In order to achieve
this goal, companies are trying to optimize the transport of materials in
between machines. Each machine has its own working cycle and it is hard
to optimize the transportation of materials during the production process.
The use of autonomous vehicles in transport is rapidly gaining on popularity.
Modern mechatronic components and autonomous vehicles can be used
together to be combined into an intelligent system for handling the material
transport inside a production plant.
To overcome the written requirements an autonomous vehicle with LIDAR
sensor has been developed. It has a powerful control unit, LIDAR sensor and
a communication unit. All systems combined together work synchronous
and the vehicle is adaptable for diﬀerent industrial environments and
applications. In order to increase vehicles manipulability mecanum wheels
are used. As a result of the project a prototype vehicle has been developed.

Kratek pregled prispevka
V današnjem svetu industrije vsa podjetja strmijo k popolni rentabilnosti
strojev, saj le s tem zagotovijo velik ekonomsko izkoristek. Za doseganje
teh ciljev je ključnega pomena tudi hitra strega materiala do obdelovalnih
celic. V ta namen uporabljamo inteligentne logistične sisteme za dostavo
materiala. Sodobni mehatronski sistemi omogočajo tvorbo inteligentnih
naprav. Skupek naprav lahko tvori velik logistični sistem dostave materiala
po posameznem podjetju.
V ta namen smo se odločili razviti inteligentno avtonomno vozilo opremljeno
z LIDAR senzoriko, zmogljivo logično krmilno enoto in enoto za komunikacijo s
centralnim sistemom. Vse te enote skupaj v sinhronem delovanju omogočajo
prilagajanje različnim industrijskim okoljem. Za omogočanje večje okretnosti
in s tem večje fleksibilnosti gibanja po prostoru so na vozilo nameščena
»mecanum« kolesa. Končen rezultat projekta je izdelano prototipno vozilo,
ki izpolnjuje zadane cilje.

1 Uvod
Trenutni trend industrije 4.0 [1] je integracija posameznih komponent v
skupen avtonomni sistem, kjer pa je bistvena sledljivost izdelkom. Med

36

AVTOMATIKA 154/2017

RAZVOJ AVTONOMNEGA VOZILA

posameznimi segmenti znotraj industrije obdelovanci
potuje tako po tekočih trakovih, kot tudi s pomočjo
mobilnih platform. Le te niso več omejene na sledenje
določenim potem, kot je npr. rumeni črti, temveč
postajajo čedalje bolj avtonomne.
Pod avtonomnostjo razumemo sposobnost platforme za
prepoznavanje svoje lokacije znotraj prostora, izogibanja
oviram in optimiranja poti od ene lokacije do druge.
Zaradi sledljivosti izdelka je potrebna ozaveščenost
platforme o prisotnosti določenega komada. Z razvojem
avtonomnega vozila želimo doseči integriranost
posameznih komponent v skupen avtonomni sistem,
pri čemer se trenutno osredotočamo na avtonomnost
vozila v določenem okolju. Pri tem so bili uporabljeni
laserski LIDAR sistemi za razpoznavanje okolja in
kreiranje virtualnega sveta. Ker pa bo vozilo namenjeno
tudi tekmovanju na RoboCup [2] prvenstvih, je vozilo
omejeno na dimenzije po njihovih zahtevah.

2 Načrtovanje
Pri načrtovanju konstrukcije je bilo potrebno upoštevati
tudi priporočila RoboCup [2] tekmovanja, saj bo vozilo
namenjeno tudi tekmovanju.

2.1 Konstrukcija
Konstrukcija je oblikovana tako, da ima gibljivo predno
os s čimer omogoča enakomerno naleganje vseh koles.
Če kolesa ne nalegajo pravilno, posledično tudi gibanje
ni popolno, kar lahko povzroči velike težave pri vodenju

Slika 1: CAD zasnova avtonomnega vozila.

vozila. Prav tako je potrebno upoštevati tudi simetričnost
vozila, saj so na vozilu uporabljena mecanum [3] kolesa.
Mecanum kolesa omogočajo pomikanje vozila v vseh
smereh na podlagi izbire kombinacij smeri vrtenja. Zato
je smiselno, da je os rotacije na sredini konstrukcije. Za

V O D I L N I S L O V E N S K I P R O I Z VA J A L E C
INDUSTRIJSKE SENZORIKE

Proizvodnji program:
- induktivni senzorji
- kapacitivni senzorji

- REED senzorji

- temperaturna tipala

- elektronski sklopi in krmilniki

Distribucijski program:
- ŽƉƚŝēŶŝƐŝƐƚĞŵŝǌĂĚǀŝŐĂůĂ
- ŽƉƚŝēŶŝƐŝƐƚĞŵŝǌĂ
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prepoznavanje sta bila na voljo dva laserska LIDAR senzorja,
ki sta sposojena s strani podjetja PEPPERL+FUCHS [4].
Pri tem je bila ključna izbira pravilne lokacije senzorjev
za zajem čim širše okolice, saj s tem zagotovimo hitrejše
zajemanje okolice in boljšo odzivnost na dinamične
ovire. Slika 1 prikazuje CAD zasnovo vozila.

