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1. Увод

Предмет овог дипломског рада је примена модерних техника и савремених приступа у
развоју једног мехатроничког система. Радни задатак је пројектовање лабораторијског
модела хеликоптера, израда прототипа и испитивање статичких и динамичких
карактеристика развијеног прототипа.

1.1 Увод у мехатронику

У свету инжењерства, па чак ни у једној области попут машинског инжењерства,  не
постоји једна јединствена наука која у потпуности дефинише све активности и делатности
већ је инжењерство комбинација различитих наука и технологија. Адекватна комбинација
свих ових наука је кључ успеха у градњи савремених производа. Производ који се ствара
треба да „покупи“  по мало од сваке науке и да све то споји у јединствену целину.  У
досадашњој пракси примењивани су различити принципи који су помагали достизању тог
циља, а у новије време настају нови прилази који више респектују интеграцију
интердисциплинарних и мултидисциплинарних знања. Савремени производи све више имају
карактер мехатроничких система што подразумева компактну интеграцију машинства,
електронике и информационо-комуникационих технологија.

Развој технике и градња све комплекснијих и компактнијих производа и система су
допринели новом интердисциплинарном прилазу у инжењереству који је сада већ
препознатљив као „мехатроника“. Системи мехатронике су опште препознатљиви и
карактеристични по компактној интеграцији:

- машинских подсистема,
- електричних подсистема,
- рачунарских подсистема базираних на информационо-комуникационим технологијама.

У смислу интегралног и оптималног коришћења машинских елемената, елемената
енергетске електронике, сензора и актуатора, рачунарске технике која имплементира
аутоматску обраду и пренос дигиталних информација, надзор, дијагностику и управљање,
мехатроника комбинује најбоље аспекте хардвера и софтвера дајући оптималан учинак
интегрисаног система. На тај начин, добијају се решења која унапређују функционалност и
свеукупне карактеристике машина и тзв. мехатроничких производа.

Класични приступ развоја производа често не види у довољној мери целину која треба
да буде крајњи резултат пројектовања. Непознавање системских аспеката машине или
производа, односно, познавање само појединих аспеката функционисања машине, је значајан
хендикеп за пројектанта, па чак и у условима рада унутар пројектантског тима. Интегралан
приступ развоју производа је од значаја да би се у оквиру датих професионалности могли
предвидети сви аспекти који треба да утичу на пројектовање подсистема од значаја. То значи
да се од инжењера који се напр. бави машинском конструкцијом мехатроничког система
очекује да разуме функционисање производа у целости и све фазе његовог развоја. Отуда, с
обзиром на техничку реалност садашњице и природу производа у које се интегришу
најразличитији машински елементи, мехатронику многи аутори виде као машинство 21 века.
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1.2 Примери мехатроничких система

Примери предности производа мехатронике могу се видети и у индустријским
постројењима, јавном животу и у личној примени.

Електрична писаћа машина је у тренутку када је била направљена и први пут пуштена
на тржиште била најпожељнија канцеларијска алатка. Међутим, појавом електричних
штампача ефикасност рада је порасла и писаће машине су заувек нестале.

Механичка педала гаса на аутомобилу је такође доживела велике промене.
Нелинеарност управљања и релативно заморно коришћење ове педале довело је до
унапређивања овог система увођењем електронске нелинеарне контроле давања гаса.

Што се тиче индустријске примене, добар је и пример некада много коришћен систем
транспорта заснован на систему шинских возила. Такав систем је био врло ефикасан али је
такође био и скуп за инсталацију, крут за било какву врсту измене и прилагођавања, а
понекад и врло опасан. Такав систем је врло ефикасно замењен увођењем транспортних
возила са аутоматским навођењем. Ова возила могу бити програмирана за разне врсте
послова тако да се по завршеној служби на једном послу врло лако могу прилагодити
другом. А напоменимо и да могу бити програмирана за много осетљивије и „педантније“
послове. То их, у односу на стара шинска возила, чини много прецизнијим и безбеднијим.

Генерално, сваки производ где долази од компактне интеграције машинства,
електротехнике и ИЦТ технологија јесте мехатронички производ (мобилни телефон, робот,
ЦД драјв...).
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1.3 Принципи пројектовања мехатроничких система

Мехатроничко пројектовање је процес симултаног (конкурентног) пројектовања
различитих сфера радног задатка. Овај начин пројектовања је итеративни поступак код кога
се очекује да се прво направи неки иницијлни дизајн или пројекат, који се онда развија
исправљањем грешака које су направљене.

За разлику од класичног приступа (где се развијају „независне“ целине фазно, некада
и са претпоставком да ће „наредни корак вероватно неутралисати све евентуалне недостатке
претходног“) сви аспекти производа се паралелно развијају. То значи да се не чека да се
заврши са развојом механичких елемената да би се приступило изради елекронских склопова
и осталих делова. Када се све развија симултано онда производ добија на компактности и
једноставности. Ово преклапање и интеграција различитих научних дисциплина је типична
особина мехатроничких система.

Приликом пројектовања мехатроничког система постоји одређена процедура коју
треба пропратити. То је процес од тринаест основних корака:

1. Технички захтеви,

2. Израда спецификације,

3. Пројекат целокупног система,

4. Моделирање и симулација,

5. Пројектовање компоненти,

6. Прототипови,

7. Мехатроничке компоненте,

8. Тестирање компоненти,

9. Системска интеграција (хардверска),

10. Системска интеграција (софтверска),

11. Тестирање система у лабораторији,

12. Тестирање система на терену,

13. Производња.

Зависно од система који се развија интензитет сваке од ових фаза ће се разликовати.
Некада већина мехатроничких елемената већ постоји и само је потребно имплементирати их
у оквиру неке нове структуре система. С друге стране, можда је потребно посебну пажњу
посветити редизајну одређених компоненти да би се тиме дала нова функција неком већ
постојећем производу. А опет, неки пројекти се радикално разликују од свега до сада
рађеног, па се сваки од корака мора испратити до детаља. Зато се ових тринаест корака дају
само као генерални план приликом пројектовања новог производа.
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Први корак има задатак да дефинише опште функције и показатеље готовог
производа. У овој фази свако решење је још у оптицају тако да се сада траже оптимална
решења и најпрактичније идеје. Ове идеје морају генерално задовољити захтеве безбедности
и поузданости, као и финансијска и временска ограничења. На крају ове фазе добија се
документ са свим захтевима за дати производ.

Развој се даље одвија тако што се на основу датих захтева прави подела целог
пројекта на мање делове са којима се може одвојено радити. Сваки од тих модула добија
тачну спецификацију којом се дефинишу параметри и технички подаци тог модула.  На тај
начин се сачињавају документи спецификације који се користе као основа за следеће фазе.

Трећи корак у развоју мехатроничког система је дизајн целокупног система. Овде се
модули даље рафинишу. Где год је то могуће траже се стандардни склопови и већ готова и
коришћена решења. На тај начин се доста убрзава поступак развоја. Ако се производ састоји
искључиво од стандардних делова процес производње је већ разрађен и само је потребно
прилагодити га изради новог производа.

Некада је потребно разрадити или поједноставити већ постојеће идеје. То је могуће
зато што су неки делови стандардизовани доста давно, а од тада је технологија напредовала.
Редизајн оваквих делова унапређује дизајн читаве машине.

У овој фази се такође развија план напајања, план управљачких инструмената,
сензора, актуатора, компјутерског хардвера и софтвера и синергије свих ових елемената.
Када се одраде сви елементи добија се пројектни документ целокупне машине.

Четврта фаза је моделирање система и симулација његовог рада. Ова фаза је потребна
да би се испитало понашање мехатроничког систем. Тада се стварају математички модели
који користе теоретска знања да приближно дефинишу рад механизама. Теоретске
дисциплине се овде комбинују са искуствима из праксе и информацијама које се
експериментално добијају. То онда омогућава инжењерима да симулирају процесе на
довољно тачан начин. Било какве измене се онда могу извршити на самом почетку. Измене
направљене у овој фази пројектовања за собом не вуку готово никакве трошкове јер се за
сада цео пројекат налази само у писаној форми.

Алатке које се користе су разни програми за моделирање и симулацију процеса. Ови
програми омогућавају и геометријску проверу до сада усвојеног дизајна (идејног решења),
као и разне друге ствари. Коришћењем адекватних алатки могуће је тестирати исправност
електричних кола, повратних спрега као и многих ситуација за које систем није предвиђен, а
до којих може доћи.  Када се обави довољан број тестова као резултат добијају се разни
пројектни подаци, математички модели, динамички захтеви, позиције сензора и актуатора и
друге конкретне информације.

