Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe

(23) nr 1, 2008

Sebastian CHWIEDORUK

INTERFEJS CZŁOWIEK – MASZYNA Z MAGISTRALĄ CAN
Streszczenie: W artykule przedstawiono przykładowe rozwiązania interfejsów człowiek-maszyna
(Human Machine Interface, HMI), a w szczególności pulpitów sterowania do maszyn mobilnych,
projektowanych i produkowanych w OBRUM sp. z o.o.. Opisano modułową budowę pulpitów i tablic
sterowania składających się z niezależnych elementów sieci CAN oraz metody bezpiecznego podłączenia ich do
magistrali. Ponadto przedstawiono budowę i funkcje opracowanego w OBRUM uniwersalnego interfejsu
klawiatury.
Słowa kluczowe: CAN, interfejs człowiek – maszyna, Human Machine Interface, HMI, OBRUM,
pulpit sterujący, tablica sterująca.

1. WSTĘP
W systemach sterowania, gdzie operator ma wpływ na działanie maszyny, musi
występować element umożliwiający komunikację operator - maszyna (sterownik). Elementy
interakcji można podzielić na układy wejściowe – umożliwiające użytkownikowi ingerencję
w system oraz układy wyjściowe – wskazują stan maszyny, oraz reakcje na działania
użytkownika.
Określenie interfejs człowiek - maszyna (ang. Human Machine Interface – HMI)
obejmuje szeroki zakres urządzeń od pojedynczych przycisków, klawiatur, po złożone
wyświetlacze programowalne i pulpity sterujące. Do podstawowych elementów mogących
wchodzić w skład takich urządzeń można zaliczyć przyciski różnego typu, klawiatury,
dżojstiki, wyświetlacze, moduły dźwiękowe, modemy bezprzewodowe itp.
Tworząc systemy sterowania z komunikacją opartą o sieć CAN, naturalnym staje się
stosowanie tej sieci do jak największej ilości elementów w niej pracujących, włączając w to
pulpity operatorskie, wyświetlacze itp. Producenci elementów do systemów wychodzą na
przeciw temu zapotrzebowaniu oferując szereg gotowych rozwiązań, mogących stanowić
elementy interfejsu człowiek – maszyna, jak i w pełni samodzielną część systemu.
Dla urządzeń HMI nie ma konkretnego profilu publikowanego przez CAN In
Automation (CiA). Proste interfejsy mogą być traktowane jako ogólne moduły I/O, podczas
gdy bardziej złożone interfejsy zazwyczaj są urządzeniami programowalnymi (PLC). Można
również, opierając się na podstawowych specyfikacjach CAN zbudować własny protokół
komunikacji zarówno w oparciu o CANopen, jak i LLI (Lower Layer Interface).
2. STRUKTURA SIECI Z ELEMENTEM INTERFEJSU CZŁOWIEK-MASZYNA
W wielu przypadkach zastosowanie transmisji bezprzewodowej do niezawodnego
sterowania maszyną jest skomplikowanym problemem. W przypadku pojazdów wojskowych
należy szczególnie uwzględniać wpływ bezprzewodowego sterowania na urządzenia
elektroniczne pojazdu, systemy łączności oraz odporność na zakłócenia. W Ośrodku
Badawczo-Rozwojowym Urządzeń Mechanicznych sp. z o.o. większość rozwiązań pulpitów
do sterowania częściami ruchomymi maszyn (np. żurawi, wysięgników, układaczy mostów)
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jest podłączana do układu przewodem o długości od kilku do kilkudziesięciu metrów.
Długość przewodów musi być taka, żeby zapewnić bezpieczeństwo i dobrą widoczność
operatorowi.
Pulpit wynośny, połączony przewodem z systemem CAN na pojeździe, jest narażony
na uszkodzenie tegoż przewodu, co w skrajnym przypadku może powodować zaburzenie
pracy całej sieci. Jest to szczególnie niebezpieczne jeśli przewód zewnętrzny jest podłączany
bezpośrednio do głównej magistrali CAN. Z tych powodów celowe jest odizolowane tej
części magistrali. Możliwe jest to przez zastosowanie układów oddzielających elektrycznie
czyli urządzeń typu repeater lub w bardziej złożonych przypadkach typu most (ang. Bridge).
Repeater stanowi oddzielenie elektryczne, a nie logiczne. W związku z tym, z punktu
widzenia programowego, wstawienie elementu takiego typu nie ma znaczenia. Z punktu
widzenia elektrycznego wypięcie części oddzielonej elementem typu repeater nie zmienia
struktury sieci jako magistrali. W podobny sposób można uniknąć ingerencji w magistralę od
strony złącza diagnostycznego, jeżeli takie jest przewidziane w aplikacji. Przykład takiego
podłączenia przedstawiono na rys.1. b).

