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Abstract: Proximity or obstacle detection is one of the everyday tasks to be solved in practice. Many
sensors can be used for this purpose and usually is achieved by high detection accuracy. The problem
occurs when the sensor is placed in an environment where the light conditions change, or one or
more sensors are within the visibility range of the sensor. Manufacturers often do not provide all
the necessary information about the behaviour of the sensor in such a disturbed environment in the
product datasheets. This project is focused on the design of an automated testbed that will allow
evaluation of the behaviour of the sensor during external interference. For testing purpose modulated
visible and infrared radiation is used.
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1 ÚVOD

Při soutěžích robotů v kategorii sumo se jako detektory oponenta nejčastěji využívají infračervené
senzory přiblížení nebo vzdálenosti. Jako senzory jsou používány dostupné komerční senzory, které
jsou vhodné zejména svou detekční vzdáleností, rozměrem a vhodným napájením. Jistou alternativou
jsou senzory, které si jednotlivé týmy vyrábějí samy. Při soutěžích se často roboti chovají jinak, než je
očekáváno a nedetekují správně oponenta. Analýzou tohoto chování bylo zjištěno, že detekční systém
robota je silně ovlivňován jeho okolním prostředím.

Při podrobném zkoumání produktových listů komerčních detektorů je často vliv okolního prostředí
popsán výrobcem jen stručnou informací o použití filtru viditelného světla. Jak se změní detekční
parametry senzoru v případě, že je vystaven modulovanému infračervenému (IR) záření, či intenziv-
nímu viditelnému záření z blesku fotoaparátu, výrobci často vůbec neuvádí. Chybějící informace od
výrobců se staly motivací vzniku tohoto projektu.

V dalších kapitolách tohoto příspěvku je popsán návrh automatizovaného testovacího přípravku, jehož
účelem je otestování změny detekčních schopností snímače, pokud bude vystaven změnám světelných
podmínek ve viditelném a IR spektru.

2 NÁVRH TESTOVACÍHO PŘÍPRAVKU

Před samotným návrhem přípravku je třeba stanovit požadavky na požadovanou funkcionalitu. Úče-
lem je vytvořit zařízení, které automatizovaně provede test chování senzoru (zejména detekční vzdá-
lenosti), pokud je vystaven vnějším vlivům [1]. Navrhované zařízení bude podporovat následující
testy:

• Působení cizího senzoru. Test bude probíhat v IR oblasti 850 nm a 940 nm, při použití mo-
dulačních frekvencí 36 kHz, 48 kHz a 56 kHz. IR záření bude dopadat na testovaný senzor ze
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směru -45◦, 0◦a 45◦. IR zdroje jsou umístěny od senzoru 30 cm.[2]

• Simulace denního osvětlení. Senzor bude vystaven dvěma různým intenzitám osvětlení ve
viditelném spektru simulujícím různé světelné podmínky. Test probíhá pomocí pásků LED s
teplotami barev 3000 K, 4000 K a 6000 K.

• Vliv barevného osvětlení. Pomocí RGB pásků bude senzor testován na jednotlivé monochro-
matické složky R, G a B.

• Působení střídavých světelných zdrojů. Při tomto testu bude simulováno halogenové osvět-
lení pomocí LED s teplotou 3000 K a modulační frekvencí 50 Hz. Jako další test pak bude
simulace zářivkového osvětlení pomocí pásku LED s teplotou 6000 K a modulační frekvencí
50 Hz.

• Vizualizace plochy vysílaného IR paprsku senzorem. Při tomto bude testu je využito kamery
bez IR filtru k získání obrazu ozářené plochy v pevně zvolené vzdálenosti 200 mm od senzoru.

Pro provedení uvedených testů bude celé zařízení vybaveno posuvným mechanismem v osách X a Y
s rozsahem pohybu 400 × 400 mm, na kterém je umístěn objekt pro detekci. Celé zařízení je zabu-
dováno do světlo izolující skříně o rozměrech 600 × 1000 × 500 mm. Ovládání bude zabezpečeno
pomocí dotykového displeje, umožňující základní obsluhu zařízení a zobrazení výsledků. Konekti-
vita zařízení je zajištěna pomocí LAN a USB připojení. Napájení zařízení bude provedeno dostatečně
dimenzovaným sít’ovým zdrojem.

2.1 BLOKOVÉ SCHÉMA ZAŘÍZENÍ

Základní blokové schéma celého zařízení je na obrázku 1. Řídící jednotku tvoří Raspberry Pi 4 (RPi)[3],
které bude mít za úkol komunikovat s periferiemi, zejména s kamerou a LCD dotykovým displejem.
Dále tato jednotka bude provádět vzájemnou komunikaci s řídící jednotkou pro obsluhu hardware.
Z důvodů relativně malého počtu GPIO výstupů u hlavní řídící jednotky je pro obsluhu hardware
testbedu zvoleno využití další řídící jednotky.

