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              UVODNE BESEDE

Revija za avtomatizacijo in zbornik DIR2011    103/2011 

Spoštovani,

Zelo kratek bom, saj je bistveno 
napisal že prof. Munih, odgovor-
ni urednik Zbornika DIR2011, 
ki ga tokrat gostimo na naših 
straneh. Seveda gre zahvala vsem 
sodelujo čim in želje za čim večji 
uspeh pri reditve tudi s strani 
uredništva Avtomatike

Dragan Selan
glavni urednik  

Spoštovani,

Več optimističnim novicam v zadnjem obdobju se ne moremo izogniti.

Današnji industrijski roboti so vedno bolj fleksibilni in preprosti za uporabo. 
Njihov tehnični razvoj razširja paleto možnih aplikacij, kompleksnih ter tistih 
z nizkoserijsko produkcijo. Majhne spremembe v kinematiki mehanizmov pove-
čujejo delovni prostor in hitrost gibov.

Povpraševanje po industrijskih robotih se je v letu 2010 povečalo v vseh regijah 
sveta na 120.000 enot, kar je po poročanju International Federation of Robotics 
(IFR) podvojena številka glede na 2009. Najpomembnejše panoge v tem trendu 
so avtomobilska, metalurška in elektronska industrija v vseh predelih sveta. 
Tudi prognoze za 2011 so obetavne, podobno kot za obdobje 2012 do 2014. 
Povečana vlaganja pametnih gospodarjev bodo v prihodnje na nas pozitivno 
vplivala z ponovnimi viri dostopnimi za razvoj.

Za prihodnost v najmanj EU prostoru do leta 2020 je pomembna pobuda FET 
Flagships in Research and Innovation (FET-F). Na konferenci 4. do 6. maja v 
Budimpešti bo uradno začetih 6 raziskovalnih tem FET-F. Med 23 prijavljenimi 
sklopi možnega razvoja je bila izbrana tudi pobuda ”Robot Companions for 
Citizens”. To pomeni znatna vlaganja in nadaljnji razvoj področja.

Lepo število slovenskih raziskovalcev smo cenjeni partnerji v prominentnih FP7 
EU raziskovalnih projektih. Kolegi z Instituta Jožef Stefan (IJS) letos gostijo 
eminentno konferenco Humanoids 2011, kot globalno najbolj cenjen dogodek na 
področju. Lepo nas je razveselila tudi ameriška knjižnična revija Choice. Med 
Outstanding Academic Titles za 2010 omenja 679 knjig z 54 področij. Med 
temi je vsega 7 knjig nemškega založnika Springer. Ena od teh sedmih pa je tudi 
knjiga slovenskih avtorjev Bajd, Mihelj, Lenarčič, Stanovnik, Munih z naslovom 
Robotics, ki je na voljo tudi v slovenskem jeziku in jo uporabljajo študentje Fa-
kuletete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

Dnevi industrijske robotike 2011 (DIR 2011) tudi letos študentje robotiki z ve-
likim navdušenjem organizirajo  predvsem za svoje kolege študente. Yaskawa 
Motoman je tudi letos glavni pokrovitelj, hitri so bili odzivi ABB, FDS Research, 
FANUC, DAX, Domel, CaminCam, IskraAmesi in Eta. Z veseljem so nas pod-
prli tudi v podjetju IC Elektronika. Ti industrijski partnerji prihajajo na DIR 
dogodek s paleto industrijskih robotov, npr. humanoidni SDA 20 in FlexPicker, 
skupno 9 aplikacij. Katerikoli študent v Sloveniji se lahko brezplačno prijavi na 
DIR, pride na Fakulteto za Elektrotehniko, UL in se zabava z zanimivimi roboti 
od torka do četrtka popoldne. V ponedeljek bodo tri privlačna predavanja, petek 
je rezerviran za ogled več centrov Gorenja.

Udeležencem želim veliko zabave in novih spoznanj, vsem organizatorjem, štu-
dentom 5. in 4. letnika robotike in industrijskim partnerjem pa priznanje za 
profesionalen pristop.

Ljubljana, 9.3.2011        prof. dr. Marko Munih

Sostrska cesta 43C, 1000 Ljubljana
e-mail: stik@avtomatika.com

web: http://www.slotehnika.net
tel. 059 010 949 • fax: 059 011 070

AVTOMATIKAAVTOMATIKA
Revija za avtomatizacijo procesov, strojev in zgradb, robo-
tiko, mehatroniko, komunikacije in informacijske tehnologije

Glavni urednik: 
Branko Badrljica • tel.: 040 423 303 
e-mail: brankob@avtomatika.com

Odgovorni urednik: 
Dragan Selan • stik@avtomatika.com 

tel. 059 010 949

Naslov za pošiljanje materialov
in dopisov:

S5tehnika.net d.o.o.
Revija AVTOMATIKA, 

P.P. 5807, 
1261 Ljubljana - Dobrunje

stik@avtomatika.com

Naročnine na:  www.avtomatika.com

Cena 4,17 €, za celoletno naročnino prizna-
vamo 10% popust, poštnina za SLO in DDV 
sta vključena v ceno, naklada do 2.000 iz-
vodov. Vse pravice pridržane. Ponatis celo-
te ali posameznih delov je dovoljen samo z 
dovoljenjem založnika in vedno z navedbo 
vira. Nepodpisane fotografi je so iz fotoarhi-
va uredni štva revije Avtomatika. Revija iz-
haja 10-krat letno, julija in avgusta ne izide.

ZBORNIK DIR 2011 :

Odgovorni urednik: prof.dr. Marko Munih 
marko.munih@robo.fe.uni-lj.si

Urednik DIR2011: Luka Ambrožič
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Fakulteta za elek trotehniko 
Labora to rij za robotiko in 
biomedicinsko tehniko
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APLIKACIJE

  3 IMPRESSUM

  3 UVODNIK

  4 SEZNAM INDUSTRIJSKIH PARTNERJEV

  4 SEZNAM POKROVITELJEV IN DONATORJEV

46 PREDSTAVITEV KREATORJEV IN PREDA-
VATELJEV

PREDAVANJA

  6 Kaj je robotika
prof. dr. Tadej Bajd, FE

  7 Novosti v robotiki
Jernej Herman

11 Varnost pri delu z industrijskimi roboti, 
Izr. prof. dr. Roman Kamnik, FE

15 Izvedba robotske industrijske aplikacije
dr. Blaž Nardin, Gorenje orodjarna d.o.o.

15 Izvedba robotske industrijske aplikacije
Tadej Koprivec, dipl. ing. el.

APLIKACIJE Z NDUSTRIJSKIMI ROBOTI

16 Primer zasnove aplikacije: Gibanje mobilnega 
robota YOUBOT po prostoru
Aplikatorja: Črt Lukančič in Matej Sabadin

18 Delo z dvoročnim robotom Motoman
Aplikator: Robi Simčič

22 Robotsko graviranje v čokolado
Aplikator: Martin Sever

25 Rešitev Hanojskih stolpov z neverjetno hitrostjo
Aplikator: Matjaž Ogrinc

28 Fanuc: Tekoči trak in umetni vid
Aplikator: Rok Vuga

30 FDS Research: Vizualna kontrola električnih vezij
Aplikator: Miha Pagon

33 Telemanipulacijsko upravljanje mobilnega robota
Aplikatorja: Matej Sabadin & Črt Lukančič

36 Dvoročni teleoperacijski sistem Motoman - Omega
Aplikator: Sebastjan Šlajpah

39 Humanoidni robot NAO
Aplikator: Matic Mašat

42 Vodenje robota po krivulji z zaznavo dotika
Anže Rupnik

PREDSTAVITVE

15 CAMinCAM

17 ISKRAEMECO

20 DOMEL

21 YASKAWA MOTOMAN d.o.o.

24 DAX electronic systems d.o.o.

27 ABB Slovenija

32 FDS RESEARCH d.o.o.

41 FANUC ROBOTICS

44 ETA CERKNO

45 ISKRAame.si

47 LOGOTIPI POKROVITELJEV

48 Zahvala

GENERALNI POKROVITELJ
  
  YASKAWA MOTOMAN ............

INDUSTRIJSKI PARTNERJI
  YASKAWA MOTOMAN .................

  ABB ...............................................

  DAX ...............................................

  FANUC ROBOTICS ........................

  FDS RESEARCH ............................

  DOMEL ..........................................

  IJS .................................................

  LAB. ZA ROBOTIKO, UNI LJ .........

POKROVITELJI/DONATORJI
  GEN. POKROVITELJ:  YASKAWA MOTOMAN

  ZLATI POKROVITELJ: IC ELEKTRONIKA 

  SREBRNI POKROVITELJ: DOMEL, ABB, DAX

  ETA CERKNO, ISKRA AME.SI, CAMINCAM

  BRONASTI POKR.: FANUC, ISKRAEMECO

          SPLETNI POKROVITELJI
  Pivovarna Laško, SiMobil, UNITAS, ADRIATIC SLOVENICA

 MEDIJSKI POKROVITELJI
  AVTOMATIKA, RADIO HIT, FINANCE, IRT3000, 

  VENTIL, ŠTUDENT

DOMeL

KAZALO ZBORNIKA DIR2011



5Zbornik DIR2011 & AVTOMATIKA 103/2011

21.03. PONEDELJEK

12:15 - 12:15 Uvodni pozdrav organizatorja in pozdravni nagovor dekana FE

12:30 - 13:45 Osnove robotike in varnost pri delu z roboti

 Podane bodo osnovne definicije s področja robotike: robotski manipulator, segment in sklep ter 
prostostna stopnja, pozicija, orientacija in lega. Opisane bodo strukture robotskih rok (antropomorfna, 
sferična, SCARA, cilindrična in kartezična) skupaj z robotskimi zapestji in prijemali. Posebna pozornost 
bo namenjena robotskemu delovnemu prostoru. Naštete bodo pogoste industrijske aplikacije robotov. 

 V drugi kratki predstavitvi bodo predstavljene nevarnosti dela z industrijskimi roboti ter principi zago-
tavljanja varnosti. Roboti so programabilne naprave, ki se lahko prosto gibljejo v svojem delovnem pro-
storu. Z motorji gnan robotski mehanizem, ki ima svojo maso in s tem vztrajnost, lahko ob trku povzroči 
materialno škodo ali poškoduje operaterja.

 Predavatelj: prof. dr. Tadej bajd in prof. dr. Roman Kamnik

13:45 - 14:00 Odmor

14:00 - 14:45 Izvedba robotske industrijske aplikacije

 Dr. Nardin nas bo popeljal skozi načrtovanja in izvedbo robotske aplikacije v industriji, katere pomem-
ben del so tudi robotska prijemala in orodja. Gorenje orodjarna se ukvarja predvsem z zasnovo (inže-
nirski del) in izdelavo specifičnih orodij, ki jih potrebujemo pri avtomatizaciji proizvodnje. Zagotavljajo 
podrobno načrtovanje koncepta orodij, računalniško zasnovano oblikovanje in vrhunsko izdelavo ob 
pomoči najnovejših tehnologij. 

 Predavatelj: dr. Blaž Nardin, Gorenje orodjarna d.o.o.

14:45 - 15:00 Odmor

15:00 - 15:45 Izvedba robotske industrijske aplikacije

 Tadej Koprivec, študent petega letnika robotike na FE in dolgoletni sodelavec Yaskava Motoman 
Slovenija je za visokošolsko diplomo sodeloval pri Trimovem projektu robota za instalacijo panelov na 
stavbe. Sedaj v Ribnici (sedež Motoman Robotec) razvija robotske aplikacije za industrijo. Kako poteka 
razvoj, od osnovne ideje pa vse do implementacije končne robotske celice v podjetje, bo predstavil na 
Dnevih Industrijske Robotike 2011.

 Predavatelj: Tadej Koprivec, dipl. ing. el., Yaskawa Motoman Slovenija

22.03. - 24.03. TOREK - ČETRTEK

13:00 - 15:00 Delo z realnimi roboti - 1. cikel

 Za sodelovanje na delavnicah se je potrebno prijaviti preko prijavnega obrazca! Možne naloge, robote 
in aplikacije na katere se lahko prijavite, si oglejte pod zavihkom Aplikacije.

15:00 - 17:00 Delo z realnimi roboti - 2. cikel

 Za sodelovanje na delavnicah se je potrebno prijaviti preko prijavnega obrazca! Možne naloge, robote 
in aplikacije na katere se lahko prijavite, si oglejte pod zavihkom Aplikacije.

17:00 - 19:00 Delo z realnimi roboti - 3. cikel

 Za sodelovanje na delavnicah se je potrebno prijaviti preko prijavnega obrazca! Možne naloge, robote 
in aplikacije na katere se lahko prijavite, si oglejte pod zavihkom Aplikacije.15 Izvedba robotske 
industrijske aplikacije

25.03. PETEK

 8:00 Ekskurzija v Gorenje

 Podjetje Gorenje verjetno že vsi poznate. Je največje slovensko podjetje in osmo največje podjetje v 
Evropi, ki izdeluje izdelke bele tehnike. Odšli bomo v Velenje, kjer si bomo ogledali proizvodnjo in prido-
bili nekaj informacij o samem delovanju podjetja.

PROGRAM DIR2011
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ENCIKLOPEDIJA ROBOTIKE

Kaj je robotika
Avtor:

Prof. dr. Tadej Bajd
Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana

Robotika je veda o gibanju in vodenju robotov. Najbolj pogosti roboti so industrijski robotski manipulatorji. Indu-
strijski robotski manipulator je računalniško voden, reprogramibilen in večnamenski sistem. Programibilen je v treh 
ali več stopnjah gibanja.

• Robotski manipulator je posnetek človekove roke. 
Sestavljajo ga mehanizem roke, zapestja in prije-
mala. 

• Robotska roka je serijska veriga treh togih teles, 
ki jih imenujemo segmenti robotskega mehanizma. 
• Dva sosednja segmenta robotskega manipula-

torja povezuje robotski sklep. 
• Robotski sklepi so bodisi translacij ski ali rotacij-

ski. Naloga robotske roke je, da omogoči dose-
ganje želene pozicije vrha robota v prostoru. 

• Robotsko zapestje pravilno orientira orodje ali 
predmet, ki ga drži prijemalo. 
• Robotska prijemala delimo na prijemala z dve-

ma prstoma in prijemala z več prsti. 

Danes srečamo največ industrijskih robotskih mani-
pulatorjev v avtomobilski industriji. Tam se največ 
uporabljajo za varjenje. Industrijske robote pogosto 
uporabimo v za človeka neprimernem in nevarnem 
okolju. Takšni so, na primer, roboti za razpršilno bar-
vanje. Industrijski robotski manipulatorji so pogosti 
v procesih montaže. V zadnjih letih se industrijski ro-
botski manipulatorji vse bolj uveljavljajo v prehranski 
industriji. Danes v svetu deluje preko milijon, v Slove-
niji pa preko tisoč industrijskih robotov.

Robotov pa ne srečujemo le v industrijskih procesih. 
Vse bolj postajajo zanimivi tudi v medicini: v kirurgiji 
(vstavljanje kolčne endoproteze, minimalno invazivni 
posegi) ali v rehabilitaciji (urjenje gibov roke po kapi). 
Telemanipulatorje upravlja človek na daljavo. Upora-
bljajo se v nevarnih okoljih in raziskavah vesolja. Pri 
raziskovanju morskega dna uporabljamo robotska 
avtonomna podvodna vozila. Vse bolj pogosti so mo-
bilni roboti. Delimo jih na kolesne in nožne. Kolesni 
mobilni roboti se večinoma gibljejo po ravnem tere-
nu. Njihova množična uporaba je predvsem v čišče-
nju velikih površin. Nožni roboti imajo običajno šest 
nog in se lahko gibljejo po neravnem terenu. Primer je 
gozdarski robot, ki ne samo da se giblje po težavnem 
terenu, ampak hkrati tudi podira drevesa. Najbolj na-
predni so humanoidni hodeči roboti, ki bodo v bližnji 
bodočnosti tudi v pomoč ostarelim. Otroci se igrajo z 
zahtevnimi robotskimi igračami. Končno roboti na-
domeščajo človeka tudi pri tako plemenitih opravi lih, 

kot je umetnost. Roboti plešejo, igrajo glasbene in-
strumente in slikajo. Sodobne raziskave so usmerjene 
v sodelovanje človeka in robota ter mikro in nanoro-
botiko.

Beseda »robot« ni bila prvič uporabljena v znanstveni 
ali strokovni literaturi. Prvič jo najdemo v znanstve-
no fantastični drami Karla Čapka z naslovom »R.U.R. 
Rossum’s Universal Robots«. Slovenci smo prevod te 
drame dobili že leta 1921. Robotski industrijski mani-
pulatorji pa se pojavijo šele v poznih petdesetih letih, 
ko so Američani predlagali »programibilni mehanski 
manipulator«, ki je bil osnova za prvi industrijski ro-
bot »Unimate«. Začetki slovenske robotike segajo v 
konec sedemdestih let, ko so slovenski raziskovalci z 
inštitutov in univerz skupaj s strokovnjaki iz indu-
strije razvili prve industrijske robote. Tako so razisko-
valci Inštituta »Jožef Stefan« skupaj s tovarno Gorenje 
razvili serijo robotov »Goro« in s tovarno Riko robote 
poimenovane »Riko«. Na Fakulteti za elektrotehniko, 
Univerze v Ljubljani, je bil skupaj z Iskro razvit mon-
tažni robot »Roki«. Raziskovalci Fakultete za elektro-
tehniko, računalništvo in informatiko na Univerzi v 
Mariboru so najprej razvili varilni robot potem pa še 
velik robotski manipulator z Železarno Štore. V tem 
prvem obdobju je bilo v slovensko industrijo vpeljanih 
tudi več robotskih proizvodnih celic, v katerih so bili 
uporabljeni industrijski roboti tujih proizvajalcev.

Pomembno prelomnico v slovenskem robotskem razi-
skovanju pomeni delovno srečanje »Gibanje pri člove-
ku in stroju«, ki sta ga leta 1982 pripravili ameriška 
National Academy of Sciences in takratni Savet aka-
demija Jugoslavije. Organizacijo sestanka, ki je po-
tekal v Portorožu, je prevzela Slovenska akademija 
znanosti in umetnosti. Takrat so bili pri nas vsi naj-
pomembnejši ameriški robotiki, ki so v kasnejših le-
tih letih slovenskim robotikom pomembno pomagali 
utirati pot v svet. Mednarodne vezi se nadaljujejo tudi 
v vrsti bienalnih simpozijev Advances in Robot Kine-
matics.

V današnjem času se raziskovalci Inštituta »Jožef 
Stefan« posvečajo predvsem problemom biorobotike 
in humanoidne robotike. Z robotskimi pristopi raz-
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NOVOSTI V ROBOTIKI

NOVOSTI V 
ROBOTIKI

Avtor:
Jernej Herman

FE, Ljubljana

Ali je mogoče, da se roboti, ki so se prvič pojavili v dramski igri leta 1921, kjer 
uničijo človeštvo, tako razvijejo, da si življenja brez njih ne znamo predsta-
vljati? 
Ali je mogoče, da bo nekoč okorna robotska roka, kakršna je leta 1979 povzro-
čila smrt japonskega delavca, nekoč skrbela za ljudi v domovih za ostarele ter 
bolnišnicah?
Ali je mogoče, da roboti, ki v očeh marsikoga povzročajo strah zaradi more-
bitne izgube delovnega mesta, pripomorejo k hitrejšemu razvoju človeštva in 
tehnologije?

Iz ŽIT, številka 3, 2011

iskujejo ramenski sklep, skok 
v višino, gibanje glave, bioku-
larni robotski vid, probleme 
ravnotežja pri stoji. Posebno 
mednarodno pozornost pa je 
pritegnil robot smučar.

Raziskovalci ljubljanske Fa-
kul tete za elektrotehniko de-
lujejo na področju rehabilita-
cij ske robotike. V okviru ev-
rop  skih projektov razvijajo 
haptične robote za urjenje gi-
banja zgor njih ekstremitet in
prijemanja v navideznem oko-
lju. Skupaj  s podjetjem Tri mo 
razvijajo  izviren robotski sis-
tem v grad be ni štvu. Maribor-
ski raziskovalci se ukvarjajo 
predvsem z razvijanjem na-
prednih pristopov k vodenju 
robotov in mikrorobotiko. Po  -
membno vlogo v slovenski ro -
botiki pa igrajo majhna in sre-
dnje velika podjetja, ki uvajajo 
tuje industrijske robo te v naše 
proizvodne procese: Moto-
man Robotec, ABB Slovenija, 
Dax, Fanuc Robotics, Domel, 
FDS Research. Za slovensko 
ro  botiko je značilno dobro so-
de  lovanje med univerzami, 
in štituti in industrijo.
V zgodnjih osemdesetih letih 
so se na ljubljanski Fakulteti 
za elektrotehniko začela pre-
davanja iz robotike in leta 
1985 je izšel prvi učbenik In-
dustrijska robotika. Z na ra š-
čanjem števila robotov v in-
dustriji je naraščal tudi obseg 
predavanj. Predmet industrij-
ska robotika je prerasel v štu-
dij sko usmeritev robotika, 
kjer so študentje vključeni v 
od  lično opremljene laborato-
rije. Na voljo jim je tudi več 
sodobnih učbenikov, od kate-
rih je eden v prevodu izšel pri 
mednarodni založbi Springer. 
Posebno pozornost po svečajo 
slovenski roboti ki na vduševa-
nju mladih za tehniko in po-
sebej za robotiko. Na ljubljan-
ski elektrotehniški fakulteti 
potekajo vsako pomlad »Dnevi 
in-
dustrijske robotike« na mari-
borski pa »Mariborski robotski 
izziv«.

Odgovor na vsa tri, zgoraj zastavljena vprašanja je pritrdilen. Področje robo-
tike je danes eno izmed hitreje razvijajočih se področij tehnologije. Robot je 
elektro-mehanska naprava, ki ima vsaj 3 prostorstne stopnje, vodena je po-
vratnozančno preko računalnika, z namenom da samostojno opravlja neko 
nalogo. Robot je sestavljen iz baze (lahko je statična ali mobilna), robotske 
roke, zapestja ter prijemala. Robotska roka določa lego prijemala v prostoru, 
zapestje pa njegovo orientacijo. Prednost takega mehanizma je večnamemb-
nost in reprogramibilnost. Uporabnik ga lahko kupi za določeno aplikacijo, 
ki jo lahko sčasoma spremeni. Robote uporabljamo za manipulacijo materia-
la, varjenje, brušenje, barvanje, paletizacijo ali pa izven industrijske uporabe, 
kar je zadnjem času v velikem porastu. Zato robotiko delimo na dve podro-
čji: industrijska ter servisna robotika.

INDUSTRIJSKA ROBOTIKA

Leta 2009 smo bili na področju industrijske robotike priča velikemu padcu 
prodaje robotov, kar je bilo posledica svetovne gospodarske krize. Po poroča-
nju revije World Robotics 2010 je prodaja robotov na svetovnem trgu padla 
za 47% (kar je približno 60000 industrijskih robotov na svetovnem trgu) v 
primerjavi z letom 2008, ki je bilo glede na prodajo robotov eno najuspešnej-
ših. V zgodovini prodaje robotov takšnega upada ne pomnimo. Glavni trg 
prodaje industrijskih robotov v Aziji je Japonska, ki je leta 2005 v industrijo 
vpeljala kar 44000 robotov. Padec v prodaji je Japonska zaznala že v letih 
2006 in 2007, najnižjo prodajo pa je dosegla v letu 2009, saj je industrija 
skoraj popolnoma ustavila investicije v robotske celice. Podobna zgodba se je 
zgodila tudi v drugih azijskih državah (Koreja, Kitajska, Indija), velik padec 
so zaznali tudi v Ameriki in v Evropi. 
Močno okrevanje svetovne robotike v letu 2010 in njena rast za 27%, sta 
posledica investicij predvsem na Kitajskem, v Koreji in splošno v jugovzhodni 
Aziji.  V Evropi je okrevanje prodaje počasnejše, saj temelji predvsem na izvo-
zu. Glavni razlog za porast industrijske robotike je predvsem avtomobilska 
industrija, ki je začela močno investirati v tehnologijo in povečanje zmoglji-
vosti svojih proizvodnih kapacitet. Velik potencial se kaže tudi na drugih 
področjih industrije, kot sta farmacija in kozmetika, industrija medicinskih 
naprav ter prehranska industrija. Odpira se tudi ogromen trg potrošnikov 
v Braziliji, na Kitajskem, v Indiji in v Rusiji. Konkurenčnost industrije in 
avtomobilskih podjetij bo vsekakor vplivala na nove investicije na zgoraj 
omenjenih območjih. 
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Yaskawin 7 osni in 15 osni robot

Podjetje Yaskawa Slovenija iz Rib-
nice na Dolenjskem je del korpo-
racije Yaskawa Electric, ki je eden 
izmed vodilnih svetovnih proizva-
jalcev robotov. Na tržišču poleg  
številnih robotov za različne apli-
kacije izstopajo predvsem 7 in 15 
osni roboti. 

