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REGULACIJA SILE NA LINEARNI HIDRAVLIČNI SERVO OSI
Ključne besede: hidravlična linearna servo os, regulacija sile, koncepti regulacije, večjedrni
krmilnik Beckhoff, Visual Basic, C#

UDK: 629.064.3(043.2)

POVZETEK
Magistrsko delo opisuje načrtovanje, izvedbo in delovanje linearne elektro-hidravlične enote
za merjenje in regulacijo sile. Takšne sisteme pogosto najdemo v industriji, saj hidravlika
omogoča velike sile z relativno majhnimi stroji.
Enota je sestavljena iz hidravličnih in električnih komponent. Prve skrbijo za prenos in
pretvorbo energije, druge za napajanje, nadzor in varnost. V delu bodo opisane tri možnosti
merjenja sile, in sicer: lasten senzor z merilnimi lističi, merilna celica sile in meritev sile s
pomočjo razlike tlakov v komorah valja. Na ta način izmerjeno silo nato uporabimo pri povratni
zanki regulacije sile. Regulacijo sile potrebujemo kasneje za avtomatizacijo preizkuševališča
za določanje dinamične trdnosti materialov. Za krmiljenje komponent je vgrajen krmilnik
proizvajalca Beckhoff tipa CX5140. Gre za zmogljiv večjedrni krmilnik, ki poganja operacijski
sistem Windows Embedded Standard. Na njem se izvaja program zgrajen v programskem
okolju Twincat 3. Za vmesnik človek-stroj smo izdelali še program v Visual Studio C# , ki poleg
interakcije izvaja še nekatere druge funkcije.
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CLOSED LOOP FORCE CONTROL ON LINEAR HYDRAULIC
SERVO AXIS
Key words: hydraulic linear servo axis, force control, control concepts, multi-core controller
Beckhoff, Visual Basic, C#

UDK: 629.064.3(043.2)

ABSTRACT

The master thesis describes the design, implementation and operation of linear electrohydraulic unit for force measurement and control. Such systems are often found in the industry,
mostly because the usage of hydraulics enables production of large forces with relatively small
machines.
The unit consists of hydraulic and electrical components. First take care of the
transmission and conversion of energy, the other for power supply, control and security. Three
options for measuring force are described in the section: handmade sensor with strain gauges,
load cell and force measurement with pressure difference in cylinder chambers. Measured force
information enables implementation of closed loop force control, which is needed for the
automation of a test station to determine the dynamic strength of the materials. PLC used to
control components in test application is Beckhoff CX5140. It's a powerful multicore controller
running Windows Embedded Standard. Control program for test station was written in Twincat
3 and is running on controller. We also developed a program for the human-machine interface,
which was written in Visual Studio C# programming language. In addition to interaction, it
also implements some other functions.
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UVOD

Regulacija sile je v industrijskem okolju zelo razširjena. Naj gre za stiskalnice, orodjarne ali
preoblikovalne naprave … ima regulacija eno pomembnejših vlog, če izvzamemo mehanski del
naprave. Do večjih razlik prihaja pri potrebni točnosti regulacije. Vsem poznan izdelek, za
katerega je potrebna zelo dobra regulacija sile je karoserija avtomobila (v več delih). Kovino v
obliki pločevine (navadno tanjše od 1 mm) naprava odvija s koluta. Vsakih nekaj metrov se
zaustavi (odvisno od izdelka, ki ga izdeluje), da orodje iztisne izdelek. Če je sila preoblikovanja
premajhna, se izdelek po razbremenitvi lahko delno povrne v prvotno stanje, kar močno
zmanjša uporabnost, v primeru prevelike sile pa se deformira. Iz ekonomskega vidika je torej
smiselno, da preoblikovanje opravimo v čim krajšem času in čim bolj točno.
Namen magistrskega dela je izvedba regulacije sile z uporabo različnih pristopov in senzorjev
– vrste informacije o sili. Za dosego tega moramo silo najprej dovolj točno izmeriti, šele nato
moramo poskrbeti za kvalitetno izvedbo regulacijo. Za izvedbo regulacijskih algoritmov smo
uporabili krmilnik Beckhoff s pripadajočimi vhodno/izhodnimi moduli. Kasneje bomo
regulacijo sile nadgradili in uporabili v avtomatizaciji preizkuševališča za dinamično trdnost
materialov. Cilj dela je bil izdelati preizkuševališče in testirati delovanje.
V magistrskem delu je najprej opisan hidravlični sistem, ki skrbi za dobavo, razvod in nadzor
hidravlične energije. Posamezne komponente so opisane le tolikšni meri, kolikor je to potrebno
za razumevanje obravnavane problematike. Večina teh komponent je bila izbrana že pred
začetkom tega magistrskega dela, nekatere pa smo dodali kasneje. V nadaljevanju sledi
poglavje o merjenju sile. Tukaj obravnavamo različne načine merjenja sile, ter njihove
prednosti in slabosti. Nekateri od teh so v delu vključeni bolj, drugi manj podrobno. Z vsemi
pa se med delom srečamo vsaj enkrat. V naslednjem poglavju je opisan program za regulacijo
sile in avtomatizacijo celotnega preizkuševališča. Podrobneje sta predstavljena tako krmilni
program, kot uporabniški vmesnik. Na koncu naloge so predstavljeni in obravnavani še rezultati
preizkusov in učinkovitost zasnovane regulacije sile. Pregled doseženih rezultatov in načrti za
nadaljnje delo pa so povzeti v zadnjem poglavju.
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OPIS SISTEMA

2.1 Hidravlični podsistem
Uporabili smo hidravlični sistem, ki je že na razpolago v laboratoriju. Ta nam je zagotovil
potrebno hidravlično energijo. Obstaja veliko literature na temo prednosti in slabosti
hidravličnih sistemov glede na ostale vrste energije, zato temu ne bomo posvečali posebne
pozornosti.
Obstoječ sistem je bil v osnovi izdelan kot testna naprava za preizkušanje posameznih vrst
regulacije in regulatorjev. Za nadgradnjo sistema je bilo zato potrebno dodati nekaj senzorjev
in drugih komponent ter vse skupaj predelati v preizkuševališče namenjeno trajnemu
obratovanju. Slednje je opisano v naslednjih poglavjih. Shema hidravličnega sistema je
prikazana na sliki 2.1. Zaradi boljše preglednosti so prikazane le komponente (Tabela 2.1), ki
vplivajo na sistem.

Slika 2.1: Shema hidravličnega sistema
-2-
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Številka

Tabela 2.1: Lastnosti komponent iz sheme hidravličnega sistema
Opis
Oznaka
Količina

1

Elektromotor

Končar 18,5 kW

1

2

Hidravlična črpalka

Parker PAV 32

1

3

Tlačnoomejevalni ventil

Kladivar VV-6-A

1

4

Proporcionalni tlačni ventil

Rexroth DBEM 10-51/315

1

5

Servoventil

Moog G-761

2

6

Hidravlični valj

Lastna zasnova

2

7

Filter

Hydac RF BN/HC 240 DE 10

1

8

Tlačni senzor

Hawe DT2-4

4

9

Tlačni senzor

Hydac HDA 3744-A-400

1

10

Tlačni senzor

Hydac HDA 3333-A-250

1

2.1.1 Hidravlična črpalka in elektromotor
Hidravlična črpalka in elektromotor (Slika 2.1, komponenti 1 in 2) skupaj s sklopko, ki ju
poveže, predstavljata sklop, ki zagotavlja hidravlično energijo. Črpalka je hidrostatična enota,
ki deluje po principu iztiskanja tekočine. S pomočjo tega sklopa se zgodi prva pretvorba
energije, in sicer iz elektro-mehanske v hidravlično. Druga pretvorba sledi na hidravličnem
aktuatorju (hidravlični valj, hidravlični motor), kjer hidravlično energijo pretvorimo nazaj v
mehansko [1].
Pri izbiri črpalke se osredotočamo na nekaj osnovnih parametrov:
• tlak p [bar]
• volumenski tok Q [l/min]
• specifični delovni volumen – iztisnina [cm3/vrt.]
• moč P [kW]
• vrtilna hitrost n [min-1]
• izkoristek η [/ ]
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Hidravlična črpalka tekočino sesa na vstopni strani (praviloma iz rezervoarja) in jo iztiska na
izstopni strani (omrežje, porabniki). Transport tekočine se tako pojavlja dva krat. Najprej iz
rezervoarja do sesalnega priključka črpalke in nato od tlačnega priključka v cevno omrežje.
Kakšen tlak se bo pojavil na črpalki je odvisno od velikosti bremena oz. vseh prisotnih uporov
v cevnem omrežju.
Poznamo različne vrste črpalk. Najpomembnejše so sledeče:
• zobniške črpalke:
o z zunanjim ozobjem
o z notranjim ozobjem
o z zobatim obročem
o vijačne črpalke
• krilne črpalke:
o z rotirajočimi krilci
o z mirujočimi krilci
• batne črpalke:
o vrstne batne črpalke
o aksialne batne črpalke
▪

s poševno ploščo

▪

s poševno osjo

o radialne batne črpalke:
▪

z zunanjim opiranjem batov

▪

z notranjim opiranjem batov

• ostale vrste črpalk in motorjev
Črpalke delimo naprej glede na iztisnino še na:
• konstantne črpalke
• nastavljive črpalke
• regulacijske črpalke

Slednje lahko zagotavljajo regulacijo tlaka, volumskega toka oz. pretoka ali moči.
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Za ta projekt smo uporabili aksialno batno črpalko z nagibno ploščo proizvajalca Parker vrste
PAV 32. Ta vrsta črpalke je najbolj razširjena aksialna batna enota. V odvisnosti od tega, če
lahko nagib poševne plošče črpalke nastavljamo, ločimo konstantno in nastavljivo črpalko [2].
V splošnem batne črpalke sestavljajo kombinacije bata in valjaste izvrtine, ki imata ozek ujem.
Prav ta ujem pa zagotavlja dobro tesnjenje ob majhnih lekažnih izgubah in visokih obratovalnih
tlakih. Bati so v bobnu razporejeni osno-paralelno (Slika 2.2).