IR kamera je připojena k řídící jednotce RPi a slouží k pořizování obrázků osvětlené plochy IR sen-
zorem po vysunutí promítací plochy. Ovládání této plochy je zajišt’ěno pomocí malého servomotoru.
Promítací plocha je tvořena bílým papírem, který je spuštěn v definované vzdálenosti 200 mm přímo
před testovacím snímačem. Pomocí zachyceného snímku jsme schopni vyhodnotit, jaký je tvar a úhel
detekovaného prostoru.

Dotykový 7′′ LCD display o rozlišení 1024×600 bodů bude primárně určen pro obsluhu celého za-
řízení. Bude obsahovat základní nastavení a správu testů a její ukládání a vizualizaci. Jedná se o
běžné připojení displeje pomocí HDMI s dotykovým ovládáním, tím pádem lze ovládat celý operační
systém RPi a využívat tak všech možností řídící jednotky.

Řídící jednotka pro hardware – Arduino DUE [4], bude mít na starost řízení jednotlivých simulací.
Nedílnou součástí je řízení motorů pro posuv modelu překážky v osách X a Y a řízení IR diod k
měření testovaného snímače. Řízení simulace osvětlení bude spočívat v přepínání druhů osvětlení. K
dispozici bude několik druhů LED pásků s různou barvou světla včetně RGB. Dále bude jednotka
obsluhovat modul simulace vlivu IR záření na senzor.

2.2 KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ

Vzhledem k požadavkům na zařízení je konstrukce tvořena základní deskou o rozměru 1000× 600 mm
a výškou 500 mm. Obrázek 2 ukazuje rozložení jednotlivých součástí zařízení. Na levé straně je
umístěn mechanismus pro posun v osách X a Y, střední část je tvořena sadou LED pásků, držáků IR
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Obrázek 1: Blokové schéma testbedu

Obrázek 2: Pohled na zařízení

vysílačů a mechanismu promitacího plátna. Na pravé straně je umístěn napájecí zdroj, řídicí jednotka
Raspberry Pi. Kamera a testovaný senzor jsou umístěny na posuvném držáku sestaveném z dílů ze
stavebnice Merkur.

V průběhu testování je celé zařízení zakryto horním krytem, který brání v přístupu vnějšího osvětlení.
Součástí tohoto krytu je také zabudován ovládací dotykový displej.

2.3 VÝSLEDEK MĚŘENÍ SENZORU

Software, který řídí průběh měření je vytvořen v prostředí Node-Red jako webová aplikace na RPi.
Pomocí skriptů napsaných v Pythonu řídí průběh vlastního měření. Na obrázku 3 je zobrazena cha-
rakteristika detekce objektu o rozměru 100 × 40 mm umístěném na posuvném rameni přípravku a
charakteristika je vztažena ke středu tohoto objektu.

Následující obrázky ukazují stopu infračerveného paprsku, vysílaného testovaným snímačem. Obrá-
zek 4 je pořízen kamerou bez IR filtru na promítací ploše ve vzdálenosti 200 mm od senzoru. Obrázek
5 zvýrazňuje různé intenzity vysílaného záření a poslední obrázek ukazuje práh největší intenzity.
Mřížka na promítací ploše má rastr 20 × 20 mm.
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Obrázek 3: Naměřená charakteristika detekce snímače v prostředí bez rušení

Obrázek 4: IR snímek z ka-
mery

Obrázek 5: Zvýraznění inten-
zity

Obrázek 6: Prahování inten-
zity

3 ZÁVĚR

V tomto projektu byl vytvořen návrh automatizovaného zařízení, sloužící pro získání detekční cha-
rakteristiky senzoru v zarušeném prostředí. Testovací přípravek je navržen takovým způsobem, aby
pokryl rušení, se kterým se běžně v praxi setkat. Navržené obvody a software zařízení simulují rušení
ve viditelném i IR spektru. Předběžné výsledky získané při použití tohoto testbedu ukázaly, že běžně
dostupné infračervené senzory detekce překážek nejsou přizpůsobeny k činnosti v prostředí, kde je
umístěno více IR senzorů, čímž dochází k jejich vzájemnému rušení a tím k zásadnímu ovlivnění
funkčnosti. Výrobci těchto senzorů ve svých datasheetech často taktně mlčí.

Dalším rozšířením tohoto testbedu spočívá v rozšíření funkčnosti softwaru, o ukládání a porovnávání
získaných výsledků, a tím získání podkladu k výběru nejlepšího senzoru pro požadovanou aplikaci.
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[1] MARTINEK, Radislav. Senzory v průmyslové praxi. Praha: BEN - technická literatura, 2004. 200
s. ISBN 978-80-7300-114-4.

[2] NOVÁK, Petr. Mobilní roboty: pohony, senzory, řízení. Praha: BEN - technická literatura, 2005.
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