Када се ова фаза заврши приступа се пројектовању компоненти. Овај део има највише
везе са класичним машинством, или генерално инжењерством. Тада се пројектују разне
механичке компоненте, компоненте које раде са флуидима, елекронске компоненте и
елементи управљачког система. Пројектовање компоненти захтева примену техника из сваке
од поменутих дисциплина. Овде треба пазити на поузданост и безбедност елемената система.
Треба предвидети сваку могућу употребу датог елемента и онда предвидети шта ће се десити
у таквим ситуацијама.  Дизајн сада треба рафинисати и сваки детаљ разрадити.  Када се
заврши са инжењерским делом посла као резултат остају готови делови прототипа, који су
спремни за уградњу.
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Сада се приступа изради прототипова компоненти. У циљу разраде сваке компоненте
делови готовог производа склапају се засебно. Ово је област у којој не постоје тачно
дефинисана правила о томе како процес израде треба да тече. Прототип се може направити
од „нуле“, али се може и прерадити нека већ постојећа машина. Компоненте које се израђују
могу бити посебно направљене за тај прототип, али велики број делова већ постоји. Неки од
тих делова су креирани у процесу пројектовања неке друге машине, а постоје и стандардни
делови и подсклопови који се могу набавити.  Методе коришћене за креирање механичких
прототипова могу се применити и приликом израде мехатроничких компоненти.

Сама израда компоненти прототипа уопште не гарантује правилан рад тих делова.
Оно што је потребно сада урадити је тестирати рад сваке од компоненти засебно. Зависно од
тога о којој компоненти је реч врше се различити тестови.  Механизми се,  на пример
тестирају за различита оптерећења а електрична кола за правилан начин управљања
повратним спрегама. Циљ ових тестирања је уочавање добрих карактеристика (под)система и
проналажење потенцијалних проблема. Све што се научи у овим тестирањима враћа се у
фазу пројектовања компоненти које се онда поново израђују и на крају поново тестирају.

Када се покаже да се располаже довољно добрим компонентама приступа се фази
склапања свих компоненти. Сада се спајају механички и електронски делови, повезују се
сензори и актуатори, рачунарски хардвер, врше се фина подешавања итд. Када се обједине
сви ови подсистеми долази до синергијских ефеката, по којима је мехатроника и позната.
Резултат ове фазе је хардверски потпуно састављен прототип.

Сада је још потребно додати и софтверску подршку да би прототип био комплетан.
Много је битно правилно одрадити овај део посла, пошто он представља сву логику и
интелигенцију машине. Да би машина обављала свој посао ефикасно, битно је да софтвер
омогућава свим деловима да обављају своје задатке правилно, а да кориснички интерфејс
буде интуитиван и лак за коришћење. Софтвер треба да управља деловима машине и за то му
је потребна одређена количина вештачке интелигенције, управљачких алгоритама и других
контрола. Софтвер треба да омогући кориснику и да буде обавештен када дође до неких
непредвиђених ситуација (надзор и дијагностика). Детекција грешке је једна од врло битних
могућности софтвера. Све укупно софтвер представља нервни систем машине.

Овом фазом завршава се процес израде прототипа. Али то није готов производ.
Потребно је осигурати се да машина ради правилно и поуздано. Зато је потребно обавити
бројна тестирања.

Прво треба урадити тестирање машине у лабораторијским условима. Мехатронички
систем се ставља у експлоатационе услове и онда се проверава како се понаша. Осим тога
што мора да ради поуздано, прототип мора да задовољи све оне услове који су дефинисани
спецификацијом производа. Грешке које се тада јаве указују да делове, подсклопове или
можда чак читав систем треба редизајнирати.

Лабораторијски тестови су једно, док су тестови на терену нешто сасвим друго. Ту се
машина показује у правом светлу. Свака мана, која је можда остала неоткривена јавиће се у
овом периоду. И овде се може закључити да је у процесу пројектовања направљена нека
грешка. Онда се поново враћа у фазу пројектовања и сви кораци се пролазе поново. Када се
ови кораци одраде довољно пута и када се све спецификације задовоље, прототип је одобрен
и може се прећи у последњу фазу.
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Последња фаза пројектовања мехатроничког система је производња машине.
Планирање производње је нешто на шта треба мислити од почетка процеса пројектовања. У
свакој фази требало је имати у виду могуће технологије производње, склапања и проверу
квалитета. Када се процес планирања производње заврши, улази се у процес производње и
израде прве серије. Након овога, производ је ушао у производњу и процес пројектовања је
готов.

Пројектовање мехатроничког система је итаративни процес. Процес се у било ком
тренутку може вратити у било коју фазу ради усавршавања производа. Ово са собом повлачи
временска одлагања, али се искуством инжењера број итерација може свести на минимум.

Производи различитих врста мехатроничких система захтевају различите поступке у
ових тринаест корака. Али сами кораци су и даље исти. Поштовање овог упутства не
гарантује успех, али даје највеће шансе да пројектовање да корисне резултате.

Приликом пројектовања система треба имати у виду принцип пројектовања „са
најмање обавеза“. То је једноставна техника која нам осигурава гладак процес без
беспотребних сукоба интереса између различитих фаза. У основи то значи да у сваком
кораку треба дефинисати само оне детаље које тај корак захтева. Свака одлука која
превазилази границе те фазе може без потребе угрозити слободу пројектовања у следећој
фази дајући јој разна ограничења. То се лако може избећи методичним радом и поштовањем
интегритета сваке фазе.

У реалним системима пројекат често развија тим људи.  Свако од њих може да буде
распоређен тако да учествује у различитим корацима. Ако би се у неком кораку донеле
одлуке које у том тренутку нису биле неопходне онда би већ у следећем кораку могло доћи
до ситуације где конструктор мора да се довија и ствара компликована решења да би систем
испунио дати задатак.  То није потребно ни пројекту ни тиму људи,  који због тога могу да
дођу и у личне конфликте.  Зато се треба трудити да се само испуни оно што је зацртано
планом за ту фазу, остављајући највише простора за слободан рад у следећим фазама.
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1.4 Дефинисање пројектног система

Задатак овог дипломског рада је пројектовање лабораторијског модела хеликоптера.
Сама идеја није потпуно оригинална. Овакви модели већ постоје, и у свету се користе као
едукацијска справа за студенте који увежбавају технике аутоматског управљања. Због
чињенице да је процес управљања веома ефектан, овакви модели су врло популарни, и
изузетно тражени. Зато смо и ми дошли на идеју да направимо наш модел.

Као узор смо узели већ постојећи модел хеликоптера фирме Quanser.  Овај модел је
привукао нашу пажњу, више него остали модели који се могу наћи на тржишту, због своје
компактности и врло занимљивог дизајна. На овом моделу свидело нам се следеће:

- очигледно је шта модел представља,

- механика и електроника механизма су остављени откривени тако да студент има јасну
представу о објекту управљања и свим компонентама система,

- цео механизам направљен је модуларно, тако да се сви ти делови могу посебно
састављати, поправљати и редизајнирати.

Слика 1 – Quanser 2 DOF Helicopter

Зато смо одлучили да и ми направимо један такав модел. Али он не би био чиста
копија већ постојећег система, већ наша интерпретација рада хеликоптера.

Циљ је пројектовати и направити лабораторијски модел хеликоптера, спрегнути га са
рачунаром и испитати карактеристике тако добијеног система.
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2. Пројектовање лабораторијског модела хеликоптера

Дизајн лабораторијског модела хеликоптера морао је имати везе са реалним радом
хеликоптера. Зато је било најбоље прво размотрити како прави хеликоптери заиста раде. Тек
када се разуме шта се заиста дешава у стварности може се приступити реализацији
поједностављеног система, намењеног лабораторијским вежбама.

У стварности, хеликоптер је вероватно најкомпликованија врста летелице. То је зато
што он има убедљиво највише покретних делова. И свим тим деловима се може управљати.
Пилот који управља хеликоптером мора у исто време да контролише нападни угао лопатица
главног ротора, нагиб саме главне елисе и нагиб лопатица репног ротора. За то користи
главни управљач, две педале и ручицу са стране седишта.

Овако компликован начин управљања хеликоптером је вероватно један од разлога
зашто се тежи интелигентном систему, који би могао да аутоматски обавља све ове
функције.

Главни ротор хеликоптера има две основне сврхе.

Прва сврха је да хеликоптер подигне од земље. Контрола висине добија се
контролисањем угла под којим се налазе елисе. Ако је тај угао већи онда је и потисак већи, и
тада се хеликоптер подиже. Такође ако се тај угао смањи онда се потисак смањује и
хеликоптер се спушта.

Друга сврха главног ротора је да транслаторно помера хеликоптер лево-десно и
напред-назад. То се добија тако што се цео склоп ротора искриви на страну на коју се жели
кретати и хеликоптер ће се тако и померати. Иако ово има за ефекат нагињање трупа само
кретање је икључиво транслаторно.

Слика 2 – Стварни рад хеликоптера –
момент ротације елиса и момент реакције на ротацију елиса
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Задњи ротор има потпуно другачију сврху. Да би се разумео разлог постојања задњег
ротора треба прво схватити принцип рада хеликоптера. Главни ротор има за основни задатак
да створи силу потиска. Али због ротације он ствара још један ефекат. Ротација главне елисе
узрокује ротацију трупа хеликоптера у супротном смеру од окретања главног ротора. То се
дешава зато што једноставно нема силе која би јој се супротставила. Када не би постојао
задњи ротор онда би се и труп окретао истим моментом који главни ротор ствара.  Зато се
уводи још један ротор који стоји на крају хеликоптера и који је уперен под углом од 90
степени у односу на труп летелице. Тиме се компензује окретање трупа у односу на осу
главног ротора.