Slika 2.2: Prerez aksialne batne črpalke s poševno ploščo [1]
Pogonska gred vrti boben z valji. Bati se na poševno ploščo opirajo preko drsnih čevljev. Kot
je razvidno iz prereza prikazanega na sliki 2.2, je količina iztisnjene tekočine odvisna od kota
α poševne plošče. Večji kot je kot nagiba, daljšo pot opravijo bati in večja je količina tekočine,
ki jo iztisnejo. V primeru konstantne črpalke tega kota ni možno nastavljati, medtem ko ga pri
naši črpalki (Slika 2.3) preko elektromotorja nastavimo glede na trenutne potrebe.
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Slika 2.3: Črpalka s pogonskim elektromotorjem in elektromotorjem za nastavljanje kota
nagibne plošče
2.1.2 Tlačno-omejevalni ventil
V našem sistemu za nastavitev oz. omejitev tlaka uporabljamo dva ventila:
• tlačno-omejevalni ventil in
• proporcionalni tlačni ventil.
Razlikujeta se v nalogi, ki jo opravljata. Namen tlačno-omejevalnega ventila je zagotoviti, da
tlak v nobenem primeru ne bo presegel nastavljene vrednosti. To vrednost pri nas nastavljamo
ročno in sicer z nastavitvenim vijakom. Na ta način zagotovimo, da uporabnik ne more narediti
napake in v kakšnem programu nastaviti tlaka, ki bi predstavljal nevarnost za uporabnika ali
hidravlični sistem.
Tlačno-omejevalni ventil v primeru, ko je nastavljena vrednost tlaka dosežena odpre
neposredno povezavo v rezervoar. Tako imamo dovolj tlaka na voljo za sistem, višek pa se
preprosto sprosti nazaj v rezervoar. Smiselno je, da ta ventil namestimo takoj za črpalko, saj se
tam pojavlja najvišji tlak (Slika 2.1, komponenta 3).
Nalogo tlačno-omejevalnega ventila na našem sistemu opravlja ventil proizvajalca Kladivar
VV-6-A (sedaj Poclain). Ta omogoča pretok do 10 l/min in možnost nastavitve tlaka od 0,5 do
32 MPa. Če to enoto pretvorimo v bolj pogosto uporabljeno v hidravliki, je možna nastavitev
tlaka od 5 do 320 bar.
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Slika 2.4: Tlačno omejevalni ventil Kladivar VV-6-A
2.1.3 Proporcionalni tlačni ventil
Tudi ta ventil je namenjen nastavljanju tlaka (Slika 2.1, komponenta 4). Razlikuje pa se v
namenu. Ta namreč ne opravlja varnostne funkcije, ampak uporabniku omogoči spremembo
tlaka na daljavo. Z njim smo nastavljali delovni tlak v hidravličnem sistemu.
Kot je iz sheme razvidno (Slika 2.1) je ta ventil vezan vzporedno z tlačno-omejevalnim
ventilom. Ker bo tekočina tekla vedno po poti z najmanjšim uporom se bo pretakala čez tisti
ventil, ki ima nastavljeno nižjo vrednost tlaka. Zato je smiselno, da na proporcionalnem ventilu
nastavljamo tlake nižje od tistih na varnostnem ventilu.
Uporaba proporcionalnega ventila nam torej omogoča, da delovni tlak znižamo na minimum
takrat, ko ni potrebe po njem. Sistem bo normalno deloval tudi, če tega ne storimo. Se bo pa
hidravlična tekočina po nepotrebnem grela, aktiviralo se bo hlajenje te tekočine in s tem tudi
povečala poraba električne energije.
Kot drugi najpomembnejši dejavnik pa je potrebno omeniti, da lahko preko uporabniškega
vmesnika v času testiranja znižamo delovni tlak. Takrat, ko še nismo povsem prepričani v
pravilno delovanje regulacije in zanesljivost vseh komponent lahko s tem ventilom tlak
nastavljamo z oddaljenega mesta.
V našem primeru smo za to nalogo uporabili proporcionalni tlačni ventil tip DBEM 10-51/315,
proizvajalca Bosch-Rexroth, (Slika 2.5). Ventil ima vgrajeno funkcijo sprostitve maksimalnega
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tlaka. V samem ventilu se nahaja vzmet, ki jo tekočina ob naraščanju tlaka vedno bolj stiska.
Ko tekočina vzmet stisne do določene vrednosti si odpre pot neposredno v rezervoar [3].

Slika 2.5: Proporcionalni tlačni ventil Rexroth DBEM 10-51/315
2.1.4 Servoventil
Zgradba servoventila je v hidravličnem smislu podobna navadnemu potnemu ventilu. Bistveno
pa se razlikujeta v krmiljenju. Navadni potni ventil ima vnaprej definirane možne položaje
drsnika (če gre za 4/3-potni ventil 3, 4/2-potni ventil 2, itd.). To zadostuje, če ni potrebe po
vmesnih pozicijah položaja aktuatorja (razen ustavljanja valja v sredinski legi z 4/3 potnim
ventilom), ampak so dovolj skrajne lege. V bistvu lahko z njim definiramo samo smer gibanja.
Če se želimo lotiti regulacije položaja, hitrosti ali sile je to težko izvedljivo.
Pri zvezno delujočih ventilih, med katere spadajo tudi servoventili, možni položaji drsnika niso
vnaprej definirani, saj ga nastavljamo brezstopenjsko. S tem je dosežen predpogoj za izvedbo
regulacije. Za primere, ko potrebujemo veliko natančnost nastavljanja položaja drsnika, lahko
pri nekaterih servoventilih uporabimo povratno zanko iz servoventila. Uporabljena servoventila
te nimata. Za naš projekt to ni nujno potrebno, lahko pa zaradi tega kupimo cenejšo elektroniko
za pogon servoventilov.
V odvisnosti od lastnosti sistema v katerem bo servoventil deloval izberemo tudi njegovo
stopnjo.

Poznamo

eno-,

dvo-

in

trostopenjske

servoventile.

Pri

enostopenjskem

elektromehanski pretvornik namestimo direktno na hidravlični ventil. Ker s tem ne dosežemo
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velikih ojačenj krmilnega signala se ta konfiguracija večinoma uporablja pri nizkih tlakih in
pretokih. Njihova prednost je enostavna zgradba.
Dvostopenjski servoventili imajo predkrmilno hidravlično stopnjo, ki nastavlja glavni krmilni
bat v drugi stopnji. Prednost teh servoventilov je uporaba manj močnih elektromehanskih
pretvornikov za nastavljanje, kar je posledica predkrmilne stopnje. Ojačenje, ki ga lahko
dosežemo je veliko večje kot pri enostopenjskih servoventilih. Uporaba dvostopenjskih
servoventilov omogoča višje obratovalne tlake in pretoke, za posledico pa ima tudi
kompleksnejšo zgradbo in večje lekažne izgube.
Če imamo opravka z zelo velikimi pretoki in tlaki pa se priporoča uporaba trostopenjskih
servoventilov. Za krmiljenje se uporablja dvostopenjski servoventil, dodana je še 3. stopnja [4].
V našem sistemu uporabljamo dvostopenjski hidravlični servoventil Moog G-761 (Slika 2.6,
komponenta 5). Ta je sestavljen iz električnega momentnega motorja in dveh stopenj
hidravličnega ojačenja. Kotva, ki se nahaja med navitjema je preko naletne plošče povezana v
hidravlični del valja. Nagib kotve povzroči tudi nagib naletne plošče. Tekočina ima potem lažjo
pot skozi eno od šob, zaradi česar se v eni od komor druge stopnje servoventila tlak poveča, v
drugi pa zmanjša. Tlačna razlika je proporcionalna pomiku drsnika, ki sledi. Ko se jeziček
izravna v izhodiščno stanje, se vzpostavi ravnovesje med silo, ki preko povratne vezave deluje
na jeziček in silo s katero na jeziček deluje momentni motor [5].

Slika 2.6: Shema servoventila Moog G-761 [5]
Nekatere pomembnejše lastnosti servoventila so zajete v nadaljevanju (Tabela 2.2).
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Tabela 2.2: Lastnosti servoventila [5]
Dvostopenjski z drsnikom, pušo in suhim momentnim

Montažna servoventila
Najvišji obratovalni tlak na
priključkih P,T,A,B

motorjem
ISO 10372-004-04-0-92
315 bar

Pilotna stopnja

Šoba z naletno ploščo

Nazivni pretok

19 l/min

Odziv na stopnico 0 – 100 % hoda 5 ms
Priporočeno območje viskoznosti

10 do 97 mm2/s (cSt)

Histereza

≤ 3.0 % deklariranega signala

V našem sistemu uporabljamo dva identična zgoraj opisana servoventila. Nekatere izvedbe
servoventilov imajo integrirano tudi elektroniko za direktni priklop na krmilnik. Naša izvedba
tega nima, zato smo potrebovali še dodatno elektroniko (krmilno kartico) kot vmesnik za
povezavo servoventila na krmilnik. Več o tem v poglavju »Električni podsistem«.
2.1.5 Hidravlični valj
Hidravlični valj v hidravličnem sistemu predstavlja izvršni organ – aktuator. Hidravlično
energijo pretvarja v mehansko energijo (linearno gibanje). Z uporabo različnih hidravličnih
gradnikov (črpalke, ventili, dušilke,…) lahko s hidravličnimi valji dosegamo različno velike
hitrosti pomika in sile. Zraven hidravličnega motorja je to najpogostejši aktuator v hidravliki.
Poznamo več vrst hidravličnih valjev:
• enosmerno delujoči valji,
o enosmerno delujoči,
o izvedba s plunžerjem,
o teleskopski,
• dvosmerno delujoči valji,
o z dvostransko batnico,
o z enostransko batnico (diferencialni).
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Osnovno zgradbo hidravličnega valja vidimo na sliki 2.7, kjer je predstavljen dvosmerno
delujoči valj z enostransko batnico. Za lažje razumevanje: v hidravliki se velikokrat pojavi
potreba po delovanju batnice le v eno smer. Takrat ima lahko hidravlični valj le en priključek
in napajamo le eno komoro valja (Slika 2.7, komora obarvana z rdečo), za povratni gib pa skrbi
vzmet.

Slika 2.7: Osnovna zgradba hidravličnega valja
V našem sistemu imamo nameščena dva dvosmerno delujoča valja z dvostransko batnico (Slika
2.1, komponenta 6). Za razliko od klasične izvedbe valja (Slika 2.7) ima ta izvedba batnico na
obeh straneh bata. V primerjavi z valjem z enostransko batnico je zaradi enakih ploščin bata v
obeh komorah hitrost giba in sila v obe smeri enaka. Nekatere prednosti te izvedbe so še:
• boljše vodena batnica,
• možne so manjše prečne sile,
• senzorji in končna stikala so lahko nameščeni na katerikoli strani.
Prav slednjo lastnost smo uporabili pri projektu. Na eni strani je batnica prosta, na drugi pa
skrita v ohišju, kjer je nameščen senzor pomika. Na ta način je senzor vedno skrit in zaščiten
pred zunanjimi vplivi (Slika 2.8).
Hidravlični valj je vpet v posebej za to predvideno ploščo preizkuševališča, ki je pritrjena na
obstoječo mizo. Zagotoviti je bilo potrebno dovolj veliko togost sistema, zato je valj pritrjen od
spodaj in iz obeh strani. Na spodnji strani ima valj še priključne izvrtine za dodatni ventil.
Omogoča namreč priklop dveh ventilov hkrati, s čimer podvojimo hitrost pomika. Ker
uporabljamo le en ventil na valj smo tiste luknje zatesnili.
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1

Držalo

5

Magnetni obroč

2

Zaščita senzorja

6

Valj

3

Senzor položaja bata

7

Ventilska plošča

4

Batnica

8

Glava valja

Slika 2.8: Shema uporabljenega valja
2.1.6 Filter
V hidravlični tekočini se v dobi trajanja pojavljajo nečistoče. Te nečistoče se po celotnem
hidravličnem sistemu prenašajo s hidravlično tekočino. Na hidravlično tekočino, hidravlične
sestavine in hidravlični sistem vplivajo preko:
• staranja,
• emulgiranja,
• korozije,
• obrabe,
• motenj v delovanju.
Kontaminacijo hidravlične tekočine podajamo z razredi čistosti tekočine po standardu
ISO4406. Ti določajo največjo dopustno količino delcev določene velikosti. Razredi so trije, in
sicer: število delcev > od 4 µm, > od 6 µm in > od 14 µm [1].
Za zagotavljanje potrebne čistosti hidravlično tekočino filtriramo. Filter navadno namestimo
pred črpalko ali na povratni vod pred rezervoar. V našem primeru imamo filter na povratnem
vodu pred rezervoarjem (Slika 2.1, komponenta 7).
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Filter, ki ga uporabljamo je Hydacov RF BN/HC 240 DE 10 (Slika 2.9). Nameščen ima filtrirni
vložek Betamicron velikosti 240 RF. Deluje do tlaka 25 bar, filtrira pa delce nad 10 µm [6].
Samo ta filter pa ne zadostuje pogojem za delovanje servohidravlike, zato je dodano še obhodno
(bypass) filtriranje s 3 μm filtrom in pretokom okrog 100 l/min.

Slika 2.9: Hidravlični filter Hydac RF BN/HC 240 DE 10

2.1.7 Tlačni senzorji
Senzor je komponenta, ki fizikalno veličino pretvori v električni signal. Tukaj je govora o
tlačnih senzorjih, ki informacijo o izmerjenem tlaku pretvarjajo v signal tipa 4 do 20 mA.
Uporabljamo tlačne senzorje z različnimi nominalnimi vrednostmi tlaka. Senzorji, ki jih
uporabljamo so deklarirani na:
- 400 bar,
- 315 bar,
- 250 bar
Izbira postavitve je vidna na sliki 2.1. Ker gre za senzorje dveh različnih proizvajalcev, je
smotrno identične senzorje istega proizvajalca uporabiti za isto nalogo. Odločili smo se, da
bomo s senzorji (Slika 2.10) Hawe DT2-4 merili tlake na vseh štirih priključkih valja, medtem
ko bomo s senzorjema Hydac (HDA 3744-A-400 in Hydac HDA 3333-A-250) izmerili tlak na
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izhodu črpalke in tlak pred povratkom v rezervoar. Ti zadnji vrednosti sta bolj informativne
narave in na kasnejše izvajanja programa ne bosta imeli vpliva.