Slika 2 - Yaskawin 7 osni (desno) in 15 osni robot (desno)

Roboti serije  VA1400, VS50 in SI-
A20D so 7 osni roboti. Dodatna 7. 
os, ki se nahaja v spodnjem delu 
roke, deluje kot komolec in pove-
ča gibljivost robota in njegovo do-
stopnost tudi v zelo ozke prostore 
(npr. aplikacija strege robota sti-
skalnici v industriji) .Vsa napeljava 
orodja (napajanje, zrak, plin,...) je 
napeljana skozi robotsko struktu-
ro. Robot je lahko nameščen tudi 
na steno oz. strop,  kar pri dolo-
čenih aplikacijah močno poveča 
dostopnost. Ta serija robotov se 
uporablja predvsem pri varjenju. 
Zaradi večje spretnosti robota, se 
zmanjša tudi površina robotske 
celice in poveča produktivnost. 
Primerni so za delovanje v celicah, 
kjer je integriranih več robotov 
blizu skupaj, saj potrebujejo zelo 
majhen delovni prostor. Glede na 
nosilnost Yaskawa ponuja 7-osne 
robote z manjšo nosilnostjo (do 
3kg)  in večje robote, ki imajo večjo 
nosilnost (do 50kg in so primerni 
za večja orodja, kot so npr. klešče 
za točkovno varjenje).  

Na tržišču se vedno bolj uveljavlja 
tudi robot SDA10D, ki je 15 osni 
robot. Robot spominja na človeški 
torzo z dvema rokama. Njegova 
robotska struktura mu daje ‘’člo-
veški izgled’’, kar omogoča veliko 

prilagodljivost, močni aktuatorji 
pa mu zagotavljajo hitro pospe-
ševanje. Primeren je predvsem za 
montažo, strego strojem, pakira-
nje in za opravila, ki jih je poprej 
lahko opravljal le človek. Robot-
ska struktura (v vsaki roki ima 7 
rotacijskih osi, 15. os pa služi za 
vrtenje baze) omogoča večjo fle-
ksibilnost, hkrati pa lahko dela na 
majhni površini in s tem prihra-
nimo velikokrat dragocen delovni 
prostor. Robotski roki lahko hkrati 
sinhrono delujeta ali izvajata na-
loge simultano in neodvisno. Sin-
hrono delovanje rok je uporabno 
predvsem pri večjih bremenih, saj 
ima vsaka roka nosilnost 10 kg. 
Kot krmilnik se uporablja DX100, 
s katerim lahko upravljamo od 8 
pa do 72 robotskih osi.

ABBjev najmanjši robot in nova 
serija pozicionirnih naprav 

Podjetje ABB je podružnica koncer-
na Asea Brown Boveri s sedežem v 
Zürichu. Poleg številnih izdelkov 
za avtomatizacijo in energetiko se 
ukvarjajo tudi s proizvodnjo robo-
tov. Na sejmu IFAM2011 v Celju so 
se predstavili z robotom IRB120. 
Gre za ABBjev 6 osni robot četrte 
generacije in hkrati za najmanjši 
ABBjev robot, ki so ga razvili za 
industrijsko rabo. Z dosegom do 
58 cm, z majhno težo, ki znaša le 
25 kg in sorazmerno veliko nosil-
nostjo (med 3 in 4 kg) je primeren 
predvsem za aplikacije, kjer se po-
javlja prostorski problem. Prostor 
prihrani tudi prirejen krmilnik 
IRC5 Compact, ki ima enako zmo-
gljivost kot izjemno sposoben kr-
milnik IRC5, le da je manjše oblike. 

Robot se lahko integrira v proizvo-
dnjo linijo ali v robotsko celico v 
neposredno bližino drugih robo-
tov. Razvit je bil predvsem za proi-
zvodnjo živil, elektronskih elemen-
tov, solarno industrijo, farmacijo, 
uporablja pa se tudi v raziskovalne 
namene. Lahka aluminijasta ro-
botska struktura, visoko zmoglji-
vi motorji in integracija kablov za 
zrak in signale v robotsko struktu-
ro omogočajo hitro pospeševanje, 
natančnost in okretnost v kateri-
koli aplikaciji. 

Slika 3 - ABBjev robot IRB120 

Velik delež realizacije podjetju 
predstavljajo aplikacije, namenjene 
varjenju. Kot novost na tem po-
dročju predstavljajo robota serije 
IRB 2600ID, ki se odlikuje pred-
vsem po velikem delovnem prosto-
ru (na voljo sta 2 modela dosega 
1,85 m ali 2 m). Vso napeljavo, ki 
jo potrebuje orodje, ima zaščiteno 
ob robotski roki, kar močno po-
daljša življenjsko dobo napeljave 
in zniža stroške vzdrževanja pred-
vsem pri aplikacijah, kot sta razrez 
in varjenje. Kot dodatek varilnemu 
robotu ponujajo tudi pozicionirne 
naprave, v katere se vpne obde-
lovanec. Primerne so predvsem v 
aplikacijah, kjer se na obdelovan-
cu hkrati opravlja več opravil. Na 
pozicionirni napravi lahko delujejo 
roboti , ki so lahko različnega tipa, 
povezani pa so skupaj preko sis-
tema ABB MultiMove. Visoko ka-
kovost zvara omogoča Weldguide 
III. Gre za aplikacijo, pri kateri dva 
senzorja spremljata varilni tok ter 
obločno napetost. Merjenje je sin-
hronizirano s trajektorijo robota, 
medtem ko ta potuje po šivu vara. 

Slika 4 - ABBjeva pozicionirna naprava
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V industriji se veliko uporabljajo 
tudi paralelni roboti (ti. ''Robotski 
pajki''). Ti roboti so zaradi velikega 
števila kinematičnih verig (''nog''), 
ki povezujejo vrh robota z bazo, 
zelo strukturno trdni in natančni, 
predvsem pa izjemno hitri. 

Slika 5 - Paralelni robot podjetja ABB

Mitsubishiev robot serije RH

Podjetje Inea je zastopnik industrij-
skih robotov podjetja Mitsubishi 
v Sloveniji. Med novostmi ponu-
jajo industrijske robote serije RH, 
ki konkurirajo tako imenovanim 
''robotskim pajkom''. Gre za inver-
zni SCARA robot, ki ga odlikuje ve-
lika hitrost in natančnost.  Robot 
je primeren za aplikacije, kjer je 
potrebna velika hitrost, saj čas ci-
kla znaša le 0.32 s. S kompaktnim 
lahkim aluminijastim ohišjem in 
možnostjo montaže nad aplikaci-
jo, ki je veliko enostavnejša kot pri 
''pajkih'', prihrani pri velikosti ro-
botske celice. 

Slika 6 - Mitsubishiev robot serije RH

Delovni prostor je valj, premera 
700 mm in višine  150 mm. Zno-
traj delovnega prostora dosega 
točke z natančnostjo do 0,01 mm 
in prenaša bremena težka do 3 kg. 
Robota je mogoče povezati z različ-
nimi elektronskimi komponenta-
mi. Lahko ga integriramo v robot-
sko celico s tekočim trakom, kjer z 
enkoderji merimo hitrost traku, s 
kamero pa zaznavamo lego objek-
tov na traku. Robot lahko pobira 
in odlaga objekte in jih pravilno 
orientira.     

SERVISNA ROBOTIKA

Zaradi različnih oblik in področij 
uporabe servisnih robotov je po-
jem servisne robotike zelo širok. 
Ena izmed definicij je, da je to ro-
bot, ki deluje samostojno in skrbi 
za udobje ljudi. Med servisne robo-
te štejemo tudi robotske manipu-
latorje, ki ne opravljajo aplikacij v 
industriji. Ponavadi je servisni ro-
bot sestavljen iz mobilne platforme 
(baze), na katero je nameščena vsaj 
ena robotska roka, ki je upravljana 
na enak način, kot pri industrij-
skem robotu. 

Servisne robote delimo v dve sku-
pini: servisni roboti za profesio-
nalno in osebno rabo v gospodinj-
stvih. Do konca leta 2009 je bilo 
prodanih 13,2 bilijona profesional-
nih robotov. Večina se jih upora-
blja za obrambno funkcijo v vojski 
(30%), nato sledijo roboti, uporab-
ni v kmetijstvu (večinoma so to 
molzni roboti (25%)), sledijo pa še 
čistilni roboti in roboti, uporablje-
ni v medicini. Vedno več profesio-
nalnih robotov se uporablja tudi 
pri podvodnih delih. V letu 2009 
je bilo prodanih 5,6 milijona robo-
tov v namen gospodinjskih opravil 
(vakuumski sesalniki, robotske ko-
silnice,...) in 3.1 milijona robotov 
v namen zabave in prostega časa 
(igrače, hobi sistemi, roboti v na-
men izobraževanja). Trg za robote, 
ki se uporabljajo v pomoč ljudem s 
posebnimi potrebami, je še vedno 
majhen, čeprav strokovnjaki napo-
vedujejo njihov porast v naslednjih 
10 letih. Povečalo naj bi se tudi šte-
vilo robotov za varnost in nadzor. 

Mobilna Kuka-youbot

Mobilni robotski manipulator 
Kuka je bil razvit predvsem v na-
men raziskav in razvoja. Sestavljen 
je iz mobilne platforme, na kateri 
so 4 kolesa, katera omogočajo gi-
banje v vse smeri. Na platformo je 
pritrjena 5 osna robotska roka, ki 
ima na koncu 2 prstno prijemalo.

Slika 7 - Mobilna Kuka-youbot z dodatno robotsko roko

Robot je visok 75 cm, celotna teža 
je 26 kg, nosilnost njegove roke je 
0,5 kg. Prijemalo lahko prime tudi 
predmet širine do 7 cm. Za oskr-
bo z energijo skrbi par baterij in-
tegriran v mobilno platformo, ki 
omogoča delovanje robota tudi do 
90 minut. Z robotsko roko in plat-
formo lahko komuniciramo pre-
ko EtherCAT povezave. V mobilno 
platformo je vstavljen računalnik, 
ki podpira WLAN in USB. Robot je 
mogoče nadgraditi še z dodatnimi 
baterijami za daljše delovanje, s 3D 
kamero ali kar s stereo sistemom 
kamer. Za bolj kompleksne aplika-
cije proizvajalec ponuja še dodatno 
robotsko roko.

Molzni robot DeLaval VMS

Vsak dan na milijone živali hra-
nijo, molzejo in negujejo naprave 
podjetja DeLaval. Molzna naprava 
DeLaval VMS deluje  kot hidravlič-
na robotska roka, ki je hitra, tiha 
in nežna do živali. Narejena je iz 
armiranega nerjavečega jekla, ki 
omogoča dolgo življenjsko dobo 
kljub težkim okoliščinam, v ka-
terih deluje. Sprva robotska roka 
pripravi žival na molžo. Vsako 
vime posebej očisti s toplo vodo in 
zrakom, saj je higiena ključnega 
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pomena. Optična kamera skupaj 
z dvema laserjema omogoča hitro 
in natančno pozicioniranje vime-
na. Robotska roka skupaj s prise-
ski posnema gibanje človeške roke, 
zato zlahka prisesa priseske tudi 
na vime nepravilne oblike. Priseske 
lahko namesti uporabnik tudi roč-
no. Po končani molži se naprava 
avtomatsko opere (razkuži se pro-
stor, kjer je stala žival in priseski). 
Sistem shranjuje podatke o vsaki 
živali, kar omogoča uporabniku 
lažji nadzor nad čredo. 

Slika 8 - Molzni robot DeLaval VMS

Mobilni roboti iRobot

IRobot je podjetje, ki je bilo usta-
novljeno leta 1990 v sodelovanju z  
Inštitutom za robotsko tehnologijo 
v Massachusettu na severovzho-
du ZDA. Prvotni cilj podjetja je bil 
proizvodnja praktičnih robotov in 
njihova predstavitev širši javnosti. 
Danes poleg robotov za domača 
opravila, proizvajajo tudi robote, 
ki opravljajo naloge v zahtevnih 
okoliščinah, kot je površje plane-
ta Marsa, različna vojna območja 
ter neodkriti deli egipčanskih pira-
mid. Kdo med nami še ni slišal za 
njihov robotski sesalnik Roomba? 
Sesalnik Roomba se nenehno raz-
vija in nadgrajuje. V zadnjem času 
so sesalniku dodali brezžični upra-
vljalnik, ki deluje na radijske va-
love, z njim pa lahko nastavljamo 
urnik čiščenja ter sesalnik vodimo 
po prostoru. Sesalniki uporabljajo 
tudi sistem navideznega svetilnika 
(oddajnik, ki se namesti na podboj 
vrat), ki pomaga voditi sesalnik 
po stanovanju in mu pomaga naj-
ti pomnilno postajo po zaključku 
sesanja. Sesalnik je opremljen z 
več senzorji, ki zaznavajo ovire ter 
preprečujejo njegov padec po sto-
pnicah. S pomočjo senzorjev za-
znava tudi velikost prostora in po-

dročja, kjer je več umazanije.  Med 
lastniki bazenov pa se vedno bolj 
uporablja čistilec Verro. Močan va-
kuum in učinkovit filtrirni sistem 
omogočata sesanje listja, peska, 
alg in drobnih delcev do velikosti 
2 mikronov. Čisti vse vrste podlage 
in površin, kot so: tla, stopnice in 
stene vse do višine vodne gladine. 
V minuti prečrpa in prefiltrira pri-
bližno 70 litrov vode, kar je dokaz 
o njegovi veliki sesalni moči. 

Slika 9 - Robotski čistilec bazenov Verro

Vrtne kosilnice Husqvarna

Med servisnimi roboti  so tudi ve-
dno bolj popularne robotske kosil-
nice, ki skrbijo za urejenost vaše 
zelenice. Podjetje Husqvarna po-
nuja različne robotske kosilnice, ki 
delujejo samodejno, primerne so 
za travnato površino od 500 m2 do 
5500 m2. Kosilnice so opremljene z 
ultrazvočnimi senzorji, ki omogo-
čajo, da se kosilnica samo nasloni 
na oviro in ne trči vanjo. Ko ima 
robotska kosilnica prazno baterijo, 
sama poišče polnilno mesto, kjer 
se napolni. Kosilnice so opremlje-
ne z alarmnim sistemom in PIN 
kodo, kar je dodatno varovanje 
proti kraji. Dodatna funkcija: sms 
sporočilo omogoča, da v primeru, 
ko nepredviden dogodek zmoti ko-
šnjo, kosilnica pošlje SMS sporo-
čilo na želeno številko mobilnega 
telefona. V ponudbi najdemo tudi 
hibridno kosilnico, ki se dodatno 
polni preko sončnih celic. Nasta-
vljiva višina košnje, učinkovit sis-
tem treh rezilnih nožev in velika 
kolesa, ki omogočajo košnjo tudi 
na visečih predelih, omogočajo ko-
šnjo povsod, kjer je možna košnja 
z navadno vrtno kosilnico.

Po napovedih naj bi se v letih 
2010-2013 število servisnih robo-
tov za profesionalno rabo povečalo 

za 80000, za osebno rabo pa naj 
bi bilo prodanih kar 11.4 milijona 
servisnih robotov.  

Slika 10 - Robotska kosilnica Husqvarna

Pozitivni trend med letoma 2011 
in 2013 se napoveduje tudi indu-
strijski robotiki. 

Literatura: 

www.ifr.org (IFR International Fede-
ration of Robotics)

www.abb.com (Asea Brown Boveri)
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www.kuka-youbot.com (Kuka mobi-
le manipulator)

www.delaval.com (milking systems 
and robots)

www.irobot.com (service robotics)

www.husqvarna.com/si/homeo-
wner/products/robotic-mowers/hu-
sqvarna-robotic-mowers-for-home-
owners (robotske kosilnice)
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Varnost pri delu z 
industrijskimi roboti

Predavatelj:
izr. prof. dr. Roman Kamnik

Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana

Industrijski robot je pozicijsko vodena, programirljiva in večopravilna naprava, ki se giblje vzdolž več prostostnih 
stopenj v prostoru. Namenjen je manipulaciji materiala, obdelovancev in orodij pri izvajanju različnih delovnih nalog 
in programiranih gibov. Glede na zagotavljanje varnosti uvajanje industrijskih robotov v proizvodnjo predstavlja dva 
nasprotna si vidika. Na eni strani uporaba industrijskih robotov v nevarnem in človeku škodljivem okolju povečuje 
človekovo varnost. Uporaba robotov za avtomatsko varjenje, kovanje, peskanje, barvanje, itd. omogoča, da je človek 
umaknjen iz neprijaznega in nevarnega delovnega okolja. Na drugi strani pa lahko roboti med obratovanjem sami 
ogrožajo varnost delavcev. 

Pri delu z roboti so možni nesrečni slučaji, lahko tudi 
tragični, če ni ustrezno poskrbljeno za zagotavljanje 
varnosti. Glavna nevarnost pri delu z roboti na člo-
veka preti v robotovem delovnem prostoru. Robot je 
sposoben prostega gibanja v širokem prostoru, sposo-
ben je hitrih nepredvidenih gibov in nagle spremembe 
konfiguracije. Navedeno lahko predstavlja neposre-
dno ogrožanje varnosti osebe, ki dela ali stoji v bli-
žini robota. Zato je potrebno pri vsaki robotski celici 
oceni ti kakšno je tveganje za varnost in uvesti ukrepe 
za zmanjšanje možnosti nesreč. Nepričakovano giba-
nje robota lahko povzroči okvara sistema ali človeška 
napaka. Med te prištevamo:

• Nepredvideno obnašanje robota, katerega vzrok 
je napaka v robotskem krmilnem sistemu. 

• Prekinitev pomembnih kabelskih povezav, ki je 
posledica robotskega gibanja. 

• Napaka pri prenosu podatkov, ki povzroči gib ro-
bota večji od pričakovanega. 

• Napaka ali okvara delovanja orodja, npr. varilne 
pištole.     

• Programske napake ali druge napake v delovanju.
• Premajhna preciznost gibanja ali izraba. 
• Nekompatibilnost vpenjal in drugih orodij.

Nevarnosti pri delu z roboti

V osnovi obstajajo tri potencialne nevarnosti pri delu 
z industrijskimi roboti:

• Nevarnost trka, ki je možnost, da gibajoči se ro-
bot ali orodje, ki ga robot nosi, zadene operaterja. 
Trk je lahko posledica nepričakovanega giba robo-
ta ali izmeta/izpustitve obdelovanca.

• Nevarnost stisnjenja je nevarnost, da robot med 
gibanjem v bližini objektov, ki so fiksni, kot npr. 
stroji, oprema, ali ograja, stisne operaterja. Ne-
varnost stisnjenja obstaja tudi pri delu ob vozič-
kih, tekočih trakovih, paletah in drugih transpor-
tnih mehanizmih.

• Ostale nevarnosti, ki so specifične posamezni ro-
botski aplikaciji, kot npr. nevarnosti udara elek-
tričnega toka, vplivov varilnega obloka, opeklin, 
strupenih snovi, sevanja, prekomernega zvoka, 
itd.

Slika 1 - Nevarnost trka in nevarnost stisnjenja pri delu z industrijskimi roboti

Gornje nevarnosti izvirajo iz naslednjih vzrokov:

• Nevarnosti krmilnega sistema: To so nevarno-
sti napak, ki se dogodijo v robotskem krmilniku, 
kot so npr. programske napake, napake zaradi 
interference signalov ter napake v hidravličnih, 
pnevmatskih ali električnih podsistemih poveza-
nih z robotom.

• Mehanske nevarnosti: V ta razred sodijo nevar-
nosti, ki so posledica mehanskih lastnosti obdelo-
vancev ali orodij, ki jih prenaša robot. Te so npr. 
ostri robovi, večje mase ali nezastrte elektrode. 
Zaradi mehanskih napak lahko robotsko prije-
malo nepredvideno izpusti  obdelovanec. Vzroki 
mehanskih napak so prekomerna obremenitev, 



12 Zbornik DIR2011 & AVTOMATIKA 103/2011

VARNOST PRI DELU Z ROBOTI

korozija, utrujanje materiala in pomanjkljivo 
vzdrževanje.

• Nevarnosti okolja: Uporaba robotov lahko v do-
ločenih situacijah povzroči tudi tveganja iz oko-
lja. Tovrsten primer so varilne robotske celice od 
katerih se širijo varilni plini, varilno iskrenje ter 
leteči delci. Podobno tveganje predstavljajo tudi 
prah, vlaga, ionizirajoče in neionizirajoče sevanje, 
laserski žarki, ultravijolična svetloba ter gorljivi 
in eksplozivni plini.

• Nevarnosti človeških napak: V večini robotskih 
celic mora operater delati v bližini robota ali vsto-
pati v njegov delovni prostor. V tem primeru je iz-
postavljen nevarnosti trka ali stisnjenja, ki lahko 
nastopi med programiranjem, učenjem gibanja, 
vzdrževanjem, ali delom v bližini robota npr. vla-
ganjem ali jemanjem obdelovancev iz celice. Slabo 
poznavanje opreme je glavni vzrok za človeške 
napake pri delu z roboti.

• Nevarnosti perifernih naprav: V večini ro-
botskih celic robot dela v povezavi s perifernimi 
enotami, kot so obdelovalni stroji, tekoči trako-
vi, obdelovalna orodja, stiskalnice, itd. Tovrstna 
oprema prav tako lahko predstavlja varnostno 
tveganje, če so nevarni deli v dosegu operaterja in 
niso zaščiteni z varnostnimi ograjami. Poročila o 
nesrečah z industrijskimi roboti odkrivajo, da se 
večino nesreč dogodi, ko operater vstopi v robot-
ski delovni prostor potem, ko se je robot predho-
dno ustavil ali se gibal počasi, nenadoma pa se je 
začel gibati in hitro pospeševati.

Zahteve in zagotavljanje varnosti 
pri delu z roboti

Splošne zahteve za varno delovanje industrijske stroj-
ne opreme predvidevajo, da morajo biti vsi gibajoči 
se deli opreme, vsak del prenosnih sistemov in vsak 
nevaren del varno zakriti. Izjeme obstajajo v prime-
rih, ko so ti deli v takšnem položaju ali so takšne kon-
strukcije, da so že sami po sebi varni kot da bi bili za-
kriti. Smernice za varno delovanje strojev so podane 
v direktivah o strojih 98/37/EC in 2006/42/EC. Pri 
klasičnih strojih so nevarni deli običajno vgrajeni v 
njegovi notranjosti. Delovanje strojev je pod popolno 
kontrolo človeka in so zato vzroki nesreč večinoma 
pripisani človeškemu faktorju. 

V nasprotju s stroji, pa je pri robotski celici lahko 
potencialno nevarna širša okolica robota, ki obsega 
celoten robotov delovni prostor, pa tudi bližnjo okoli-
co v primeru letečih delcev ali kosov. Zaradi tega je 
potrebno skrbno preučiti do kod sega področje nevar-
nosti in tega ustrezno zaščititi. Pri tem je pomembna 
analiza potencialnih nevarnosti, ki mora biti izvedena 
na sistematični način. Standard, ki ureja varno delo-
vanje robotskih celic, je novejši standard ISO 10218 

(ang. naslov: Robots for industrial enviroments - Safety 
requirements). Standard ni obvezujoč, saj daje le prak-
tična priporočila za zagotavljanje varnega delovanja. 
Robotska celica, ki je zgrajena skladno s pri poročili, 
hkrati ustreza tudi direktivi o strojih.  

Zagotavljanje varnosti na nivoju strojne opreme

Varnostna zaščita na nivoju strojne opreme se gle-
de na priporočila standarda EN 954-1:1999 (ang. 
naslov: Safety of machinery, Safety-related parts of 
control systems, Part 1: General principles for design, 
ki je harmoniziran ISO 13849-1:1999) lahko izvaja 
na treh nivojih:

Nivo 1 je nivo varovanja obsega celotne robotske ce-
lice. Običajno je varovanje izvedeno s fizičnim ogra-
jevanjem s pomočjo kombinacije mehanskih ograj in 
vrat. Kot opcija so lahko uporabljene tudi naprave za 
zaznavanje prisotnosti ter zvočne in svetlobne opozo-
rilne naprave, vendar le kot dodatek za zagotavljanje 
večje varnosti.