Rys.1. Podłączenia interfejsu człowiek – maszyna z pojedynczą siecią CAN:
a) podłączenie bezpośrednie b) podłączenie poprzez repeater
c) podłączenie drogą radiową

Podobną strukturę można uzyskać stosując transmisję radiową (rys.1.c). W tym
przypadku ograniczenia, co do sposobu i ilości przesyłanych danych mogą występować po
stronie transmisyjnej.
Współczesne sterowniki czy też wyświetlacze, wspierające technologie CAN
wyposażone są w dwa lub więcej niezależnych interfejsów CAN. Dlatego możliwe jest
podzielenie całej struktury sieci na podsieci, w tym na przykład jedną do obsługi HMI.
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Rysunek 2 przedstawia możliwe podłączenia w przypadku dwóch sieci w systemie. Przykład
a) pokazuje klasyczną sytuację, w której sterownik obsługuje dwie sieci CAN - jedną główną
sieć sterowania i drugą sieć komunikacji z HMI. Jeżeli jest to uzasadnione technicznie,
interfejs człowiek - maszyna może również monitorować bezpośrednio stan magistrali
sterowania i niezależnie wymieniać dane poprzez drugą magistralę. Taką sytuację przedstawia
przypadek b) rysunku 2.
Nowoczesne panele operatorskie czy też wyświetlacze mogą w wielu przypadkach
spełniać również rolę sterownika w systemie. Jedną z możliwych struktur w takim
rozwiązaniu pokazuje przypadek c) rysunku 2. Sterowanie systemu może być realizowane
poprzez rozproszone układy wejścia wyjścia (I/O), połączone z jednostką sterującą magistralą
CAN.

Rys.2. Podłączenia interfejsu człowiek – maszyna dla struktury z większą liczbą sieci
CAN: a) podłączenie HMI odrębną siecią b) podłączenie HMI odrębną siecią z
nadzorem sieci głównej c) HMI pełni rolę PLC i obsługuje dwie sieci CAN

3. PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA
W Ośrodku Badawczo - Rozwojowym OBRUM, od wielu lat stosuje się układy
sterowania, w których komunikacja pomiędzy elementami systemu bazuje na magistrali
CAN. Są to głównie układy sterowania pojazdów specjalnych, w których zapewnienie
bezpieczeństwa i niezawodności działania jest bardzo istotne. Sterowanie tego typu maszyn
opiera się głównie na hydraulice siłowej, często realizującej złożone sekwencje ruchów.
Kontrola stanu pracy maszyny oraz parametry pracy układu hydraulicznego, np.
położenia kątowe ciśnienia, przepływy, temperatury, są niezbędne dla działania samego
algorytmu sterowania, ale również muszą być dostępne operatorowi, który może wykonywać
pewne czynności sterowania manualnie. W przypadku sekwencji wykonywanych
automatycznie przez sterownik maszyny, operator również powinien mieć możliwość kontroli
stanu pracy. Z tych powodów w OBRUM sp. z o.o. kładzie się duży nacisk na stworzenie
odpowiedniej jakości i funkcjonalności tablic i pulpitów sterowania. W większości rozwiązań
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są to projekty dedykowane do poszczególnych wyrobów. Produkcja małoseryjna powoduje,
że bardzo uzasadnione ekonomicznie jest stosowanie modułowej budowy tablic i pulpitów,
programowanych, konfigurowanych i modyfikowanych pod konkretne rozwiązania.
Połączenie elementów tablicy magistralą CAN daje ogromne możliwości konfiguracyjne i
rozwojowe tych konstrukcji. Rysunek 3 przedstawia przykładowe rozwiązania interfejsów
człowiek – maszyna konstrukcji OBRUM sp. z o.o.

Rys. 3. Przykłady urządzeń sterujących produkcji OBRUM sp. z o.o.:
a) pulpit sterowania b) tablica sterowania

W najnowszych konstrukcjach tablic sterowania wykonywanych w OBRUM
zastosowano graficzne wyświetlacze do zastosowań mobilnych firmy Inter Control. W
zależności od potrzeb stosowane są wyświetlacze: czarno-biały - DigsyCGM lub kolorowy DigsyCMV. Są one programowane zgodnie z normą IEC 1131-3 (aktualny polski
odpowiednik tej normy to PN-EN 61131-3:2004). Wyświetlacze wyposażone są w dwa
interfejsy CAN i jeden RS232. W przykładowej tablicy sterowania jedna magistrala CAN
obsługuje komunikację ze sterownikiem głównym maszyny. Drugą magistralę CAN użyto do
obsługi przez wyświetlacz pozostałych elementów tablicy tj., modułu z interfejsem CAN
obsługującym przyciski (projektu OBRUM sp. z o.o.).
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Rys. 4. Schemat blokowy wyświetlacza DigsyCMV
Wyświetlacz w wersji kolorowej pozwala dodatkowo na obsługę do czterech kamer.
Informacje mogą być wyświetlane jako bargrafy, wskaźniki, ikony przez co mogą być
całkowicie niezależne językowo. W razie potrzeby może być również tworzone
wielojęzyczne menu. Rysunek 5 przedstawia przykładowe ekrany pokazujące możliwości
wyświetlaczy.