Slika 2.10: Tlačna senzorja Hawe (levo) in Hydac (desno)

2.2 Električni podsistem
Medtem ko hidravlični podsistem zagotavlja hidravlično energijo, ki jo kasneje pretvorimo v
mehansko pa nam električni podsistem zagotavlja vse od električnega napajanja, krmiljenja,
zajema signalov, itd.
Sestavljen je iz več delov. Močnostni del, predvsem napajanje črpalke bomo v tej nalogi
izpustili, saj se ne nanaša na obravnavano problematiko.. Naslednja pomembna komponenta je
krmilnik. Ta zagotavlja krmiljenje aktuatorjev, zajem podatkov iz senzorjev, uporabniški
vmesnik, itd. Da lahko krmilnik komunicira z različnimi senzorji in daje komando aktuatorjem
potrebujemo namenske vhodno/izhodne module. Ker pa včasih tudi moduli nimajo takšnih
izhodov, kot jih potrebujejo npr. servoventili ali proporcionalni tlačni ventili, dodajamo še
druge izhodne kartice.
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2.2.1 Krmilje
Krmilje v širšem pomenu besede poleg krmilnika predstavlja še krmilno omarico, krmilne
module in vhodno-izhodne enote za komunikacijo človek-stroj.
V krmilni omarici (Slika 2.11) se nahajajo vsi potrebni elementi in komponente za nemoteno
delovanje krmilnika.

Slika 2.11: Krmilna omarica
Tako najdemo tam:
• tipke in stikala,
• din letev z vrstnimi sponkami,
• napajalnik,
• krmilnik,
• krmilne module.
S tipkami lahko fizično preprečimo vklop ali izklop nekaterih ključnih komponent ali v
skrajnem primeru aktiviramo zasilni izklop. Uporaba vrstnih sponk omogoča lažjo preureditev
opreme, saj lahko opremo odklopimo od omarice ne da posegamo v ožičenje krmilnika.
Krmilnik ali tudi PLK (angl. PLC) je programabilni logični krmilnik. Ker so zaradi svoje
robustnosti zelo pogosti v veliko industrijskih panogah, jih nekateri imenujejo tudi industrijski
računalniki. Prilagojeni so za delo v industrijskem okolju (odpornost na motnje, prah, vlago,..).
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Njihova glavna prednost pred tehnologijo, ki so jo nadomestili (relejska, analogna krmilja) je v
fleksibilnosti. V primerjavi s klasičnimi računalniki se pri PLK-jih zahteva še delovanje v
realnem času. Vsi časovni parametri morajo biti točni in vnaprej znani, drugače lahko pride do
katastrofalnih posledic v varnostnem in finančnem smislu.
Sprememba programa poteka popolnoma v virtualnem okolju, brez potrebe po spreminjanju ali
menjavi komponent. Prednost te vrste »nalaganja« programa je tudi možnost sprotnega (online)
spremljanja želenih parametrov in izvajanja programa. Temu procesu v strokovnem slengu
rečemo »debuggiranje« oz. slovensko razhroščevanje. Več o tem bomo povedali v poglavju, ki
opisuje programski del.
Krmilnik, ki ga uporabljamo je Beckhoffov CX5140 (Slika 2.12). Ime Beckhoff je bilo pri nas
do pred nekaj let v senci nekaterih večjih proizvajalcev krmilnikov in njihove opreme (npr.
Siemens, Mitsubishi,..). V zadnjih letih se to močno spreminja in tudi na tem koncu Evrope
pridobivajo na veljavi. Njihova največja prednost je v veliki izbiri različnih vhodno/izhodnih
modulov in uporabniškem vmesniku.

Slika 2.12: Beckhoff CX5140 [7]
Izbrani model krmilnika vsebuje več jedrni Atom procesor, kar je v tem cenovnem rangu velika
redkost. Zraven tega ima nameščeno še različico operacijskega sistema Windows, kar nam
omogoča nalaganje Windows aplikacij na krmilnik. Nekatere lastnosti krmilnika so podane v
Tabela 2.3.
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Tabela 2.3: Lastnosti krmilnika Beckhoff CX5140 [7]
Intel Atom E3845, 1.91 GHz

Število jeder

4

Notranji pomnilnik

4 GB DDR3 RAM

Vmesniki

2x RJ45, DVI-I, 4x USB 2.0

Operacijski sistem

Windows 7 Embedded Standard

Programska oprema za programiranje

Twincat 3 runtime (XAR)

Vhodno/izhodne povezave

Vodili E in K

Napajanje

24 VDC; 2 A

Krmilnik sam pa ne more komunicirati z drugimi komponentami sistema. Za to potrebujemo še
vmesnike – module, ki so na eni strani povezani s krmilnikom, na drugi strani pa z ostalimi
komponentami. Moduli se razlikujejo glede na priključno vodilo: E ali K vodilo. V našem
sistemu bomo uporabljali samo E vodilo [8].
• EL1008 – digitalni vhodni modul (24 VDC) z 8 kanali (Slika 2.13). Napetostni nivo med
-3 in 5 V pomeni logično 0, med 11 in 30 V pa logično 1 [8].

Slika 2.13: Beckhoff modul EL1008 [8]
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• EL2008 – digitalni izhodni modul (24 VDC) z 8 kanali (Slika 2.14). Največji tok na
posameznem kanalu je 0,5 A. Modul ima zaščito proti kratkemu stiku [8].

Slika 2.14: Beckhoff modul EL2008 [8]
• EL3004 – analogni vhodni modul (-10 do 10 V) s 4 kanali (Slika 2.15). Čas pretvorbe je
privzeto nastavljen na 0,625 ms. Pogrešek meritve je manjši od ±0,3 % maksimalne
vrednosti [8].

Slika 2.15: Beckhoff modul EL3004 [8]
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• EL3048 – analogni vhodni modul (0…20 mA) z 8 kanali (Slika 2.16). Čas pretvorbe je
privzeto nastavljen na 0,625 ms. Pogrešek meritve je manjši od ±0,3 % maksimalne
vrednosti [8].

Slika 2.16: Beckhoff modul EL3048 [8]
• EL4018 – analogni izhodni modul (0 do 20 mA) z 8 kanali (Slika 2.17). Tipični čas
pretvorbe na izhod znaša približno 0,4 ms. Pogrešek izhodnega toka je manjši od 0,1 %
želene vrednosti [8].

Slika 2.17: Beckhoff modul EL4018 [8]
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• EL3356-0010 – modul za priklop uporovnega mostičnega vezja merilnih trakov (Slika
2.18). Omogoča meritev mostične napetosti med -25 in 25 mV. Frekvenca vzorčenja je
nastavljiva od 4 do 10000 vzorcev/s, od frekvence pa je odvisna točnost meritve [8].

Slika 2.18: Beckhoff modul EL3356 [8]

2.2.2 Krmilna kartica za servoventil
Signal, ki ga dobimo iz krmilnika ali katerega drugega vira je redko primeren za direktno
povezavo s servoventilom. Potrebujemo vmesnik, ki bo ustrezno prilagodil signal. Kot smo že
zgoraj omenili, uporabljena servoventila nimata povratne zanke, zato se lahko zraven Moogove
kartice odločamo tudi za alternative. Glavni razlog za to je cena.
Pri sestavi sistema [9] je bila izbrana kartica Wago JUMPFLEX 857-402 (Slika 2.19). Gre za
bipolarni izolacijski ojačevalnik. Za krmiljenje momentnega motorja servoventila potrebujemo
tok -40 do 40 mA. S pomočjo DIP stikala (DIP switch) določimo območji vhodnega in
izhodnega signala. V našem primeru moramo izhod 0 do 20 mA iz krmilniške kartice EL4018
pretvoriti v signal -40 do 40 mA [10].
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Slika 2.19: Bipolarni izolacijski ojačevalnik Wago JUMPFLEX 857-402 [10]

2.2.3 Ojačevalna kartica proporcionalnega tlačnega ventila
Podobno kot pri servoventilu, tudi pri proporcionalnem tlačnem ventilu ne moremo uporabiti
signala direktno iz krmilniške kartice. Ta signal moramo pretvoriti v ustrezno območje. Za to
potrebujemo ojačevalno kartico, ki bo signal pretvorila iz območja 0 do 20 mA v tokovni PWM
signal. Izbrana je bila kartica Rexroth VT-VSPA1-1 (Slika 2.20), ki omogoča še nastavitev
rampe signala v obe smeri. S tem nastavljamo hitrost pomika drsnika glede na krmilni signal
[11].

Slika 2.20: Ojačevalna kartica Rexroth VT-VSPA1-1 [11]
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2.2.4 Meritev položaja in hitrosti batnice hidravličnega valja
Čeprav je bistvo naloge meritev in regulacija sile, bo za kasnejšo praktično izvedbo testov in
preizkusov na realnih preizkušancih meritev položaja imela eno ključnih vlog. Mesto vgradnje
senzorja pomika hidravličnega valja je prikazano v prejšnjem poglavju (
1

Držalo

5

Magnetni obroč

2

Zaščita senzorja

6

Valj

3

Senzor položaja bata

7

Ventilska plošča

4

Batnica

8

Glava valja

Slika 2.8).
Uporabljen je senzor položaja in hitrosti proizvajalca MTS serije RH (Slika 2.21). Deluje na
podlagi magnetostrikcije. Ta vrsta senzorjev zaradi brezkontaktnega fizikalnega principa
merjenja omogoča izjemno veliko točnost (pozicija 0,0015 %, nelinearnost ± 0,01% in
ponovljivost ±0,0001 %) in odzivnost. Senzor je v ohišju označenem z razredom IP65, s čimer
je zagotovljena dobra zaščita proti vdoru prahu ali vode [12].

Slika 2.21: Senzor položaja in hitrosti MTS RH [12]

2.2.5 Varovanje sistema
Nad agregatom in hidravlično tekočino »bdi« sistem na osnovi Siemensovega PLC-ja in HMIja z uporabniškim vmesnikom, ki v našem primeru v glavnem vklaplja in izklaplja hlajenje
hidravlične tekočine, ko je to potrebno. Iz uporabniškega vmesnika dobimo podatke o:
• stanju črpalk in ventilatorja (vklopljeno/izklopljeno),
• temperaturi hidravlične tekočine na različnih mestih,
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• stanju hidravlične tekočine.
Ta sklop je bil že predstavljen v obliki diplomskega dela, ki je dostopno na spletu [19].
Funkcija, ki je za nas pomembna je vklop/izklop hlajenja tekočine. Če sistem deluje v redu, ali
pa je morda v napaki izvemo še iz »semaforja« nameščenega nad pripadajočo elektro omaro
(Slika 2.22).

Slika 2.22: Sistem za nadzor nad agregatom
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MERJENJE SILE

Sila je po Mednarodnem sistemu enot (SI) izpeljana fizikalna veličina. To pomeni, da jo lahko
izpeljemo iz osnovnih fizikalnih veličin, kot so dolžina, masa, čas, temperatura, itd. Enot za silo
je več, po SI sistemu priznana pa je le ena – Newton (N).
Sila je veličina, zaradi katere neko telo pospešuje in se mu spreminja njegov vektor hitrosti
(enačba (3.1)).