Nivo 2 vključuje nivo varovanja človeka, ki se nahaja 
v delovnem prostoru robota. Običajno je varovanje 
izvedeno s pomočjo senzornih naprav za zaznavanje 
prisotnosti človeka. Z razliko s predhodnim nivojem, 
kjer gre predvsem za ograjevanje, je v tem primeru 
poudarek na zaznavanju prisotnosti operaterja.

Nivo 3 je nivo varovanja človeka v neposredni bližini 
robota. Varovanje na tem nivoju se izvaja z zazna-
vanjem prisotnosti človeka ali ovir v bližini robota 
ali pa neposrednega stika z robotom ter posledično, 
s takojšnjo zaustavitvijo delovanja. Za ta namen so 
uporabljane naprave za merjenje položaja človeka 
in različni senzorji dotika, kot so npr. senzorji sil in 
momentov ali kontaktni senzorji dotika. V večini ro-
botskih aplikacij je zahtevan vsaj en nivo varovanja. 
Glede na oceno tveganja, pa je mogoče izvajati več ni-
vojev varovanja hkrati.

Naslednje slike prikazujejo več primerov prvega ni-
voja varovanja, kjer operater praviloma ne vstopa v 
samo robotsko celico. 

Na sliki 2 je prikazano fizično ograjevanje robotske 
celice z ograjo z vrati. Operater lahko vstopi v robot-
sko celico samo v primeru, ko robot ni v obratovanju. 
Če vstopi med obratovanjem, stikalo na vratih izklopi 
delovanje. 

V drugem in tretjem primeru sta delovni prostor ope-
ra terja in robota popolnoma ločena. Vstavljanje obde-
lovancev in jemanje obdelovancev iz celice je izvedeno 
preko rotirajoče mize (glej sliko 3) ali pomičnih meha-
nizmov (glej sliko 4).
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Slika 2 - Prvi nivo varovanja s fizično ograjo in vrati

Slika 3 -  Prvi nivo varovanja s fizično ogrado in rotirajočo mizo

Slika 4 - Prvi nivo varovanja s fizično ograjo in pomičnimi mehanizmi

Na drugem nivoju varovanja pri katerem operater 
lah ko vstopa v robotsko celico, je varovanje izvedeno 
na osnovi senzorjev za ugotavljanje prisotnosti ope-
raterja. To so običajno optični senzorji, ki delujejo na 
principu zaznavanja prekinitve žarka, postavljeni v 
formacijo optičnih zaves, kot je to prikazano na sliki 
5. Alternativa je uporaba senzornih preprog, ki na 
osnovi izmerjenega tlaka na podlago, zaznavajo po-
ložaj operaterja.

Slika 5 - Drugi nivo varovanja s pomočjo optičnega senzorja za zaznavanje prisotnosti 
operaterja

V osnovi naj bi bili senzorji za ugotavljanje prisotno-
sti uporabljeni le kot sekundarna oblika zagotavlja-
nja varnosti in to le v primerih, ko je nujno potreben 
omejen dostop do robota.

Sodobni trendi uporabe robotskih sistemov se razvi-
jajo v smeri stalnega sodelovanja človeka in robota. 
Sistem varovanja mora omogočati hitro prilagajanje 
robotske celice novim aplikacijam. Fizično varovanje 
z mehanskimi ovirami se spreminja v elektronsko va-
rovanje. Tako so ključni element za zagotavljanje var-
nosti na tretjem nivoju senzorji za zaznavanje obje-
ktov v delovnem prostoru robota. Razvijajo se novi 
optični senzorji, kot so umetni vid in laserski skenerji. 
Na sliki 6 je predstavljen laserski skener, ki zazna-
va prisotnost objektov v več merilnih področjih. Na 
ta način je mogoče programsko določiti in zaznavati 
kdaj se človek nahaja v varnem in kdaj v nevarnem 
območju robotske celice.

Senzorji za zaznavanje trkov z robotom so nameščeni 
na robotske segmente ali na vrh robota. Zaznavanje 
dotika se uporablja v primerih celic z manjšimi roboti 
kjer operater med obratovanjem stoji v bližini robota. 
Signal, ki ponazarja dotik z robotom, povzroči hipno 
izključitev obratovanje robotske celice. 

Tipka za izklop v sili je pomembna pri zagotavljanju 
varnosti, saj operaterju omogoča hitro zaustavitev gi-
banja robota. Tipka za izklop v sili je nameščena na 
več mestih v robotski celici in je nujno velika ter rdeče 
obarvana, da je lahko opazna in dosegljiva. Pravilo-
ma je nameščena na robotskem krmilniku, na eno-
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ti za ročno učenje ter na ograji robotske celice. Vse 
var no st ne naprave, kamor spada tudi tipka za izklop 
v sili, so zaradi čim hitrejšega izklopa obratovanja s 
krmilnikom povezane preko ožičene logike in niso del 
programske opreme. Sodobni roboti imajo že vgraje-
ne opcije elektronskega omejevanja gibanja osi (npr. 
ABB EPS) ali omejevanja hitrosti gibanja robota ob 
prisotnosti človeka (npr. ABB SafeMove).

Pomembne točke varnostnih priporočil standarda ISO 
10218-1, ki zadevajo nove rešitve varovanja, so:

5.9 Priporočila za simultano delovanje več robo-
tov, ki določajo pogoje za vodenje več robot-
skih manipulatorjev z enim krmilnikom.

5.10  Zahteve in pogoji za skupno delovanje robota 
in človeka.

5.12.3  Priporočila za programsko omejevanje giba-
nja osi in delovnega prostora, ki omogočajo 
uporabo elektronskih naprav in programskih 
orodij omejevanja delovnega prostora in hi-
trosti gibanja robota v smislu zagotavljanja 
varnosti.

Nov standard ISO 10218-2 (ang. naslov Robots and 
robotic devices - Safety requirements Part 2: Industrial 
robot system and integration), ki je v pripravi, bo še 
podrobneje obravnaval sodelovanje človeka in robota.

Zagotavljanje varnosti pri razvoju programske 
opreme

Programiranje in učenje robotskega gibanja se izvaja 
s pomočjo ročnega vodenja robota preko položajev, 
ki jih robotski krmilnik pomni in jih nato v avtomat-
skem načinu izvaja. Za ta namen je uporabljena enota 
za ročno učenje. Možno je tudi učenje s fizičnim vode-
njem vrha robota vzdolž trajektorije gibanja, ki si jo 
robotski krmilnik zapomni in izvaja. V obeh primerih 
se mora operater med učenjem nahajati v robotski 

celici relativno blizu robotu. Med učenjem je zato za 
zagotavljanje varnosti potrebno biti pozoren na:

• Operater, ki robot uči, mora biti za to dobro uspo-
sobljen, mora biti seznanjen s celotno aplikacijo in z 
vsemi potencialnimi nevarnostmi. Pri delu se mora 
zavedati, da lahko s programsko napako ali napa-
ko v konfiguraciji robota ustvari nevarne razme re. 
Zato mora upoštevati ukrepe za zagotavlja nje var-
nosti.

• Med učenjem gibanja se robot ne sme gibati z viso-
kimi hitrostmi.

• Operater mora imeti lahek in hiter dostop do tipke 
za izklop v sili.

• Operater mora v vsakem trenutku stati na me-
stu kjer je majhna možnost, da ga robot stisne k 
fi ksnim objektom v celici ali da ga poškoduje v 
prime ru okvare. Hkrati pa mora poskrbeti, da ima 
dober pregled nad obratovanjem.

• Priporočljivo je, da je pri učenju prisoten opazova-
lec, ki se nahaja izven delovnega področja robota, 
in ima dostop do takojšnjega izklopa v sili.

• Kjer je to potrebno, operater mora nositi zaščitno 
opremo in zaščitno obleko. Zaščitna čelada je 
obvez na, če obstaja možnost poškodbe glave.

• Ročna učna naprava mora biti izvedena tako, da 
omogoča gibanje robota samo v primeru, ko opera-
ter drži posebno tipko.

Zagotavljanje varnosti v Laboratoriju za robo-
tiko in biomedicinsko tehniko na Fakulteti za 

elektrotehniko Univerze v Ljubljani

V Laboratoriju za robotiko in biomedicinsko tehniko 
na Fakulteti za elektrotehniko je za varno delo z robo-
ti poskrbljeno na naslednji način:

• Meje delovnega prostora robotov so označene na 
tleh z rumeno/črnim trakom.

• Operater, ki vstopa v delovni prostor mora obvezno 
nositi zaščitno čelado.

• Na vidnih mestih v vsaki celici se nahajajo tipke za 
izklop v sili.

• Pri poskusnem zagonu se v delovnem prostoru ne 
sme nahajati nihče.

Slika 6 - Laserski skener za zaznavanje prisotnosti operaterja s programabilnimi območji za-
znavanja
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POVZETKI PREDAVANJ

Izvedba robotske 
industrijske aplikacije

Izvedba robotske 
industrijske aplikacije

Predavatelj:
dr. Blaž Nardin, Gorenje orodjarna d.o.o.

Predavatelj:
Tadej Koprivec, dipl. ing. el.

Yaskawa Motoman Slovenija

Dr. Nardin nas bo popeljal skozi načrtovanja in izvedbo robotske aplikacije v industriji, katere pomemben del so 
tudi robotska prijemala in orodja. Gorenje orodjarna se ukvarja predvsem z zasnovo (inženirski del) in izdelavo speci-
fi čnih orodij, ki jih potrebujemo pri avtomatizaciji proizvodnje. Zagotavljajo podrobno načrtovanje koncepta orodij, 
računalniško zasnovano oblikovanje in vrhunsko izdelavo ob pomoči najnovejših tehnologij.  

Tadej Koprivec, študent petega letnika robotike na FE in dolgoletni sodelavec Yaskava Motoman Slovenija je za vi-
sokošolsko diplomo sodeloval pri Trimovem projektu robota za instalacijo panelov na stavbe. Sedaj v Ribnici (sedež 
Motoman Robotec) razvija robotske aplikacije za industrijo. Kako poteka razvoj, od osnovne ideje pa vse do imple-
mentacije končne robotske celice v podjetje, bo predstavil na Dnevih Industrijske Robotike 2011

Ukvarjamo se z računalniško podprtimi tehnologijami (CAD/CAM/CNC/DNC) 

in njihovim uvajanjem v proizvodnjo. Dvajsetletne izkušnje na tem področju 

zagotavljajo našim strankam kvalitetno, učinkovito in zanesljivo svetovanje, 

podporo in pomoč pri reševanju problemov.

Naša glavna dejavnost je prodaja CAD/CAM programske opreme Mastercam za 

programiranje CNC strojev in z modulom Robotmaster za programiranje robotov.

Robotmaster je programska oprema za ”off-line” programiranje robotov inte-

grirarana v Mastercam. Robotmaster je idealen za programiranje aplikacij kot 

so rezkanje, obrezovanje, peskanje, raziglanje, varjenje, brušenje in barvanje.

Robotmaster za delovanje potrebuje Mastercam, ki je vodilni programski 

paket za računalniško podprto CNC programiranje.  Primeren je za vsa pod-

jetja, ki imajo CNC stroje: od podjetij s proizvodnjo do orodjarn. Poudarek 

Mastercama je na modulih za NC programiranje (CAM): moduli za dvo- do 

petosno rezkanje, dvo- do štiriosno struženje, dvo- do štiriosno žično erozijo, 

obdelavo lesa, rezbarjenje in graviranje. Pot orodja narejena v Mastercamu 

je osnova za Robotmaster, ki iz poti orodja naredi robotski program.

Poleg programske opreme Mastercam in Robotmaster ponujamo tudi pro-

gramsko opremo Cimco za prenos programov v krmilnik (DNC-Max) in nad-

zor delovanja strojev (MDC-Max). MDC-Max v realnem času zajema podatke 

na obdelovalnem stroju in omogoča nadzor nad njegovim delovanjem. Z 

osnovnim načinom zajemanja podatkov lahko ugotovimo, koliko časa je stroj 

deloval in koliko časa je miroval. Z dodatnimi podatki pa lahko nadzorujemo 

koliko kosov je stroj v določenem času naredil, koliko časa je bilo uporablje-

nega za nastavljanje orodij, menjavo surovcev, vzdrževanje stroja,..

Naš namen sodelovanja pri projektu DIR2011 je predstavitev podjetja štu-

dentom FE. Zanima nas sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju robotskih 

aplikacij v industriji.

CAMINCAM moderne proizvodne tehnologije d.o.o, 

Pohorska cesta 31, Slovenj Gradec

TEL: 02 88 29 214, GSM: 040 296 291

E-mail: info@camincam.si, 

web: www.camincam.si
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APLIKACIJA: GIBANJE MOBILNEGA ROBOTA PO PROSTORU

Primer zasnove aplikacije: 
Gibanje mobilnega robota
YOUBOT po prostoru

Aplikatorja:
Črt Lukančič in Matej Sabadin

Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana

Namen aplikacije je seznaniti udeležence z osnovnimi aspekti in problematiko mobilne robotike, na primeru mobil-
nega robota youBot. Naloga, ki jo mora robot opraviti je navidezno preprosta, prispeti iz avle Fakultete za elektro-
tehniko do stopnišča Laboratorija za robotiko. To v bistvu pomeni navigacijo po prostoru, kjer se gibljejo ljudje, ki 
predstavljajo oviro in jih mora robot zaznati in ob tem ustrezno ukrepati. Ob tem mora seveda poskrbeti primarno 
za lastno varnost  in varnost ljudi, kljub tem oviram pa mora svojo nalogo gibanja po določeni trajektoriji še vedno 
izvesti brez odstopanj oziroma iskanja novih poti. 

1 Opis robota youBot

Youbot je mobilni robot nemškega proizvajalca Kuka 
in je predvsem namenjen raziskovanju in izobraževa-
nju. Gre za serijski manipulator s petimi prostostnimi 
stopnjami v kombinaciji s platformo, ki je opremljena 
s švedskimi kolesi, kar omogoča gibanje v vse smeri. 
Na vrh manipulatorja je nameščeno dvo-prstno prije-
malo, ki dodatno razširi možnosti uporabe. Sam ro-
bot je kompaktnih dimenzij, roka tehta 6 kg in v vseh 
sklepih doseže hitrosti do 90 °/s, njena nosilnost pa je 
0,5 kg. Platforma tehta 20 kg in lahko robota premi-
ka po prostoru do hitrosti 0,8 m/s, njena nosilnost je 
20 kg. YouBot je opremljen z mini ITX PC-Board ra-
čunalniško enoto z vmesnikoma USB in WLAN, ki iz-
vaja vse potrebne izračune za vodenje robota. YouBot 
odlikuje odprt vmesnik, ki omogoča široko uporabo 
in možnost samostojne uporabe roke in platforme.

2 Zasnova aplikacije

Kot pripravo na aplikacijo izmerimo in v simulatorju 
V-REP zgradimo model avle (slike od 1 do 6), po kate-
rem glede na želeno trajektorijo uspešno upravljamo 
z robotom youBot.

Slika 1 - Realni pogled po hodniku iz laboratorija za robotiko na Fakulteti za elektrotehniko

Slika 2 - Pogled iz perspektive slike 1 v virtualnem okolju

Slika 3 - Realni ogled iz avle proti laboratoriju za robotiko na Fakulteti za elektrotehniko

Maksimalna meja odstopanja modela od dejanskih 
izmer avle in hodnika Fakultete za elektrotehniko je 
5 cm. Replika vseh predmetov, ki bi lahko vplivali na 
rezultate meritev iz ultrazvočnih senzorjev razdalje je 
v model vključena. Za zaznavanje ovir smo uporabili 
ultrazvočni senzor SRF10, ki ima nazivni doseg 6 me-
trov in 120° kot zaznave odboja. 
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Slika 4: Pogled iz avle po hodniku proti laboratoriju za robotiko v virtualnem okolju

Slika 5: Realni pogled iz hodnika proti avli

Slika 6: Pogled iz hodnika proti avli v simulatorju

Nato smo s pomočjo programskega orodja CodeWar-
rior in njegovega dodatka ProcessorExpert programi-
rali mikrokrmilnik Motorola MC9S12DP256 tako, da 
je sprejemal podatke iz ultrazvočnega senzorja SRF10 
po I2C vodilu in jih preko vodila RS232 pošiljal na ra-
čunalnik. 

Nadaljnja ideja je bila, da bi uporabili še ozko usmer-
jen ultrazvočni senzor razdalje SRF235, ki ima kot 
zvočnega snopa le 15°. Senzor bi pritrdili na servo 
motor ter tako bolj natančno določili pozicijo ovire 
glede na robota. Na podlagi tega podatka bi mobilni 
robot youBot primerno ukrepal.

3 Načrtovanje vaje za udeležence

Udeleženci pri aplikaciji bi imeli nalogo naučiti robo-
ta Youbot Kuka določene trajektorije. Nato bi zgradili 
program, ki bi vključeval določene gibe za opozarja-
nje okolice na robota in za komuniciranje robota z 
okolico. To bi potekalo s pomočjo tabel z napisi, ki bi 
jih robot vozil v svojem tovornem prostoru in zvoč-
nimi signali, ki bi jih lahko sprožil. 

Na koncu bi celotno aplikacijo preizkusili še v realnem 
okolju, torej v avli in hodniku Fakultete za elektro-
tehniko, kjer bi se robot premikal in tako poskrbel 
za dodatno popestritev prireditve Dnevi Industrijske 
Robotike.

S sedežem v Sloveniji je podjetje ISKRAEMECO eno izmed vodilnih podjetij na področju merjenja 
električne energije. Podjetje pri svoji dejavnosti že več kot šest desetletij uspešno združuje izkušnje, 
inovacije in napredek. Naše tehnološko dovršene rešitve, ki slonijo na lastnem znanju, se popolnoma 
skladajo z vsemi mednarodnimi standardi in zakonodajo ter tako do potankosti  sledijo zahtevam s 
trga. Zaradi rešitev, ki vključujejo odprte standarde smo tudi priljubljena izbira mnogih elektrodistri-
bucij po svetu.
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Delo z dvoročnim 
robotom Motoman

Aplikator:
Robi Simčič

Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana

Že ob prvem pogledu na robota hitro ugotovimo, da se Motoman SDA10 razlikuje od večine drugih industrijskih 
robotov. Prav zaradi njegove konstrukcije je  robot še posebej primeren za sestavljanje in izvajanje različnih mon-
tažnih del, kar bo tudi naša naloga pri tej aplikaciji. Seznanili se bomo z osnovami programiranja takega robota in ga  
sprogramirali tako, da bo pobiral posamezne dele in jih skupaj sestavil v končni izdelek.

Opis Robota

Slika 1  - Robot SDA10 

SDA10 je okreten 15-osni robot z dvojno roko (ang. 
dual-arm), ki omogoča fleksibilno gibanje. Zaradi za-
snove je idealen za različne operacije kot so montaža, 
premik delov, strega strojev, pakiranje in mnogo dru-
gih opravil. Obe robotski roki lahko delujeta hkrati 
sinhrono ali izvajata naloge istočasno neodvisno.

Krmiljene osi 15
Nosilnost 2x10 kg

Doseg 970 mm
Ponovljivost ±0,1 mm

Teža 220 kg
Tabela  - Osnovni tehnični podatki

Slika 2  - Delovni prostor robota SDA10

Za krmiljenje robota skrbi krmilnik NX100, ki lahko 
izvaja več nalog hkrati, z različno zmogljivostjo sin-
hronizacije v realnem času. Hkrati lahko krmili do 
štiri robote in 12 zunanjih osi (skupno do 36 osi). Kr-
milnik je opremljen tudi z ročno učno enoto, s pomo-
čjo katere upravljamo robota.

Ročna učna enota

Ročna učna enota je opremljena s tipkami in gumbi, 
ki se uporabljajo za rokovanje z robotom ter urejanje 
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in pisanje programov. Vsebuje vse ukaze za upravlja-
nje robota ter nastavitev krmilnika. Učna enota je se-
stavljena iz grafičnega LCD prikazovalnika, občutlji-
vega na dotik z osvetlitvijo ter tipkami za upravljanje 
in vnašanje podatkov.

Slika  3 - Ročna učna enota

Pomen nekaterih tipk na učni enoti:
 1. START gumb s katerim zaženemo program v 

avtomatskem režimu
 2. HOLD gumb s katerim ustavimo izvajanje pro-

grama
 3. Gumb za zasilno zaustavitev
 4. Reža za CF kartico
 5. Tipka PAGE
 6. Tipka SELECT
 7. Tipke za nastavitev hitrosti premikanja robota
 8. Tipke za premikanje robota
 9. Gumb za napajanje motorjev
10. Tipka ENTER
11. Numerične in funkcijske tipke
12. Tipka MOTION TYPE s katero spremenimo tip 

ukaza za premikanje 
13. Gumb za napajanje robota
14. Smerna tipka s katero se premikamo po zaslonu
15. Na dotik občutljiv zaslon
16. Glavni meni
17. Stikalo za izbor režima delovanja
18. Tipka CORD s katerim izbiramo koordinatni 

sistem za premikanje robota

O podrobnejšem pomenu tipk, ki se uporabljajo za 
programiranje robota se bomo seznanili na samih de-
lavnicah.

Razvoj naše aplikacije poteka v več stopnjah, ki se 
med seboj nadgrajujejo. Začnemo s preprostim spo-
znavanjem osnovnih funkcij premikanja robota. Ko 
osvojimo premikanje robota, se postopoma seznani-
mo s potrebnimi ukazi za izvedbo želenega programa.

Učenje robota

Pred začetkom pisanja programa s pomočjo stikala 
za izbor režima delovanja (17) vklopimo TEACH na-
čin (ang. mode) delovanja. S pritiskom na tipko SER-
VO ON READY vključimo napajanje motorjev. Sledi 
kreiranje novega programa. V glavnem meniju (ang. 
Main menu) izberemo JOB in v podmeniju  izberemo 
CREATE NEW JOB. Pojavi se novo okno v katerem 
definiramo parametre programa. Po vnosu želenih 
parametrov le-te potrdimo s tipko EXECUTE. Prikaže 
se okno z novim programom, kamor vstavljamo uka-
ze za premikanje robota.

Osnovni ukazi

S pomočjo tipke MOTION TYPE izberemo ustrezen 
ukaz.
Ukazi pa premikanje robota:

  MOVJ - neodvisno gibanje osi
  MOVL - linearni premik v točko
  MOVC - premik po krožnici
  MOVS - premik po krivulji

Vrednost za ukazom pomeni hitrost gibanja.
VJ - hitrost v % (MOVJ)
V - hitrost v cm/s (MOVL, MOVC, MOVS)

MOVJ:
Ukaz MOVJ predstavlja učenje pomika vrha robota s 
sklepno interpolacijo.

 Primer: MOVJ P000 VJ=50

S tem ukazom naučimo robota pomika od začetne 
točke do prvega koraka. Parameter VJ definira hitrost 
sklepa v procentih (50 pomeni 50% maksimalne hi-
trosti).

Slika 4 - Primer ukaza MOVJ
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MOVL:
Ukaz MOVL predstavlja učenje vrha robota z linear-
no interpolacijo.

Primer: (glej sliko 5)
 MOVJ VJ=50 //pomik od koraka 2                 
      do koraka 3
 OVL V=138 //pomik od koraka 3 do kora-
   ka 4 z linearno interpolacijo
Parameter V predstavlja hitrost podano v centimetrih 
na minuto (za naš primer velja 138 cm/min). Na sliki 
5 je razvidno, da gibanje vrha robota od koraka 3 do 
koraka 4 poteka po premici.

Slika 5  - Primer ukaza MOVL 

MOVC:
Ukaz MOVC predstavlja učenje pomika vrha robota 
po krožnici.

Slika 6  - Primer ukaza MOVC 

Tu moramo paziti, da vedno podamo tri točke na kro-
žnici. V prvo točko se robot premakne linearno, nato 
pa obriše krožnico preko druge točke do tretje točke.

Izvedba aplikacije

V prvi fazi se podrobneje seznanimo z ročno učno 
enoto in se naučimo ročno premikati robota v raz-
ličnih koordinatnih sistemih. Na lažjih primerih si v 
praksi ogledamo in razložimo ukaze, ki jih bomo ka-
sneje uporabili za premikanje robota in pisanje glav-
nega programa. 

V drugi fazi kalibriramo prijemala, ki so nameščena 
na rokah robota. To moramo storiti kar se da točno, 
saj je zelo pomembno za uspešno izvedbo naloge.