UNO [10]. Ta jih nato preko UDP [19] posreduje cRIO [8]
krmilniku. Beckhoﬀ krmilnik [6] na podlagi pridobljenih
podatkov iz krmilnika cRIO, preko EtherCAT protokola,
pošilja ukaze kartici za vodenje koračnih motorjev.
Centralni nadzor nad vozilom tako upravlja krmilnik
cRIO [8].

2.2 Uporabljene komponente

4 Vodenje

Za pogon mecanum [3] koles so bili uporabljeni štirje
koračni motorji AS 1060 [5] proizvajalca Beckhoﬀ. Za
popolno kontrolo koračnih motorjev je bil uporabljen
industrijski krmilnik Beckhoﬀ CX 9020 [6]. Zajem okolice
omogočata dva LIDAR senzorja P&F R 2000 UHD [7]
podjejta Pepper+Fuchs. Industrijski krmilnik cRIO 9024
podjetja National Instrument [8] omogoča zajemanje ter
hitro obdelavo podatkov s senzorjev in vodenje vozila
po prostoru. Z uporabo MPU 6050 [9] žiroskopa, se vozilo
orientira po prostoru. S pomočjo žiroskopa pridobivamo
podatek o zasuku vozila. Podatki pridobljeni iz žiroskopa
se filtrirajo in obdelajo na razvojni ploščici Arduino UNO
[10]. Za komunikacijo med posameznimi komponentami
skrbi industrijsko stikalo »switch« CU 2008 [11] podjetja
Beckhoﬀ. Za komunikacijo s prenosnim računalnikom
skrbi brezžični internetni modul NI WAP-3711 [12]
podjetja National Instrument. Dva napajalna modula NI
PS-15 [13] podjejta National Instrument pa skrbita za
nemoteno napajanje posameznih komponent.

Vozilo lahko vodimo na dva načina. Vodimo ga lahko
z ročnim ali avtonomnim načinom. Pri ročnem načinu
vodenja neposredno vplivamo na motorje, pri avtonomnem
režimu pa motorje regulira algoritem. V obeh primerih
pa je potrebna regulacija motorjev, ki zagotavlja izvedbo
željene smeri gibanja.
4.1 Regulacija motorjev
Mecanum kolesa omogočajo gibanje vozila v vseh
šestih [20] smereh. Ker je pomik vozila v posamezni
smeri odvisen od kombinacije vrtenja motorjev, je
potrebno ustrezno regulirati vklope motorjev. Vozilo
se lahko vozi po različnih podlagah zato se koeficient
trenja med kolesom in podlago spreminja. V ta namen je
potrebno regulirati navor na motorjih. Navor reguliramo
s spreminjanem naklona premice pospeška. Slika 2
prikazuje različne naklone pospeškov glede na različne
koeficiente trenja.

3 Povezljivost naprav
Sodobna industrija 4.0 temelji na hierarhičnem modelu
povezovanja naprav, kjer s centralnim računalnikom
preverjamo in nadziramo vsako napravo v sistemu. S
hierarhičnim pristopom dosežemo nadzor nad več
vozili hkrati s pomočjo centralnega računalnika. V ta
namen ima vozilo brezžični vmesnik [11] preko katerega
komunicira s centralnim računalnikom, v tem primeru je
to prenosni računalnik. Z uporabo TCP/IP [14] protokola
je komunikacija zanesljiva in stabilna.

4.2 Ročno vodenje

Zaradi velikega števila naprav različnih proizvajalcev,
so naprave med sabo povezane z internetnim stikalom
[10]. Na podlagi MAC [15] naslovov posameznih naprav
ima vsaka naprava preko DHCP [16] protokola dodeljen
svoj IP naslov. LIDAR senzorja [7] pošiljata podatke
industrijskemu krmilniku cRIO [8] preko TCP/IP [14]
protokola. Za vzpostavitev komunikacije, pa je potrebna
HTTP [17] prošnja za odprtje komunikacijskega kanala.
Triosni žiroskop MPU [9] uporablja I2C [18] protokol
za izmenjavo podatkov z razvojno ploščico Arduino

Vozilo ročno upravljamo s kontrolerjem, ki je v osnovi
namenjen igralni konzoli. Ta posreduje podatke preko
centralnega računalnika v cRIO [8] na vozilu. Le ta podatke
primerno obdela in jih posreduje krmilniku Beckhoﬀ
[6] za vodenje motorjev. Namen ročnega upravljanja je
premik vozila v začetno lokacijo za proces mapiranja.
Vozilo med mapiranjem upravljamo ročno, saj je takrat
okolica vozila še neznana (nepredvidljiva). Ročna vožnja
vozila se uporablja tudi v primeru napake pri avtonomni
vožnji (izguba položaja, zagozditev).
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Slika 2: Prikaz različnih naklonov pospeška motorjev
glede na koeficient trenja podlage.

