
Sistema strojnega vida v robotski celici RoBIN

Povzetek
V projektu RoBIN smo razvili napredni slikovni senzorski sistem, ki je

sposoben pobiranja in orientiranja več vrst kosov raznovrstnih oblik,

ki so v vhodnih zabojnikih v raztresenem stanju. Ta sistem strojnega

vida je vključen v robotsko celico RoBIN, ki omogoča identifikacijo in

manipulacijo teh kosov v okviru proizvodne linije. Prototip smo

validirali in demonstrirali v operativnem okolju v okviru serijske

industrijske proizvodnje.

Predstavljamo sistem strojnega vida, ki smo ga zasnovali kot

kombinacijo 3D sistema za določanje pozicije in orientacije vhodnih

elementov in 2D sistema za natačno repozicioniranje robotsko

pobranih elementov.
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Vse gibe robota, ki jih ta izvrši s predmetom v prijemalu, je potrebno

predhodno načrtati oz. določiti poti, po katerih robot premika predmet

v prostoru. Glede na to, da v fazi načrtovanja trajektorije robota še ni

znana dejanska pozicija predmeta v prijemalu robota, trajektorijo

načrtamo s predpostavko, da se predmet nahaja v prijemalu v

optimalni oz. referenčni poziciji. Da bi bilo možno med delovanjem

robota ugotoviti korekcijo pozicije predmeta v prijemalu, mora robot

pred začetkom delovanja opraviti enako manipulacijo pred kamero s

predmetom v idealni referenčni legi. Takrat kamera posname

referenčno pozicijo predmeta glede na markerje na prijemalu. Ta

postopek je potrebno opraviti v fazi programiranja oz. umerjanja

sistema in to le enkrat za vsako obliko predmeta. Kasneje, med

delovanjem, sistem ugotavlja korekcijo pozicije predmeta v prijemalu

tako, da primerja medsebojni poziciji predmeta in markerja med sliko

posneto med delovanjem in referenčno sliko. Pri tem ni pomembno,

kje na sliki se nahaja predmet ali kje se nahaja prijemalo. Pomembna

je le razlika v njuni medsebojni legi.

Kombinacija 2D in 3D skeniranja

V sistemu strojnega vida RoBIN rešujemo problem upočasnitve

delovanja tako, da robot ne postavi predmeta pred kamero v natanko

znano vnaprej določeno pozicijo, temveč sproži kamero med

manipulacijo oz. gibanjem predmeta, ko se le-ta nahaja v vidnem

področju kamere.

V proizvodnih podjetjih doma in po svetu se proizvajalci srečujejo z

optimizacijami proizvodnih procesov, želijo pa se tudi čim bolj

približati konceptu Industrije 4.0. Številne ročne operacije

zamenjujejo z roboti ter orientirnimi sistemi izdelkov ali namensko

izdelano opremo, ki ustreza le enemu velikoserijskemu izdelku. Pri

temu še vedno ostaja težava manipulacije polizdelkov v raztresenem

stanju ali bin picking neposredno na montažnih linijah. Le-ta se v

večini primerov opravlja ročno, če so serije proizvodov manjše. V

proizvodnih podjetjih, ki pa imajo velike proizvodne serije, pa

montažne linije avtomatizirajo tako, da jih prilagodijo le enemu ali

več dimenzijsko podobnim polizdelkom. pobiranje le ene vrste ali več

zelo podobnih kosov v raztresenem stanju.

V robotizaciji procesov pogosto srečamo opravila, pri katerih mora

robot prijeti posamezne predmete v okolju in jih odložiti na vnaprej

določeno pozicijo z določeno orientacijo. Pri teh operacijah roboti

uporabljajo različne vrste prijemal. V nekaterih primerih je možno

prilagoditi prijemala tako, da med postopkom prijemanja mehansko

pozicionirajo objekt v natančno določeno lego v prijemalu. To je

izvedljivo le, če se oblike in lastnosti predmetov, ki jih robot

prestavlja, ne spreminjajo in so vnaprej znane. Zaradi težnje k čim

večji univerzalnosti in prilagodljivosti robotov na delovanje v

spreminjajočem se okolju, narašča uporaba univerzalnih prijemal, ki se

ne prilegajo popolnoma predmetu, ki ga robot mora prijeti. Hkrati

narašča uporaba sistemov strojnega vida, ki robotu omogočajo, da

prime predmet, ki se nahaja na poljubni poziciji v delovnem področju

robota. Pri tem je natančnost določanja pozicije predmeta v prostoru,

ki jo zagotavlja sistem strojnega vida, velikokrat manjša od potrebne

natančnosti pozicioniranja pri operacijah, ki jih robot izvaja s

predmetom v prijemalu. Zaradi tega robot predmeta, ki ga je uspešno

prijel, ne more neposredno uporabiti ali odložiti z zadostno

natančnostjo. Ugotoviti je še potrebno razliko med optimalno in

dejansko pozicijo predmeta v prijemalu ter to razliko upoštevati kot

korekcijo pozicije pri vseh nadaljnjih manipulacijah predmeta.

Opis problema in stanje tehnike
Problem istočasnega zajemanja

informacije o položaju predmeta

in položaju prijemala izum rešuje

tako, da se na prijemalo robota

namesti enega ali več

prepoznavnih vzorcev – markerjev,

ki se nahajajo v vidnem polju

kamere ob predmetu, katerega

robot drži v prijemalu. Tako

kamera na isti sliki posname

predmet in markerje, ki so

pritrjeni na prijemalo. Z analizo

slike je možno ugotoviti relativno

translacijo in rotacijo predmeta

glede na markerje oz. glede na

prijemalo.

Pri tem mora biti kamera postavljena tako, da njeno vidno področje

zajame del poti, po kateri robot premika predmet med izvrševanjem

operacije. Zato se meritev relativne pozicije predmeta v prijemalu

opravi med gibanjem, ne da bi se robot moral ustaviti, upočasniti ali

bistveno spremeniti pot, po kateri premika predmet.

Za ugotavljanje korekcije oz. razlike med dejansko in idealno lego

predmeta v robotskem prijemalu mora računalnik pridobiti informacijo

o dejanskem položaju predmeta in informacijo o položaju robotskega

prijemala v natanko istem trenutku. Robot bi lahko shranil in sporočil

računalniku položaj svojega prijemala, ko sproži zajemanje slike,

vendar se izkaže, da pri večini robotov ni možno izvesti sinhronizacije

shranjevanja položaja prijemala in proženja kamere z zadostno

natančnostjo. Maksimalni časovni zamiki, ki pri tem nastanejo, so reda

velikosti 10ms. Pri hitrosti gibanja robota 1m/s, bi to ustrezalo napaki

pozicije 1cm, kar je nesprejemljivo.