F = m  a  N=


kg  m 

s2 

(3.1)

Pri meritvi sile, se največkrat poslužujemo posrednega merjenja sile preko deformacij. Tako
imamo nek medij oz. telo, katerega lastnosti so nam dobro znane. Različne merilne obsege in
občutljivost dosežemo med drugim tudi s pravilno oblikovano geometrijo telesa, katerega bomo
obremenjevali. Kako bomo to deformacijo izmerili, pa je odvisno od izbranega postopka. Le-ti
se zelo razlikujejo po uporabljeni tehnologiji in ceni.
Najosnovnejši in vsem poznan princip meritve sile je vzmetna tehtnica oziroma silomer. Ko
utež obesimo na vzmet, se ta zaradi svoje prožnosti raztegne, nato se povrne v prvotno stanje.

Slika 3.1: Preprost silomer
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3.1 Merilni trakovi
Področje merjenja raztezkov in skrčkov je v praksi zelo pomembno področje. Merilni trakovi
so eden najbolj uporabljanih in najenostavnejših principov meritve deformacij. Z njimi
izmerimo raztezek, ki je definiran kot relativna sprememba dolžine opazovanega objekta –
enačba (3.2).


l
l

(3.2)

Kot enota za raztezek, ki je sicer brez dimenzijska veličina (relativna korelacija), se
najpogosteje uporablja mikroraztezek (microstrain), ki je podan s spodnjo relacijo oz. definicijo
(3.3).
με  106

m μm
=
m m

(3.3)

Veličin, ki jih lahko izmerimo z raztezkom je zelo veliko. Od statičnih in dinamičnih
mehanskih, vse do tistih, ki jih iz prej omenjenih izpeljemo. Nekaj najpogostejših veličin:
• sila,
• premik,
• napetost v materialu,
• upogibni moment,
• itd.
Poznamo dve glavni skupini merilnih trakov:
• kovinski merilni trakovi: potrebno jih je pritrditi na merilni objekt,
• polprevodniški merilni trakovi: so navadno že integrirani del merilne naprave.

V našem primeru pridejo v poštev kovinski merilni trakovi. Ti se delijo naprej še na žične in
folijske. Ker se žični več ne uporabljajo oziroma se uporabljajo zelo redko, se bomo bolj
posvetili folijskim merilnim trakovom. Ti so izdelani iz dveh plasti folije iz umetne mase in
kovine med njima.
Gre za pasivna ohmska tipala, kjer z raztezkom povzročimo spremembo upornosti (Slika 3.2).
Pri merjenju deformacij stremimo k temu, da bi izmerili signal le v želeni smeri. Pri trakovih
se temu približamo tako, da je merilna mreža dimenzionirana na način, da ima večino kovinskih
povezav vzdolž ene osi. Povezave, ki potekajo po drugi osi so odebeljene, s čimer zmanjšamo
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njihov vpliv na merilni signal. Pri traku prikazanem na sliki 3.2 je želena smer meritve
deformacije smer osi x. Ko pride do raztezka v tej smeri, se kovinske povezave vzporedne z
osjo x podaljšajo in zožijo. Ta sprememba povezav povzroči povečanje upornosti. Nasprotno,
se pri skrčitvi merilnega lističa povezave skrajšajo in odebelijo, kar povzroči zmanjšanje
upornosti.

Slika 3.2: Merilni trak
Ker je del traku tudi kovina, nam meritev otežujejo tudi spremembe temperature. Sprememba
upornosti je zaradi spremembe temperature velika, zaradi spremembe raztezka pa relativno
majhna. V določenih primerih (recimo dinamične meritve tresljajev) nas to ne moti toliko, saj
ni pomembno kje se nahaja ničelna točka ampak le za kakšne spremembe gre.
Da se izognemo temperaturnim vplivom in v določenih primerih tudi povečamo občutljivost,
moramo poskrbeti za ustrezno vezavo (mostična in druga vezja) ter ustrezno mesto za pritrditev
(odvisno od obremenitve, ki jo opazujemo).
V sklopu naloge smo izdelali dve merilni enoti za merjenje sile z uporabo merilnih trakov.
Merilni trakovi so 120 Ω, po štirje na vsaki enoti. Izbrana postavitev in namestitev merilnih
trakov omogoča merjenje natega in tlaka. Temperaturno kompenzacijo lahko dosežemo na več
načinov, odločili smo se za verzijo z namestitvijo dveh trakov pravokotno na preostala. Na tista
trakova temperatura vpliva enako kot na obremenjena, zaradi postavitve pravokotno na smer
deformacije pa je pogrešek, ki zaradi tega nastane minimalen.
Vezje, po katerem trakove povežemo med seboj se imenuje Wheatstoneovo mostično merilno
vezje (Slika 3.3). Vezje je pogosto v uporabi za namene merjenja deformacij z merilnimi
trakovi, meritve temperatur, itd. Če bolje pogledamo vezje, opazimo da gre za dva medsebojno
povezana napetostna delilnika.
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Slika 3.3: Wheatstonov mostič [13]
Veliko je možnosti, kar se tiče števila merilnih trakov. Če imamo le enega – četrtinski mostič,
dva – polovični ali dvočetrtinski mostič, štirje – polni mostič. Uporabili bomo polni mostič, za
katerega velja enačba (3.4).
R1' =R1 +
R2' =R2 +
R3' =R3 +
R4' =R4 +

R
R
R
R

(3.4)

Mostično napetost lahko izračunamo na osnovi enačbe (3.5):

 R1 '
R3 ' 
U m  U in  


 R1 ' R2 ' R3 ' R4 ' 

(3.5)

Kar se tiče izračuna teh vrednosti in preračuna v deformacijo bomo kasneje uporabili namenski
Beckhoffov modul, ki ga bomo konfigurirali s parametri našega mostiča in merilne enote.
Ostale vrednosti preračuna krmilnik.
Merilne trakove smo na merilno enoto namestili tako, kot je prikazano na sliki 3.4.
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Slika 3.4: Postavitev merilnih trakov na merilno enoto
Po dva trakova imata enako funkcijo. Trakova R2 in R3 sta nameščena vzporedno z osjo
obremenitve, zato bomo z njima merili koristni signal, ki bo posledica obremenitve. Trakova
R1 in R4 pa sta nameščena pravokotno na os obremenitve. Namenjena sta kompenzaciji vpliva
temperature in Poissonovega efekta [13]. Iz slike 3.3 in postavitve trakov na sliki 3.4
ugotovimo, da so lističi z enako funkcijo na diagonalah mostiča. Takšno vezavo uporabimo
zaradi izločanja neželenih vplivov in ojačitev koristnega signala:
•

V primeru, da pride do upogiba merilne enote: para trakov R2 in R3 ter R1 in R4 bosta
spremenila upornost enako po amplitudi vendar nasprotno po predznaku. Posledično
izločimo morebitni pogrešek, ki bi nastal zaradi neželenega upogiba merilne enote.

•

Trakova R2 in R3 povzročata vsak v svojem delilniku ravno nasprotno spremembo
napetosti. Če merilno enoto obremenimo na nateg, se obema trakovoma upornost
poveča. Posledično se v levem delilniku potencial poveča, v desnem pa zmanjša. Zato
je mostična napetost višja, kakor brez polnega mostiča. Na trakova R1 in R4 deluje
Poissonov efekt (efekt, ki se pojavi zaradi relativnega skrčka v prečni smeri in
relativnega raztezka v vzdolžni smeri) z enakim predznakom, zato se ta vpliv izloči.

•

Ker so vsi trakovi nameščeni na isti merilni enoti, predvidevamo da bo vpliv
temperature na vse trakove enak. Posledično bo tudi sprememba upornosti posameznih
trakov zaradi spremembe temperature enaka. S tem izločimo temperaturni pogrešek.

Obe izdelani merilni enoti imata izbrane priključke, s katerimi ju enostavno integriramo v
obstoječ sistem. Zagotoviti moramo togost spoja, drugače rezultati niso zanesljivi. Prva merilna
enota (Slika 3.5) je bila izdelana za lažjo izdelavo in testiranje programa ter regulacij. Opis
programa je podan v poglavju, ki opisuje programski del naloge, natančneje kalibracijo merilne
enote 1 z uporabo industrijske merilne celice. Zraven tega smo dodali še meritve tlaka za
primerjavo in povezavo med različnimi načini merjenja sile.
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Slika 3.5: Merilna enota 1

Slika 3.6: Merilni sistem 1
Za namene nove naloge – trajnostno testiranje trdnosti strojnih sklopov je bilo potrebno
preizkuševališče predelati. Poudarek je bil na zagotavljanju večje togosti vseh mehanskih delov,
ki bodo omogočali višje tlake in sile.
Togost zdaj zagotavlja spodnji nosilec, na katerega se pritrdita valj in kotnik. Čeljusti za
pritrditev testiranca so preko testiranca vpete med valj in kotnik, merilna enota 2 (Slika 3.8) pa
se nahaja na drugi strani kotnika.
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Slika 3.7: Merilni sistem 2

Slika 3.8: Merilna enota 2

3.2 Merilna celica
Merilna celica je industrijska komponenta z vnaprej znanimi lastnostmi in predvidljivim
obnašanjem. Za razliko od izdelanih merilnih enot, ta ne potrebuje umerjanja in določanja
karakteristike.
V praksi so merilne celice v uporabi na mnogo področjih. Če naštejemo nekaj od teh:
•

Testi: ugotavljanje, kolikšna sila je delovala na nek znan objekt med dogodkom. Primer
je testiranje zloma motoristične čelade.

•

Kalibracija: precizne merilne celice lahko uporabimo za kalibracijo senzorjev (kot sta
naši merilni enoti) in določimo povezavo med obremenitvijo senzorja in izhodnim
- 30 -

Univerza v Mariboru – Fakulteta za strojništvo

Magistrsko delo

signalom. Najpogosteje jih uporabljajo inštituti za merilno tehniko in podjetja, ki se
ukvarjajo s kalibracijo senzorjev.
•

Simulatorji: dinamično utrujanje materialov. Za izvedbo čim bolj realnega utrujanja
materialov na npr. letalih, je potrebna natančna informacija o sili na vseh servo oseh
(teh je navadno veliko – tudi 50 in več).

•

Industrijske naprave in stroji: v industriji se pogosto pojavi potreba po merjenju sile.
Naj gre za končno testiranje (kolikokrat lahko stol obremenimo z določeno silo, prej kot
bo ta pokazal znake obrabe ali bo popustil – pohištvena industrija) ali za izdelavo delov
(s kakšno silo mora stiskalnica preoblikovati pločevino, da bo le-ta dobila želeno obliko
– avtomobilska industrija).

• Tehtnice: tako v domačem kot v industrijskem okolju. Od mini tehtnic za tehtanje nekaj
gramov ali manj do tehtanja tovornjakov na razkladalnih rampah.
Pri izdelavi merilnih celic in njihovem testiranju je potrebno slediti določenim standardom.
Eden od teh je standard ISO 376, ki med drugim določa:
• razred natančnosti,
• ustrezno referenco za umerjanje,
• karakteristiko instrumentov za umerjanje,
• kalibracijo instrumentov za umerjanje,
• ustrezno preizkuševališče za umerjanje,
• enote, v katerih morajo biti rezultati izraženi,
• protokol umerjanja,
• itd.
Če je komponenta izdelana, preizkušena in certificirana po določenem standardu, je
zamenljivost lažja, tudi med različnimi proizvajalci.
V prvem delu naloge, ko je bila izdelana merilna enota 1 je bil cilj, da to enoto kalibriramo z
uporabo umerjene industrijske merilne celice renomiranega proizvajalca, po primerjavi pa
merilno celico odstranimo. Merilno enoto smo uspešno kalibrirali, tudi regulacija je delovala
normalno. Vseeno pa je z izdelavo merilnega sistema 2 prišlo do spremembe in nakupa nove
merilne celice (Slika 3.9). Ta je enaka kot prejšnja, le lahko z njo izmerimo silo do 25 kN
namesto do 20 kN.
V začetni fazi testiranja merilna celica ni bila nameščena. Izkazalo se je, da je preizkuševališče
potrebno še dodelati, da bodo preizkušanci in senzorji sile res obremenjeni samo na tlak/nateg
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in ne na upogib. Te merilne celice so namreč zelo občutljive na upogib, ki lahko privede do
loma enote. Zato bo ta celica malce kasneje postala stalni del preizkuševališča. Zagotavljala bo,
da bodo rezultati testov zanesljivejši in uradno podprti z meritvijo certificirane merilne celice.
Izbrana je bila merilna celica U10M/25kN proizvajalca HBM (Slika 3.9). Gre za vodilnega
proizvajalca na področju izdelave senzorjev za natančne in zanesljive meritve deformacij, ki
ima podružnice povsod po svetu [14].