RAZVOJ AVTONOMNEGA VOZILA

4.3 Mapiranje okolice
Preden se lahko vozilo avtonomno premika po prostoru,
je potrebno natančno določiti mapo okolice z vsemi
ovirami. S pomočjo LIDAR senzorjev pridobimo
podatke o okolici vozila v polarnih koordinatah, ki
jih v programskem paketu LabView [21] pretvorimo
v kartezični koordinatni sistem. Ker je uporabljeni
senzor namenjen zgolj varnostnim aplikacijam in ni
tako natančen, podatki o dolžini nihajo, kar v trenutni
aplikaciji ni zaželeno. Za odpravljanje šuma podatkov
je potrebno podatke filtrirati. Filter je izveden tako, da
zajema določeno število zaporednih podatkov, ki jih nato
povpreči, s tem se poveča natančnost zaznave okolice in
zmanjša šum senzorja. Na podlagi trenutne in prejšnje
slike okolice in znane smeri vožnje se določi trenutni
premik vozila v mapi.
Če pomike seštevamo dobimo globalni premik vozila
od koordinatnega izhodišča. S pomočjo globalnih
koordinat, ki predstavljajo referenco, lahko vstavljamo
lokalne slike okolice v globalno mapo. Pri rotaciji vozila
se uporablja podatek o rotaciji iz žiroskopa MPU [9]. Z
upoštevanjem rotacije je potrebno lokalno sliko
rotirati za izmerjeni kot in jo priključiti v globalno
mapo. Globalna mapa je interpretirana kot matrika v
katero program zapisuje vrednosti 0 in 1. Pri čemer 0

predstavlja prosto mesto, število 1 pa mesto kjer se
nahaja ovira. Z večanjem velikosti matrike glede na
trenutni prostor, lahko povečamo natančnost zaznave
prostora. Postopek mapiranja deluje na principu
»occupancy grid« [22] algoritma. Slika 3 prikazuje
kreiran virtualni prostor.

Slika 3: Prikaz kreiranega virtualnega prostora.
4.4 Avtonomno vodenje
Pogoj za avtonomno vodenje vozila je v naprej znana
okolica, po kateri se bo vozilo gibalo. V virtualni mapi
najprej s pomočjo ASTAR [23] algoritma generiramo
AVTOMATIKA 154/2017
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željen potek trajektorije. Algoritem deluje tako, da
v vsakem polju matrike v okolici trenutne pozicije
izračuna najbližjo pod do željenega cilja glede na ovire
v okolici. Nato se premaknemo v to polje in postopek
ponovimo. Postopek ponavljamo tako dolgo, dokler ne
dosežemo željenega položaja. S tem je kreirana želena
pot do cilja. Slika 4 prikazuje princip delovanja ASTAR
[23] algoritma.

5 Zaključek
Avtonomna vozila bodo v prihodnosti zelo pogosta,
saj jih lahko z uvedbo industrije 4.0 pričakujemo v
večini podjetij. Izdelano vozilo še zdaleč ni končano
in se bo postopoma še razvijalo. Nadomestiti želimo
ročno mapiranje z avtonomnim ter povečati natančnost
in hitrost gibanja vozila. V prihodnosti imamo namen
vozilo opremiti še z robotsko roko, ki bi njeno
funkcionalnost še povečala. Seveda ne smemo pozabiti
na sponzorje in donatorje. Zahvaliti se želimo podjetjem
Beckhof za podarjene motorje in krmilnik ter podjetju
Pepperl+Fuchs in National Instruments za omogočeno
izposojo njihove opreme. Pozabiti pa ne smemo na
Univerzo v Mariboru, Fakulteto za strojništvo kateri
gre posebna zahvala, saj nam je omogočila izvedbo
tega projekta in priskrbela primerne prostore za delo.
6 Literatura

Slika 4: Prikaz delovanja A-STAR algoritma [24].
Po izračunu željene trajektorije se izvede ukaz za
pomik vozila v željeno pozicijo. Pri tem v vsakem
položaju primerjamo trenutni kot in željeni kot vožnje
po predpisani trajektoriji. Vozilo primerno rotiramo v
smer željene poti ter se pomaknemo za določeno pot
naprej. S ponavljanjem postopka sledenja željenega kota
trajektorije in pomikanja naprej dosežemo, da vozilo
avtonomno sledi željeni poti do cilja. Pri tem pa
neprestano spremlja svojo okolico in jo primerja z
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ovir. Če vozilo naleti na oviro lahko počaka, da se ovira
odstrani ali pa oviro čez nekaj časa avtonomno obvozi.
Slika 5 prikazuje končno izvedbo avtonomnega vozila.

