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Wprowadzenie

Wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki zależy
bezpośrednio od poziomu realizowanych badań naukowych i prac rozwojowych oraz efektywności transferu ich wyników do praktyki. Podejmowanie
kompleksowych działań służących rozwiązywaniu aktualnych problemów
naukowo-technicznych i zaspokajaniu potrzeb gospodarki, uwzględniających
najnowsze światowe trendy rozwoju techniki jest podstawowym elementem
polityki państwa. Merytoryczne założenia realizacji polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa zostały zawarte w Krajowym Programie Badań
Naukowych i Prac Rozwojowych i są zgodne z wynikami Narodowego Programu Foresight – Polska 2020 oraz Foresightu technologicznego przemysłu
– InSight 2030. Na ich podstawie został opracowany w 2011 roku Krajowy
Program Badań, w którym określono strategiczne kierunki badań naukowych
i prac rozwojowych zgodne z perspektywą rozwoju przedstawioną w programie Horyzont 2020.
Przykładem systemowego rozwiązywania problemów rozwoju innowacyjności gospodarki i skutecznej realizacji celów państwa w tym obszarze jest
Program Strategiczny POIG 01.01.02-14-034/09 pn. „Innowacyjne systemy
wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”, zrealizowany w latach 2010–2015, którego wykonawcą był Instytut Technologii
Eksploatacji – PIB w Radomiu. Celem Programu Strategicznego było opracowanie, z wykorzystaniem zaprogramowanych wyników badań naukowych
i rozwojowych, zaawansowanych rozwiązań produktowych i procesowych
przygotowanych do wdrożeń gospodarczych w obszarze wytwarzania i eksploatacji obiektów technicznych.
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Multidyscyplinarny obszar badań i prac rozwojowych Programu Strategicznego został podzielony na następujące grupy problemowe obejmujące
ukierunkowane tematycznie i aplikacyjnie zadania badawcze:
I. Systemy transformacji wiedzy, transferu zaawansowanych technologii
i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań dla zrównoważonej gospodarki.
II. Zaawansowane technologie wspomagające procesy eksploatacji i wytwarzania obiektów technicznych.
II. Aparatura badawcza oraz unikatowe urządzenia techniczne dla zaawansowanych technologii zrównoważonego rozwoju.
III. Systemy i metody racjonalizacji wykorzystania zasobów w procesach wytwarzania i eksploatacji.
V. Systemy diagnostyki i bezpiecznej eksploatacji obiektów technicznych integrujących w komplementarny sposób zagadnienia wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki kraju.
Tematyka Grupy Problemowej II pn. „Zaawansowane technologie wspomagające procesy eksploatacji i wytwarzania obiektów technicznych”, stanowiąca przedmiot niniejszej monografii, obejmowała priorytetowe zagadnienia
naukowe i aplikacyjne dotyczące wykorzystania zaawansowanych, innowacyjnych rozwiązań z zakresu technologii mechatronicznych i optomechatronicznych oraz technologii teleinformacyjnych na potrzeby nowoczesnego
przemysłu. Zakresy poszczególnych zadań badawczych zaprogramowanych
w ramach grupy oraz ich cele szczegółowe stanowiły wynik przeprowadzonych badań rozwoju krajowych przedsiębiorstw i identyfikacji potrzeb wynikających z rosnącej konkurencyjności rynkowej. Priorytetowe znaczenie dla
podwyższania innowacyjności i konkurencyjności w przemyśle ma automatyzacja i robotyzacja procesów wytwarzania z wykorzystaniem innowacyjnych
rozwiązań z obszaru mechatroniki i optomechatroniki, co zapewnia zwiększenie efektywności produkcji i podwyższenie jakości wyrobów. Zapewnienie
jak najwyższej jakości wytwarzanych wyrobów i osiągnięcie poziomu zero
braków w produkcji jest możliwie dzięki zastosowaniu m.in. zaawansowanych hybrydowych metod pomiarowych. W ramach tych działań ważną rolę
spełniają nowoczesne systemy sterowania procesów technologicznych, w których stosowane są specjalizowane bazy wiedzy, systemy ekspertowe i metody
sztucznej inteligencji. Perspektywicznym celem podejmowanych w świecie
i kraju prac badawczych są fabryki przyszłości (factories of the future) wyposażone w holoniczne systemy produkcyjne nowej generacji, charakteryzujące się modułowością i zdolnością do szybkiej i wysokiej integracji, krótkim
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czasem dostosowania do zmienianych zadań. Elementem takich systemów są
mechatroniczne moduły wykonawcze przystosowane do działania zgodnie
z technologią plug and play.
Zadania badawcze w ramach Grupy Problemowej II pn. „Zaawansowane
technologie wspomagające procesy eksploatacji i wytwarzania obiektów technicznych” zostały zrealizowane w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB
w Radomiu. W realizacji wybranych prac badawczo-rozwojowych uczestniczyły także zespoły badawcze z czołowych krajowych uczelni, m.in. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Wyniki naukowe
i praktyczne zrealizowanych prac podlegały monitorowaniu i okresowej ocenie
w zakresie dojrzałości wdrożeniowej, poziomu innowacyjności i przygotowania do komercjalizacji z udziałem wybitnych ekspertów zewnętrznych z jednostek naukowych i przemysłu.
W monografii zaprezentowano wybrane prace badawcze, projektowe
i wdrożeniowe zrealizowane w ramach Programu Strategicznego, ukierunkowane ściśle na rozwiązania konkretnych zagadnień naukowych i technicznych
w obszarze problemowym obejmującym zaawansowane technologie wspomagające procesy eksploatacji i wytwarzania. Tematyka monografii została
podzielona na rozdziały obejmujące wybrane zagadnienia i zadania badawcze. W rozdziale pierwszym zaprezentowano zarys oryginalnej metodyki
projektowania i implementacji systemów optomechatronicznych, która była
wykorzystana w trakcie realizacji zadań badawczych Programu Strategicznego, a jednocześnie zgromadzone doświadczenia praktyczne umożliwiły
weryfikację metodyki. W rozdziale drugim przedstawiono wyniki realizacji
zadań badawczych, w ramach których opracowano i wdrożono do zastosowań
praktycznych zaawansowane hybrydowe metody i systemy monitorowania
procesów technologicznych i kontroli jakości wyrobów. Innowacyjny i wysoki
techniczny poziom opracowanych rozwiązań wynika z zastosowania połączonych metod rejestracji i analizy obrazów w paśmie widzialnym i podczerwieni, co umożliwia uzyskanie większej ilości informacji o obiekcie w stosunku
do innych standardowych metod i prowadzenie wieloparametrycznej oceny
jakości. Rozdział trzeci dotyczy zagadnień rozwoju technologii automatyzacji
i robotyzacji procesów produkcyjnych i procesów eksploatacji. W rozdziale
przedstawiono wyniki prac badawczo-rozwojowych zrealizowanych w ramach dwóch zadań badawczych. Pierwsze zadanie dotyczyło innowacyjnych
rozwiązań rekonfigurowalnych manipulatorów i robotów z funkcją adaptacji,
zdolnych do wykonywania specjalizowanych zadań w elastycznych systemach
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produkcyjnych i badaniach. Drugie zadanie dotyczyło zastosowania technologii mechatronicznych i teleinformacyjnych w specjalizowanej robotyce mobilnej na potrzeby monitorowania obiektów technicznych i wykonywania zadań
z zakresu ratownictwa technicznego. W rozdziale czwartym przedstawiono
rezultaty zrealizowanych zadań badawczych dotyczących wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych do opracowania inteligentnych systemów sterowania i specjalizowanych baz wiedzy do wspomagania procesów
eksploatacji i wytwarzania oraz badań naukowych.
Wyróżniający poziom techniczny i potencjał aplikacyjny prototypowych rozwiązań został potwierdzony w trakcie testów przeprowadzonych w rzeczywistych
warunkach eksploatacji lub zbliżonych, a także w zastosowaniach praktycznych
w przemyśle. Oprócz bezpośrednich materialnych i niematerialnych rezultatów
zrealizowanych zadań badawczych, uzyskano wiele dodatkowych efektów związanych z rozwojem kadry naukowej, wzmocnieniem potencjału badawczego, uzyskaniem nowej wiedzy i doświadczenia. Wysokie tempo rozwoju nowoczesnego
przemysłu jest determinowane w głównym stopniu przez kolejne rozwiązania
obejmujące zaawansowane produkty i technologie, będące rezultatami kontynuowanych, jak również generowanych nowych kierunków badań naukowych i prac
rozwojowych, spośród których jako wiodące wskazano:
I. Rozwój hybrydowych metod i systemów monitorowania procesów technologicznych w rozszerzonym zakresie widma, z uwzględnieniem pasma
terahercowego;
II. Rozwój technologii robotyzacji w elastycznych wielozadaniowych systemach produkcyjnych z zastosowaniem zaawansowanych interfejsów człowiek–maszyna;
IV. Rozwój metod sztucznej inteligencji i systemów ekspertowych do zastosowań w systemach produkcyjnych.
Przewidywane obszary praktycznych zastosowań rezultatów zrealizowanych przyszłych prac badawczo-rozwojowych to dynamicznie rozwijające się
branże przemysłu, przede wszystkim metalowego, motoryzacyjnego i lotniczego, jak również zaplecze laboratoryjne jednostek naukowo-badawczych współpracujących z przedsiębiorstwami przemysłowymi. Priorytetowe znaczenie
technologii mechatronicznych i optomechatronicznych dla rozwoju innowacyjnych i konkurencyjnych przedsiębiorstw potwierdzają wiodące kierunki badawcze przyjęte w Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach, w obszarze pn. „Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych” oraz obszarze pn. „Fotonika”.
Adam Mazurkiewicz
Tomasz Giesko

1

Metodyka projektowania systemów
optomechatronicznych

Rezultatem dynamicznego rozwoju technologii mechatronicznych i optoelektronicznych są systemy optomechatroniczne, których struktury stanowią synergiczną integrację układów optycznych, mechanicznych, elektronicznych, sterujących i informatycznych. Optomechatronika obejmuje
multidyscyplinarny obszar nauk technicznych, generując nowe kierunki badań i rozwoju innowacyjnych rozwiązań technicznych w obszarze budowy
i eksploatacji maszyn. Wraz z szybkim rozwojem optomechatroniki ujawnił
się istotny problem braku metodyki projektowania uwzględniającej specyfikę
systemów optomechatronicznych oraz zasad i mechanizmów ich implementacji. Natura zjawisk fizycznych z zakresu optyki i optoelektroniki, w szczególności interakcji światła z materią, zmian cech promieniowania w wyniku
odbicia, ugięcia, rozproszenia, transmisji tworzy nowy obszar problemowy
wymagający odpowiedniego podejścia metodologicznego zarówno w badaniach modelowych, jak i projektowaniu systemów optomechatronicznych. Stosowane obecnie klasyczne metodyki projektowania inżynierskiego, w tym także nieliczne, adaptowane metodyki projektowania systemów
mechatronicznych nie zapewniają w pełni efektywnego projektowania systemów optomechatronicznych. Wśród głównych przyczyn nieadekwatności
dostępnych metodyk projektowania wskazuje się m.in. nieuwzględnienie
specyfiki technologii optoelektronicznych, małą elastyczność metodyk ograniczającą lub uniemożliwiającą dostosowanie do rozwiązywanego problemu
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projektowego, zwłaszcza z obszaru innowacji technicznych oraz brak kompleksowego podejścia i integracji etapów projektowania i implementacji.
Zidentyfikowane problemy stanowiły przesłanki podjęcia badań, których
rezultatem jest zaproponowana metodyka projektowania i implementacji
systemów optomechatronicznych. Metodyka została opracowana w znacznym zakresie na podstawie wyników badań teoretycznych oraz doświadczeń
praktycznych zgromadzonych w trakcie realizacji projektów badawczych
i przedsięwzięć wdrożeniowych, m.in. w ramach Programu Strategicznego POIG 01.01.02-14-034/09 pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”. W artykule przedstawiono
ogólny zarys metodyki ze wskazaniem na wybrane najważniejsze zagadnienia występujące w procesie projektowania i implementacji innowacyjnych
systemów optomechatronicznych. Opracowana metodyka została zaprezentowana w całości w autorskiej monografii [1].
Powstanie systemów optomechatronicznych było efektem włączenia
w struktury systemów mechatronicznych elementów optycznych i optoelektronicznych prezentujących nowe funkcje i możliwości zastosowań. Termin
optomechatronika w literaturze naukowej znalazł szerokie uznanie dopiero
w ostatnich kilkunastu latach. Przedstawiona jako oddzielny obszar badań
naukowych i prac rozwojowych, optomechatronika została najszerzej opisana w monografiach [2–4]. Badania naukowe ukierunkowane na opracowanie
metodyki projektowania i implementacji systemów optomechatronicznych
mają swoje naturalne podstawy w osiągnięciach badawczych i aplikacyjnych
realizowanych w obszarze metodyk projektowania systemów mechatronicznych [5–7]. Z tego względu analiza stanu wiedzy uwzględnia w znacznym
stopniu także systemy mechatroniczne. W pracach dotyczących metodologii
projektowania systemów mechatronicznych wskazuje się na coraz większą
złożoność procesów projektowania i potrzebę stosowania zaawansowanych
metod modelowania, symulacji, ewaluacji i optymalizacji w celu eliminacji
lub ograniczania niespójności poszczególnych obszarów wykorzystywanych
technologii [8]. Rezultatami prowadzonych badań jest znaczna grupa modeli projektowania systemów mechatronicznych, wśród których dominują
modele preskryptywne [9, 10]. Jak wynika z przeglądu stanu wiedzy, nie
zaproponowano dotychczas zaawansowanych metod projektowania i implementacji systemów uwzględniających w swoich podstawowych założeniach
aspekty multi- i interdyscyplinarności w obszarze mechatroniki, a która
znalazłaby pełną akceptację środowisk naukowych i inżynierskich [11, 12].

1. Metodyka projektowania systemów optomechatronicznych
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Tabela 1.1. Porównanie wybranych cech metodyki Pahla i Beitza oraz metodyki VDI-2206
Zagadnienia

Metodyka Pahla i Beitza

Metodyka VDI-2206

Obiekt stanowiący
przedmiot procesu
projektowania

Systemy techniczne, w tym systemy
mechatroniczne (pod warunkiem
uwzględnienia ich specyfiki)

Systemy mechatroniczne

Zarządzanie procesem
projektowania

Podejście systemowe zorientowane
na sekwencyjną realizację kolejnych
etapów

Podejście systemowe ze wskazaniem
na współbieżność realizowanych zadań

Sposób prezentacji
algorytmu procesu
projektowania

W postaci sekwencyjnej,
z wyodrębnieniem kolejnych faz

Modele poglądowe, bez prezentacji
szczegółowych algorytmów w ramach
kolejnych etapów
V-model na poziomie makro

Etapy procesu
projektowania

Specyfikacja projektowa
Koncepcja rozwiązania
Projekt wstępny i finalny
Dokumentacja wykonawcza

Specyfikacja wymagań
Projektowanie
Modelowanie i prototypowanie
Integracja systemu
Wytworzenie produktu

Otwartość i elastyczność

Przewidziana możliwość
uwzględnienia modelowania,
symulacji i testów w fazach koncepcji
i projektowania;
Wydzielona faza projektowania
konstrukcyjnego

Modelowanie, symulacja i testy
weryfikacyjne jako ustalone etapy
procesu projektowania;
Brak wydzielonej fazy projektowania
konstrukcyjnego

Przystosowanie do
specyfiki rozwiązań
innowacyjnych

Częściowe, wyrażające się poprzez możliwość wykorzystania projektowania
współbieżnego oraz mechanizmy generowania alternatywnych koncepcji
i projektów na wybranych etapach procesu

Uwzględnienie specyfiki
rozwiązań w obszarze
optomechatroniki

Brak

Brak

Etap wytworzenia
i implementacji rozwiązania

Nie obejmuje

Uwzględnia etapy integracji i testów
prototypu w warunkach eksploatacji
oraz wdrożenie do produkcji

Metody i narzędzia
wspomagające proces
projektowania

Wiedza i doświadczenie ekspertów, bazy wiedzy, metody wspomagania decyzji,
komputerowe metody modelowania i symulacji, komputerowe wspomaganie
projektowania CAX
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Prezentowane w literaturze modele projektowania systemów mechatronicznych mają szerokie odniesienia do ogólnych modeli projektowania: Pahla i Beitza [13], Ullmana [14], Rotha [12], Frencha [11], Dietricha [15]. Występujące
duże zróżnicowanie w podejściu metodologicznym przekłada się na liczne
modele i metody rozwiązywania zadań na poziomie operacyjnym procesu
projektowania [16]. Wskazane przez wielu badaczy najważniejsze problemy
związane z opracowaniem ogólnej i spójnej metodyki to przede wszystkim:
brak wspólnego i spójnego podejścia metodologicznego, brak wspólnego języka umożliwiającego opis koncepcji oraz brak spójnych zasad komunikacji specjalistów z różnych dziedzin inżynierii. Jednym z podstawowych ograniczeń,
występującym już na etapie opracowywania koncepcji, jest brak możliwości
tworzenia spójnych modeli prezentujących elementy rozwiązania w różnych
obszarach wykorzystywanych technologii. Podstawowe wady i ograniczenia
stosowanych w praktyce metodyk projektowania przedstawiono w pracy [17].
Najbardziej istotne to: pomijanie walidacji w procesie projektowania, niedostosowanie metod wspomagających proces projektowania do rzeczywistych zadań i potrzeb inżynierów. Analiza wyników prac poświęconych zagadnieniom
z obszaru metodologii projektowania inżynierskiego nie daje jednoznacznej
odpowiedzi, która z metodyk zdecydowanie powinna być preferowana w zastosowaniach do projektowania systemów mechatronicznych. Publikacje naukowe oraz przykłady praktyki inżynierskiej potwierdzają, że metodyki Pahla
i Beitza [13] i VDI-2206 [18] w ocenie wielu projektantów systemów mechatronicznych stanowią alternatywne koncepcje, co w zasadniczym stopniu wynika
z ich znacznego podobieństwa (tab. 1.1).
W wyniku przeprowadzonej analizy należy stwierdzić, że wiodące metodyki projektowania systemów mechatronicznych nie są przystosowane do
projektowania systemów optomechatronicznych. Wskazane w zestawieniu
wybrane cechy obu metodyk mogą natomiast stanowić elementy bazy do
opracowania metodyki projektowania systemów optomechatronicznych.
Założenia metodyki projektowania systemów optomechatronicznych
Specyfika systemów optomechatronicznych wynika w głównym stopniu
z zasad działania podstawowych elementów funkcjonalnych systemu, w których wykorzystywane są zjawiska interakcji promieniowania optycznego
z materią oraz zmiany atrybutów promieniowania zachodzące w efekcie odbicia, rozproszenia, transmisji i ugięcia. Punktem wyjścia dla opracowania metodyki było uwzględnienie specyfiki systemów optomechatronicznych, a także
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zastosowanie elementów podejścia systemowego w zintegrowanym procesie
projektowania i implementacji. Podstawowym założeniem, które w zasadniczym stopniu wpłynęło na poziom aplikacyjności metodyki, było wykorzystanie do jej opracowania wyników badań teoretycznych oraz doświadczeń
praktycznych zgromadzonych w trakcie realizacji licznych projektów badawczych i przedsięwzięć wdrożeniowych, których rezultatami są systemy optomechatroniczne [19–23].
Postulat zintegrowanej metodyki projektowania i implementacji wyrażają
przede wszystkim następujące cechy:
–– ściśle zdefiniowany cel procesu projektowania,
–– holistyczny układ elementów systemu projektowania będących we wzajemnych relacjach,
–– spójna struktura łącząca proces projektowania i implementacji opracowanego rozwiązania,
–– logicznie spójny proces projektowania obejmujący ustalony sekwens
głównych faz: (ustalenie celu i sformułowanie założeń) ® (koncepcja
rozwiązania) ® (projekt wstępny) ® (projekt finalny) ® (prototyp) ®
(implementacja),
–– mechanizmy komunikacji umożliwiające zwrotny przepływ informacji.
W ogólnych założeniach metodyki uwzględniono potrzebę zapewnienia
elastyczności metodyki w zależności od zdefiniowanego celu i specyfiki rozwiązania, która wyraża się przede wszystkim poprzez możliwość:
–– ustalania szczegółowych etapów w ramach głównych faz przedsięwzięcia,
–– wykorzystywania inżynierii współbieżnej,
–– wykorzystywania mechanizmów sprzężeń zwrotnych,
–– wyboru metod wspomagania projektowania,
–– synergicznego łączenia metod i narzędzi wykorzystywanych w metodykach projektowania systemów mechatronicznych.
Istotnym elementem założeń metodyki jest uwzględnienie specyfiki rozwiązań o charakterze innowacyjnym, gdzie procesy projektowania i implementacji różnią się w znacznym stopniu od typowych przedsięwzięć projektowych i wytwórczych. Niejednokrotnie są to urządzenia unikatowe i wysoko
specjalizowane, dedykowane do określonych zastosowań, dla których nie
przewidziano i nie zaplanowano procesów wytwarzania kolejnych powtarzalnych egzemplarzy. Specyfika rozwiązań o charakterze innowacyjnym oraz ich
unikatowość w istotnym stopniu wpływają na metodykę ich projektowania
i implementacji (tab. 1.2).
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Tabela 1.2. Wybrane specyficzne cechy rozwiązań optomechatronicznych uwzględnione w metodyce
projektowania i implementacji
Zagadnienia i problemy

Stosowane podejście i działania

–– Konieczność przeprowadzenia badań ujawniających
Wykorzystanie zjawisk interakcji światła z materią
występujące zjawiska;
i zmian cech promieniowania w wyniku odbicia,
–– Zastosowanie specjalistycznej aparatury i programów do
ugięcia, rozproszenia, transmisji w opracowywanych
analizy danych;
rozwiązaniach.
–– Zastosowanie specjalizowanych metod modelowania
i symulacji dedykowanych do obszaru fotoniki i optyki.
Metody kodowania informacji z zastosowaniem:
–– promieniowania koherentnego
–– Badania modelowe umożliwiające wybór rozwiązania;
(atrybuty: amplituda, częstotliwość, faza
–– Dobór parametrów próbkowania i kwantyzacji sygnałów
promieniowania, kierunek polaryzacji);
optycznych na drodze analitycznej i doświadczalnej;
–– promieniowania niekoherentnego
–– Modelowanie i symulacje.
(atrybuty: rozkład intensywności, zakres
widmowy, polaryzacja).
–– Zastosowanie metod generowania rozwiązań;
–– Zastosowanie metody współbieżnej realizacji zadań;
Synergiczna integracja elementów i układów
–– Włączenie w skład zespołu projektowego specjalistów
mechatronicznych i optoelektronicznych.
z dziedziny optyki i optoelektroniki;
Nieciągły charakter procesu prowadzącego do
–– Wykorzystanie eksperymentów laboratoryjnych, modelowania
powstania rozwiązania innowacyjnego.
i symulacji na etapie opracowania koncepcji i opracowania
Czynnik niepewności uzyskiwanych informacji
rozwiązań modelowych;
w procesie badawczym.
–– Zastosowanie komputerowych metod wspomagania
projektowania.
Wysoka dokładność wykonania układów
–– Szczegółowa analiza i identyfikacja czynników zakłócających
optomechatronicznych.
oraz zastosowanie metod eliminacji lub ograniczenia ich
Wpływ dokładności wykonania konstrukcji
wpływu;
i mechanicznych czynników zakłócających
–– Zastosowanie specjalnych technologii montażu;
(udarów, wibracji) na działanie układów
–– Zastosowanie odpowiednich metod kalibracji.
optomechatronicznych
Unikatowość rozwiązania.
–– Rozszerzanie baz danych o dostępnych komponentach;
Ograniczony zakres lub brak innych dostępnych
–– Wprowadzenie ograniczeń w wymaganiach projektowych;
komponentów prezentujących analogiczne
–– Zawężenie przestrzeni rozwiązań na etapie generowania
parametry.
alternatywnych koncepcji i projektów konstrukcyjnych.
–– Procedury weryfikacji i walidacji na początkowych etapach
opracowywania rozwiązania;
Ryzyko niespełnienia założonych wstępnie
–– Opracowanie rozwiązań alternatywnych;
wymagań.
–– Uwzględnienie elastycznej i rekonfigurowalnej struktury
systemu.
–– Konieczność szczegółowej analizy i identyfikacji czynników
Wrażliwość układów optycznych na uszkodzenia
zakłócających oraz uwzględnienia skutecznych metod ich
i zanieczyszczenia.
eliminacji lub ograniczenia;
–– Uwzględnienie wzrostu kosztów przedsięwzięcia.
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Przedstawione przykłady działań podejmowanych w trakcie realizowanego procesu projektowania i implementacji zostały zaobserwowane w rzeczywistych przedsięwzięciach badawczo-rozwojowych i aplikacyjnych.
Algorytm procesu projektowania i implementacji
Algorytm ogólny procesu projektowania i implementacji przedstawiono
na rys. 1.1.

Rys. 1.1. Algorytm ogólny procesu projektowania i implementacji systemu optomechatronicznego [1]

Iteracyjny układ realizacji kolejnych faz jest zespolony z mechanizmami
sprzężeń zwrotnych, które odgrywają główną rolę w procesie weryfikacji i walidacji osiąganych rezultatów. Obszar oznaczony umownym symbolem Σωi
przedstawia zakres procesu projektowania, w którym realizowane są współbieżnie podstawowe zadania projektowe. Wyróżniono zadania realizowane
w obszarach: mechaniki, elektroniki, optyki i optoelektroniki, informatyki. Dekompozycja procesu projektowania umożliwia identyfikację poszczególnych
podprocesów i zadań (rys. 1.2).
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Rys. 1.2. Schemat przedstawiający współbieżną realizację zadań w skali mikro [1]

Sekwencyjny i iteracyjny charakter procesu projektowania został przedstawiony schematycznie na rys. 1.3.

Rys. 1.3. Schemat przedstawiający cykliczny proces syntezy i dekompozycji w trakcie projektowania [1]

Na poziomie operacyjnym cyklicznie odbywa się dekompozycja i synteza
uzyskanych rezultatów prac. Weryfikacja rezultatów uzyskanych na danym
etapie zapewnia stałą kontrolę procesu projektowania i bieżącą identyfikację
występujących problemów.
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W pierwszej fazie procesu projektowania następuje opracowanie specyfikacji rozwiązania, która obejmuje wszystkie obszary projektowe systemu
i opisuje w spójnym zbiorze danych jego funkcje i parametry techniczne zaplanowane do osiągnięcia (rys. 1.4).

Rys. 1.4. Schemat przedstawiający przebieg fazy Zdefiniowanie zadania [1]

Zasadnicze znaczenie ma identyfikacja wymagań i ograniczeń dla projektowanego systemu ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalności modułów optycznych i optoelektronicznych. Procedura opracowania specyfikacji
projektowej jest procesem współbieżnie realizowanych zadań z zastosowaniem mechanizmu sprzężenia zwrotnego umożliwiającego wyeliminowanie
sprzeczności w zakresie wymagań i ograniczeń pomiędzy poszczególnymi
obszarami projektowania. Opracowanie wymagań jest procesem iteracyjnym,
powtarzanym do momentu osiągnięcia akceptowalnego wyniku, formalnie
potwierdzonym na drodze walidacji specyfikacji. Szczególnie ważną rolę w tej
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fazie spełnia analiza ryzyka przedsięwzięcia, w której identyfikowane są istotne czynniki ryzyka i opracowywane są działania w celu minimalizacji ich
wpływu na rezultat końcowy.
W fazie opracowania koncepcji rozwiązania określane są zasady działania
elementów funkcjonalnych systemu, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru
optyki i optoelektroniki (rys. 1.5).

Rys. 1.5. Schemat przedstawiający przebieg fazy Opracowanie koncepcji rozwiązania systemu
optomechatronicznego [1]
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W przypadku rozwiązań o charakterze innowacyjnym i unikatowym niezbędne jest potwierdzenie poprawności sformułowanych koncepcji na drodze
eksperymentalnej. Szczególnie istotnym zagadnieniem na etapie opracowania
rozwiązań koncepcyjnych jest wykorzystanie modelowania i badań symulacyjnych, których charakter i przebieg może w istotnym stopniu zależeć od
specyfiki opracowywanego rozwiązania. W przypadku układów optycznych
i optoelektronicznych wymagane jest zastosowanie specjalizowanych metod i narzędzi. Wykorzystywane są specjalizowane programy komputerowe
umożliwiające symulację zjawisk fizycznych z zakresu fotoniki, w szczególności interakcji światła z materią. Innowacyjny i unikatowy charakter projektowanych urządzeń wymaga poszukiwania rozwiązania spośród kilku opracowanych alternatywnych koncepcji, które w najlepszym stopniu spełni przyjęte
wymagania. Ze względu na często bardzo złożony charakter projektowanych
systemów optomechatronicznych oraz liczbę i różnorodność danych wejściowych wpływających na kształt rozwiązania w procesie analizy opracowanych
koncepcji alternatywnych i wyboru rozwiązania najlepszego dla przyjętych
kryteriów stosowane są wielokryterialne metody podejmowania decyzji, m.in.
metody AHP (Analytic Hierarchy Process) [24] i metody TOPSIS (Similarity to
Ideal Solution Method) [25]. Badania symulacyjne oraz wielokryterialne metody
podejmowania decyzji są elementem badań optymalizacyjnych, które są ważnym elementem projektowania struktur optomechatronicznych. Przykładem
są m.in. badania optymalizacyjne w projektowaniu układów mechatronicznych współpracujących z układami optycznymi i optoelektronicznymi w warunkach ich narażenia na działanie generowanych drgań.
Opracowanie projektu rozwiązania oraz projektów poszczególnych elementów systemu następuje po przeprowadzeniu dekompozycji jego struktury funkcjonalnej. Ogólny schemat fazy opracowania projektu rozwiązania
przedstawiono na rys. 1.6. Cechą złożonych systemów optomechatronicznych
jest modularyzacja struktury, co wynika w głównym stopniu ze specyfiki
elementów optoelektronicznych. W projektowaniu modułów optomechatronicznych wchodzących w skład systemu, bardzo często wykorzystywane są
gotowe układy i urządzenia oferowane przez wyspecjalizowanych producentów. W szczególnych przypadkach urządzenia takie mogą być poddawane
modyfikacji w celu przystosowania do zainstalowania w projektowanym systemie. Wytypowane do implementacji w projektowanym systemie gotowe
komponenty optomechatroniczne wyznaczają przestrzeń projektu poprzez
charakteryzujące je właściwości oraz cechy i tym samym ograniczają elastyczność opracowywanego rozwiązania.
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Modularyzacja, która przewiduje wykorzystanie gotowych komponentów
w strukturze systemu, jest dominującym podejściem w projektowaniu systemów
optomechatronicznych. Najważniejsze zalety zastosowania modularyzacji w projektowaniu unikatowych urządzeń i aparatury badawczej to przede wszystkim:
–– możliwość budowy struktur złożonych,
–– możliwość rekonfiguracji i tworzenia rozwiązań opcjonalnych,
–– standaryzacja rozwiązań z wykorzystaniem modułów,
–– przystosowanie do modelowania i symulacji,
–– skrócenie czasu projektowania i wytworzenia urządzenia,
–– obniżenie kosztów wytworzenia urządzenia.

Rys. 1.6.

Schemat przedstawiający przebieg fazy Opracowanie projektu rozwiązania systemu
optomechatronicznego [1]
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Rozwiązania bazujące na modularyzacji mają także ograniczenia, które
powinny być uwzględnione podczas projektowania systemów optomechatronicznych:
–– ustalona funkcjonalność i parametry implementowanych modułów ograniczają elastyczność projektowania systemu,
–– struktura projektowanego systemu i jego parametry w znacznym stopniu
są zdeterminowane przez zastosowane moduły,
–– ograniczona możliwość realizacji rozwiązań opcjonalnych z wykorzystaniem dostępnych modułów.
Na podstawie opracowanego projektu rozwiązania realizowany jest proces wytworzenia prototypu i jego weryfikacji. W metodyce przyjęto, że prototyp jest pierwszym egzemplarzem nowego produktu demonstrującym pełną
funkcjonalność, wykonany w celu weryfikacji opracowanego rozwiązania.
Prototyp nie jest traktowany tożsamo z pierwszym egzemplarzem użytkowym, który uwzględnia wprowadzone zmiany wynikające z weryfikacji rozwiązania prototypowego. Wytworzenie prototypu oraz pierwszego egzemplarza użytkowego systemu optomechatronicznego może przebiegać według
różnych schematów (rys. 1.7).

Rys. 1.7.

Warianty wytworzenia prototypu i egzemplarza użytkowego systemu optomechatronicznego:
a) na platformie produktu modyfikowanego, b) jako nowy produkt

W pierwszym przypadku prototyp może być wykonany na bazie fizycznego modelu z uwzględnieniem opracowanego projektu rozwiązania oraz po
wprowadzeniu modyfikacji wynikających z badań weryfikacyjnych. W drugim przypadku wytworzony prototyp jest nowym produktem, w którym nie
wykorzystano komponentów wchodzących w skład modelu. Analogiczne
podejście określa zasady wytworzenia egzemplarza użytkowego. Na decyzję
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o wyborze ścieżki wytworzenia egzemplarza użytkowego mają wpływ następujące najważniejsze czynniki: zakres wymaganych zmian rozwiązania,
koszty i czas realizacji, stan techniczny obiektu (modelu/prototypu) po jego
weryfikacji, plany wykorzystania modelu lub prototypu do dalszych celów
badawczych. W przypadku rozwiązań o charakterze innowacyjnym, gdzie zostały wykorzystane komponenty optoelektroniczne o wysokiej wartości, czynnik związany z kosztami sprzętu często decyduje o wyborze pierwszej ścieżki.
Implementacja jest ostatnią fazą procesu transformacji wiedzy i transferu opracowanego prototypowego rozwiązania innowacyjnego do zastosowań
praktycznych. Ogólny schemat procedury implementacji opracowanego rozwiązania systemu optomechatronicznego przedstawiono na rys. 1.8. Procedura zawiera najważniejsze etapy z uwzględnieniem wariantowych rozwiązań
określających czy przedmiotem implementacji będzie wykonany prototyp, czy
też konieczne jest wytworzenie nowego egzemplarza produktu.