Slika 3.9: Merilna celica HBM U10M
Nekaj pomembnejših lastnosti [14]:
• nazivna sila (Fnom) : 25 kN,
• najvišja sila obremenitve: 240 % Fnom,
• sila pri kateri pride do loma: 400 % Fnom,
• razred natančnosti: 0,03,
• relativni pogrešek ponovljivosti: 0,02 %,
• relativni pogrešek histereze pri 0,4 Fnom glede na celotno območje: 0,03 %,
• deklariran izhodni signal (Cnom): 2 mV/V,
• relativna napaka ničnega izhoda: 1 %,
• vhodna upornost (Ri): >345 Ω.
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3.3 Tlačna razlika
Tlak je sila na objekt, ki je porazdeljena po površini. Gre za preprost koncept: če hidravlična
tekočina (ali zrak pri pnevmatskih sistemih) pritiska na znano velikost ploskve z znanim tlakom,
lahko z enačbama (3.6 in 3.7) izračunamo silo, ki jo s tem povzroča.
F  N

 Pa 

2
A m

F  p  A  N
p

(3.6)
(3.7)

Na enak način bomo silo določali tudi pri naši nalogi. Za izvedbo tega potrebujemo tlačne
senzorje. V osnovi imamo za malenkost manj natančne meritve dovolj dva senzorja, ki sta kar
pogosto prisotna že v malce boljši osnovni izvedbi, in sicer:
• tlak na izhodu iz črpalke,
• tlak na vhodu v rezervoar.
Takšna izvedba nam da dovolj uporabne podatke v primeru, ko črpalka napaja le enega
porabnika (v našem primeru hidravlični valj) in ko natančnost meritve ni bistvenega pomena.
Namreč med črpalko in rezervoarjem imamo porabnike povezane s cevmi. Vmesni členi so še
razni ventili, dušilke, hidravlični akumulatorji, kolena, itd. Vsi ti elementi povzročajo izgube,
kar se odraža s padcem tlaka. Pozicijo senzorjev lahko pogledamo iz hidravlične sheme (Slika
2.1), če odstranimo vse senzorje označene s številom 8. Upoštevati moramo še, da je med
senzorji in ventilom več cevi in odcepov, ki tukaj shematsko niso prikazani.
Če bi bile te izgube konstantne in se skozi dobo obratovanja sistema ne bi spreminjale, to ne bi
predstavljalo večjega problema, saj bi sistem oziroma senzorje enkrat umerili, nato bi vrednosti
preprosto aproksimirali in pozabili na izgube. V realnosti je nekoliko drugače. Izgub je kakor
smo zgoraj omenili več, odvisne pa so tudi od več dejavnikov:
• čas: staranje tekočine,
• obraba: povzroča spreminjanje lekaže med dobo obratovanja stroja (v ventilih, valjih ..),
• stisljivost: tehnično gledano ni izguba. Ker pa je olje približno 130 krat bolj elastično kot
jeklo, povzroči to problem pri povezavi tlaka iz črpalke in tlaka v komori valja,
• temperatura: viskoznost olja je močno odvisna od temperature, predvsem na začetku, ko
je olje še hladno in se komaj začne greti.
Veliko teh problemov odpravimo s preprosto vgradnjo dodatnih dveh senzorjev tlaka (ali
prestavimo prejšnja, če ne potrebujemo tistih podatkov) na obe komori valja. Ker smo imeli
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senzorjev tlaka dovolj, pri kontroli pa bi nam bili zanimivi tudi tlaki drugod po sistemu smo na
4 priključke servoventila dodali na vsakega svoj senzor, enega za črpalko in zadnjega pred filter
in rezervoar (Slika 2.1).
Razlika tlakov v komorah valja je sorazmerna s silo, s katero batnica valja pritiska ali vleče. Iz
podatkov o dimenzijah valja (Slika 3.10) izračunamo aktivno površino, jo vnesemo v enačbe in
dobimo korelacijo med tlakom in silo.

Slika 3.10: Dimenzije batnice
Sedaj sledi le še to, da izračunane podatke vnesemo v program. Ta bo nato na podlagi
izmerjenih tlakov izračunal razliko tlakov v komorah valja in ta podatek uporabil za izračun
sile z enačbo (3.8).
r1 

74,5
 37, 25 mm
2

A1   r12   37, 252  4359,16 mm 2
r2 

63
 31,5 mm
2

(3.8)

A2   r22   31,52  3117, 25 mm 2
A  A1  A2  4359,16  3117, 25  1241,91 mm 2
p bar   A  mm 2 


F  p A
10
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PROGRAMSKI DEL

Zaradi zmogljivosti in naprednosti krmilnika, smo lahko programski del razdelili na dva dela:
• programiranje krmilnika – logike delovanja
• programiranje uporabniškega vmesnika
Omenjeno nam omogoča operacijski sistem krmilnika – Windows 7 embedded standard. Ker
gre za več jedrni krmilnik, ima uporabnik možnost določitve namembnosti posameznih jeder.
Jedra so v tem primeru strogo ločena, kar je lahko ob nepravilni rabi tudi slabo. Če imamo za
krmilnik dodeljene premalo procesorske moči, se lahko pojavijo motnje v delovanju (Windows
ne uspe pravočasno izvesti vseh opravil). V primeru, da imamo zahtevnejši krmilni program
lahko več jeder dodelimo raznim procesom oz. opravilom (tasks) znotraj krmilnega dela. Če
imamo zahtevnejši uporabniški vmesnik z večjo potrebo po procesorski moči pa več jeder
namenimo okolju Windows.
Za programiranje krmilnika ne potrebujemo nujno tudi osebnega računalnika. Operacijski
sistem omogoča namestitev razvojno-programskega okolja Twincat3 kar na krmilnik.
Priključimo še miško, tipkovnico in monitor. Še posebej za večje projekte to ni smiselno, saj
navadno zraven stroja nimamo primernih/udobnih pogojev za delo. Krmilnik zato povežemo v
mrežo. Program zasnujemo in spišemo na osebnem ali prenosnem računalniku, se preko mreže
povežemo z želenim krmilnikom in ga naložimo.
Pri izdelavi programa smo upoštevali zahteve za želeno preizkuševališče. Temu smo prilagodili
tudi uporabniški vmesnik.

4.1 Teoretično ozadje programa – dinamična trdnost materialov
Obremenitve lahko glede na časovno spremenljivost razdelimo na statične in dinamične. Pri
prvih se smer in velikost po začetni fazi naraščanja več ne spreminjata – sta konstantni. V
strojništvu so takšne vrste obremenitev redke, vseeno pa statični test velikokrat predstavlja
osnovo za trdnosti preračun.
Druga vrsta obremenitev je dinamična. Te se s časom spreminjajo tako po velikosti kot po
smeri. Po načinu spreminjanja lahko te obremenitve razdelimo v tri skupine (Slika 4.1):
a) stohastične,
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b) periodične,
c) harmonične.

Slika 4.1: Vrste dinamičnih obremenitev
V prvem primeru vzorca ne moremo napovedati vnaprej. V drugem se vzorec ponavlja, vendar
krivulja nima harmonične oblike. Tretji primer ponazarja harmonično sinusno obremenitev. Pri
tej vrsti obremenitve se velikost periodično spreminja med najmanjšo in največjo vrednostjo
(Fmin in Fmax). Sili se v tem primeru lahko spreminja tudi predznak. Za preizkušanje strojnih
delov se največkrat uporablja prav ta vrsta obremenitve.
Za potrebe testiranja moramo definirati še nekaj pomembnih parametrov glede želenega poteka
obremenjevanja (Slika 4.2) in enačbe (3.9, 3.10 in 3.11).

Slika 4.2: Harmonična obremenitev
F  Fmax  Fmin
F
Fa 
2
F
 Fmin
Fsr  max
2

(3.9)
(3.10)
(3.11)

Dinamični test poteka tako, da preizkušanec vpnemo na ustrezen stroj in ga izpostavimo
periodično spremenljivi obremenitvi do pojava razpoke ali loma. Za potrditev rezultatov
izvedemo več testov z enakimi preizkušanci. Te izpostavljamo enaki srednji obremenitvi in
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amplitudni obremenitvi, ki pada z vsakim naslednjim preizkušancem. Pri tem opazujemo
število nihajev N. Iz teh podatkov na koncu izrišemo krivuljo, ki jo imenujemo Wöhlerjeva
krivulja (Slika 4.3).

Slika 4.3: Wöhlerjeva krivulja [15]
Trajno dinamično trdnost σD dosežemo pri tisti napetosti (sila na ploskovno enoto), ki jo
preizkušanci lahko vzdržijo neomejeno število period (ciklov) brez loma. Velja, da je ta trdnost
vedno manjša od časovne dinamične trdnosti σ, ko pride do loma pri manjšem številu ciklov
[15].
Običajno je za tovrstna testiranja možno nastavljati sledeče parametre testa:
• frekvenca [Hz],
• sila (srednja vrednost) [N],
• amplituda [N],
• število ciklov.
Enako pomembno pa je tudi katere parametre želimo opazovati in kako/kdaj prepoznati
določene značilne dogodke pri izvajanju testa. V vsakem zapisu, ki bo potekal periodično (en
zapis za vsak cikel) morajo biti zapisane vrednosti naslednjih parametrov:
• trenutni cikel,
• največja sila,
• najmanjša sila,
• največja pozicija,
• najmanjša pozicija.
Zraven tega pa je potrebno še prepoznati dogodke za normalni ali izjemni zaključek testa:
• pretečeno število ciklov,
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• lom,
• napaka na senzorju.

4.2 Krmilnik
4.2.1 Twincat 3
Za izdelavo krmilnega programa smo uporabili programsko okolje Twincat 3. Le-to je nasledilo
okolje Twincat 2, ki je bilo v primerjavi z novejšo različico že zastarelo in predvsem okrnjeno.
Vsebovalo je več podprogramov, ki jih je bilo potrebno konfigurirati za namestitev programa,
dodelitev spremenljivk izhodom, itd. V različici 3 so vsi ti podprogrami in funkcije združeni v
enem okolju, ki je zgrajeno na osnovi Visual Studia.
Ker gre za modularno zgradbo okolja je možna uporaba različnih modulov (Slika 4.4) za
doseganje večje funkcionalnosti. Uporabimo lahko samo tiste module, ki jih dejansko
potrebujemo, ostalih preprosto ne konfiguriramo.

Slika 4.4: Twincat 3 modularna zgradba [16]
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Orientacija znotraj programskega okolja je intuitivna in hitro razumljiva (Slika 4.5).

Slika 4.5: Programsko okolje Twincat 3
Ko odpremo projekt v okolju Twincat 3, dobimo okno s standardnimi podokni:
•

Solution explorer – vsebuje seznam vseh elementov v sklopu, ki so ga poimenovali
»solution«. Solution explorer je namenjen pregledu in upravljanju z projektom in vsemi
vključenimi in pripadajočimi elementi (knjižnice, podprogrami, itd.).
Ob kliku na desni gumb miške v tem oknu se prikaže priročni meni, v katerem se
nahajajo opcije glede na lokacijo klika – recimo pri kliku na »Solution« dobimo
možnost preverjanja pravilnosti in iskanja napak, izgradnje programa, shranjevanja
programa, itd.