И код овог ротора, елисе се могу нагињати и тиме се контролисати сила потиска. Ако
се потисак повећава онда ће се хеликоптер окретати на једну страну а ако се смањује онда ће
се окретати на другу. Ово је једини начин да се хеликоптер окрене.

Слика 3 – Стварни рад хеликоптера – рад репног ротора

Контролом ових неколико основних метода управљања хеликоптером се може врло
вешто маневрисати. Највећа предност хеликоптера у односу на друге летелице је то што
хеликоптер може да лети у месту. Иако је ово технички најзахтевнији маневар сваки
хеликоптер је способан за лебдење. Можда је лаички гледано то једноставнији задатак од
летења напред-назад или на страну, али то заиста није тако. Свака и најмања промена у току
лебдења помера хеликоптер на страну. А ако је задатак да се хеликоптер одржава фиксно на
једном месту онда то представља проблем.

То је навело инжењере да осмисле мехатронички систем који би контролисао
позиционирање хеликоптера на тачно одређеној локацији, без обзира на спољашње утицаје.
Ово је у свету аутоматског управљања један од честих проблема. Већина теоретских
приступа за реализацију таквог система већ постоји, само их је потребно интегрисати у већ
постојеће системе. Ипак, пре него што се почне са реализацијом оваквих система потребно је
доказати да је такво управљање могуће и да су инжењери довољно спретни да тај задатак
обаве.

Ту врсту рутине студенти добијају вежбањем на лабораторијским моделима. А наш
циљ је да им обезбедимо модел на којем ће се увежбавати.
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2.1 Технички захтеви

Као и код сваког почетка први корак у пројектовању је врло битан. Све што се даље
дешава зависи од тога које се идеје на почетку усвоје и којим се путем крене.

Наш план је био да на крају прве фазе усвојимо генерани дизајн модела. Зато је било
потребно размотрити сва решења која већ постоје,  али и све идеје које нам успут падну на
памет.

Прво смо узели у разматрање већ поменути Quanser-ов дизајн (Слика 4). Ово је модел
хеликоптера са два степена слободе. Хеликоптер се може окретати око хоризонталне осе,
што је представљено углом нагињања,  и око вертикалне осе,  што је представљено углом
заокретања.

За сваку од елиса постоји засебни мотор. Контролисањем напона мотора контролише
се и број обртаја којим ће се елисе ротирати, а самим тим контролише се и сила потиска.

Код овог дизајна мотори су тако постављени да се хеликоптер налази у стању
релативне равнотеже. Чак и најмања сила потиска довољна је да заокрене хеликоптер око
хоризонталне осе ротације. А чим деловање те силе нестане систем се враћа у претходно
стационарно стање. Овај врло једноставан систем је сасвим прихватљив са конструкционе
стране јер не захтева много делова, а делови који се користе су врло једноставни и
компактни.

Главни ротор хеликоптера има за задатак не само да пружа потисак већ и да ствара
ефекат контраротације трупа хеликоптера. Међутим, то на оваквом дизајну баш и није
најбоље решено.  На сајту произвођача ових модела налази се неколико промотивних
снимака на којима се може видети како овај хеликоптер стварно функционише. Када се
хеликоптер пусти у рад, окретање гланог ротора не ствара готово никакву контраротацију.
То је велики проблем. И то не зато што је то теже за управљање, јер није, већ зато што то не
осликава стварни начин функционисања правог хеликоптера.

Слика 4 – Quanser-ов модел хеликоптера
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Разлог ове несавршености је тај што се оса главног ротора не поклапа са вертикалном
осом ротације механизма. Решење овог проблема могло би се наћи у дизајну као на слици 5.
Ако би се једноставно оса ротације изместила тако да се сада поклопи са осом главног
ротора онда би ротор без проблема стварао момент контраротације. Једино што би мало
компликовало дизајн била би чињеница да би се хоризонтална оса морала налазити на истом
месту као до сада. Али то би се решило осовином која би имала кривину као на слици.

Овакав дизајн био би сада прихватљив са становишта контраротације. Проблем који и
даље постоји је чињеница да потисак главног ротора у овом случају контролише нагиб
хеликоптера. То се у стварности не дешава. Зато оваква поставка није била најприхватљивија
и овакав дизајн је одбачен.

Слика 5 – Побољшани Quanser-ов модел хеликоптера

Сада се морало размишљати на потпуно другачији начин. Требало је смислити
принцип код којег би главни ротор имао задатак искључиво да подиже и спушта хеликоптер,
а репни ротор да компензује контраротацију и контролише угао заокретања. Тако се дошло
до дизајна као на слици 6. Овакава поставка елемената савршено осликава право стање
стари, поједностављено на два степена слободе.

Али ни овај дизајн није без мана. Да би се хеликоптер заиста подигао потребно је да
потисак који ствара главни ротор савлада тежину хеликоптера и осовине око које се окреће.
А за тако нешто неопходан је веома јак мотор. На жалост, нама такав мотор није био на
располагању, па је и овакав дизајн прошао без одобрења.
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Слика 6 – Клизно-окретни модел

Требало је пронаћи начин да се направи систем који би омогућио хеликоптеру да се
слободно транслаторно креће по вертикали, и да у исто време омогућава ротацију око
вертикалне осе. Добар систем за такво кретање је кривајни механизам. Шема таквог
механизма дата је на слици 7. Оса хеликоптера увек се налази у вертикали док труп и даље
може да слободно ротира око вертикалне осе.

Слика 7 – Модел хеликоптера са кривајним механизмом

Ипак ни овакав механизам није добар. Као и код прошлог модела мотор би требао да
буде веома моћан да би подигао хеликоптер, као и остатак механизма. Сада је било потребно
искористити већ постојећа искуства. Идеја да се механизам налази у стању релативне
равнотеже, као код Quanser-а, овде је могла врло ефикасно да се примени. Довољно би било
да се полуге кривајног механизма продуже, а на крај поставе противтегови. Таква поставка
би омогућила да се механизам налази у равнотежи све док на њега не почне да делује сила
потиска. Та сила не би морала да буде изузетно велика јер се не подиже неки велики терет,
већ се само заокреће већ стабилан механизам. Овај дизајн је приказан на слици 8.
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Слика 8 – Модел хеликоптера са кривајним механизмом и противтеговима

Последњи дизајн потпуно задовољава све принципе по којима функционише прави
хеликоптер. Наравно, принцип рада нашег хеликоптера је поједностављен, тако да има два
степена слободе.
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2.2 Израда спецификације и дизајн система

Када је одлучен генерални дизајн модела треба приступити подели плана развоја на
делове прихватљиве величине и тематике. Сви системи се сада овде дефинишу и праве се
листе елемената неопходних за наставак процеса пројектовања.

У нашем случају је очигледно да ће бити доста покретних делова. То изискује
прецизну механику. Сваки механички елемент мора бити израђен у складу са уским
геометријским толеранцијама. Ако то не буде случај онда ни механизам неће радити потпуно
исправно. Свака грешка, колико год била мала, представља потенцијалну могућност да
изазове неправилан рад машине, па можда чак и направи хаварију. Зато се мора обратити
пажња на сваки детаљ. Неопходно је да се ови делови израде тако да се све осе поклапају и
да површине належу једна на другу без непотребно великих зазора.

Најбитнији делови за правилан рад машине су механички спојеви и лежишта. Због
великог избора одлучили смо се да користимо кугличне лежајеве. Они су убедљиво
најмасовнија врста лежајева која се може наћи на тржишту. Израђују се у разним величинама
а квалитет израде је увек загарантован. Одлука који ће тачно лежајеви бити коришћени
остављена је за касније, када се буде знало какве силе су у питању и колики су пречници
осовина који се користе.

Што се тиче електронике главни елементи су електромотори и сензори. Мотори који
се буду користили морају да буду способни да раде у великом распону величина напона, да
имају велику снагу и да раде са великим бројем обртаја. Осим тога електормотори су морали
да раде са једносмерном струјом. Рад са наизменичном струјом би био превише компликован
и потенцијално опасан.

Први план је био да се на тржишту нађу и купе мотори.  Постоји неколико фирми у
нашој земљи које продају електромоторе сличних перформанси као што су нама потребни.
После неколико позива добили смо информацију да су баш такви мотори који нама требају
ретки на нашем тржишту.  Фирме са којима смо се чули су углавном добављачи
индустријских елемената, а наше потребе нису биле толико велике. Зато смо одустали од те
идеје и кренули другим путем.