Rys. 1.8. Procedura implementacji opracowanego systemu optomechatronicznego [1]
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W procesie uwzględnia się ewentualną potrzebę modyfikacji wdrożonego
i użytkowanego produktu. W przypadku urządzeń optomechatronicznych o podobnym charakterze potrzeba modyfikacji może mieć następujące przyczyny:
–– konieczność wprowadzenia zmian po wykryciu i zidentyfikowaniu błędów projektowych lub wykonawczych,
–– dostosowanie rozwiązania do zmienionych potrzeb i wymagań użytkownika sformułowanych w trakcie eksploatacji urządzenia,
–– zastosowanie nowych rozwiązań podwyższających poziom i zakres funkcjonalności oraz poziom parametrów technicznych.
Warunkiem efektywnej transformacji wyników prac badawczych i projektowych do zastosowań praktycznych jest integracja procesu projektowania i implementacji we wszystkich obszarach działań: technologicznym, organizacyjnym
i ekonomicznym. Ogólny schemat prezentujący podstawowe relacje w zintegrowanym procesie projektowania i implementacji został przedstawiony na rys. 1.9.

Rys. 1.9.

Schemat przedstawiający w ujęciu ogólnym zintegrowany proces projektowania i implementacji
systemu optomechatronicznego [1]
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W procesie zintegrowanym działania wstępne w zakresie planowanej implementacji rozwiązania powinny być uruchamiane w układzie współbieżnym
z zadaniami głównego procesu projektowania. Informacje zgromadzone na etapach formułowania wymagań, opracowania koncepcji i projektu rozwiązania
oraz wykonania i weryfikacji prototypu są wykorzystywane, z jednej strony do
opracowania wymagań dla fazy implementacji, a z drugiej w celu identyfikacji
ograniczeń technologicznych, organizacyjnych, ekonomicznych i innych, które
oddziałują na przebieg procesu implementacji. Ścisły związek obu etapów jest
szczególnie istotny w trakcie realizacji systemów optomechatronicznych charakteryzujących się wysokim stopniem multidyscyplinarności i unikatowości.
W takim przypadku niejednokrotnie występuje konieczność podjęcia prac w zakresie modyfikacji rozwiązania już po przeprowadzeniu implementacji.
Zastosowanie metodyki projektowania i implementacji w praktyce
Wybrane najbardziej istotne zagadnienia metodyki przedstawiono na
przykładzie procesu projektowania i implementacji unikatowego systemu
optomechatronicznego zrealizowanego w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB. Opracowany system jest przeznaczony do automatycznej optycznej inspekcji i selekcji wałków do wycieraczek samochodowych (rys. 1.10).
Odbiorcami wyrobów są czołowe międzynarodowe firmy motoryzacyjne,
które w kontraktach z producentem zawarły wymóg wdrożenia i stosowania
systemów automatycznej kontroli jakości i selekcji. W celu osiągnięcia zdefiniowanych wymagań w opracowanym urządzeniu zastosowano innowacyjne
rozwiązania modułowego systemu optycznej inspekcji i oryginalne dedykowane oprogramowanie realizujące proces pomiarów parametrów charakteryzujących przedmiot poddawany kontroli.

Zakres inspekcji wałka:
–– długość wałka,
–– obecność moletu
walcowego,
–– obecność moletu
stożkowego,
–– obecność gwintu,
–– obecność podcięć
i rowków.

Rys. 1.10. Typoszereg wałków podlegających inspekcji
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Istotne elementy projektowania systemów optomechatronicznych, spójne z opracowaną metodyką, które wystąpiły w trakcie projektowania i implementacji dwukamerowego systemu monitorowania procesów destrukcji
zmęczeniowej materiałów pokazano na rys. 1.11 w wyróżnionych polach.
Punktem wyjścia było opracowanie szczegółowych wymagań projektowych,
z uwzględnieniem zidentyfikowanych ograniczeń. Proces opracowania koncepcji rozwiązania wymagał przeprowadzenia niezbędnych analiz w zakresie
optoelektronicznych metod pomiarowych, modelowania i eksperymentalnego
potwierdzenia możliwości technicznych osiągnięcia założonego celu.

Rys. 1.11. Proces projektowania i implementacji systemu automatycznej optycznej inspekcji wałków
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Na tym etapie procesu zidentyfikowano następujące najważniejsze zagadnienia, których rozwiązanie determinowało osiągnięcie zaplanowanego
celu przedsięwzięcia:
–– metody oświetlania krzywoliniowych powierzchni metalowych o dużej
refleksyjności,
–– metody obrazowania w układach wielokamerowych,
–– metody kalibracji kamer i justowania torów wizyjnych,
–– projektowanie wysokowydajnych algorytmów przetwarzania i analizy
obrazów w czasie rzeczywistym,
–– projektowanie mechatronicznych układów pozycjonowania przedmiotów.
Ze względu na multidyscyplinarność prac badawczych i rozwojowych
oraz złożoność poszczególnych zadań prace projektowe były realizowane
w układzie współbieżnym z zachowaniem stałej komunikacji pomiędzy zespołami wykonawców. Dzięki modularyzacji i możliwości realizacji struktur
sprzętowych z wykorzystaniem różnych dostępnych komponentów opracowano alternatywne koncepcje rozwiązania (tab. 1.3).
Tabela 1.3. Alternatywne koncepcje rozwiązania modułu wizyjnego

Koncepcja

Główne zalety

Wady i ograniczenia

Moduł wizyjny z jedną kamerą
i obiektywem standardowym

–– prosta konstrukcja modułu
wizyjnego i układu
pozycjonowania przedmiotu
w strefie inspekcji,
–– niski koszt

konieczność zastosowania kamery
z bardzo wysoką rozdzielczością,
wysoki koszt kamery,
błąd perspektywy wprowadzający
znaczny błąd pomiaru

Moduł wizyjny z jedną kamerą
i obiektywem telecentrycznym

–– prosta konstrukcja modułu
wizyjnego i układu
pozycjonowania przedmiotu
w strefie inspekcji,
–– pomijalny błąd perspektywy

konieczność zastosowania kamery
z bardzo wysoką rozdzielczością,
wysoki koszt kamery,
bardzo wysoki koszt obiektywu

Moduł wizyjny z układem trzech
kamer z obiektywami standardowymi

–– możliwość osiągnięcia
wymaganej dokładności
pomiarowej w wydzielonych
oknach obserwacji,
–– akceptowalny koszt,
–– możliwość modyfikacji

bardziej złożona konstrukcja,
konieczność kalibracji układu
pomiarowego
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Struktury sprzętowe modułów zostały opracowane z wykorzystaniem
dostępnych baz danych komponentów optoelektronicznych i optycznych
czołowych producentów światowych. Wybór rozwiązania optymalnego dla
przyjętych kryteriów został przeprowadzony m.in. z wykorzystaniem analizy wielokryterialnej [26]. Do realizacji wytypowano koncepcję układu trzech
kamer umożliwiających inspekcję wałka w oddzielnych oknach (rys. 1.12).
Kamery CCD

Oświetlacz LED górny
„front-light”
Wałek
(widok czołowy)

Podświetlacz LED
„back-light”
(widok boczny)

Rys. 1.12. Schemat obrazujący koncepcję modułu wizyjnego z trzema kamerami

Ze względu na specyfikę warunków obserwacji przedmiotu inspekcji
oraz jego cechy wynikające z interakcji światła z powierzchnią metalową, niezbędne było opracowanie dedykowanych oświetlaczy LED. W podświetlaczu
„back-light” zastosowano diody LED o bardzo dużej światłości w celu zapewnienia wysokiego kontrastu krawędzi wałka w pomiarze jego długości.
Na kolejnych etapach procesu projektowania przeprowadzana była weryfikacja uzyskiwanych rezultatów. Proces projektowania i przygotowania aparatury do implementacji był monitorowany z wykorzystaniem opracowanej
metodyki oceny stopnia dojrzałości wdrożeniowej rozwiązań innowacyjnych
(SDW) [27, 28]. Wynik oceny zaawansowania rozwiązania na kolejnych etapach był jednym z podstawowych kryteriów w procesie podejmowania decyzji
o kontynuacji przedsięwzięcia. Opracowane rozwiązanie prototypowe zostało
poddane testom w warunkach laboratoryjnych, a następnie w rzeczywistych
warunkach eksploatacji w celu potwierdzenia osiągnięcia zaplanowanego poziomu funkcjonalności i parametrów technicznych. Wyniki przeprowadzonych
testów były podstawą do wprowadzenia niezbędnych poprawek w systemie.
Fotografia systemu inspekcji wałków w finalnej wersji użytkowej jest zaprezentowana na rys. 1.13.
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Moduł
magazynka
Moduł kontroli wizyjnej
i selekcji
Moduł podajnika
Interfejs oeratora

Rys. 1.13. System optycznej inspekcji wałków opracowany i wytworzony w ITeE – PIB

Rys. 1.14. Widok okna programu w zakładce Ekran główny
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Zaprojektowany interfejs operatora umożliwia m.in. wybór typu wałka
z bazy produktów w systemie komputerowym oraz ustawienia parametrów
inspekcji (rys. 1.14). Program zawiera moduł analizy statystycznej braków
z możliwością archiwizacji zdjęć występujących wad. Opracowany system
umożliwia automatyczną kontrolę jakości i selekcję różnych typów wałków
z wydajnością co najmniej 1200 sztuk na godzinę.
Wykorzystana w zrealizowanym przedsięwzięciu metodyka projektowania systemów optomechatronicznych w kluczowym stopniu przyczyniła się
do zwiększenia efektywności prac, jak również do osiągnięcia optymalnego
rozwiązania dla przyjętych kryteriów oceny. Jednocześnie przedsięwzięcie
to stanowiło ważny element w procesie weryfikacji i doskonalenia metodyki
projektowania, zwłaszcza w zakresie poszczególnych procedur postępowania
na poziomie operacyjnym.
***
Opracowana modelowa metodyka projektowania i implementacji systemów optomechatronicznych stanowi oryginalne rozwiązanie na tle opublikowanych dotychczas prac w tym obszarze badań. Podczas jej opracowywania
zostały wykorzystane rozwiązania teoretyczne z zakresu projektowania systemów mechatronicznych, jak również zebrane bogate doświadczenia praktyczne. Metodyka prezentuje kompleksowe systemowe podejście w projektowaniu
i wytwarzaniu innowacyjnych rozwiązań optomechatronicznych, szczególnie
w odniesieniu do unikatowych urządzeń i aparatury badawczej. Przedstawiony zarys metodyki uwzględnia wybrane najważniejsze zagadnienia badawcze
i aplikacyjne, występujące na kolejnych etapach procesu projektowania i implementacji finalnego rozwiązania. Walory metodyki i jej możliwości aplikacyjne potwierdzają kolejne zastosowania praktyczne w projektowaniu systemów optomechatronicznych w ramach różnych przedsięwzięć realizowanych
w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB, w szczególności podczas realizacji
Programu Strategicznego POIG 01.01.02-14-034/09 pn. „Innowacyjne systemy
wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki” [23, 29].
Problematyka projektowania systemów optomechatronicznych ma charakter interdyscyplinarny i w sensie poznawczym jest ciągle rozwijana. Biorąc pod uwagę wymienione przesłanki oraz występujące pewne ograniczenia
opracowanej metodyki, zasadne jest kontynuowanie badań i rozwoju opracowanego rozwiązania, obejmujących m.in.:
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––

badanie związków pomiędzy cechami wynikającymi z innowacyjnego
charakteru i unikatowości opracowywanych systemów optomechatronicznych a efektywnością zastosowanej metodyki,
–– rozwój specjalizowanych baz danych uwzględniających specyfikę technologii optomechatronicznych oraz zaproponowanie mechanizmów ich
uzupełniania,
–– badanie możliwości budowy systemów ekspertowych i rozproszonych
baz wiedzy prezentujących zaawansowaną wiedzę ekspercką w obszarze
projektowania systemów optomechatronicznych,
–– rozwój zaawansowanych narzędzi informatycznych na potrzeby modelowania i symulacji uwzględniających w szczególności cechy funkcjonalne
układów optycznych i optoelektronicznych.
Rosnąca rola technologii optomechatronicznych, mająca swój wyraz
w ustalanych priorytetowych kierunkach badań i rozwoju sprawia, że problematyka dotycząca metodyk projektowania systemów optomechatronicznych
nabiera kluczowego znaczenia w podejmowanych pracach badawczych.
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2

Hybrydowe metody i systemy
monitorowania procesów produkcji
i kontroli jakości wyrobów
Jednym z głównych celów prowadzonych prac badawczych w obszarze
technologii optomechatronicznych jest rozwój metod i systemów monitorowania procesów produkcji i kontroli jakości charakteryzujących się coraz większą efektywnością wykrywania i identyfikacji cech wyrobów w stosunku do
tradycyjnych rozwiązań, przystosowaniem do pracy w różnych warunkach
przemysłowych oraz możliwością adaptacji do zmieniających się zadań. Zgodnie z trendami światowymi, zadaniem nowo opracowywanych systemów jest
osiągnięcie poziomu skuteczności ich działania określanego jako „zero braków”. Generację innowacyjnych systemów optomechatronicznych przeznaczonych do realizacji zadań wieloparametrycznej kontroli jakości w przemyśle
tworzą systemy wykorzystujące metody hybrydowe. Hybrydowa metoda monitorowania polega na zastosowaniu dwóch technik obrazowania powierzchni
wyrobu w podczerwieni i paśmie widzialnym oraz zaawansowanych algorytmów analizy obrazów. Informacje o stanie obiektu zakodowane w obrazie
termowizyjnym znacząco rozszerzają możliwości monitorowania procesów
technologicznych i wykrywania różnego rodzaju wad wyrobów, w szczególności wad wewnętrznych.
Przykładami oryginalnych innowacyjnych rozwiązań, w których wykorzystano metody hybrydowe, są zaprezentowane w rozdziale systemy do
monitorowania procesów wytwarzania, które zostały opracowane w ramach
Programu Strategicznego POIG 01.01.02-14-034/09 pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”.
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W opisach opracowanych rozwiązań omówiono zastosowane metody pomiarowe, przedstawiono najważniejsze parametry funkcjonalne i techniczne
systemów. Omówiono także wyniki badań weryfikacyjnych opracowanych
hybrydowych systemów monitorowania, przeprowadzonych w rzeczywistych warunkach pracy, potwierdzające możliwości praktycznych zastosowań
w przemyśle.

2.1.

Hybrydowe systemy automatycznej kontroli jakości
w procesach produkcji

W multidyscyplinarnym obszarze technologii optomechatronicznych
ważne miejsce zajmują metody maszynowego widzenia wykorzystywane do
monitorowania procesów produkcyjnych oraz kontroli jakości wytwarzanych
wyrobów. Podstawowa metoda maszynowego widzenia polega na rejestrowaniu obrazów obiektów w paśmie widzialnym z zastosowaniem kamer z sensorami monochromatycznymi lub kolorowymi, a następnie wykorzystaniu
informacji zakodowanej w obrazie do identyfikacji cech obiektu. W zależności
od specyfiki procesu i wymagań kontroli jakości wykorzystywane są kamery
z sensorami matrycowymi (area scan) lub linijkowymi (line scan) [1–3]. Dobór odpowiedniej metody oświetlania umożliwia uwydatnienie cech obiektu, które są istotne z punktu widzenia procesu inspekcji [4–6]. Odpowiednie
algorytmy przetwarzania i analizy obrazów służą do uzyskania informacji
zakodowanej w obrazie, istotnej z punktu widzenia kontroli jakości i selekcji
wyrobów [7–9].
Znaczący rozwój prac badawczych w obszarze metod i innowacyjnych
systemów optycznej inspekcji na potrzeby przemysłu, realizowanych w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB, został zapoczątkowany w ramach Programu Wieloletniego PW-004 pn. „Doskonalenie systemów innowacyjności
w produkcji i eksploatacji w latach 2004–2008” [10]. Zaawansowane prace
badawcze i rozwojowe w obszarze były kontynuowane w ramach Programu
Strategicznego POIG 01.01.02-14-034/09 pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”, podczas realizacji
zadania badawczego pt. „Hybrydowe systemy automatycznej kontroli jakości w procesach produkcji”. Jednym z priorytetowych celów zrealizowanych
prac było podwyższanie efektywności procesu inspekcji w porównaniu ze
standardowymi metodami bazującymi na analizie obrazów rejestrowanych
w paśmie widzialnym. Ograniczeniem metod analizy obrazów zarejestrowanych w paśmie widzialnym jest możliwość wykrywania jedynie wad struktur powierzchniowych, bez informacji o wadach występujących w strukturze
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podpowierzchniowej materiału i rozkładzie temperatury na powierzchni [9,
11, 12]. Maszynowe widzenie wraz z rozwojem technik termowizyjnych obejmuje również obszar inspekcji w podczerwieni IRMV (infrared machine vision)
[6, 11, 13]. Termowizja jest obrazowaniem w paśmie podczerwieni polegającym na pomiarze promieniowania cieplnego wysyłanego przez obiekt i wyznaczaniu na tej podstawie rozkładu temperatur na jego powierzchni. Metoda
maszynowego widzenia w podczerwieni zapewnia monitorowanie temperatury obiektów, wykrywanie obszarów lokalnych różnic temperatury, np. stref
kumulacji ciepła, a także przy zastosowaniu termografii aktywnej wykrywanie
defektów w warstwie przypowierzchniowej materiału. Bardzo ważną zaletą
metod wizyjnych jest bezkontaktowy charakter pomiaru oraz możliwość jednoczesnej obserwacji całej badanej powierzchni [12, 14, 15, 16]. Metody wizyjne należą do kategorii badań nieniszczących NDT (non-destructive testing),
które pozwalają na wykrywanie wad, nie zmieniając właściwości badanego
wyrobu [12, 15, 17, 18]. Coraz częściej w metodach optycznej inspekcji stosuje
się jednoczesne obrazowanie w różnych zakresach spektralnych, tzw. multispektralne maszynowe widzenie (multispectral machine vision) [6, 19, 20]. Multispektralne systemy wizyjne do obrazowania wykorzystują dyskretne zakresy
widmowe, najczęściej wzajemnie rozdzielone, poprzez zastosowanie filtrów
widmowych lub detektorów o różnych czułościach widmowych [21]. Do budowy takich systemów można zastosować pojedynczą kamerę monochromatyczną pracującą w paśmie widzialnym i bliskiej podczerwieni NIR (near infrared)
lub w paśmie ultrafioletu UV z przełączanym układem filtrów w postaci koła
filtrowego [22]. Opracowywane są również wersje kamer z dwoma lub więcej
sensorami rejestrującymi obrazy za pomocą tego samego układu optycznego [23, 24]. Zaletą tych rozwiązań jest brak błędów geometrycznych, które
pojawiają się przy rejestracji obrazów z oddzielnych torów wizyjnych. Takie
rozwiązanie nie jest możliwe w przypadku obserwacji w paśmie widzialnym
i jednocześnie średnio lub długofalowym zakresie podczerwieni, z uwagi na
konieczność stosowania układów optycznych wykonanych z różnych materiałów oraz inną budowę detektorów promieniowania elektromagnetycznego
[6, 12, 14, 15, 21]. W takim przypadku należy zastosować hybrydowy układ
wizyjny składający się z oddzielnych kamer dla poszczególnych zakresów
spektralnych.
Ważną rolę stanowią badania ukierunkowane na łączenie różnych metod
pomiarowych w celu opracowania zaawansowanych hybrydowych systemów
monitorowania i kontroli jakości w przemyśle, których funkcjonalność jest
efektem synergii poszczególnych składników systemu. Analiza stanu wiedzy
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potwierdziła zasadność prowadzenia łącznej analizy skorelowanych obrazów rejestrowanych dwiema metodami w celu podwyższenia efektywności
procesu inspekcji wizyjnej. Przykładem prowadzonych prac w tym zakresie
jest metoda i system inspekcji procesów spawania i kontroli jakości spoin,
w którym zastosowano kamerę termowizyjną, kamery rejestrujące obrazy
w paśmie widzialnym oraz zaawansowane algorytmy wykrywania wad
[25]. Innym przykładem prac badawczych prowadzonych w tym zakresie
jest system wizyjny opracowany przez naukowców z Uniwersytetu Illinois, który umożliwia inspekcję podwozi taboru kolejowego. Kamera pasma
widzialnego oraz kamera termowizyjna wraz z układem oświetleniowym
zostały umieszczone w kanale diagnostycznym i rejestrowały obrazy przejeżdżającego pojazdu szynowego. System umożliwia ocenę stanu układu
hamulcowego, łożysk, wykrywanie awarii systemów elektrycznych, a także
wykrywanie uszkodzonych lub brakujących części [19, 20]. Przedstawione
hybrydowe systemy wizyjne wykonane zostały w wersji eksperymentalnej
i nie są dostępne ich wersje komercyjne.
W Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB, w ramach Programu Strategicznego POIG 01.01.02-14-034/09 pn. „Innowacyjne systemy wspomagania
technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki” zrealizowane zostały
prace badawcze dotyczące rozwoju hybrydowych systemów do monitorowania procesów technologicznych i kontroli jakości wyrobów z wykorzystaniem
optycznej inspekcji w paśmie widzialnym i termowizji. Efektem tych prac są
unikalne rozwiązania w postaci opracowanych metod pomiarowych i zweryfikowanych eksperymentalnie systemów optycznej inspekcji [11, 26, 27].
Koncepcja hybrydowej metody inspekcji wizyjnej
Koncepcja opracowanej hybrydowej metody wizyjnej polega na zastosowaniu dwóch torów wizyjnych umożliwiających jednoczesną inspekcję badanych obiektów w paśmie widzialnym VIS i podczerwieni IR [6, 9, 11, 28–34.
Informacja pochodząca z obu torów wizyjnych jest przetwarzana i analizowana w celu zwiększenia efektywności procesu kontroli wizyjnej (rys. 2.1.1). Do
obserwacji obszaru inspekcji zastosowano kamery z sensorami matrycowymi.
W celu minimalizacji błędów perspektywy kamery powinny być umieszczone
w bliskiej odległości od siebie i ustawione kątowo tak, aby osie optyczne obu
torów wizyjnych przecinały się na powierzchni badanego obiektu. Obiektywy obu kamer należy dobrać w taki sposób, aby obszary widzenia w paśmie
widzialnym i podczerwieni były zbliżone.
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Rys. 2.1.1. Koncepcja hybrydowej metody wizyjnej: 1 – kamera termowizyjna, 2 – kamera pasma widzialnego,
3 – promiennik podczerwieni, 4 – oświetlacz panelowy LED, 5 – badany obiekt [6, 9, 11, 28]

Obserwacja w paśmie widzialnym umożliwia wykrywanie i identyfikację wad struktur powierzchniowych, kontrolę obecności i zorientowania
poszczególnych elementów, pomiary wymiarów geometrycznych, kontrolę
poziomu jasności. Obrazy VIS stosowane są również pomocniczo w celu
ułatwienia i przyspieszenia lokalizacji i identyfikacji kontrolowanych obiektów
lub ułatwienia interpretacji wyników z kamery termowizyjnej. Bezkontaktowy pomiar temperatury oparty na detekcji promieniowania podczerwonego umożliwia wyznaczanie rozkładu temperatury na badanej powierzchni.
Pozwala to na monitorowanie temperatury obiektów, wykrywanie obszarów
lokalnych różnic temperatury, np. stref kumulacji ciepła. Zaletą opracowanej metody jest możliwość niezależnej zmiany kamer obu torów wizyjnych,
w zależności od wymagań docelowej aplikacji, a także możliwość wymiany
obiektywów w celu zapewnienia wymaganego pola widzenia. Do oświetlenia
badanego obiektu w paśmie widzialnym zastosowano układ dwóch oświetlaczy panelowych umieszczonych po obu stronach strefy pomiarowej. Inspekcja
w podczerwieni może być realizowana przy zastosowaniu tzw. termografii pasywnej (passive infrared thermography) lub termografii aktywnej (active infrared
thermography) [12, 14, 16, 17]. W metodzie termografii pasywnej przedmiotem
analizy jest energia cieplna emitowana przez badany obiekt, bez dodatkowej
stymulacji cieplnej. W metodzie termografii aktywnej analizowana jest odpowiedź obiektu poddanego działaniu energii cieplnej generowanej przez
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zewnętrzne źródło. Zarejestrowana odpowiedź umożliwia analizę właściwości badanego obiektu, m.in. nieciągłości jego struktury wewnętrznej. Spośród
różnych technik termografii aktywnej do zastosowania wytypowano metodę
termografii impulsowej (pulse thermography) [12, 14–18]. W metodzie tej pobudzenie ma charakter impulsu cieplnego, natomiast rejestracja termogramów
odbywa się najczęściej w fazie chłodzenia. Źródłem impulsu cieplnego jest
układ promienników IR umieszczonych po obu stronach badanego obiektu.
W czasie trwania impulsu temperatura badanej powierzchni rośnie. Po jego
wygaśnięciu zaczyna spadać, głównie z powodu dyfuzji ciepła w głąb materiału. Obecność defektów w warstwie powierzchniowej zmienia szybkość tej
dyfuzji. Jeśli mamy do czynienia z defektami lub wtrąceniami zwiększającymi
tę szybkość, wówczas obszary nad nimi będą zimniejsze. Natomiast defekty
spowalniające dyfuzję powodują akumulację energii wewnętrznej i w rezultacie wzrost temperatury w tym obszarze [12].
Eksperymentalne stanowisko badawcze
W celu weryfikacji hybrydowej metody optycznej inspekcji, w Instytucie
Technologii Eksploatacji – PIB zostało wykonane eksperymentalne stanowisko
badawcze (rys. 2.1.2).

Rys. 2.1.2. Stanowisko do kontroli wizyjnej w paśmie widzialnym i podczerwieni: 1 – rama konstrukcji wsporczej,
2 – moduł suportu, 3 – kamera termowizyjna, 4 – kamera pasma widzialnego, 5 – moduł promiennika IR,
6 – moduł oświetlacza LED, 7 – moduł płyty grzewczej, 8 – badany obiekt [6, 11]
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Moduł wizyjny składa się z kamery termowizyjnej oraz kamery pasma widzialnego umieszczonych na indywidualnych stolikach obrotowych. Podstawowe parametry kamer obu torów wizyjnych przedstawiono
w tabeli 2.1.1.
Tabela 2.1.1. Podstawowe parametry kamer zastosowanych w opracowanym stanowisku badawczym [35, 36]

Kamera termowizyjna InfraTec

–– rozdzielczość: 640x480 px,
–– czułość: 40mK @ 30°C,
–– zakres spektralny: 7,5÷14 µm,
–– zakres pomiarowy: -40÷1200°C

Modułowy system wizyjny Keyence
z kamerą pasma widzialnego

–– rozdzielczość: 1000x1000 px,
–– sensor monochromatyczny CCD,
–– obiektyw C-mount

Kamera termowizyjna wyposażona jest w niechłodzoną matrycę mikrobolometryczną o rozdzielczości 640x480 pikseli. Sensor kamery pracuje
w długofalowym zakresie promieniowania podczerwonego 7,5÷14 µm [35].
Do rejestracji obrazów w paśmie widzialnym zastosowano system wizyjny
firmy Keyence z monochromatyczną kamerą o rozdzielczości 1 megapikseli
[36]. Obraz z kamery jest kadrowany do rozdzielczości 1000x750 pikseli, aby
zapewnić proporcje obrazu dostosowane do formatu sensora kamery termowizyjnej.
Do oświetlania obszaru obserwacji w paśmie widzialnym zastosowano
dwa oświetlacze panelowe LED światła białego. Do impulsowego pobudzania
termicznego zastosowano układ dwóch promienników podczerwieni, każdy
o mocy 500 W. Dodatkowo do symulacji procesów cieplnych zachodzących
podczas wytwarzania i obróbki materiałów lub symulacji warunków pracy
obiektów zastosowano elektryczną płytę grzewczą o mocy 1000 W. Zakres
regulacji temperatury płyty wynosił 50÷300°C. Konstrukcja stanowiska badawczego umożliwiła zmiany konfiguracji torów wizyjnych oraz zmiany
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kąta obserwacji badanych próbek. Stanowisko zapewniło prowadzenie badań
z zastosowaniem metody termografii pasywnej lub aktywnej. Wykorzystanie
metody termografii pasywnej jest możliwe tylko dla obiektów o temperaturze
różniącej się od otoczenia w znacznym stopniu, pozwalającym na analizowanie promieniowania pochodzącego od badanego obiektu [16]. Stymulacja
cieplna w metodzie termografii aktywnej realizowana jest za pomocą promienników podczerwieni lub płyty grzewczej (rys. 2.1.3).
a)

b)

c)

Rys. 2.1.3. Konfiguracje stanowiska dla metody termografii aktywnej: a) ogrzewanie za pomocą płyty grzewczej,
b) ogrzewanie promiennikami IR od strony kamery, c) stymulacja cieplna promiennikami w układzie
przeciwsobnym [6]

Promienniki IR mogą być umieszczone od strony kamer [12, 16] lub
w układzie przeciwsobnym [15, 17]. Odpowiedź obiektu na pobudzenie zewnętrzne może być rejestrowana bezpośrednio na pobudzanej powierzchni (przednia projekcja – forward projection) lub też na powierzchni
przeciwnej, po przejściu fali cieplnej przez obiekt (projekcja tylna – back
projection) [18].
Badania eksperymentalne w warunkach laboratoryjnych
Na opracowanym stanowisku eksperymentalnym przeprowadzono badania wytypowanych obiektów, m.in.: oświetlaczy pierścieniowych
LED, układów elektronicznych, materiałów kompozytowych, materiałów
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monolitycznych wykonanych z tworzywa sztucznego, gumy, metalu [6, 9, 11,
28, 29]. Zaprezentowano wybrane wyniki badań dla oświetlacza pierścieniowego LED oraz laminatu szklanego z wadami podpowierzchniowymi.
Badania oświetlacza LED
Badania oświetlacza pierścieniowego LED przeprowadzono z zastosowaniem metody termografii pasywnej bez dodatkowej stymulacji cieplnej, wykorzystując jedynie ciepło generowane przez obiekt. Kamera pracująca w paśmie widzialnym rejestrowała emisję światła pochodzącego z załączonych
diod LED. Egzemplarz oświetlacza przeznaczony do badań posiadał kilka
uszkodzonych diod nieemitujących światła oraz kilka diod z obniżoną emisją
w stosunku do wartości nominalnej (rys. 2.1.4).
a)

b)

Rys. 2.1.4. Oświetlacz pierścieniowy z diodami LED opracowany w ITeE – PIB: a) widok ogólny oświetlacza,
b) oświetlacz z załączonymi diodami LED i zaznaczonym uszkodzonym obszarem matrycy [6, 11]

Kompleksowe badania oświetlaczy LED wymagają zarówno pomiaru parametrów elektrycznych (prąd, napięcie), pomiaru poziomu emisji poszczególnych źródeł światła, jak i analizy rozkładu temperatury na powierzchni. Jest to
szczególnie istotne dla układów z diodami LED z uwagi na dużą wrażliwość
elementów półprzewodnikowych na podwyższoną temperaturę. Po nagrzaniu elementów świecących, obciążonych stałą wartością prądu, zarejestrowano
obrazy w dwóch zakresach spektralnych (rys. 2.1.5). Obraz z kamery pasma
widzialnego umożliwił ocenę emisji światła z poszczególnych diod LED. Poprzez zastosowanie operacji binaryzacji lub porównania wyników z obrazem
referencyjnym możliwa jest ocena jakościowa badanego oświetlacza w zakresie promieniowania widzialnego. Obraz z kamery termowizyjnej umożliwił
analizę rozkładu temperatury na powierzchni oświetlacza i wyznaczenie obszarów nadmiernej kumulacji ciepła.
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Rys. 2.1.5. Wyniki badania oświetlacza LED: a) obraz w podczerwieni, b) obraz w paśmie widzialnym, c) efekt
nałożenia skorelowanych obrazów, d) profile temperaturowe wzdłuż linii L1, L2, L3 [11, 28]

Wynik nałożenia obrazów z obu torów wizyjnych zaprezentowano na
rys. 2.1.5c. Wykresy profilowe wykonane wzdłuż charakterystycznych linii
na zarejestrowanym termogramie przedstawiono na rys. 2.1.5d. Na podstawie
badań zaobserwowano wpływ niesprawnego elementu na pozostałe diody
w tej samej gałęzi. Uszkodzona dioda LED powoduje zmianę punktu pracy
pozostałych elementów w gałęzi, prowadząc do ich przegrzewania.
Badania materiałów kompozytowych
Przeprowadzono badania materiałów kompozytowych w postaci laminatów szklanych i węglowych [11]. Na próbkach wykonano symulowane wady
podpowierzchniowe w postaci otworów nieprzelotowych o średnicy 2¸5 mm,
odległych od powierzchni czołowej o 1 i 2 mm (rys. 2.1.6). Otwory były niewidoczne od strony czołowej, która była obserwowana przez kamery. Wady tego
typu są niemożliwe do wykrycia za pomocą optycznej inspekcji w paśmie widzialnym. Badania materiałów kompozytowych wykonano metodą aktywnej
termografii impulsowej, stosując impulsy cieplne o czasie trwania 7 sekund
i mocy promienników 1000 W.
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a)

		

b)

c)

Rys. 2.1.6. Płaskowniki z laminatu szklanego z symulowanymi wadami w postaci otworów nieprzelotowych:
a) rozmieszczenie otworów, b) widok powierzchni górnej poddanej kontroli wizyjnej, c) zdjęcie
powierzchni dolnej z wykonanymi otworami [6, 11]

Wykonano jednoczesną rejestrację obrazów za pomocą kamery termowizyjnej i kamery pasma widzialnego (rys. 2.1.7). Do analizy wytypowano termogram, na którym uwidocznione są zarówno defekty płytkie, jak i głębsze.
Uzyskane wykresy profilowe ukazują pozycje występowania defektów na obu
badanych próbkach (rys. 2.1.7c).
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Rys. 2.1.7. Wyniki badania próbek z laminatu szklanego: a) obraz z kamery termowizyjnej, b) obraz z kamery
pasma widzialnego, c) efekt nałożenia skorelowanych obrazów, d) profile temperaturowe wzdłuż linii
L1 (głębokość defektów 2 mm) oraz L2 (głębokość defektów 1 mm) [11, 28]

2. Hybrydowe metody i systemy monitorowania procesów produkcji ...

47

Analizując rozkład temperatury na stygnącej powierzchni próbki, można
zaobserwować, że temperatura obszarów powierzchni, pod którymi znajdują
się defekty, jest wyższa od temperatury obszarów powierzchni, pod którymi
materiał jest jednorodny. Dodatkowo badania wykazały, że defekty głębsze
ujawniają się później i przy mniejszym kontraście temperaturowym. W pracy
[12] podano, iż czas od zakończenia impulsu do ujawnienia się defektu jest
proporcjonalny do kwadratu jego głębokości, natomiast kontrast termiczny
wraz z głębokością defektu gwałtownie maleje:

gdzie:
		td
		z
		a
		C

–
–
–
–

td ≈

z2
α

(2.1.1)

C ≈

1
z3

(2.1.2)

czas od zakończenia impulsu cieplnego,
głębokość występowania defektu,
dyfuzyjność cieplna,
kontrast temperaturowy.