Slika 5: Končna izvedba avtonomnega vozila.
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Development of a nonlinear model for a MIMO system
In this article we presented mathematical modeling of a multivariable laboratory device – a helicopter with two degrees
of freedom. Modeling was performed in several steps. The nonlinear mathematical model was constructed using a mixed
approach – the structure of our nonlinear model was determined by theoretical modeling, abiding by the laws of physics.
The missing parameters of the helicopter model were determined with a hybrid optimization algorithm, comparing the
behavior of our model with responses of the real device. Special attention was given to the construction of an appropriate
fitness function which must oﬀer a compromise between fitting the model to transient responses and to steady-state
values – both in open- and closed-loop configurations. The model we developed was evaluated in open- and closed-loop.
Kratek pregled prispevka
V članku smo predstavili matematično modeliranje multivariabilne laboratorijske naprave – helikopterja z dvema
prostostnima stopnjama. Modeliranje smo realizirali v več korakih ob uporabi kombinacije teoretičnega modeliranja
in hibridne optimizacije. S pomočjo teoretičnega modeliranja smo definirali nelinearno strukturo, s pomočjo hibridne
optimizacije pa smo ocenjevali manjkajoče parametre modela tako, da so bili odzivi modela in sistema čim bolj podobni.
Posebno pozornost smo posvetili izgradnji ustrezne kriterijske funkcije, ki naj nudi primeren kompromis med ujemanjem
prehodnih pojavov modela in sistema ter ujemanjem v ustaljenem stanju in sicer pri odprto in zaprtozančnem delovanju
sistema in modela. Tudi vrednotenje modela je potekalo pri odprto in zaprtozančnem delovanju.

1 Uvod
Načrtovanje vodenja dinamičnih sistemov zahteva poznavanje lastnosti obravnavanih sistemov in oceno dosegljivih
ciljev načrtovanja [1,2]. Dobro poznavanje sistema in poglobljeno analizo pogosto dosežemo s pomočjo razvoja
primernega, oziroma še pogosteje, primernih matematičnih modelov [3,4], s pomočjo katerih lahko testiramo
uspešnost načrtovanja in pojasnjujemo eventualne pomanjkljivosti ali relativne prednosti rešitev. Nekateri algoritmi
vodenja pa celo zahtevajo poznavanje informacije o sistemu v obliki ustreznega matematičnega modela [3,4].
S tovrstnimi izzivi smo se srečali pri načrtovanju zaprtozančnega vodenja modelne naprave, kot je prikazana na
sliki 1.
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z oznako C150 proizvajalca Humusoft [5]. Gre za sistem,
ki je pripet na podnožje, gibanje naprej in nazaj ter
vrtenje okoli osi vpetja pa povzročamo z vrtenjem dveh
rotorjev, kot je ilustrirano na sliki 2. Gre torej za
multivariabilni sistem z dvema vhodnima signaloma
u1 in u2, to sta napetostna signala vzbujanja motorjev
obeh rotorjev in dvema izhodoma, to sta napetosti
senzorjev obeh izmerjenih kotov
in .

Slika 1: Laboratorijski helikopter CE 150.
Gre za helikopter proizvajalca Humosoft [5], pri katerem
pa je bila originalna povezava z računalnikom zamenjana
[6], kar je seveda povzročilo tudi določene spremembe
v delovanju opazovanega sistema. Kot vsak realen
sistem je seveda tudi ta podvržen staranju, kar lahko še
dodatno spremeni pričakovano obnašanje. Vse omenjeno
je motiviralo revizijo in ustrezno dopolnjevanje obstoječih
opisov [5,7]. Pri namenu modeliranja, kot smo si ga
zastavili, smo skušali še posebej upoštevati željo, da
naj bo razviti matematični model, oziroma modeli čim
bolj ustrezen tudi za namene načrtovanja vodenja.
Prispevek je organiziran na naslednji način. V drugem
razdelku smo podrobneje opisali samo napravo in
izhodiščne korake modeliranja, ki smo jih vršili s pristopom,
ki je poznan kot teoretično modeliranje. Opisali smo tudi
nekatere probleme razvoja simulacijskega modela. V
tretjem razdelku smo se posvetili postopnim izboljšavam
modela ob uporabi hibridne optimizacije. Kljub uspešni
kombinaciji globalnih in lokalnih metod pa smo pri tem
morali precej truda vložiti v ustrezno definicijo
kriterijske funkcije, ki tudi ključno prispeva k uspešnosti
optimizacijskega postopka. Razviti model smo vrednotili
pri odprto in zaprtozančnem delovanju, kar smo
predstavili v četrtem razdelku. Prispevek je sklenjen z
zaključkom, kjer smo povzeli najpomembnejše ugotovitve in predstavili nekaj idej, ki se jim bo potrebno
posvetiti v prihodnosti.