Po uspešni kalibraciji smo pripravljeni za pisanje 
glavnega programa. Za začetek si zadamo enostavno 
nalogo in razjasnimo morebitne nejasnosti. S prido-
bljenim znanjem napišemo glavni program. Robota 
sprogramiramo tako, da iz odložišča pobira različne 
dele in jih sestavi v končni izdelek.

                      
Domel je danes eden vodilnih svetovnih proizvajalcev sesalnih 
enot. Na evropskem trgu dosegamo preko 60 % tržni delež, na 
svetovnem pa preko 40 %. Največji delež trenutnega proizvo-
dnega programa predstavljajo  sesalne enote za suho in mokro 
sesanje, ki jim sledijo univerzalni kolektorski motorji, motorji s 
trajnimi magneti ter profesionalne izvedbe elektronsko komuti-
ranih sesalnih enot in motorjev. 
V zadnjih letih smo v Domelu pričeli intenzivno širiti svoj proi-
zvodni program. Širitev proizvodnega portfolja bazira na znanju 
proizvajanja elektromotorjev. Vstopili smo na trg avtomobilske 
industrije, uvedli program prezračevalne in ventilatorske tehno-
logije, ukvarjamo pa se tudi s produkti za proizvodnjo alterna-
tivnih virov energije. Na tem področju najtesneje sodelujemo 
s podjetjem Hydrogenics iz Kanade, za katerega je podjetje 
Domel na inovativen način razvilo EC puhalo za dovod zraka v 
gorivno celico in z rešitvijo navdušilo naročnika. Tako smo si na 
široko odprlo vrata na ta trg in smo danes prisotni v vseh po-
membnejših svetovnih podjetjih, ki se ukvarjajo s to napredno 
vodikovo tehnologijo.
Velike svetovne korporacije kot so Philips, Elektrolux, Stihl,….. 
so nas izbrale za razvojnega dobavitelja. Te stopnje sodelovanja 
z veliki svetovnimi korporacijami ne bi dosegli, če nebi zadosti 
vlagali v proizvodnjo zlasti v robotizacijo v povezavi z IT teh-
nologijami, ki nam omogoča sledljivost kakovosti proizvodov 
tudi, ko naši izdelki zapustijo proizvodnjo. Dviganje stopnje av-
tomatizacije in robotizacije smo postavili v ospredje poslovnega 
modela, ki omogoča visoko stopnjo zadovoljstva naših kupcev.

Poslovna enota PC OZI - Ustvarjamo gibanje
V Domelu uspešno razvijamo tudi druge programe, ki so pove-
zani z osnovno dejavnostjo podjetja. Med njimi  je avtomatiza-
cija proizvodnih procesov. Zaradi vse večjih potreb v matičnem 
podjetju je bila ustanovljena poslovna enota PC OZI. V tej po-
slovni enoti združujemo program zastopstev in izdelavo ome-
njene opreme. Preko programa zastopstev nudimo slovenske-
mu trgu široko paleto proizvodov, namenjenih avtomatizaciji 
proizvodnih procesov. Gre za priznana nemška podjetja:
Bosch Rexroth servo pogoni, krmilna in regulacijska tehnika 
Bosch Rexroth proizvodi linearne tehnike
Staübli štiri in šest osni roboti 
Phytron koračni motorji, krmilniki, končne stopnje

Z avtomatizacijo proizvodnih procesov in z izdelavo opreme v 
te namene se v Domelu ukvarjamo že več kot 30 let. Gre pred-
vsem za montažne linije ali posamezne naprave, ki se upora-
bljajo v procesu sestave različnih vrst elektromotorjev. V večji 
meri smo do sedaj izdelovali to opremo predvsem za potrebe 
matičnega podjetja. Z širitvijo prodajnega programa na robo-
tiko pa smo se tudi na tem področju usmerili na zunanji trg. 
Sposobni smo ponuditi kompleksne rešitve po željah in potre-
bah posameznih kupcev. Oddelek lahko s svojimi izkušnjami in 
znanjem uspešno kljubuje najnovejšim zahtevam trga pri uva-
janju avtomatizacije: krajši proizvodni procesi, zagotavljanje 
proizvodnje brez napak, krajši pretočni časi, fl eksibilni procesi, 
sledenje proizvodnje izdelka. Pri svojem delu se povezujemo z 
zunanjimi partnerji kot so: Fakulteta za Strojništvo in Fakulteta 
za Elektrotehniko v Ljubljani, Institut Jožef Stefan in še neka-
terimi drugimi.

Zakaj sodelujemo na DIR
Povezovanje z izobraževalnimi ustanovami je v Domelu že 
tradicija. Tak način sodelovanja je koristen za obe strani. Štu-
dentom je omogočeno kvalitetno izobraževanje, spoznajo se 
z opremo, ki se vgrajuje in uporablja v proizvodnih obratih. S 
tem industrija pridobi kvaliteten kader, ki se je sposoben spo-
pasti z vsakdanjimi problemi v proizvodnih procesih.

www.domel.si



število osi: 15
max. polmer dosega: R=970 mm
nosilnost: 10 kg
ponovljiva natančnost: ±0.1 mm
teža: 220 kg
delovna temperatura: 0 do 45 °C
vlažnost: 20 do 80 % (ne kondenzirana)
priključna moč: 4,2kVA

DVOROČNI ROBOT SDA10

Visoke delovne norme?  
Nova generacija jih preseže z levo roko. 
In z desno tudi. 

Dvoročni robot SDA 10 je predstavnik nove 
generacije humanoidnih robotov in hkrati edini 
dvoročni robot na svetu. Veliko število premičnih 
osi (sedem na vsaki roki in ena v trupu) mu 
omogoča izjemno fleksibilnost in spretnost. 

Zaradi optimiziranih dimenzij, (ozka širina ramen)  
pa je še posebej primeren za delovna mesta, kjer 
je prostor omejen, operacije pa težko dostopne. 

Dvoročni robot SDA 10 lahko deluje samostojno 
ali v ekipi z zaposlenimi. Obvladuje široko paleto 
aplikacij - od strege strojev, sestavljanja,  
transporta bremen... Odlikuje se tudi v hitrosti,  
saj delovne operacije opravi v le 2/3 običajnega 
deovnega časa!*

Ne glede na to, v kateri panogi delujete,  
vam bo avtomatizacija v vsakem primeru 
zagotovila prihranek časa in sredstev. 

Izboljšajte produktivnost vašega podjetja!  
Naredite več, bolje in v krajšem času!

Dvignite pričakovanja,  
izpolnite vaš potencial.   
Prestopite v svet avtomatizacije!

*Trditev se nanaša na primerjavo z običajnim delovnim časom, potrebnim za opravljanje specifičnih delovnih operacij po Yaskawinih modelih in vzorcih. 

Za več informacij obiščite spletno 
stran www.motoman.si 
ali nas pokličite na številko
01 8372 410.
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Opis robota in krmilnika

Robot Epson PS3 je robot antropomorfne konfigura-
cije s šestimi prostostnimi stopnjami gibanja. Robot 
spada v razred industrijskih robotov manjših dimen-
zij in je namenjen izvajanju operacij montaže in ma-
nipuliranju z objekti.

Slika 1 - Epson PS3

Model robota Epson PS3-AS00
Oblika Antropomorfni 6osni robot
Horizontalni doseg 791 mm
Maksimalna hitrost v XYZ 
smereh

2000mm/s

Ponovljivost +/- 0.030 mm
Masa 45 kg

Tabela 1: Osnovne specifikacije robota Epson PS3

Slika 2 - Krmilnik Epson RC170

Krmilnik Epson RC170 je zgrajen na osnovi industrij-
skega PC-ja, ki za vodenje posameznih osi uporablja 
PCI regulatorske karte. Nanj se priklopimo z osebnim 
računalnikom z naloženim programskim paketom 
Epson RC+, ki služi kot uporabniški vmesnik za delo 
z robotom.

Epson RC+ 5.0 in SPEL

RC+ je programski paket, ki služi za namene pro-
gramiranja gibanja robotov Epson. Uporablja pro-
gramski jezik SPEL. Omogoča ročno vodenje robotov, 
učenje točk, razvoj programske opreme in  uporabo 
integriranega sistema umetnega vida. 

Robotsko graviranje 
v čokolado

Aplikator:
Martin Sever

Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana

Pri aplikaciji se spoznamo šest-osni robot Epson. Sprva si ogledamo potek programiranja gibanja robotov v program-
skem okolju RC+ s pomočjo programskega jezika SPEL. V programu AutoCad ustvarimo poljubno grafi ko in si gledamo 
delovanje programa, ki preproste trajektorije, ustvarjene v programu AutoCad, pretvori v dejansko gibanje robota.  
Za konec grafi ko poskusimo vgravirati v tablico čokolade.
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Na sliki  je prikazan  programski vmesnik RC+ 5.0. 
V zgornji orodni vrstici programa RC+ je ikona, ki 
prikazuje robota. Pri kliku na to ikono se nam odpre 
Robot manager, kjer pod zavihkom Control Panel pri-
žgemo motorje robota, pod zavihkom Jog&Teach pa 
najdemo konzolo za ročno premikanje robota. Na levi 
strani glavnega okna imamo Project Explorer, kjer 
lahko opazujemo glavne datoteke našega projekta. 
V datoteki Points so shranjeni podatki o vseh upora-
bljenih točkah v našem projektu, v datoteki Main pa 
so zapisani robotski ukazi v jeziku SPEL, ki te točke 
povezujejo med sabo. V zgornji orodni vrstici bomo 
uporabljali še ikoni za prevajanje robotskega progra-
ma in za zagon robotskega programa.

Roboti različnih proizvajalcev imajo dokaj podobne 
načine premikanja med dvema točkama. Najenostav-
nejše gibanje je linearno gibanje med dvema točka-
ma, ki se v programskem jeziku SPEL izvrši z ukazom 
Move in imenom točke v katero želimo robota pre-
makniti. Drugo pogosto gibanje je krožno gibanje, ki 
ga dosežemo z ukazom Arc ter podano vmesno in pa 
končno točko. Vmesna točka nam pove, kako velik 
lok bomo med začetno in končno točko naredili. Tretji 
tip gibanja je dosežen z ukazom Go in točko kamor 
želimo robota prestaviti. Ta tip ukaza pošlje robota v 

končno točko tako, kot je to najlažje za robota. Vča-
sih nam pride prav, da se robot iz neke točke dvigne, 
prestavi nad drugo točko in se spusti do nje z vrha. 
Tako gibanje je v SPEL jeziku za antropomorfni ro-
bot doseženo z ukazom Jump3  in podanimi tremi 
vmesnimi točkami. Zadnje gibanje, ki ga bomo po-
trebovali, je doseženo z ukazom Pass. Ta ukaz je zelo 
podoben ukazu Move, vendar pa dopušča, da robot 
ne doseže povsem želene točke, ampak se ji le dobro 
približa. Posledica tega je, da se robotu ni potrebno 
povsem ustaviti, ampak lahko hitreje nadaljuje pot v 
naslednjo točko. 

Programiranje robota v RC+ poteka tako, da v okno 
Main med stavka Function Main in Fend vrivamo prej 
omenjene ukaze opremljene s točkami, ki jih določimo 
z ročnim vodenjem, ali pa z direktnim vpisovanjem. 
Poleg standardnih ukazov premikanja robota so na 
voljo še ukazi za nastavitve robota in splošni pro-
gramski stavki kot so if, for, while, case itn.

AutoCAD

AutoCad  je svetovno najbolj razširjen program za ra-
čunalniško podprto oblikovanje (CAD). Obsega 2D in 
3D risanje, uporablja pa se na področju strojništva, 

Slika  : Programski vmesnik RC+5.0
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gradbeništva in arhitekture, lesarstva 
geodezije in elektrotehnike. Datoteki 
DXF in DWG, ki izhajata iz programa, 
sta postali standard za CAD progra-
me. 

Programski vmesnik za pretvorbo da-
toteke DXF v gibanje robota

Da bi pretvorili potek nekih krivulj iz 
Autocadove datoteke v dejansko gi-
banje robota, potrebujemo program, 
ki ta dva konca poveže skupaj. V 
ta namen je bil izdelan programski 
vmesnik, ki iz datoteke DXF prebere 
potrebne podatke o krivuljah in jih 
pretvori v dve datoteki; Main.prg in 
Points.pts, ki smo ju že omenili. Pro-
gram torej zgenerira vse potrebne toč-
ke in pa ukaze, ki jih povežejo med 
sabo in jih zapakira v datoteki, kot ju 
uporablja programski vmesnik RC+. 

Izvedba vaje

Sprva se spoznamo  z ročnim vode-
njem robota v različnih načinih. Nau-
čimo se shranjevanja točk in napišemo 
preprost robotski program. V Auto-
Cad-u ustvarimo grafiko in jo shra-

nimo v formatu DXF, nato pa si ogle-
damo izgled take datoteke v tekstovni 
obliki. Spoznamo se tudi s principom 
delovanja programskega vmesnika in 
po želji poizkusimo sami napisati kak 
preprost program v programskem je-
ziku Delphi. 

Na koncu vse pridobljeno znanje po-
vežemo skupaj. V programskem vme-
sniku nastavimo vse potrebne para-
metre za pretvorbo in želeno grafiko 
nato vgraviramo v tablico čokolade.

Slika  : Programski vmesnik za pretvorbo krivulj 
v gibanje robot

                                      

 
 
                                                                            

DAX electronic systems d.o.o. je podjetje, ustanovljeno leta 1991. Od tedaj dalje razvijamo in proi-
zvajamo T/M opremo, robotizirane in avtomatizirane proizvodne linje za specifi čne aplikacije. Naš cilj je 
zapolniti luknjo na T/M trgu z opremo, ki ni na voljo na tržišču. Naše znanje in izkušnje temeljijo na več 
kot 20-letnem delu s polprevodniki, belo tehniko, električnimi motorji, varovalkami, proizvodnjo stikal in 
mnogimi drugimi projekti, ki smo jih opravili v preteklih letih. Podjetje ima potencial, znanje in izkušnje 
da izpolni vse zahteve naših kupcev. DAX nudi celovite rešitve in izvedbo najbolj zahtevnih projektov, 
ki združujejo znanje mehanike, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Naša proizvodna hala nudi 
možnosti sestavljanja in proizvodnje mehaničnih in električnih delov ter zmožnosti maloserijske proizvo-

dnje PCB-jev (tiskanih vezij). 

DAX je uradni distibuter EPSON industrijskih robotov in magnetizacijske opreme Laboratorio Elettrofi sico 
Milano za območje Republike Slovenije.

www.DAX.si

Tel.: (+386)-03-5630-500

Fax: (+386)-03-5630-501

Mobile: (+386)-041-706-750
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Rešitev Hanojskih stolpov 
z neverjetno hitrostjo

Aplikator:
Matjaž Ogrinc

Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana

Aplikacija prikazuje delovanje paralelnega robota ABB FlexPicker. V industriji so paralelni roboti vedno bolj upora-
bljani zaradi izjemne hitrosti. S štirimi stopnjami prostosti  je FlexPicker primeren predvsem za Pick & Place aplika-
cije. Zmogljivost robota bomo preizkusili z reševanjem problema hanojskih stolpov.

Slika 1 - FlexPicker™ IRB360

Opis robota

FlexPicker IRB360 je paralelni robot proizvajalca ABB 
iz družine delta, namenjen »Pick and Place« aplika-
cijam. Običajno se robot uporablja za razvrščanje 
proizvodov, v kombinaciji s strojnim vidom. Po celem 
svetu je v uporabi 1800 robotov tipa delta. Razširjeni 
so predvsem zaradi izjemne hitrosti, model z največjo 
nosilnostjo pa zmore nositi breme mase do 3 kg. 
Visoke hitrosti je možno doseči predvsem zato, ker se-
gmenti ne nosijo teže motorjev in ostalih pogonskih 
komponent, kot je to v navadi pri serijskih mehanizmih.
Pomembna razlika med paralelnimi in serijskimi me-
hanizmi je v kinematiki. Pri serijskih mehanizmih je 
izračun koordinat vrha robota ob znanih kotih v skle-
pih enostaven in enoličen. Obraten izračun, torej iz 
koordinat vrha v kote sklepov, je običajno težaven in 
lahko ponuja več rešitev (ne vemo, katera je optimal-

na). V nekaterih primerih serijski robot namreč lahko 
doseže določeno lego vrha v več različnih konfigura-
cijah (kombinacijah kotov v sklepih).
Nasprotno je pri paralelnih mehanizmih. Tu je izra-
čun koordinat vrha robota iz sklepnih kotov težaven. 
Je pa zato enostavno izračunati potrebne koordinate 
sklepov, ki nam vrh robota pripeljejo v želeno lego.

Model robota FlexPicker™ IRB360
Nosilnost 1-3 kg
Število osi 3-4
Teža 120-145 kg
Ponovljivost pozicioniranja 0,1 mm
Poraba pri tipični uporabi 0,477 kW

Tabela 1: Osnovne specifikacije robota Epson PS3

Slika 2 – Delovno območje robota z dimenzijami  v mm

Učna naprava Teach Pendant

Programiranje robota poteka s pomočjo naprave za 
učenje Teach Pendant. Gibanje robota upravljamo s 
krmilno palico (joystick). Vmesnik na napravi je eno-
staven in je baziran na Windows CE platformi. Omo-
goča nam pisanje in urejanje programov ter ročno 
vodenje robota v realnem času.
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Slika 3 – Učna naprava

Na sliki 3 so označeni elementi ročne učne naprave:
A  Priključni kabel
B  Zaslon občutljiv na dotik
C  Gumb za izklop v sili
D  Palica za upravljanje (Joystick)
E  USB vrata
F  Gumb za aktiviranje
G  Pisalo Stylus
H  Gumb za reset

Slika 4 – uporabniški vmesnik

Slika 4 prikazuje uporabniški vmesnik z označenimi 
elementi:

A  ABB meni
B  Operaterjevo okno

C  Statusna vrstica
D  Gumb za izhod
E  Opravilna vrstica
F  Meni za hitri dostop

Hanojski stolpi

Cilj aplikacije je naučiti robota igrati miselno igro 
”Hanojski stolpi”. Igra gre takole: ploščice so v kup-
čku na začetnem stolpu urejene od vrha do tal v vr-
stnem redu od najmanjše do največje, tako, da ima 
kup obliko stožca. Cilj igre je premakniti celotni kup-
ček ploščic na drug kupček ploščic (končni stolp) z 
najmanjšim možnim številom potez, ob upoštevanju 
pravil: naenkrat lahko premaknemo samo eno plošči-
co in na vrh manjše ploščice ne smemo postaviti večje.

Slika 5 – Hanojski stolpi 

Na sliki 5 vidimo tri odlagalna mesta. Na levi je pri-
kazan stolpec, ki ga želimo prestaviti na desno polje.

Vodenje in tipi gibov

Po uvodni seznanitvi z robotom in učno napravo, 
spoznavamo ukaze, s katerimi vodimo robota. Kot že 
rečeno, je pri paralelnih mehanizmih težavno dolo-
čanje lege vrha robota iz znanih koordinat v sklepih. 
Zato se bomo osredotočili le na ukaze za vodenje po 
legi vrha.

Ukaz MoveJ pripelje vrh robota iz začetne v konč-
no točko po poti, ki je za manipulator najugodnejša. 
To pomeni, da se vse sklepne koordinate spreminjajo 
hkrati, s tem pa je pot robota med točkama lahko ne-
predvidljiva.

MoveL je ukaz za linearni premik. Regulator poskrbi, 
da se vrh robota giblje med prvo in drugo točko po 
premici.

Z ukazom MoveC dosežemo, da se vrh robota giblje 
po krožnici preko vmesne točke.

Točke so lahko določene kot končne oziroma kot vme-
sne točke (VIA-točke). V končni točki se robot ustavi, 
doseže pa jo z želeno natančnostjo. Vmesne točke so 
tiste, ki jih robot le obide in se v njih ne ustavlja.

Z vmesnikom na učni napravi upravljamo tudi z va-
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kuumskim prijemalom, ki prijema 
posamezne seg mente stolpa.

Slika 6 – Tipi gibov

Slika 7 – Načina doseganja točke

Izvedba aplikacije
Po spoznavanju mehanizma, učne 
naprave in seznanitvi s proble-
mom hanojskih stolpov, se lotimo 
samega programiranja za izvedbo 
aplikacije. Določimo optimalno za-
poredje premikov posameznih plo-
ščic, da stolpec prestavimo kar v 
najkrajšem času.

Nazadnje napišemo program, da 
robot opravi nalogo z maksimalno 
hitrostjo. Slika 8 – Model robota v okolju RobotStudio

                                      

 
 

Smo vodilni proizvajalec robotov in robotskih rešitev. Nudimo vam standardno opremo: od robotov, varil-
nih celic, in ostale opreme do programske opreme. Po vaših potrebah jo  integriramo v želeno aplikacijo. 

Naš lokalni servis skrbi za nemoteno delovanje vaših  robotskih celic.

ABB je vodilni v svetu na področju energetike in avtomatizacije. Našim kupcem omogoča izboljšati poslovanje in 
zmanjševati negativne vplive okolja. ABB je prisoten v več kot 100 državah in ima preko 103.000 zaposlenih.

 
Sedež ABB je v Zurichu, v Švici. Trgovanje z ABB delnicami poteka na borzah v Londonu,  Zurichu, Stockholmu, Fran-
kfurtu in New Yorku. ABB ustvari več kot polovico svoje  realizacije na evropskih trgih, skoraj petino v Aziji, Srednjem 

Vzhodu in Afriki, približno  četrtino realizacije na trgih Severne in Južne Amerike.

Skupina ABB je bila ustanovljena leta 1988, ko sta se združili švedsko podjetje Asea in  švicarsko podjetje BBC Brown 
Boveri pod skupnim imenom ABB. Zgodovina podjetja Asea  sega v leto 1883. Podjetje BBC pa je bilo ustanovljeno 
leta 1891. Skupina ABB je prišla v  Slovenijo 1. januarja leta 1992, ko je bilo v Ljubljani ustanovljeno predstavništvo 
za  Slovenijo. ABB je bilo eno prvih mednarodnih podjetij, ki je s tem priznalo samostojnost  Slovenije. Danes ima 
podjetje ABB Slovenija (ABB d.o.o.) skupino zaposlenih z vizijo, kot je  oskrba kupcev in partnerjev z znanjem, reši-

tvami in sistemi.

www.ABB.si
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Fanuc: 
Tekoči trak in umetni vid

Aplikator:
Rok Vuga

Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana

Aplikacija je zasnovana tako, da predstavlja praktičen primer, pred katerega je postavljen zaposleni v podjetju, ki 
posodablja svojo proizvodnjo z robotom. 

Cilj aplikacije je razpoznavanje in lovljenje objektov, ki potujejo po tekočem traku. Delo poteka s pomočjo namenske 
programske opreme podjetja Fanuc, ki je uporabniku prijazna in primerna tudi za tiste, ki se z robotiko šele spozna-
vajo. 

Slika 1 - Fanuc LRM 
200iC

Opis robota

Robot LR Mate 200iC 
je kompakten in du strij-
ski robot proizvajalca 
FANUC. V naši ro bot-
ski celici je upora-
bljen skupaj s stroj-
nim vidom in teko-
čim trakom.

Robot ima šest rotacijskih prostostnih stopenj in lah-
ko služi različnim opravilom. Robota poganjamo s 
krmilnikom R-30A Mate. Gre za zelo majhen krmil-
nik te družine z integriranim 2D sistemom vida, ki se 
lahko razširi na 3D sistem ali, kot v našem primeru, 
2D Line-Tracking. To je sistem, ki nam omogoči, da 
raz poznavamo in manipuliramo predmete medtem, 
ko se gibljejo po tekočem traku. 

Tehnične lastno-
sti robota LR Mate 
200iC so predstavlje-
ne v tabeli 1.

Slika 2 - Krmilnik 
R-30A Mate

Preden začnemo…

Končni uporabniki robotske rešitve so običajno nevešči 
specifičnih znanj s področja robotike in programira-
nja, zato je uporabniška prijaznost bistvena lastnost 
uspešnega proizvoda. Tako bomo našo apli kacijo po-
stavili skoraj izključno s »klikanjem«, vsi težavni iz-
računi, transformacije, programske funkcije in vsa

               Tabela 1 - Lastnosti robota

Max. obtežitev 5 kg
Doseg 704 mm
Število osi 6

Maksimalne hi-
trosti sklepov:

Maksimalno območje 
gibanja sklepa:

Sklep 1 (baza) 350°/s 340° / 360°
Sklep 2 350°/s 200°
Sklep 3 400°/s 388°
Sklep 4 450°/s 380°
Sklep 5 450°/s 240°
Sklep 6 (vrh) 720°/s 720°

in vsa druga  »pamet« pa je uporabniškim očem skrita 
za ličnim uporabniškim vmesnikom.