Hybrydowy system wizyjny
Na podstawie zweryfikowanej eksperymentalnie hybrydowej metody
inspekcji wizyjnej został opracowany hybrydowy system wizyjny. Wprowadzono zmiany polegające głównie na przystosowaniu kamer do warunków
przemysłowych, zastosowaniu kamery CCD o większej rozdzielczości, zwiększeniu mocy impulsu promienników IR do 2 kW. Struktura sprzętowa systemu
wizyjnego składa się z trzech głównych modułów:
–– głowicy wizyjnej umożliwiającej dwutorową obserwację w paśmie widzialnym i podczerwieni wraz z układem oświetleniowym i systemem
pobudzania cieplnego z wykorzystaniem promienników IR,
–– układu sterująco-pomiarowego umożliwiającego sterowanie procesem
inspekcji oraz zapewniającego przetwarzanie i analizę danych pomiarowych,
–– opcjonalnego układu pneumatycznego zapewniającego chłodzenie głowicy wizyjnej za pomocą sprężonego powietrza.
Elementy wchodzące w skład poszczególnych modułów zostały przedstawione na schemacie blokowym (rys. 2.1.8).
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Rys. 2.1.8. Schemat blokowy hybrydowego systemu inspekcji wizyjnej [28]

Konstrukcja głowicy zapewnia ochronę kamer przed niekorzystnym oddziaływaniem podwyższonej temperatury otoczenia oraz zanieczyszczeniami,
zapyleniem, wilgocią lub udarami mechanicznymi (rys. 2.1.9) [9, 11, 28]. Izolację przed wpływem podwyższonych temperatur zapewnia podwójna obudowa głowicy. Głowica wyposażona jest w trzy moduły chłodzące umożliwiające
niezależne chłodzenie powietrzem: strefy wewnętrznej, w której umieszczone
są kamery obu torów wizyjnych, strefy pomiędzy korpusami obudowy oraz
schładzanie strefy czołowej z oknami optycznymi.
a)

		

b)

Rys. 2.1.9. Hybrydowa głowica wizyjna: a) widok ogólny, b) widok bez osłony czołowej: 1 – korpus zewnętrzny,
2 – korpus wewnętrzny, 3 – osłona czołowa, 4 – moduł kamer do hybrydowej inspekcji wizyjnej,
5 – moduł diodowego oświetlacza panelowego, 6 – moduł promienników podczerwieni [11, 28]
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W opracowanym systemie wizyjnym zastosowano kamerę termowizyjną
firmy InfraTec [35]. Do rejestracji obrazów w paśmie widzialnym zastosowano
kamerę firmy Basler z monochromatycznym sensorem CCD o rozdzielczości
1626x1236 pikseli [37]. Kamery zostały umieszczone na stolikach obrotowych
umożliwiających zmianę położenia kątowego w zależności od wymaganej
odległości widzenia. Osłona czołowa zabezpiecza moduł kamer przed niekorzystnym oddziaływaniem czynników zewnętrznych oraz uszkodzeniami
mechanicznymi (rys. 2.1.10).

Rys. 2.1.10. Osłona czołowa z oknami wizyjnymi (widok od strony wewnętrznej): 1 – okno ze szkła kwarcowego
(tor wizyjny kamery pasma widzialnego), 2 – germanowe okno optyczne (tor wizyjny kamery
pracującej w podczerwieni) [28]

Ponieważ w opracowanej głowicy wizyjnej zastosowano dwa rodzaje kamer, które wykorzystują różne zakresy spektralne promieniowania elektromagnetycznego, to okna optyczne wykonano z dwóch rodzajów materiałów:
szkła kwarcowego oraz monokrystalicznego germanu. Istotne jest również
zastosowanie odpowiednich powłok antyrefleksyjnych, które w przypadku
germanu około dwukrotnie zwiększają wartość transmisji okna optycznego
w porównaniu z materiałem bez nałożonej powłoki [38].
Elementy składowe systemu sterująco-pomiarowego zostały umieszczone
w obudowie typu rack (rys. 2.1.11).

Rys. 2.1.11. Widok układu sterująco-pomiarowego
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W systemie komputerowym została zainstalowana aplikacja IrvisUTP
[39]. Oprogramowanie umożliwia sterowanie procesem optycznej inspekcji
oraz zapewnia akwizycję, przetwarzanie i analizę obrazów z kamer obu torów
wizyjnych. Widok ogólny interfejsu opracowanej aplikacji został przedstawiony na rys. 2.1.12.

Rys. 2.1.12. Widok interfejsu aplikacji z włączonym podglądem z obu kamer [11]

Cechą charakterystyczną oprogramowania jest sposób konfiguracji filtrów umożliwiających przetwarzanie i analizę obrazów. Filtry wybierane są
z rozwijanej listy, natomiast ich połączenia realizowane są metodą graficzną.
Jednym z najważniejszych filtrów do przetwarzania obrazów jest filtr realizujący przekształcenie homograficzne. Jest to przekształcenie perspektywiczne
umożliwiające nakładanie obrazów zarejestrowanych pod różnymi kątami obserwacji. Na rys. 2.1.13 przedstawiono obrazy wzorca kalibracyjnego przed
i po przekształceniu homograficznym.
a)

b)

c)

Rys. 2.1.13. Obrazy wzorca kalibracyjnego: a) obraz z kamery pasma widzialnego, b) obraz z kamery
termowizyjnej, c) efekt nałożenia obrazów po wykonaniu przekształcenia homograficznego [11]
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Do obliczenia macierzy przekształcenia na obrazach pochodzących z obu
torów wizyjnych wskazywane są te same punkty bazowe. Następnie program
oblicza parametry odwzorowania mapującego punkty należące do pierwszego
obrazu na punkty obrazu drugiego. Wyznaczenie macierzy przekształcenia
odbywa się bezpośrednio na badanym obiekcie lub przy pomocy płaskiego
wzorca ze znanym rozmieszczeniem punktów. Przeprowadzono badania różnych wzorców kalibracyjnych, sprawdzając możliwość obserwacji punktów
charakterystycznych jednocześnie dla obu zakresów spektralnych [11, 39].
Badania eksperymentalne w warunkach przemysłowych
Opracowany hybrydowy system wizyjny zastosowano do monitorowania
procesów technologicznych i kontroli jakości wyrobów w warunkach przemysłowych w wybranych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Przedmiotem
badań była możliwość wykorzystania hybrydowego systemu inspekcji do
monitorowania procesu mycia butelek w browarze [11, 28, 32] oraz procesu
wytwarzania połączeń elementów rur z tworzyw sztucznych [11, 30, 31].
Monitorowanie procesu czyszczenia butelek w myjce przemysłowej
Celem badań była kontrola wizyjna procesu czyszczenia butelek w myjce
przemysłowej przed ich napełnianiem. Z uwagi na znaczną długość całkowitą
linii, w celu zachowania wymaganej rozdzielczości rejestrowanych obrazów,
badania wykonano dla trzech położeń głowicy wizyjnej (rys. 2.1.14).

Rys. 2.1.14. Stanowisko do kontroli wizyjnej procesu mycia butelek [11]

Dla każdego położenia hybrydowej głowicy wizyjnej wykonano jednoczesną rejestrację obrazów w dwóch zakresach spektralnych w czasie około 45
minut. Do kontroli procesu czyszczenia butelek zastosowano metodę termografii pasywnej. Przykładowe obrazy uzyskane z dwóch zakresów spektralnych
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zostały przedstawione na rys. 2.1.15. Podczas przemysłowego mycia butelek
temperatura procesu jest stopniowa podnoszona w kolejnych procesach. Główna kąpiel ługowa odbywa się w temperaturze około 80°C. Następnie po spłukaniu ługu, w wyniku kolejnych natrysków wodą, temperatura butelek jest stopniowo obniżana [40]. Monitorowanie temperatury butelek po ich umyciu jest
istotne ze względu na niebezpieczeństwo rozwoju mikroorganizmów.
a)

b)

Rys. 2.1.15. Przykładowe obrazy zarejestrowane za pomocą hybrydowego systemu wizyjnego: a) podwyższona
temperatura jednej z butelek (obraz IR), b) nieusunięta etykieta na butelce (obraz VIS) [11]

Obrazy z kamery termowizyjnej umożliwiają ocenę skuteczności procesu
chłodzenia butelek po ich umyciu. Konstrukcja myjki umożliwia obserwację
dwóch rzędów butelek. Termogram obrazujący wyższą temperaturę butelek
opuszczających gniazdo nr 1 (początek linii), przedstawiono na rys. 2.1.16.
Zaburzenie procesu chłodzenia może mieć również charakter krótkotrwałego wzrostu temperatury ograniczonego do pojedynczych butelek (rys. 2.1.17).
Podczas badań wykryto jednostkowe sytuacje wysokiego wzrostu temperatury,
których prawdopodobnym powodem była gorąca woda pozostała w butelkach
po procesie ich mycia [28, 32].
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Rys. 2.1.16. Systematyczny wzrost temperatury na powierzchni butelek: a) obraz termowizyjny, b) profil
temperatury wzdłuż linii L2 [28]
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Rys. 2.1.17. Zarejestrowany lokalny wzrost temperatury na powierzchni pojedynczej butelki: a) obraz
termowizyjny, b) profil temperatury wzdłuż linii L1 [28]
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Obrazy z kamery pasma widzialnego umożliwiają wykrycie nieusuniętych etykiet na powierzchni butelek. Przykładowe obrazy z zaznaczonymi
obszarami zawierającymi fragmenty etykiet zaprezentowano na rys. 2.1.18.
a)

b)

Rys. 2.1.18. Przykładowe obrazy z kamery pasma widzialnego z zaznaczonymi obszarami zawierającymi fragmenty
nieusuniętych etykiet: a) obraz w położeniu głowicy nr 1, b) obraz w położeniu głowicy nr 2 [28]

Obszar owijki charakteryzuje się znacznie większą jasnością na rejestrowanych obrazach w odniesieniu do powierzchni szklanych butelek.
Monitorowanie procesu wytwarzania połączeń elementów rur
Opracowany hybrydowy system inspekcji został zastosowany w praktyce
do kontroli jakości połączeń rur kanalizacyjnych z kielichami wytwarzanych
z tworzyw sztucznych [11]. Połączenia te wykonywane są metodą zgrzewania
tarciowego. W procesie produkcyjnym rura jest unieruchamiana, a kielich
wprowadzany jest w ruch obrotowy. Następnie obracający się kielich jest
nasuwany na rurę. Skuteczność procesu zgrzewania zależy głównie od siły
docisku, temperatury i czasu trwania procesu. Hybrydowy system inspekcji
zainstalowano na stanowisku technologicznym w firmie produkującej rury. Na
pierwszym etapie badań system wizyjny monitorował bezpośrednio proces
zgrzewania tarciowego (rys. 2.1.19).
Na termogramie (rys. 2.1.19b) widoczny jest duży kontrast temperaturowy
pomiędzy kielichem znajdującym się w temperaturze otoczenia a rurą emitującą
energię cieplną pozostałą po procesie formowania. W wyniku procesu zgrzewania tarciowego generowana jest dodatkowa energia cieplna, która rejestrowana
jest na termogramie w postaci lokalnego wzrostu temperatury na styku rury
z kielichem. Ze względu na niską przewodność cieplną tworzywa sztucznego,
bezpośrednio po procesie zgrzewania, zewnętrzna powierzchnia kielicha w obszarze zgrzeiny nie wykazuje kontrastu temperaturowego względem pozostałych obszarów kielicha. Przekrój poprzeczny modelu rury połączonej z kielichem
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a)
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b)

Rys. 2.1.19. Proces zgrzewania tarciowego: a) obraz zarejestrowany w paśmie widzialnym, b) termogram
w podczerwieni [11, 30]

zaprezentowano na rys. 2.1.20. Obszar zgrzeiny obejmuje dwa karby rury. W celu
przeprowadzenia dalszych badań system wizyjny został ustawiony w taki sposób,
aby obserwować procesy cieplne zachodzące w rurze i kielichu podczas swobodnego chłodzenia. Po upływie ok. 5 minut od procesu zgrzewania tarciowego na
powierzchni kielicha ujawnia się lokalny wzrost temperatury w obszarze zgrzeiny
(rys. 2.1.20b) obejmujący dwa karby rury. W poprawnie wykonanym połączeniu
rury z kielichem zgrzeina jest ciągła i równa na całym obwodzie. Różnice wymiarowe łączonych rur i kielichów, zanieczyszczenia i inne czynniki mogą powodować występowanie wadliwych połączeń. Powstające niejednorodności lub
braki ciągłości zgrzeiny objawiają się zmniejszoną wytrzymałością mechaniczną
połączenia i możliwością wystąpienia przecieków.
a)

b)

Rys. 2.1.20. Prezentacja obszaru połączenia rury z kielichem: a) przekrój poprzeczny zgrzeiny, b) obraz
termowizyjny rury z kielichem uzyskany po upływie ok. 5 minut od procesu zgrzewania [11]
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Po przeprowadzeniu wstępnych badań w celu ustalenia warunków pomiaru, przed operacją zgrzewania wykonano symulowane wady w postaci
uszkodzeń karbów rury (rys. 2.1.21). Po wykonaniu zgrzeiny zarejestrowano
serię obrazów termowizyjnych w obszarze połączenia, obracając rurę względem systemu wizyjnego. Na termogramach zaobserwowano lokalną zmianę temperatury w obszarze uszkodzenia. Dodatkowo wzdłuż uszkodzonych
karbów (linia L1) wykonano profile temperaturowe, na których widoczne jest
obniżenie temperatury w miejscu występowania wady. Wykonane symulowane defekty w postaci ubytków, w formie pustej przestrzeni między rurą
a kielichem wykazują inne właściwości termiczne niż badany materiał.
Obraz w paśmie widzialnym
(przed operacją zgrzewania)

Termogram
(po operacji zgrzewania)

Wykres wzdłuż linii L1

a)

b)

c)

Rys. 2.1.21. Wyniki badań eksperymentalnych: a) wada nr 1 (rozległa, głęboka), b) wada nr 2 (rozległa,
powierzchniowa), c) wada nr 3 (przecięcie)1 [11]

Praktyczne zastosowanie opracowanego systemu inspekcji w przemyśle jako rezultat Programu
Strategicznego POIG 01.01.02-14-034/09 pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”.
1
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Przeprowadzono rozszerzone badania na eksperymentalnym stanowisku wyposażonym w układ obrotu rury z czujnikiem położenia kątowego
(rys. 2.1.22). W celu uzyskania kontrastu temperaturowego obszaru połączenia wykorzystano metodę termografii aktywnej. Do stymulacji cieplnej
zastosowano układ promienników podczerwieni umieszczonych po obu
stronach rury. W celu zapewnienia precyzyjnego obrotu fragmentu rury
z kielichem wykonano konstrukcję stanowiska z serwosilnikiem przekazującym ruch obrotowy na badany obiekt za pomocą rolki napędowej.
a)

b)

c)

Rys. 2.1.22. Stanowisko badawcze: a) widok ogólny stanowiska, b) moduł promienników IR ogrzewających
zewnętrzną powierzchnię rury, c) widok promienników IR ogrzewających wewnętrzną powierzchnię
rury [31]

Na podstawie zarejestrowanej sekwencji obrazów z kamery pasma widzialnego i kamery termowizyjnej generowane były tzw. obrazy panoramiczne
[19, 20] w postaci rozwinięcia powierzchni bocznej kielicha w obszarze zgrzeiny. Przykładowe obrazy panoramiczne zostały przedstawione na rys. 2.1.23.
a)

b)

c)

wypływka

wada nr 3 (przecięcie)

wada nr 1 (rozległa, głęboka)

Rys. 2.1.23. Przykładowe wyniki uzyskane z kamer obu torów wizyjnych, przedstawione w postaci rozwinięcia
powierzchni bocznej kielicha: a) obraz z kamery pasma widzialnego, b) termogram uzyskany przy
zastosowaniu metody projekcji przedniej, c) termogram zarejestrowany dla metody projekcji tylnej
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Obraz w paśmie widzialnym (rys. 2.1.23a) umożliwia inspekcję stanu
powierzchni kielicha w poszukiwaniu ewentualnych uszkodzeń lub ubytków materiału. Zaznaczony obszar wskazuje na występowanie obszaru charakterystycznego w postaci wypływki. Na obrazie panoramicznym widoczne są również kołnierze występujące na powierzchni zewnętrznej kielicha
w postaci poziomych linii. Termogram panoramiczny kielicha w obszarze
zgrzeiny przy zastosowaniu metody projekcji przedniej przedstawiono na
rys. 2.1.23b. Na obrazie zaznaczono obszary występowania zaburzeń rozkładu temperatury, których przyczyną mogą być z jednej strony obiekty
widoczne na powierzchni kielicha (wypływka, wystające kołnierze) oraz
występujące pod powierzchnią anomalie w postaci defektów (wada nr 1
i wada nr 3). Dzięki zastosowaniu dodatkowej kamery pasma widzialnego
można stwierdzić czy źródłem zmian rozkładu temperatury są wady podpowierzchniowe (niewidoczne w paśmie widzialnym) czy obiekty, wady
powierzchniowe (obserwowane również w paśmie widzialnym). Termogram panoramiczny uzyskany przy zastosowaniu metody projekcji tylnej
przedstawiono na rys. 2.1.23c. Zaletą tej metody jest równomierny rozkład
temperatury na powierzchni kielicha w obszarze zgrzeiny.
Oprócz przedstawionych zastosowań hybrydowego systemu wizyjnego
do kontroli jakości w procesach produkcji wykonano dodatkowo badania polegające na sprawdzeniu możliwości wykorzystania hybrydowej głowicy wizyjnej do diagnostyki eksploatacyjnej obiektów technicznych. W ramach tych
prac przeprowadzono badania powierzchni zewnętrznej pieca szklarskiego
[32, 33], badania podwozi pojazdów transportu publicznego [34] oraz badania
powierzchni paneli fotowoltaicznych. Zaletą metod wizyjnych jest możliwość
prowadzenia badań diagnostycznych bez wyłączania urządzenia z ruchu (tzw.
diagnostyka nieinwazyjna) [33]. Wykonane testy potwierdziły skuteczność
hybrydowej metody wizyjnej do okresowej diagnostyki badanych obiektów
w celu wykrycia ich aktualnego stanu technicznego.
***
Opracowany system hybrydowy umożliwia monitorowanie procesów
produkcyjnych i kontrolę jakości z wykorzystaniem połączonych metod analizy obrazów zrejestrowanych w paśmie widzialnym i podczerwieni. Zaletą
zastosowania metod wizyjnych do kontroli jakości jest bezkontaktowy oraz
nieniszczący charakter pomiaru, możliwość jednoczesnej obserwacji całej
badanej powierzchni, duża szybkość pomiaru, szeroki zakres możliwych
aplikacji. Dodatkowe korzyści uzyskuje się w wyniku połączenia rejestracji
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obrazów z dwóch zakresów spektralnych. Hybrydowa metoda inspekcji w paśmie widzialnym i podczerwieni pozwala na podwyższenie efektywności procesu kontroli wizyjnej. Poprzez połączenie analizy skorelowanych obrazów
z dwóch zakresów spektralnych uzyskuje się dodatkowe informacje o badanym obiekcie. Opracowane oryginalne rozwiązania zastosowane w systemie
zostały zgłoszone do ochrony patentowej [41, 42].
Ograniczenia metody związane są głównie ze specyfiką systemów wizyjnych i polegają między innymi na: zniekształceniach wprowadzanych przez
tory optyczne (dystorsja, aberracja), zakłóceniach otoczenia (zanieczyszczenia
badanych powierzchni, zabrudzenia torów optycznych, zapylenie, promieniowanie zewnętrzne), a także zakłóceniach związanych z powierzchnią badanych obiektów (refleksyjność, emisyjność, odbłyski). Metoda aktywnej termografii umożliwia wykrywanie tylko takich defektów lub wtrąceń, które mają
inne właściwości termiczne niż badany materiał. Dodatkowo stosując aktywną
termografię można wykryć jedynie defekty przypowierzchniowe, ponieważ
wraz z głębokością gwałtownie maleje kontrast temperaturowy. Opracowana
metoda stymulacji cieplnej w postaci promienników podczerwieni nadaje się
głównie do materiałów o niskiej przewodności cieplnej (tworzywa sztuczne,
kompozyty o osnowie polimerowej, wyroby gumowe).
Opracowana hybrydowa metoda inspekcji wizyjnej może być zastosowana do automatycznej kontroli jakości: wyrobów z tworzyw sztucznych, gumy,
szkła, wybranych kompozytów, sprzętu elektronicznego i elektrycznego,
sprzętu oświetleniowego, w szczególności wieloemiterowych źródeł światła.
Drugim potencjalnym obszarem zastosowań jest diagnostyka eksploatacyjna
obiektów technicznych, w tym między innymi: pieców szklarskich, podwozi
pojazdów kołowych i szynowych, paneli fotowoltaicznych.
Kierunki dalszych prac badawczych w obszarze zaawansowanych systemów optomechatronicznych do monitorowania procesów technologicznych
i kontroli jakości wyrobów obejmują:
–– rozszerzenie zakresu widma obserwacji o pasmo terahercowe, w którym
możliwe jest badanie struktur wewnętrznych materiałów;
–– rozwój szybkich algorytmów współbieżnego przetwarzania i analizy
obrazów;
–– doskonalenie metodyki diagnostyki eksploatacyjnej z wykorzystaniem
metod hybrydowych z uwzględnieniem zagadnień prognozowania stanu obiektu.
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2.2.

Systemy optoelektroniczne do monitorowania procesów
wytwarzania zaawansowanych technologicznie zespoleń
materiałowych

Metoda zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału FSW (Friction Stir
Welding) jest innowacyjną metodą łączenia materiałów w stanie stałym przez
ich przemieszanie po uprzednim nagrzaniu i uplastycznieniu z wykorzystaniem odpowiedniego narzędzia [1]. Ruch obrotowy narzędzia oraz jego nacisk na powierzchnie zgrzewanych elementów powoduje lokalne nagrzewanie
materiałów w efekcie tarcia i doprowadzenie do stanu ich uplastycznienia.
Następnie narzędzie, przemieszczając się wzdłuż trajektorii tworzonej spoiny, powoduje wymieszanie materiałów, a wieniec narzędzia, poprzez nacisk,
zagęszcza materiał w powstałej spoinie. Istotną cechą procesu jest fakt, że
zgrzewane materiały nie przechodzą w fazę ciekłą, a pozostają w fazie stałej.
Metoda ta umożliwia łączenie materiałów metalowych trudno spawalnych
i niespawalnych, bez stosowania gazów osłonowych, w tym także na łączenie ze sobą różnych materiałów. Ważnym zagadnieniem w dalszym rozwoju
technologii FSW jest możliwość obserwacji wizyjnej procesów zgrzewania
tarciowego w czasie rzeczywistym w celu identyfikacji zachodzących zjawisk
w strefie tworzenia spoiny. Pomimo dynamicznego rozwoju konstrukcji maszyn służących do zgrzewania materiałów w technologii FSW, na rynku nie
są oferowane systemy służące do monitorowania procesu zgrzewania tarciowego. Prowadzone są natomiast prace badawcze mające na celu opracowanie
metod umożliwiających śledzenie procesu w czasie rzeczywistym i wyznaczanie istotnych jego parametrów technologicznych, a także metod oceny jakości
wytworzonych spoin. Przykładem systemu do oceny wytrzymałości spoiny
wykonanej w technologii FSW jest rozwiązanie opracowane przez naukowców
w VIT University w Indiach [2]. W systemie mierzona jest emisja akustyczna
generowana przez narzędzie podczas zgrzewania oraz prąd silnika napędowego wrzeciona zgrzewarki. Predykcja wytrzymałości oraz twardości jądra
spoiny jest realizowana z zastosowaniem modelu wykorzystującego logikę
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rozmytą. Model został zweryfikowany w praktycznych eksperymentach, zaś autorzy proponują zastosowanie systemu do monitorowania procesu FSW w trybie
on-line. System do badania spoin FSW opracowany w Uniwersytecie Vanderbilt
wykorzystuje kontaktowy pomiar temperatury w obszarze złącza z wykorzystaniem ultrasonografii [3]. Autorzy rekomendują tę metodę do monitorowania
profili zmian temperatury w procesie zgrzewania FSW. W literaturze światowej
wciąż stosunkowo niewiele jest publikacji opisujących metody monitorowania
procesów dedykowane w szczególności do połączeń FSW. Podobieństwo zjawisk cieplnych zachodzących w trakcie zgrzewania tarciowego FSW i spawania
łukowego umożliwia wykorzystanie szerokiej wiedzy i doświadczeń z zakresu
badań procesów spawania do rozwoju metod monitorowania procesów FSW.
Przykładem jest metoda monitorowania procesu spawania, która wykorzystuje
statystyczną analizę światła odbitego od powierzchni spoiny w trakcie spawania
i po jego wykonaniu [4]. W testach uzyskano wysoką korelację wyników analizy
i jakości wykonanego spawu, jednak jest to metoda eksperymentalna i jeszcze
niewdrożona do praktyki. W metodzie monitorowania spawania laserowego
zastosowano spektrometr do pomiaru temperatury plazmy powstałej w jeziorku
[5]. Według autorów metoda ta umożliwia wykrywanie przerw oraz lokalnych
przewężeń w spawie. Obrazowanie w podczerwieni zastosowano w metodzie
identyfikacji defektów w trakcie spawania łukowego opracowanej w Indyjskim
Instytucie Technologicznym [6]. Metoda umożliwia wykrywanie defektów spawu poprzez analizę zarejestrowanego termogramu (rys. 2.2.1).
Analizę promieniowania podczerwonego zastosowano w metodzie
monitorowania jeziorka spawu podczas spawania metodą TIG [7]. Kamera
podczerwieni obserwuje obszar przetopionego materiału oraz wyznacza
rozkład temperatury na powierzchni łączonych elementów w czasie procesu
spawania (rys. 2.2.2). Analiza termogramów umożliwia wyznaczenie
szerokości spoiny i głębokości penetracji oraz wykrywanie wad takich jak brak
połączenia, brak penetracji oraz wtrącenia wolframowe.
Do oceny geometrii spawów możliwe jest wykorzystanie techniki profilometrii laserowej 3D [8, 9]. W opracowanym systemie zastosowano metodę
triangulacji laserowej do kontroli kształtu wytworzonej spoiny, umożliwiając
zastosowanie systemu do inspekcji spoiny po procesie spawania oraz sterowanie głowicą spawalniczą w trakcie procesu spawania.
Technikę termografii aktywnej zastosowano do badania stanu spoin wykonanych metodą punktowego zgrzewania rezystancyjnego [10]. Kamera termowizyjna rejestruje odpowiedź badanej próbki na wymuszenie w postaci
impulsu cieplnego generowanego przez specjalną lampę błyskową (rys. 2.2.3).
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Palnik
Kierunek obrotów

Termogram

Spawanie doczołowe

Rys. 2.2.1. System obserwacji w podczerwieni procesu spawania: a) schemat zasady działania,
b) przykładowy termogram zarejestrowany podczas spawania rur [6]

a)

b)

Rys. 2.2.2. Stanowisko eksperymentalne do monitorowania procesu spawania: a) widok ogólny,
b) przykładowy termogram spoiny
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a)

b)

Lampa
błyskowa

Szkło Próbka
akrylowe

Kamera
podczerwieni

Rys. 2.2.3. Stanowisko do badania spoin punktowych: a) widok ogólny, b) schemat [9]

W Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu, w ramach Programu Strategicznego POIG 01.01.02-14-034/09 pn. „Innowacyjne systemy
wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki” oraz
projektów badawczych prowadzono prace badawczo-rozwojowe w obszarze
hybrydowych metod i systemów do monitorowania procesów wytwarzania
i kontroli jakości wyrobów. Przykładem innowacyjnego i unikatowego w skali
światowej rozwiązania jest hybrydowy system monitorowania procesów wyciskania profili aluminiowych na gorąco i kontroli wytwarzanych wyrobów
[11]. W metodzie monitorowania zastosowano analizę obrazów obserwowanej
powierzchni wyrobu rejestrowanych równolegle w podczerwieni i paśmie widzialnym. Wyróżniającym walorem rozwiązania jest możliwość wykrywania
zmian w podpowierzchniowej mikrostrukturze stopu aluminium na podstawie analizy termogramów. Efektem zadania badawczego pt. „Hybrydowe systemy automatycznej kontroli jakości w procesach produkcji”, zrealizowanego
w ramach Programu Strategicznego POIG, jest zweryfikowany w warunkach
przemysłowych system umożliwiający monitorowanie procesów technologicznych w rozszerzonym zakresie widma [12]. Elementy wiedzy stanowiącej
rezultaty zrealizowanych zadań zostały wykorzystane w trakcie prac badawczych dotyczących opracowania i weryfikacji w warunkach przemysłowych
metody monitorowania procesu zgrzewania tarciowego FSW.
Koncepcja metody
Opracowana metoda monitorowania procesu zgrzewania polega na zastosowaniu hybrydowego systemu wizyjnego do obserwacji powierzchni spoiny
w podczerwieni i paśmie widzialnym (rys. 2.2.4).
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położenia
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Rys. 2.2.4. Koncepcja metody inspekcji w procesie FSW – schemat

Zarejestrowane obrazy są poddawane analizie w celu detekcji i identyfikacji występujących wad spoiny. Podstawowe założenia dla systemu obserwacji
obszaru roboczego z wykorzystaniem techniki termowizyjnej i wizyjnej przyjęto, uwzględniając wyniki badań oraz teoretyczne modele zjawisk cieplnych
zachodzących w trakcie zgrzewania tarciowego FSW prezentowane w publikacjach naukowych dotyczących problematyki [13–19]. Ponieważ w analizie procesu wytwarzania spoiny istotne znaczenie mają także informacje zakodowane
w obrazach podczerwieni obszarów otoczenia spoiny, przyjęto rozmiar okna
obserwacji kamery termowizyjnej o wymiarze 4–5 razy większym od średnicy
narzędzia. Zakres obserwacji w paśmie widzialnym może być ograniczony do
obszaru spoiny. Jednym z podstawowych parametrów układu wizyjnego jest
rozdzielczość pola obserwacji, odległość od powierzchni obiektu i szybkość
rejestracji. W przyjętej koncepcji system wizyjny jest zespolony konstrukcyjnie z głowicą roboczą i jest nieruchomy względem narzędzia wykonującego
połączenie elementów. Roboczy ruch posuwisty wykonuje stół maszyny z zamocowanymi elementami. System wizyjny realizuje skanowanie powierzchni
spoiny z prędkością przesuwu stołu roboczego. Krok skanowania wzdłuż osi
spoiny wyznacza zależność:
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∆s =

v
f

(2.2.1)

gdzie:
v – prędkość przesuwu zgrzewanych elementów względem kamery,
f – częstotliwość akwizycji obrazów.
Projektując system wizyjny, należy przeprowadzić analizę zjawiska rozmycia obrazu. Obraz elementu będącego w ruchu może zostać rozmyty przy
niewłaściwie ustalonym czasie rejestracji kamery. Wielkość rozmycia B obrazu
elementu wyrażoną w pikselach wyznacza się, stosując zależność:

B=
gdzie:
v
Te
N
W

v ⋅ Te ⋅ N
W

(2.2.2)

– prędkość elementu w czasie rejestracji obrazu,
– czas rejestracji obrazu przez kamerę (czas ekspozycji),
– wymiar sensora kamery w pikselach,
– wymiar pola widzenia kamery wzdłuż kierunku ruchu elementu.

Obraz nie wykazuje rozmycia, gdy B £ 1. Ze wzoru (2.2.2) można wyznaczyć minimalną częstotliwość rejestracji kamery dla przyjętego poziomu
rozmycia obrazu. Dla kamery IR, zakładając średnią prędkość przesuwu stołu
10 mm/s, wymiar pola widzenia ok. 50 mm, minimalna częstotliwość rejestracji zapewniająca ostry obraz wynosi około 50 Hz. Wykorzystując funkcję
zawężenia wymiaru okna obserwacji kamery można proporcjonalnie zwiększyć maksymalną częstotliwość rejestracji kamery. Analiza profilu temperaturowego wzdłuż prostopadłej do kierunku tworzenia pozwala na ocenę równomierności rozkładu termicznego w obu łączonych elementach. Analiza profilu
temperaturowego wzdłuż kierunku ruchu pozwala m.in. na ocenę szybkości
stygnięcia spoiny. Analiza obrazów 2D umożliwia wykrywanie obszarów
niezgodności. Wady powierzchniowe i wady podpowierzchniowe spoiny
(np. nieciągłości punktowe i liniowe, pęknięcia) mają swoje odzwierciedlenie
w przebiegu profili temperaturowych [20].