2 Teoretično modeliranje in simulacijska
realizacija modela

Slika 2: Shematski prikaz modelne naprave.
Sistem ima pravzaprav še tretji vhod, s katerim vplivamo
na pomik uteži. Ta vhodni signal je namenjen predvsem
generiranju motenj pri delovanju sistema in ga v obravnavanem primeru nismo uporabljali.
Teoretično modeliranje je eden od pristopov h gradnji
modela procesa. Uporabljamo ga, ko poznamo ravnotežne
zakone, ki se jim proces podreja. Pri razvoju inženirsko
uporabnih modelov moramo med modeliranjem
upoštevati nekatere poenostavitvene predpostavke in
pri tem zanemariti pojave, ki ne vplivajo bistveno na
kvaliteto obnašanja modela. Pri tem se seveda vedno
soočamo z vprašanjem, katere pojave je še smiselno
zanemariti, da bomo dosegli primerno kvaliteto modela
glede na zastavljeni namen njegove uporabe.
Obnašanje helikopterja okrog vodoravne osi (vpadni
kot ) definirajo vztrajnostni moment helikopterja
J1, navor zaradi glavnega rotorja , navor zaradi sile
teže helikopterja Fg, navor zaradi dušenja v osi  ter
navor zaradi žiroskopskega efekta G. Upoštevajoč vse
omenjeno lahko zapišemo prvo ravnotežno enačbo
sistema v naslednji obliki:
(1)
Posamezne člene enačbe (1) lahko predstavimo
podrobneje na naslednji način:
(2)

Kot smo že omenili, je sistem, katerega matematično
modeliranje želimo predstaviti, laboratorijski helikopter
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(3)
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(4)
kjer je Mg zmnožek sile teže trupa Fg in razdalje med
težiščem in vodoravno osjo l.   in   sta konstanti
dušenja, oziroma trenja, Kgyro pa je konstanta žiroskopske sklopljenosti. Enačba (3) predstavlja prispevek
Coulombovega trenja in dušenja, ki je proporcionalno
kotni hitrosti.
Navor motorja  smo opisali z enačbama (5) in (6), katerih
strukturo smo povzeli po priporočilih proizvajalca [5].
Enačba (5) opisuje kvadratno povezavo med rotacijsko
hitrostjo in navorom glavnega rotorja. Enačba (6) pa
opisuje dinamiko motorja, ki se na spremembe vzbujanja ne odziva hipno temveč kot dokaj hiter sistem
drugega reda [5].
(5)

(6)

V enačbah (5) in (6) predstavlja x1 kotno hitrost
glavnega rotorja, a1 in b1 sta parametra glavnega
rotorja, ki definirata povezavo med njegovo kotno
hitrostjo in proizvedenim navorom, T1, je časovna
konstanta prenosne funkcije med odzivom (hitrostjo
vrtenja) glavnega motorja in napetostnim vzbujanjem,
parameter f1 pa je enosmerno ojačenje.
Dinamično obnašanje helikopterja okrog navpične
osi, torej glede na kot zasuka  pa opisuje ravnotežje
naslednjih navorov: navora repnega rotorja , navora
dušenja v navpični osi  in reakcijskega navora zaradi
vrtenja glavnega rotorja r:
(7)
Posamezni členi enačbe (7) imajo naslednjo obliko:

(8) do (10) je pomen parametrov naslednji: B in Bsta
konstanti dušenja, oziroma trenja, x2 predstavlja hitrost
pomožnega rotorja, a2 in b2 sta parametra pomožnega
rotorja, ki definirata povezavo med njegovo kotno
hitrostjo in proizvedenim navorom, T2 pa je časovna
konstanta prenosne funkcije med odzivom motorja
pomožnega rotorja (njegovo kotno hitrostjo) in njegovim
napetostnim vzbujanjem, f2 je enosmerno ojačenje.
Reakcijski navor, ki nastane zaradi vrtenja glavnega
rotorja in vpliva tudi na zasuk helikopterja smo modelirali
z naslednjima enačbama:
(11)
(12)
Pomen enačb (11) in (12) je za pomožni rotor podoben
pomenu enačb (5) in (6) za glavni rotor. Gre za povezavo
med napetostnim vzbujanjem motorja in njegovim
odzivom – hitrostjo vrtenja pomožnega rotorja ter za
povezavo med hitrostjo vrtenja pomožnega rotorja in
proizvedenim navorom okrog navpične osi. Parametra
ar in br govorita o relaciji med hitrostjo vrtenja glavnega
rotorja in navorom okrog navpične osi. Časovna konstanta
T1, ki je prisotna v enačbi (12), je enaka kot v enačbi (6),
saj enačbi opisujeta isti motor. Zaradi večje splošnosti
pri določanju križne povezave smo predpostavili, da
je tudi števec prenosne funkcije (12) lahko opisan s
polinomom drugega reda s parametroma T1r in T2r ter
dodatnim ojačenjem v obliki faktorjev f1 in f3.
Model opisan z enačbami (1) do (12) smo realizirali
v okolju Matlab Simulink. Pri tem pa smo dodatno
upoštevati še nekaj posebnosti realnega sistema.
Upoštevali smo znane karakteristike vzbujalnega vezja,
kjer vhodni signal 0,5V povzroči, da oba motorja mirujeta.
Upoštevali smo tudi karakteristiki inkrementalnih
senzorjev kotov – vrednosti na izhodu ob kotih 0° ter
pretvorbo izhodov iz voltov v stopinje.