С обзиром да нам је електромотор потребан да би покретао елисе и стварао потисак,
пробали смо са коришћењем кулера процесора рачунара. Међутим, већ први тестови
показали су да је такав мотор потпуно бескористан за наше потребе. Једноставно, ти мотори
су направљени да стварају велики проток ваздуха, а не потисак. Елисе су тако дизајниране да
ваздух спроводе са једне стране вентилатора на другу, без стварања оптерећења на лежајеве
мотора. То оптерећење је управо сила потиска. Када смо открили да су сви вентилатори
направљени тако да раде по том принципу, потпуно смо искључили вентилаторе као
потенцијалне моторе за наш модел.

Даља потрага за моторима наставила се у правцу коришћења неких већ постојећих
мотора из других апарата. Једна од идеја била је да се искористи мотор који покреће брисаче
на аутомобилима.  Иако су такви мотори веома јаки,  ова идеја је одбачена пошто ти мотори
нису довољно брзи а и превише су гломазни и тешки.
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После велике потраге најзад смо пронашли моторе који су нам сасвим одговарали. То
су били мотори извађени из видео рекордера. Они су дизајнирани да врте траку која ствара
велики отпор.  Зато су морали да буду веома робусни.  Такође су дизајнирани да раде са
великим брзинама обртања.  И то нам је потпуно одговарало.  Тиме је потрага за
одговарајућим моторима успешно завршена.

За потребе мерења и управљања процесима били су потребни и сензори који би нам у
сваком тренутку говорили у ком се положају налази хеликоптер. Констатовали смо да би
најједноставнији начин за мерење позиције био тај да се користе сензори који мере промену
угла заокретања осовина. Постављањем два сензора на кључне локације могли би се добити
сасвим задовољавајући подаци за управљање.

На располагању су нам биле две врсте сензора. Једни су потенциометарски
претварачи за мерење угаоног померања а други су дигитални енкодери. И једни и други
мере угао заокретања, али то раде на потпуно различит начин.

Дигитални енкодер прати окретање диска који на себи има низ цртица. Пошто он
гледа само једну тачку онда ће се приликом окретања диска на том месту смењивати цртице
и простор између цртица. Свака промена биће примећена и та промена се онда претвара у
дигитални сигнал који говори колико се точкић окренуо.

Потенциометар ради тако што се по отпорнику креће проводник. Зависно од тога на
ком месту се налази, проводиће струју различитог напона. Ако се такав механизам направи у
кружном облику добија се елемент код кога се мења напон зависно од угла заокретања. Та
могућност да се напон разликује зависно од тога колико се осовина потенциометра
заокренула је оно што нама служи за мерење угла заокретања. Овакав сензор као излаз даје
аналогни сигнал који представља струју одређеног напона.

Обе могућности су деловале прихватљиво али разлике су ипак постојале. Дигитални
енкодери се са рачунаром повезују кабловима који имају много жица, док се потенциометри
повезују уз помоћ само неколико. Зато што нисмо желели да компликујемо начин каблирања
и систем обраде информација одлучили смо се за једноставнију варијанту, за употребу
потенциометара. Ова варијанта је такође и јефтинија, јер су дигитални енкодери и
софистициранији и скупљи.

Потенциометри које смо ми нашли су резервни делови старих аналогних машина. С
обзиром да су купљени као резервни делови нисмо морали да бринемо о исправности
сензора. А као бонус дошли су са упутствима и дијаграмима. Потенциометар се повезује
помоћу четири жице. С обзором да је једна од њих нула онда је могла та буде заједничка за
оба сензора која су нам потребна. То је сводило број жица са којима је требало баратати на
сасвим пристојних седам жица.

Ови делови су најкритичнији али то не значи да се на остале делове не мора обраћати
пажња. Структурни елементи машине морали су бити израђени од материјала који би нам
био погодан са више аспеката. Тај материјал је требало да буде лак, обрадив и приступачан.
Зато смо се одлучили за комбинацију три основна материјала.
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За све делове где је требало имати дугачку носећу конструкцију одлучили смо се за
алуминијум. Алуминијум се продаје у облику профилних цевки, различитих попречних
пресека. А такође долази у разним величинама. Веће фирме такође могу да направе профил
по жељи од кога ће се онда израдити цевка. Али пошто смо ми мали купци нама то није било
на располагању. Ипак велики распон већ понуђених профила био нам је довољан за рад.

Нама су осим профила квадратног пресека били потребни и кружни профили. На
жалост, тако нешто се не може наћи у малопродаји. За такве потребе купују се шипке од
пуног материјала које се онда обрађују. То је нама изгледало као превише компликована
процедура па смо се одлучили за другачији приступ. Где год је било потребно да се користе
округле цевке одлучили смо се за бакарне цевке. Оне се продају у продавницама радијатора
и других грејних тела. Продавци од произвођача добијају дуге цевке, намотане у калемове.
Онда се за потребе уградње тај калем одмотава и цевка исправља. То за резлутат има цевку
са доста кривина.  Али ако се не захтева превише дуга цевка може се наћи део у којем је
цевка довољно права.

За све остале потребе одлучили смо се за клирит. То је акрилна пластика која се
производи у облику табли различите дебљине. Нама је на располагању била табла дебљине
десет милиметара. Клирит те дебљине је сасвим довољно чврст да се од њега израде сви
делови. Још једна добра карактеристика овог материјала је та да је провидан. То значи да ће
модел на крају да буде добар показни пример за студенте.

Клирит се веома лако обрађује на глодалици и стругу, лако буши и урезује а такође је
погодан за неконвенционалне начине обраде. Нама је било згодно да делове у грубим
толеранцијама израдимо на ласерској машини. Она ласерским снопом сече клирит. Тај сноп
је широк око пола милилметра и прави већи траг са стране ближе ласеру него са супротрне
стране. Зато се није могло потпуно поуздати у ову машину, али је она прави избор за сечење
профила неправилног геометријског облика.

За све спојеве одлучили смо да користимо стандардне вијке M4. Где год је то могуће
трудили смо се да користимо исте стандардне делове.  На тај начин не можемо доћи у
ситуацију да се за неки склоп користи велики спектар вијака па да се онда приликом
расклапања и склапања мора пазити одакле је који вијак скинут. Вијци ове величине се
производе у разним дужинама које иду од 20 mm па до 60 mm. За потребе дужих вијака на
располагању су нам шипке са навојима. Оне се могу скратити на жељену дужину. За
везивање елемената онда би се користиле навртке са обе стране подсклопа.

Рам механизма се састоји од неколико спојених алуминијумских профила. Они су
морали бити учвршћени на неки начин.  За то је најлакше било користити угаонике који се
користе у индустрији намештаја за везивање плоча иверице под правим углом. Они се могу
наћи у разним величинама али нама је било сасвим довољно да користимо најмање угаонике
у понуди. Правилно распоређени ови угаоници су сасвим довољни да чврсто држе структуру.
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2.3 Моделирање и симулација

Моделирање система је у првом кораку само груба слика целог система. У њему се
дефинишу сви делови који ће бити израђени. Али ти делови се дају само уопштено, без
много детаља.  Једноставно није имало разлога правити 3D  моделе који би били толико
савршени да садрже и најситније шрафове ако би се неки подсклопови поново мењали. Сви
ти детаљи би онда само представљали додатне сметње и успоравали би процес пројектовања.
Али где год је то било могуће делови су моделирани баш онако како ће изгледати након
израде.

Моделирање се базирало на праћењу скице система која је већ усвојена (слика 8).
Онда је требало имати у виду материјале који су нам на располагању, као и све елементе које
смо усвојили у претходном кораку.

Када смо правили скицу нисмо дефинисали ниједну димензију. Зато нам је сада дата
потпуна слобода дизајна. Међутим све што конструишемо морамо и математички
измоделирати и проверити. Ако се покаже да је све исправно, онда се такав дизајн одобрава.
Ако се деси да нешто није у реду дизајн се мења док се не пронађе оптимално решење.

Оно што нам је било најбитније је провера да ли ће се, и колико, подићи хеликоптер
при одређеном потиску. Нама, на жалост, није био на располагању програм за симулацију
кретања флуида па нисмо могли да симулирамо рад елиса тако да нисмо могли тачно да
знамо колики је потисак главног ротора. Зато смо морали неке ствари да апроксимирамо
користећи се разним упутствима које смо могли да нађемо на интернету. Усвојили смо да је
сила потиска на коју можемо да рачунамо око 2 N.

Следећи корак је био само моделирање система. За то је коришћен софтвер за 3D
моделирање Mechanical Desktop. Модел који је добијен приказан је на слици 9.

Слика 9 – 3D модел
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За стубић и ножице макете узели смо затворени квадратни алуминијумски профил,
величине 4x4 cm, а за полуге исти такав профил само величине 1x1 cm. Држачи лежајева су
од клирита, а осовине од бакра. Противтегови су челични док је сам хеликоптер од
линолеума.  Све то нам је било битно јер се у оквиру софтвера за моделирање могу
дефинисати материјали од којих су делови израђени. На основу тих информација се добијају
тежине и позиције тежишта.