Rys. 5. Przykłady ekranów z wyświetlacza graficznego
W celu podłączenia odpowiedniej liczby przycisków do magistrali CAN opracowano
w OBRUM konfigurowalny interfejs klawiatury z protokołem CANopen. Umożliwia on
bezpośrednie podłączenie do 20 przycisków oraz sterowanie poprzez CAN dla każdego z
przycisków indykatora i podświetlenia LED. Wejścia przycisków zbudowane są na
specjalizowanych układach scalonych do podłączania elementów stykowych w środowisku z
dużym poziomem zakłóceń. Dodatkowo płytkę wyposażono w wejście dla przycisku
awaryjnego. Prędkość i numer ID ustawiane są przełącznikami na powierzchni płytki
drukowanej. Interfejs klawiatury jest przeznaczony do zabudowy wewnątrz pulpitu i może
być zasilana napięciem 9-36V (czyli bezpośrednio napięciem pokładowym pojazdu).
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Rys. 6. Widok płytki drukowanej interfejsu klawiatury
Tryb pracy przycisków, podświetleń i indykatorów ustawiany jest poprzez plik EDS.
Przyciski mogą działać w trybie on/off, czyli przełączać swój stan po każdym przyciśnięciu,
lub jako przyciski mono stabilne. Wówczas informacja o przyciśnięciu jest transmitowana
tylko raz w PDO. Tryby pracy interfejsu ustawiane są poprzez rejestry:
- Keys Mode (indeks 0x3004):
0 – przycisk mono stabilny (naciśnięty transmituje jedynkę na danej pozycji);
1 – przycisk bistabilny (po naciśnięciu przełącza dany bit na wartość przeciwną on/off);
- Indicators Mode (indeks 0x3005):
0 – indykator zapalany jest na podstawie danych przychodzących przez PDO 200+ID
(indykator zapalany jedynką na danej pozycji);
1 – indykator powtarza stan przycisku; jeśli przycisk ma wartość 1 na danej pozycji to
odpowiedni indykator świeci.
Informacje o stanie przycisków są transmitowane poprzez TxPDO1 (180+ID). Przyciśnięcie
ustawia jedynkę na odpowiedniej pozycji w polu danych PDO. Sterowanie indykatorami
odbywa się poprzez odbierane RxPDO1 (200+ID). Jedynka na danej pozycji w trybie
Indicators Mode = 0 oznacza zapalenie indykatora. Zapalanie podświetleń przycisków
sterowane jest RxPDO2 (300+ID). Podobnie jak w przypadku indykatorów – jedynka oznacza
zapalenie diody podświetlającej.
Rysunek 7 przedstawia schemat komunikacji w przykładowym systemie sterowania.
Wyświetlacz poprzez jedną magistralę CAN obsługuje klawiaturę, retransmitując dane o
stanie przycisków wyświetlacza i klawiatury do sterownika głównego poprzez drugą
magistralę CAN. Sterownik transmituje zestaw sformatowanych danych do wyświetlenia oraz
sterowania podświetleniami i indykatorami klawiatury. W wyświetlaczu zaprogramowana jest
lista awarii i ostrzeżeń, wyświetlanych na osobnym ekranie. Lista awarii jest transmitowana
poprzez odrębne PDO ze sterownika i kodowane przez ustawienie odpowiedniego bitu w polu
danych.
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Rys. 7. Schemat komunikacji w systemie sterowania platformy

4. PODSUMOWANIE
Przytoczone w punkcie drugim rozważania na temat możliwych struktur sieci
oczywiście nie wyczerpują tematu. Elastyczność sieci CAN z punktu widzenia możliwych
implementacji i liczba dostępnych urządzeń daje projektantom ogromne możliwości
tworzenia systemów. Przy zachowaniu pewnych zasad projektowania sieci otrzymuje się
niezawodną konstrukcję, o bardzo dobrej wydajności i dającą wymierne korzyści
ekonomiczne. Protokół CANopen daje projektantom narzędzia do tworzenia uniwersalnych
rozwiązań z możliwością łatwej konfiguracji parametrów i trybu pracy poprzez rejestry
słownika obiektów (ang. Object Dictionary). Stosowanie magistrali CAN w konstrukcji nie
tylko całego systemu, ale również elementów tego systemu, pozwala skrócić czas
projektowania i sprzyja uniwersalności rozwiązań.
Przyszłe konstrukcje wynośnych pulpitów sterowania w OBRUM sp. z o.o.
prawdopodobnie będą składały się wyłącznie z elementów z interfejsem CAN, np. modułu
obsługi przycisków i indykatorów, modułu obsługi dżojstików, modułu dźwiękowego, układu
rejestracji itd. połączonych w jedną sieć.
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HUMAN MACHINE INTERFACE WITH CAN BUS
Abstract: Article describes some examples of Human Machine Interfaces, especially consoles for
mobile vehicles developed and made in OBRUM. Modular structure of the console based on independent CAN
nodes and methods for safety connection to bus was described. Additionally article presents construction and
functions of the Universal Keyboard Interface developed in OBRUM .

Recenzent: dr hab. inż. Gabriel KOST

8