(10)

Realna naprava je glede na kot zasuka  omejena med
0° in 270°. Ta podatek smo v simulacijskem modelu
upoštevali kot omejitev ustreznega integratorja. Ko se
izhod modela nahaja v eni od teh omejitev, ponastavimo
integrator, katerega izhod predstavlja kotno hitrost .

Enačbe (7) do (10) so po pomenu dualne enačbam (1)
do (6). V enačbi (9) smo za razliko od situacije, ki jo
opisuje enačba (5), dodali še člen sign(x2), ki omogoča
opis vrtenja rotorja v drugo - negativno smer. V enačbah

Elementi, ki so v prvi realizaciji sheme predstavljali
enačbi (3) in (8), so zaradi nenehnega prehajanja
p
ničle
(v ustaljenem stanju velja
≈ 0 in
≈ 0) močno
upočasnili simulacijo. Z namenom pohitritve simulacije

(8)
(9)
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smo te elemente nadomestili z ustreznima (lookup)
tabelama, katerih uporabo omogoča Simulink.
Za integracijo smo izbrali vgrajeno Dormand-Prince
metodo [8,9], ki temelji na metodi 5. reda in predvideva
spremenljivo dolžino računskega koraka.
Na realni napravi je prisoten tudi pojav odboja glede
na kot zasuka , ki se zgodi, ko naprava z visoko
hitrostjo zadene fizično omejitev kota zasuka. Tega
pojava v model nismo vključili, ker predvidevamo, da
pri normalnih pogojih delovanja sistema do odbojev
ne sme priti.

3 Parametrizacija nelinearnega
modela s hibridno optimizacijo
Hibridna optimizacija je dvokoračni postopek, kjer v prvem
koraku uporabimo eno od metod tako imenovane globalne
optimizacije (sem praviloma uvrščamo optimizacijske
metode, ki vključujejo stohastične pojave) nato pa z
delnim izidom nadaljujemo preiskovanje prostora še
z eno od tako imenovanih metod lokalne optimizacije
(sem praviloma uvrščamo gradientne metode, simpleks
metode, oziroma metode linearnega in nelinearnega
programiranja) [9-12]. Kot globalni optimizacijski
algoritem smo uporabili genetski algoritem [11,12], kot
lokalno metodo pa Matlabovo funkcijo fminsearch (to je
večdimenzionalna neomejena in nelinearna optimizacija,
ki uporablja Nelder-Mead simpleks metodo [9]).
3.1 Genetski algoritem
Genetski algoritem je optimizacijska metoda, ki
posnema naravno evolucijo [11,12]. Algoritem temelji na
generacijah osebkov. V vsako novo generacijo naj bi se
prenašale lastnosti, ki osebkom omogočajo doseganje
boljših vrednosti kriterijske funkcije. V prvem koraku
lahko začetno populacijo osebkov določimo z naključnim
izborom, ali pa jo določimo kako drugače. Vsak osebek
sestoji iz vektorja parametrov (v našem primeru je
to 21 različnih parametrov modela), ki predstavljajo
možne optimalne rešitve zastavljenega problema. Vse
osebke generacije ovrednotimo s kriterijsko funkcijo
(predstavljena v nadaljevanju). Ko je celotna populacija
(vsi osebki) ovrednotena, začnemo s postopkom izbora
naslednje generacije. Osebki nove generacije so določeni
z nastavitvijo optimizacijskih parametrov, ki vplivajo na
tako imenovano križanje, mutacijo in elitistični izbor
staršev, oziroma osebkov prejšnje generacije, da dobimo
generacijo potomcev. Vse od omenjenih operacij se
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izvedejo z določeno stopnjo verjetnosti. Na takšen,
zelo poenostavljen način algoritem posnema naravno
evolucijo. Boljši osebki imajo večjo verjetnost, da
bodo izbrani za vplivanje na generacijo potomcev.
Naša izvedba algoritma vključuje tudi tako imenovani
elitizem, kar pomeni, da nekaj najboljših osebkov
prekopiramo v naslednjo generacijo.
3.2 Oblikovanje kriterijskih funkcij
Pri vseh optimizacijskih metodah je temeljnega pomena
izbira ustrezne kriterijske funkcije, saj je vrednost
kriterijske funkcije informacija o tem, kako kvalitetna
je neka potencialna rešitev.
Za namen estimacije parametrov modela smo izvedli
več eksperimentov na napravi. Razdelimo jih lahko
v štiri skupine: eksperiment v konfiguraciji UV1
(naprava je fiksirana glede na kot zasuka, stranski
motor je ugasnjen), UV2 (naprava je fiksirana glede
na vpadni kot, glavni motor je ugasnjen), preizkus
križnih interakcij (KI) (z zaporednim prižiganjem obeh
motorjev pokažemo vpliv glavnega rotorja na zasuk
naprave) ter zaprtozančni (ZZ) eksperiment z dvema
univariabilnima PD regulatorjema.
Vsako skupino eksperimentov lahko samostojno
uporabimo za vrednotenje modela pri enem vektorju
parametrov . Skupno oceno vektorja parametrov
smo dobili kot uteženo vsoto vrednosti posameznih
kriterijskih funkcij za vsakega od štirih načinov delovanja.
Vsako kriterijsko funkcijo za en način delovanja smo
realizirali kot primerjavo meritev na napravi in odzivov
modela pri enakem vzbujanju (za načine UV1, UV2 in
KI), oziroma pri enaki referenci (za ovrednotenje ZZ
delovanja). Osnova vseh štirih kriterijskih funkcij je
računanje pogreška glede na opazovani kot (UV1: e,
UV2: e, KI: e, ZZ: e, e), v zaprtozančni konfiguraciji
pa tudi pogrešek, ki smo da določili s primerjavo
regulirnih signalov (eu1,eu2).
Za kvaliteto modela je pomembno tudi ujemanje v
ustaljenem stanju, zato smo v kriterijsko funkcijo vključili
filtriran odvod (na primeru UV1: enačba (13)), ki na
izhodu daje visoko vrednost, ko pride do spremembe
vzbujanja (ali reference v ZZ primeru). Dobljeni signal
(indikator, da na izhodu mora priti do prehodnega pojava)
prilagodimo ter ga pomnožimo s pogreškom (na primeru
UV1: enačba (14)). S tem pogrešek ob prehodnem
pojavu utežimo napram pogrešku v ustaljenem stanju.
Spodnje enačbe opisujejo realizacijo dela
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kriterijske funkcije, ki obtežuje prehodni pojav:
(13)