Када су све потребне информације добијене могло се прећи на математичко
моделирање. Иако је програмски пакет Mechanical Desktop сасвим способан за матемачки
моделирање система и одређене симулације нама је ипак било битно да у овом кораку
преузмемо контролу над процесом израчунавања променљивих. Само тако бисмо били
сигурни да потпуно владамо процесом симулације и да можемо да мењамо модел променом
математичких параметара уместо дуготрајним редизајном.

Наравно ако смо већ одабрали да модел математички моделирамо онда га прво
морамо поједноставити. Све критичне особине физичког модела морале су се наћи и на
математичком моделу. Пошто нам је било важно само да пронађемо зависност између силе
потиска и угла подизања, могли смо да занемаримо заокретање хеликоптера око своје осе и
да систем посматрамо као систем са једним степеном слободе.

Модел са слике 10 постаје модел као на слици 11. Сви покретни елементи који имају
масу су овде уцртани. Зато се даље овакав модел може користити као правилна представа
реалног система. Склоп хеликоптера са десне стране се може посматрати као круто тело са
фиксним центром гравитације.

Слика 10 – Физички модел

Слика 11 – Поједностављени физички
модел

Сада имамо поједностављени модел система и можемо да опишемо његово динамичко
понашање. Динамичке једначине биће диференцијалне и његово кретање биће описано у
функцији промене угла подизања.

Једначине се добијају применом закона о промени момента количине кретања.  Овај
закон каже да је сума момената количине кретања свих тела у систему једнака суми момената
свих спољашњих сила које на систем делују. Силе које се овде појављују су тежине
противтегова, полуга и хеликоптера, и сила потиска. Уз све то уводимо и момент који делује у
лежајевима и који представља утицај сила трења која се неминовно јављају.
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На слици 12 налази се систем који је изведен из положаја релативне равнотеже и који
се у том положају одржава уз помоћ силе потиска.

Слика 12 – Силе које делују на систем

Применом закона о промени момента количине кретања за тачку О и осу управну на
раван цртежа добија се следећи образац:
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Ова једначина показује понашање система у функцији времена. Међутим, овако
гледана, потпуно је нејасна и ништа из ње не можемо закључити. Зато се за решавање ових
једначина мора користити нека нумеричка метода. То се може урадити ручно, али је много
лакше тај задатак поверити рачунару.

Програмским пакетом Matlab је могуће решити ове једначине и исцртати графике за
разне улазне податке. За тако нешто прво је неопходно ову једначину написати у облику који
је програму разумљив. Процес писања једначине се своди на цртање шеме у којој ће се
уцртати све променљиве као и операције које се изводе над тим променљивима. Тако нешто
изискује доста педантног рада који на крају резултира шемом као на слици 13.
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Слика 13 – Шематски приказ диференцијалне
једначине кретања система у Matlab-у

На стварном моделу скоро све величине су већ познате. Једино што се заиста мења су
сила потиска и угао подизања. Зато смо силу потиска узели као улазну величину а угао
подизања као излазну. Када на улаз доведемо одскочну функцију као резултат добијамо
график који показује како се мења угао. Долазак до одређеног угла није моменталан већ се то
дешава у неком периоду. Тај период се назива прелазни период, и његова анализа је врло
битна са аспекта управљања системом.
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График који се добија дат је на слици 14.

Слика 14 – График одзива система

На овом графику се види да се систем стабилизује након 30 секунди. Тада добија неку
стационарну вредност од око 12  степени.  То се дешава за побуду од 0,25  N.  Ми смо
проценили да је максимална сила коју можемо да остваримо 2 N. Када извршимо симулацију
за ту силу, добијамо сличан график код кога је стационарно стање угла 50 степени.

Симулација процеса коју смо извршили дала нам је задовољавајуће резултате. Под
углом од 50 степени хеликоптер ће се подићи око 38,3 cm. Ми смо одлучили да је то довољна
висина за визуелно показне захтеве.

Овакав успех је дао одобрење направљеном дизајну. То значи да се могло прећи на
следећу фазу пројектовања.
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2.4 Дизајн компоненти

Генерални дизајн је већ одабран. Сада је остало да се направе технички цртежи и
остале шеме система.

Машине се састоји од много различитих елемената. Они се разликују по сврси и по
материјалима од којих су направљени. Неки од делова су прилично једноставни. То су на
пример шипке кривајног механизма. Са друге стране има делова који су физички веома
комплексни и захтевају велику количину машинске обраде.

Алуминијумски профили се могу купити већ исечени на одређене дужине, тако да то
поједностављује израду делова од алуминијума. Једино је било потребно одредити распоред
рупа које служе за повезивање цевки између себе и са осталим елементима.

У једноставне елементе за израду спадају и противтегови. То су уствари делови старе
одбачене челичне шине. Тај материјал је довољно масиван да послужи сврси - уравнотежењу
осовина.  С обзиром да су шине већ равне и танке,  било је само потребно одсећи их на
одређене дужине и кроз тежиште пробушити рупе. На овај начин поштује се геометрија која
је била примењивана у прорачунима, пошто се тежиште противтега заиста налази на крају
полуге.

Слика 15 – Противтег

Много више елемената има комплексну геометрију. Зато су и израђени од клирита,
који је врло лако обрадив материјал. На ове делове је потребно обратити више пажње, јер је
њихова геометрија генерално компликованија.

Лежајеви се држе помоћу држача направљених од клирита. Ти елементи су
једноставни блокови у којима се буше рупе. Пречници рупа одговарају спољашњим
пречницима лежајева. У зависности од тога како се тај држач везује за машину рупе за
везивање буше се или у кант, или управно на површину дела. Све рупе су пречника 4 mm.
Тиме су испоштоване одлуке стандардизовања коришћених делова, усвојене у претходним
корацима пројектовања.

На слици 16 дата приказана су два држача лежајева. Леви део се монтира на полугу
кривајног механизма. Кроз њега пролази вијак, који се учвршћује навртком са друге стране.
Други држач се монтира на комутатор на којем већ постоје рупе избушене у кант, тако да се
не користе навртке, већ се вијак, кроз рупу у држачу, ушрафљује директно у тај део.
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Слика 16 – Држачи лежајева

Следећи битни делови, које је требало везати, били су сензори. На слици 17 могу се
видети сви елементи који чине сензорски подсклоп.

Сензори се за механизам причвршћују шелнама, које су везане за држач. Тај држач се
поставља управно на држач лежајева и позиционира тако да се оса лежаја и оса сензора
поклапају.  Чак и у случају да се ове осе не поклопе савршено,  сензор ће моћи да ради без
проблема јер постоји одређена количина еластичности у споју. То се постиже коришћењем
еластичне спојнице.

Сензор има осовину на коју се прикључује крута спојница односно адаптер.  Тај
адаптер се везује за осовину.  Али да тај спој не би био превише крут и захтевао строге
геометријске толеранције, веза између ова два елемента мора бити еластична. Еластична
спојница је ништа друго до гумено црево. Његов унутрашњи пречник исти је као спољашњи
пречник елемената које спаја. Такав спој омогућава прецизно мерење, које ће трпети чак и
мала непоклапања правце две осе.

Слика 17  – Држач сензора
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Један од технички највећих проблема представљало је каблирање хеликоптера. То је
проблем који прави хеликоптери немају али наш лабораторијски модел има. Ствар је у томе
што се хеликоптер мора слободно окретати око своје осе. Међутим после неколико кругова
окретања каблови који воде до хеликоптера ће се потуно уплести око осе хеликоптера. То је
био проблем који је требало решити.

Један од једноставнијих приступа, који се могао применити био је да се кабл провуче
кроз главну вертикалну осовину. Али то није најбоље решење јер се на доњем крају осовине
налази сензор. А чак и да то није случај, увијање кабла око своје осе није препоручљиво.

Зато се морало приступити мало компликованијем, али испитаном и провереном
решењу. Ради се о комутатору. Скица комутатора дата је на слици 18.

Принцип рада комутатора је следећи. Кабл се спроводи кроз осовину и повезује са
металним прстеном.  Он је фино обрађен тако да има веома глатку површину.  То је веома
битно јер по тој површини клизи графитна четкица.  Графит је добар проводник струје тако
да је и овај елемент проводник.

Када се осовина окреће, онда се са њом окреће и прстен. Четкица која додирује прстен
мирује.  Али зато што је оса прстена увек иста и што је прстен савршено округао четкица
увек додирује прстен.  Тај непрекидни контакт осигурава стални проток струје.  То је
генерално принцип рада комутатора.

Слика 18 – Скица комутатора

Наш комутатор морао је бити направљен тако да елементи који га сачињавају,  буду
саставни део носеће конструкције. Имајући то у виду делови су добили на компактности, али
и ефектности. Још једна специфичност нашег комутатора је та да он треба да преноси три
електрична сигнала. То само значи да треба искористити три прстена и три четкице. На
слици 19 приказан је модел нашег комутатора.