Nekaj osnovnih pojmov, potrebnih za razumevanje 
navodil:

Work area – (delovno območje) je območje na tekočem 
traku, v katerem robot opravlja neko nalogo. Na pri-
mer, robot predmet pobere iz Work Area 1 in ga odloži 
v Work Area 2.

Line – (tekoči trak) je zaporedje delovnih območij. Z 
dru gimi besedami, to je v računalniški logiki predsta-
vljen naš tekoči trak.

Sensor task – je robotski program, ki s kamero detek-
tira predmet na traku, ga pobere in prestavi. Program 
je že napisan, za potrebe posamezne aplikacije pa so 
dovolj minimalni popravki.

Aplikacija

Ko hardverski del (kamera, tekoči trak z enkoderjem, 
omrežna povezava s krmilnikom, itd) uredimo, je po-
trebna nastavitev delovnega procesa v naslednjih ko-
rakih:
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1. Z računalnikom se povežemo na krmilnik. 

2. Nastavimo linije (lines). 
V meniju izberemo »Visual Tracking Config« in pri-
tisnemo ikono »new«. Pod »type« izberemo »line« 
in vpišemo ime. Na primer Linija1. Izberemo OK.

3. Nastavimo delovna območja (work areas).
Dvokliknemo pravkar narejeno linijo. Pokaže se 
okno, v katerem izberemo gumb »new«. Izpolnimo 
vse podatke in pritisnemo OK. Postopek ponovimo 
za vsa delovna območja, ki jih moramo definirati.

4. Nastavimo »območje sledenja« (tracking fra-
me).
V tem koraku robotu pokažemo, kje se fizično na-
hajaja to, kar smo mu predstavili z abstraktnimi 
pojmi line in work area. Kalibracijo tekočega traku 
in enkoderjeveje skale opravimo tako, da na tekoči 
trak položimo predmet, ki se ga z vrhom robo-
ta lahko dotaknemo. Poženemo »Tracking frame 
setup wizard«. Postopek poteka tako, da najprej 
s pomočjo ročne učne naprave robota pripeljemo 
do izbrane točke na traku, nato trak premaknemo 
malo naprej in se spet dotaknemo iste točke, na 
koncu pa robota zapeljemo še malo v pravkotni 
smeri (90° levo gledano v smeri traku), da določi-
mo še y-smer koordinatnega sistema našega traku.
Ko smo to opravili, se moramo vrniti k nastavi-
tvam naših delovnih območij. Nastaviti moramo 
še parametre:

Upstream in Downstrwam boundary (meja območja 
na traku, v katerem bo robot operiral s predmeti),

Distribution line (pozicija elementa na traku, ob 
kateri se robotu pošlje podatek o razpoznavi pred-
meta) in

Discard line (pozicija na traku, po prehodu katere 
robot ne lovi več predmeta).

5. Nastavimo robotski vid – kalibriranje kamere, 
učenje razpoznavanja obdelovancev... 
V tem koraku izberemo iRVision – Vision setup – Ca-
mera setup tools. Kliknemo na ikono »new«. V oknu 
Type izberemo progressive scan camera in vpišemo 
ime, na primer »kamera1«. Dvokliknemo, kar smo 
pravkar ustvarili. Na trak, v vidno polje kamere, 
postavimo obdelovanec in s pomočjo rdečega in ze-
lenega gumba preverimo zajem slike. Nato se vr-
nemo v okno »Setup main« in izberemo »Came ra 
calibration tools«. Kliknemo »new«. V »type« izbere-
mo »Camera Calib Vis. Track«, vpišemo ime in klik -
nemo OK. Ustvarjeno dvokliknemo in izpol nimo 
s podatki naše kamere. Nato poženemo »Calibra-
tion wizard«. Nastavitveni čarovnik nas vodi sko-
zi nastavitve kamere. Uporabiti moramo ročno 
učno napravo ter kalibracijsko polje s pikami. Ko 
se čarovnik zaključi, se vrnemo v okno »Setup
main« in izberemo »Vision Process Tools«. S klikom 

na ikono ustvarimo nov vision proces. Za »type« 
iz beremo »Single-view Visual Tracking«, potrdi-
mo in vpišemo želene nastavitve. Preosta ne nam 
še učenje oblike objekta oziroma objektov. Izbe-
re mo »GPM Locator Tool 1« (GPM - geometric pat-
tern match).       
Enostavno postavimo naš obdelovanec v vidno po-
lje kamere, pritisnemo rdeči gumb in izberemo »te-
ach pattern«. Če imamo več različnih tipov obdelo-
vancev, ki jih moramo zaznati, lahko to uredimo s 
klikom na »new GMP locator tool«.

6. Za naše potrebe modificiramo robotski program.
Program je že napisan za splošen primer, ko ima-
mo dva tekoča traka, robot pa prenaša obdelovan-
ce iz enega na drugega. Sestavljen je iz glavnega 
programa in ločenih programov za pobiranje in 
spuščanje predmeta. Vse težavno delo s sistemom 
umetnega vida in tekočega traku za nas opravita 
funkciji VSTKGETQ.PC in VSTKACKQ.PC. Program 
se piše s pomočjo ročne učne naprave.

7. Učenje referenčne pozicije 
V tem koraku robotu pokažemo transformacijo 
med koordinatnim sistemom kamere ter robotove-
ga prijemala. Na ročni učni napravi izberemo »me-
nus«  »setup«. Pod »type« damo »track sensor«. 
Usta vimo trak in izberemo »ref_pos«. Posta vimo 
obdelovanec v vidno polje kamere in pritisnemo 
»find«, nato pa še »finish«. Trak poženemo in ga 
spet ustavimo, ko je obdelovanec v delovnem ob-
močju robota. Robota ročno pomeknemo v položaj 
za pobiranje (ali odlaganje) obdelovanca.

8. Po potrebi opravimo fine popravke. 
Ostane nam še fina nastavitev prijemanja obdelo-
vancev na delujočem traku. V robotski program 
vrinemo ukaz »wait« takoj za pozicijo za prijema-
nje ter poženemo trak in program. Ko robot pred-
met pobere, se program začasno ustavi in takrat 
popravimo pozicijo in prepišemo prejšnjo nastavi-
tev. Postopek ponovimo tolikokrat, dokler nismo 
zadovoljni.

9. Zagon aplikacije. 
Na videz zapleteno in za razumevanje težko teh no-
loško rešitev poženemo v nekaj enostavnih kora-
kih, ne da bi tratili čas z matematično teorijo.
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Vizualna kontrola 
električnih vezij

Aplikator:
Miha Pagon

Aplikacija je namenjena ogledu principov uporabe strojnega vida. Poudarek je na ogledu določanja pozicije ter 
orientacije objekta v vidnem polju kamere ter princip računanja višine objekta s pomočjo laserja.

Kot praktični primer vzamemo aplikacijo kontrole električnih vezij, kjer najprej poiščemo pozicijo ter orientacijo 
vezja v vidnem polju kamere, nato pa s triangulacijo izračunamo višino čipov na vezju in s tem preverimo ali so dovolj 
vtisnjeni v vezje.

Opis uporabljene opreme

Za zajem slike uporabimo analogno kamero z prilo-
ženim digitalizatorjem. Za osvetlitev uporabimo LED 
svetilni element, ki vezje presvetli (kamera je nad vez-
jem, svetilni element pa pod njim), ter laser, ki je opre-
mljen z lečo, ki spremeni njegov snop svetlobe v linijo.

Programiranje poteka v programskem orodju FDS 
Imaging Software. Uporabljamo gradnike analize 
slik, ki so opisani spodaj. Program je napisan v jeziku 
Visual Basic.

Oznaka Robota: Denso HS-45552E/GM.
Obremenitev: 5 Kg
Doseg: 550 mm
Natančnost: ±0,02mm

Tabela 1 – Osnovne karakteristike robota

Ker moramo laser premakniti glede na objekt, saj ta 
nima fiksne pozicije, bomo k aplikaciji povezali tudi 
robot Denso HS-45552E/GM. Ta bo laser pozicioniral 
na pravo mesto.

        
        Slika 1 - Robot Denso

Osnovni gradniki strojnega vida

1. Pomembni podatki na kameri:

• Čas ekspozicije:
Čas, v katerem je optični senzor na kameri izposta-

vljen svetlobi. Več časa kot je izpostavljen bolj svetla 
bo slika.

 • Odprtje zaslonke:
 Z zaslonko kontroliramo količino svetlobe  ki pre-

haja skozi objektiv. Bolj kot je zaslonka odprta več 
svetlobe prehaja skozi objektiv, torej je pri istem 
času ekspozicije slika svetlejša, pa je globinska 
ostrina manjša.

 • Fokusna ravnina:
 Je ravnina v prostoru v kateri je objektiv izostren. 

Objekti , ki so v tej ravnini bodo na sliki izostreni.

2. Gradniki analize slike, v programu FDS Imaging
 Software:

 • PWindow (Properties window):
 Pravokotno polje na sliki v katerem opravljamo do-

ločene operacije. V tem programu imamo na izbiro 
veliko različnih operacij. Naštejmo samo nekaj naj-
bolj uporabnih:

Slika 2 – Izgled programa FDS Imaging Software detekcija centra/premera okroglega objekta
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 - izračun povprečne sivine,
 - izračun maksimalne/minimalne sivine,
 - detekcija robu med svetlim in temnim objektom,
 - detekcija širine temnega/svetlega področja.

 Ta področja so zmeraj pravokotna in jih ne more-
mo rotirati. Kar nam oteži delo če je objekt na sliki 
zavrten.

 • Profile Vector:
 V primeru, da moramo določiti kakšen parameter 

na sliki v različni smeri kot navpično oz vodoravno 
si pomagamo z Profile Vectorji. Ti vektorji lahko 
določene operacije opravljajo v poljubni smeri. So 
pa zaradi tega počasnejši od PWindow operacij. So 
tudi bolj omejeni s funkcionalnostjo. S Profile Vec-
tor-ji lahko določimo:

 - pozicijo robu med svetlim in temnim objektom
 - debelino svetlega/temnega objekta

Pomembnejše funkcije v Visual Basicu:

NI_ImgGetPixelScaling
 Funkcija vrne razmerje med piksli na zaslonu ter 

milimetri v na objektu.

NI_WinGetResP
 Funkcija nam vrne pozicijo nekega PWindow-a na 

zaslonu v pikslih.

NI_WinGetResP
 Funkcija nam vrne rezultat PWindow-a na zaslo-

nu, če rezultat meritev pozicije/debeline, so enote 
rezultata piksli.

NI_MathCalcRadial
 Funkcija nam izračuna točko na sliki na podlagi 

začetne točke, oddaljenosti od te točke, ter kota 
med začetno ter končno točko.

NI_MathCalcVectorF
 Funkcija nam izračuna kot ter dolžino vektorja 

med dvema podanima ročkama.

NI_MathLineIntersectionF
 Funkcija nam izračuna točko sekanja dveh premic 

glede na podane štiri točke (vsaka od premic je po-
dana z dvema točkama)

Slika 3 – Slika vezja, zajeta s kamero

3. Detekcija pozicije in orientacije objekta

Vsakršno nalogo z strojnim vidom začnemo z nasta-
vitvijo kamere. Najprej nastavimo fokus. Tako, da je 
slika na zaslonu čim bolj ostra. Za tem nastavimo od-
prtost zaslonke ter čas ekspozicije, tako da dobimo da 
je osvetlitev bela, vezje pa popolnoma črno. Tu mora-
mo paziti da robovi ne »pregorijo«.  Takrat je zaslonka 
preveč odprta.

Zelo pomembno je, da sliko čim bolj optimiziramo na 
strojnem nivoju, saj jo je veliko lažje tu popravljati, 
kot pa potem v programskem nivoju.

Ko zajamemo dobro sliko lahko začnemo z program-
skim delom naloge. Naše vezje je v osnovi pravokotne 
oblike, torej pozicijo in orientacijo določimo na pod-
lagi, orientacije enega od robov vezja, ter enega od 
vogalov. Najprej moramo ugotoviti, kje je približni 
center objekta, to določimo z PWindow-i, ki jih raz-
tegnemo čez celotno sliko, ter uporabimo operator, ki 
nam izpiše center temnega področja (v našem primeri 
vezje). Pri temu operatorju moramo nastaviti nivo si-
vine na kateremu se začne temno področje. Uporabi-
mo dva taka PWindow-a, za navpično ter vodoravno 
smer. Za tem določimo orientacijo vezja. To določimo 
tako, da dobimo dve točki na robu objekta, iz teh pa 
lahko z kotnimi funkcijami izračunamo smer robu. Ti 
dve točki določimo na daljšem robu vezja, saj je tu ve-
čje področje na katerem lahko merimo. Določimo jih 
tako da dva PWindow-a postavimo na levo ter desno 
polovico vezja.

Naslednji korak je iskanje pozicije vezja. Kot vez-
ja določimo z uporabo presečišča dveh premic (ro-
bov objekta). Prvo premico imamo že določeno., iz 
nje smo določili orientacijo objekta. Druga premica 
pa je pravokotna na njo, saj je vezje pravokotne obli-
ke. Tako da moramo samo določiti točko na drugem 
robu vezja. Ker je ta stranica veliko manjša od prej-
šnje tu uporabimo profile vector, ki lahko meri v po-
ljubni smeri. Vektor rotiramo ter pozicioniramo glede 
na center ter orientacijo vezja. S tem zagotovimo, da 
zmeraj dobimo točko na robu vezja. Ko imamo to toč-
ko lahko skozi njo potegnemo premico, ki je, kot smo 
že omenili pravokotna na prvo premico. 

Izračunamo še presečišče teh premic in imamo pozi-
cijo vezja. Na podlagi te pozicije ter orientacije vezja 
se nastavi koordinatni sistem robota tako, da robot 
izvaja enake operacije ne glede na pozicijo ter orien-
tacijo vezja

Merjenje višine čipov

Ker je laser na robota pritrjen pod kotom 45°, je nje-
gova preslikava v vidno polje kamere na drugi poziciji 
kot na vezju. Ker je kot ravno 45° je preslikava zama-
knjena ravno za toliko kot je čip visok. Torej lahko iz 
razdalje med preslikavama laserja izmerimo višino. 
Tak primer prikazuje slika 4.
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Slika 4 – Projekcija laserja (rdeča puščica) in smer kamere (črna puščica) 

Slika 5  – Območja merjenja višine čipov v vezju

Na sliki 5 je prikazan odsek slike ki jo dobimo iz kamere. 
Najprej si pogledamo različne odseke slike. Odseka 1 ter 5 
sta odseka, ki predstavljata vezje, odseki 2, 3 in 4 pa pred-
stavljajo čipe. Tu hitro opazimo zgoraj opisani pojav, da je 
preslikava laserja zamaknjena.

Omenili smo tudi, da je razdalja med preslikavami enaka vi-
šini čipa. Predpostavimo, da je višina vezja enaka 0. Na sliki 
moramo to najprej izmeriti, to lahko storimo na odseku 1 
ali 5. Ker ta slika nikoli ne bo orientirana kot prikazano, 
moramo to opraviti s profile vector-jem. Tudi pozicija ne 
bo nikoli enaka, torej moramo pozicijo vektorja izračunati 
glede na pozicijo vezja (to smo izmerili v prejšnji nalogi).

Meritev na tem vektorju nam predstavlja višino vezja. Po 
enakem postopku vektorje  prestavimo v območja 2, 3, 4. 
Rezultate teh vektorjev odštejemo od meritve v območju 1 
oz. 5 ter tako dobimo višino vrha čipa glede na višino vezja. 
Dobljeni rezultati so višine čipov v pikslih, ki pa jih moramo 
pretvoriti v milimetre, da jih lahko ovrednotimo.

Potek naloge

Nalogo začnemo z osnovami strojnega vida. Ogledamo 
si nastavitve kamere ter nekaj osnov dela s program-
skim orodjem FDS Imaging software.

Naslednja stopnja je iskanje objekta v vidnem polju ka-
mere, po prej opisanem postopku. Dobljeno pozicijo in 
orientacijo posredujemo podprogramu, ki nastavi robo-
tov koordinatni sistem, ter njegove nadaljnje gibe.

Nalogo zaključimo s kontrolo prisotnosti ter pravilnosti 
vstavitve čipov v vezje z pomočjo laserja (tudi po prej 
opisanem postopku).

                    

Dejavnost  družbe FDS Research d.o.o. je razvoj celovitih re-
šitev na področju računalniškega vida. Razvijamo lastno pro-
gramsko opremo, optične postopke ter pripadajoče periferne 
sklope. Naročnikom nudimo rešitve po sistemu na ključ. Smo 
eksperti in hkrati vodilno slovensko podjetje za področje za-
gotavljanja kontrole vizualno izražene kakovosti s postopki 
optičnega zaznavanja. Svojo prihodnost gradimo na visokem 
tehnološkem nivoju, nenehnem razvoju ter profesionalnem 
odnosu do naših partnerjev.

Razvili in postavili v obratovanje smo večino v Sloveniji apli-
ciranih sistemov za optično kontrolo izdelkov. Naša program-
ska oprema poganja delujoče rešitve na vseh kontinentih sve-
ta in dnevno pregleda stotine milijonov kosov raznovrstnih 
izdelkov. Kot primer, v vsakem v Evropi izdelanem avtomobilu 
je vgrajenih nekaj deset različnih sestavnih delov, ki so bili 
pregledani z sistemi za optično kontrolo, ki jih je postavilo 
naše podjetje.

Visok tehnološki nivo dokazujemo s projekti in izdelki, ki jih 
razvijamo za podjetja kot so Sony, Kuka in Denso.

www.fdsresearch.si
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Telemanipulacijsko 
upravljanje mobilnega 
robota

Aplikatorja:
Matej Sabadin in Črt Lukančič

Namen aplikacije je prikazati osnove telemanipulacije z uporabo mobilnega robota in haptičnega robota Phantom. 
Vodenje je izvedeno preko računalnika, na katerem teče xPC Target operacijski sistem, ki v realnem času zajema po-
mik vrha robota Phantom in ga posreduje mikrokrmilniku na mobilnem robotu. Premiki mobilnega robota so prikazani 
tudi v obliki računalniške vizualizacije, kjer se virtualni robot premika v virtualnem okolju.

Nekaj malega o mobilnih robotkih

Mobilni roboti so naprave, ki so sposobne samostoj-
nega gibanja v danem okolju. Po zemlji, vodi ali zraku 
se gibljejo s pomočjo nog, koles ali drugih pogonskih 
elementov. Pri tem se jim pozicija baznega koordina-
tnega sistema poljubno spreminja. Te spremembe mo-
ramo upoštevati pri preostalih nalogah robota, kot so 
izogibanje oviram in navigaciji po prostoru z različ-
nimi senzorji. 

Zaradi razvoja na področjih lokalizacije, zaznavanja, 
vodenja in pogonov so mobilni roboti vedno bolj pri-
sotni na različnih področjih uporabe. Od vseh variant 
so kolesni mobilni roboti najenostavnejši za izvedbo. 

Slika 1 – Mobilni robot

Naš mobilni robot

V aplikaciji uporabljen mobilni robot je prikazan na 
sliki 1. Razvit je bil za učne namene na Fakulteti za 
elektrotehniko. Za premikanje po prostoru uporablja 
dvokolesni pogon diferencialne konfiguracije (vsako 
kolo je krmiljeno posebej). Robot vključuje mehansko 
konstrukcijo, pogonski sistem, baterije in mikroraču-
nalniški sistem za vodenje in komunikacijo. Kolesi sta 
neodvisno gnani preko jermenic in zobatih jermenov, 
prestavno razmerje je 5:1 (glej sliko 2). 

Slika 2 – Mehanska konfiguracija s pogonskim sistemom

Pogon je realiziran z enosmernima električnima mo-
torjema. Motor je opremljen z inkrementalnim kodir-
nikom, ki proizvede 144 pulzov na obrat. Za napajanje 
mobilnega robota skrbijo tri 800 mAh litij-polimerske 
baterijske celice. Tako realizirano napajanje zadostuje 
za približno eno uro vožnje. 

Opis zasnove vodenja mobilnega robota

Na nosilni konstrukciji mobilnega robota je namešče-
no elektronsko vezje za vodenje pogonskih motorjev. 
Vezje je sestavljeno iz močnostnega dela in mikropro-
cesorja. 

Pogonska motorja sta vezana v vezavo H-mostiča, ki 
omogoča krmiljenje hitrosti ter smeri vrtenja s pul-
zno-širinsko modulacijo (ang. pulse-width modulati-
on - PWM). Vezavo prikazuje slika 3. Pulzno-širinsko 
moduliran signal, pri katerem širina impulza ustreza 
hitrosti vrtenja motorja, krmili delovanje tranzistor-
jev na levi strani vezave, medtem ko sta tranzistorja 
desne strani krmiljena glede na želeno smer vrtenja. 

PWM signal je generiran s pomočjo mikrokrmilni-
ka NXP LPC2138. Mikrokrmilnik vsebuje namenski 
PWM modul, ki neodvisno od izvajanja procesorja, 
skrbi za generiranje PWM signalov obeh motorjev. 
Širina PWM impulzov, ki je proporcionalna hitrosti 
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vrtenja motorjev, je določena glede na informacijo, ki 
jo mikrokrmilnik prejme od upravljalnega sistema. S 
taktom 100 Hz so mikrokrmilniku posredovani trije 
bajti informacije, od katerih prvi nakazuje, da gre za 
nov vzorec, drugi in tretji pa določata hitrost levega 
in desnega motorja. Informacija o hitrosti je kvantizi-
rana z 256 nivoji. 
Na elektronskem vezju je realiziran tudi vmesnik za 
branje signalov inkrementalnih kodirnikov, s pomo-
čjo katerega je mogoče zajeti dejansko hitrost vrtenja 
motorjev in informacijo uporabiti pri povratno-zanč-
nem vodenju.

Robot Phantom

Haptični robot Phantom proizvajalca Sensable je pri-
kazan na sliki 5. Ima tri rotacijske sklepe, kar omo-
goča premikanje vrha v treh dimenzijah, oziroma 
poljubno pozicioniranje v delovnem prostoru robo-

ta. Omogoča posredovanje informacije uporabniku v 
obliki sil, navorov in taktilnih dražljajev. Tako je, na 
primer, mogoče uporabniku posredovati hitrost mo-
bilnega robota v obliki reakcijske sile. Enako bi lah-
ko v obliki sile posredovali informacije o oddaljenosti 
mobilnega robota od ovir v njegovi neposredni oko-
lici. Ker se mobilni robot premika po tleh, oziroma v 
ravnini, je gibanje robota Phantom tudi omejeno na 
horizontalno ravnino. 

S premikanjem vrha robota Phantom naprej in nazaj 
določamo povprečno  hitrost vrtenja koles na mobil-
nem robotu in s tem njegovo hitrost, v smeri naprej, 
oziroma nazaj. Z premikanjem vrha levo ali desno pa 
spreminjamo hitrost vrtenja levega in desnega kolesa 
in s tem smer mobilnega robota. Vodenje mobilnega 
robota s pomočjo robota Phantom je tudi bolj intui-
tivno, saj haptična povratna zanka posreduje človeku 
informacije o gibanju robota v obliki sile.

Slika 3 – Električna shema vodenja mobilnega robota

Slika 4 – Glavna shema sistema za telemanipulacijsko vodenje mobilnega robota
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Simulator upravljanja

Za preizkus in učenje vodenja z upravljalnim siste-
mom je pri aplikaciji uporabljen simulator upravlja-
nja v navideznem okolju. Vhodi v simulator so ena-
ki realnim vhodnim signalom v sistem, to je širina 
PWM signala za levi in desni motor, ki je določena z 
upravljalnim sistemom. V simulatorju sta preko ma-
tematičnega modela izračunani translatorna in kotna 
hitrost gibanja mobilnega robota. Izračunani vredno-
sti sta uporabljeni za prikaz v 3D virtualnem okolju. 

Matematični model vključuje tudi karakteristiko po-
gonskih motorjev v odvisnosti od širine PWM signala. 
Virtualno okolje je realizirano s pomočjo programske-
ga orodja Unity, ki je namenjeno razvoju računalni-
ških iger. Osrednji del navideznega okolja predstavlja 
cesta na kateri so postavljene ovire, ki jih mora robot 
obiti. Simulator omogoča tudi nastavljanje parame-
trov upravljalne naprave.