•

Osnovni meni – je sestavljen iz stalnega dela (zgoraj – File, Edit, View -..) in dela, ki si
ga uporabnik sestavi sam. Navadno si pod stalnim menijem nastavimo funkcije oz.
sklope funkcij in orodja, ki jih najpogosteje potrebujemo. Smiselno je, da imamo tam
orodja za preverjanje kode in nalaganje na krmilnik, orodja za razhroščevanje in druge.
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Programsko okno – vsebuje trenutno odprt program. V primeru, da imamo odprtih več
programov, lahko med njimi preklapljamo z zavihki. Ta del je še posebno koristen, ko
testiramo ali primerjamo programe. Hkrati imamo namreč lahko odprtih več grafov in
podprogramov ter med izvajanjem preklapljamo med njimi. Podprograme lahko tudi
med testiranjem odpiramo ali zapiramo.

•

Orodni meni – vsebuje potrebna orodja/elemente za izdelavo programa. Elementi so
organizirani po zavihkih glede na njihove funkcije. Meni se spreminja glede na to, kateri
element v programu imamo izbran.
Meni omogoča, da spodaj izberemo zavihek lastnosti (Properties), kar nam v tem istem
oknu prikaže vse lastnosti izbranega elementa.

•

Error list – prikaže informacije o številu in vrsti napak, opozoril in drugih sporočil
povezanih s programom. Vsaka informacija ima zraven še stolpec z opisom, kjer je
podrobno razloženo za kaj gre. Dvoklik na napako/opozorilo nam v glavnem oknu odpre
podprogram in vrstico kode, v kateri se to nahaja.

Uporabljeno programsko okolje omogoča programiranje v več programskih jezikih. Prav tako
je možna kombinacija le-teh. Verjetno je to ena večjih prednosti tega okolja, saj se določeni
deli programa lažje realizirajo v enem programskem jeziku, drugi spet v drugem. Večja izbira
pomeni tudi širši krog uporabnikov. Na voljo je klasični lestvični diagram, ki je v uporabi že
bolj ali manj od začetka avtomatizacije, pa vse do programske kode strukturiranega teksta, ki
se je bolj razširil s prihodom osebnih računalnikov. Skupno je na voljo kar osem različnih
jezikov oz. načinov programiranja. V nadaljevanju so prikazane slike programov v različnih
programskih jezikih in opis. Posvetili smo se le tistim jezikom, ki smo jih tudi uporabljali.
Sequential Function Chart (SFC): Programski jezik, s katerim ne moremo direktno napisati
programa. Vsebuje le potek programa s posameznimi koraki in pogoji, ki jih določimo kot
prehode med njimi (Slika 4.6). Delamo lahko vejitve, skoke, uporabimo časovnike za prehod,
itd. Primeren je za koračne verige.
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Slika 4.6: Primer programa v SFC
Structured Text (ST): Je visokonivojski programski jezik. Program sestoji iz serije ukazov in
zank (Slika 4.7). Še najbolj spominja na programski jezik C. Glavna razlika med njima so
sintaktična pravila (:= namesto =, <> namesto !=, itd.).

Slika 4.7: Primer programa v ST
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Ladder Logic Diagram (LD): Ta način je dejansko predstavitev relejskih krmilij v
računalniškem svetu. Gre za konkretne elemente krmilnega vezja predstavljene s simboli (Slika
4.8). Še vedno en najpogostejših grafičnih jezikov za programiranje krmilnikov.

Slika 4.8: Primer programa v LD
Programiranje je možno še v drugih programskih jezikih, ki pa jih v okviru te naloge nismo
uporabljali. Opise vseh je možno najti na Beckhoffovi strani, kjer najdemo tudi vodiče za lažje
in hitrejše učenje in programsko opremo. Seznam ostalih jezikov:
• Continuous Function Chart (CFC),
• Continuous Function Chart (CFC) – page oriented,
• Function Block Diagram (FBD),
• Instruction List (IL),
• UM Statechart (SC).
Programsko opremo lahko brezplačno snamemo z Beckhoffove spletne strani. Tudi uporaba je
brezplačna, dokler gre za domačo uporabo. To pa pomeni, da moramo vsakih 7 dni znova
aktivirati licence za programske module (npr. za PLC, komunikacijo, zapisovanje v bazo, itd.).
Če med uporabo pride do reseta, vmes pa je že minilo 7 dni bo program zahteval obnovo licenc
(Slika 4.9).

Slika 4.9: Twincat 3 - obnova licenc
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4.2.2 PLK program
Kot smo že omenili, je uporabljen sistem predhodno služil kot testna naprava za razvoj
regulacijskih algoritmov. Nato smo dodali senzorje, na njega montirali preizkuševališče,
zamenjali krmilnik, itd.
Prva verzija programa z določenimi podprogrami za prikaz odprtozančnega in zaprtozančnega
vodenja, ročnega premikanja bata in nekaterimi drugimi funkcijami je že bila realizirana. To
osnovo smo uporabili in izvedli različne nadgradnje. Ko odpremo obstoječi projekt najprej
pregledamo in določimo čase period posameznim opravilom. Kreiramo lahko poljubno število
opravil, ki jih dodelimo želenim jedrom procesorja. Posamezno jedro lahko izvaja več opravil,
ne more pa se eno opravilo hkrati izvajati na več jedrih. V primeru enojedrnega procesorja
izvaja to jedro operacijski sistem in krmilni del. Naš program je v tej obliki dokaj enostaven in
se hitro izvede, zato ni potrebe po ločenih opravilih za izvajanje Windows okolja in krmilnega
programa (Slika 4.10). Krmilnik vse potrebno izvede v opravilu »PlcTask«. Čas periode smo
nastavili na 0,1 ms, kar pomeni da bo v eni milisekundi desetkrat izvedel rutino zapisano v tem
podprogramu. Zaradi varnosti smo v začetku definirali še posebej opravilo za zajem informacij
iz senzorjev vendar se je to izkazalo za nepotrebno, zato sedaj vse izvedemo v zgoraj
omenjenem opravilu.

Slika 4.10: Krmilni program - določanje opravil jedrom
Podprogram MAIN, ki se vedno izvede v začetku spada pod opravilo »PlcTask«. To opravilo
je definirano k jedru 0, kjer se izvaja tudi operacijski sistem. V tem podprogramu so
implementirane tudi varnostne funkcije (Slika 4.11), ki kličejo ustrezen podprogram. Te se
izvedejo v vsakem primeru, prav tako preračun pozicije (zajame podatke iz senzorja ter jih
pretvori v nam razumljiv zapis). Kateri od ostalih uporabniških podprogramov se bo izvedel,
pa določa stavek CASE oz. SWITCH. Informacijo o vrednosti spremenljivke »command« dobi
iz uporabniškega vmesnika na zaslonu.
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Slika 4.11: Krmilni program – vsebina podprograma MAIN
Zasilni izklop (Emergency_shutdown) je prožen s tipko, obstaja pa tudi možnost, da ga
kliče/proži program. Skratka ta podprogram da signal za premik drsnika v servoventilu na
sredino in izklopi črpalko. Zraven tega pa postavi še vrednost spremenljivke »command« na 0.
Podprogram črpalka (Pump) skrbi za vse ukaze in aktivnosti v zvezi z črpalko. Tu se vrši
vklop/izklop črpalke, nastavljanje tlaka in nastavljanje pretoka. Znotraj podprograma so
definirani še časovniki, ki skrbijo za časovno pravilno nastavitev pretoka (vrednost pretoka je
odvisna od trajanja vklopnega signala) in časovno zakasnjen izklop črpalke.
Kaj se zgodi pri ostalih podprogramih za to nalogo ni bistvenega pomena. Več o tem je na
razpolago v že objavljenih magistrskih nalogah [9][18]. Sedaj se bomo posvetili podprogramu
za regulacijo sile (Force_control), kjer so implementirani algoritmi za regulacijo sile in ostale
pomožne funkcije (Slika 4.12). Zgrajen je kot koračna veriga, kjer si odseki programa sledijo v
določenem zaporedju. Nekaj teh korakov bi lahko tudi združili, vendar so določene funkcije
lažje izvedljive v enem programskem jeziku, druge spet v drugem. Prav tako je preglednost
večja, če je teh korakov več in se v vsakem izvede samo določena operacija.
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Slika 4.12: Krmilni program – vsebina podprograma Force control
•

V prvi funkciji (Parameter_input) se izvede začetna nastavitev vrednosti spremenljivk.
Tukaj nastavimo vrednosti spremenljivk, ki želimo da se nastavijo samo ob prvem
prehodu programa. Naslednjič bo šel program skozi to funkcijo šele takrat, ko se
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spremeni vrednost spremenljivke »command« (na neko drugo vrednost in potem nazaj
na 5 – Force control).
•

V drugi funkciji (Init) incializiramo parametre za sinusni generator in PID regulator,
določimo vir signala za informacijo o sili in štejemo cikle. Kot vir signala vrednosti sile
lahko izbiramo med: razlika tlakov, merilni trakovi, merilna celica. Vsakemu od teh
signalov določimo še faktor pretvorbe, s katerim dobljen signal množimo, da dobimo
silo v N. Štetje ciklov se izvaja z opazovanjem generiranega sinusnega signala. Izvede
se ob vsakem pozitivnem prehodu skozi srednjo vrednost sinusnega signala (navidezna
ničla).

•

V naslednji funkciji (Calculation) se izvedejo preračuni vrednosti. Iz vnesene frekvence
na HMI-ju se izračuna čas periode sinusa, izvede se vklop/izklop členov PID
regulatorja, izračuna se razlika tlakov in na koncu sila.

•

V naslednjih dveh funkcijah se nahajata bloka s PID regulatorjem (Slika 4.13) in
signalnim generatorjem (Slika 4.14). Bloka sta iz knjižnice in sta standardna elementa.
Na vhode in izhode iz blokov definiramo spremenljivke, parametre teh blokov pa bomo
nastavljali na uporabniškem vmesniku na HMI.

Slika 4.13: Krmilni program – PID blok

Slika 4.14: Krmilni program – sinusni generator blok
•

V funkciji Output skaliramo vrednost iz izhoda PID regulatorja na vrednost primerno
za vodenje servoventila. Preden posredujemo vrednost na izhod mora biti izpolnjen še
pogoj, da je sinusni generator aktiven. S tem preprečimo, da bi regulator upravljal z
drsnikom servoventila v primeru, ko sinusni generator ne deluje.
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• V naslednji funkciji (Variables update) poskrbimo za preračun dejanske in želene
vrednosti sile, tlaka in pozicije v format primeren za prikaz na grafu. Prav tako se tu
izvede preračun najmanjših in največjih vrednosti pozicije, sile in tlakov v trenutnem
ciklu. Ko pride novi cikel postavimo spremenljivko in skrajne vrednosti prenesemo v
uporabniški vmesnik (HMI), kjer jih nadalje obdelamo.
•

Zadnja funkcija (Fail control) je izključno varnostnega značaja. V vsakem prehodu
programa pogleda, če je vrednost pozicije bata manjša od 5 mm. To je možno samo v
primeru, ko je prišlo do loma preizkušanca in se je bat premaknil v skrajno notranjo
lego. Takrat uporabniškemu vmesniku sporoči, da je prišlo do loma in ugasne črpalko.