2. Hybrydowe metody i systemy monitorowania procesów produkcji ...

69

Struktura systemu monitorowania
Główne elementy systemu monitorowania procesów zgrzewania tarciowego stanowią: moduł wizyjny, w skład którego wchodzi kamera podczerwieni i kamera światła widzialnego oraz komputerowy system przetwarzania
i analizy rejestrowanych obrazów. Przyjęto, że obszar obserwacji powinien
zapewnić rozdzielczość obrazu poniżej 50 µm. Typowa rozdzielczość kamery
linijkowej to 2048 pikseli, zatem maksymalny obszar widzenia wyniesie (3):
L = S x ⋅ N = 50 µ m/px ⋅ 2048 px = 102, 4 mm

(2.2.3)

gdzie: L – rozmiar obszaru widzenia,
Sx – oczekiwana rozdzielczość obrazu,
N – rozmiar sensora kamery.
Przy szerokości spoiny około 25 mm i założeniu, że obszar obserwacji powinien objąć obszar trzykrotnie szerszy niż spoina, ustalono, że system wizyjny
powinien umożliwić obserwację obszaru o szerokości od 60 mm do 100 mm. Dla
danych założeń możliwy jest montaż kamery w różnej odległości od obserwowanego obiektu przy zachowaniu wymaganej rozdzielczości obrazu. Przyjęto
minimalną odległość widzenia nie większą niż 300 mm. Wytypowana kamera
linijkowa światła widzialnego posiada sensor monochromatyczny o rozdzielczości 2048 pikseli umożliwiający rejestrację z częstotliwością do 18,7 kHz
i 12-bitową głębią obrazu [21]. Do obserwacji w podczerwieni zastosowano
matrycową kamerę termowizyjną z chłodzonym sensorem, przeznaczoną do
pracy w paśmie podczerwieni 3–5 µm i pomiaru temperatur do 3000°C [22].
Przy rozdzielczości sensora 320 x 240 pikseli i zadanych parametrach pola
widzenia uzyskano rozdzielczość pomiarową ok. 0,2 mm/px. Opracowana
konstrukcja nośna kamer umożliwia zmiany ich położenia i doboru optymalnych kątów obserwacji powierzchni spoiny (rys. 2.2.5). Do rejestracji obrazów
wykorzystywane są dwa tory wizyjne oraz system komputerowy do przetwarzania i analizy obrazów, wyposażony w oprogramowanie z opracowanymi
dedykowanymi algorytmami detekcji wad. Automatycznie wykonywane analizy obejmują rozkład temperatury na powierzchni zgrzewanych elementów,
w szczególności profil wzdłużny zawierający informacje o procesie stygnięcia elementów za narzędziem oraz profil poprzeczny zawierający informacje
o równomierności nagrzania elementów podczas procesu. Analizy obrazów
z toru pasma widzialnego mają na celu określenie równomierności szerokości
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spoiny oraz stwierdzenie obecności pęknięć na powierzchni. Informacja o stanie spoiny i poprawności parametrów prowadzonego procesu jest przekazywana do operatora.
Kamera światła widzialnego

Narzędzie
robocze
Kamera podczerwieni

Obserwowana
spoina
Rys. 2.2.5. Komputerowy model 3D eksperymentalnego stanowiska badawczego

Opracowany algorytm przetwarzania obrazów zawiera trzy główne kroki:
analizę w torze podczerwieni, analizę w torze pasma widzialnego oraz analizę
multimodalną (rys. 2.2.6).

Rys. 2.2.6. Ogólny algorytm inspekcji spoiny
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Analiza multimodalna jest techniką polegającą na fuzji komplementarnych
i redundantnych obrazów pochodzących z sensorów, pracujących na różnych
długościach fali. Sensory rejestrują dwa obrazy z tej samej sceny, które łączone
są w jeden obraz kompozytowy, dokładniejszy niż obrazy źródłowe. Połączony
obraz jest tworzony w celu wyeksponowania zawartości sceny oraz ułatwienia
użytkownikowi wykrywania, rozpoznawania oraz identyfikacji obiektów. Fuzja
obrazów może być przeprowadzona na jednym z czterech etapów: rejestracji sygnału, przetwarzania pikseli obrazu, rozpoznawania cech obrazu oraz decyzji [23].
W trakcie realizowanego zgrzewania materiałów następuje zsynchronizowana akwizycja obrazów w obu torach wizyjnych. Analiza obrazów z obu
torów wizyjnych jest wykonywania niezależnie z wykorzystaniem skatalogowanych wzorców w bazie danych systemu, której efektem jest klasyfikacja
wad lub niezgodności zgodnie z katalogiem wad [24–28]. Następnie przeprowadzana jest analiza multimodalna, w której obróbce podlegają połączone
obrazy oraz odpowiednio katalog wzorców oraz katalog wad. W metodzie
monitorowania przeprowadzana jest analiza profili temperaturowych: w kierunku poprzecznym do ruchu narzędzia, tuż za narzędziem oraz kierunku
równoległym do ruchu narzędzia, w osi narzędzia (rys. 2.2.7).

Rys. 2.2.7. Przykładowy termogram spoiny z profilami temperatury w kierunku poprzecznym (1) i kierunku
wzdłużnym (2)
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Opracowane algorytmy analizy termogramów umożliwiają identyfikację
zaburzeń w rozkładzie temperatury i wykrywanie niejednorodności wykonanej spoiny, pęknięć, obszarów pustek w materiale pod licem spoiny. Ponadto
wykrywane są anomalie w postaci wiórów pojawiających się na powierzchni
oraz wypływających spod narzędzia. Tor wizyjny pasma widzialnego jest wykorzystywany do detekcji wad występujących na powierzchni wykonanego
zespolenia (rys. 2.2.8). Algorytmy analizy obrazów w paśmie widzialnym
umożliwiają pomiary parametrów geometrycznych spoiny, zmiany szerokości
spoiny, równomierność rozmieszczenia „łusek” oraz wykrywanie nadmiernej
wypływki i pęknięć lica spoiny.

Rys. 2.2.8. Przykładowy obraz spoiny w paśmie widzialnym z występującym pęknięciem wzdłużnym

Opracowano autorskie oprogramowanie, w którym zaimplementowano
algorytmy przetwarzania obrazów oraz algorytmy sterujące procesem monitorowania [29, 30]. Przykładowe okno programu pokazano na rys. 2.2.9.

Rys. 2.2.9. Okno aplikacji FSWirvis do przetwarzania i analizy obrazów
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Oprogramowanie posiada m.in. funkcje: prezentacji obrazu spoiny w podczerwieni, prezentacji on-line termogramu oraz wskazanych linii pomiarowych
temperatury, prezentacji obrazu spoiny w paśmie widzialnym (rys. 2.2.10),
eksport zarejestrowanych danych w postaci plików graficznych, plików wideo,
danych numerycznych w formatach uniwersalnych oraz natywnych formatach
producentów kamer.

Rys. 2.2.10. Widok okna programu FSWirvis z zarejestrowanym obrazem spoiny

Badania eksperymentalne
Badania weryfikacyjne metody i systemu do monitorowania procesów
zgrzewania tarciowego zrealizowano na eksperymentalnym stanowisku technologiczym (rys. 2.2.11). W trakcie weryfikacji sprawdzono funkcjonalność
i parametry technicznych podzespołów systemu, a także działanie algorytmów komunikacji i transmisji danych. Program badań obejmował rejestracje
rozkładu temperatury na powierzchni zgrzewanych elementów przy różnych
parametrach prowadzenia procesu. Badania przeprowadzono dla jednego
rodzaju materiału (aluminium) i dla różnych wartości parametrów procesu
zgrzewania. Wykonano rejestracje procesu zgrzewania dla różnych wartości
prędkości obrotowej oraz liniowej narzędzia. Uzyskano w ten sposób spoiny
zarówno prawidłowe, jak i posiadające niezgodności w postaci nadmiernej
wypływki, nieciągłości spoiny czy nierównomiernej szerokości spoiny. Zarejestrowane termogramy pozwalają na identyfikację wad i niezgodności spoiny,
w tym wykrywanie wad podpowierzchniowych [30–33].
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Kamera
podczerwieni

Kamera pasma
widzialnego

Oświetlacz
Strefa robocza

Rys. 2.2.11. Stanowisko do zgrzewania tarciowego z systemem monitorowania opracowanym w ITeE – PIB w Radomiu

Przykładowy obraz z kamery termowizyjnej strefy zgrzewania oraz wykresy zmiany temperatury przedstawiono na rys. 2.2.12.
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Rys. 2.2.12. Przykładowe wyniki przeprowadzonych badań: a) obraz zarejestrowany w podczerwieni, b) wykres
zmiany temperatury wzdłuż wskazanej linii pomiarowej

W procesie zgrzewania metodą FSW charakterystyczne jest występowanie
wypływek z obu stron „lica” spoiny po przejściu narzędzia zgrzewającego. Zdarzają się również sytuacje, w których fragment wypływki zostanie wypchnięty
za narzędzie, przysłaniając lico spoiny, co powoduje powstawanie zakłóceń podczas prowadzenia pomiarów kamerą termowizyjną. Zakłócenia te widoczne są
na termogramach oraz wykresach zmiany temperatury. Przypadek zakłócenia
pomiaru przez wiór w strefie lica przedstawiono na rys. 2.2.13.
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Rys. 2.2.13. Przypadek wystąpienia wióra w strefie roboczej: a) obraz w podczerwieni, b) profil temperatury na
wskazanej linii pomiarowej z lokalnym zakłóceniem spowodowanym chwilową obecnością wióra

Przykładowy obraz spoiny i strefy roboczej zarejestrowany w podczerwieni z zaznaczonymi występującymi wiórami w różnych obszarach spoiny
przedstawiono na rys. 2.2.14.
Wióry

Rys. 2.2.14. Obraz z procesu zgrzewania z zarejestrowanymi fragmentami materiału (wiórów) wypchniętych spod
wieńca narzędzia
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Zastosowany system monitorowania z zastosowaniem kamery termowizyjnej umożliwia wykrycie niezgodności znajdujących się pod warstwą metalu
lica spoiny, np. pustek kanalikowych pod licem spoiny, pęknięć lub skutków
cieplnych złamania trzpienia narzędzia, niewidocznych w paśmie widzialnym.
Przykład zarejestrowanego przypadku wykrycia wady nieciągłości spoiny
przedstawiono na rys. 2.2.15.
a)

b)
Nieciągłość (pustka) pod licem spoiny
2

3

c)
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Punkt pomiarowy

Rys. 2.2.15. Analizy spoiny wykonanej metodą FSW: (a) obraz spoiny w paśmie widzialnym, b) obraz
w podczerwieni z widoczną wadą typu pustka kanalikowa pod licem spoiny z zaznaczonymi liniami
pomiarowymi, c) profile temperatury na powierzchni lica spoiny wzdłuż linii pomiarowych 2 i 3
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***
Opracowany w ITeE – PIB w Radomiu hybrydowy system monitorowania
procesów zgrzewania tarciowego FSW, w którym zastosowano multimodalną analizę obrazów w podczerwieni i paśmie widzialnym jest unikatowym
rozwiązaniem w skali światowej. Wyniki badań weryfikacyjnych systemu na
stanowisku technologicznym potwierdziły osiągnięcie zaplanowanego wysokiego poziomu technicznego i możliwości zastosowań praktycznych w przemyśle. Zastosowanie dwóch torów wizyjnych umożliwia jednoczesną inspekcję procesu zgrzewania w podczerwieni i paśmie widzialnym, zapewniając
znaczące zwiększenie efektywności procesu kontroli dzięki wykorzystaniu
informacji zakodowanych w termogramach o wadach wewnętrznych spoiny.
Ważnym walorem metody jest bezkontaktowy i nieniszczący charakter pomiarów. System wraz z opracowanym oprogramowaniem umożliwia wykrywanie
wad powierzchniowych i podpowierzchniowych, w tym monitorowanie parametrów procesu. Jednym z podstawowych warunków decydujących o skuteczności systemu inspekcji jest baza danych zawierająca katalog wzorców oraz
katalog wad spoin. W opracowanym rozwiązaniu uwzględniono możliwość
rozbudowy bazy danych i rozszerzania zasobów katalogów, uwzględniając
wyniki kolejnych badań. Metoda jest głównie dedykowana do monitorowania
procesów zgrzewania tarciowego FSW. Ogólna koncepcja połączonej analizy
obrazów w podczerwieni i paśmie widzialnym stwarza szerokie możliwości
zastosowań rozwiązania do monitorowania innych procesów technologicznych, w których występują zjawiska cieplne. Przykładami są m.in. procesy
spawania łukowego i laserowego, montażu elementów na gorąco, a także badania testowe materiałów i elementów konstrukcyjnych w warunkach wysokich temperatur.
Zaplanowane i realizowane w ITeE – PIB w Radomiu dalsze prace badawcze nad rozwojem opracowanego rozwiązania obejmują następujące główne
kierunki:
–– zastosowanie nowych typów kamer termowizyjnych o wyższych rozdzielczościach sensora, co umożliwi istotne podwyższenie rozdzielczości pomiarowej i zwiększenie skuteczności wykrywania wad,
–– opracowanie algorytmów umożliwiających automatyczną regulację parametrów procesu zgrzewania w układzie sprzężenia zwrotnego na podstawie informacji uzyskiwanych z systemu monitorowania,
–– rozszerzenie zastosowań opcjonalnych wersji systemu (z kamerą termowizyjną o odpowiednim zakresie pomiarów temperatury) do monitorowania procesów spawania łukowego i laserowego.
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3

Technologie automatyzacji
i robotyzacji procesów produkcyjnych
i procesów eksploatacji
Na kolejnych etapach rozwoju wiedzy naukowej i techniki na potrzeby
przemysłu i innych obszarów gospodarki automatyzacja i robotyzacja procesów wytwarzania oraz procesów eksploatacji stanowi niezmiennie główny
kierunek prowadzonych badań i prac rozwojowych. Potwierdzeniem znaczenia dla krajowej gospodarki innowacyjnych rozwiązań dotyczących technologii automatyzacji i robotyzacji w przemyśle są priorytetowe kierunki badań wyznaczone w Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach. Kluczowa rola
wskazanych technologii wynika z potrzeb ciągłego zwiększania wydajności
procesów wytwarzania, zapewnienia możliwości adaptacji systemów produkcyjnych do zmienianych zadań, zastępowania człowieka w wykonywaniu
różnych czynności, zwłaszcza w warunkach niebezpiecznych. Rekonfigurowalne, wielozadaniowe roboty i manipulatory sterowane przez zaawansowane
systemy komputerowe, wykorzystujące m.in. elementy „sztucznej inteligencji”, stanowić będą podstawowe wyposażenie fabryk przyszłości (factories of
the future). W ramach Programu Strategicznego POIG 01.01.02-14-034/09 pn.
„Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju
gospodarki” zostały zrealizowane zadania badawcze, których rezultatami są
innowacyjne rozwiązania w obszarze robotyzacji procesów produkcyjnych
i eksploatacji. Pierwsze zadanie dotyczyło rekonfigurowalnych manipulatorów i robotów z funkcją adaptacji przeznaczonych do wykonywania zadań
w elastycznych systemach produkcyjnych i badaniach. W ramach drugiego
zadania opracowano zespół specjalizowanych robotów mobilnych na potrzeby monitorowania obiektów technicznych i wykonywania działań z zakresu
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ratownictwa technicznego, w których zastosowano nowoczesne technologie
mechatroniczne i teleinformacyjne. W artykułach prezentujących opracowane
oryginalne rozwiązania przedstawiono uzyskane najważniejsze osiągnięcia
naukowe oraz rezultaty materialne zrealizowanych prac. Omówiono możliwości zastosowań wytworzonych urządzeń w praktyce oraz kierunki dalszych
badań.

3.1.

Rekonfigurowalne systemy i manipulatory przemysłowe
wyposażone w zaawansowane systemy monitorowania
otoczenia i funkcje adaptacji

Systemy zrobotyzowane są rozwiązaniami powszechnie stosowanymi
w dużych systemach produkcyjnych. Odpowiednio zaprogramowane są
w stanie wykonywać operacje w sposób ciągły i powtarzalny, eliminując lub
znacząco ograniczając bezpośredni udział człowieka. Pomimo zalet i korzyści
wynikających z robotyzacji, w wielu przypadkach koszty związane z robotyzacją stanowisk są na tyle wysokie, że przedsiębiorstwa dysponujące małymi
budżetami nadal wykorzystują tańszą pracę ludzką. W automatyzacji procesów produkcyjnych można wyróżnić dwie główne klasy systemów: urządze�nia dedykowane do wykonywania pojedynczych operacji na dużych seriach
powtarzalnych produktów oraz wielofunkcyjne stanowiska technologiczne,
które pozwalają na wykonywanie wielu operacji na pojedynczych produktach.
W obu przypadkach zmiana asortymentu wymaga złożonych operacji przezbrojenia, przeprogramowania oraz kalibracji urządzeń technologicznych [1].
Rozwiązaniem prowadzącym do uproszczenia operacji dostosowania urządzeń technologicznych do zmienianego asortymentu produkcji jest zastosowanie systemu rekonfigurowalnego [2]. System rekonfigurowalny, zazwyczaj
o budowie modułowej, umożliwia szybką wymianę komponentów roboczych
i adaptację systemu do nowych zadań. Automatyzacja procesu przezbrajania
z autonomicznym podejmowaniem decyzji i dostosowaniem parametrów pracy stanowi podstawę elastycznego i efektywnego systemu produkcji.
Idea rekonfigurowalnych systemów produkcyjnych została zapoczątkowana w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na zwiększanie produkcji
przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości szybkiego przezbrajania linii
w przypadku dokonania modyfikacji produktu. Głównym zadaniem systemów rekonfigurowalnych jest umożliwienie, w stosunkowo krótkim czasie
oraz przy minimalnych nakładach finansowych, dostosowania linii produkcyjnej do zmieniającego się asortymentu zakładu produkcyjnego. Założenia
rekonfigurowanych systemów produkcyjnych zostały przedstawione w ujęciu systemowym po raz pierwszy w 1995 roku w Uniwersytecie Michigan,
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gdzie otworzono centrum badawcze skupione na problematyce systemów
rekonfigurowalnych [3]. Wynikiem prac badawczych jest zaproponowana
klasyfikacja systemów produkcyjnych, w której wyróżniono: dedykowane
linie produkcyjne DML (Dedicated Manufacturing Lines), systemy rekonfigurowalne RMS (Reconfigurable Manufacturing Systems) oraz systemy elastyczne
FMS (Flexible Manufacturing Systems) [5]. Dedykowane linie produkcyjne są
w stanie operować wyłącznie na pojedynczym typie produktu. Systemy elastyczne mają zapewnioną zdolność obróbki wielu produktów, jednak nie są
zdolne do zmian strukturalnych. Innowacyjność podejścia w przypadku systemu rekonfigurowalnego polega na zapewnieniu możliwości szybkiej adaptacji
do zmienionych parametrów procesu wytwarzania poprzez rekonfigurację,
a nie przez wykorzystanie zapewnionej ogólnej elastyczności systemu. Schemat poglądowy stanowiący porównanie systemów rekonfigurowanych RMS
z rozwiązaniami dedykowanymi DML oraz rozwiązaniami elastycznymi FMS
został przedstawiony na rys. 3.1.1. Na osi poziomej podano zdolność systemu
produkcyjnego do wytwarzania różnych typów produktów, od pojedynczego
do wielu różnych typów. Oś pionowa reprezentuje wielkość produkcji.

Wielkość produkcji

sztuk
300 000

300

Funkcjonalność

Rys. 3.1.1. Porównanie systemów produkcyjnych: dedykowanego DML, rekonfigurowanego RMS oraz
elastycznego FMS [3]

Celem prowadzonych na świecie prac badawczych są systemy produkcyjne nowej generacji charakteryzujące się m.in.: modułowością i zdolnością do
szybkiej i wysokiej integracji, krótkim czasem dostosowania do zmienianych
zadań i parametrów. Budowa takich systemów wymaga zastosowania modułów pomiarowo-sterujących i mechatronicznych modułów wykonawczych
zdolnych do działania zgodnie z technologią plug and play. Zaawansowane systemy manipulatorów i robotów, posiadające funkcje rekonfiguracji i adaptacji
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stanowią jeden z celów prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w ramach
inicjatywy „Factories of the Future”, realizowanej w programie Horyzont 2020
[4]. W literaturze znajdują się liczne przykłady wykorzystania manipulatorów przemysłowych w systemach rekonfigurowalnych [6]. Roboty wyposażone w możliwość wymiany narzędzi i wykonywania różnych operacji mogą
skutecznie zastąpić tradycyjne rozwiązania, w których wykorzystuje się układ
specjalizowanych maszyn realizujących kolejne operacje. Rozwój robotyki
umożliwia automatyzację złożonych procesów wytwarzania poprzez zastosowanie układu współpracujących robotów lub manipulatorów [7]. Przykładem innowacyjnego rozwiązania systemu tej klasy jest stanowisko obróbcze
Multidrill (rys. 3.1.2) opracowane przez firmę FANUC, w którym zastosowano dwa roboty wieloosiowe do obsługi obrabiarek oraz system wizyjny 3D
do monitorowania otoczenia [8]. System wykorzystujący trzy manipulatory
o konstrukcji modułowej oraz system wizyjny do obsługi stanowiska obróbki
materiałów radioaktywnych przedstawiono na rys. 3.1.3 [9].
System wizyjny
Robot 2
Robot 2

Rys. 3.1.2. Stanowisko obróbcze Multidrill wyposażone w dwa roboty

Rys. 3.1.3. Model 3D stanowiska obróbki materiałów radioaktywnych [9]
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Proces adaptacji manipulatora do zmiennych parametrów procesu produkcyjnego może zostać zrealizowany poprzez zastosowanie konstrukcji
modułowych pozwalających na modyfikację struktury manipulatora lub specjalnych adapterów, umożliwiających szybką wymianę efektora manipulatora przy jednoczesnym zapewnieniu transferu mediów do zasilania układów
elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych. Dużą zaletą manipulatorów
o konstrukcji modułowej jest możliwość optymalizacji rozwiązania pod względem kosztów oraz funkcjonalności. W publikacjach zostały podane przykłady
rozwiązań robotów modułowych opracowanych i wykonanych w laboratoriach badawczych. Przykładem modułowego manipulatora wykorzystującego
media elektryczne oraz hydrauliczne jest Hydrabot (The Modular Electro-Hydraulic Robot Arm) [10]. Jego konstrukcja składa się elementów o identycznej
konstrukcji zapewniających jeden stopień swobody (rys. 3.1.4).

Rys. 3.1.4. Hydrabot – The Modular Electro-Hydraulic Robot Arm [10]

Rozwiązaniem opartym na analogicznych założeniach jest ModularRobot
(rys. 3.1.5.) [11]. Oba zaprezentowane manipulatory składają się z wymiennych modułów o jednym stopniu swobody. Moduły umożliwiają ruch obrotowy lub liniowy członów robota.

Rys. 3.1.5. Modułowy manipulator ModularRobot [11]
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Oprócz rozwiązań zapewniających pełną modułowość manipulatora rozwijane są koncepcje z wykorzystaniem modułowości lokalnej, ograniczonej do
efektora manipulatora przemysłowego. Rozwiązania te skupiają się na zapewnieniu szybkiej modyfikacji parametrów narzędzia, bez znaczącej ingerencji
w konstrukcję samego robota przemysłowego. Przykładem systemu tej klasy
jest rozwiązanie, w którym dzięki zastosowaniu materiałów termoplastycznych możliwa jest regulacja zasięgu manipulatora poprzez zmianę kształtu
efektora (rys. 3.1.6) [12].

Ramię robota
Końcówka
ramienia
Zasilanie
Złącze
Efektor

Chwytak

Rys. 3.1.6. Rekonfigurowalny system efektora robota [12]

Przedstawione rozwiązania dotyczą dostosowania manipulatora do
zmiennych warunków pracy poprzez modyfikację konstrukcji robota lub
pojedynczego efektora. Alternatywnym podejściem do zagadnienia szybkiej
rekonfiguracji manipulatorów przemysłowych jest wykorzystanie adapterów
wymiany narzędzi we współpracy z systemem sterowania o zdolnościach adaptacji. Układy sprzęgające roboty przemysłowe z wymiennymi efektorami nie
stanowią rozwiązań nowych [13]. Przykład opracowanego i stosowanego od
wielu lat rozwiązania umożliwiającego przyłączenie dodatkowych narzędzi
oraz zapewniającego zasilanie efektora został przedstawiony na rys. 3.1.7.
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Rys. 3.1.7. System szybkiej wymiany narzędzi [13]

W ofercie producentów akcesoriów manipulatorów przemysłowych znajdują się rozwiązania umożliwiające szybką rekonfigurację narzędzi manipulatora. Proces wymiany narzędzia może odbywać się w sposób automatyczny, najczęściej z wykorzystaniem układów pneumatycznych do połączenia
narzędzia z manipulatorem, lub manualny z wykorzystaniem zatrzasków.
W systemach automatycznych powszechne są układy zabezpieczające typu
fail-safe uniemożliwiające separację narzędzia oraz manipulatora w przypadku
utraty zasilania. W licznych rozwiązaniach adapterów stosuje się konstrukcje
modułowe. Podejście to umożliwia wybór typu przyłączy zarówno po stronie
robota, jak i narzędzia. Istotną zaletą modułowości konstrukcji jest możliwość
redukcji gabarytów adapterów i ograniczenie ich masy. Przykładowe rozwiązanie oferowane przez firmę Schunk przedstawiono na rys. 3.1.8. Adapter posiada wbudowane złącza zasilania pneumatycznego z opcjonalną możliwością
wyposażenia w różne typy złącz elektrycznych.

Rys. 3.1.8. Adapter SWS firmy Schunk [14]
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Koncepcja systemu
Rezultatem zadania badawczego pt. „Rekonfigurowalne systemy i manipulatory przemysłowe wyposażone w zaawansowane systemy monitorowania
otoczenia i funkcje adaptacji”, zrealizowanego w ramach Programu Strategicznego POIG 01.01.02-14-034/09 pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki” jest opracowany innowacyjny
i unikatowy system przeznaczony do współpracy z ramieniem manipulatora
przemysłowego, ze zdolnością do rekonfiguracji i adaptacji do zmienianych
zadań. System jest przeznaczony w szczególności do zastosowania w przedsiębiorstwach ze zmiennym asortymentem produkcji. Ogólna koncepcja systemu
zakłada zastosowanie typowego manipulatora przemysłowego i wyposażenie
go w odpowiednie moduły funkcjonalne umożliwiające elastyczną wymianę
narzędzi oraz monitorowanie bezpośredniego otoczenia robota i linii produkcyjnej. System został zaprojektowany do współpracy ze standardowym manipulatorem przemysłowym z sześcioma stopniami swobody.
Zasadniczym innowacyjnym elementem rozwiązania jest opracowany
sprzęg umożliwiający zainstalowanie wybranych modułów wykonawczych
na końcówce dowolnego ramienia dowolnego robota [15, 16]. Sprzęg zapewnia
zasilanie urządzeń znajdujących się w module wykonawczym oraz komunikację z systemem sterowania robota poprzez interfejs Ethernet. Rozwiązanie
umożliwia połączenie z manipulatorem wybranych narzędzi, w zależności od
aktualnych wymagań procesu produkcji (rys. 3.1.9).

Rys. 3.1.9. Koncepcja manipulatora z funkcjami adaptacji i rekonfiguracji [17]
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Opracowana konstrukcja sprzęgu zapewnia odpowiednią sztywność
połączenia narzędzia z końcówką manipulatora, umożliwia automatyczne
podłączanie i rozłączanie bez konieczności zastosowania zatrzasków i połączeń gwintowanych. W skład struktury opracowanego systemu rekonfigurowalnego manipulatora wchodzą: standardowe ramię robota z dedykowanym
kontrolerem oraz sprzęg (moduł bazowo-przyłączeniowy) i specjalizowane
moduły wykonawcze (narzędzia) (rys. 3.1.10). Kontroler zawiera komputer klasy PC wykorzystujący dedykowany system operacyjny (system czasu
rzeczywistego typu Qnx). W celu rozszerzenia funkcjonalności manipulatora kontroler robota jest wyposażony w dodatkowy kontroler przemysłowy.
Istnieje szeroki wybór kompaktowych kontrolerów przemysłowych, które
mogą zostać zainstalowane wewnątrz większych kontrolerów manipulatorów przemysłowych (np. wewnątrz kontrolerów serii D firmy Kawasaki)
[18]. Końcówka ramienia robota jest wyposażona w sprzęg, który umożliwia instalowanie specjalizowanych narzędzi. Opracowane narzędzia są przeznaczone do wykonywania różnego rodzaju zadań z zastosowaniem odpowiednich układów, m.in. chwytaków, napędów z narzędziami do obróbki
skrawaniem, narzędzi pomiarowych.

Rys. 3.1.10. Struktura systemu rekonfigurowalnego manipulatora
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Głównym elementem układu elektronicznego narzędzia jest mikroprocesor, którego zadaniem jest przekazywanie informacji do głównego kontrolera systemu o przyłączonym narzędziu, dotyczących m.in. przeznaczenia,
parametrów pracy, czasu eksploatacji. Do przechowania informacji wykorzystana jest pamięć typu flash, a zawarte w niej dane są uaktualniane z każdym
wykorzystaniem narzędzia. Nowe narzędzia mogą być dodane do bazy danych systemu automatycznie po podłączeniu narzędzia do ramienia robota.
Mikrokontroler do komunikacji wykorzystuje interfejs Ethernet umożliwiający transfer dużej ilości danych, co jest istotne w przypadku zastosowania
narzędzi pomiarowych, jak skanery laserowe lub kamery. W przypadkach
szczególnych zastosowany może być dodatkowy interfejs Ethernet w celu
zapewnienia bezpośredniej komunikacji narzędzia z kontrolerem ramienia
robota.
W opracowanym systemie wykorzystuje się trzy typy narzędzi: proste
pneumatyczne narzędzia, proste elektryczne narzędzia oraz narzędzia „inteligentne” (rys. 3.1.11). W narzędziu z zasilaniem pneumatycznym, układ zasilania sprzężonym powietrzem jest nadzorowany przez manipulator przemysłowy. Informacje o stanie narzędzia (np. chwytaka) pochodzą wyłącznie
z czujników kontroli położenia mechanicznych elementów wykonawczych
narzędzia. Przykładami narzędzi elektrycznych są m.in. chwytak z napędem elektromagnetycznym czy wrzeciono mocujące narzędzie do obróbki
skrawaniem (frez, wiertło). W tym przypadku mikroprocesor może testować oraz diagnozować narzędzie, po zamocowaniu do ramienia robota lub
w gnieździe magazynu narzędzi, przed jego podłączeniem.

Rys. 3.1.11. Typy narzędzi wykorzystywanych w systemie
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Narzędzia „inteligentne” stanowią grupę rozwiązań wyposażoną w zaawansowane interfejsy komunikacyjne, m.in. Ethernet. Przykładami są narzędzia pomiarowe zastosowane w opracowanym systemie: smart-kamera
Cognex In-Sight [19] i skaner laserowy Gocator firmy LMI [20]. Ten typ
narzędzia przeważnie wymaga bezpośredniej komunikacji z systemem PC
z wykorzystaniem drugiego interfejsu Ethernet oraz zainstalowania dedykowanego oprogramowania. Interfejs ten jest przeznaczony do programowania
narzędzia i transferu pełnych pakietów danych (profili lub obrazów). Wyposażenie systemu w inteligentne narzędzia zwiększa wymagania dotyczące
układów sterowania narzędzi i kontrolera PC, m.in. zainstalowania sterowników/oprogramowania narzędzia.
Struktura systemu
Moduł bazowo-przyłączeniowy
Opracowany oryginalny moduł bazowo-przyłączeniowy jest modułem
mechatronicznym umożliwiającym dołączanie modułów narzędziowych
do ramienia manipulatora przemysłowego. Narzędzia w uchwycie są pozycjonowane z wykorzystaniem siłownika pneumatycznego, a ich wymiana
nie wymaga udziału operatora. Moduł bazowo-przyłączeniowy umożliwia
zasilanie narzędzia sprężonym powietrzem i prądem elektrycznym oraz komunikację pomiędzy narzędziem i kontrolerem robota (rys. 3.1.12).

Przyłącza pneumatyczne

Płyta montażowa

Rys. 3.1.12. Przyłącza w module bazowo-przyłączeniowym

Złącze elektryczne
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Opracowany moduł bazowo-przyłączeniowy charakteryzują następujące
parametry:
–– maksymalna masa obciążająca: 10 kg;
–– liczba przyłączanych sygnałów elektrycznych: 20 (Ethernet, 3 linie zasilania, linie sterujące/pomiarowe);
–– liczba złącz pneumatycznych: 2;
–– pneumatyczny mechanizm blokady;
–– zabezpieczenie przed odłączeniem narzędzia w przypadku braku zasilania pneumatycznego.
Magazyn narzędzi
Opracowany magazyn narzędzi służy do przechowywania narzędzi
przeznaczonych do współpracy z ramieniem robota (rys. 3.1.13). Funkcje
magazynu obejmują m.in. identyfikowanie obecności narzędzia w gnieździe
i rozpoznawanie jego rodzaju, testowanie i diagnozowanie narzędzi umieszczonych w gniazdach. Opracowany magazyn narzędzi został dostosowany do
współpracy z wytypowanym ramieniem robota Kawasaki FS030N.
Gniazdo

Narzędzie zamocowane
w gnieździe

Rys. 3.1.13. Magazyn narzędzi stanowiący wyposażenie systemu rekonfigurowalnego manipulatora,
opracowany w ITeE – PIB

Narzędzia
Opracowano i wykonano zestaw specjalizowanych narzędzi przeznaczonych do współpracy z rekonfigurowalnym manipulatorem, tj. narzędzia do
manipulacji (chwytaki), narzędzia do obróbki skrawaniem, narzędzia do pomiarów geometrii kształtu i inspekcji przedmiotów.
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Opracowano różne rodzaje chwytaków (rys. 3.1.14). Chwytak palczasty
umożliwia manipulowanie i pozycjonowanie przedmiotów o masach do 10 kg
i średnicach do 14 mm (rys. 3.1.14a).
a)

b)

c)

Rys. 3.1.14. Chwytaki do współpracy z systemem manipulatora: a) chwytak pneumatyczny dwupalczasty,
b) chwytak elektromagnetyczny, c) chwytak podciśnieniowy

Nakładki na szczęki chwytaka dostosowywane są indywidualnie do potrzeb danego procesu. Chwytak palczasty został opracowany w dwóch wariantach: jako chwytak dwupalczasty i trójpalczasty. Chwytak magnetyczny
umożliwia manipulowanie przedmiotami o dowolnym kształcie i masie do
20 kg (rys. 3.1.14b). Chwytak podciśnieniowy umożliwia chwytanie przedmiotu z dowolnego nieporowatego materiału o gładkiej powierzchni i masie
do 30 kg (rys. 3.1.14c). Moduł z wrzecionem frezerskim jest przeznaczony do
wykonywania operacji frezowania za pomocą freza palcowego (rys. 3.1.15).
W układzie napędowym zastosowano silnik DC o mocy 230 W i nominalnej
prędkości obrotowej 11 000 obr./min. Zakres zastosowań modułu wyznacza
dopuszczalny maksymalny moment obciążający.
Opracowano i wykonano moduły realizujące funkcje pomiarów geometrycznych przedmiotów i inspekcji zgodnie z przyjętymi wymaganiami jakościowymi. Do inspekcji optycznej opracowano moduł wizyjny wyposażony w smart-kamerę Cognex In-Sight (rys. 3.1.16). Procesor kamery posiada
wbudowane algorytmy analizy obrazów i realizuje pomiary geometryczne
oraz identyfikację wybranych cech kontrolowanego przedmiotu. Do systemu
nadrzędnego wysyłane są jedynie wyniki analiz i pomiarów.
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Rys. 3.1.15. Narzędzie wrzeciono frezerskie z frezem palcowym

Podstawowe parametry
− Sensor: 1/1.8’’ CMOS
− Rozdzielczość: 800x600 px
− Próbkowanie: do 102 fps

Rys. 3.1.16. Opracowany moduł wizyjny i jego podstawowe parametry
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Opracowana koncepcja modułu wizyjnego uwzględnia możliwość zainstalowania na ramieniu manipulatora lub robota innych specjalistycznych
modułów wizyjnych, np. hybrydowych głowic wizyjnych przeznaczonych do
obserwacji procesów technologicznych w podczerwieni i paśmie widzialnym
[20, 21, 22].
Moduł skanera laserowego jest wyposażony w skaner 3D firmy LMI
umożliwiający odtwarzanie kształtu przedmiotu w trzech wymiarach przestrzeni z wysoką rozdzielczością (rys. 3.1.17). Moduł może być zastosowany
do inspekcji przedmiotu w procesie wytwarzania, jak również do precyzyjnego ustalania jego położenia w przestrzeni [24].