(14)
(15)
V enačbah (13), (14) in (15) predstavlja u1 vzbujanje
glavnega motorja, u1 D.T. je vzbujanje v definirani
delovni točki, e je pogrešek glede na vpadni kot, w1 pa
je vmesna spremenljivka. Izraz ufitnessUV1 predstavlja
vrednost kriterijske funkcije ob upoštevanju izbrane
obtežitve prehodnega pojava.
Podobno, kot smo obtežili prehodni pojav, smo izbrali tudi
ustrezno obteževanje za vrednotenje ujemanja odzivov v
ustaljenem stanju. V tem primeru smo uporabili filtriran
odvod meritve odziva naprave. Ko opazovana vrednost
pade pod določeno izbrano mejo, to pomeni, da se
meritev izhoda ne spreminja več. Takrat lahko pogrešek
med modelom in napravo dodatno obtežimo. Odvajanje
merjenega odziva naprave za UV1 način delovanja
opisuje enačba (16). Mejno vrednost, pod katero mora
pasti absolutna vrednost odvoda, smo izbrali pri 1,3.
(16)
Da bi kaznovali oscilatornost dobljenega modela,
smo v izračun kriterijske funkcije dodali strukturo
za zaznavanje oscilatornosti. Strukturo, na primeru
UV1 opisujeta enačbi (17) in (18), kjer tend označuje
čas konca simulacije, tlast pa trenutek, ko se je končal
zadnji prehodni pojav, kot ga zaznavamo glede na
enačbe (13)-(15).
(17)

(18)
Model označimo za oscilatoren, če je vrednost, dobljena
z enačbo (17), nad 0,1. Zaželen učinek bi lahko dosegli
tudi s štetjem prehodov ustaljenega stanja.
3.3 Iskanje rešitev
Navkljub številnim zagonom algoritma so dobljeni
parametri pogosto rezultirali v modelu, ki je v
ustaljenem stanju izkazoval rahla odstopanja od izhoda
laboratorijske naprave. V model smo zato ročno vstavili

statično (look-up) tabelo, ki ustrezno popravlja navor
na glavnem motorju. Na osnovi nekaj poskusov smo
poiskali potrebno dodatno ojačenje (v delu modela, kjer
je prisoten navor glavnega motorja), ki navor ustrezno
poveča, da se izhod modela v ustaljenem stanju ujema
z izhodom realne naprave. Ojačenje smo poiskali v več
opazovanih delovnih točkah in zgradili ustrezno (lookup) tabelo. Vrednosti delovnih točk in pripadajočih
ojačenj prikazuje tabela 1.
Tabela 1: Dodatna ojačenja navora glavnega rotorja.
Delovna točka (navor
glavnega rotorja) [Nm]
0,0600
0,0661
0,0704
0,0731
0,0745