Slika 5 – Robot Phantom

Testni poligon

Za vodenje mobilnega robota je postavljen testni poli-
gon. Gibanje robota na testnem poligonu meri optični 

merilni sistem za merjenje kinematike gibanja Opto-
trak Certus. Testni poligon v kombinaciji z merilnim 
sistemom omogoča tekmovanje med udeleženci. Po-
ligon je postavljen na površini 5 x 2 m, na njem sta 
start in cilj označena s črtkano črto, smer vožnje pa 
s puščico. 

Slika 6 – Mobilni roboti med vožnjo na poligonu 

Želena smer vožnje je označena s črno črto. Na mo-
bilnega robota so nameščeni trije merilni  markerji. 
Iz meritve njihove pozicije je mogoče določiti pozicijo 
in orientacijo mobilnega robota. Vožnja na testnem 
poligonu je prikazana na sliki 6.

Izvedba vaje

Udeleženci morajo povezati vse zgornje sisteme  pre-
ko programiranja v okolju Matlab-Simulink, kjer lah-
ko različne dele programa prilagodijo po svojih že-
ljah. Tako neposredno vplivajo na odzive mobilnega in 
haptičnega robota. Na začetku spoznajo različne gra-
dnike okolja Matlab-Simulink in simulacijske sheme. 
Kasneje pa svoj program spreminjajo in tako preiz-
kusijo različne variacije dinamike vodenja. Potem, ko 
udeleženci vzpostavijo sistem, lahko svoje delo tudi 
preizkusijo v tekmovanju vožnje mobilnega robota 
po poligonu.
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Dvoročni teleoperacijski 
sistem 
Motoman - Omega

Aplikator:
Sebastjan Šlajpah

Teleoperacija združuje najboljše lastnosti ljudi in robotov. Od ljudi vzame človeško razsodnost in intuicijo, ter 
podzavestno izvajanje kompleksih interakcij, ki vključujejo sile in pozicije. Roboti pa niso občutljivi na izredne tem-
perature, tlake in radiacijo. Se pravi se jih lahko postavi v za ljudi potencialno nevarna okolja. Teleoperacijski sistem 
sestavljajo trije gradniki. Prvi je upravljalna enota (master), katero človek drži in z njo upravlja (haptični vmesnik). 
Zadnja v verigi je izvršna naprava (slave), ki izvaja manipulacijo objektov glede na dano nalogo. Vmesi člen med 
obema enotama pa je regulator. Pri tej aplikaciji se bomo pobliže spoznali s teleoperacijskim sistemom, različnima 
vrstama robotov (industrijski in haptični), ter samim konceptom teleoperacije. 

Slika 1 - Teleoperacijski sistem

Opis robotov

Pri vaji se bomo srečali z dvema tipoma robotov: in-
dustrijskim in haptičnim.

Motoman MH5

Yaskava Motoman ro-
bot tipa MH5  je tipičen 
predstavnik družine 
antropomorfnih robo-
tov  s 6 prostorskimi 
stopnjami. Z dosegom 
706 mm in nosilnostjo 
5 kg spada med manj-
še robote, kompaktna 
oblika pa mu omogo-
ča maksimalno učin-
kovitost pri majhnem 
montažnem prostoru. 
Pomembna lastnost je 
tudi ponovljivost, le-
ta znaša ± 0,02 mm. 
Primeren je montažo, 
nanašanje premazov, 

strojno obdelavo, strego, pakiranje, itd. V teleopera-
cijskem sistemu ima vlogo izvršne naprave.

Tehnični podatki:
Krmiljene osi: 6

Nosilnost: 5 kg

Doseg: 706 mm

Ponovljivost: ± 0,02 mm

Teža: 27 kg

Priključna moč. 1,0 kVA

Način montaže: tla, stena, strop

Za krmiljenje robotov 
skrbi robotski krmilnik 
DX100. Vključuje ro-
bustno PC arhitekturo, 
ki mu omogoča kon-
trolo do 8 robotov ozi-
roma 72 osi, vhodno/
izhodnih naprav ter 
komunikacijskih pro-
tokolov. Zaradi svoje 
dinamičnosti omogoča 
napredno zaščito pred 
trki med robotskimi 
rokami, z veliko proce-
sno močjo pa omogoča 
gladko interpolacijo. 
Za ročno vodenje ro-
botske roke vključuje 
tudi ročno učno enoto.

Omega.7

Omega.7 je haptični 
robot podjetja Force 

Dimension. To je sistem s 7 prostostnimi stopnjami, 
od tega so prve tri aktivne (gnane z elektromotorji), 
druge tri pasivne (brez pogona), sedmo pa predstavlja 
aktivno prijemalo na vrhu robota. Le-ta posnema na-Slika 2 - Motoman MH5

Slika 3 - Delovni prostor robota MH5
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Slika 5 - Ročna učna enota

ravno območje gibanja človeškega zapestja oziroma 
dlani. Največkrat jo srečamo kot dvoročno teleopera-
cijsko konzolo. Ena izmed odlik teh robotov je tudi že 
implementirana kompenzacija gravitacije. Uporablja 
se jih predvsem v medicinski in vesoljski robotiki, kot 
mikro oziroma nano manipulatorje, pri telemanipu-
lacijah, virtualnih simulacija, itd. 
V teleoperacijskem sistemu ji je dodeljena vloga upra-
vljalne naprave.

Slika 4 - Dvoročna teleoperacijska konzola Omega.7 

Tehnični podatki:

Delovni Translacije: 160 x 110 mm

prostor Rotacije: 240 x 140 x 180°

Prijemanja: 25 mm

Sile Translacije: 12,0 N

Prijemanja: ± 8,0 N

Ločljivost Translacije: < 0.01 mm

Rotacije: 0,09°

Prijemanja: 0,006 mm

Ročna učna enota

Ročna učna enota je zasnova na Windows® CE opera-
cijskem sistemu. Opremljena je s tipkami in gumbi, ki 
jih uporabljamo za upravljanje z robotom ter pisanje 
in urejanje programov. Programi zajemajo vse ukaze 
za upravljanje robota ter nastavitve krmilnika. Učna 
enota je sestavljen iz grafičnega, na dotik občutljive-
ga LCD prikazovalnika ter tipkami za upravljanje in 
vnašanje podatkov.

Pomen nekaterih tipk na 
učni enoti:
1. START gumb s kate-

rim zaženemo pro-
gram v avtomatskem 
režimu

2. HOLD gumb s kate-
rim ustavimo izvaja-
nje programa

3. Gumb za zasilno 
zaustavitev

4. Reža za CF kartico
5. Tipka PAGE
6. Tipka SELECT
7. Tipke za nastavitev 

hitrosti premikanja 
robota

8.  Tipke za premikanje robota
9. Gumb za napajanje motorjev
10. Tipka ENTER
11. Numerične in funkcijske tipke
12. Tipka MOTION TYPE s katero spremenimo tip 

ukaza za premikanje
13. Gumb za napajanje robota
14. Smerna tipka s katero se premikamo po zaslonu
15. Na dotik občutljiv zaslon
16. Glavni zaslonski meni
17. Stikalo za izbor režima delovanja
18. Tipka CORD s katerim izbiramo koordinatni sis-

tem za premikanje robota

Haptic Desktop

Pri teleoperaciji ne gre zgolj za prenašanje informacij 
o poziciji med dvema robotoma, temveč tudi za pre-
nos sile.  Prenos informacij o sili in pomiku do upo-
rabnika omogoča haptični robot. Teleprisotnost bomo 
spoznali z uporabo Force Dimension programa Haptic 
Desktop, kjer bomo prek različnih primerov občutili 
povratno informacijo v obliki sile (robot na človeka 
prenese silo, ki jo čuti robot, ki je predmet telemani-
pulacije).

Teleoperacijski sistem

Krmiljenje teleoperacijskega sistema je izvedeno z 
uporabo programskega paketa Matlab Simulink. Na 
krmilniku teče operacijski sistem xPC Target, ki nam 
omogoča vodenje v realnem času, samo vodenje ozi-
roma upravljanje robotov pa je možno preko grafič-
nega vmesnika (GUI).

Slika 6 - Krmilna shema

Krmilno shemo sestavljajo vhodni in izhodni bloki za 
robote MH5 in Omega, ki nam podajajo trenutno po-
zicijo, vrednosti kotov v sklepih, oziroma posredujejo 
želeno silo in navor. Visokonivojski krmilnik skrbi za 
ustrezno izbiro nizkonivojskega krmilnika glede na 
želen tip vodenja. Ker pa so roboti v konstantni in-
terakciji z ljudmi, pa je poskrbljeno tudi za varnost 
(blok Safety).

Robota MH5 zmoremo upravljati z različnimi tipi vo-
denja. Pri vodenju po sklepih vpišemo želene vredno-
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sti kotov v sklepih, z admitančnim vodenjem upra-
vljamo z robotom preko sile, lahko pa robota vodimo 
tudi z uporabo 3D prostorske miške. Seveda pa je 
omogočena tudi teleoperacija z izbiro Omeg. Različne 
tipe vodenja izbiramo v grafičnem vmesniku.

Zagon krmilnika

Slika 7 - Grafični vmesnik

Krmilnik zaženemo s klikom na Start xPC. Nato v po-
lju Task selection izberemo želen tip vodenja ter nasta-
vimo potrebne parametre v podmenijih. Sledi prižiga-
nje motorjev robota. To storimo tako, da pritisnemo 
in držimo varnostno tipko ter pritisnemo Servo ON. 
Robota poženemo z izbiro tipke Start task, s Stop task 
pa robota ustavimo. Med izvajanjem lahko spremlja-
mo sporočila krmilnika v polju Message display.

Pomembno! Med izvajanjem moramo vedno držati 
pritisnjeno varnostno tipko. Če jo spustimo, se sproži 
postopek ustavljanja v sili. V SILI SPUSTI VARNO-
STNO TIPKO!

Naloga

Cilj naloge je uspešna združitev dveh valjev, ki sta pritrje-
na na vrh robotov. Sama naloga pa je razdeljena v tri dele. 
Za izvedbo se uporablja grafični vmesnik DIR2011.

Slika 8 - Grafični vmesnik DIR2011

V prvem delu se z uporabo Omege.7 pripelje prvega 
robota MH5 v poljubno lego. Nato se s pomočjo pre-
branih sklepnih kotov prvega robota pripelje drugega 
robota MH5 v zrcalno lego glede na prvega.  Kote se 
prebere s klikom na gumb Preberi kote, želene kote 
drugega robota pa se vpiše v stolpec Koti R2. Nato se 
z gumbom Poravnaj pošlje vrednosti kotov na krmil-
nik. Pri tem se uporablja vodenje po sklepih (Go to 
position).

Slika 9 - Koordinatni sistemi

Zaradi omejenega dosega izvršnih robotov je potreb-
no robota zbližati. To storimo tako, da izberemo že-
leno smer približevanja (ustrezna os koordinatnega 
sistema, pripetega na vrh robota), želeno silo ter raz-
daljo. Z izbiro gumba Približaj pošljemo vrednosti na 
krmilnik. Pri tem delu se uporablja admitančno vode-
nje robota (Admittance control).

Sedaj smo že skoraj pripravljeni na združitev valjev. 
Da pa si nalogo malo poenostavimo, v tretjem delu 
omejimo gibanje drugega robota le v smeri proti pr-
vemu robotu (izberemo ustrezno omejitev v želeni 
smeri baznega koordinatnega sistema). Ker pa lahko 
premikamo tudi prvega robota, z ustreznimi ojačenji 
poskrbimo, da mu drugi sledi. Pri tem z izbiro Vklop 
omejitev vklapljamo oziroma izklapljamo omejitve. 
Pri tem delu se uporablja vodenje v načinu Omega.
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Humanoidni robot NAO Aplikator:
Matic Mašat

Namen te aplikacije je, da se spoznamo in upravljamo s humanoidnim robotom NAO proizvajalca Aldebaran Ro-
botics, ki je eden najnaprednejših humanoidnih robotov, s preprostim programskim okoljem Choregraphe in veliko 
vgrajenimi senzorji. Za začetek bomo v programskem okolju sestavili enostaven program, da se spoznamo s samim 
programskim okoljem in vgrajenimi gradniki, nato pa se lahko z robotom igramo in izdelujemo svoje aplikacije. 

Opis humanoidnega robota

Humanoidni robot NAO je robot s 25-timi prostor-
skimi stopnjami. V višino meri 58 cm in tehta 4,3 kg.

Slika 1 - Humanoidni robot NAO

Slika 2 - Kinematika humanoidnega robota

Robot ima vgrajen 500 MHz AMD procesor z 256 MB 
RAM-a in 2 GB spomina. Na procesorju teče Embed-
ded Linux distribucja, ki omogoča robotu avtonomno 
delovanje, z računalnikom pa se lahko poveže preko 
vgrajenega WiFi in Ethernet modula. Robota je mogo-
če, poleg priloženega programskega vmesnika, pro-

gramirati tudi s programskimi jeziki C, C++, URBI, 
.Net in Python. Glavna prednost tega robota je pre-
prost programski vmesnik in veliko število vgrajenih 
senzorjev.

Če naštejemo le nekatere od njih:
  2 zvočnika
  4 mikrofone
  2 CMOS kameri (640 x 480)
  žiroskop in pospeškometer
  2 »bumper« senzorje (senzor za dotik)
  sonar
  IR sprejemnik
  senzorje na dotik
  RGB diode

Vsi ti vgrajeni senzorji omogočajo robotu unikatne 
sposobnosti. Robot je sposoben poslušanja in razpo-
znave govora, hkrati pa je sposoben tudi govoriti. Pre-
ko vgrajenih kamer lahko prepoznava objekte in jim 
sledi, prepozna pa lahko tudi naučene obraze. Na glavi 
ima vgrajene 3 na dotik občutljive senzorje, na vsaki 
nogi pa ima po en »bumper« senzor.

Motor tipa 1

Neobremenjena hitrost 8000 RPM

Stoječi navor 59,5 mNm

Normalna hitrost 6330 RPM

Normalni navor 12,3 mNm

Motor tipa 2

Neobremenjena hitrost 11900 RPM

Stoječi navor 15,1 mNm

Normalna hitrost 8810 RPM

Normalni navor 3,84 mNm
Tabela 1 - Specifikacije vgrajenih motorjev

Programski vmesnik

Izgled in opis vmesnika:

Zgoraj je prikazan programski vmesnik Choregraphe, 
s katerim je mogoče upravljati humanoidnega robota. 
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Slika 3 - Programski vmesnik Choregraphe

Vmesnik ima že vgrajene nekatere module (št. 1), ki 
so predstavljeni kot bloki z vhodnimi in izhodnimi 
priključki. Prav tako imajo nekateri bloki možnost 
spreminjanja parametrov, ki vplivajo na njihovo de-
lovanje. Posamezne bloke postavljamo in povezuje-
mo skupaj v osrednjem delu programa (št. 2), kjer se 
izvajajo od leve proti desni. Pod osrednjim delom je 
možno prikazati »Debug Window« (št. 4), ki služi za 
prikazovanje napak v programu. Na desni strani ima-
mo prikazan tudi 3D model robota (št. 3), kjer lahko 
vnaprej preverimo naše naučene gibe in preprečimo 
poškodbe na realnem robotu.

Slika 4 - Enostaven primer programa

Zgoraj je predstavljen enostaven primer programa, 
kjer si humanoidni robot obriše čelo in nato pozdravi. 
Program se začne izvajati povsem levo, kjer je prika-
zan konektor s »Play« ikono, nato pa se proži vhodni 
konektor prvega bloka, ki izvede gib. Ko se ta konča, 
blok proži svoj izhodni konektor in tako se program 
izvaja vse do končnega konektorja povsem desno. Ko 
pride signal do konca se izvajanje programa konča. 
Uporaba že  narejenih vgrajenih blokov je ena od mo-
žnosti programiranja humanoidnega robota. 

Druga možnost je prikazana na sliki 5, kjer je prika-
zan enostaven blok napisan z enim od možnih pro-
gramskih jezikov. Tako je robota mogoče sprogrami-
rati povsem brez vgrajenih blokov. Za takšen način 
programiranja uporabljamo API funkcije, ki jih ima 
robot vgrajene, in so dostopne na spletni strani proi-
zvajalca robota. V bloku so definirane funkcije, ki se 
izvedejo ob različnih proženjih vhodnih in izhodnih 
priključkov bloka.

Slika 5 - Modul napisan v Python-u

Spoznavanje delovanja robota:

Za spoznavanje s programiranjem robota in njegovim 
delovanjem,  izdelamo preprosto aplikacijo, v kateri 
bo humanoidni robot vstal, nas pozdravil, zaplesal, se 
poslovil in usedel nazaj. 

Ustvarimo novi projekt (File > New project). Želi-
mo, da humanoidni robot vstane le takrat, kadar ga 
pokličemo po imenu, zato uporabimo blok »Speech 
Recognition« (prepoznavanje govora), katerega vhod 
povežemo s začetnim konektorjem projekta. Nato kli-
knemo na ikono za nastavitve, kjer vpišemo v Word 
List besedo NAO. S tem določimo, da se proži izhod 
bloka le takrat, ko robot prepozna besedo NAO. V 
projekt dodamo še blok »Stand Up« (vstani) in njegov 
vhod povežemo z izhodom prejšnjega bloka. Blok ima 
lahko več izhodov, torej povežemo na tistega, ki je za 
nas pomemben. Sledi pozdrav robota, zato dodamo v 
projekt »Hello« (pozdravljeni) blok, ki vsebuje prepro-
sto animacijo, kjer robot pomaha. Ta blok proži svoj 
izhod le, ko se animacija konča. Ker želimo, da nas 
med mahanjem tudi pozdravi, moramo blok spreme-
niti. Če 2x kliknemo na blok, lahko urejamo delova-
nje znotraj tega bloka. Dodamo blok »Say« (povej), s 
katerim določimo, kaj naj robot izgovori. Nastavimo 
besedilo in njegov vhod povežemo z začetnim konek-
torjem. V tem bloku je že en blok, ki skrbi za anima-
cijo LED diod, vendar lahko na en konektor povežemo 
več blokov in tako poskrbimo za sočasno izvajanje.

Slika 6 - Vrstica za prehajanje med pogledi

Ko končamo zgoraj kliknemo na »root«, ki nas vrne 
nazaj na glavni projekt (slika 6). Dodamo še en »Say« 
blok, kjer določimo, da robot pove, da bo zaplesal. 
Povežemo ga na prejšnji blok in dodamo blok za iz-
vajanje Tai Chi-ja. Ta animacija gibanja je že narejena, 
lahko pa izdelamo tudi svojo, vendar je za razlago 
koncepta ta dovolj. Blok povežemo in dodamo še en 
»Say« blok, ki se bo izvedel po plesu. V tem bloku 
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nastavimo, da se robot poslovi in usede. Torej nam v 
projektu manjka samo še blok »Sit Down« (usedi se). 
Ker je to zadnje dejanje robota v naši aplikaciji, izhod 
zadnjega bloka povežemo s končnim konektorjem 
projekta, ki zaključi izvajanje programa na robotu. 
Program shranimo (File > Save project).

Program je potrebno prenesti na robota. Lahko bi ga 
izvajali lokalno, torej na simulatorju robota, ki je na 
desni strani programa, vendar želimo, da ga izvaja ro-
bot. Najprej se z robotom povežemo s klikom na iko-
no Connect to in izberemo našega robota. Ko je robot 
povezan je vključimo še njegove motorje z gumbom 
Enslave all motors on/off. Tako je robot pripravljen 
na izvajanje naše aplikacije. Za izvedbo aplikacije pri-
tisnemo gumb Play in v primeru da ni napak, se zač-
ne program na robotu izvajati.

Cilj te aplikacije je, da se spoznate s povezovanjem in 
dodajanjem že vgrajenih blokov. Možnosti programi-
ranja robota pa je še veliko več. Vse gibe lahko posna-
memo in jih nato ponovno predvajamo, lahko pa tudi 
manipuliramo in shranjujemo pozicije posameznih 
motorjev, preko programskega vmesnika (slika 7). V 
primeru, da nas ne zanima programiranje z bloki pa 
lahko celoten program izdelamo z enim od podprtih 
programskih jezikov.

Slika6 - Manipulacija pozicije motorjev

Ko znamo upravljati z robotom in pisati robotski pro-
gram, se lahko prepustimo domišljiji in se z NAO-om 
spoprimemo z zanimivimi izzivi.

FANUC je podjetje, ki je prisotno na vseh področjih industrijske 
avtomatizacije, s svojimi proizvodi pokriva tako področja PLC kr-
milnikov, visoko zmogljivih NC strojev in krmilj zanje, strojev za 
brizganje plastike in seveda industrijskih robotov.
FANUC Robotics se že dolgo ukvarja tudi z zagotavljanjem inte-
griranih robotskih rešitev za proizvodnjo. Že od svoje ustanovitve 
leta 1982, ponuja najboljše, najbolj zanesljive robote, krmilnike in 
programsko opremo, ki jo podpira tehnično osebje z izkušnjami 
in znanjem inženiringa. Našim strankam nudimo rešitve avtoma-
tizacije za širok spekter aplikacij v industriji, vključno z varjenjem, 
barvanjem/končno obdelavo, nanosom materiala, paletizacijo, 
pakiranjem, manipulacijo, razkladanjem/nakladanjem strojev in 
odvzemanjem materiala. Roboti FANUC so legendarni po svoji 
zanesljivosti; uporabnik lahko vedno računa, da mu je robot na 
razpolago 99,99% delovnega časa, roboti pa zmorejo obremenitve 
od 2 do 1200 kg.
V kateremkoli poslu ste, FANUC Robotics vam lahko pomaga iz-
polniti vaše proizvodne izzive. Ne glede ali potrebujete enega 
robota ali pa avtomatizacijo celotnega proizvodnega procesa , 
vselej bomo uporabili vso svoje znanje, izkušnje in zanesljivo teh-
nologijo, da vam priporočimo ustrezno robotsko rešitev. Vsi roboti 
FANUC so že tovarniško pripravljeni za uporabo strojnega vida, 
hitro in enostavno pa se lahko prilagodijo specifi čnim potrebam 

uporabnikov, naprimer z uporabo senzorja sile, sistemom sledenja 
trasportnim trakovom, kolizijsko zaščito, itd.
Zadovoljevanje potreb naših strank je prva prioriteta. Na ša  pozor-
nost do poprodajne podpore je glavni razlog, za kaj je toliko strank
izbralo FANUC Robotics za svojega dobavitelja komponent indu-
strijske avtomatizacije.     
Od izobraževanja, storitev na mestu in rezervnih delov, smo pri-
pravljeni podpirati vaš sistem 100%.

www.fanucrobotics.si
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Vodenje robota po krivulji 
z zaznavo dotika

Aplikator:
Anže Rupnik

Pri vaji spoznavamo vodenje robota Staübli s pomočjo ročne učne naprave. Orodje robota je potrebno voditi po 
krivulji iz žice, brez da se žice dotaknemo. V drugem delu aplikacije pa sprogramiramo robota, da se sam giblje po 
omenjeni trajektoriji iz žice. V primeru, ko trajektorija robota preveč odstopa od krivulje in se orodje dotakne žice, 
se robot postavi na začetek in ponovno začne –> Game over

Opis robota

Pri vaji bomo uporabljali robota Staübli TX60, ki je 
manjši model robota s 6-osno antropomorfno konfigu-
racijo. Konstrukcija robota je povsem zaprta, zato delu-
je dobro v bolj umazanem in agresivnem okolju. Doseg 
zapestja je do 670 mm in ponovljivost 0,02 mm. Nosil-
nost je 3,5 kg oz maksimalna pri določeni konfiguraciji 
9 kg. Robot uporablja Staüblijev krmilnik CS8C.

Slika 1 - Staübli TX60 

Model  TX60 

Število prostostnih stopenj 6

Nazivna nosilnost 3.5 kg

Maksimalna nosilnost 9 kg

Doseg v zapestju 670 mm

Ponovljivost  ±0,02 mm 

Razred zaščite IP65 (*IP67)

Metode pritrditve Floor / Wall / Ceilling

Krmilnik CS8C
Tabela 1 - Specifikacije robota Staübli TX60

Slika 2 - Staübli TX60, 
rotacije sklepov

Ročna učna 
naprava 

S pomočjo ročne učne 
naprave lahko upra-
vljamo in progra-
miramo robota brez 
povezave z računal-
nikom. Ker je bolj 
mobilna nam omo-
goča prosto gibanje 
okoli robota. Tukaj je 
predvsem pomembna 
varnost. Ročne učne 
naprave imajo po na-
vadi stikalo za izklop 
v sili in varnostno 
stikalo, ki ga mora-
mo držati pritisnje-
no, da se robot giblje.

