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ГІБРИДНА ЛАБОРАТОРІЯ GOLDi:
ПРОГРАМНЕ ТА АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У гібридних лабораторіях реальне обладнання (кероване локально або
через систему віддаленого доступу) синхронізовано та використовується
спільно з віртуальними лабораторіями. Така комбінація істотно покращує
сприйняття студентами досліджуваного предмета та сприяє формуванню у
них цілісної картини світу зі зрозумілими взаємозв’язками між параметрами
інженерних систем [1].

Гібридна лабораторія GOLDi (Grid of Online Laboratory Devices Ilmenau)
– програмно-апаратний навчальний комплекс для проведення віртуальних і
віддалених експериментів, розроблений у Технічному університеті Ільменау
(Німеччина). Лабораторія дозволяє тестувати алгоритми мовами
програмування Assembler і C на моделях таких фізичних систем як станція
розвантаження, ліфт, виробничий конвеєр і автоматизований склад. Доступ до
середовища виконання експериментів здійснюється через особистий
обліковий запис користувача на сайті лабораторії GOLDi (рис. 1).

Рисунок 1. Експеримент «Станція розвантаження» в лабораторії GOLDi [2]

Основні елементи середовища виконання експериментів:
1) меню експерименту;
2) показники експерименту;
3) меню сайту;
4) модель експерименту;

5) віддалений експеримент;
6) блок керування маніпулятором;
7) блок керування експериментом;
8) індикатор часу.



Модель станції розвантаження (рис. 2) імітує роботу стаціонарного 3-
осьового роботу з ортогональним робочим об'ємом, що використовується для
автоматизованого сортування та переміщення вантажів на складах і у
виробництві. Модель складається з робота, здатного рухатися в трьох
напрямках, електромагнітного захоплювача та платформи.

Модель ліфту (рис. 3) включає кабіну з противагами, розсувні двері на
пневматичному приводі, кнопки виклику та кольорові лампи-індикатори, що
вказують напрямок руху кабіни. Користувач може керувати переміщенням
кабіни (в т. ч. швидкістю руху) та відкриванням дверей.

Модель виробничого конвеєра (рис. 4) демонструє типову ланку
промислового процесу – виконання операцій з продукцією, що переміщується
на рухомій стрічці. Конвеєр складається з трьох рухомих стрічок, двох
поворотних столів і вертикального фрезерного верстату, розташованих у
замкнутому ланцюзі.

Модель автоматизованого складу (рис. 5) складається зі стійки на 50
місць зберігання, операційного пристрою та станцій
завантаження/розвантаження. Програмне забезпечення розпізнає зайнятість
комірок і дозволяє програмувати операційний пристрій для розміщення
вантажів без участі оператора.
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Отже, використовуючи гібридну лабораторію GOLDi, можливо не лише
тестувати власні алгоритми промислових процесів на віртуальній моделі, а й
перевіряти коректність їх роботи на реальному обладнанні. Це підвищує
наочність і дозволяє виявляти недоліки, що не проявляються при
комп’ютерному моделюванні. До того ж, використання даної лабораторії не
потребує жодних додаткових ресурсів і спеціального програмного
забезпечення, оскільки виконання експериментів відбувається через браузер.
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