Ojačenje
1,01
1,01
1,008
1,006
1

Tako posodobljenemu modelu smo ponovno poiskali
optimalne parametre. Našli smo model, ki je dobro
opisoval delovanje sistema v širokem območju delovanja,
tako glede na kot zasuka, glede na vpadni kot ter glede
na križni povezavi, kot tudi glede na delovanje v zaprti
zanki. Dobljeni nelinearni model smo primerjali z
meritvami na realni napravi. Izvedli smo primerjave
glede na vpadni kot, kot zasuka, primerjavo križnih
povezav ter primerjavo zaprtozančnega obnašanja.
Določeni parametri so predstavljeni v tabeli 2.
Tabela 2: Parametri dobljeni s hibridno optimizacijo.
J1
0,0034 kg m2
Mg
0,0752 Nm
B1
0,0012 Nms
B2
3,3638 10-4 Nms
Kgyro
9,0625 10-4 Nms2
a1
0,0759
b1
0,0862
T1
0,1031 s
J2
2,9429 10-4 kg m2
B1
9,5641 10-6 Nms
B2
7,9044 10-6 Nms
a2
0,0319
b2
0
T2
0,0344 s
ar
0,0056
br
0,0980
T1r
−0,9851
T2r
10,7368
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f1
f2
f3

1,5842
1,2251
0,0127

4 Vrednotenje modela
4.1 Primerjava odzivov glede na vpadni kot

4.3 Zaprtozančno obnašanje
Tudi zaprtozančno obnašanje je lahko zelo informativen
pokazatelj ujemanja modela s sistemom. Zato smo
načrtali dva PI-D regulatorja, katerih namen ni bilo
optimalno zaprtozančno delovanje, le stabilizacija
procesa v okolici opazovane delovne točke. Parametre
regulatorjev opisuje tabela 3.

Tako napravo kot model smo vzbujali s serijo stopnic, kot
je prikazano na zgornjem diagramu na sliki 3. Spodnji
diagram na sliki 3 pa prikazuje odziv modela (modro) in
sistema (rdeče). Izvlečena rdeča črta prikazuje povprečje
desetih eksperimentov na realni napravi, črtkani rdeči
črti kažeta odmik ene standardne deviacije.

Slika 4: Vzbujanje stranskega rotorja sistema – drugi
vhod (zgoraj) in primerjava prvega odziva (vpadnega
kota) naprave in modela (spodaj).

Slika 3: Vzbujanje glavnega rotorja sistema – prvi vhod
(zgoraj) in primerjava prvega odziva (vpadnega kota)
naprave ter modela (spodaj).
4.2 Primerjava odzivov glede na kot zasuka ter prikaz
interaktivnosti
Podobno, kot za vpadni kot, smo primerjali tudi kot zasuka
sistema in modela, rezultati pa so prikazani na sliki 4.
Pri tem velja omeniti, da odbojev realnega sistema v
prikaz iz prej omenjenih razlogov nismo vključili.
Pomembna lastnost naprave je prisotnost križne
povezave, to je vpliva glavnega rotorja na kot zasuka . Ta
povezava je prisotna tudi v našem nelinearnem modelu
in zato smo jo želeli ustrezno vrednotiti. To smo naredili
tako, da smo spreminjali vzbujanje motorja glavnega
rotorja in nato smo opazovali gibanje helikopterja de
ene od skrajnih meja. Meritve in simulacijske rezultate
prikazuje slika 5.

48

AVTOMATIKA 154/2017

Slika 5: Vzbujanje glavnega rotorja sistema sistema –
prvi vhod (zgoraj) in stranskega rotorja sistema sistema
– drugi vhod (srednja slika) ter primerjava prvega odziva
vpadnega kota) naprave in modela (spodaj).
Slika 6 prikazuje primerjavo zaprtozančnih odzivov. Z
modro črto označen odziv naprave tu ni povprečen, kot
je bil v prejšnjih primerjavah. Z rdečo črto je označen
potek reference, z zeleno pa zaprtozančni odziv modela.
Slika 7 prikazuje pripadajoče regulirne signale.

RAZVOJ NELINEARNEGA MODELA MULTIVARIABILNEGA SISTEMA

Ujemanje odzivov modela z odzivi sistema se zdi dokaj
dobro pri vseh prikazanih odzivih, oziroma načinih
delovanja opazovanega sistema.

Kot zasuka

Vpadni kot

Tabela 3: Parametri PI-D regulatorjev za zaprtozančno
primerjavo.
1 10-3
−1 10-3
Kp
-4
8 10
0
Ki
-4
8 10
−0,002
Kd
0,08
0,1448
Td

sistema in sicer kot dveh neodvisnih univariabilnih
podsistemov, upoštevali pa smo tudi celovit multivariabilni
sistem. Rezultate načrtovanja smo vrednotili tudi pri
zaprtozančnem delovanju. Poudarimo, da pri tem sama
kvaliteta vodenja ni bila zelo pomembna, osredotočali
smo se predvsem na kvaliteto modela, ki smo jo v tej
fazi ocenili kot sprejemljivo.
V prihodnje bomo skušali za predstavljeni nelinearni
model določiti še skupino ustreznih lineariziranih
aproksimacij, ki jih bo mogoče uporabiti za opis delovanja
sistema v izbranih delovnih točkah. Temu pa bo sledilo
tudi nadaljne načrtovanje različnih regulacijskih struktur.
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