Ko pride krmilnik z izvajanjem do konca zadnje funkcije, se vrne na Init in nadaljuje z
izvajanjem. Na funkcijo Init se vračamo zato, ker nam to omoči spreminjanje parametrov
signalnega generatorja in PID regulatorja tudi med izvajanjem testa, kar se včasih izkaže za
zelo dobrodošlo.
Spremenljivke lahko v splošnem razdelimo v dve skupini:
• lokalne in
• globalne.
Globalne spremenljivke se nahajajo v posebni mapi z imenom GVL (Global Variables List).
Glavna razlika glede na lokalne je v dostopu. Do lokalnih spremenljivk lahko dostopa samo
tisti podprogram v katerem so definirane. Medtem pa lahko do globalnih spremenljivk
dostopajo vsi podprogrami, najpomembnejše pa je to, da lahko te spremenljivke dodelimo
priključkom modulov krmilnika.
To storimo v sklopu I/O, kjer med zavihkom »Devices« sprožimo avtomatsko iskanje strojne
opreme. Če imamo krmilnik priključen in pravilno konfiguriran bo preko povezave EtherCat
Twincat 3 našel in prepoznal krmilnik in priključene module (Slika 4.15).
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Slika 4.15: Krmilni program – povezava EtherCat
Nato z dvoklikom posameznih modulov pridemo do nastavljanja le-teh. Na voljo imamo vse
ustrezno definirane spremenljivke v mapi GVL. To so vse tiste, ki imajo že v definiciji
določeno, da spadajo k nekemu vhodu (»I«) ali izhodu (»O«).
Primer je: »Tlak_vent_P AT %I* : INT;«. Ta izraz pomeni, da je spremenljivka »Tlak_vent_P«
celoštevilskega tipa in bo kasneje povezana z enim od priključkov na vhodnih modulih. Ni pa
nujno da so v GVL vse spremenljivke takšne. Lahko so tudi običajne brez možnosti povezave
na priključke (npr. »Tlak_vent_P_scope: REAL;«).
Ta zadnja spremenljivka pa nas pripelje do zadnje teme, ki jo še obdelamo pri krmilnem
programu – to je grafični prikaz v realnem času. Twincat 3 ima na voljo modul, ki se imenuje
TC3 Scope View. Ta nam omogoča grafični prikaz želenih spremenljivk kot nekakšen
osciloskop. Le-te lahko razdelimo v skupine z različnimi vrednostmi ordinatne osi (Slika 4.16).
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Slika 4.16: Krmilni program – Scope meni
Za pravo uporabno vrednost programa/uporabniškega vmesnika pa poskrbi naslednji dodatek:
TC3 Scope Server. Tega bomo uporabljali za prenos grafa in ukazov za upravljanje tega med
krmilnikom in uporabniškim vmesnikom. Da dobimo v uporabniški vmesnik čim več podatkov
lahko na graf dodamo več spremenljivk, tudi če jih ne želimo prikazati (jim aktiviramo lastnost,
da na grafu niso prikazani). Ko shranimo posnetek in ga izvozimo v .csv formatu bodo tam
prikazane vrednosti vseh spremenljivk dodanih v meniju vidnem na prejšnji sliki.
Ta način smo uporabili tudi pri našem programu. Zaradi boljše preglednosti smo prikazovali
želeno in dejansko silo, zakrili pa smo vrednosti tlakov. Te smo vseeno dobili, ko posnetek
shranimo in jih bomo lahko uporabili za podrobnejšo analizo.

4.3 HMI program
4.3.1 Visual Studio
Twincat 3, ki smo ga opisali prej ponuja vrsto modulov za izgradnjo HMI vmesnika. Vseeno
pa smo se odločili za nadgradnjo obstoječega programa, ki je zgrajen v okolju Visual Studio z
uporabo jezika C#. Glavni razlog za to odločitev je večja svoboda v razvoju. V primeru uporabe
dodatnih modulov je le-teh več. Iz tega sledi kombinacija različnih modulov, povezava med
njimi, itd. V primeru izbranega načina pa izvajamo vse znotraj enega programa. Prav tako lahko
hitro in enostavno implementiramo zapisovanje v podatkovne baze, postavitev spletne strani,
javljanje alarmov preko e-pošte ali SMS sporočila, itd.
Sam videz programa se ne razlikuje veliko od Twincat 3 (kot smo omenili, je Twincat 3 zgrajen
na osnovi Visual Studia). Ob odprtju programa se nam pokažejo standardna podokna, ki pa jih
lahko tudi skrijemo ali zamenjamo s katerimi drugimi. Podobno kot Twincat 3 je tudi tukaj
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možno razhroščevanje, kjer si v programu označimo točke, kjer želimo da se izvajanje zaustavi.
Ko pride izvajanje programa do te točke, si lahko ogledamo vrednosti spremenljivk in nato
nadaljujemo z izvajanjem programa do naslednje točke ali do konca programa [17].

4.3.2 Program
Bistvo uporabniškega vmesnika je, da je čim bolj intuitiven in enostaven. Tega načela so se
poskušali držati tudi pri izdelavi našega programa oz. bolje rečeno podprograma. Osnovo smo
vzeli od predhodnega dela – magistrske naloge [9][18].
Najprej je potrebno zagotoviti povezavo med krmilnim programom in uporabniškim
vmesnikom. Za to poskrbimo z uporabo »Twincat ADS« modula. Ta omogoča povezavo
krmilnega programa z zunanjimi vizualizacijami ali drugimi projekti. To knjižnico dodamo kot
referenco v projekt HMI. Nato izdelamo podprogram, s katerim bomo po ustreznem protokolu
pošiljali ali brali vrednosti spremenljivk iz krmilnega programa. Primer funkcije za
zapis/prenos vrednosti binarne spremenljivke je na Slika 4.17.

Slika 4.17: HMI program – prenos vrednosti binarne spremenljivke
Podobno velja tudi za branje oz. prenos vrednosti iz krmilnega programa v HMI program.
Od tu naprej pa razvijamo le uporabniški vmesnik – HMI. Sam videz oz. grafično zasnovo
izdelamo tako, da iz orodij (Toolbox) na zaslon povlečemo želene elemente vizualizacije.
Uporabimo lahko gumbe, prikazovalnike, grafe, slike, sezname, itd. Ko smo zadovoljni z
videzom vmesnika, sledi še izdelava programa v ozadju. Nekatere osnovne lastnosti lahko
določimo že kar pri vizualnem delu programa, npr. kateri elementi so ob odprtju prikazani,
kateri dogodek naj se izvede ob kliku na določen gumb, naj se slika spremeni, ko gremo z miško
čez, itd. To in še nekatere druge lastnosti elementa izvemo, če kliknemo nanj. V desnem delu
ekrana se nam prikažejo lastnosti tega elementa (Slika 4.18, levo), če pa izberemo zgoraj še
Dogodki (Events) pa lahko aktiviramo še prej omenjene funkcije (Slika 4.18. desno).
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Slika 4.18: HMI program – lastnosti in dogodki elementa vizualizacije »button«
Zdaj se lahko lotimo izdelave programa. V oknu, ki se odpre ob zagonu programa (Slika 4.19)
so gumbi za izbiro želenega podprograma. Ročno vodenje, stopnični odziv, zaprtozančno
vodenje, nastavitve črpalke in vodenje ventila so bil izdelani že prej. Dodali smo podprograme:
regulacija sile, test sile in vpenjanje obdelovanca.
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Slika 4.19: HMI program – začetno okno
Za izdelavo uporabniškega vmesnika preizkuševališča ne potrebujemo prej izdelanih
podprogramov. Izdelali smo svoje, ki imajo vključene tudi funkcije za delo s črpalko. Omeniti
velja še, da je podprogram »Regulacija sile« le prva verzija trenutnega programa, ki se nahaja
za gumbom »Test sile«. Vsi trije izdelani podprogrami (Regulacija sile, Test sile, Vpenjanje
obdelovanca) pa uporabljajo enak podprogram v krmilnem delu. Razlika je torej le v
uporabniškem vmesniku.
Vpenjanje obdelovanca
Ta podprogram je bil izdelan izključno za namen vpenjanja/izpenjanja obdelovanca na
preizkuševališču. Na grafu sta prikazani želena in trenutna pozicija bata.
Ob izbiri tega podprograma se odpre uporabniški vmesnik (Slika 4.20). Ta vsebuje le nekaj
osnovni elementov:
• graf,
• besedilno okno za vpis želene pozicije,
• besedilno okno za prikaz trenutne pozicije,
• drsnik za izbiro želene pozicije,
• gumbe za:
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o premik v želeno pozicijo,
o zaustavitev črpalke in drugih enot,
o shranjevanje vsebine grafa,
o izhod iz podprograma.

Slika 4.20: HMI program – vpenjanje obdelovanca
Ob kliku na tipko »POJDI« se preveri vrednost vpisane pozicije v besedilnem oknu. Če je
vrednost znotraj predpisanih meja hoda bata, se ta vrednost prenese v krmilni program. Ta gumb
povzroči še izvajanje funkcije, ki poskrbi za vpis pravilnih parametrov v krmilni program
(nastavi parametre PID regulatorja, vklopi črpalko, nastavi ustrezen tlak, vpiše pravilno
vrednost spremenljivke »Command« ...).
Zatem se bat premakne v želeno pozicijo. Hkrati se na trenutno pozicijo posodobita še drsnik
in okno namenjeno prikazu trenutne pozicije. V tem trenutku imamo hidravlični sistem
aktiviran, zato lahko pozicijo nadalje prilagajamo s premikanjem drsnika ali vpisom nove
vrednosti brez potrebe po vnovičnem kliku gumba »POJDI«.
Ko smo z želeno pozicijo zadovoljni in se bomo lotili vpenjanja obdelovanca kliknemo na gumb
»USTAVI«. Ta bo izklopil hidravlični podsistem in tako zagotovil varno delo.
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Test sile
Za uporabniški vmesnik preizkuševališča na začetnem oknu izberemo podprogram »TEST
SILE«. Namen podprograma je avtomatizacija preizkuševališča. Podprogram je sestavljen iz
podobnih elementov kot prejšnji, le da je teh več. Omogoča tudi več funkcij, kot so recimo:
shranjevanje grafa, podatki testa v realnem času, želena nastavitev tlaka, itd.
Čeprav izgleda vmesnik zelo kompleksen (več slik je v naslednjem poglavju z rezultati) z veliko
različnimi možnostmi, je vpisovanje parametrov dokaj enostavno. Pri vnosu je potrebna tudi
pozornost, saj testa ne bo možno začeti brez potrditve vseh skupin parametrov. Le-te pa so:
•

Črpalka – vklopimo ali izklopimo črpalko. Nastavimo lahko tudi tlak. Sprememba
vrednosti tlaka je možna tudi med testom.

•

Izbira vira signala – izberemo vrednost katerega senzorja naj upošteva krmilni program.
Zraven je še okvirček, kjer vpišemo vrednost pretvorbe. Pri tlaku je ta vrednost že
vpisana (glede na trenutni program), v primeru korekcij jo lahko tudi spremenimo. Silo
izračunamo kot zmnožek med razliko tlakov in pretvorbo.

•

Parametri regulatorja – vpišemo želene vrednosti parametrov regulatorja. Integralni in
diferencialni del lahko vklopimo ali izklopimo. Tudi tukaj so že vpisane priporočene
vrednosti.

•

Parametri proge – vpišemo osnovne parametre testa. Tukaj določimo dolžino testa (s
številom ciklov), dolžino periode (s frekvenco), srednjo vrednost sile (sila) in
amplitudo. Ostale podatke, kot je npr. oblika signala iz signalnega generatorja (sinus)
pa so že vnaprej izbrane in jih tukaj ni možno spreminjati. Glede na to, da bomo
preizkušance testirali samo na nateg, program ne bo sprejel pozitivne vrednosti
parametra »Sila« in pozitivne vrednosti seštevka parametrov »Sila« in »Amplituda«. Ob
pritisku na gumb »POTRDI« bo javil napako. Zraven izpiše tudi kaj je narobe (Slika
4.21).

Slika 4.21: HMI program – napaka ob napačnem vnosu parametrov
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Podatki testa – sprotno med testom izpisuje vse podatke testa. Shrani čas začetka testa,
iz vnesenega števila ciklov izračuna dolžino testa, iz trenutnega cikla trajanje testa in iz
preostanka ciklov čas do zaključka testa. Test lahko vmes ustavimo (gumb »PAVZA«)
in nato nadaljujemo (gumb »NADALJUJ«). Ko test zaustavimo, se tudi naraščanje
ciklov zaustavi, zato vsi ti podatki obstanejo.

