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Priložnosti, potenciali, izzivi

Senzorski sistem EAGLE za 3D kontrolo geometrije kompleksnih

predmetov, ki temelji na tehnologiji strojnega vida, bo v realnem

industrijskem okolju izpostavljen vibracijam, ki jih povzročajo težke

naprave (npr. večtonske stiskalnice) med obratovanjem. Dobro

poznavanje dinamike pojavljanja vibracij v industrijskem okolju je

ključno za ustrezno vrednotenje kakovosti izdelkov oz. procesov.

V ta namen smo razvili merilni sistem za simulacijo širjenja motenj v

industrijskem okolju, s katerim bo mogoče izvajati večparametrično

analizo vpliva vibracij na zajem slike z optičnim senzorskim sistemom

EAGLE s ciljem preprečiti, da bi zaradi napak, ki se pojavijo pri

zajemu slike zaradi vibracij v industrijskem okolju, po nepotrebnem

ne izločili kakovostno ustreznega izdelka.

Simulacijski model je 

zasnovan kot 

demonstrator nihanj v 

industrijskem 

prostoru, ki nam 

pomaga razumeti, 

kako se nihanja 

prenašajo v odvisnosti 

od lokacije, 

konstrukcije, oblike 

in časovne domene 

signala.

Simulator širjenja motenj v industrijskem 

prostoru

Za analizo širjenja vibracij zaradi lastnega nihanja merilne podlage

smo uporabili vzbujanje s harmoničnim virom nihanja. Rezultati

meritev pospeškov nihanja na posameznih točkah talne merilne

podlage so pokazali, da se pri frekvencah lastnih oblik nihanja

pojavljajo resonančni odzivi. Le-ti so odvisni od vrste materiala iz

katerega je sestavljena merilna konstrukcija, od točke vira vzbujanja
ter od časovne domene in frekvence s katero vzbujamo.

Meritve vibracij pri vzbujanju z impulznim in kvazi-monohromatičnim

signalom so pokazale, da je časovna dolžina signala poleg frekvence

eden izmed odločilnih faktorjev resonančnega odziva sistema. Oba

načina vzbujanja sta povzročila nihanje merilne podlage,

konstrukcije mize in nameščene strojne opreme.

Modelni sistem na laboratorijskem nivoju za simulacijo vibracij

omogoča izvajanje večparametrične analize širjenja motenj in študij

vpliva vibracij na delovanje strojnih elementov, ki so del

tehnološkega procesa v proizvodnji.

Osnova senzorskega merilnega sistema za merjenje nihanj so

ustrezno umerjeni piezo-električni pospeškomeri.

Razvoj eksperimentalne metodologije je potekal na osnovi modela v

obliki makete, ki omogoča simulacijo vira motnje in spremljanja

motenj, ki se po umetni podlagi prenašajo v obliki vibracij.

V dinamičnem simulacijskem 

modelu ind. prostora smo 

kartirano, kompozitno 

sestavljeno ploščo, ki 

predstavlja ind. tla, vzbujali 

s tremi najpogostejšimi 

oblikami motenj:

- harmonično nihanje 

(naprave z enakomerno 

gibljivimi krožnimi deli),

- impulzni signal 

(stiskalnica),

- kvazimonohromatični 

signal (transportni trak, 

vozila, …).

Bistveni faktorji pri analizi amplitud nihanja so: moč signala vira

širjenja valovanja, časovno obdobje signala, frekvenca oz. frekvenčni

spekter vzbujanja in lokacija merilnih mest na konstrukciji, kjer

izvajamo meritve.

Zaključki

Amplitudni odziv nihanja v merilni podlagi ob zunanjem viru

vzbujanja nihanja je v veliki meri odvisen od lastnega nihanja

podlage, ki ob enaki frekvenci vzbujenega nihanja povzroči

resonančni odziv in posledično neugoden porast nihajnih amplitud.

Amplitudni odziv podlage v obliki 

izmerjenih RMS vrednosti pospeškov 

(ms-2) pri vzbujanju podlage v 

središčni točki s frekvenco 233,5 Hz 

3D (levo) in 2D 

(desno) prikaz 

izmerjenih 

amplitud v točki 

J20 – white noise 

(levo) in pink 

noise (desno)

Projekt EAGLE se izvaja v okviru »Operativnega programa za

izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020« in je

sofinanciran v okviru razpisa »Spodbujanje izvajanja raziskovalno-

razvojnih projektov (TRL 3-6)«.

Finančna podpora

Časovni prikaz nihanja 

(levo) in frekvenčna 

analiza nihanja (desno) 

za vzbujanje s 

kvazimonohromatičnim 

signalom (zgoraj) in 

impulznim signalom 

(spodaj) v točki H18
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