кабл

кабл

четкица
лежај

прстен

осовина
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Слика 19 – Комутатор

Главна осовина направљена је од бакра. Ако би се прстенови напасовали директно на
осовину дошло би до кратког споја, јер је бакар проводник. Зато се мора поставити један слој
изолације између осовине и прстенова. У нашем случају то је PVC цевка која је скраћена на
праву дужину и обрађена тако да се напасује око осовине, а унутар прстенова.

Четкице се налазе у чешљу комутатора. На четкице са задње стране делују опруге.
Оне осигуравају стално пријањање четкица на прстенове. Кабл који излази из четкица
спроводи се кроз опругу и четкицу до плоче која је везана за задњу страну чешља. Одатле се
каблови спроводе даље. Четкице се са стране наслањају на странице комутатора. Те странице
служе и за ношење држача лежајева који држе главну осовину. Зато је ово најкомплекснији
подсклоп целе машине.
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Са естетске стране најбитнији део целог модела је хеликоптер. При првом погледу на
машину кориснику мора бити јасно шта та машина представља и шта ради. Зато је врло
битан изглед хеликоптера. Идеја је била да се као узор узме профил неког већ постојећег
модела хеликоптера. Онда би се само на такав профил додали сви елементи које наша макета
мора да има. Вођени таквим размишљањем дошли смо до модела као на слици 20.

Слика 20 – Хеликоптер

Када се погледа шта се крије испод маске хеликоптера види се да је то само низ
функционалних елемената са својим држачима. Мотори се држе помоћу шелни на исти
начин као сензори. Шелна на себи има рупу. Кроз њу пролази вијак који онда пролази и кроз
држач мотора. Он се са друге стране везује навртком. Тиме је мотор фиксиран.

Када смо радили симулацију рада механизма, претпоставили смо да склоп са десне
стране има фиксни центар гравитације. То је могуће само ако се центар гравитације
хеликоптера налази у оси главне осовине. Једино тако ће хеликоптер у сваком положају
преносити сву своју тежину на исти начин на остатак механизма.  Зато је било врло битно
уравнотежити хеликоптер.

На задњем крају хеликоптера налази се мотор.  Он је довољно тежак и налази се
довољно далеко да прави велики момент око хоризонталне осе. Да би се овај момент
компензовао, на предњи крај хеликоптера мора се ставити противтег. Зато што је растојање
од осе до места где се налазе противтегови мање него растојање од осе до задњег мотора
морају се користити противтегови који су тежи од то мотора. То, на жалост, повећава
свеукупну тежину хеликоптера али то је једини начин да механизам ради течно и без наглих
цимања.

Хеликоптер се за осовину везује преко два држача. Сваки од њих има рупу управну на
површину држача, кроз коју пролази главна осовина. Осовина се причвршћује вијком који у
кант пролази кроз држач, а онда и кроз осовину. Да би се осигурао правац главне осовине
користе се два држача уместо једног.
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Слика 21 – Хеликоптер (растављен)

Овим би били дефинисани сви делови модела. Сада је још само било потребно
направити техничке цртеже свих делова. Тиме је процес дизајна компоненти готов и могло
се прећи на израду прототипова.

Слика 22 – Технички цртежи делова
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2.5 Израда прототипива

Пошто су све компоненте испројектоване и технички цртежи направљени, може се
приступити изради делова.

Алуминијумске цевке су од добављача наручене у потребним дужинама тако да се
њихова обрада свела на бушење рупа према техничким цртежима. Главни стуб модела
састоји се од алуминијумских квадратних профила величине 4x4 cm и дебљине зида 2 mm.
Рупе које се буше на њему су тако распоређене да се рам може саставити коришћењем
угаоника, који се набављају у гвожђарама. Пошто су мере угаоника узете у обзир приликом
пројектовања, све рупе се поклапају и цео подсклоп се врло лако монтира. За везивање
елемената користе се поп нитне. То ствара нерастављиве везе које осигуравају интегритет
споја (слика 23).

Слика 23 – Везивање ножица за стуб сталка

Елементи од бакарних цеви су такође исечени на одговарајуће дужине код добављача.
Једино што је остало да се додатно уради било је да се избуше рупе нормално на осу цевке.
Те рупе служе за фиксирање елемента у жељеном положају (слика 24). Главна осовина, осим
ових рупа, има и рупе кроз које треба да прођу каблови.

Слика 24 – Осовина на стубу

Пречик ових цевки је незнатно већи од унутрашњег пречника лежајева кроз које треба
да прође.  То је добро јер то значи да се делови могу фино обрадити брушењем на стругу,
тако да налегање у лежајевима буде идеално.
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За противтегове коришћени су комади отпадних метала који су брусилицом исечени
на одговарајуће величине. Након што су делови исечени и њихова површина обрађена, на
њима су избушене рупе. На противтеговима који се монтирају на полуге, рупе су намерно
направљене тачно у центру дела. То је урађено да би центар маса био на месту где ће се тег
везати за полугу.

Слика 25 – Противтегови

То је била обрада металних делова. Методе обраде, које су овде коришћене, су
уобичајне и изводе се на стандардним алаткама, које се могу наћи у свакој радионици. Али
што се тиче израде делова од клирита, ту је коришћен потпуно другачији приступ. За сечење
ових делова коришћена је машина за ласерско сечење Epilog Legend 36EXT. То је машина
способна за гравирање и сечење великог броја материјала као што су пластика, дрво, стакло,
камен, метал и други.

Технички цртежи модела су сада имали другачију сврху од класичне. Уместо да се ти
цртежи штампају и дају мајстору, који би део направио у радионици, ти делови се сада
користе у дигиталној форми. Они се експортују у софтвер за рад са векторском графиком
Corel Draw. Такав фајл се онда буквално штампа на ласерској машини. Припрема за штампу
дата је на слици 26.

Слика 26 – Припрема за резање на Epilog ласерској машини

Процес штампе своди се на прелазак главе која, ласерским снопом дебљине 0,25 mm,
сече материјал. Овај сноп је довољно јак да просече и камен, али и он има своја ограничења.
Конкретно у случају сечења клирита дебљине 10 mm њему су потребна два пролаза,
највећим интензитетом јачине снопа и минималном брзином.  Сечење делова,  који су на
слици приказан, трајало је око 22 минута за оба пролаза.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


Дипломски рад – Пројектовање, израда прототипа и тестирање лабораторијског модела хеликоптера

32

Слика 27 – Процес сечења деловаа на ласерској машини

На крају се добија део који је потребно само извадити из остатка материјала (слика
28). Зато што су делови сечени ласерском методом, која се базира на коришћењу топлотне
енергије, а не на механичком одстрањивању материјала, ивице делова су и даље провидне и
глатке. Једини проблем је у томе што ласерски сноп није направио рез савршено паралелних
страница. Странице су благо закошене тако да је рез са доње стране нешто ужи него са
горње. Ово није велики проблем али ако део мора се стране да налегне на неку површину ово
се мора имати у виду, и страница дела се мора додатно обрадити.

Слика 28 – Делови израђени на Epilog ласерској машини

За неке делове ово представља крај процеса израде. Међутим већина делова се мора
додатно обрадити. Има доста делова код којих је та додатна обрада бушење рупа у кант. Код
осталих делова морају се користити класичне браварске, стругарске и глодачке вештине.

Одличан пример је обрада дела са леве стране на слици 28. То је чешаљ комутатора.
За везивање овог дела са остатком подсклопа користе се две рупе које су већ исечене. Али за
функционисање потребно му је још обраде. У зарезима чешља налазе се четкице. Да би те
четкице биле спојене са остатком система каблирања потребно је са задње стране избушити
рупе кроз које ће каблови проћи. Са задње стране треба причврстити плочу на коју ће се те
жице залемити и на коју ће се прикачити каблови који даље шаљу електричне сигнале.  Та
плочица се за чешаљ причвршћује вијцима. Зато је било потребно на задњој страни
направити и рупе са навојима за те вијке. Процес обраде дела и коначни изглед монтираног
механизма дати су на сликама 29 – 32.
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Слика 29 – Бушење рупа у
чешљу

Слика 30 – Израда навоја

Слика 31 – Механизам
комутатора са предње

стране

Слика 32 – Механизам
комутатора са задње

стране

Дизајн делова на рачунару представља брз и ефикасан начин рада. Он нуди велики
спектар алатки и веома лаган рад. Међутим, то је ипак мач са две оштрице. Некада се
једноставне ствари веома лако могу превидети, само зато што се превише верује рачунару.

Пример тога био је подсклоп држача комутатора на полузи. На рачунару тај склоп је
био сасвим задовољавајућ. Провера у програму за моделирање показала је да се ниједан део
не преклапа са неким другим делом и да цео механизам може да функционише.  Али у
стварности то није баш тако савршено. Како то изгледа на рачунару приказано је на слици
33.

Слика 33 – Проблем заглављивања држача лежаја
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Проблем је настао зато што је величина зазора иста као дебљина држача лежаја. Када
би се механизам стварно тако направио држач би био спљоштен и не би могло да дође до
потребног кретања. Ово је био проблем који је требало решити.