Podstawowe parametry
−
−
−
−

Zakres pomiarowy: 210 mm
Rozdzielczość: < 40 µm
Obszar widzenia: 96 x 194 mm
Próbkowanie: do 5000 Hz

Rys. 3.1.17. Moduł skanera laserowego i jego podstawowe parametry

Oprogramowanie systemu manipulatora rekonfigurowalnego
W opracowanym rozwiązaniu wyróżniono algorytmy sterowania obejmujące cztery poziomy: podstawowy, techniczny, zadaniowy oraz proceduralny
(rys. 3.1.18).
Na poziomie podstawowym realizowane jest sterowanie podstawowymi
ruchami narzędzi: najazd nad pozycję, obrót, ustawienie w pozycji. Algorytmy z poziomu podstawowego wykorzystują dane zawarte w pamięci narzędzia dotyczące jego zadań oraz rozmiarów, środka geometrycznego i środka
masy. Podstawowy poziom sterowania odpowiada funkcjom realizowanym
przez polecenia języka AS, służącego do sterowania robotem. Poziom techniczny obejmuje sterowanie manipulatora związane z kalibracją narzędzi oraz
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Rys. 3.1.18. Przyjęta struktura algorytmów w systemie sterowania manipulatora

zadaniami w zakresie pobierania, odkładania i blokowania narzędzia oraz
jego zasilania. Jest to sterowanie za pomocą podprogramów i makropoleceń
wykonujących podstawowe procedury obsługi narzędzia. Poziom zadaniowy sterowania obejmuje operacje związane z zadaniem wykonywanym na
przedmiocie. W zależności od zaprogramowanego zadania wybierane jest odpowiednie narzędzie do manipulacji (chwytak), obróbki lub narzędzie pomiarowe (skaner laserowy, kamera). W sterowaniu na poziome zadaniowym wykorzystywane są dane pobrane z czujników monitorujących otoczenie robota
(kamery, czujniki zbliżeniowe) w celu ustalenia pozycji narzędzia względem
przedmiotu i wykonania zaprogramowanych zadań. Najwyższy proceduralny
poziom sterowania jest całkowicie niezależny od układu sterowania robotem
a nawet od typu zastosowanego manipulatora. Korzystając z dostępnych baz
danych oraz układów rozpoznawania otoczenia (np. kamery), system decyduje o tym, jakie operacje należy wykonać i w jakiej kolejności. Operacje te zapisywane są w postaci metakodu, który wykonywany jest przez niższe poziomy
sterowania powiązane strukturalnie z układem sterowania manipulatora.
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Opracowany system manipulatora posiadający funkcje adaptacji i rekonfiguracji wymaga implementacji bazy danych modułów współpracujących
w systemie. Baza danych składa się z trzech modułów: bazy danych narzędzi
zawierającej informacje o stosowanych narzędziach, bazy danych obiektów
zawierającej informacje przedmiotach poddawanych obróbce oraz bazy danych procedur. Przy podłączeniu nowego narzędzia jego dane odczytywane
są z pamięci i zapisywane w bazie danych (rys. 3.1.19).

Rys. 3.1.19. Widok okna interfejsu bazy danych narzędzi

Baza danych obiektów zawiera informacje o przedmiotach, których mogą
dotyczyć operacje realizowane za pomocą manipulatora. Na podstawie danych
w niej zawartych następuje identyfikacja przedmiotów i przyporządkowanych
do nich operacji obróbczych i kontrolnych. Baza danych procedur zawiera metainstrukcje opisujące operacje dotyczące danego przedmiotu.

3. Technologie automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych ...

99

Wykonanie systemu i badania weryfikacyjne
Prototypowy system manipulatora z funkcjami adaptacji i rekonfiguracji został wykonany w ITeE – PIB w Radomiu. System manipulatora wraz
z modułami został poddany badaniom weryfikacyjnym na stanowisku laboratoryjnym symulującym gniazdo produkcyjne w warunkach przemysłowych
(rys. 3.1.20). Stanowisko manipulatora wyposażono w transporter pasowy
do symulacji procesu podawania wyrobów. Na transporterze umieszczono
odcinek szyny suwnicowej stanowiącej przedmiot podlegający kontroli.
Ramię robota
Przedmiot

Magazyn narzędzi

Końcówka
robota

Transporter pasowy

Rys. 3.1.20. Widok ogólny prototypowego systemu manipulatora z funkcjami adaptacji i rekonfiguracji
wykonanego w ITeE – PIB

Przeprowadzono badania poszczególnych modułów systemu zgodnie
z opracowanym programem badań weryfikacyjnych. Program badań obejmował eksperymenty realizacji następujących zadań przez opracowany system
manipulatora z zastosowaniem wykonanych narzędzi:
–– pomiary kształtu przedmiotu z zastosowaniem modułu skanera laserowego,
–– inspekcję optyczną powierzchni przedmiotu z zastosowaniem modułu
wizyjnego,
–– symulację obróbki powierzchni przedmiotu z zastosowaniem narzędzia
z wrzecionem frezerskim,
–– manipulacje przedmiotów o wybranych kształtach z zastosowaniem
chwytaka palczastego, chwytaka podciśnieniowego i chwytaka magnetycznego,
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pobieranie i odkładanie narzędzi w magazynie narzędzi,
wprowadzanie do bazy danych programu sterującego informacji o narzędziu zastosowanym w systemie.
Badania weryfikacyjne modułu skanera laserowego przeprowadzono
w trakcie zadania skanowania 3D szyny suwnicowej i odtwarzania jej kształtu (rys. 3.1.21). Sprawdzono m.in. prawidłowość działania układu sprzęgającego moduł z końcówką ramienia robota, zasilania i komunikacji modułu.
Przeprowadzono testy powtarzalności pozycjonowania modułu w przestrzeni
względem mierzonego przedmiotu. Na monitorze komputera obserwowano
wyniki pomiarów prezentujące odtwarzany kształt szyny. Manipulacja położeniem ramienia robota umożliwiła wykonanie pomiarów w różnych wybranych położeniach kątowych skanera względem szyny. Wyniki pomiarów były
prezentowane w trybie on-line. Funkcjonalność opracowanego narzędzia i parametry techniczne umożliwiają jego zastosowanie w procesach wytwarzania
do pomiarów i kontroli kształtów w czasie rzeczywistym.
a)

b)
Moduł skanera
laserowego

Projektowana
linia laserowa

Szyna

Rys. 3.1.21. Pomiar kształtu szyny z zastosowaniem modułu skanera laserowego: a) szyna suwnicowa podczas
pomiarów, b) okno programu z zaprezentowanym wynikiem pomiaru kształtem szyny

W ramach badań przetestowano funkcjonowanie modułu wizyjnego wyposażonego w smart-kamerę z zaimplementowanym oprogramowaniem do
przetwarzania i analizy obrazów. Eksperyment polegał na przeprowadzeniu
inspekcji optycznej powierzchni szyny suwnicowej w trakcie przemieszczania się ramienia robota z zamocowanym modułem wizyjnym wzdłuż szyny
umieszczonej na transporterze (rys. 3.1.22).
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b)
Sprzęg

Moduł wizyjny

Szyna

Rys. 3.1.22. Inspekcja szyny z zastosowaniem modułu wizyjnego: a) widok ogólny modułu wizyjnego w trakcie
eksperymentu, b) zarejestrowany obraz powierzchni szyny

W trakcie badań potwierdzone zostały możliwości zastosowania smart-kamery do inspekcji on-line przedmiotów w procesach wytwarzania. Informacje o stanie powierzchni przedmiotu uzyskiwane z kamery w czasie
rzeczywistym mogą być wykorzystywane w sterowaniu procesem kontroli
i selekcji jakościowej.
Wyniki wszystkich zrealizowanych eksperymentów przeprowadzonych
w rzeczywistych lub symulowanych przemysłowych warunkach pracy systemu potwierdziły osiągnięcie założonej funkcjonalności systemu i jego
modułów.
***
Opracowany i wykonany system manipulatora wyposażonego w funkcje
adaptacji i rekonfiguracji prezentuje innowacyjne i unikatowe rozwiązanie zintegrowanego wielozadaniowego przemysłowego stanowiska produkcyjnego
na tle obecnej techniki światowej. Podstawowym wyróżniającym walorem
opracowanego systemu jest możliwość współpracy dedykowanych narzędzi
z dowolnymi manipulatorami i robotami poprzez zastosowanie sprzęgu zapewniającego dostarczenie zasilania do narzędzia oraz komunikacji z systemem sterowania.
Opracowany w ITeE – PIB, w ramach Programu Strategicznego POIG
01.01.02-14-034/09 pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego
zrównoważonego rozwoju gospodarki”, system manipulatora odpowiada
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najnowszym trendom rozwoju technologii mechatronicznych na potrzeby
nowoczesnych systemów produkcyjnych, zgodnie z koncepcjami fabryk przyszłości (Factories of the Future). Zasadność kontynuacji prac badawczo-rozwojowych w kierunku tworzenia elastycznych i rekonfigurowalnych systemów
manipulatorów ma swoje potwierdzenie m.in. w priorytetowych kierunkach
badań wskazanych w Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach. Podstawowe
wymagania wobec przemysłu wytwórczego kolejnych dekad to wysoka wydajność i elastyczność stanowisk i linii produkcyjnych w często zmieniających
się programach produkcji. Systemy rekonfigurowalnych manipulatorów lub
robotów, charakteryzujące się możliwością współpracy z wieloma rodzajami specjalistycznych narzędzi i adaptacji do różnych zadań, stanowić będą
podstawowe wyposażenie fabryk przyszłości, zwłaszcza posiadających status małych lub średnich przedsiębiorstw ukierunkowanych na realizowanie
w szybkim czasie zamówień jednostkowych i specjalnych o zróżnicowanym
asortymencie. Wstępna analiza kosztów wdrożenia użytkowych wersji systemów bazujących na opracowanym rozwiązaniu wskazuje na ich znacząco
niższy poziom w porównaniu z nakładami na zakup i uruchomienie specjalizowanych linii produkcyjnych, zgodnie z tradycyjnym podejściem organizacji
produkcji. Przewiduje się, że koszty eksploatacji systemów rekonfigurowalnych, zwłaszcza o strukturze zintegrowanych stanowisk produkcyjnych będą
niższe od kosztów utrzymania w ruchu złożonych linii produkcyjnych wyposażonych w liczne manipulatory i roboty wykonujące jedynie specjalizowane
operacje. Rekonfigurowalne elastyczne zrobotyzowane systemy wytwarzania
mogą zapewnić przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa na rynku. Obserwowany obecnie wzrost zainteresowania rozwiązaniami tego typu dotyczy
głównie sfery przemysłu wytwórczego. Walory systemu rekonfigurowalnego
z funkcją adaptacji do różnych zadań stwarzają obecnie szerokie możliwości
zastosowań specjalnych, m.in. do wykonywania licznych, często złożonych
i niebezpiecznych czynności manipulacyjnych w laboratoriach badawczych,
ośrodkach przetwórstwa lub utylizacji substancji niebezpiecznych. Wykorzystanie systemów zrobotyzowanych do wymienionych zadań wymaga opracowania specjalizowanych modułów wykonawczych, głównie chwytaków do
wykonywania precyzyjnych manipulacji, w tym w warunkach wysokich lub
niskich temperatur, silnych pól elektromagnetycznych. Przykładami specjalistycznych modułów wizyjnych do obserwacji zjawisk fizycznych lub procesów
technologicznych w rozszerzonym zakresie widma, które mogą być zastosowane jako wyposażenie manipulatora lub robota są hybrydowe głowice wizyjne opracowane w ramach Programu Strategicznego POIG.
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Główne kierunki prac badawczych i rozwojowych w obszarze problemowym powinny koncentrować się przede wszystkim na doskonaleniu rozwiązań modułów bazowo-przyłączeniowych umożliwiających kompatybilność
manipulatorów i modułów wykonawczych różnych producentów, co powinno
doprowadzić do zaproponowania nowych standardów i unifikacji tych urządzeń. Ważnym i obecnie intensywnie rozwijanym kierunkiem badań i prac
projektowych są manipulatory przystosowane do kooperacji z operatorem
z zapewnieniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa dzięki wbudowanym
w układy mechaniczne manipulatora czujnikom momentu obciążenia i czujnikom wykrywającym kontakt z obiektem w otoczeniu. Kluczowym elementem
nowych rozwiązań jest oprogramowanie sterujące, umożliwiające realizowanie „inteligentnych” zachowań manipulatora lub robota w różnych sytuacjach.
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3.2.

Wielozadaniowe mobilne roboty wykorzystujące
zaawansowane technologie

W zadaniach dotyczących monitorowania otoczenia i inspekcji obiektów
technicznych coraz częściej wykorzystuje się roboty, które zastępują czynności
wykonywane przez człowieka. Najczęściej zastosowanie robotów spowodowane jest sytuacjami, gdy monitorowane środowisko stwarza zagrożenia dla
życia lub zdrowia człowieka, a także gdy zadania inspekcyjne mają charakter
powtarzalny, możliwy do wykonywania przez zautomatyzowane urządzenia.
Specyfika przewidzianych do realizacji zadań inspekcyjnych w zasadniczym
stopniu decyduje o zastosowanych rozwiązaniach robotów. Liczne przykłady
praktycznego wykorzystania urządzeń i systemów zrobotyzowanych pokazują m.in., że uzasadnione jest zastosowanie grupy specjalizowanych robotów
o różnych właściwościach i możliwościach funkcjonalnych w miejsce skomplikowanego pojedynczego robota. Ze wstępnej analizy zagadnień dotyczących
projektowania i możliwości praktycznych zastosowań grupy robotów wynika,
że wielozadaniowe roboty działające w grupie są dedykowane w szczególności do prowadzenia inspekcji obiektów takich jak zakłady produkcyjne,
składowiska, hałdy kopalniane, magazyny, lotniska. Stwierdzono, że złożone
zadanie inspekcyjne można zdekomponować na podzadania w sytuacji, gdy
część tych zadań wymaga przemieszczania się na większe odległości, a pozostałe mogą być zrealizowane przez małe roboty poruszające się w niewielkich
obszarach. Wyniki wstępnych analiz były podstawą do przyjęcia założenia, że
w skład grupy powinny wchodzić duże roboty wykonujące głównie zadania
transportowe oraz mniejsze roboty dokonujące inspekcji wybranych obiektów.
Zaproponowana koncepcja jest zgodna z trendami światowymi zastępowania złożonych, wielozadaniowych robotów przez zespoły specjalizowanych
robotów przystosowanych do współdziałania w grupie. Przedstawione rozwiązanie wielozadaniowych robotów mobilnych, prezentujące nowe podejście w robotyzacji, stanowi rezultat zadania badawczego pt. „Wielozadaniowe
mobilne roboty wykorzystujące zaawansowane technologie”, zrealizowanego
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w ramach Programu Strategicznego POIG 01.01.02-14-034/09 pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki” [1]1.
Na etapie opracowania koncepcji układów sterowania robotów mobilnych
i wyboru technologii do ich realizacji należy szczegółowo rozważyć zadania,
jakie stawiane są przed każdym z robotów pracujących w grupie. Zachowanie
równowagi pomiędzy wydajnością obliczeniową układu sterowania (złożonością zadań) z jednej strony a kosztami, masą i efektywnością energetyczną (dla
zasilania akumulatorowego) z drugiej jest jednym z głównych celów. Zazwyczaj jako urządzenie nadrzędne do sterowania grupą lub jako panel operatorski
wykorzystywane są komputery klasy PC (przenośne). Jako układy podrzędne
(wykonawcze) stosowane są różne rozwiązania – od najprostszych 8-bitowych
mikrokontrolerów po „duże” komputery PC.
Zastosowanie mikrokontrolerów jednoukładowych umożliwia znaczne
uproszczenie układu sterowania robota i bezpośrednie sterowanie układami
wykonawczymi i sensorowymi [2, 3]. Obecnie na rynku dostępne są liczne narzędzia do programowania, zaś samo programowanie odbywa się w języku C/
C++ niezależnie od typu procesora. Wykorzystanie małych i prostych układów
powoduje jednak trudności w implementacji złożonych funkcjonalności, takich
jak obsługa protokołów związanych z komunikacją (CSMA/CD czy TCP/IP).
Do tej grupy rozwiązań należy również wykorzystanie programowalnych układów typu FPGA [4]. Umożliwiają one zbudowanie złożonej struktury układu
sterowania na pojedynczym układzie scalonym. Niektóre układy FPGA zawierają 32-bitowe mikroprocesory umożliwiające uruchomienie prostego systemu
operacyjnego. Najczęściej jest to jedna z odmian systemu Unix/Linux [3, 5],
który jest wykorzystywany ze względu na swoją skalowalność oraz dostępność
licznych wersji, spośród których można wybrać najlepiej odpowiadającą wymaganiom danej aplikacji. Do zalet systemów Linuxowych można zaliczyć łatwość
programowania, dostępność wielu bibliotek, bardzo dobre właściwości sieciowe
oraz darmowe oprogramowanie. Wadą są problemy zgodności pochodzącego
z różnych źródeł oprogramowania oraz brak wsparcia ze strony twórców. Systemy Linux można uruchamiać na prostych jednoukładowych 32-bitowych
kontrolerach, takich jak AVR32 czy ARM [6], a także na komputerach PC [7].
Wykorzystanie komputera na robocie mobilnym umożliwia realizację złożonych
obliczeniowo zadań oraz przechowanie i przetworzenie dużych ilości informacji,

Zadanie badawcze zostało zrealizowane przez zespoły badawcze Instytutu Podstaw Konstrukcji
Maszyn Politechniki Śląskiej i Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu.
1
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natomiast utrudniony jest dostęp do sprzętu. Komputery takie nie posiadają
w standardzie odpowiednich interfejsów (I2C i SPI, które są wykorzystywane
przez sensory, czy wyjść PWM do sterowania napędami) i wymagają opracowania dodatkowych układów peryferyjnych.
Grupa robotów mobilnych wymaga m.in. układów komunikacyjnych.
Wraz z rozwojem technik cyfrowych na rynku pojawiło się wiele technologii
bezprzewodowych, które z pewnymi ograniczeniami można zastosować jako
podstawowy sposób komunikacji. Stosunkowo najprostszym sposobem realizacji łączności bezprzewodowej jest wykorzystanie komunikacji w paśmie podczerwieni. Technologia transmisji z wykorzystaniem podczerwieni jest bardzo
prosta w użyciu i powszechnie stosowana [8], szczególnie w rozwiązaniach niskobudżetowych, edukacyjnych oraz rozrywkowych. Istotnym ograniczeniem
techniki podczerwieni jest wymaganie wzajemnej widoczności nadajnika i odbiornika oraz bardzo ograniczony zasięg komunikacji, co wymusza zastosowanie wielokrotnych układów redundantnych. Dodatkowo transmisja z wykorzystaniem układów IrDA jest transmisją typu jeden-do-jeden i jej zastosowanie
do grupy robotów mobilnych wymaga wprowadzenia specjalizowanych rozwiązań programowych [9]. Pozbawionym większości wad charakterystycznych
dla transmisji z wykorzystaniem podczerwieni jest rozwiązanie wykorzystujące
komunikację radiową. W publikacjach są prezentowane przykłady zastosowań
transmisji radiowej w otwartym paśmie 433 MHz jako bezprzewodowe medium
dla interfejsu RS485 [2]. Taka aplikacja wymaga samodzielnego wytworzenia
sprzętu do obsługi samego protokołu, jak i transmisji radiowej. Podobnie jak
w przypadku transmisji w podczerwieni, wymagane jest wytworzenie specjalizowanego oprogramowania do obsługi połączeń z wieloma węzłami. Wady tej
nie posiadają rozwiązania operujące w paśmie 2,4 GHz (Bluetooth, ZigBee, XBee
itp.), które umożliwiają komunikację pomiędzy wieloma węzłami. Technologie
te często wykorzystywane są w robotyce modułowej do komunikacji pomiędzy
poszczególnymi modułami [3]. Przykładem opisanym w pracy [10] jest zastosowanie transmisji radiowej w paśmie 900 MHz do komunikacji operatora z robotem oraz transmisji w paśmie 2,4 GHz do komunikacji układu sterowania robota
z dwufunkcyjnym manipulatorem zainstalowanym na robocie oraz komunikacji
pomiędzy napędami gąsienic lewej i prawej (rys. 3.2.1).
W większości rozwiązań wykorzystuje się technologię WiFi, która jest transmisją radiową w paśmie 2,4 GHz lub 5 GHz i jest bezprzewodowym medium
transmisyjnym dla interfejsu Ethernet [5, 6, 7, 11]. Rozwiązanie to jest bardzo
popularne ze względu na łatwość implementacji oraz rozwiązanie problemów,
takich jak dostęp do pasma, obsługa wielu węzłów komunikacji, przepustowość
danych oraz zasięg działania. Ponadto dostępne są narzędzia programowe do
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Moduł 1 – Lewa gąsienica

Moduł 3

Moduł 2

Silniki
Silniki

Łącze radiowe 2,4 GHz

Moduł 1 – Prawa gąsienica

Łącze radiowe 900 MHz
Stanowisko operatora:
Łącze radiowe 900 MHz
Rys. 3.2.1. Hybrydowy robot mobilny – schemat komunikacji [10]

komunikacji sieciowej a wykorzystanie protokołu TCP/IP zapewnia kontrolę
przepływu danych i potwierdzanie ich doręczenia. Technologia WiFi posiada
także ograniczenia. Ze względu na swoją popularność i zastosowanie do dystrybucji dostępu do sieci Internet w środowisku istnieje wiele nadajników, które
mogą się wzajemnie zakłócać, co może całkowicie uniemożliwić korzystanie
z grupy robotów lub wprowadzić do komunikacji znaczące opóźnienia czasowe
utrudniające lub uniemożliwiające sprawne sterowanie robotami.
Złożony proces projektowania grupy robotów wymaga podejścia systemowego i zastosowania metodyki projektowania uwzględniającej kolejne fazy, począwszy od szczegółowej identyfikacji potrzeb i przyjęcia założeń projektowych,
projektu koncepcyjnego, poprzez fazę modelowania i wykonania prototypu
oraz finalne badania weryfikacyjne i walidacyjne. Ważnym elementem procesu
projektowania jest wykorzystanie metod wirtualnego prototypowania podczas
opracowania koncepcji platform mechatronicznych robotów. Podczas projektowania wykorzystano możliwość budowy modeli wirtualnych w środowisku
CAD oraz testowania modeli wirtualnych poszczególnych robotów w zaawansowanym środowisku symulacyjnym. Wirtualne środowiska wykorzystywane w symulatorze odpowiadały scenariuszom działania grupy robotów opracowanym na etapie identyfikacji potrzeb i określania wymagań oraz założeń
projektowych. Ten etap realizacji projektu miał charakter iteracyjny – wyniki
wirtualnej weryfikacji stanowiły sprzężenie zwrotne w procesie projektowania
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koncepcyjnego grupy robotów. W zakresie rozwoju systemu sterowania zastosowano podejście Software-in-the-Loop (SIL), czyli rozwój oprogramowania bazujący na symulacji. System sterowania może być rozwijany przy wykorzystaniu
symulowanych wejść, co umożliwia ocenę poprawności działania oprogramowania w przypadku różnych warunków wejściowych.
Koncepcja zespołu robotów
W opracowanej koncepcji systemu robotów uwzględniono podstawowe
scenariusze misji wykonywanych przez grupę robotów. Zaplanowano wykonywanie różnych zadań: przewóz ładunków niebezpiecznych, pobieranie
próbek na skażonym terenie, detekcję i lokalizację wycieków instalacji chemicznych oraz zagrożenia pożarowego, lokalizację osób poszkodowanych na
terenie gruzowiska, pogorzeliska, szczególnie w miejscach trudno dostępnych,
monitorowanie pomieszczeń i przestrzeni otwartych, wizualna ocena stanu
otoczenia. Charakter przewidywanych zadań wymaga działania grupowego
robotów, co wyznacza wymagania dotyczące systemu komunikacji robotów.
Biorąc pod uwagę zaplanowane zadania grupy robotów, sprecyzowano
przeznaczenie poszczególnych robotów:
1) Robot Transporter:
− pobieranie (opcjonalnie, w zależności od zastosowanego manipulatora)
i transport robotów Pathfinder,
− pobieranie i transport przedmiotów niebezpiecznych.
2) Robot Explorer:
− inspekcja wizyjna obiektów,
− pobieranie próbek gleby,
− detekcja gazów,
− pomiary temperatury otoczenia.
3) Robot Pathfinder:
–– lokalizowanie za pomocą kamery lub opcjonalnie czujnika osób i różnych obiektów,
–– kontakt głosowy z osobami w sytuacji zagrożenia ich życia,
–– odtwarzanie drogi dojścia do poszukiwanego obiektu,
–– monitorowanie wydzielonej przestrzeni w terenie otwartym lub w pomieszczeniach (obraz otoczenia, pomiar temperatury).
W skład grupy wchodzą roboty o dwóch różnych wielkościach. Duże
roboty Transporter i Explorer bazują na uniwersalnej platformie nośnej
i mogą realizować zadania transportowe i zadania inspekcyjne. Małe roboty Pathfinder działają w ograniczonym obszarze. Przyjęto, że robot Pathfinder powinien samodzielnie docierać w miejsce działania lub być dostarczany
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z wykorzystaniem robota transportowego. Wyboru optymalnego rozwiązania
dokonano na podstawie oceny według przyjętych kryteriów. Koncepcja robota przewiduje zastosowanie układu napędowego składającego się z czterech
niezależnie napędzanych i nieskrętnych kół (rys. 3.2.2).

Rys. 3.2.2. Widoki komputerowe 3D robota Pathfinder

Przyjęto, iż układ napędowy stanowić będą cztery niezależnie sterowane
silniki prądu stałego z przekładniami planetarnymi. Opracowana koncepcja robota Pathfinder przewiduje wykonanie korpusu robota z blachy aluminiowej.
Przewidziano opcjonalne zabezpieczenie robota przez działaniem podwyższonej temperatury otoczenia (do ok. 150°C) poprzez zastosowanie pokrycia korpusu w postaci folii żaroodpornej oraz zastosowanie opon z odpowiedniego materiału (np. guma silikonowa). Uzyskane wymiary gabarytowe robota Pathfinder
to: długość 340–350 mm (zależna od średnicy kół), szerokość 300 mm, wysokość:
140–150 mm (zależna od średnicy kół). Prześwit podwozia: 33–38 mm (zależny od średnicy kół). Masa robota nie przekracza 5,5 kg. Zgodnie z przyjętymi
założeniami Pathfinder ma możliwość pracy w pozycji odwróconej. W robocie
zastosowano opracowane w ITeE – PIB oryginalne rozwiązanie automatycznego pozycjonowania anteny [12]. Antena jest mocowana obrotowo z tyłu robota, przy zakresie ruchu obrotowego 180°. Do automatycznego pozycjonowania
anteny w przypadku zmiany położenia robota na odwrotne wykorzystywany
jest sygnał z trójosiowego akcelerometru [13]. Możliwe jest też ustawienie anteny w zadanej pozycji przez operatora w celu uniknięcia zablokowania robota
podczas penetracji obszarów o małym prześwicie. Na przednim panelu robota
umieszczony jest pirometryczny czujnik temperatury wskazujący temperaturę
obiektu w polu widzenia kamery [14].
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Dla założonego zbioru funkcji robotów Transporter i Explorer zdecydowano się na zastosowanie dla obu robotów tej samej bazowej platformy nośnej (rys. 3.2.3). Uniwersalna platforma robotów składa się z ramy nośnej ze
stopów lekkich oraz z gąsienicowych zespołów napędowo-jezdnych: głównych
i pomocniczych. Przestrzeń między gąsienicą górną i dolną wykorzystano na
rozmieszczenie niezbędnych podzespołów sterująco-zasilających. Kadłub robota
zakrywa płyta górna z rowkami teowymi, umożliwiająca montaż odpowiedniego wyposażenia w zależności od wersji (transportowa lub rozpoznawcza).
Uniwersalna
płyta mocująca

Przestrzeń do montażu
wyposażenia

Koło napędowe

Akumlatory

Gąsienica nośna

Gąsienica
pomocnicza

Rolki jezdne

Rys. 3.2.3. Optymalna koncepcja platformy nośnej robotów Transporter i Explorer

Masa całkowita platformy nośnej wynosi 110 kg. Dla robota Transporter po
zainstalowaniu manipulatora oraz załadowanego kosza jego masa wynosi ok.
150 kg. Natomiast robot Explorer posiada masę ok. 120 kg. Niezależny zespół
napędowy dla każdej gąsienicy składa się z silnika oraz przekładni planetarnej
wraz z osadzonym kołem napędowym. Układ napędowy robota Transporter
i Explorer złożony z dwóch silników DC, połączonych z przekładniami planetarnymi oraz enkoderami, umożliwia ruch z prędkością do 5 m/h. W układzie
zasilania zastosowano akumulatory o łącznej pojemności 40 Ah. Ze względu
na potrzebę uzyskania dużych momentów napędowych dla układu podnoszenia/opuszczania gąsienicy pomocniczej oraz ograniczenia gabarytowe, zespół
składa się z silnika z hamulcem oraz enkoderem, które za pomocą przekładni
pasowej współpracują z dwoma przekładniami falowymi. Jedną z funkcji robota
Transporter jest transport robotów Pathfinder oraz różnych przedmiotów pobieranych za pomocą manipulatora. W tym celu na płycie robota Transporter
przewidziano kosz transportowy oraz manipulator wykonawczy.
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Moduły monitorowania otoczenia
Podstawowym narzędziem do monitorowania otoczenia robota Transporter lub Explorer są dwa laserowe skanery odległości [15] charakteryzujące się
zakresem skanowania od 0 do 240° i wykrywaniem przeszkód w odległości
do 5,6 m. Częstotliwość skanowania wybranego skanera wynosi 10 Hz przy
rozdzielczości kątowej równej 0,36°. Dodatkowymi zaletami proponowanego
rozwiązania są: rozdzielczość liniowa równa 1 mm, niewielkie gabaryty, mała
masa (160 g), interfejs USB oraz niski pobór prądu podczas pracy (500 mA).
Przy odpowiednim umiejscowieniu tych sensorów istnieje możliwość skanowania odległości robota od potencjalnych przeszkód w pełnym zakresie (od
0 do 360°). Ograniczeniem rozwiązania jest możliwość identyfikacji przeszkody wyłącznie w płaszczyźnie skanowania. W celu eliminacji tego problemu
skanery zamontowano na uchwytach umożliwiających kątową regulację położenia czujników w płaszczyźnie pionowej.
Zaprojektowano wyposażenie robota Explorer w system czujników do
monitorowania składu atmosfery w otoczeniu robota. W modelowym rozwiązaniu zastosowano czujniki analogowe dwutlenku węgla, propanu oraz tlenu
[16]. Podłączenie czujnika do sieci CAN umożliwia zaprojektowany konwerter
sygnału. Układ mocowania czujników modułowych posiada jednolity standard złącza zasilania i komunikacji (rys. 3.2.4). Podstawa posiada dwa złącza.
Jedno złącze służy do przesyłania informacji z zainstalowanego czujnika do
znajdującego się wewnątrz korpusu robota modułu systemu sterowania robota. Drugie złącze służy do zasilania czujników. Działanie czujników opiera
się o technologię Plug&Play. Po zamontowaniu czujnik przesyła dane identyfikacyjne w celu uruchomienia procedury podłączenia. W skład systemu
monitorowania otoczenia wchodzi układ pobierania próbek gleby (rys. 3.2.5),
a)

b)
Moduł zasilania
i komunikacji

Moduł
czujnika

Gniazdo
zasilania

Rys. 3.2.4. Modułowy system czujników: a) zestaw, b) widok przyłączy

Gniazdo
komunikacji

3. Technologie automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych ...
a)

113

b)

Rys. 3.2.5. Układ do pobierania próbek opracowany w ITeE – PIB: a) widok ogólny, b) układ na platformie robota
w pozycji roboczej

umożliwiający pobieranie próbek gleby przy użyciu próbnika rdzeniującego
glebę, o średnicy 40 mm, na głębokość 200 mm. Pobrana próbka umieszczana
jest w specjalnym pojemniku z tworzywa sztucznego.
Układ montowany jest na platformie robota Explorer. Układ do pobierania próbek podczas jazdy robota pozostaje w pozycji złożonej, natomiast
w miejscu pracy następuje ustawienie głowicy do pobierania próbek w roboczej pozycji pionowej i próbnik rdzeniujący zostaje wciśnięty w glebę.
Moduły sterowania i komunikacji
W rozwiązaniu układów sterowania robotów mobilnych przyjęto, że dla
robotów typu Pathfinder zadania związane ze sterowaniem rozdzielone są na
zadania niskiego poziomu i zadania wysokiego poziomu (rys. 3.2.6). Do realizacji zadań niskiego poziomu przeznaczono mikrokontroler jednoukładowy
typu ATmega, programowany w języku C, wyposażony w układy sprzętowe,
takie jak Timery z funkcją PWM, moduły komunikacji SPI, TWI (I2C) oraz
moduły UART do komunikacji szeregowej.
Dla zespołu robotów zastosowano trójwarstwową strukturę systemu sterowania:
–– Warstwę użytkownika – zawiera panele operatorów, komunikuje się z urządzeniami peryferyjnymi operatora oraz z warstwą logiki aplikacji;
–– Warstwę logiki aplikacji – zawiera serwisy MRDS (Microsoft Robotics Developer Studio) odpowiedzialne za logikę działania systemów sterowania
robotów, np. sterowanie ruchem robota, przekazywanie /zapis strumienia
wideo, obsługę układów wykonawczych robotów;
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Warstwę pośrednią – komunikuje się z warstwą logiki aplikacji oraz z podstawowymi urządzeniami robotów jak kamery, czujniki stanu robota,
czujniki otoczenia, oświetlenie, napędy, interfejs CAN; zawarte w niej są
głównie serwisy odpowiedzialne za bezpośrednie sterowanie urządzeniami robotów.