Ko vse te skupine parametrov potrdimo lahko začnemo test s klikom na »ZAČNI TEST«. Gumb
»STOP« je namenjen prisilni zaustavitvi testa. S tem se zaključijo možnosti za vnos vrednosti.
Drugi del uporabniškega vmesnika predstavljajo elementi, ki omogočajo pregled nad testom
med samim izvajanjem. Tako imamo na voljo še:
Graf – izrisuje želeno in dejansko vrednost sile. V ozadju grafa se skriva še nekaj drugih
vrednosti, ki pa niso prikazane (tlak pri črpalki, tlak v obeh komorah ventila in pozicija batnice).
Za razliko od podprograma »Vpenjanje obdelovanca« imamo tukaj možnost graf tudi podrobno
pregledati. Prikazovanje na grafu aktiviramo s pritiskom na gumb »START«. Prikazovanje v
realnem času lahko kadarkoli zaustavimo z gumbom »STOP«. Takrat s klikom na »CURSOR«
aktiviramo dva kazalca, ki ju lahko premikamo in sproti opazujemo vrednosti v tabeli.
Desno zgoraj imamo še eno skupino z imenom »Podatki testa«. Ta ne omogoča interakcije,
ampak samo prikazuje podatke, ki jih računa krmilni program (najnižje in najvišje vrednosti
pozicije, sile in tlaka v vsakem ciklu).
V ozadju ta program skrbi še za kar nekaj funkcij, nekaj pa jih bo zaradi uporabnosti dograjenih
v prihodnosti. Dve funkciji, ki jih velja omeniti prikažeta sporočilo za:
•

Končanje testa ob doseženem številu nastavljenih ciklov – število ciklov je najlažje
spremljati kar v uporabniškem programu. Ta nato javi krmilnemu programu, da je cilj
dosežen in izklopi aktuatorje. Na ekranu se izpiše tudi sporočilo, da je naprava uspešno
dosegla nastavljeno število ciklov. To je zelo praktično v primeru, ko nismo zraven med
izvajanjem testa. Brez tega sporočila ne bi takoj vedeli, če je prišlo do kakšne napake
ali se je test izvedel do konca.

•

Končanje testa ob lomu preizkušanca – informacijo da je prišlo do loma dobi iz
krmilnega programa. Nato poskrbi za varno zaustavitev in prikaz, da je prišlo do loma
preizkušanca.
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REZULTATI

5.1 Merilni sistem 1
Prvi poskus meritve sile smo izvedli na prvem merilnem sistemu (Slika 3.6) oziroma
preizkuševališču na tri načine:
• merilna enota z merilnimi trakovi (Slika 3.5),
• merilna celica (Slika 3.9),
• tlačna razlika.
Za meritev, ki bo čim bolj neodvisna od zunanjih dejavnikov ali izmerjenih vrednosti, smo
pozicijo servoventila v kratkih korakih povečevali od sredinske izhodiščne lege do ene skrajne
točke, nato do druge skrajne točke in nazaj v sredinsko lego. Tako smo dosegli najprej tlačno
obremenitev in razbremenitev ter natezno obremenitev in razbremenitev. Graf smo na način
omenjen v prejšnjih poglavjih shranili in podatke obdelali. Shranjene podatke odpremo v
programu Excel in izbrišemo nepomembne vrstice in stolpce. Že obdelani podatki so prikazani
na Slika 5.1

Slika 5.1: Oblika shranjenih podatkov pri meritvi sile
Te podatke je potrebno še nadalje obdelati. Izločimo tlak črpalke, ki ne vpliva na meritev sile
(shranili smo ga le za primerjavo med tlakom takoj iz črpalke in tlakom pred ventilom). Nato
odštejemo še tlak na priključkoma ventila B in A. Tako dobimo razliko tlakov, ki je sorazmerna
s silo.
Dobljeni rezultati (Slika 5.2) so po obliki zelo podobni. Vmesni preskok (približno na polovici
grafa) je posledica premajhne togosti prvotne izvedbe kotnika v katerega je vpeta merilna enota
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1. Pozitivno je presenetila predvsem merilna enota 1. Glede na to, da to ni industrijska izvedba
(kot merilna celica) ima vseeno zelo dobro natančnost. Ta test je hkrati služil tudi za kalibracijo
merilne enote 1 in tlačne razlike v primerjavi z industrijsko merilno celico. Ugotovljeno je bilo,
da lahko industrijsko celico za naše potrebe vsaj za fazo testiranja nadomestimo tudi z merilno
enoto ali kar s tlačno razliko.

Slika 5.2: Rezultati meritve sile (oranžna – merilna enota 1, modra – merilna celica in siva –
tlačna razlika)
Dobljene podatke smo uporabili za preizkus prve aplikacije za regulacijo sile. Prikazali bomo
samo odziv (Slika 5.3), ki pa je zaradi uporabljene časovne konstante opravila »stopničast«. To
smo v naslednjih testiranjih ustrezno prilagodili. Z zeleno barvo je prikazana želena sila, z
vijolično pa dejanska. Zamik med njima je posledica fizikalnih omejitev sistema, odstopanje v
vrednosti sile pa posledica regulatorja. To je možno odpraviti s spremembo parametrov.
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Slika 5.3: Regulacija sile na merilnem sistemu 1 z uporabo merilne enote 1

5.2 Merilni sistem 2
Za merilni sistem 2 (Slika 3.7) je bila izdelana merilna enota 2 (Slika 3.8). Ker takrat nismo
imeli nameščene merilne celice, smo kalibracijo enote izvedli preko tlaka (korelacija med
tlakom in dejansko silo je znana iz prejšnjega poskusa). V osnovi je enota delovala pravilno –
dokaj linearno naraščanje izhoda iz enote v primerjavi s tlakom (Slika 5.4). Je pa uporaba
informacij iz senzorja le pogojno uporabna zaradi zelo omejenega obsega. Vrednost izhoda iz
enote 2 se namreč pri tlaku 0 bar in tlaku 210 bar razlikuje le za 180 kvantov (pri enoti 1 je bila
ta razlika skoraj 800 kvantov).

Slika 5.4: Kalibracija merilne enote 2
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To je bil glavni razlog za prehod na meritev sile preko tlačne razlike. Kasneje bomo tukaj
vključili še merilno celico in predelano merilno enoto 2, in sicer zaradi prikaza različnih
načinov merjenja sile.
V aplikaciji vklopimo črpalko, nastavimo tlak, izberemo vrsto signala, nastavimo parametre
PID regulatorja (na podlagi praktičnih izkušenj iz testiranj) in parametre proge. Nato kliknemo
na »START«. Obenem vključimo še graf (gumb »START« v skupini Scope). Po približno dveh
sekundah se najprej aktivira delovanje signalnega generatorja (Slika 5.5) – rdeča, ki predstavlja
želeno silo. Dejanska vrednost sile je na grafu predstavljena z zeleno. Po 2,5 sekundah po
generatorju se aktivira še izhod iz regulatorja PID. Ta zamik smo nastavili zato, da bo izhod iz
regulatorja pri aktivaciji imel vedno negativno vrednost. To je potrebno zaradi načina izdelave
čeljusti, ki držijo preizkušanec – te ne smejo biti obremenjene na tlak. Podnihaj v negativni
smeri po približno 5 sekundah nima vpliva na rezultat meritev, saj traja le 1 sekundo,
preizkuševališče pa bo naredilo milijon ali več ciklov.

Slika 5.5: Regulacija sile pri 10 Hz - začetek
Ko se regulacija stabilizira (Slika 5.6) dejanska sila dobro sledi željeni. Oblika dejanske sile
malenkost odstopa od sinusa, prav tako je manjši fazni zamik. Nič od tega pa ne vpliva na
rezultate preizkuševališča, saj je vedno zadoščeno osnovnim pogojem – ujema se število ciklov,
velikost obremenitve, frekvenca, itd.
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Slika 5.6: Regulacija sile pri 10 Hz
Na sliki 5.7 je prikazan izpis ob koncu preizkusa. Uporabniški vmesnik takrat javi, da je bilo
doseženo število ciklov. Ob tem si lahko ogledamo še podatke o testu, ki v tej fazi še ostanejo
vidni. Če bi med testom prišlo do kakšne napake ali loma preizkušanca bi na tem mestu namesto
uspešno doseženega števila ciklov videli kratko poročilo o napaki.
Ko potrdimo sporočilo, lahko spremenimo vnosne podatke in ponovno sprožimo test. Takrat se
bodo podatki o prejšnjem testu izbrisali in celoten postopek se bo začel znova. Ko bo
implementiran še zapis v podatkovno bazo, bo zaradi lažje sledljivosti ustvarjena nova datoteka
za vsak začetek testa.

Slika 5.7: Regulacija sile pri 10 Hz – konec
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Ogledamo si lahko še poskus pri spremembi sile s frekvenco 1 Hz (Slika 5.8). Parametre
regulatorja (člen Kp) smo tukaj malo prilagodili, da sila boljše sledi želeni vrednosti. To
spremembo parametrov bo potrebno v nadaljevanju avtomatizirati, ali dodati kakšno drugo
logiko (mogoče celo umetno inteligenco) za določanje parametrov regulatorja glede na
parametre proge.
Vrednosti na grafu se zelo dobro ujemata. Ker je posnetek med izvajanjem preizkusa, si lahko
na tem mestu ogledamo obe skupini Podatki testa. V skupini na vrhu vmesnika vidimo, da je v
trenutnem ciklu razlika med položajema pri največji in najmanjši sili približno 0,15 mm,
natezna sila med 2500 N in 12225 N in tlak pred ventilom med 141 in 143 bar. Razlika v
položaju se bo v času trajanja testa praviloma povečevala ali ostala na enaki vrednosti (pri
materialih z visoko dinamično trdnostjo, nizkem številu ciklov ali nizki sili).
V spodnji skupini podatki testa je viden izračun preostanka ciklov, čas že izvedenega testa in
pa predviden čas do zaključka testa (če ga vmes ne zaustavimo).

Slika 5.8: Regulacija sile pri 1 Hz
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SKLEP

Vsebina magistrskega dela opisuje zgradbo elektro-hidravličnega preizkuševališča, principe
merjenja sile in uporabo le teh za avtomatizacijo preizkuševališča. Delo deloma izhaja iz
predhodnih del, zato so nekateri sklopi opisani le toliko, kot je nujno potrebno za razumevanje
celotnega delovanja. Drugi sklopi, ki pa so plod lastnih raziskav in dela pa so opisani in
prikazani podrobneje. Delo se osredotoča predvsem na merjenje sile z več različnimi postopki
in metodami ter na programski del preizkuševališča. Predstavljen je celoten princip vezave in
preračuna za vse tri možnosti merjenja sile, ki smo se jih tekom izdelave in testiranja
posluževali. Avtomatizacija preizkuševališča je bila izdelana v programu Twincat 3,
vizualizacija pa v programu Visual studio v jeziku C#. Krmilni program preko krmilnika
Beckhoff CX5140 skrbi za varnost, vklop/izklop aktuatorjev, zajemanje vrednosti iz senzorjev,
itd. Uporabniški vmesnik pa uporabniku zagotovi dovolj svobode pri vnosu parametrov in
preglednost pri opazovanju pomembnih vrednosti med samim testom.
Vse komponente preizkuševališča so testirane in delujejo brezhibno, kar je glavni cilj
magistrskega dela. V času izdelave tega dela merilna celica še ni bila nameščena, predvsem
zaradi vidika varnosti – mehanski del preizkuševališča še ni popolnoma dodelan in prihaja
občasno tudi do upogibnih obremenitev. Ko se to odpravi se celica montira, v programu pa se
le izbere merilno celico kot vir signala. Takrat bo potrebno še ta del programa testirati.
V nadaljevanju raziskav bi se bilo smiselno osredotočiti predvsem na boljšo uporabniško
izkušnjo. Cilj je implementacija zapisa podatkov v podatkovno bazo, do katere lahko
dostopamo tudi oddaljeno. Ker bodo nekateri testi trajali tudi več dni, bi radi dodali še
obveščanje o koncu testa ali napaki, ki se je zgodila. Smiselno je obveščanje preko sms-a ali emaila za čim večjo odzivnost, če gre kaj narobe.
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