Slika 3 - Ročna učna naprava



43Zbornik DIR2011 & AVTOMATIKA 103/2011

APLIKACIJA: VODENJE ROBOTA PO KRIVULJI

1. Izklop v sili
2. Vklop motorjev
3. Izbira načina delovanja
4. Premiki in rotacije, lahko pomikamo pozamezen 

sklep ali pa imamo zgornje tri za pomik po x, y, 
z osi, spodnje tri pa za rotacijo okoli teh osi

5. Izbira vodenja po sklepih, izbranem koordina-
tnem sistemu, koordinatnem sistemu orodja in 
vodenje po točkah

6. Funkcijske tipke za komunikacijo s programom
7. Pavza
8. Zaženi program
9. Varnostno stikalo, med vodenjem robota mora 

biti na pol pritisnjeno, v primeru ko ga spustimo 
ali pritisnemo do konca se robot ustavi

10.  Ustavi program
11.  Nastavitev hitrosti

Oblika programa

Ob vklopu imamo na zaslonu 5 menijev. Program se-
stavimo v meniju Application manager. 

Pred uporabo je potrebno aplikacijo naložiti. To stori-
mo tako, da izberemo podmeni open in poiščemo naš 
program. Aplikacijo zaženemo s tipko run, pred tem 
pa moramo izbrati ustrezen način delovanja. 

Krmilnik omogoča 4 načine delovanja. Če želimo vo-
diti robota po posameznih sklepih ali po koordinatnih 
oseh izberemo ročni način. V prvem delu aplikacije 
naj program teče v Remote automatic načinu, kar po-
meni, da ga nadzira program in v programu določe-
ne tipke. Ostala dva načina sta še navaden automatic 
(program deluje ciklično) in ročni način pri polni hi-
trosti (v navadnem ročnem načinu je hitrost omejena 
na 250 mm/s). 

Aplikacija je sestavljena iz večih podmap. Prva so knji-
žnice, nato so globalni podatki kot so naučene točke, 
definirana orodja, definirani koordinatni sistemi in 
dinamika gibov ter razni tipi spremenljivk. Poleg teh 
imamo še podprograme in parametre. Podprogrami 
so glavni del aplikacije, saj so tam shranjene funk-
cije in ukazi, ki jih pošiljamo robotu. V popolnoma 
novi aplikaciji imamo vedno vsaj dva podprograma. 
To sta START(), ki se zažene, ko pritisnemo tipko start 
in STOP(), ki se zažene ob koncu programa ali ko pri-
tisnemo tipko stop. Vmesne programe lahko kličemo 
z ukazom call.

CS8 krmilnik uporablja jezik VAL3 za programiranje. 
Gibanje v ročnem načinu

Ročni način uporabljamo za vnašanje točk, po kate-
rih želimo, da se robot giblje. Ročni način izberemo s 
tipko 3. Če želimo robota premikati, moramo najprej 
izbrati način pomika. Izberemo eno od možnosti: vo-
denje po sklepih, vodenje glede na izbrani koordinatni 
sistem, vodenje glede na koordinatni sistem orodja ali 
vodenje po točkah. 

Vodenje po točkah uporabimo, če želimo robota pre-
makniti v že definirane točke (ki so definirane glede 
na nek koordinatni sistem). 

Nastavimo tudi želeno hitrost v procentih glede na 
nominalno hitrost. V ročnem načinu običajno vodi-
mo robota pri majhnih hitrostih, predvsem zaradi 
varnosti. Robota premikamo s pomočjo šestih parov 
tipk označenih pod številko 5. Pari tipk predstavljajo 
gibanje v posameznem sklepu oziroma gibanje po ko-
ordinatnih oseh. 

Ko izberemo način vodenja se nam odpre uporabniški 
vmesnik za vodenje robota. Tu lahko vidimo vredno-
sti sklepnih kotov ali koordinate v izbranem koord. 
sistemu (odvisno od načina). Izbrati moramo tudi 
orodje. Ko pripeljemo robota v želeno lego, jo shrani-
mo z ukazom Here. Če vodimo robota po sklepih, se 
lega shrani v desni stolpec, če ga vodimo po koordina-
tah pa v levi stolpec.

Slika : Uporabniški vmesnik za vodenje robota

Nekaj malega o koordinatnih sistemih in 
točkah

Vsak robot ima določene vsaj tri koordinatne siste-
me. Prvi je referenčni, ki nam predstavlja nek osnov-
ni koordinatni sistem, v katerem poteka načrtovanje 
vodenja robota. Drugi je koordinatni sistem vrha ro-
bota, ki se nahaja na koncu zadnjega segmenta, kjer 
je pritrjeno orodje. Tretji koordinatni sistem je koordi-
natni sistem orodja in je pripet na orodje. Koordinatni 
sistem vrha robota potrebujemo za hitrejše določanje 
koordinatnega sistema orodja, saj se običajno samo 
premakne po oseh, ne pa tudi zavrti. Koordinatni sis-
tem orodja je uporaben zato, ker ga imamo obrnje-
nega tako, da delo običajno poteka po  koordinatnih 
oseh (primer: varjenje), specifičnih za obdelovanec. 

Koordinatni sistem orodja in vrha se razlikujeta od re-
ferenčnega po tem, da se premikata skupaj z robotom 
glede na bazni (referenčni) koordinatni sistem. Za do-
ločitev točke v koordinatnem sistemu potrebujemo tri 
parametre. To so linearni pomiki po x, y in z osi. Če pa 
imamo v tej točki vpet nov koordinatni sistem, mo-
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ramo določiti še orientacijo le-tega. Tako za pozicijo in 
orientacijo novega  koordinatnega sistema v referenč-
nem koordinatnem potrebujemo šest parametrov. 
To je tudi razlog, da so roboti običajno 6-osni. Prve tri 
osi določajo pozicijo vrha robota, druge tri pa orien-
tacijo. 

Izbira koordinatnega sistema v katerem vodimo ro-
bota se pozna v tem, da se izvajajo gibi v smereh osi 
izbranega koordinatnega sistema. 

Na sliki 5 je prikazan primer koordinatnega sistema 
orodja in lastnega koordinatnega sistema, ki smo ga 
določili tako, da se je potrebno gibati le v dveh dimen-
zijah. Podobno je določen koordinatni sistem v prvem 
delu aplikacije, kjer pomikamo orodje le po x in y osi, 
ter skrbimo za pravilno orientacijo okoli z osi.

Slika : Skica krivulje, po kateri bomo vodili robota

Izvedba aplikacije

Pri aplikaciji preizkusimo v vodenju robota. V prvem 
delu vaje se naučimo ročno voditi robota po krivulji iz 
žice. Orodje robota so kovinske vilice, priklopljene na 
vhod robota. Robot dotik zazna preko vilic, ki ob doti-
ku sklenejo tokokrog preko krivulje iz žice.  

V drugem delu vaje pa s pomočjo tipk za vodenje ro-
bota  določimo točke na krivulji in napišemo program, 
ki robota popelje po poti krivulje. 

V tem delu točke določamo v ročnem načinu (dolo-
čamo 6 parametrov za vsako točko) s sklopom tipk 
označenih s številko 4. 

Ko se robot nahaja v želeni legi, jo boste shranimo pod 
global variables in na koncu sestavimo pot orodja s 
pomočjo spodnjih funkcij: 

• moveL(Point,Tool,MDesc) —  linearni premik iz 
trenutne lege v podano točko nPoint, z orodjem 
Tool in s parametri gibanja podanimi v MDesc

ETA Cerkno je pomemben svetovni proizvajalec elek-
tro-termičnih komponent za belo tehniko  in podobno 
uporabo .  ETA je del svetovne grupe EGO in je v njej 
največji proizvajalec elektromehanskih komponent.
DE Orodjarna v sklopu fi rme ETA nudi podporne stori-
tve, ki jih ponuja tudi na trgu.

ETA Cerkno, DE Orodjarna se ukvarja z izdelavo preci-
znih orodij za štancanje zahtevnih delov iz pločevine, 
z razvojem in izdelavo namenskih strojev in naprav 
po želji kupca ter z mehanskimi obdelavami kovin in 
nekovin.

V prihodnosti želimo postati vodilno podjetje za izde-
lavo preciznih orodij na slovenskem in bližnjem trgu 
ter kompetenten partner na področju strojegradnje, 
tako v okviru skupine EGO, kot tudi širše.

Pri izdelavi strojev in naprav uporabljamo standardizi-
rane komponente izbranih dobaviteljev, močno smo 
usmerjeni v aplikacije robotov za strego in merjenje 
(SCARA in 6-osni). Veliko izkušenj in znanja imamo 
na področju avtomatizacije meritev električnih in ne 
električnih veličin ter njihovo obdelavo (LabView).

Za sodelovanje na DIR 2011 smo se odločili, ker že 
dlje časa sodelujemo z Laboratorijem za robotiko na 
FE Ljubljana in želimo tako prispevati k popularizaciji 
uporabe robotike pri študentih – bodočih diploman-
tih ter se posredno predstaviti bodočim strokovnja-
kom in potencialnim kupcem.

• moveC(Point1,Point2, Tool,Mdesc) — krožni 
pomik robota iz trenutne pozicije v pozicijo Po-
int2 preko pozicije Point1 z orodjem Tool in s pa-
rametri gibanja podanimi v Mdesc. Med dvema 
legama mora biti manj kot 180 stopinj. 
 

• moveJ(Point,Tool,MDesc) —  premik robota iz 
trenutne lege v lego Point po poti, ki je najbolj 
ugodna za sklepe (opozorilo: ne gre za linearni 
premik). 

MDesc nam podaja prametre gibanja robota kot so 
hitrosti in pospeški gibanja ter odstopanje od točk. 
Odstopanje od definiranih točk se pojavi, kadar želi-
mo konstantno hitrost robota, ko preleti točko. Ro-
bot v tem primeru ne more doseči točke, saj bi moral 
imeti neskončno velike pospeške v samih točkah. Pre-
let točk vključimo z opcijo Blend.



-

Podjetje ISKRA AMESI bo ostalo primarni dobavitelj tehnološke opreme matičnega podjetja 
Iskraemeco in bo prva izbira naročnikov kot dobavitelj vrhunske opreme proizvodne 
avtomatizacije v regiji. Z bogatimi izkušnjami na področju merjenja in upravljanja energije ter 
preciznega generiranja moči bo tudi ponudnik storitev in rešitev na področju obnovljivih virov 
ter merjenja energije.

ISKRA, Avtomatizacijski, 
Merilni in Energetski Sistemi, d. o. o.

ISKRA AMESI, d. o. o.

Savska loka 4
4000 Kranj
Slovenija

Tel.: 04 206 42 65
Fax.: 04 202 26 11

E-pošta: info@iskra-ame.si

www.iskra-ame.si
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ORGANIZATORJI IN PREDAVATELJI

Organizatorji in predavatelji DIR2011
DIR2011 TEAM

Vodja ekipe
Luka Ambrožič, Letnik: 5.
Smer: Avtomatika - Robotika
Interesi: Tehnologija, programiranje, 
širjenje obzorij, druženje in fi lozofi ra-
nje v nedogled:)

Oblikovanje in splet
Leon Panjtar
Letnik: 5.
Smer: Avtomatika - Robotika
Interesi: Razvoj in design web aplikacij, 
robotika

Oblikovanje in splet/Aplikator
Miha Pagon
Letnik: 4.
Smer: Avtomatika - Robotika
Interesi: Programiranje in 3D

Oblikovanje in splet/Aplikator
Matic Mašat
Letnik: 4.
Smer: Avtomatika - Robotika
Interesi: Računalniki, web programira-
naje, zabavna elektronika

Oblikovanje in splet
Matija Urh
Letnik: 5.
Smer: Avtomatika - Robotika
Interesi: Programiranje mikrokontroler-
jev (Adruino) 

Aplikator
Martin Sever
Letnik: 5.
Smer: Avtomatika - Robotika
Interesi: n/a

Aplikator
Rok Vuga
Letnik: 4.
Smer: Avtomatika - Robotika
Interesi: n/a

Aplikator
Matjaž ogrinc
Letnik: 5.

DIR2011 TEAM

Aplikator
Anže Rupnik
Letnik: 4.
Smer: Avtomatika - Robotika

Sponzorstvo in fi nance
Robert Simčič
Letnik: 5.
Smer: Avtomatika - Robotika
Interesi: n/a

Sponzorstvo in fi nance
Sebastjan Šlajpah
Letnik: 5.
Smer: Avtomatika - Robotika
Interesi: Kolo, note, roboti. Not on 
fu*king Facebook

Aplikator
Črt Lukančič - Mori
Letnik: 4.

Logistika
Jernej Herman
Letnik: 4.

Aplikator
Matej Sabadin
Letnik: 4.

PREDAVATELJI

prof. dr. Tadej Bajd
Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana

izr. prof. dr. Roman Kamnik
Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana

dr. Blaž Nardin
Gorenje orodjarna d.o.o.

Tadej Koprivec, dipl. ing. el.
Yaskawa Motoman Slovenija
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ZAHVALA DIR2011

GENERALNI GENERALNI POKROVITELJPOKROVITELJ

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, ULFAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, UL  21.03. - 25.03.201121.03. - 25.03.2011

ZLATI ZLATI POKROVITELJPOKROVITELJ

SREBRNI SREBRNI POKROVITELJIPOKROVITELJI

BRONASTI BRONASTI POKROVITELJIPOKROVITELJI

SPLETNI SPLETNI POKROVITELJIPOKROVITELJI

MEDIJSKI MEDIJSKI POKROVITELJIPOKROVITELJI

2011
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ZAHVALA

Dnevi Industrijske robotike – novosti in napredek

Organizacija DIR vsako leto napreduje, prav tako nivo dogodka. Za to so za-
služni predani člani ekipe, ki se vsako leto trudijo za boljše in najboljše Dneve 
Industrijske Robotike. V letošnjem letu je DIR dogodek doživel veliko pozitivnih 
sprememb. Izrisali smo celostno grafično podobo in dogodek utirili za naslednje 
desetletje. Postavili smo spletni portal, ki se nahaja na stalnem spletnem naslovu 
Dnevov Industrijske Robotike: www.DneviRobotike.si. Vsako leto nas podpre več in 
več podjetij, odličen odziv in super medijsko pokritost pa nam omogočijo vodilni 
mediji s pokroviteljstvom in donacijami. In za to si zaslužijo zahvalo vseh članov 
organizacijske ekipe ter udeležencev, katerim so omogočili delo na pravih robotih. 

Pokrovitelji, ki razširijo glas o DIR so: Avtomatika, ki skrbi za zbornik dogodka, 
finančni časnik Finance, IRT3000, Ventil, revija Študent in spletni portal Raču-
nalniške novice. Za predvajanje DIR na radijskih valovih pa skrbi Radio HIT.

Enako pomembni pa so tudi pokrovitelji in partnerji, ki ne prispevajo k medijski 
izpostavljenosti, a nam omogočijo pridobitev sodobne opreme in sredstev, potreb-
nih za izvedbo dogodka. Ti poskrbijo, da so Dnevi Industrijske Robotike vsako leto 
brezplačni za vse! Zato gre hvala Fakulteti za elektrotehniko, njenemu Laborato-
riju za robotiko, ter partnerjem iz industrije: ABB, FANUC, DAX, FDS Research, 
in Institut Jožef Stefan. Finančno so nas podprli nekateri industrijski partnerji, 
poleg njih pa še IC elektronika, Iskra Amesi, CaminCam, Eta Cerkno, ter Iskra 
Emeco. Največje priznanje pa gre generalnemu pokrovitelju Yaskawa Motoman, 
ki že drugo leto zapored omogoča visok nivo dogodka preko doniranih sredstev in 
opreme.

Ponosen sem na sodelavce v organizacijski ekipi, saj se vsako leto potrudijo krepko 
preko 100%. Uspe nam, ker smo ekipa, zato gre zahvala EKIPI DIR! Kot našemu 
mentorju smo za motivacijo, koordinacijo in gonilno silo dogodka izredno hvale-
žni tudi prof. Marku Munihu, predstojniku Laboratorija za robotiko na FE, UL in 
sodelavcem v laboratoriju, ki nam vseskozi pomagajo. Svoj delež, ki se mogoče zdi 
neopažen, pa prispeva tudi urednik Avtomatike, Dragan Selan, ki pripravi zbornik 
za tisk. Veliko dela je opravljeno ponoči, delavniki so skoraj celodnevni, pa vseeno 
nas podpira že vrsto let. Hvala.

Nadejam se, da ste in še boste na letošnjem in prihodnjih DIR-u maksimalno uži-
vali in izkusili robotiko v bistvu. 

Luka Ambrožič
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Spoštovani,

Te dni se odvija množica tehnološko obarvanih dogodkov, ki sicer ne 
morejo spreminjati zgodovine, lepo pa se vidi razvoj stroke v Sloveni-
ji, če že ne dlje... Posebno me navdušujejo dogodki, kjer mladi bodoči 
strokovnjaki predstavljajo znanje vrstnikom iz drugih in sorodnih 
strok. Dogodka so se lotili z veliko volje in ga privedli na zavidljivo 
profesionalno raven. Jasno, da bi bilo brez pomoči gospodarstva precej 
težje, saj dokaj dragih robotov ne pobiramo na odpadih. Na srečo so 
se prav ti strokovnjaki iz gospodarstva pred leti izobraževali na istih 
fakultetah in z veseljem priskočijo na pomoč mladim kolegom, morda 
tudi bodočim sodelavcem. Saj prav to je pravzaprav smisel takšnega 
sodelovanja podjetij in fakultete.

DIR 2011 je že tradicionalni dogodek, ki ima letos tudi že drugič zbor-
nik v naši reviji. Želim veliko uspeha!

Dragan Selan
Odgovorni urednik  

Založba: S5tehnika.net d.o.o.
Sostrska cesta 43C, 1000 Ljubljana

e-mail: stik@slotehnika.net
web: http://www.slotehnika.net

tel. 059 010 948 • fax: 059 011 070
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STROKOVNJAKI SVETUJEJO

VIŠJI NIVOJI VODENJA
mag. Marijan Vidmar, INEA d.o.o.
Stegne 11, 1000 Ljubljana
e-pošta: marijan.vidmar@inea.si

Svetuje: Zahtevnejše rešitve s FactoryLink SCA -
DA paketom. Dvonivojske in trinivojske ap li ka -
cije strežnik-odjemalec. Komunikacijski proto -
koli za povezavo na SCADA paket. Vprašanja
la h ko pošljete po elektronski pošti ali pa pokli -
če te po telefonu: 01/513 81 00.

VARNOSTNI ELEMENTI-SENZORIKA
Damijan Jager, univ. dipl. inž., Tipteh d.o.o.
tel.: 01/200-51-50
e-pošta: damijan.jager @tipteh.si

Svetuje pri izboru in pravilni namestitvi var -
nostnih elementov kot so svetlobne za ve se, svet-
lobne mreže, "muting" sistemi, dvo ro čni vklopi,
izklopi v sili in varnostna sti ka la, senzorika.
Pokličete ga lahko po telefonu ali pošljete vpra -
šanje po e-pošti.

OPTIČNA KONTROLA IZDELKOV IN PROCESOV
dr. Francelj Trdič, FDS Research, Compu ter
Vision Group, tel. 01/589-75-81, 
splet: www.fdsresearch.si
e-pošta: francelj.trdic@fdsresearch.com. 

Je vrhunski strokovnjak na področju računal-
niškega vida in direktor mednarodno pri -
znanega podjetja. Svetuje pri uvajanju in in -
tegraciji sistemov računalniškega vida (tudi
termovizije) v industrijske procese. 

AVTOMATIZACIJA PROCESOV IN STROJEV
Janez Kokalj, univ.dipl.inž., tehnični direktor
ELSING d.o.o., tel. 01/562-60-44
splet: www.elsing.si
e-pošta: janez.kokalj@elsing.si

Svetuje pri zaščiti in krmiljenju asinhronskih
elektromotorjev ter pri dimenzioniranju ostale
nizkonapetostne stikalne opreme.

Dosegljiv je na zgornjem telefonu ali po e-pošti.

AVTOMATSKA IDENTIFIKACIJA
mag. Aleš Habič, Špica International d.o.o.,
tel. (01) 5680 884

Strokovnjak za sisteme za avtomatsko identi-
fikacijo, mobilno računalništvo, tehnologijo
črtne kode, RFID in uvajanje sistemov v
proizvodnjo.

Vaša vprašanja lahko pošljete na naslov:
ales.habic@spica.si

EIB INTELIGENTNE INSTALACIJE
Janez Mohorič, univ. dipl. inž., Elsyst d.o.o.,
tel. 01/83-10-425. splet: www.elsyst.si

Ukvarja se s sistemom inteligentnih elektroin-
stalacij (EIB instalacije) v vseh fazah od pro-
jektiranja do iz ve d be.

Po telefonu vam bo svetoval vsak ponedeljek
med 8. in 10. uro.

AVTOMATIZACIJA PROC. - IZVEDBA SISTEMOV
mag. Janez Žmuc, univ. dipl. inž., teh. direk-
tor, Metronik d.o.o., tel. 01/514-08-00, 

e-pošta: janez.zmuc@metronik.si. 

G. Žmuc je specialist z bogatimi izkušnjami z
izvedbo sistemov/projektov avtomatizacije.
Pokličete ga lahko vsak torek med 10. in 12.
uro ali pošljete vprašanje po e-pošti.

AVTOMATIZACIJA STROJEV - SERVO POGONI
Kristan Corn, PS, d.o.o., Logatec, 
tel: 01-750-85-10, e-mail: ps-log@ps-log.si
Splet: www.ps-log.si

Svetuje s področja uporabe servo pogonov, fre -
k venčnih pretvornikov in pozicijskih kr milni -
kov.

Pokličete ga lahko na telefon 01-750-85-10
ali pošljete vprašanje po elektronski pošti.

INFORMATIZACIJA PROIZVODNJE
Maks Tuta, univ. dipl. ing., Sinabit d.o.o. 
Tel. 041 765 785, e-pošta: maks.tuta@sina -
bit.si, splet: www.sinabit.si

Svetuje pri avtomatizaciji zajemanja po da t kov
v pro izvodnji, posredovanju podatkov v poslo -
v  ne informacij ske sisteme in pri posredovanju
podatkov za krmiljenje proizvodnje iz poslov -
nega informacijskega sistema v proizvodnjo
ter pri avtomatizaciji strojev in naprav.

ENERGIJSKO VARČNE ZGRADBE
Marjan Strnad, univ. dipl. inž. el., vodja odd-
elka Energijsko varčne, inteligentne in prijazne
zgradbe v Robotina d.o.o.
Tel. 040 191 441 ali 
e-mail: marjan.strnad@robotina.si

Svetuje glede pravilne izbire, vgradnje in zago-
na sistemov prezračevanja, toplotnih črpalk in
sončnih kolektorjev.

SENZORJI ZA AVTOMATIZACIJO
Alojz Vipavc, FBS Elektronik d.o.o., tel.
03/89-83-712 ali 

e-mail: fbselektronik@ siol.net

Svetuje s področja uporabe induktivnih, ka pa -
citivnih in opto  senzorjev za uporabo v avtom-
atizaciji industrijskih procesov. Pokli čete ga
lahko na telefon:  03 - 89 83 713. E-pošta:
fbselektronik@siol.net

ELEKTROMOTORNI POGONI
Slavko Senica, univ. dipl. ing. el., 
Sistemi IN ES d.o.o., tel: 07 81 62 070, 

e-pošta: slavko.senica@sis-ines.si

Svetuje pri načrtovanju in izvedbi avtomatiza -
cij na področjih krmiljenih in reguliranih elek-
tromotorskih pogonov poljubnih iz vedb.

AVTOMATIZACIJA ZGRADB - ODPRTI•SISTEMI
Vito Koprivnikar, ing, tehnični direktor 
SILON d.o.o., tel.: 01/42-33-796, e-pošta: 
vito.koprivnikar@silon.si

g. Koprivnikar je specialist za načrtovanje in
iz vedbo odprtih sistemov avtomatizacije
zgradb in procesov.

Svetuje vsak ponedeljek med 8. in 10. uro ali po
elektronski pošti.

VODENJE INDUSTRIJSKIH PROCESOV
Branko Nikolić, ing., SINABIT d.o.o., tel. 
01 56-36-300, branko.nikolic@sinabit.si

Svetuje na področjih uporabe: PLC in DCS kr mi -
l  niških sistemov v klasičnih in šaržnih proce-
sih; recepturni sistemi po standardu  ISA S88-
01; OPC tehnologije za prenos podatkov na vi -
š je nivoje vodenja in v MES; izvedba, kvalifi ka -
ci je in dokumentiranje programskih rešitev po
standardih za farmacevtsko industrijo (GAMP).