Rys. 3.2.6. Struktura układu sterowania robota Pathfinder

Jednym z podstawowych zagadnień w rozwoju mobilnej robotyki jest zapewnienie odpowiedniej komunikacji pomiędzy poszczególnymi elementami
systemu, tj. pomiędzy robotami, stanowiskiem (lub stanowiskami) operatorskim oraz do sieci globalnej. Wymagania względem urządzeń stosowanych do
przesyłania danych pomiędzy robotem a operatorem lub innym robotem pracującym w tej samej grupie dotyczą minimalnego wymaganego zasięgu pracy,
minimalnej wymaganej szerokości pasma (prędkości transmisji) oraz odporności na zakłócenia. Jeśli medium transmisyjnym jest łącze radiowe, dodatkowo
dochodzą wymagania i ograniczenia prawne [17]. Najczęściej zmierza się do
zaprojektowania systemów bazujących na rozwiązaniach dostępnych na rynku
zapewniających wystarczające parametry, a których wykorzystanie nie jest ograniczone regulacjami prawnymi, w szczególności rozwiązań, których stosowanie
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nie wymaga uzyskania pozwoleń i licencji [18]. W opracowanym rozwiązaniu
grupy robotów mobilnych przyjęto minimalne wymagania dla układów komunikacji:
–– łączność bezprzewodowa,
–– łączność typu wiele-do-wielu (wiele równorzędnych węzłów),
–– zasięg w budynku co najmniej 50 m,
–– pasmo zapewniające stabilną transmisję dźwięku oraz wizji.
Biorąc pod uwagę wymagania transmisji multimediów oraz symultanicznej obsługi sześciu robotów i jednego stanowiska operatora wybrano transmisję radiową w standardzie 802.11n (WiFi), który zapewnia wystarczający transfer danych oraz zasięg. Oczekiwany zasięg 50 m wewnątrz budynku nie jest
łatwy do osiągnięcia ze względu na występujące liczne zakłócenia w paśmie
2,4 GHz, generowane głównie przez inne urządzenia WiFi, kuchenki mikrofalowe, telefony komórkowe, urządzenia Bluetooth. Zapewnienie stabilnej transmisji w takich warunkach wymaga odpowiedniego sparametryzowania urządzenia WiFi. W przypadku urządzeń takich jak roboty mobilne istotne są również
masa urządzenia oraz pobór mocy. Przez zmianę szerokości pasma z 40 MHz
do 5 MHz możliwa jest redukcja zużycia energii do 20% podczas transmisji
danych i do 40% podczas odbierania danych. W celu dobrania odpowiedniego
urządzenia przeprowadzono eksperyment mający na celu porównanie trzech
wytypowanych urządzeń i wybranie odpowiedniego do zastosowania w projekcie. Do testów wytypowano urządzenie przeznaczone do użytku domowego
Pentagram Hornet WiFi, urządzenie przeznaczone do użytku przemysłowego
RLXIB-IHW-E firmy RadioLinx oraz urządzenie do zastosowań profesjonalnych
Bullet M2 firmy Ubiquiti Networks [19]. Jako dane testowe wykorzystano sygnał
z kamery komputerowej, tj. strumień wideo o rozdzielczości 640x480 pikseli
zawierający ścieżkę audio. Test wykonano w budynku Instytutu Technologii
Eksploatacji – PIB w Radomiu (rys. 3.2.7) z wykorzystaniem dwóch stanowisk
komputerowych: stacjonarnego i mobilnego. W trakcie testów mierzono moc
sygnału oraz oceniano jakość transmisji obrazu.
Przeprowadzone testy wskazały, że urządzeniem zapewniającym największy zasięg i najlepszą jakość transmisji jest BulletM2. Urządzenie zostało
wytypowane jako podstawowy moduł komunikacji do zastosowania w grupie robotów mobilnych. Dodatkowo urządzenie to umożliwia wykorzystanie
technologii WDS (Wireless Distribution System) do rozszerzenia zasięgu komunikacji. Działanie sytemu WDS polega na przekazywaniu danych pomiędzy
poszczególnymi węzłami w taki sposób, że możliwa jest komunikacja pomiędzy dwoma najbardziej oddalonymi węzłami (rys. 3.2.8).
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a)

b)
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

A
[%]
100
96
52
36
32
–
82
42
–

B
[%]
100
82
53
42
37
34
100
39
37

C
[%]
100
93
45
–
–
–
81
36
–

Rys. 3.2.7. Wyniki testów łączności WiFi: a) rzut obszaru przeprowadzonych testów, b) względna moc sygnału
zarejestrowana na stanowisku mobilnym AP dla kolejnych lokalizacji; (A – PENTAGRAM Hornet,
B – Ubiquiti BulletM2, C – RadioLinx RLXIN-IHW)

AP1

AP2

AP4
AP3

Rys. 3.2.8. Zasada komunikacji pomiędzy robotami z wykorzystaniem systemu WDS

Zastosowanie standardowych urządzeń sieciowych zapewnia ciągły dostęp
każdego węzła (robota) do sieci Internet. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie technologii przetwarzania w chmurze (Cloud Computing) [20]. Technologia
umożliwia przeniesienie zadań obliczeniowych do komputerów pracujących
w sieci, dzięki czemu platforma robota może być wyposażona w urządzenia
o małej mocy obliczeniowej. W rezultacie uzyskuje się oszczędność kosztów
wytworzenia robota oraz oszczędność energii potrzebnej do zasilania robota.
Opracowane biblioteki i aplikacje umożliwiają intuicyjne sterowanie podzespołów robota Pathfinder oraz odczyt informacji z czujników. W systemie
sterowania zastosowano mikrokontroler ATMega64. Po stronie mikrokomputera utworzono aplikację typu serwer umożliwiającą wykonywanie zdalnych
poleceń operatora pośredniczącą w komunikacji między operatorem a mikrokontrolerem ATMega64. W systemie zastosowano zabezpieczenie powodujące
zatrzymanie robota na wypadek utraty połączenia wskutek zaniku sygnału
radiowego. Zaimplementowane w komputerze operatora biblioteki realizują
wymianę danych z robotem za pomocą protokołu TCP/IP, przetwarzanie danych sterujących oraz przetwarzanie surowych danych z czujników. Aplikacja
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do sterowania robotem została opracowana w Microsoft Robotics Developer
Studio i umożliwia sterowanie robotem rzeczywistym oraz wykonywanie symulacji (rys. 3.2.9).

Rys. 3.2.9. Aplikacja do zdalnego sterowania robotem Pathfinder

Do zdalnego sterowania robotem Explorer i Transporter służy zaprojektowana aplikacja okienkowa (rys. 3.2.10) [21]. Okno aplikacji podzielone jest na
trzy panele: konfiguracyjny (panel lewy), sterowania (panel środkowy), sensoryczny (panel prawy).

Rys. 3.2.10. Aplikacja do zdalnego sterowania robotami Explorer i Transporter (zakładka czujników)
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Do komunikacji pomiędzy układami wykonawczymi a systemem sterowania zastosowano protokół komunikacyjny CANopen wykorzystujący
interfejs CAN. Interfejs CAN zapewnia niezawodne i elastyczne sterowanie
układami zewnętrznymi. Do jednej magistrali CAN podłączono urządzenia:
sterowniki silników, układ zarządzania akumulatorami oraz opcjonalne modułu: czujniki gazu, układ pobierania próbek czy sterowniki ramion manipulatora. Z każdym z urządzeń można jednocześnie prowadzić wymianę danych bez powstawania konfliktów. Użycie standardu CANopen umożliwiło
łatwą obsługę wielu różnych modułów. Do obsługi interfejsu CAN i protokołu
CANopen utworzono biblioteki C# dla platformy .NET oraz szereg serwisów
Microsoft Robotics Developer Studio. Modułem wspólnym dla obu robotów
jest utworzony serwis WRM_TransporterExplorerControlReal, który skupia
w jednym miejscu wszystkie potrzebne polecenia do sterowania robotem, jak:
sterowanie napędem gąsienicowym, sterowanie podnośnikiem, odczyt informacji o stanie akumulatorów (napięcie, pobierany prąd).
Roboty Explorer i Transporter wyposażone są w opracowany system lokalizacji bezwzględnej (rys. 3.2.11). System lokalizacji robotów jest odporny
na zanik sygnału z urządzenia GPS. Działa w budynkach oraz na zewnątrz.
Zapewnia określenie pozycji i orientacji robota względem globalnego układu współrzędnych oraz określa położenie i orientację robotów w układzie
lokalnym jak również względem przeszkód. Oprogramowanie zapewnia
możliwość autonomicznego powrotu robotów do punktu, w którym zostanie
odzyskana (utracona wcześniej) łączność z operatorem.

Rys. 3.2.11. Okno aplikacji do obserwacji pozycji robota
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Do przesyłania obrazu w czasie rzeczywistym z robota Pathfinder wykorzystano serwer wideo MJPG-streamer działający w systemie operacyjnym
Linux. Oprogramowanie realizuje przesyłanie strumienia video bez opóźnień
do kilkunastu komputerów, przy czym w bardzo małym stopniu obciąża procesor komputera pokładowego robota Pathfinder. Serwer jest wyposażony
w protokół WEB, który umożliwia podgląd obrazu z kamery za pomocą przeglądarki internetowej, tj. np. Firefox, IE, Opera, Chrome itp. Dwustronne przesyłanie dźwięku odbywa się z wykorzystaniem środowiska multimedialnego
gstreamer. Przesyłanie strumienia wideo z kamer robota Explorer lub „Transporter jest realizowane przez programowy serwer wideo BroadCam Video
Streaming Server. Działanie serwera jest podobne do serwera zainstalowanego
na robocie Pathfinder, z tą różnicą, ze serwer obsługuję kilka kamer jednocześnie. Serwer zapewnia dostęp za pomocą interfejsu WEB, a obraz z kamer
jest przesyłany protokołem MJPG. Strumień wideo jest dostępny dla każdej
z kamer pod innym adresem URL. Zastosowanie takiej samej technologii do
przesyłania obrazu, jak w robocie Pathfinder umożliwiło użycie tych samych
aplikacji do odbioru obrazu oraz jej zapisu po stronie komputera operatora.
W trakcie działania robotów na bieżąco zapisywane są ze znacznikiem czasowym dane z zamontowanego na nich systemu lokalizacji, aktualne parametry
stanu robota oraz urządzeń peryferyjnych. Dane te zapisywane są do plików
tekstowych. Zarchiwizowane dane oraz materiał wideo pozwala na późniejszą
analizę przebiegu misji realizowanych przez roboty.
Badania weryfikacyjne zespołu robotów
Rezultatem zrealizowanego zadania badawczego jest zespół robotów
w wersji prototypowej (rys. 3.2.12, rys. 3.2.13, rys. 3.2.14) [22, 23, 24].

Rys. 3.2.12. Roboty Pathfinder w wersji prototypowej wykonane w ITeE – PIB
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Rys. 3.2.13. Robot Explorer w wersji prototypowej z wyposażeniem, wykonany w ITeE – PIB: a) widok ogólny,
b) robot podparty na gąsienicach pomocniczych do pokonywania przeszkód

Rys. 3.2.14. Robot Transporter w wersji prototypowej z zamontowanym koszem do przewożenia ładunków,
wykonany w ITeE – PIB

Badania weryfikacyjne zespołu robotów zostały zrealizowane dwuetapowo: w symulowanych warunkach pracy i rzeczywistych warunkach pracy.
Badania zespołu robotów w symulowanych warunkach pracy polegały
na włączeniu w sieć bezprzewodową pięciu komputerów – na jednym uruchomiony był symulator, na pozostałych cztery aplikacje operatorów robotów.
W pierwszej fazie weryfikacji uruchomiono symulator działania robotów (dla
różnych środowisk symulacyjnych). Następnie zostały uruchomione aplikacje
operatorów, z których podłączono się do robotów w symulatorze. Przeprowadzono badania w symulatorze dla działań, które są bardzo zbliżone do działań
robotów w warunkach rzeczywistych, tj.: załadunek i rozładunek robotów;
załadunek i rozładunek przedmiotów typu butelka, walizka; podjazd i zjazd
ze schodów o różnym kącie nachylenia; działanie robotów w warunkach ograniczonej widoczności (gęsta mgła, zadymienie).
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Na podstawie wyników przeprowadzonych badań zespołu robotów
w warunkach symulacyjnych sformułowano następujące wnioski:
–– przewożenia robotów Pathfinder przez robot Transporter obniża zużycie
energii robotów Pathfinder, dzięki czemu wydłuża się maksymalny czas
realizowania misji przez grupę robotów,
–– robot Transporter umożliwia dostarczenie robotów Pathfinder w miejsca
normalnie dla nich nieosiągalnych (piętra budynków) – robot Transporter potrafi pokonywać przeszkody typu schody,
–– jeden operator może obserwować działanie robota sterowanego przez
innego operatora i wspomagać jego działania, wskazując, jak powinien
sterować robotem w trudnych warunkach (np. gruzowisko), żeby móc
łatwo i bezpiecznie przejechać przez jakieś przeszkody, czy wjechać/
wyjechać do/z trudno dostępnych miejsc,
–– zastosowanie wielu robotów (a przez to wielu mobilnych kamer) w misjach polegających na patrolowaniu wybranego obszaru znacznie zwiększa obszar monitorowany w danej chwili misji,
–– poprzez potraktowanie kolejnych robotów jako „mostków komunikacyjnych” zwiększa się zasięg działania całej grupy robotów.
Badania weryfikacyjne w rzeczywistych warunkach pracy poprzedzone
były licznymi badania symulacyjnymi dla modeli robotów (weryfikacja wytrzymałościowa rozwiązań, optymalizacja opracowanych elementów robotów ze względu na stawiane wymagania oraz założone parametry produktu
końcowego).
Końcowe badania weryfikacyjne w warunkach rzeczywistych przeprowadzono w budynkach i w terenie otwartym (rys. 3.2.15). W ramach zadań
dotyczących ostatecznej weryfikacji robotów przeprowadzono następujące
testy:
–– poruszania się po terenie o różnej nawierzchni (m.in. płytki ceramiczne,
wykładzina PVC, trawa, gleba, piach, kamienie),
–– pokonywania przeszkód (różne rodzaje i konfiguracje położenia przeszkód),
–– wjazdu robotów na wzniesienia o różnym kącie nachylenia,
–– czasu działania robotów przy zasilaniu akumulatorowym,
–– zasięgu systemu komunikacji,
–– sterowania wszystkich systemów nadrzędnych i podrzędnych (układy
sterujące, napędowe i pomiarowe),
–– dokładności lokalizacji robotów,
–– dokładności i skuteczności działania układów sensorycznych.
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a)

b)

Rys. 3.2.15. Robot Pathfinder w trakcie testów przeprowadzonych w warunkach rzeczywistych: a) pokonywanie
schodów, b) poruszanie się w terenie

Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły osiągnięcie przyjętych
założeń projektowych dla zespołu robotów mobilnych. Uzyskane parametry
funkcjonalne i techniczne umożliwiają wykonywanie przez opracowane roboty zadań w zakresie monitorowania otoczenia, pobierania próbek i transportowania przedmiotów ze stref inspekcji.
***
Opracowany i wykonany zespół wielozadaniowych robotów mobilnych stanowi przykład zastosowania nowoczesnych technologii mechatronicznych i teleinformacyjnych w rozwiązywaniach złożonych i interdyscyplinarnych problemów projektowania zaawansowanych systemów zrobotyzowanych [25, 26].
Rezultatami praktycznymi zrealizowanych prac badawczych są:
–– zespół robotów mobilnych w wersji prototypowej umożliwiających przeprowadzania monitorowania obiektów oraz wykonywanie zadań specjalistycznych: bazowy robot transportowy Transporter, specjalistyczny robot
inspekcyjny Explorer, roboty inspekcyjne Pathfinder,
–– wyposażenie robotów: manipulator robota, modułowy układ wykonawczy do pobierania próbek,
–– symulator działania robotów z zaimplementowanym modelem wirtualnym przestrzeni działania robotów.
W opracowanych konstrukcjach zastosowano oryginalne rozwiązania
w zakresie systemów sterowania, mechatronicznych układów wykonawczych, z których część jest przedmiotem zastrzeżeń patentowych. Wybrane
rozwiązania zostały wykorzystane w pracach projektowych w obszarze robotyki mobilnej, m.in. w mobilnych systemach inspekcji obiektów technicznych
w transporcie szynowym.
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Liczne możliwe zastosowania robotów, wskazane i potwierdzone przez
ekspertów branżowych, obejmują monitorowanie różnego rodzaju obiektów
m.in. magazynów, lotnisk, obszarów o dużym stopniu zagrożenia oraz wykonywania zadań w ramach działań służb ratownictwa technicznego.
Z przeprowadzonej analizy obecnego stanu rozwoju technologii robotów mobilnych i oferowanych na rynku rozwiązań wynika, że dalszy rozwój konstrukcji robotów Transporter i Explorer w celu osiągnięcia wysokiego
poziomu konkurencyjności wymagałby znacznych nakładów; uzasadnionym
potencjalnym kierunkiem dalszych prac jest rozwijanie konstrukcji małego robota inspekcyjnego typu Pathfinder w wersji niskokosztowej na wyposażenie
straży pożarnej i służb ratownictwa technicznego, przeznaczonych m.in. do
wykonywania misji jednorazowych.
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Technologie informacyjne
w inteligentnych systemach sterowania
i specjalizowanych bazach wiedzy

Technologie informacyjne w zasadniczym stopniu decydują obecnie o rozwoju zaawansowanych komputerowych systemów sterowania oraz specjalizowanych baz wiedzy przeznaczonych do wykonywania zadań w różnych
obszarach gospodarki. Główne zastosowania obejmują monitorowanie i sterowanie procesów technologicznych i procesów eksploatacji w przemyśle.
Dążenie do stałego zwiększania wydajności produkcji powoduje, że jednym
z podstawowych obecnie zagadnień jest projektowanie wysokowydajnych
systemów przetwarzania danych i sterowania w czasie rzeczywistym, charakteryzujących się jednocześnie wysoką niezawodnością. Drugim obszarem
zastosowań jest wspomaganie projektowania złożonych procesów technologicznych z wykorzystaniem modelowania i symulacji. Multidyscyplinarny
obszar prowadzonych badań dotyczących systemów sterowania i specjalizowanych baz wiedzy obejmuje przede wszystkim systemy mikroprocesorowe,
informatykę, inżynierię systemów, automatykę. Realizowane w Instytucie
Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu prace badawcze w tym obszarze
dotyczą m.in. metod przetwarzania równoległego i rozproszonego w sieciowych systemach czasu rzeczywistego, metod modelowania i symulacji
procesów technologicznych oraz projektowania specjalizowanych systemów
sterowania dla innowacyjnych unikatowych procesów technologicznych.
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Rezultatami prac badawczych zrealizowanych w ramach Programu Strategicznego POIG 01.01.02-14-034/09 pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki” są oryginalne
innowacyjne rozwiązania, w których wykorzystano zaawansowane
technologie informacyjne: system rozproszonego sterowania sieciowego NCS
do sterowania zestawem urządzeń badawczych oraz metodykę wspomagania
projektowania procesów technologicznych w obszarze wytwarzania warstw
wierzchnich oraz projektowania systemów automatycznej optycznej inspekcji.

4.1.

Sieciowe systemy sterowania urządzeniami i procesami
z zastosowaniem technologii teleinformatycznych

Sieciowy system sterowania NCS (Networked Control System) jest rodzajem rozproszonego systemu sterowania, w którym przesyłanie sygnałów
w pętlach regulacji odbywa się przy wykorzystaniu sieci transmisji danych
[1]. W skład struktury systemu NCS (rys. 4.1.1) wchodzą: sterownik z interfejsem transmisji danych i zaimplementowanym protokołem transmisji, układy
wykonawcze dostarczające do sterowanego obiektu wymuszeń U(t), czujniki
mierzące wartości zmiennych wyjściowych Y(t) obiektu oraz elementy sieci komunikacyjnej zależne od zastosowanego protokołu komunikacyjnego.
Opóźnienia w systemie opisują:

OBIEKT

SIEĆ

STEROWNIK
Opis symboli:
τca – opóźnienie na drodze kontroler–aktuator,
τsc – opóźnienie na drodze sensor–kontroler.
Rys. 4.1.1. Ogólna struktura systemu NCS

Zwiększający się systematycznie obszar zastosowań systemów NCS wynika z istotnych zalet architektury sieciowej. Zarówno czujniki, jak i urządzenia wykonawcze mogą być układami typu plug and play, niewymagającymi
konfigurowania ustawień i łatwymi do wymiany w przypadku awarii. Cechą
większości konfiguracji systemów NCS jest skrócenie długości przewodów
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łączących sterownik z modułami czujników i układów wykonawczych, co ułatwia instalacje systemu i zmniejsza jego koszty. Dzięki zastosowaniu redundancji węzłów sieci uzyskuje się zwiększoną sprawność systemu i odporność
na uszkodzenia. Naturalna modułowość struktury systemu NCS usprawnia
diagnostykę i zarządzanie systemem. Jednym z głównych problemów występujących podczas projektowania sieciowych systemów sterowania jest kompensacja efektów opóźnienia wprowadzanego przez sieć. Protokoły komunikacyjne używane w sieciach powodują występowanie opóźnień τca i τsc. Mają
one charakter stały dla protokołów deterministycznych (np. Profibus, DeviceNet, CanPlus) lub przypadkowy dla sieci typu Ethernet. Najbardziej rozpowszechniona w budowie sieci lokalnych LAN (Local Area Network) sieć ethernetowa z protokołem TCP/IP nie była projektowana do użytku w systemach
czasu rzeczywistego. Jednak duża dostępność sprzętu sieciowego sprawia, że
jest często wykorzystywana w systemach sterowania, głównie do monitorowania zmiennych stanu obiektów sterowania. W stosowanych w praktyce systemach NCS wykorzystywana jest metoda obsługi zdarzeń, w szczególności
do zdalnego sterowania robotami [2]. Podstawowym założeniem metody jest
odniesienie w procesie sterowania do zakończenia wybranego zdarzenia a nie
do czasu rzeczywistego, dzięki czemu unika się destabilizacji systemu przez
zmienne opóźnienia indukowane w sieci. Metoda może mieć szersze zastosowanie, m.in. w systemach sterowania zestawami urządzeń badawczych i testujących oraz procesami technologicznymi, gdzie podstawowym problemem
jest synchronizacja dyskretnych zdarzeń w czasie rzeczywistym, a regulacja
pojedynczych zmiennych stanu może być realizowana w sterownikach lokalnych. Przykładem jest system sterowania wsadowego urządzenia procesowego
wykorzystujący informacje zawarte w tzw. recepturach technologicznych, które opisują kolejne kroki realizacji procesu [3–5]. Receptury związane są z modelem procesu, a nie jednostkami sprzętowymi stanowiska technologicznego
[6, 7]. Sekwencja kolejnych kroków receptury, wykonywana przez określone
jednostki sprzętowe i w ustalonym porządku, zapewnia osiągnięcie zaprogramowanego celu procesu technologicznego. Schemat ogólny hierarchicznej
struktury systemu przedstawiono na rys. 4.1.2.
Krok receptury może być traktowany jak zadanie czasu rzeczywistego realizowane w strukturze hierarchicznej przez sterownik główny. W strukturze
obiekt sterowania może być reprezentowany przez model procesu dynamicznego, szybkiego (liniowego, ew. nieliniowego) lub dynamicznego wolnego
(liniowego, nieliniowego). W strukturze hierarchicznej istotne jest wyznaczenie minimalnego czasu wykonywania zadania tr oraz minimalnego czasu pomiędzy wykonywaniem kolejnych zadań tb. Wielkości tych czasów decydują
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b)
OBIEKT
Sterownik
lokalny

SIEĆ
Sterownik
główny

Czujnik

Main
controller

Local
controller

Opis symboli: τc – opóźnienie wprowadzane przez kontroler, τca – opóźnienie na drodze kontroler–aktuator,
τsc – opóźnienie na drodze sensor–kontroler.
Rys. 4.1.2. Hierarchiczny system sterowania sieciowego [8]: (a) ogólna struktura, b) diagram zależności
czasowych realizacji receptur technologicznych

o poprawności realizacji procesu. Ich znajomość jest konieczna w przypadkach, kiedy właściwa realizacja procesu wymaga wykonywania po sobie kolejnych, krótkich faz procesu.
Takie wymagania technologiczne można zrealizować poprzez zastosowanie deterministycznych protokołów komunikacji, w których opóźnienia
są zidentyfikowane, przykładowo protokół EtherCAT [9, 10] lub Profinet IRT
[9]. Problemem jednak jest zastosowanie w tym celu popularnych, głównie ze
względów ekonomicznych, rozwiązań z niedeterministyczną siecią ethernetową, serwerami OPC i komputerem z systemem operacyjnym MS Windows.
Poprawna realizacja sterowania wsadowego uzależniona jest od opóźnień
występujących w tego typu systemie. Jest to mniej istotne w aplikacjach typu
SCADA, w których monitorowane są zazwyczaj wolnozmienne parametry procesu (np.: temperatura, ciśnienie), natomiast nabiera szczególnego znaczenia
w sterowaniu procesami, w których konieczne jest wykonywanie szybko po
sobie następujących faz procesu. Zastosowanie synchronizacji zdarzeniami nie
eliminuje całkowicie wpływu opóźnień. Kolejne zdarzenie obsługiwane jest,
gdy kontroler otrzymał potwierdzenie wykonania kroku poprzedniego. Minimalny czas pomiędzy wysyłaniem żądań obsługi zdarzeń oraz minimalny
czas obsługi zdarzenia zależą od całkowitych opóźnień przekazywania i przetwarzania informacji. Analizę problematyki badań w obszarze systemów NCS
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przedstawiono w pracy [11], której autorzy wskazali na istotne zagadnienia
w projektowaniu systemów NCS, m.in. tworzenie harmonogramów zdarzeń,
bezpieczeństwo sieci systemów NCS, tolerowanie błędów w systemie.
Opracowany model symulacyjny systemu NCS o strukturze hierarchicznej z algorytmem synchronizacji zdarzeń jest rezultatem zadania badawczego
pt. „Sieciowe systemy sterowania urządzeniami i procesami z zastosowaniem
technologii teleinformatycznych”, opracowanego w ramach Programu Strategicznego POIG 01.01.02-14-034/09 pn. „Innowacyjne systemy wspomagania
technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki” [12].
Model symulacyjny systemu NCS
Opracowany model symulacyjny systemu sterowania sieciowego (rys. 4.1.3)
zawiera n sterowników lokalnych, posiadających własne serwery usług transmisji
danych, połączonych poprzez sieć ze sterownikiem głównym (PC).
Podstawowym zadaniem sterownika głównego jest obsługa zdarzeń występujących w obiektach sterowania. Symulowanym zdarzeniem jest odmierzenie
odcinka czasu o wartości zadawanej w sterowniku głównym. Odpowiada to
procedurze sterowania procesem wsadowym – zlecenia przez sterownik główny wykonania w sterowniku lokalnym fazy procesu. Cykliczne wykonywanie
zadania wymaga zastosowania metody synchronizacji zapewniającej przekazywanie informacji o rozpoczęciu i zakończeniu zadania pomiędzy węzłem i sterownikiem głównym (rys. 4.1.3b). Zastosowano algorytm, w którym sterownik
główny inicjuje wykonanie zadania przez ustawienie sygnału s(t). Sterownik
lokalny potwierdza rozpoczęcie wykonywania zadania ustawieniem sygnału
r(t) i dodatkowego sygnału b(t). Po wykonaniu zadania sygnał r(t) jest zerowany.
Stan ten, wspólnie ze stanem b(t) powoduje wyzerowanie s(t). W algorytmie tym
sterownik główny wykonuje program:
function main_controller( )
if (s==0 and r==0 and b==0) {s=1};
if (s==1 and r==0 and b==1) {s=0};
Natomiast sterownik lokalny:
function local_controller (t)
if (s==1 and r==0 and b==0) {r=1};
wait(t); r=0;
if (s==0) {b=0};
W porównaniu z metodą obsługi zdarzeń, polegającą na monitorowaniu
stanu sygnału r(t), przedstawiony algorytm jest niewrażliwy na opóźnienia
pomiędzy sterownikiem głównym i sterownikiem lokalnym. Algorytm nie
wymaga rozpoznawania zboczy sygnałów, a jedynie ich poziomów. Program
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Sterownik
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r(t)
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c)

Symbol

Opis

tr
tb
tLM
tML
trs

Czas obsługi zdarzenia (wykonywania receptury) w sterowniku lokalnym
Czas pomiędzy kolejnymi zdarzeniami obsługiwanymi przez sterownik lokalny
Opóźnienie na drodze sterownik lokalny – sterownik główny
Opóźnienie na drodze sterownik główny – sterownik lokalny
Czas pomiędzy ustawieniem sygnału żądania wykonania zadania s(t)
i potwierdzeniem r(t) widzianym przez aplikację klienta
Czas trwania obsługi zdarzenia widziany przez sterownik główny
Czas próbkowania sterownika głównego

trM
tDM

Rys. 4.1.3. Opracowany model systemu NCS: a) ogólna struktura systemu, b) diagram czasowy metody
synchronizacji zdarzeń, c) opis symboli
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main_controller może być wykonywany bez wprowadzania do niego limitów
czasowych (time-out), kompensujących stochastyczne opóźnienia wprowadzane przez pozostałe elementy systemu, co jest szczególnie ważne w przypadku
powtarzających się żądań wykonywania zadań.
Model wykonano z wykorzystaniem pakietu LabView. Zaimplementowano w nim 20 węzłów reprezentujących sterowniki lokalne. Każdy z nich
zbudowany jest jako rezydentny serwer OPC ze zmiennymi dzielonymi (shared
variable). Samodzielnym modułem oprogramowania modelu systemu NCS jest
część przeznaczona do analizy zapisanych przebiegów sygnałów synchronizacji obsługi zdarzeń. Bezpośredni pomiar charakterystycznych dla systemów
NCS o strukturze hierarchicznej opóźnień tLM i tML jest przy wykorzystaniu
modelu niemożliwy. Opóźnienia te są dostępne jako odcinki czasu obserwowane przez aplikację klienta i aplikację sterownika lokalnego. Wykonywana
w aplikacji klienta analiza przebiegów umożliwia pomiar czasu trs oraz czas
trM , gdzie trs jest czasem pomiędzy ustawieniem sygnału żądania wykonania
zadania s(t) i potwierdzeniem r(t) widzianym przez aplikację klienta. Czas trs
zależy od opóźnienia pomiędzy sterownikiem głównym i sterownikiem lokalnym (tML) oraz sterownikiem lokalnym i sterownikiem głównym (tLM) oraz
stochastycznego czasu próbkowania sterownika głównego tDM:

trs = τ ML + τ LM + t∆M

(4.1.1)

Czas trM – czas trwania zdarzenia tr widziany przez sterownik główny wynosi:

trM = tr + (τ LM 1 − τ LM 2 ) + t∆M

(4.1.2)

gdzie: tr
– ustawiony czas wykonywania zadania,
tLM1, tLM2 – wartości zmiennej losowej tLM dla danej obsługi zadania
sterownika lokalnego,
tDM
– opóźnienie wynikające z czasu próbkowania sterownika
głównego.
Pomiary wykonywane w modelu pozwalają oszacować czas tb, który dla
algorytmu z rys. 3b wyraża się wzorem:

tb = 2(τ ML + τ LM )

(4.1.3)
Czas wykonywania zadania tr nie zależy od opóźnień sieci i jest ustawiany
programowo.
Częstotliwość próbkowania sygnałów synchronizacji w aplikacji klienta
nie jest stała. Decyduje o niej system operacyjny (Windows) obsługujący swoje
zadania z różną częstotliwością. Uniemożliwia to dokładny pomiar czasów
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w opracowanym modelu systemu, ale jednocześnie dobrze oddaje specyfikę
niedeterministycznej sieci ethernetowej. Symulacje działania modelu i analizę
uzyskanych czasów przeprowadzono dla różnej liczby sterowników lokalnych
pracujących w sieci i wykonujących po k = 1000 zadań.
Przykładowe wyniki pomiarów i wyniki badań symulacyjnych dla różnej liczby węzłów sieci przedstawiono na rys. 4.1.4. Wraz ze wzrostem liczby
węzłów sieci systemu NCS zwiększają się wartości czasów trs i trM. Pozostałe
wyznaczone parametry opisu statystycznego wyników pomiarów (wariancja,
odchylenie standardowe, współczynnik skośności, kurtoza) nie dają możliwości jednoznacznego rozgraniczenia poprawnego i zakłóconego funkcjonowania
systemu.
a)

b)

c) 					 d)

e) 					 f)

Rys. 4.1.4. Wyniki badań modelowej sieci z 20 węzłami dla k = 1000 żądań obsługi zdarzeń (tr = 10 ms):
a) i c) wyniki pomiaru czasu trs, b) i d) wyniki pomiaru czasu trM, e) wykres wartości średnich czasów trs
w zależności od liczby węzłów systemu, f) wykres wartości średnich czasów trM w zależności od liczby
węzłów systemu
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Sieciowy system sterowania z rzeczywistymi sterownikami
W zrealizowanym modelu symulacyjnym wirtualne serwery OPC zastąpiono serwerami implementowanymi w rzeczywistych sterownikach. Wprowadzenie do systemu sterownika sieciowego typ STP NIP 2212 z modułem
wyjść typ STB DDO 3200K (Schneider Electric, seria Advantys), pracującego
jako kolejny, dwudziesty pierwszy sterownik lokalny spowodowało wydłużenie czasów trs i trM (odpowiednio: 15,28 ms i 38,76 ms). Sterowniki sieciowe
tego typu nie dają możliwości wprowadzenia procedury function local_controller (t), gdyż są przeznaczone do pracy sieciowej przy niemal pełnym zarządzaniu przez sterownik nadrzędny. Zastąpienie węzłów sieci klasycznymi sterownikami PLC umożliwia zbudowanie sieci o topologii liniowej przełączanej
(rys. 4.1.5). Obejmuje ona trzy rzeczywiste węzły z możliwością rozszerzenia
do dalszych dwudziestu węzłów. Każdy węzeł składa się ze sterownika lokalnego połączonego poprzez przełącznik (switch) ethernetowy z opcjonalnym
lokalnym komputerem PC, służącym do programowania sterownika oraz lokalnej obsługi obiektu sterowania.