Решење је било да се странице на глодалици стање, тако да се држачу да простора за
кретање. Пошто је то захтевало прецизно глодање одлучили смо да то урадимо на CNC
глодалици. Требало је скинути свега 1,5 mm материјала. То, међутим, није био неки велики
проблем за глодалицу. Највише потешкоћа било је са стезањем материјала, јер је
неправилног облика. Када је пронађен најбољи начин за то приступило се обради.

Слика 33 – Обрада дела на CNC глодалици

Пошто је ово механичка обрада, на материјалу се могу видети трагови обраде. То
ремети савршено провидне површине, које су доминантне на осталим деловима. Али ми смо
се одлучили да је боље да се те површине оставе као пример додатне обраде делова који се
нису уклапали.

Једино што је остало је да се изради још један део модела. Ради се о елисама. Елисе су
делови који имају најкомплекснију геометрију.  Идеално би било да се елисе купе од неког
произвођача који добро познаје ту област.  Али тако нешто није нам било на располагању.
Зато смо једино могли да направимо елисе сами. С обзиром да не знамо како изгледа идеална
елиса ми смо нашу направили на врло једноставан начин. Наша елиса представља две
искошене површине које када се окрећу гурају ваздух на доле, добијајући потисак.

Израда ових елиса свела се на брушење страница уске дрвене летве под углом од 25
степени. За то је коришћена ручна брусилица и шмиргла за дрво. Овакав процес израде је
доста брз и ефикасан, али ипак захтева мало вештине и стрпљења.

Слика 34 – Главна и репна елиса

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


Дипломски рад – Пројектовање, израда прототипа и тестирање лабораторијског модела хеликоптера

35

Овим је завршен процес израде делова прототипа. Сада је остало још да се ти делови
склопе. Склапање је модуларно. Сваки од подсклопова монтира се на радном столу, а онда се
сви подсклопови спајају у једну целину. Начин монтирања дат је на слици 35.

Слика 35 – Монтажа модела

Након овога остаје још развођење каблова и спајање са рачунаром. Тиме је израда
модела готова. Сви механизми су направљени. Сада се може прећи на тестирање машине.

Слика 36 – Склопљен лабораторијски модел хеликоптера
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3. Испитивање и развој прототипа

3.1 Лабораторијско испитивање модела

Процес пројектовања се не завршава добијањем првог прототипа. Да је тако, прототип
би уствари представљао прву серију производа. Али то није тако. Прототип сада улази у
најбитнију фазу пројектовања. Ово је врло важна фаза јер се у њој осигурава поуздан рад
машине у свим могућим експлатационим ситуацијама. Поуздан рад значи и безбедан рад.

Машина се по правилу прво тестира у лабораторијским, па тек онда екплоатационим
условима. У нашем случају ова два вида коришћења немају јасну границу. Наш модел је
смишљен да служи као лабораторијски експериментални модел. Тиме он нема велику сферу
употребе, јер сам модел има ограничене могућности. Ипак и за те могућности требало га је
тестирати и осигурати правилан рад.

Слика 37 – Систем повезан на исправљач и спреман за тестирање

Прва ствар која се могла и требала урадити била је да се хеликоптер повеже на извор
једносмерне струје и види се како се понаша. Када је главни мотор повезан на акумулатор
(12 V) хеликоптер је реаговао много слабије него што је то било очекивано. Једноставно није
имао довољно снаге да полугу заротира за више од 12 степени.

Овакав резултат на самом почетку, показао је да је негде у процесу пројектовања
направљена грешка. Она се могла наћи у прорачуну, изради, или на неком неочекиваном
месту. Сада је следио мукотрпан процес потраге за грешком.

Прво је требало установити колики ја заиста потисак главног ротора.  То је било
релативно лако. Било је довољно прво измерити тежину самог мотора, а онда га укључити и
видети колико је тада тежак. Тежина главног мотора са елисом је 240 g. Када се укључи
његова тежина је 215 g. Одатле је потисак неких 25 грама што претворено у јединице силе
износи око 0,25 N.

Ово је знатно мање него сила на коју смо ми рачунали. Претпоставили смо да на
располагању имамо бар 2 N. Ово је било велико разочарање, али такође и велики проблем.
Ми смо имали само те моторе на располагању. Како год да променимо дизајн конструкције
увек ћемо моћи да рачунамо само на тих 0,25 N. Требало је пронаћи начин да се та четвртина
Њутна искористи на најинтелигентнији начин.
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Прва очигледна ствар, која је могла да се уради, била је да се конструкција олакша.
Мања маса захтева мању силу да је покрене. Та логика је била добра, али проблем није могао
тако лако да се реши. Већина делова је већ направљена тако да им маса буде сведена на
минимум. Један од брзих начина да се смањи маса било је да се противтегови у хеликоптеру
избаце. То је проузроковало потпуно насилно кретање хеликоптера. Центар равнотеже се
више није налазио у оси главне осовине. Зато је хеликоптер, при сваком заокрету, опасно
љуљао машину доводећи је готово до хаварије. (MVI_4163.avi)

Слика 38 – Тестирање машине без противтегова у хеликоптеру

Зато се прешло на други план. Комутаторски склоп је требало направити тако да буде
много мањи. То је захтевало тотални редизајн најкомпликованијег дела у целој машини. Када
је тај процес завршен испоставило се да је механизам олакшан само за 100 грама. То и није
много када се узме у обзир је маса са сваке стране полуге око 1,5 kg. Иако је нови дизајн
много смањио габарите подсклопа, то није много променило масу система.

Слика 39 – Стари и нови дизајн комутаторског и осовинског склопа

Требало је поново погледати механику система. Проблем неправилног рада могао би
се наћи ако би се експериментисало са његовим математичким моделом. Тај модел већ
постоји. Сада је требало мењати систем и видети шта на њега има највећи утицај.
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Експериментисање са оваквим моделом довело је до једног великог открића. Иако
изгледа безазлено постоји једна ситница која је приликом дизајна система превиђена. У
журби да се направи што лакша конструкција,  за полуге изабрани су профили 1x1  cm.
Осовина пречника 12 mm није могла да прође кроз ове профиле тако да је зато направљен
држач лежаја који се монтира на полугу. То је померило осу осовине од осе полуге. Ове две
осе се мимоилазе за свега 3 cm али чак и та мала разлика је довољна да се понашање система
потпуно промени.

Сада је требало направити модел код кога се ове осе поклапају и видети како се
систем понаша у том случају. Поједностављени физички модел новог дизајна дат је на слици
40.

Слика 40 – Силе које делују на систем

Сада користимо исти поступак као и код моделирања претходног система. Применом
закона о промени момента количине кретања за тачку А и осу управну на раван цртежа
добија се следећи образац:
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Када се ове једначине реше добија се график зависности силе потиска и угла
подизања. Тај график приказан је на слици 41.
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Слика 41 – Упоредни графици зависности
 силе и угла подизања за стари и нови дизајн

Ово је показало огромну разлику у потребној сили потиска. Нови дизајн је за мале
углове 20-30 пута лакши за покретање од старог. За углове веће од 20 степени овај однос се
смањује на 4 пута лакши, док се за углове од око 60 степени то смањује на 2 пута. Али то је и
даље много повољније за нас.
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3.2 Редизајн система

Сада је потребно променити дизајн система тако да полуге буду у оси са осовинама.
Ова мала разлика сада захтева велике промене, јер се не може само направити рупа у старој
полузи. Шипка је превише танка за тако нешто. Зато се мора узети цевка већег профила, а то
је аутоматски значило да таква цевка неће моћи да стане у садашњи комутатор. То је за
собом повукло и промену дизајна комутатора. Срећом комутатор је добио нови дизајн када је
био пројектован у циљу смањења масе (слика 39 – модел десно). Хеликоптер није морао да
се мења, али је сталак претрпео одређене измене. Измене су се свеле на то да су се за сталак
сада везивали држачи лежајева, тако да се за полугу везује само осовина.

Још једна промена је начин везивања сензора. У првом дизајну сензор се држи помоћу
две шелне. Иако је то на папиру добро решење, у пракси се није добро показало. Врло је
тешко позиционирати сензор тако да му се оса сензора поклапа са осовином чије се кретање
прати. То се компензује еластичним спојем. Али сама чињеница да се морају користити
еластични спојеви указује на постојање великих отпора који ремете рад механизма. Зато се
морао променити начин везивања сензора.

Нови принцип био је много елегантнији. Сензор се са предње и задње стране
прикљешти помоћу два дела од клирита. Тај спој омогућава сензору да буде позициониран
правилно у односу на осу. Такође, много је чвршћи и стабилнији. То су све особине које су
претходном моделу недостајале.

Слика 42 – Стари и нови начин везивања сензора

Ове промене биле су довољне да се пређе на израду новог прототипа лабораторијског
модела хеликоптера.
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3.3 Израда редизајнираног прототипа

У изради новог прототипа коришћене су углавном исте методе које су се користиле у
изради оригиналног модела. То значи да су се сви делови од клирита секли на ласерској
машини. Једине разлике у односу на прошлу израду проистекле су из добијених искустава.
Наиме, иако је ласерска машина сам врхунац модерне технологије обраде материјала, она
није савршена. Она увек одстрани мало више материјала него што смо јој рекли а ивице које
обради никада нису савршено паралелне. То се морало узети у обзир приликом израде
делова чија геометријска савршеност је од пресудног значаја.

