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Introductie
Railcenter gebruikt de hieronder getoonde storingskoffer om deelnemers op te
leiden op het gebied van storingzoeken. De opleider zal via deze koffer een
storing simuleren die de deelnemer binnen een bepaalde tijd moet kunnen
achterhalen. De opleiding wordt vooral uitgevoerd om mensen veilig te laten
storingzoeken, dit komt omdat er nog altijd veel ongelukken gebeuren binnen het
storingzoeken.

Doel
De huidige storingskoffer van Railcenter is erg verouderd en tevens kapot.
Hierom de opdracht om deze storingskoffer opnieuw te ontwerpen. Ditmaal als
een moderner, compacter en lichter model waarin te schakelen is tussen de
verschillende schakelingen via een display die aan de storingskoffer is gekoppeld.

Kosten
Door een globale berekening van materialen komen we uit op een kostenplaatje
(exclusief productiekosten) van:

€2.000,00
Resultaat

Na een week werken zijn we uiteindelijk tot het volgende eindresultaat gekomen:
Om de koffer te moderniseren wordt er voor gekozen om alles digitaal te doen via een
microcontroller. Deze microcontroller moet veel aansluitpunten hebben om te kunnen
meten. Als er naar de schema’s wordt gekeken heeft de schakeling al minimaal 105
aansluitpunten nodig. Als je dit via een PLC wilt doen wordt het al heel snel duur. PLC’s
met meer dan 100 aansluitpunten zijn ook heel groot en daardoor niet praktisch. De
koffer moet juist kleiner worden en niet nog groter. Daarom wordt er hier gekozen voor
een Raspberry Pi. Voor de software wordt er gebruikt gemaakt van OpenPLC. Dit is een
open source variant van PLC software. De Raspberry Pi zelf heeft maar een stuk of 20
aansluitingen dus moeten we nog gebruik maken van extra apparatuur om meer
aansluitingen te verkrijgen. Daarom wordt er nog gekozen om drie Arduino Mega’s te
gebruiken. Deze hebben meer dan 50 aansluitingen per stuk. In de software kan je deze
makkelijk aansluiten als ‘slaves’. Dit is de goedkoopste oplossing om veel aansluitpunten
te hebben. Om een AC signaal te krijgen wordt er gebruik gemaakt van relais die een AC
signaal gaan schakelen. Zo kun je AC signalen meten op de koffer. In totaal heb je dan 100
digitale aansluitingen die als 1 t/m 100 worden gelabeld en 50 analoge aansluitingen die
A1 t/m A50 worden gelabeld. In de OpenPLC software kun je allerlei schakelingen met
deze punten maken. De docent kan hier dan ook verschillende schakelaars open en dicht
zetten om zo een storing te simuleren. Op de koffer komt ook een HMI interface. Via
software genaamd ScadaBR kunnen interfaces worden gemaakt voor op de HMI. Hierop
kan de deelnemer de schakeling zien op het scherm en ook naar andere schakelingen toe
‘swipen’.

Eisen
- De spanningen over de punten moeten nog steeds fysiek meetbaar zijn
- De storingskoffer moet compacter en vooral lichter vormgegeven worden
- De storingskoffer moet nog steeds hufterproof blijven
- Er moet een display aanwezig zijn waarin te schakelen is tussen de
verschillende schakelingen en te bedienen is via touchscreen.
Vormgevingsproces
Hieronder zijn een aantal afbeeldingen te zien van ons proces voor de
uiteindelijke vormgeving van het eindproduct.
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