Rys. 4.1.5. Struktura zestawionego modelowego systemu sieciowego (NCS)

Węzły połączone są z komputerem głównym – sterownikiem głównym
poprzez przełącznik. Jako sterowniki PLC użyte zostały sterowniki z interfejsem ethernetowym (typ 750 Wago oraz typ M340 Schneider Electric).
W aplikacji komputera głównego wykorzystywany jest pakiet LabView. Biblioteki serwerów aplikacji opracowano jako oddzielne katalogi z wyszczególnionymi zmiennymi współdzielonymi dla każdego węzła lokalnego.
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Daje to możliwość włączania i wyłączania poszczególnych węzłów oraz zastępowania ich sterownikami wirtualnymi. Zadaniem programu głównego,
podobnie jak w przypadku modelu symulacyjnego, jest sekwencyjna generacja poleceń (rozkazów) wykonywanych w węzłach lokalnych. Polecenia
przekazywane są w formie funkcji posiadających zbiór uporządkowanych
parametrów wprowadzanych z wykorzystaniem tablic. Wydajność czasową systemu wyznaczono na podstawie przeprowadzonej serii dziesięciu
pomiarów dotyczących serii 1000 wywołań stanowiących polecenia odmierzania odcinka czasu o długości 1 ms (rys. 4.1.6). Uzyskane wyniki wskazują na podobną wydajność czasową serwerów OPC sterowników lokalnych
oraz stosunkowo niewielkie wydłużenie mierzonych czasów przy zwiększaniu obciążenia sieci (tabela 4.1.1). Stwierdzona zależność uzyskiwanych
czasów od konstrukcji aplikacji głównej, szczególnie od użytych rozwiązań
związanych z graficzną prezentacją działania systemu, powoduje potrzebę
strojenia systemu zarówno w zakresie parametrów zastosowanej grafiki, jak
i stałych czasowych występujących w procedurach zmiany stanu sygnałów
synchronizacji wymiany informacji z węzłami lokalnymi.

a)

b)

c) 					

d)

Rys. 4.1.6. Uzyskane wyniki pomiarów czasów tr i tb dla systemu NCS z jednym węzłem lokalnym (sterownik
typ 750 Wago): a) wyniki pomiarów czasów tr, b) histogram wyników pomiarów czasów tr, c) wyniki
pomiarów czasów tb, d) histogram wyników pomiarów czasów tb
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Tabela 4.1.1. Zestawienie uzyskanych czasów wymiany informacji w hierarchicznym systemie NCS

Lp.

Konfiguracja systemu
NCS
Liczba węzłów
Sterownik

Czas tr [s]

Czas tb [s]

średni

maksimum

dominanta

średni

maksimum dominanta

1

1 węzeł – 750

0,46

0,6

0,49

2

2,09

2

2
3

1 węzeł – M340
2 węzły – M340
20 węzłów,
węzeł 1 – 750
20 węzłów,
węzeł 2 – M340
20 węzłów,
węzeł 3 – M340
20 węzłów
węzły 1, 2, 3 – 750 i 2x
M340
20 węzłów,
węzeł 1 – 750
z serwerem www

0,39
0,49

0,5
0,5

0,39
0,49

2
2,5

2,11
3,05

2
2,02

0,49

0,6

0,39

2

2,16

2,02

0,39

0,525

0,39

2

2,16

1,99

0,32

0,36

0,39

2

2,17

2,02

0,52

0,6

0,49

2,5

3,15

2,02

0,49

0,6

0,49

2

2,16

2,02

4
5
6
7
8

Nie stwierdzono istotnych zmian opóźnień w systemie przy zwiększaniu
liczby węzłów. Uzyskane wydłużenia czasów są praktycznie nieznaczące przy
zastosowaniach systemu w sterowaniu procesami technologicznymi. Decydujące znaczenie należy przypisać oprogramowaniu sterownika nadrzędnego.
Źródłem opóźnień wprowadzanych w tym oprogramowaniu są: serwer OPC,
który działa jako program rezydentny, równoległe zadania oprogramowania,
inne programy obsługiwane przez system operacyjny.
Implementacja systemu sterowania sieciowego z obsługą zdarzeń
w stanowisku testowania efektów udarów mechanicznych
Opracowany system sterowania NCS o strukturze hierarchicznej został zastosowany w stanowisku do testowania odporności obiektów technicznych na udary mechaniczne [13, 14]. Głównym problemem w takiej aplikacji, wynikającym
z niedeterministycznych opóźnień wprowadzanych przez sieć jest synchronizacja pomiarów wykonywanych czujnikami umieszczonymi na badanym obiekcie.
Klasycznym układem pomiarowym, w takim przypadku, jest zestaw mostków
z rezystancyjnymi czujnikami tensometrycznymi mierzącymi naprężenie. Głównym zadaniem układu sterowania jest zebranie odpowiedzi czujników w czasie
od początku uderzenia do zaniku jego skutków [15], w synchronizacji z wyzwalaniem układu wykonawczego o stochastycznej charakterystyce czasowej.
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Stanowisko testowania odporności obiektów technicznych na udary
mechaniczne
Stanowisko testowania odporności obiektów technicznych na udary
mechaniczne służy do oceny efektów uderzenia pocisku o określonej masie i prędkości w badany obiekt (rys. 4.1.7). Prędkość pocisku mierzona jest
a)

b)

Rys. 4.1.7. Schemat stanowiska do testowania odporności na udary mechaniczne: a) ogólny schemat układu
pomiarowego, b) uproszczony schemat pneumatycznego działa pneumatycznego
(T1, …, T4 – zbiorniki ciśnieniowe; Z1, …, Z9 – zawory sterujące, SPR – sprężarka)
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z wykorzystaniem dwóch bramek optycznych (BO1, BO2), których sygnały
przetwarzane są w mikroprocesorowym układzie pomiarowym (µP). Układ
połączony jest ze sterownikiem PLC za pośrednictwem interfejsu RS485 z protokołem Modbus. Pomiary efektów uderzenia wykonano z wykorzystaniem
zespołu 16 tensometrycznych czujników naprężeń (MT1, …, MT16) zamocowanych do testowanego obiektu oraz obrazu zderzenia rejestrowanego szybką
kamerą cyfrową. Sygnały z czujników tensometrycznych, po wzmocnieniu
we wzmacniaczu pomiarowym odczytywane były w karcie przetworników
analogowo-cyfrowych ADC/DI i przesyłane do komputera głównego PC. Ze
względu na liczbę czujników tensometrycznych oraz duże szybkości próbkowania pomiary wykonywane były jedynie w zadanym przedziale czasu.
Układem wykonawczym stanowiska realizującym wyrzut pocisku jest
działo pneumatyczne. Proces obsługi stanowiska polega na odpowiednim napełnianiu i opróżnianiu zbiorników ze sprężonym powietrzem, przy użyciu
zaworów pneumatycznych (rys. 4.1.7b). Zawory charakteryzują się różnymi
zmiennymi czasami zadziałania, co przy dużych prędkościach uderzeń powoduje, że ustalenie momentu wyzwolenia pomiarów z zachowaniem kryterium
minimalnej liczby gromadzonych danych pomiarowych jest trudne. Niewłaściwy moment wyzwolenia rejestracji wyników pomiarów powoduje utratę
informacji o przebiegu eksperymentu.
Schemat systemu sterowania stanowiska do testowania odporności na
udary mechaniczne przedstawiono na rys. 4.1.8. Komputer wyposażony
w kartę przetworników analogowo-cyfrowych PCI 6250 steruje przebiegiem

Rys. 4.1.8. Schemat systemu sterowania stanowiska
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testu i procesem rejestracji wyników pomiarów. Wzmacniacz pomiarowy
służy do kondycjonowania szybkich sygnałów (20 kHz dla każdego kana�łu) rejestrowanych z szesnastu mostków tensometrycznych. Sterownik PLC
(Schneider, typ M340) jest połączony bezpośrednio z wejściami i wyjściami
obiektu sterowania i służy do obsługi zadań systemu. Do rejestracji wizyjnej
procesu udaru zastosowano ultraszybką kamerę Phantom V 710.
Metoda synchronizacji zdarzeń w sieciowym systemie sterowania
stanowiska do testowania odporności na udary
Do sterowania przebiegiem testu na stanowisku badania odporności na
udary mechaniczne opracowano metodę synchronizacji następujących zdarzeń występujących w procesie:
–– wysłania przez Komputer do Sterownika PLC polecenia wykonania wyrzutu pocisku przez działo pneumatyczne (opóźnienie wprowadzane
przez połączenie sieciowe wynosi τcs),
–– zamykania i otwierania odpowiednich zaworów sterujących (czas trwania
τw, po czym w czasie ts pocisk dociera do obiektu badań),
–– inicjalizacji urządzenia do pomiaru prędkości pocisku (czas inicjalizacji
wynosi τip, po inicjalizacji pomiar przebiega automatycznie, wykorzystując sygnał przerwania z bramek optycznych w torze lotu pocisku),
–– inicjalizacji zapisu przez kamerę,
–– inicjalizacji wzmacniaczy pomiarowych i wykonania pomiarów od momentu uderzenia (tu) przez okres do zaniku skutków udaru (przyjętego
arbitralnie).
Wyznaczone w ramach testów wartości czasów poszczególnych zdarzeń
wynoszą:
ts = 400¸68 ms, dla zakresu prędkości pocisku v = 60¸350 m/s [6] i drodze
pocisku 12 m, w tym długość lufy 8 m,
τw min = 0,1 s, τw max = 7 s,
tiw min = 3 ms,
tptmin = 50 ms.
Wartość czasu τcs wyznaczono, wykorzystując opracowany model systemu
sterowania NCS. Model z procedurami pomiarowymi, które używają trzech
sygnałów synchronizacji: s(t), r(t), b(t) zainstalowano w Komputerze. W trakcie
badań mierzony był czas pomiędzy sygnałem wydania polecenia s(t) a potwierdzeniem sterownika r(t). Czas ten jest równy dwukrotności wartości τcs
przy założeniu, że opóźnienia w obu kierunkach są jednakowe. Wykonano
cykl pomiarów zawierający 1000 powtórzeń generacji sygnałów s(t) i r(t), wyznaczając maksymalną wartość 2 τcs max = 0,6 s (rys. 4.1.9).
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a)

a)

b)

b)

Rys. 4.1.9. Wyniki pomiarów czasu opóźnienia wprowadzanego przez połączenie sieciowe komputera ze
sterownikiem: a) wartości opóźnienia 2τsc, b) histogram rozkładu opóźnienia 2τsc

Możliwe metody synchronizacji obsługi zdarzeń w systemie mogą wykorzystywać opcje zawarte w oprogramowaniu wzmacniacza pomiarowego,
jednak mają one następujące istotne ograniczenia:
–– wyzwalanie sygnałem cyfrowym z bramek optycznych – przy stałej odległości bramki wyzwalającej od badanego obiektu i prędkości pocisku
przekraczającej prędkość dźwięku, czas na inicjację pomiarów jest zbyt
krótki, co powoduje utratę części informacji o udarze,
–– wyzwalanie poziomem mierzonego sygnału analogowego z ustaleniem
czasu przed i po udarze – opcja jest dostępna tylko dla jednego kanału
pomiarowego; pomiar w pozostałych kanałach wymaga ich inicjalizacji;
dodatkowo należy przewidzieć kształt sygnału, w szczególności kierunek
zmiany zbocza sygnału, do którego następuje wyzwolenie pomiarów.
Analiza zidentyfikowanych ograniczeń oraz opóźnień w systemie były
podstawą do opracowania modelu synchronizacji zdarzeń w systemie sterowania (rys. 4.1.10).
Synchronizację zdarzeń w systemie sterowania stanowiskiem zrealizowano w następujący sposób:
–– inicjalizacja wzmacniaczy pomiarowych następuje w chwili wysłania polecenia wykonania strzału; rejestracja wyników pomiaru rozpoczyna się
po czasie tiw = 3 ms i trwa przez czas:
tpt >= (τcs – tiw) + τw + ts + tpt ,
gdzie: tpt – czas akwizycji sygnałów pomiarowych.
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Rys. 4.1.10. Wykres czasowy opracowanej procedury synchronizacji zdarzeń w systemie sterowania stanowiska
do testowania odporności na udary mechaniczne

Górna granica t pt jest ustalana programowo i zależy od pojemności
pamięci komputera. Wykonane próby wykazały, że dla użytego komputera o pamięci 4 GB możliwe jest uzyskanie czasu pomiarów wynoszącego
maksymalnie 40 s:
–– inicjalizacja urządzenia do pomiaru prędkości pocisku następuje w dowolnym momencie przed chwilą t0,
–– inicjalizacja rejestracji obrazów przez kamerę następuje przed chwilą
t0; rejestracja obrazu zostaje zatrzymana po 2 s od momentu wykrycia
przez sterownik spadku ciśnienia w zbiorniku T4, co oznacza wykonanie wyrzutu pocisku i umiejscowione jest na wykresie czasowym
(rys. 4.1.10) po czasie τs.
Realizacja programowa opracowanej procedury synchronizacji zdarzeń
polegała na jej integracji z oprogramowaniem typu SCADA systemu sterowania stanowiska (rys. 4.1.11).
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a)

b)

c)

Rys. 4.1.11. Interfejs programu systemu sterowania: a) okno główne, b) okno podprogramu wykonania strzału,
c) okno konfiguracji procedury synchronizacji momentem strzału

W opcji synchronizacji momentem strzału możliwe jest ustawienie wartości wykrywanego poziomu sygnału i określenie czasów rejestracji sygnałów:
przed uderzeniem i po uderzeniu.
Weryfikacja systemu sterowania do stanowiska testowania odporności
na udary
Weryfikacja opracowanego systemu sterowania NCS, w tym metody
synchronizacji zdarzeń została przeprowadzona na stanowisku testowania
odporności elementów poszycia samolotu na udary mechaniczne. Obiektem
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poddanym testom była szyba kabiny pilota (rys. 4.1.12). Pomiary rejestrujące
uderzenie w szybę wyrzucanego przez działo pneumatyczne pocisku wykonywane były z wykorzystaniem czujników tensometrycznych. Czujniki tensometryczne naklejone na szybę tworzyły cztery kanały pomiarowe. Oddzielny
czujnik tensometryczny zamocowany na konstrukcji działa pneumatycznego
posłużył do rejestracji drgań generowanych podczas wyrzutu pocisku z działa.
Przebieg sygnałów w trakcie uderzenia pocisku o małej energii kinetycznej
przedstawiono na rys. 4.1.13.
a)
a)

b)
b)

Ch3

c)
c)

Ch2

Ch0

Ch1

Rys. 4.1.12. Obiekt poddany testom odporności na udary: a) usytuowanie czujników pomiarowych, b) stan szyby
po uderzeniu pocisku o prędkości 110 m/s, c) stan szyby po uderzeniu pocisku o prędkości 150 m/s

Rys. 4.1.13. Przebieg sygnałów z kanałów Ch0¸Ch3 zarejestrowanych podczas uderzenia pocisku o małej
energii kinetycznej
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Uzyskane wyniki pomiarów podczas uderzenia pocisków o wysokich
energiach kinetycznych przedstawiono na rys. 4.1.14.
a)a)

c)

c)

				

b)
b)

d)

d)

Rys. 4.1.14. Przebieg sygnałów: a) sygnały pomiarowe z kanałów Ch0 i Ch1 dla uderzenia 110 m/s, b) sygnały
pomiarowe z kanałów Ch2 i Ch3 (uszkodzone tensometry) dla uderzenia 110 m/s, c) sygnały
pomiarowe z kanałów Ch0 i Ch1 (uszkodzone tensometry) dla uderzenia 150 m/s, d) przebieg
sygnału z czujnika umieszczonego na konstrukcji działa dla uderzenia pocisku o prędkości 150 m/s

We wszystkich przypadkach różnych energii uderzenia uzyskano poprawną
synchronizację pomiarów. Dla niewielkiej energii uderzenia (rys. 4.1.13)
przebiegi obejmują czas przed uderzeniem – 20 ms oraz czas po uderzeniu
– 80 ms. Dla prędkości 110 m/s (rys. 4.1.14a i b) metoda synchronizacji umożliwiła zarejestrowanie sygnałów pomiarowych w okresach czasowych ich
zmian. Dla kanałów Ch0 i Ch1 oraz dla kanałów uszkodzonych Ch3 i Ch4
czas ten wynosi 10 ms. Podobne rezultaty uzyskano przy prędkości uderzenia 150 m/s (rys. 4.1.14c). Dodatkowy czujnik (rys. 4.1.14d) mierzy drgania
wywołane przełączaniem zaworów działa pneumatycznego. Jego odpowiedź
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zaczyna się około 130 ms wcześniej niż odpowiedź tensometrów. Maksimum
odpowiedzi przypada na moment uderzenia w badany obiekt, po upływie
czasu 0,734 s. Może to być wykorzystane do pomiaru prędkości pocisku i tym
samym uproszczenia systemu sterowania stanowiskiem poprzez eliminację
układu pomiaru prędkości, przynajmniej w niektórych przypadkach prowadzonych testów.
***
Opracowany system rozproszonego sterowania sieciowego NCS (Network
Control System) przeznaczony jest do sterowania zestawem urządzeń badawczych lub testujących, w którym zastosowano metody synchronizacji zdarzeń
w celu ograniczenia wpływu opóźnień czasowych i zwiększenia wydajności
pracy systemu.
Zaproponowana struktura modelu umożliwia zastosowanie jego elementów w rzeczywistym systemie NCS wykorzystującym technologię OPC
i różne protokoły komunikacyjne. Rozwiązania modelowe wykorzystano
w rzeczywistym systemie sterowania zawierającym sterowniki PLC różnych
typów, z komunikacją TCP/IP. Wartości opóźnień występujących w systemie
zależą od budowy danej aplikacji, użytych serwerów OPC, systemu operacyjnego, wydajności komputera. Czynniki te mają dominujące znaczenie
w porównaniu z opóźnieniami wprowadzanymi przez samą sieć. Czasy mierzone w warstwie aplikacji są rzędu pojedynczych sekund, natomiast opóźnienia w sieci z tym samym protokołem transmisji i liczbą węzłów są rzędu
mikrosekund. Dla aplikacji typu SCADA możliwe jest wykonywanie zadań
z luźnymi ograniczeniami czasowymi typu sterowanie wsadowe, analiza on-line danych procesowych czy zadania optymalizacji. Model symulacyjny
pozwala odpowiedzieć na pytanie, jak często może zmieniać zadawane wartości oraz z jaką maksymalną częstotliwością możliwy jest odczyt sygnałów
w komputerze nadrzędnym.
Istotną zaletą opracowanej metody jest modułowość wirtualnych węzłów
lokalnych. Symulują one zachowanie się węzłów rzeczywistych i mogą być
wykorzystywane do budowy struktur typu hardware in the loop. Rozwiązanie polega na zastąpieniu, w programie symulacyjnym systemu, wybranego
bloku rzeczywistym układem (np. regulatorem) obsługującym rzeczywisty
obiekt sterowania. Moduł wirtualnego węzła lokalnego może natomiast zastępować rzeczywiste jednostki sprzętowe i być używany podczas projektowania, uruchamiania i diagnostyki złożonych systemów sterowania maszynami i procesami.
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Zastosowanie systemu NCS do stanowiska testowania odporności obiektów technicznych na udary mechaniczne umożliwiło rozwiązanie problemu
synchronizacji zdarzeń w przypadku stochastycznej charakterystyki czasowej układu wykonawczego i stochastycznych opóźnień wprowadzanych
przez połączenia sieciowe. Zastosowanie klasycznych metod, bazujących
jedynie na zmianach wartości sygnałów pomiarowych, prowadziłoby do
utraty części informacji o przebiegu udaru. Wyzwalanie pomiarów odniesione do momentu inicjacji wystrzału w układzie wykonawczym pozwala na zbieranie danych o całym przebiegu procesu oraz późniejszą analizę
zależności czasowych pomiędzy zmierzonymi sygnałami. W uzyskanych
w trakcie badań weryfikacyjnych wynikach pomiarów sygnałów z czujników
tensometrycznych kierunki zmian zboczy sygnałów odpowiedzi w pierwszej
fazie uderzenia są różne. Można to interpretować jako wpływ fali uderzeniowej wywołanej przez sprężone powietrze, docierającej do obiektu przed
pociskiem. Wskazuje to na zalety opracowanej metody synchronizacji, która umożliwia precyzyjną rejestrację całego przebiegi sygnału pomiarowego.
W przypadku wykorzystania metody, w której wyzwalanie pomiarów odbywałoby się na podstawie poziomu mierzonego sygnału, bez ustalania czasu
przed zderzeniem nie byłoby to możliwe.
System może być także wykorzystywany w diagnostyce i eksploatacji stanowisk technologicznych, np. poprzez utrzymanie funkcjonalności stanowiska
w przypadku awarii istniejącego sterownika lokalnego urządzenia.
Przedstawiona metoda kompensacji opóźnień stanowi jedno z najbardziej
istotnych zagadnień w obszarze projektowania i badań systemów NCS. Pla�nowane dalsze badania, związane z algorytmami sterowania sieciowego, dotyczą problemów alokacji pasma i kolejkowania, bezpieczeństwa, odporności
na uszkodzenia, integracji komponentów systemu.
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4.2.

Specjalizowane bazy wiedzy i systemy ekspertowe
do symulacji złożonych procesów technologicznych

Wraz z dynamicznym rozwojem przemysłowych technologii wytwarzania charakteryzujących się wysokim poziomem złożoności niezbędne jest
opracowywanie nowych metodyk projektowania procesów technologicznych, w których wykorzystywane są rozwiązania innowacyjne z zakresu
technik informatycznych, m.in. modelowanie komputerowe, specjalizowane
bazy danych i bazy wiedzy oraz systemy ekspertowe [1]. Potwierdzeniem
nowego podejścia jest stale rosnąca liczba publikacji naukowych, w których prezentowane są zastosowania systemów informatycznych w praktyce
projektowania i symulacji procesów technologicznych. Przykładami skutecznego zastosowania nowych metod i narzędzi informatycznych w projektowaniu złożonych procesów technologicznych są: unikatowa metodyka
wspomagania procesów technologicznych w obszarze wytwarzania warstw
wierzchnich oraz metodyka projektowania systemów automatycznej optycznej inspekcji z zastosowaniem inteligencji obliczeniowej, bazująca na wiedzy
apriorycznej. Opracowane metodyki stanowią rezultat zadania badawczego
pt. „Specjalizowane bazy wiedzy i systemy ekspertowe do symulacji złożonych procesów technologicznych”, zrealizowanego w ramach Programu
Strategicznego POIG 01.01.02-14-034/09 pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki” [2].
Rozwój metod konstytuowania warstw wierzchnich determinowany
jest głównie wzrostem zapotrzebowania ze strony przemysłu na jakościowo
nowe materiały funkcjonalne [3]. Badacze i inżynierowie zajmujący się tą
problematyką uznają, że niezbędna jest zmiana klasycznego podejścia stosowanego w inżynierii powierzchni, polegającego głównie na wykorzystywaniu wiedzy gromadzonej głównie w ramach prac eksperymentalnych do
opracowywania technologii wytwarzania warstw wierzchnich. Złożoność
zjawisk fizycznych oraz chemicznych występujących w procesie tworzenia
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warstw wierzchnich sprawia, że zamodelowanie procesu z wykorzystaniem
klasycznych metod opartych w znacznym stopniu na doświadczeniu projektantów technologii często napotyka na znaczne trudności i nie daje satysfakcjonujących rezultatów. Rozwój technologii informatycznych stwarza coraz
szersze możliwości zastosowania nowoczesnych metod komputerowych
bazujących na zasobach informacyjnych i heurystycznych modelach obliczeniowych. Zastosowanie nowych metod automatycznego wnioskowania
i modeli symulacyjnych, w których wykorzystywane są dane pozyskane ze
zrealizowanych procesów technologicznych, umożliwia efektywne wspieranie projektowania procesów technologicznych oraz analizę występujących
w ich trakcie zjawisk fizyczno-chemicznych.
W odniesieniu do obszaru mechatroniki i optomechatroniki obserwowalna jest tendencja wzrostowa dotycząca zapotrzebowania na efektywne
metody projektowania systemów automatycznej optycznej inspekcji (AOI),
które zyskują coraz więcej zastosowań [4]. Systemy AOI posiadają liczne zalety, m.in. wysoką dokładność i powtarzalność bezkontaktowych pomiarów,
możliwość eksploatacji w trybie pracy ciągłej na liniach produkcyjnych. Najważniejsze korzyści wynikające ze stosowania systemów AOI w przemyśle
to: zastąpienie manualnej kontroli jakości, całkowite wyeliminowanie lub
znaczące zredukowanie liczby wyrobów wadliwych, podwyższenie poziomu jakości produkcji, możliwość wdrożenia zautomatyzowanych systemów
monitorowania jakości, redukcja kosztów produkcji, podniesienie konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstwa.
Projektowanie systemów automatycznej optycznej inspekcji do kontroli
jakości elementów maszyn wymaga rozwiązania interdyscyplinarnych zagadnień badawczych i aplikacyjnych z zakresu metod akwizycji, przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych, metrologii, informatyki stosowanej,
inżynierii wiedzy oraz inżynierii oprogramowania. Analiza stanu wiedzy
wskazuje, że problematyka wykorzystania rozwiązań informatycznych do
projektowania zautomatyzowanych systemów wykorzystujących bezkontaktowe metody pomiarowe, w tym technologie AOI dedykowane do specjalizowanych zadań związanych z kontrolą jakości powierzchni [5–7], to perspektywiczny kierunek między innymi ze względu na możliwości przyśpieszenia
i jakościowego usprawnienia procesów projektowych poprzez przetwarzanie
wiedzy zgromadzonej w postaci cyfrowej oraz holistyczne ukierunkowanie
realizacji procesu projektowego. Możliwość komputerowego wspomagania prac projektowych zarówno procedurami doboru metod pomiarowych
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determinujących wydajność docelowych systemów, jak i symulacją działań
różnych wariantów systemów powala także dostosować modele do specyficznych wymagań technicznych i funkcjonalnych końcowych odbiorców.
Analiza stanu wiedzy dotycząca wspomagania projektowania oraz
symulacji procesów technologicznych wskazuje na liczne problemy wymagające rozwiązania. Przedmiotem przeprowadzonych analiz były także
potrzeby wskazywane przez przemysł wykorzystujący złożone technologie
oraz wnioski wynikające z prowadzonych prac badawczych w krajowych
jednostkach naukowych i instytutach badawczych, m.in. na Politechnice Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechnice Śląskiej, Politechnice
Częstochowskiej, Politechnice Koszalińskiej, Instytucie Mechaniki Precyzyjnej i Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB. W wyniku przeprowadzonej
analizy wskazano najbardziej istotne zagadnienia wykorzystania technologii
informatycznych do wspomagania projektowania oraz symulacji procesów
technologicznych:
–– pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie danych o procesach technologicznych,
–– analiza, interpretacja i objaśnianie zgromadzonych danych,
–– prowadzenie symulacji,
–– optymalizacja i polioptymalizacja.
Pozyskiwanie danych na potrzeby zasilania systemów informatycznych
może być realizowane kilkoma metodami. Najpopularniejsze z nich to pobieranie danych bezpośrednio z systemów sterowania albo zautomatyzowanych stanowisk pomiarowych, import z zewnętrznych plików przy użyciu
konwerterów będących aplikacjami informatycznymi lub wprowadzanie
z wykorzystaniem interfejsów użytkownika. Wybór określonej metody wynika z potrzeby opracowania procedur operacyjnych, które często wymagają
sformułowania niezbędnych założeń organizacyjnych. Takie działania umożliwiają osiągnięcie wymaganej efektywności i skuteczności w pozyskiwaniu
danych. Z problemem gromadzenia i przetwarzania danych powiązana jest
ściśle konieczność dysponowania metodami i narzędziami ich przechowywania i udostępniania. Dane mogą być elementem wiedzy eksperckiej niezbędnej do realizacji procesów zautomatyzowanego wnioskowania. Pozyskiwana z wielu źródeł wiedza wymaga weryfikacji celem potwierdzenia
jej użyteczności. W celu usprawnia procesów weryfikacji wiedzy niezbędne
jest opracowywanie specjalistycznych procedur weryfikacyjnych. Procedury weryfikacyjne mogą być wykonywane przez zespoły eksperckie lub systemy komputerowe wykorzystujące dedykowane algorytmy. Istotną rolę
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odgrywają strategie konfirmacyjne na poziomie konsultacji z zewnętrznymi
specjalistami posiadającymi wiedzę z analizowanego obszaru dziedzinowego, jak również testy porównawcze wykorzystujące alternatywne bazy
wiedzy. W końcowej fazie weryfikacji pozyskanej wiedzy przypisywany jest
poziom ufności, który jest podstawą podjęcia decyzji o jej wykorzystaniu
w opracowywanych systemach ekspertowych.
Analiza zgromadzonych danych jest kolejnym problemem badawczym
powiązanym z prowadzeniem procesów automatycznego wnioskowania.
Wyniki prac badawczych pokazały, że ilość i jakość zgromadzonej wiedzy
ma istotny wpływ na uzyskiwane rezultaty końcowe [8]. Jednym z problemów pojawiających się podczas interpretacji wyników jest brak ich jednoznaczności, co często wymaga wsparcia merytorycznego ze strony ekspertów
dziedzinowych. Opracowanie efektywnych metod automatycznego wnioskowania stanowi kluczowe zagadnienie badawcze. Zastosowanie nowatorskich
rozwiązań w znacznym stopniu uzależnione jest od zawartości baz wiedzy
sprzężonych z systemami informatycznymi, które powinny umożliwiać generowanie wyników w formie opisowej, jak również zapewniać możliwość
prowadzenia procesów retrospekcji, dzięki czemu możliwe jest śledzenie
poszczególnych kroków wykonywanych przez system podczas inferencji.
Symulacje zjawisk fizycznych i procesów przemysłowych stanowią istotny problem badawczy. Charakterystyczną cechą metod symulacyjnych jest
naśladowanie rzeczywistego zachowania się obiektów lub systemów. Jako
obiekt symulacji rozumiany jest fragment rzeczywistości o charakterze materialnym lub abstrakcyjnym. Podstawą umożliwiającą prowadzenie symulacji
jest zbudowanie modelu analizowanego obiektu lub systemu. Symulacja zaś
polega na uproszczonym odtwarzaniu zachowania się obiektu lub systemu
przy określonych uwarunkowaniach.
Metody modelowania i symulacji stosuje się, gdy uzyskanie rozwiązania
metodami analitycznymi jest zbyt skomplikowane lub niemożliwe, a bezpośrednie eksperymentowanie na rzeczywistym (fizycznym) modelu jest zbyt
pracochłonne, niebezpieczne lub kosztowne. Modelowanie stosuje się także
wtedy, gdy inne metody nie dają wymaganego poziomu pewności, że rzeczywisty system będzie zachowywał się zgodnie z przyjętymi założeniami
modelu teoretycznego. Zaprojektowanie efektywnych symulacji wymaga
wykorzystania zbiorów danych oraz sterowania ich przetwarzaniem zgodnie z przyjętymi założeniami. Każda symulacja wymaga indywidualnego
podejścia i uwzględnienia specyfiki wielu czynników mogących wpływać
na uzyskiwane efekty końcowe. Czasem duża liczba możliwych wariantów
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procesu wymaga opracowania wielu modeli komputerowych oraz symulacji
ich działania, a w dalszej kolejności potrzeby wybrania najkorzystniejszego
wariantu z punktu widzenia przyjętych kryteriów.
Metodyka badań
Zasadniczym celem metodyki badań było opracowanie rozwiązań umożliwiających usprawnienie projektowania złożonych procesów w obszarach inżynierii powierzchni oraz mechatroniki1. Prace badawcze obejmowały następujące etapy:
–– przygotowanie koncepcji baz wiedzy i systemów ekspertowych na podstawie analizy dostępnych technologii,
–– opracowanie metod dyskretyzacji danych pozyskiwanych z systemów
pomiarowych urządzeń wykorzystywanych do wytwarzania warstw
wierzchnich,
–– opracowanie metod automatycznego generowania wiedzy na potrzeby
procesów wnioskowania z wykorzystaniem systemów ekspertowych,
–– opracowanie metod prowadzenia procesów automatycznego wnioskowania,
–– opracowanie metod symulacji procesów technologicznych,
–– weryfikację opracowanych rozwiązań modelowych.
Proces projektowania został poprzedzony sformułowaniem celów modelowania oraz procedur operacyjnych. Wytypowano elementy modelu
oraz opisano występujące między nimi zależności. Na podstawie wyników
przeprowadzonych analiz opracowano modele ekspertowe przeznaczone do
wspomagania konstytuowania warstw wierzchnich oraz automatycznego generowania konfiguracji systemów wizyjnych i doboru struktur algorytmów
detekcji wad powierzchniowych. W celu wytypowania modeli obliczeniowych
zastosowano następujące metody badawcze:
–– analiza krytyczna stanu wiedzy,
–– komparatystyka,
–– analiza studium przypadku,
–– metody modelowania i weryfikacji.