То су на првом месту отвори за лежајеве. Обзиром да су ти отвори на цртежу дати у
уским толеранцијама ласерској машини се смео поверити само задатак грубе обраде. Фина
обрада морала се извести у машинској радионици, коришћењем стандардних метода. Осим
тога све мере је требало повећати за четвртину милиметра.  То радимо да би након обраде
ласерском машином димензије биле као на техничким цртежима.

У оригиналном дизајну није постојао начин фиксирања осовина. Оне су слободно
клизиле у лежајевима и држачима осовина. Једини начин да се то кретање заустави био је да
се осовине залепе у потребном положају. То је лош начин везивања јер се на тај начин
стварају нерастављиве везе сумњивих особина. Зато је нови дизајн морао да исправи грешке
првог. За фиксирање елемената употребили смо Зегерове прстенове.

Постоје две врсте Зегерових прстенова, спољашњи и унутрашњи. Спољашњи
прстенови се користе за фиксирање елемената на освинама, док се унутрашњи користе за
елементе у кућиштима. У нашем случају требало је користити обе врсте прстенова.

Да би се уградили спољашњи прстенови било је потребно направити жљебове на
осовинама. То је једноставна процедура која се врло лако може обавити на стругу.

Унутрашњи прстенови су мало захтевнији. Да би се направило место за њих потребно
је у већ направљеном отвору урезати жљеб. Ово постаје веома тежак задатак када се узме у
обзир неправилан облик делова код којих се ово мора урадити. Урезивање ових жљебова се
такође ради на стругу. Струг је машина која је углавном намењена за обраду округлих
делова. Међутим сви ови делови су коцкасти и потпуно неприлагођени стругу. Оно што је
неопходно да се уради је да се делови посебним стегама фиксирају на стругу. Када се делови
позиционирају, тако да је оса отвора где треба усећи жљеб у оси струга, процес стругања се
своди на класично стругање унутрашњих површина.

Слика 43 – Обрада делова на глодалици
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Слика 44 – Технички цртеж осовине са израђеним делом

Приликом тестирања оригиналног дизајна, примећено је да неравнотежа самог
хеликоптера проузрокује веома лоше карактеристике кретања машине. Зато је било веома
важно не направити исту грешку код новог прототипа. Требало је избалансирати хеликоптер
тако да му центар гравитације буде тачно у оси главне осовине, односно оси главног мотора.
Држачи који везују хеликоптер са главном осовином имају рупе у кант, које тачно пролазе
кроз ту осу. Ово се могло врло интелигентно искористити. Ако се кроз ту рупу провуче
осовина, и та осовина учврсти у хоризонталном положају, хеликоптер постаје клацкалица
која ће увек претегнути на тежу страну. Онда можемо додавати противтегове на држач
противтегова све док потпуно не уравнотежимо хеликоптер.

Слика 45 – Уравнотежење хеликоптера
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Када су сви делови били израђени могло се приступити склапању машине. Пошто је
овај модел урађен са вишим степеном професионалности, делове је било много лакше
склопити. Сада се све спаја само уз помоћ вијака, а позиционирање елемената на осовини
осигурава се Зегеровим прстеновима. Зато је било потребно само све то спојити правилним
редом и нови прототип је био спреман за тестирање.

На слици 46  дат је склопљен прототип који је прикачен на ADDA картицу NI  USB-
6009. Та картица нуди везу између рачунара и машине. Тиме систем добија нову димензију,
јер се може управљати преко рачунара, било из лабораторије или са неког удаљеног места.

Слика 46 – PT-2 – Други прототип лабораторијском модела хеликоптера

Сада се могло прећи на фазу лабораторијског тестирања хеликоптера и креирања
табела и графика статичких и динамичких карактеристика.
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4. Карактеристике модела

Сваки мехатронички модел мора имати неке карактеристике које описују његове
особине. То су углавном разне механичке особине (габарити, број степени слободе, саставни
делови...), или електричне (радни напон и струја, снага, електричне компоненте које су
коришћене...). Али са становишта управљања том машином, најбитније особине су статичка
и динамичка карактеристика.

Статичка карактеристика представља зависност улаза и излаза. То је веза која
објашњава колико ће се променити положај система којим се управља, ако му задамо неки
одређени улаз. Ова карактеристика се увек снима практично, јер она зависи од разних
фактора који утичу на рад машине. Свака промена неког елемента модела мења и статичку
карактеристику. Па чак и промена радних услова има велики утицај на њу.

Друга врло битна ствар је динамичка карактеристика. Она не објашњава колико се
систем променио када му је дат управљачки систем,  већ на који начин је дошло до те
промене. То су конкретно прескок који је направљен, колико му је времена требало да дође
до неког стационарног стања и сличне особине.

Слика 47 – Тестирање новог прототипа и снимање
статичких и динамичких карактеристика

За снимање обе карактеристике коришћен је програмски пакет LabVIEW. То је
софтвер који нуди велики број алатки којима се лако скупљају подаци, обрађују, снимају или
приказују кориснику. Он такође може да се користи и за контролу и управљање процесима.

Програм који смо направили за снимање ових карактеристика дат је на слици 48. Са
леве стране налазе се контроле главног и репног ротора. Пошто је максималан напон који се
може послати на излаз картице 5 V, онда и скала иде од 0 до 5 V. На екрану доминирају две
сказаљке које графички приказују угао под којим се налази хеликоптер. Лева сказаљка
показује угао под којим се налазе полуге кривајног механизма а десна угао заокретања
хеликоптера.
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Слика 48 – LabVIEW програм за снимање
статичке и динамичке карактеристике система

Задавањем различитог напона моторима хеликоптер ће се подизати до различитих
углова. Ако систематски задамо све могуће вредности напона и забележимо које углове смо
добили, онда од тих података можемо направити табелу заисности ова два параметра. На
основу табеле можемо направити и график. Тај график представља статичку карактеристику.
Статичка карактеристика нашег система дата је на слици 49.

Напон
(V)

Угао
(степени)

1.5 -5
2 -4

2.5 7.5
3 19.5

3.5 29
4 41

4.5 51
5 58

4.5 55
4 43

3.5 32
3 22

2.5 8.5
2 0

1.5 -5

Табела 1 - Зависност угла подизања од напона на излазу из картице
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Слика 49 – Статичка карактеристика система
(зависност напона и угла подизања)

Овим смо квантификовали понашање система. Оно што је још потребно урадити је да
се покаже одзив система у току времена за неки задати улаз. Када смо сигурни да је систем у
стационарном стању, задајемо неки напон моторима. Систем ће се тада покренути и
реаговати тако да после одређеног времена дође до стационарног стања. Једино што је
потребно да ми урадимо је да на графику забележимо како је дошло до те промене.

Када имамо тај график, са њега можемо покупити многе корисне информације. То су
време смирења, време успона, прескок, периода осцилација, као и други параметри који се
помињу у теорији аутоматског управљања.

Ми смо за снимање наше динамичке карактеристике систему дали одскочну
функцију. Систему у стању мировања је, у четвртој секунди, са картице послато 3,5 V. Одзив
који је тада добијен приказан је на слици 50.

Слика 50 – Динамичка карактеристика система
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5. Закључак

Пројектовање мехатроничког система је процес који се састоји од неколико фаза које
се надовезују. После доста итерација и направљених прототипова, као крајњи продукт добија
се производ који је спреман да уђе у серијску производњу.

У току израде овог дипломског рада прошло се кроз све кораке који су били потребни
да би се добио један мехатронички производ. После неколико покушаја дошло се до модела
који је задовољавао све техничке захтеве, као и наше жеље и потребе.

Да би се дошло до коначног производа било је потребно користити разна знања
стечена у току студирања. Ту најбитније место заузимају механика и машински елементи али
не треба занемарити ни машинске материјале, производне технологије и отпорност
материјала. За успешно завршавање овог пројекта било је потрбно поседовати и разне
вештине које се не стичу у школи. То су пре свега вештина комуникације, сналажљивости у
новонасталим ситуацијама, као и истрајност у решавању проблема.

У оквиру овог документа показан је процес израде, дати су технички детаљи за
серијску производњу производа, као и карактеристике понашања система у експлоатационим
условима.

Надам се да је читалац овог дипломског рада уживао у ретроактивном праћењу
пројекта и да га је овај успех инспирисао да и сам крене у реализацију неког свог сна.
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7. Додатак

У оквиру додатка налазе се технички цртежи и позиције делова, подсклопова и
склопова лабораторијског модела хеликоптера.

Сви цртежи су јавни и остављени на увид било коме да их погледа и разматра. Али
право на израду машине, или било ког њеног дела у потпуности задржава аутор.
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