Zadanie badawcze pt. „Specjalizowane bazy wiedzy i systemy ekspertowe do symulacji złożonych
procesów technologicznych’, zrealizowane w ramach Programu Strategicznego POIG 01.01.02-14-034/09
pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”.
1
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Przeprowadzono analizę stanu wiedzy przedstawionej w publikacjach
naukowych dotyczącej funkcjonalnych, technologicznych systemów automatycznego wnioskowania w celu identyfikacji ich istotnych ograniczeń związanych z zakresem dziedzinowym, jak też możliwością szybkiego dostosowania
do przyjętych założeń modelowych. Wykorzystując metodę komparatystyki,
przeprowadzono analizę porównawczą opracowanych metod wspomagania
procesów podejmowania decyzji oraz metod przetwarzania danych cyfrowych
dostępnych w literaturze i rozwiązaniach praktycznych. W ramach analizy
studium przypadku wskazano cechy charakterystyczne modeli reprezentacji wiedzy i metod prowadzenia wnioskowania oraz algorytmów przetwarzania danych na potrzeby dyskretyzacji i symulacji. Analiza wykorzystana
została także do zidentyfikowania i scharakteryzowania modeli reprezentacji
wiedzy oraz modeli wnioskowania adekwatnych do wykorzystania w zaproponowanych modelach ekspertowych. Przeprowadzona analiza wskazała na
potencjalnie szeroki wybór rozwiązań mogących znaleźć zastosowanie w realizacji przedsięwzięcia i uwidoczniła liczne ograniczenia takie jak np. niska
skuteczność dla danych niehomogenicznych czy konieczność wyznaczania
prawdopodobieństwa zaistnienia określonych zdarzeń. Na podstawie przeprowadzonej analizy opracowano modele obliczeniowe realizujące założone
funkcjonalności, a następnie zaimplementowano je w strukturach oprogramowania komputerowego. Założono, że weryfikacja będzie przebiegała wieloetapowo i obejmie analizę funkcjonalną związaną z poprawnością działania
poszczególnych elementów systemu, jak również analizę jakościową dotyczącą
otrzymywanych wyników.
Etapy realizacji prac i uzyskane rezultaty
Koncepcja baz wiedzy i systemów ekspertowych
Na bazie przyjętych celów dotyczących budowy systemów ekspertowych
sformułowano założenia do budowy baz wiedzy. Przyjęto, że wiedza gromadzona w bazach wiedzy dotyczyć będzie wybranych procesów technologicznych inżynierii powierzchni oraz procesów diagnostycznych związanych
z analizą wad powierzchniowych. W koncepcji uwzględniono bazy wiedzy
statyczne, których zawartość nie ulega zmianie oraz bazy wiedzy dynamicznie
generowane przy wykorzystaniu informacji zgromadzonych w bazach danych.
Założono, że wiedza deklaratywna reprezentowana będzie w bazie wiedzy
przez fakty i reguły logiczne. Istotnym elementem tego etapu było opracowanie modeli struktur logicznych do gromadzenia faktów opartych na logice
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wielowartościowej oraz logice binarnej. Ustalone metody dodawania i usuwania
faktów i reguł do baz wiedzy zapewniły możliwość efektywnego gromadzenia
wiedzy i jej aktualizacji. Opracowano modele algorytmiczne umożliwiające:
–– eliminację redundancji reguł,
–– przyporządkowywanie funkcji rozmycia,
–– badanie spójności baz wiedzy dla przyjętej interpretacji wiedzy dziedzinowej,
–– uwzględnianie zależności czasowych (temporalności) danych.
Do implementacji zaprojektowanych struktur baz wiedzy wykorzystano technologie relacyjnych baz danych oraz standard XML. Zweryfikowano
możliwości dobranych technologii i narzędzi informatycznych do tworzenia
i zarządzania wiedzą. Opracowana struktura logiczna baz wiedzy uwzględnia
problemy badawcze, postawione kryteria oraz istotę regułowych baz wiedzy
w obszarze budowy eksploatacji maszyn (rys. 4.2.1).

Rys. 4.2.1. Koncepcja struktury logicznej baz wiedzy

Na podstawie opracowanej koncepcji struktury logicznej zaproponowano wykorzystanie systemów bazodanowych Oracle do jej implementacji. Od
strony systemów ekspertowych koncepcja objęła dwa rozwiązania. Pierwsze
rozwiązanie dotyczy wspomagania projektowania technologii konstytuowania warstw wierzchnich. Drugie rozwiązanie jest dedykowane dla procesów
wspomagania projektowania elementów systemów automatycznej optycznej
inspekcji przeznaczonych do detekcji wad powierzchniowych. Projekt systemu
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ekspertowego przeznaczonego do wspomagania projektowania procesów
technologicznych azotowania gazowego, procesów PVD oraz procesów hybrydowych bazuje na koncepcji szkieletowej, uwzględniającej możliwość rozbudowy systemu (rys. 4.2.2).

Rys. 4.2.2. Schemat funkcjonowania systemu ekspertowego do wspomagania projektowania procesów
technologicznych azotowania gazowego

Przyjęto rozszerzoną w stosunku do konwencjonalnej architekturę systemu, obejmującą następujące moduły:
–– interakcji pomiędzy użytkownikiem a systemem,
–– objaśniający,
–– wnioskowania,
–– edycji baz wiedzy,
–– symulacji zintegrowanej z modułem wnioskowania,
–– analizy i optymalizacji baz wiedzy.
W maszynie wnioskującej uwzględniono zastosowanie logiki binarnej
umożliwiającej nieskomplikowane przekształcanie wiedzy eksperckiej do
postaci sformalizowanej, akceptowalnej przez system obliczeniowy. Przyjęto,
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że jądro systemu ekspertowego wykonane zostanie przy wykorzystaniu technologii MatLab i Clips, natomiast interfejs użytkownika z użyciem standardu
technologii Embarcadero oraz Java. Do komunikacji systemu ekspertowego
z bazami wiedzy i bazami danych został wykorzystany model tzw. „cienkiego
klienta” [9].
W opracowanym drugim systemie ekspertowym do wspomagania projektowania systemów automatycznej optycznej inspekcji przeznaczonych do
detekcji wad powierzchniowych uwzględniono wykorzystanie wnioskowania
rozmytego typu Mamdaniego [10]. Podyktowane było to tym, że część danych
odwzorowywała wartości ciągłe związane między innymi z zakresem promieniowania świetlnego oraz kątem padania światła na powierzchnie przedmiotów. Wykorzystanie w tym przypadku logiki rozmytej daje większy zbiór
danych wyjściowych możliwych do wykorzystywania przez projektantów
systemów automatycznej optycznej inspekcji. Wstępne prace weryfikacyjne
modelu uwzględniającego przyjęte założenia koncepcyjne wykazały, że jakość
uzyskiwanych wyników uzależniona jest między innymi od:
–– zakresu informacyjnego baz danych,
–– zbioru reguł w bazach wiedzy,
–– doboru funkcji rozmywających.
Założono, że bazy wiedzy powinny być regularnie weryfikowane i uzupełniane o aktualną wiedzę ekspercką.
Modele dyskretyzacji i akwizycji danych z systemów pomiarowych
Opracowano modele umożliwiające gromadzenie danych o stanach diagnostycznych wybranych obiektów technicznych. W tym celu sformalizowano procesy inżynierii warstw wierzchnich w modelu teoriomnogościowym.
Uwzględniono między innymi:
–– efekt końcowy procesu konstytuowania warstw/powłok charakteryzowany zbiorem parametrów Pk (funkcja stanu początkowego zbioru parametrów podłoża przed procesem) oraz kolejnych etapów: Pk = f(P0, P1,
P2,...Pn},
–– hierarchię etapów tworzących sekwencje czasowe: 0 £ ts1< tk1£ ts2< tk2 £ ...
≤ tsn< tkn ≤ tk,.
Strukturę opisu procesów konstytuowania warstw wierzchnich przedstawiono na rys. 4.2.3. W strukturze bazy danych umieszczono informacje
dotyczące jednostek metrycznych parametrów. Tak zbudowaną strukturę bazy
danych cechują między innymi następujące właściwości:
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proces nanoszenia warstw może być opisany zbiorem różnych parametrów i modyfikowany poprzez dodanie nowych lub usuwanie już wprowadzonych parametrów bez konieczności zmiany struktury bazy danych
(elastyczność),
złożony proces nanoszenia warstw jest opisywany zbiorem uproszczonych struktur informatycznych (dekompozycyjność),
pomiędzy encjami bazy danych występują relacje pozwalające na spójny
opis procesu nanoszenia warstw (relacyjność),
na podstawie agregacji informacji zgromadzonych w encjach według
zadanych kryteriów można wyznaczyć podzbiory informacji, np. zbiory parametrów charakteryzujących warstwę uzyskaną w procesie itp.
(zbiorczość),
kompletny zbiór informacji zgromadzonych w encjach tworzy funkcjonalną całość i może być wykorzystany do wspomagania projektowania
procesów nanoszenia warstw lub prognozowania wartości parametrów
charakteryzujących warstwy uzyskane w różnych procesach technologicznych (zupełność).

Rys. 4.2.3. Struktura opisu procesów konstytuowania warstw wierzchnich w technologiach CVD, PVD
i hybrydowych

Struktura bazy danych przewiduje możliwość wprowadzenia dodatkowych danych opisujących proces technologiczny, np. fotografie wytworzonych
warstw i powłok.
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Automatyczne generowanie i weryfikacja baz wiedzy
Generowanie baz wiedzy jest procesem polegającym na efektywnym odnajdywaniu nowych, nieznanych, użytecznych wzorców oraz związków pomiędzy danymi. Proces ten należy do grupy zagadnień z obszaru tzw. „data
mining” [11]. Metody wykorzystywane do eksploracji danych podlegają wielu
klasyfikacjom, wśród których najczęściej spotykany podział obejmuje: odkrywanie asocjacji, klastrowanie, odkrywanie wzorców sekwencji, odkrywanie
klasyfikacji, odkrywanie podobieństw w przebiegach czasowych oraz wykrywanie zmian i odchyleń. Opracowany proces pozyskiwania wiedzy z danych
obejmuje zbiór następujących zadań:
–– wstępna analiza problemu, zdefiniowanie celu pozyskiwania wiedzy,
–– pozyskanie niezbędnych danych,
–– wstępne przetwarzanie danych,
–– wyodrębnienie obszaru danych użytecznych i algorytmów eksploracji
danych, tzw. drążenie danych,
–– interpretacja i prezentacja odkrytej wiedzy,
–– praktyczne wykorzystywanie odkrytej wiedzy.
Odkrywanie reguł asocjacji jest najogólniejszym mechanizmem w dziedzinie drążenia danych i może być stosowane przy określonych założeniach.
Standardowa postać reguł asocjacji stanowi analogię do logicznej implikacji:
wsparcie → pewność
gdzie: wsparcie oraz pewność stanowią zbiór atrybutów z przypisanymi do nich
wartościami.
Wsparcie reguły jest to częstość współwystępowania wartości określonych atrybutów w bazie danych. Jeśli wsparcie określonej reguły wynosi 50%,
oznacza to, że w połowie wszystkich danych pochodzących z bazy atrybuty
występują z wartościami określonymi w regule. Pewność reguły jest to częstość współwystępowania wartości atrybutów w tych rekordach bazy danych,
w których występują wartości atrybutów z ciała reguły. W wyniku analizy
wyodrębniono dwie zasadnicze grupy algorytmów odkrywania reguł asocjacji: algorytmy klasyczne oraz tzw. algorytmy miękkie. Algorytmy klasyczne
są opisane i stosowane w wielu obszarach zagadnień, natomiast algorytmy
typu miękkiego charakteryzują się tym, że podlegają stałemu rozwijaniu i nie
ma obecnie jednoznacznej metody pozwalającej na osiągnięcie najlepszych
wyników. Podstawowy zaimplementowany w systemie algorytm to: A Priori
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[12]. Jest to algorytm generowania wzorców częstych, na podstawie których
możliwe jest w dalszej kolejności generowanie reguł asocjacji. Algorytm stanowi podejście iteracyjne do problemu, w którym wzorce k-elementowe przeznaczone są do pozyskania wzorców (k+1)-elementowych. W algorytmie wykorzystywana jest podstawowa własność wzorców częstych polegająca na tym,
że każdy niepusty podzbiór zbioru częstego jest również zbiorem częstym,
gdzie poprzez zbiór częsty (nazywany też wzorcem) rozumiany jest zbiór
par <atrybut, wartość> współwystępujących w bazie z określoną częstością.
Oznacza to, że jeżeli podzbiór określonego zbioru nie jest częsty, to ten zbiór
również nie jest częsty. Bezcelowe jest więc przeglądanie zbiorów będących
nadzbiorami zbiorów nieczęstych, w poszukiwaniu wzorców częstych. Takie
podejście zawęża przestrzeń przeszukiwań poprzez generowanie struktur pretendujących na wzorce częste (k+1)-elementowe spośród nadzbiorów zbiorów
częstych k-elementowych. Przy większej ilości danych wydajność algorytmu
w znaczącym stopniu maleje. Innym wykorzystanym klasycznym algorytmem
są drzewa wzorców częstych FPTree (Frequent Pattern Tree) [13]. Jest to algorytm
efektywnego generowania wzorców częstych. Głównym elementem algorytmu jest struktura nazywana drzewem wzorców częstych, która umożliwia
kompresję danych zawartych w bazie. Poza głównym zadaniem polegającym na generowaniu drzewa, realizowane jest również wydobycie informacji
w postaci zrozumiałej dla użytkownika. Proces ten nazywany jest drążeniem
drzewa i przebiega w sposób rekurencyjny. Algorytm generowania drzew
wzorców jest jednym z najbardziej wydajnych algorytmów klasycznych. Charakteryzuje się kompletnością (znajdowane są wszystkie wzorce o określonej
częstości), jednokrotnym przeglądaniem danych, dużą wydajnością, brakiem
konieczności generowania struktur będących pretendentami na wzorce, dużym skondensowaniem reprezentacji danych.
W opracowanym modelu przewidziano weryfikację spójności baz wiedzy
poprzez analizę danych oraz reguł logicznych. Spójność danych, określana także jako logiczna poprawność danych zachodzi, gdy dane spełniają nałożony na
nie zbiór ograniczeń. Zbiór ograniczeń jest związany z modelem danych, dla
którego spójność jest wymagana. Przyjęto, że model relacyjny będzie spójny,
jeżeli spełnione są następujące ograniczenia:
–– spójność dziedzinowa (zakresy wartości argumentów jest zgodny z modelem dziedziny problemu),
–– spójność relacyjna (klucze relacji posiadają unikatowe wartości),
–– spójność referencyjna (referencje przechowywane w kluczach obcych są
poprawne, wskazują na istniejącą krotkę innej relacji).
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Do weryfikacji danych pod kątem przyjętych ograniczeń wykorzystano
algorytmy realizujące poszczególne problemy zadaniowe.
Procesy automatycznego wnioskowania
Dla przyjętych modeli i struktur reprezentacji wiedzy, takich jak fakty
i reguły, opracowano algorytmy procesów wnioskowania dostosowane do implementacji w szkieletowym systemie ekspertowym. Zadaniem mechanizmów
wnioskujących jest prowadzenie tzw. operacji wnioskowania, czyli procesu
odnajdywania konkluzji na podstawie istniejącego zbioru reguł i faktów dla
zadanej sytuacji w obrębie wybranej dziedziny wnioskowania. Dla reguł pewnych założono wykorzystanie dwóch strategii wnioskowania:
–– wnioskowanie w przód (progresywne) – na podstawie zgromadzonych
w bazie wiedzy reguł i faktów generowane są nowe fakty do momentu,
kiedy wśród wygenerowanych faktów znajdzie się fakt zbieżny z postawioną hipotezą będącą celem wnioskowania. Wnioskowanie progresywne
nie może być realizowane bez udziału faktów i określa się go jako sterowane faktami (data driven);
–– wnioskowanie wstecz (regresywne) – polega na potwierdzeniu hipotezy będącej celem wnioskowania na podstawie prawdziwości stwierdzeń
przesłanek poszczególnych reguł. Gdy nie wiadomo, czy stwierdzenie jest
prawdziwe, wówczas traktowane jest ono jako hipoteza do potwierdzenia. W przypadku gdy zostanie znaleziona reguła, której przesłanka jest
prawdziwa (wszystkie stwierdzenia przesłanki są prawdziwe), wówczas
przyjmowane jest, że konkluzja tej reguły również jest prawdziwa, a następnie wykorzystując tę konkluzję, prowadzi się proces wnioskowania
dla pozostałych reguł. Wnioskowanie regresywne nie może być realizowane bez ustalenia hipotezy będącej celem wnioskowania i określa się go
jako sterowane celem (goal driven).
Teoretycznie istnieje również trzecia strategia wnioskowania – wnioskowanie mieszane. Jest to kompromis pomiędzy wnioskowaniem w przód
i wstecz polegający na tym, że realizowane jest przełączanie pomiędzy wnioskowaniem w przód i wstecz, z wykorzystaniem tzw. reguł ogólnych (metareguł) zawierających metawiedzę (priorytety wyboru wnioskowania).
W procesie wnioskowania wykorzystuje się liczne strategie sterowania
wnioskowaniem, wśród których najpopularniejsze to:
–– strategia świeżości – do analizy wybierane są reguły w kolejności odwrotnej do kolejności, w jakiej zostały umieszczone w zbiorze reguł,
–– strategia blokowania – eliminowane są reguły, które zostały już wykorzystane w procesie wnioskowania,
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strategia specyficzności – bazuje na uwzględnianiu różnej liczby stwierdzeń w przesłankach reguł i preferowane są reguły posiadające jak największą liczbę stwierdzeń,
–– strategia przypadkowości – reguły do analizy wybierane są w sposób losowy.
Reguły podczas procesu wnioskowania mogą przyjmować jeden z czterech stanów:
–– przygotowany – reguła nie była wykorzystywana w procesie wnioskowania, gotowa do wykorzystania,
–– odrzucony – stwierdzono, że przesłanka reguły jest fałszywa,
–– przełączony – stwierdzono, że przesłanka reguły jest prawdziwa i reguła
jest gotowa do dalszego wykorzystania,
–– uaktywniony – reguła została wykorzystana w procesie wnioskowania,
zaś jej konkluzja stała się faktem.
Dla reguł z przypisanym współczynnikiem niepewności wykorzystano
wnioskowanie bazujące na logice rozmytej. Logika rozmyta jest składnikiem
tzw. logik wielowartościowych (multi-valued logic), w których przyjmuje się
więcej niż dwie wartości logiczne oraz uogólnieniem klasycznej logiki dwuwartościowej. Przykładem logiki wielowartościowej może być logika trójwartościowa [14] stanowiąca podstawy dla logiki rozmytej. W zaproponowanym rozwiązaniu pomiędzy stanami „prawda” oraz „fałsz” występują
wartości pośrednie określające stopień przynależności elementu do zbioru.
Dzięki występowaniu stanów pośrednich algorytmy bazujące na logice rozmytej umożliwiają rozwiązywanie problemów, w których występuje niejednoznaczność lub sprzeczność, dzięki czemu logika rozmyta okazuje się
przydatnym narzędziem obliczeniowym w zastosowaniach inżynierskich.
Proces wnioskowania bazujący na logice rozmytej składa się z następujących
etapów (rys. 4.2.4):
–– fuzyfikacja, rozmycie (fuzzification) – operacja, która przekształca sygnały
wejściowe z dziedziny ilościowej na wielkości jakościowe, które są wyrażane poprzez zbiory rozmyte z wykorzystaniem funkcji przynależności
różnego typu,
–– inferencja, wnioskowanie (conclusion) – operacja, której zadaniem jest wyliczenie wartości wyjściowych z wykorzystaniem danych zgromadzonych
w bazie wiedzy,
–– wyostrzenie, defuzyfikacja (defuzzification) – operacja odwrotna do operacji rozmycia, której zadaniem jest przekształcenie sygnałów z dziedziny
jakościowej w wymierne wartości ilościowe.
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Rys. 4.2.4. Schemat procesu wnioskowania wykorzystującego logikę rozmytą

W procesie wnioskowania wykorzystywana jest baza wiedzy jakościowej,
w skład której wchodzą zbiory reguł rozmytych reprezentowanych w postaci
warunków IF → THEN. Ważnym elementem związanym z logiką rozmytą są
funkcje przynależności (membership functions), gdyż w modelu rozmytym nie
bada się dokładnych wartości argumentów, a ich stopnie przynależności do
reprezentujących je zbiorów. Funkcję przynależności stanowi dowolna funkcja,
która odwzorowuje obszar rozważań X w przedziale domkniętym <0;1>. Wykorzystywanych jest wiele typów funkcji przynależności. Najpopularniejsze
z nich to: trójkąt, trapez, singleton oraz sigmoida. Zbiór zdefiniowany przy
wykorzystaniu funkcji przynależności nazywany jest zbiorem rozmytym
(fuzzy set).
Proces inferencji bazuje na modelu Mamdaniego, w którym wykorzystuje
się zbiór reguł oraz operatory lingwistyczne. W modelu wynik wyznaczany
jest na zasadzie superpozycji cząstkowych wyników poszczególnych reguł.
Schemat zapisu reguł dla modelu Mamdaniego jest następujący:
ℜ1 : IF (x0 is A1) AND (y0 is B1) THEN (z1 is C1)
.
.

(4.2.1)

ℜ1 : IF (x0 is Am) AND (y0 is Bm) THEN (zm is Cm)
gdzie:
x0, y0
z1 ... zm
A1 ... Am
B1 ... Bm
C1 ... Cm

–
–
–
–
–

zmienne wejściowe,
zmienne wyjściowe,
zbiory rozmyte w przestrzeni wejściowej X,
zbiory rozmyte w przestrzeni wejściowej Y,
zbiory rozmyte w przestrzeni wyjściowej Z.

Schemat procesu inferencji według modelu Mamdaniego przedstawiono
na rys. 4.2.5.
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Rys. 4.2.5. Graficzna reprezentacja procesu inferencji dla dwóch reguł rozmytych według modelu
Mamdaniego

W rozważanym przypadku każda reguła, w której przesłanki zawierają
po dwa stwierdzenia, reprezentuje pojedynczy wiersz, zaś funkcje przynależności są funkcjami typu „trójkąt”. W czasie inferencji dla każdej reguły wyznaczany jest poziom jej aktywacji na zasadzie wyznaczenia minimum z wartości
funkcji przynależności należących do reguły dla zmiennych wejściowych x0
i y0:

µ ( z ) = min( µ ( x ), µ ( y ))

(4.2.2)

Zbiory powstałe w wyniku przecięcia poziomu aktywacji z funkcjami reprezentującymi konkluzje reguł są sumowane celem wyznaczenia wynikowej
wartości ostrej (wyostrzanie).
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Symulacje
Opracowane modele formalne i algorytmiczne przeznaczone są do symulacji wad powierzchniowych. Proces symulacji wad powierzchniowych umożliwia
uzyskanie dostatecznie obszernego zbioru danych w postaci zdjęć reprezentujących niejednorodności na obiektach poddawanych procesowi inspekcji wizyjnej
w celu weryfikacji lub modelowania komputerowych algorytmów detekcyjnych.
Wady powierzchniowe mogą różnić się w znaczącym zakresie zarówno zbiorem
charakteryzujących je cech, jak również wartościami tych cech. Założono, że
model materiałowy umożliwi symulację wad powierzchniowych, które będą
charakteryzowały się określonym obszarem występowania, powierzchnią,
kształtem oraz fakturą. Ogólny zapis formalny modelu jest następujący:
FM : X M ® YM
gdzie:

(4.2.3)

FM – operator działania modelu,
X M – przestrzeń wielkości wejściowych,
YM

– przestrzeń wielkości wyjściowych.

Przestrzeń wielkości wejściowych XM stanowi zbiór danych charakteryzujących wymagania stawiane generowanym obrazom, na których uwidocznione
są wady powierzchniowe, cechy charakteryzujące symulowane powierzchnie
rzeczywistych obiektów, cechy symulowanych wad powierzchniowych.
X M = {X O , X P , X W }
gdzie:

(4.2.4)

X O = {x1O , x2O ,..., xiO } – zbiór wymagań dotyczących generowanych
obrazów,
X P = {x1P , x2P ,..., x Pj } – zbiór cech charakteryzujących powierzchnie
symulowanych obiektów,
X W = {x1W , x2W ,... xkW } – zbiór cech symulowanych wad powierzchniowych.

Przestrzeń wielkości wyjściowych YM stanowi zbiór obrazów cyfrowych
reprezentujących powierzchnie obiektów z symulowanymi wadami o zadanych wartościach cech:
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YM = { y1 , y2 ,... ym } – zbiór obrazów cyfrowych reprezentujących powierzchnie
obiektów z wadami.
Po przeanalizowaniu różnych rodzajów wad powierzchniowych, na potrzeby uproszczenia obliczeniowego modelu symulacyjnego przyjęto następujące założenia:
–– opracowane rozwiązanie powinno umożliwiać generowanie wad o kształtach odpowiadających wybranym zbiorom rzeczywistych rodzajów wad
powierzchniowych,
–– wygenerowane obszary wad powinny posiadać teksturę analogiczną do
rzeczywistych wad rejestrowanych z wykorzystaniem systemów wizyjnych,
–– rozwiązanie powinno zapewnić możliwość generowania obrazów odwzorowujących odkształcenia powierzchni; generowane wady powinny
cechować się sparametryzowanymi charakterystykami, natomiast zbiory
generowanych obrazów wad powinny różnić się między sobą w zakresach
cech jak: geometria, tekstura, miejsce występowania na powierzchniach
obiektów itp.
Do odwzorowania dwuwymiarowych wad powierzchniowych wykorzystano formułę Gielisa umożliwiającą odtworzenie wielu rodzajów kształtów
występujących w naturze. Zapis w postaci współrzędnych biegunowych formuły Gielisa jest następujący:
n2
n3
1
1 m  
m 
r (ϕ ) =  cos  ϕ  + sin  ϕ  
b 4  
4 
 a


−

1
n1

;

ϕ ∈ [0; 2Π )

(4.2.5)

Natomiast wyznaczenie współrzędnych kartezjańskich dla punktów tworzących krawędzie symulowanych wad w dwuwymiarowej przestrzeni odbywa się według zależności:
x = r (ϕ ) ⋅ cos(ϕ ) ;
gdzie:

f
r
m
n1, n2, n3
a, b

y = r (ϕ ) ⋅ sin(ϕ ) 		 (4.2.6)

– kąt obrotu,
– odległość punktu od pozycji środka figury dla zadanego
kąta,
– współczynnik symetrii,
– w spółczynniki kształtu,
– wymiar poziomy i pionowy.
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Kiedy n1 = n2 = n3 = 2 i m = 4, wówczas z wykorzystaniem zaproponowanego równania generowana jest elipsa. W innych przypadkach generowane
są mniej lub bardziej złożone kształty, których przykłady przedstawiono na
rys. 4.2.6.

Rys. 4.2.6. Przykładowe dwuwymiarowe kształty odwzorowujące wady powierzchniowe uzyskiwane przy
wykorzystaniu równania Gielisa

Do odwzorowania trzeciego wymiaru współrzędne biegunowe wyznaczane są według następujących równań:
n2
n3
1
1 m  
m 
r1 (ϕ ) =  cos  ϕ  + sin  ϕ  
b 4  
4 
 a


n5
n6
1
1 m  
m 
r2 (φ ) =  cos  φ  + sin  φ  
b 4  
4 
 a


−

−

1
n1

;

ϕ ∈ [ − Π; Π )

(4.2.7)

;

 Π Π
φ ∈ − ; 
 2 2

(4.2.8)

1
n4

Wyznaczenie współrzędnych kartezjańskich dla punktów tworzących
krawędzie symulowanych wad w trójwymiarowej przestrzeni odbywa się
według zależności:
x = r1 (ϕ ) ⋅ cos(ϕ ) ⋅ r2 (φ ) ⋅ cos(φ ), y = r1 (ϕ ) ⋅ sin(ϕ ) ⋅ r2 (φ ) ⋅ cos(φ ) ,
z = r2 (φ ) ⋅ sin(φ )

(4.2.9)

Wprowadzenie trzeciego wymiaru umożliwia odwzorowanie zniekształceń powierzchni, które mogą być skutkiem nieprawidłowo realizowanych
procesów technologicznych, zużycia, wpływu czynników środowiskowych.
Przekłady kształtów wygenerowanych z wykorzystaniem opracowanego
modelu odwzorowujących wady w trzech wymiarach przedstawiono na
rys. 4.2.7.
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Rys. 4.2.7. Trójwymiarowe kształty odwzorowujące wady powierzchniowe wygenerowane przy wykorzystaniu
zmodyfikowanego równania Gielisa

Powierzchnie kształtów reprezentujących wady mogą być poddawane
procesowi teksturowania w celu zapewnienia wierniejszego odwzorowania cech charakteryzujących fakturę określonych rodzajów wad powierzchniowych. Parametryzacja skalowania oraz rotacji tekstur nakładanych na
obszary występowania wad zapewnia możliwość generowania różniących
się od siebie obrazów bazujących na tym samym wzorcu kształtu. Innym
istotnym elementem przy generowaniu obrazów przeznaczonych do symulacji wad powierzchniowych jest odwzorowanie nierówności powierzchni.
Istnieje wiele znanych metod symulowania nierówności powierzchni [15,
16]. W opracowanym rozwiązaniu do tego celu wykorzystano model Blinna,
który charakteryzuje się istotną zaletą w postaci niewielkiej złożoności obliczeniowej, co zapewnia możliwość generowania obrazów odwzorowujących
nierówności powierzchni także w czasie rzeczywistym. Model funkcjonuje
na zasadzie zastępowania wektorów normalnych reprezentujących geometrię obiektu wektorami zapisanymi z wykorzystaniem przygotowanej wg
określonych zasad tekstury (tzw. mapy normalnych). Mapy normalnych nie
są wyświetlane, a służą wyłącznie do składowania informacji. Ze względu na fakt, że wektory zapisywane w mapie normalnych ulegają kompresji
stratnej, reprezentacja normalnych w teksturze może odbiegać od pierwotnie
ustalonych. Mapowanie normalnych umożliwia w sposób efektywny uzyskanie wizualnej reprezentacji większej złożoności trójwymiarowego obiektu,
niż wynika to z rzeczywistej struktury modelu 3D. Dzięki tej własności liczba wielokątów niezbędnych do opisania złożonego, trójwymiarowego obiektu może być w znacznym stopniu ograniczona. W metodzie Blinna zmianę
kierunku wektorów normalnych uzyskuje się poprzez wykorzystanie tzw.
funkcji zaburzenia. Zmodyfikowane wektory normalne wykorzystywane są
również do reprezentacji wpływu oświetlenia. Graficzną prezentację metody
Blinna przedstawiono na rys. 4.2.8.
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Rys. 4.2.8. Graficzna prezentacja metody Blinna: a) pierwotna powierzchnia z wektorami normalnymi;
b) powierzchnia zaburzona z wektorami normalnymi; c) wektory powierzchni zaburzonej naniesione
na powierzchnię pierwotną

Przykład wygenerowanych z wykorzystaniem opracowanego modelu
obrazów reprezentujących obiekt analizy w postaci łożyska tocznego z wadami powierzchniowymi przedstawiono na rys. 4.2.9.

Rys. 4.2.9. Przykład obrazu łożyska tocznego z wadami powierzchniowymi wygenerowanego z wykorzystaniem
opracowanego modelu [2]

Wygenerowane wady mogą być lokowane w różnych fragmentach symulowanych obiektów, dzięki czemu różnice pomiędzy oryginalnymi zdjęciami
pozyskanymi z procesów akwizycji, a obrazami wytworzonymi z wykorzystaniem technik informatycznych są redukowane dla uzyskania maksymalnej
efektywności procesów treningu adaptacyjnych metod analizy obrazów.
***
Opracowana oryginalna metodyka budowy tematycznych baz wiedzy
oraz systemów ekspertowych jest przykładem możliwości zastosowań zaawansowanych metod i narzędzi informatycznych do wspomagania projektowania złożonych, wieloetapowych lub hybrydowych procesów technologicznych oraz podejmowania decyzji o wyborze technologii. Przedstawiona
problematyka stanowi ważny kierunek prac badawczych dotyczących rozwoju
technologii w ramach koncepcji tzw. fabryk przyszłości (Factories of the Future),
których podstawą jest szeroka automatyzacja i robotyzacja działań od planowania i projektowania do procesu wytwarzania.
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Potwierdzeniem aplikacyjnych walorów metodyki są modelowe systemy ekspertowe: system ekspertowy do wspomagania diagnostyki wad powierzchniowych łożysk zintegrowany z oprogramowaniem symulacyjnym
oraz system ekspertowy do wspomagania projektowania technologii konstytuowania warstw wierzchnich w procesach CVD, PVD i hybrydowych.
Metodyka umożliwia dekompozycję i symulację złożonych procesów technologicznych z obszaru inżynierii warstw wierzchnich i procesów diagnostycznych, w których wykorzystywana jest technika inspekcji optycznej,
modele formalne i nieformalne przeznaczone do prowadzenia procesów
automatycznego wnioskowania. Jednym z najważniejszych praktycznych rezultatów metodyki jest możliwość zwiększenia efektywności projektowania
technologii i redukcji kosztów związanych z eksperymentalnym poszukiwaniem rozwiązań. Stosowanie opracowanych rozwiązań wymaga wiedzy
apriorycznej, której elementami są wyniki eksperymentów oraz wiedza ekspercka. Z jednej strony może być interpretowane jako ograniczenie, z drugiej zaś daje możliwość adaptacji do rozwiązywania zróżnicowanych zadań
poprzez zasilanie baz wiedzy odpowiednim zbiorem informacyjnym. Metodyka umożliwia poszukiwania rozwiązań problemów nie w pełni sformalizowanych bądź problemów, dla których nie pozyskano wszystkich danych
wejściowych. Dla takich przypadków zaproponowano modele wnioskowania rozmytego, które z przybliżeniem umożliwiają uzyskanie wybranych
wielkości wyjściowych. Zaletą rozwiązania jest możliwość wymiany danych, w tym również baz wiedzy dotyczących wybranych obszarów pomiędzy potencjalnymi użytkownikami opracowanych systemów ekspertowych.
Opracowane modelowe systemy ekspertowe mają charakter otwarty,
co oznacza, że mogą podlegać modyfikacjom, których celem jest zwiększenie ich efektywności w zakresie gromadzenia wiedzy i jej automatycznego
przetwarzania. Zasadnicze znaczenie ma rozwój algorytmów wnioskowania decydujących w głównym stopniu o efektywności procesu projektowania technologii. Na szczególną uwagę zasługują sztuczne sieci neuronowe,
wśród których wyróżnia się liczne struktury mogące znaleźć zastosowanie
w procesach podejmowania decyzji. Ważny kierunek przyszłych badań dotyczy także zastosowań w modelach wnioskowania algorytmów ewolucyjnych, charakteryzujących się m.in. współbieżnym przetwarzaniem danych,
odpornością na ograniczony zakres wiedzy, możliwościami równoczesnego wykorzystania danych o odmiennej strukturze, znaczną odpornością na
błędy.
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