REGULACIJSKI VENTILI IN ARMATURA
Anton Zupan, univ. dipl. ing., vodja prodaje
procesnih in parnih armatur v GIA-S d.o.o.
Tel: 01 7865 301, e-mail: industrija@gia.si

Svetuje pri izbiri izvršilnih členov oz.regu-
lacijskih ventilov z ali brez pomožne ener -
gije za Vaš kemijski proces, energetsko apli -
ka cijo, kmiljenje pare ali preprost ogrevno-
prezračevalni sistem. Na podlagi dolgolet-
nih izkušenj s profesionalnimi armaturami
lahko pomaga z ustrezno strojno rešitvijo.

INTELIGENTNI SISTEMI ZA ZGRADBE
Goran Kocjančič d.i.e., Robotina d.o.o.
vodja programa avtomatizacije stavb
Tel: 05 689 20 28, goran.kocjancic@robotina.si

Svetuje pri projektiranju inteligentnih sistemov
za upravljanje in nadzor sodobnih zgradb
(GSM nadzor, WEB nadzor, daljinsko upravl-
janje, HVAC sistemi, razsvetljava, kontrola
pristopa, ...).

VODENJE INDUSTRIJSKIH PROCESOV
mag. David Čuk, direktor poslovne enote
vodenje procesov v INEA d.o.o.
e-pošta: david.cuk@inea.

Se že dlje časa ukvarja z vodenjem industrij -
skih zveznih in šaržnih procesov. Svetoval
vam bo s področja regulacij vsak ponedeljek od
11. do 12. ure na telefonu: 01/513-81-91,
041/694-742 ali pošljete vprašanje po e-pošti.

NADZORNI SISTEMI - SCADA

dr. Saša Sokolić, univ. dipl. inž., direktor
marketinga in prodaje, Metronik d.o.o., tel.
01/514-08-14
e-pošta: sasa.sokolic@metronik.si

Je specialist za sisteme za upravljanje in nad-
zor (SCADA sistemi - programska oprema).
Pokličete lahko vsak torek med 10. in 12. uro
ali pošljete vprašanje po e-pošti.

VARNOSTNE SVETLOBNE ZAVESE
Matej Šimon, FBS Elektronik d.o.o., 
tel. 03/89-83-700 ali e-pošta: 
fbselektronik@siol.net

Svetuje na področju varovanja in zaščite s svet-
lobnimi zavesami varnostnega  nivoja 4 in var -
nostnega nivoja 2.

Pokličete ga lahko na telefon: 03 - 89 83 712 

ELEKTRONSKA REGULACIJA ELEKTROMOTORJEV

Ivan Morano, univ. dipl. ing. el., vodja projek-
tov v Robotina d.o.o.

Tel: 05 689 20 24
E-pošta: ivan.morano@robotina.si

Svetuje glede uporabe frekvenčnih regulatorjev,
mehkih zagonov, zaščite motorjev, meritev ni -
vo jev.

Brezplačni oglas
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AIG'11
Sedma konferenca:

Avtomatizacija v industriji in 
gospodarstvu
Organizatorja:

Društvo avtomatikov Slovenije 
Univerza v Mariboru, FERI

Konferenca bo 31.3. in 1.4. 2011 v Kongresnem centru hotela Habakuk v Mariboru

Vabilo

Vabimo Vas na že tradicionalno konferenco Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu AIG'11, ki jo organizira Društvo 
avtomatikov Slovenije v sodelovanju z Inštitutom za avtomatiko Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informa-
tiko Univerze v Mariboru, s pomočjo članov društva in pokroviteljev konference. Konferenca AIG je osrednji dogodek 
vseh avtomatikov v Sloveniji. Stalni cilj konference AIG, zaradi katerega je bila leta 1999 ustanovljena, je skrb za stro-
kovno rast avtomatikov in avtomatike kot stroke. Pri tem je pomembno, da dajemo priložnost predvsem strokovnjakom 
iz gospodarstva, ki lahko predstavijo svoje strokovne rezultate in se primerjajo s kolegi ter s partnerji. To je posebej 
pomembno, če želimo pospešiti prenos in disiminacijo znanja ter dvigniti delež visoko tehnološko razvitih rešitev v 
končnih izdelkih. Teme predavanj bodo osredotočene na avtomatizacijo industrijskih objektov, avtomatizacijo v po-
slovnih zgradbah, hišah in objektih, avtomatizacijo v logistiki in prometu ter avtomatizacijo v energetiki. Na konferenci 
bomo poslušali vabljena predavanja domačih in tujih strokovnjakov, kakor tudi strokovna in znanstvena predavanja 
ostalih udeležencev konference. Oba dneva bo potekala razstava pokroviteljev. Pričakujemo okoli 150 udeležencev in 
15 podjetij na razstavi.

Predsednik konference: prof.dr. Boris Tovornik
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Program konference

Četrtek 31.3.2011: 

Vabljena predavanja:

1. prof. dr, Jože P. Damjan, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani: 
 Tehnološko prestrukturiranje slovenskega gospodarstva po osamosvojitvi 

ter realne možnosti in politike za hitrejši tehnološki preboj
2.  Matej Oset, tehnični direktor družbe Pivovarna Laško d.d.:
 Obvladovanje tehnoloških procesov kot odgovor na izzive konkurenčnosti
3. Ron Yosefi ,  Region Manager, GE Intelligent Platforms:
 The Changing Role of  the Operator
4.  Aleš Napast, vodja divizije Mobilnost, Siemens d.o.o. Ljubljana:
 Pomen avtomatizacije v sodobnem železniškem prometu
5.  Thorsten Mayer, vodja trženja za vzhodno Evropo,  National Instruments:
 Building intelligent distributed control systems using Graphical System 

Design software and FPGA based I/IO
6.  mag. Vladimir Vrečko:  koordinator področja, Cinkarna Celje d.d.:
 Izkušnje pri uvajanju avtomatizacije v procesni industriji
7.  dr. Zoran Marinšek, vodja Tehnološke mreže TVP, Ljubljana:
 Tehnološki razvoj in inovativni poslovni modeli mreženja

Predstavitev izbranih prispevkov:

 Skupna predstavitev petih izbranih člankov in diskusija z avtorji

Vzporedni program:

 Skupna predstavitev študentskih člankov na UM FERI ob 15.00 uri

 Družabno srečanje za vse udeležence konference v Hotelu Bellevue  
 ob 20.00 uri (prevoz z vzpenjačo ob 19.00 in povratek ob 22.00)

Petek 1.4.2011: 

Predstavitev člankov po sekcijah in zaključek konference

Časovni mejniki

 Oddaja člankov: 1.3.2011
 Prijava udeležbe: do začetka konference 

Cenik konference

 Kotizacija za udeležence: 170 EUR. 
 Vključuje vstop na predavanja, ogled razstave, večerjo in družabno  
 srečanje na prvem dnevu konference, zbornik referatov in priložene  
 materiale. 
 Cena je v Evrih in vsebuje DDV.

Za prijave in informacije smo vam na voljo: 

prof.dr. Boris Tovornik, boris.tovornik@uni-mb.si, tel. 02 220 7160
prof.dr. Nenad Muškinja, nenad.muskinja@uni-mb.si, tel. 02 220 7162
ali na spletu: http://www.aig.si/11                   
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Strokovnjaki Laboratorija L05 za 
okoljske vede inženirstvo na Kemij-
skem inštitutu v Ljubljani, ki ga vodi 
prof. dr. Albin Pintar, izvajajo osnov-
ne ter uporabne raziskave na naci-
onalnem in mednarodnem nivoju 
na naslednjih področjih: čiščenje in 
preiskave odpadnih vod s sodobnimi 
čistilnimi postopki, kataliza na po-
dročju varstva okolja, ekotoksikolo-
gija, meroslovje v biologiji in kemiji 
na področju voda, obdelava blata iz 
bioloških čistilnih naprav in obdelava 
organskih gošč, obnovljivi viri (bio-
plin iz biomase), ocena kakovosti 
voda, trajnostni postopki ravnanja z 
odpadki in ekološko procesno inže-
nirstvo. Izvajajo tudi medlaboratorij-
ska preskušanja za slovenske in tuje 
laboratorije, ki izvajajo monitoring 
odpadnih vod in odpadkov ter sve-

K er želimo našim obrtnikom in podjetnikom posredova   čim več koristnih informacij o možnos  h  so-  
delovanja z akademsko in znanstveno sfero, vam ob tej priložnos   predstavljamo izjemno zanimiv 
laboratorij L05 Kemijskega inš  tuta v Ljubljani.   

L05 - Laboratorij za okoljske 
vede in inženirstvo

Avtor:  Janez Škrlec, OZS, inženir mehatronike

tujejo pri reševanju problematike 
odpadnih vod, gošč in odpadkov, ki 
nastajajo v proizvodnji in izdelujejo 
presoje vplivov na okolje (PVO), oce-
ne odpadkov in druge ekspertize s 
področja varstva okolja (po poobla-
stilu Ministrstva za okolje in prostor 
Republike Slovenije).

Znanstveno-raziskovalno delo pote-
ka v okviru temeljnega raziskovalne-
ga programa in več nacionalnih ter 
mednarodnih projektov. Pomemben 
delež raziskovalnega dela v Labora-
toriju za okoljske vede in inženirstvo 
opravljajo mladi raziskovalci v okviru 
njihovega doktorskega in podoktor-
skega študija. Poleg programskega 
in projektnega raziskovalnega dela 
strokovnjaki Laboratorija za okolj-
ske vede in inženirstvo izvajajo tudi 

pogodbeno delo za industrijske in 
druge partnerje. To delo vključuje 
načrtovanje, dimenzioniranje, pri-
lagoditev in optimizacijo različnih 
tehnoloških procesov oziroma posa-
meznih procesnih faz. Na ta način 
že vrsto let uspešno sodelujejo z več 
velikimi, srednjimi in tudi malimi 
podjetji ter vladnimi, akademskimi 
in drugimi institucijami doma in v 
tujini. 

Plod nedavnega uspešnega sodelo-
vanja s slovenskim gospodarstvom 
(podjetjem HTZ Velenje, I.P., d.o.o.) 
je tudi razvoj nanofi ltrskega vložka v 
športni plastenki, ki omogoča pripra-
vo pitne vode iz vodnih virov v naravi 
ali iz rizičnih vodovodnih sistemov.

Slika 2 - Hibridni membranski biološki reaktor za čiščenje 
pitne vode, onesnažene z nitratnimi ioni.

Laboratorij za okoljske vede in in-
ženirstvo v okviru centra odličnosti 
»Nizkoogljične tehnologije« (CO 
NOT), katerega član je, intenzivno 

Predstavitev Laboratorija L05 za okoljske vede in inženirstvo na Kemijskem inštitutu v Ljubljani

Slika 1 - prof. dr. Albin Pintar, vodja Laboratorija za okoljske vede in inženirstvo
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razvija heterogeno katalizirane pro-
cese za čisto produkcijo vodika kot 
zelenega goriva prihodnosti, med 
drugim tudi ti. proces suhega refor-
minga metana. S slednjim je moč 
bodisi iz zraka učinkovito odstranje-
vati presežne množine ogljikovega 
dioksida in metana (ki povzročata 
toplogredne učinke) bodisi bioplin, 
ki ga pridobimo z anaerobnimi biolo-
škimi postopki iz različnih substratov 
(biomasa, organsko onesnažene od-
padne vode, odpadki itd.), pretvarja-
ti v sintezni plin (mešanica vodika in 
ogljikovega monoksida) in naprej v 
sintetična goriva. 

Sodelavke in sodelavci laboratorija 
prav tako preučujejo možnosti, kako 
z uporabo sončne energije, baterij in 
intenzifi kacijo procesov še izboljšati 
energetsko učinkovitost produkcije 
bioplina.

Za naše člane obrtnike in podjetni-
ke bo verjetno zelo zanimiv izum, ki 
je nedavno nastal v Laboratoriju za 
okoljske vede in inženirstvo in kate-
rega bodo kot partner še nadgraje-

vali v okviru kompetenčnega centra 
»Trajnostno in inovativno gradbeni-
štvo« (KC TIGR), ki je pričel z delom 
januarja letos in se bo ukvarjal z ra-
zvojem stavb prihodnosti. 

Strokovnjaki laboratorija so razvili ve-
čfunkcijski kompaktni splakovalnik, 
ki omogoča zbiranje odpadne sani-
tarne vode (po kopanju ali tuširanju) 
v posamični stanovanjski enoti, nje-
no obdelavo z biološkim čiščenjem 
in UV dezinfekcijo ter ponovno upo-
rabo vode za splakovanje WC školjke. 
Splakovalnik, ki lahko deluje tudi kot 
klasični kotliček, je z vidika uporab-
nosti zelo zanimiv zaradi tega, ker 
je oblikovan tako, da bodisi v podo-
metni bodisi v nadometni izvedenki 
omogoča vgradnjo tudi v obstoječe 
zgradbe. 

Ker so v pilotni sistem, postavljen na 
Kemijskem inštitutu, vgrajeni samo 
elementi, ki so plod domačega zna-
nja, se pri prenosu izuma na trg odpi-
rajo poslovne možnosti številnim slo-
venskim obrtnikom in podjetnikom.
V Laboratoriju za okoljske vede in in-

ženirstvo vabijo vse obrtnike in pod-
jetnike, ki jih zanima njihovo delo, 
strokovna pomoč ali komercializacija 
rezultatov raziskav, da se za sodelo-
vanje z njimi obrnejo na Odbor za 
znanost in tehnologijo pri OZS ali di-
rektno na njihov naslov. Z veseljem 
so se pripravljeni odzvati z nadaljnji-
mi informacijami in podrobnostmi, 
možni pa so tudi ogledi njihovih raz-
iskovalnih laboratorijev.

Kontaktni podatki:

Laboratorij za okoljske vede in 
inženirstvo
Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
p.p. 660
SI-1001 Ljubljana

tel.: (01) 47 60 237
http://www.ki.si



ELEKTROTEHNIŠKO DRUŠTVO MARIBOR  

Izobraževanje s podro ja mo nostne elektrotehnike in 
sodobnih elektri nih inštalacij, 32. KOTNIKOVI DNEVI, je 
namenjeno strokovnjakom elektro-energetike s podro ja 
vzdrževanja, projektiranja, investicijske dejavnosti, preda-
vateljem strokovnih šol in zainteresirani javnosti. 

Letos bomo predstavili novosti s podro ja alternativnih 
virov elektri ne energije in njihovo vklju evanje v elektro-
energetske sisteme, nove standarde SIST na podro ju 
elektri nih instalacij in njihovo uporabo v praksi, proble-
matiko, izkušnje, pomanjkljivosti pri uporabi obstoje ih 
veljavnih standardov, predstavitev velikih tehnoloških 
projektov in novosti s podro ja elektri nih instalacij, u in-
kovito rabo inteligentnih elektri nih instalacij, dosedanje 
izkušnje investitorjev, uporabo in vpliv led razsvetljave na 
elektri ne instalacije, delo pod napetostjo na nizkonape-
tostnih instalacijah in vzdrževanje, ekologijo na podro ju 
elektroenergetike ter vplive na okolje. 

V avli hotela bo prikaz proizvodnih programov s podro ja 
elektri nih inštalacij, merilnih inštrumentov in opreme za 
elektroenergetske naprave. 
 

Povzetki referatov so objavljeni na spletni strani  
http://www.ed-mb.si/ 

NAMEN 

STROKOVNA PRIPRAVA 

mag. Marjan ZORMAN, univ. dipl. inž. el. 

GSM: 041/647 733 

ZDRAVILIŠ E RADENCI - služba rezervacij - 

do 10. marca 2011. 

Zdraviliško naselje 12, 9252 Radenci 

Telefon:    02/ 520 27 20 

Fax:    02/520 27 23 

KOTIZACIJA 

Kotizacija znaša 290,00 EUR na udeleženca, z vklju e-
nim 20 % DDV, za izvedbo izobraževanja in zbornik refe-
ratov. Znesek nakažite na naš transakcijski ra un.  
Ra un prejmete po izvedenem izobraževanju. 

GRADIVO 

Zbornik in CD prejmejo udeleženci na izobraževanju. 

ROK PRIJAVE 

Do 10. marca 2011 

PRIJAVNICE POŠLJITE 

Po pošti: ED MARIBOR - Rojs 

Cesta XIV. Divizije 101, 2000 Maribor; 

po faksu:    02/471 39 51;   

e-mail: kotnikovidnevi@ed-mb.si; 

ORGANIZATOR 

ELEKTROTEHNIŠKO DRUŠTVO MARIBOR 

Glavni trg 17b, 2000 Maribor 

Indetifikacijska številka: SI31299245 

Dav ni zavezanec: DA 
ORGANIZACIJA IN PRIJAVE 
Inge , Rajko ROJS 

Telefon/Fax:  02/471 39 51 

GSM:     051/393 195 

PRIKAZ PROIZVODNEGA PROGRAMA 
Drago ERNOGA 

Telefon:  059 121 870;  Fax:  059 121 871  

GSM:  040/836 961 

REZERVACIJA HOTELA 

IZOBRAŽEVANJE S PODRO JA             
MO NOSTNE ELEKTROTEHNIKE  

IN SODOBNIH ELEKTRI NIH 
 INŠTALACIJ 

 

HOTEL RADIN 

RADENCI, 24. in 25. marec 2011 



ELEKTROTEHNIŠKO DRUŠTVO MARIBOR  

ETRTEK 24.03. 2011 

PROGRAM 

1. mag. Žitnik Boris, Mitja Vidmar  

UVELJAVITEV NOVIH PRAVILNIKOV IN TS ZA NN 
INŠTALACIJE IN ZAŠ ITO PRED DELOVANJEM 
STRELE V DNEVNI PRAKSI 

2. Barbara Kun i  

NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE NA POD-
RO JU PREGLEDOV ELEKTRI NIH INŠTALACIJ 
TER DELA POD NAPETOSTJO V DISTRIBUCIJI IN 
INDUSTRIJI 

3. mag. Mitja Koprivšek, Matija Strehar 

STANJE IN SMERI RAZVOJA ZAŠ ITNIH STIKAL NA 
DIFEREN NI TOK V LU I NOVIH STANDARDOV IN APLI-
KACIJ 

4. Janez Mohori  

IZKORIŠ ANJE OKOLJSKE ENERGIJE ZA BREZŽI NE 
SENZORSKE REŠITVE IN OMREŽJA Z ENOCEAN TEH-
NOLOGIJO 

5. mag. Darko Koritnik 

TIPSKO PRESKUŠANJE NIZKONAPETOSTNIH RAZ-
DELILNIKOV -  ZAKONODAJA, STANDARDIZACIJA IN 
TRG 

6. Marko Kotnik 

OZEMLJEVANJE IN IZENA EVANJE POTENCIALOV 

7. Ervin Seršen  

PRIKLJU EVANJE MIKRO GENERATORJEV NA 
ELEKTRI NO OMREŽJE - POGLED INVESTITORJA  

8. Martin Vovk 

U INKOVITA RABA ENERGIJE V JAVNI RAZSVETLJAVI 

10. Andrej Štrukelj, Dean Ogrizek 

CELOVIT PRISTOP PRI ZAŠ ITI PRED STRELO IN 
PRENAPETOSTIM V DISTRIBUCIJSKIH RAZDELILNIH 
TRANSFORMATORSKIH POSTAJAH  

11. mag. Viktor Lovren i ; Branka Bajde Gabrovšek  

UPRAVLJANJE Z VN NAPRAVAMI , KI VSEBUJEJO 
PLIN SF6 

12. Marko Maver 

KVALITETA ELEKTRI NE ENERGIJE – NADZOR IN 
VPLIVANJE NA U INKOVITO RABO ENERGIJE 

13. mag. Dejan Matvoz 

VPLIV RAZPRŠENIH VIROV NA OJA ITVE OMREŽJA 
ZARADI MOTENJ 

9. mag. Zorman Marjan 

DIAGNOSTICIRANJE TRDNE IZOLACIJE 

11.30 - 11.45  ODMOR 
PRIKAZ PROIZVODNEGA PROGRAMA 

13.30 - 15.00  KOSILO 
PRIKAZ PROIZVODNEGA PROGRAMA 

16.30 - 16.45  ODMOR 
PRIKAZ PROIZVODNEGA PROGRAMA 

10.45 - 11.00  ODMOR 
PRIKAZ PROIZVODNEGA PROGRAMA 

09.00 - 13.00   
PREDSTAVITEV REFERATOV 

PETEK 25.03. 2011 

PROGRAM 

13.00  ZAKLJU EK POSVETOVANJA 

20.00  DRUŽABNI VE ER S PLESOM 

09.30 - ZA ETEK POSVETOVANJA  
10.00 - 13.30   
PREDSTAVITEV REFERATOV 

14. mag. Vinko Boži  

NA RTOVANJE IN IZVEDBA ZANESLJIVIH, VISOKO 
RAZPOLOŽLJIVIH SISTEMOV NAPAJANJA BREZ  
PREKINITEV 

15.00 - 18.00   
PREDSTAVITEV REFERATOV 



ELEKTROTEHNIŠKO DRUŠTVO MARIBOR  

1. mag. Žitnik Boris, Mitja Vidmar  

UVELJAVITEV NOVIH PRAVILNIKOV IN TS ZA NN INŠTALA-
CIJE IN ZAŠ ITO PRED DELOVANJEM STRELE V DNEVNI 
PRAKSI 

Na podlagi 10. lena Zakona o graditvi objektov(Ur. l. RS,št 
102/04-uradno pre iš eno besedilo, 14/05-popr., 92/05-ZJC-B, 
111/05-odl. US, 93/05-ZVMS, 120/06-odl. US in 126/07),je minis-
ter za okolje in prostor v soglasju z ministrom za delo, družino in 
socialne zadeve, ministrom za gospodarstvo in ministrico za 
obrambo, izdal pravilnika za nizkonapetostne elektri ne inštalaci-
je in zaš ito pred delovanjem strele. Tema pravilnikoma sta bili 
dodani tehni ni smernici, kot dokumenta s katerima se za dolo e-
ne vrste objektov natan nejše opredeljujejo bistvene zahteve, 
pogoji za projektiranje, izbrane ravni oziroma razredi gradbenih 
proizvodov oziroma materialov, ki se smejo vgrajevati ter na ini 
njihove vgradnje in na in izvajanja gradnje z namenom, da se 
zagotovi zanesljivost objekta ves as njegove življenjske dobe, 
kadar je to primerno pa tudi postopki, po katerih je mogo e ugo-
toviti, ali so takšne zahteve izpolnjene. V tehni nih smernicah so 
kot referen ni dokumenti navedeni tudi predpisi in standardi ter 
druge tehni ne smernice, ki v Sloveniji uradno veljajo.  

Pravilnik za zaš ito pred strelo v stavbah (Ur. l. RS, št. 28/2009) 
in Pravilnik za nizkonapetostne elektri ne inštalacije v stavbah   
(Ur. l. RS, št. 41/2009), ki sta s pripadajo ima TS (seznam izda-
nih tehni nih smernic - Ur. l. RS, št. 46/2009) sta izšla v letu 
2009, in prinesla nov pristop k nizkonapetostnim elektri nim 
inštalacijam in zaš iti pred strelo.   

Od izida obeh pravilnikov in tehni nih smernic bo skoraj dve leti. 
Zato se bomo strokovnjaki elektro stroke,izdajatelji in odgovorni 
za nadzor nad uveljavitvijo teh pravilnikov,postavili pred ogledalo 
širše javnosti in povedali kako pravilnike, e jih,uveljavljamo v 
praksi. To je še posebej pomembno po,v Evropo odprtih vratih, 
prostega pretoka blaga in storitev in kjer tehnološki nivo citiranih 
pravilnikov, že nekaj let ni ve  neznanka.  

 

2. Barbara Kun i  

NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE NA PODRO JU 
PREGLEDOV ELEKTRI NIH INŠTALACIJ TER DELA POD 
NAPETOSTJO V DISTRIBUCIJI IN INDUSTRIJI 

Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektri ne inštalacije v 
stavbah (Ur. l. št. 41/ 2009) dolo a zahteve, s katerimi se zagota-
vlja varnost nizkonapetostnih elektri nih inštalacij in naprav pri 
projektiranju in gradnji novih stavb ter njihovem vzdrževanju.  
Ena od zahtev se nanaša tudi na kader, ki lahko opravlja pregle-
de elektri nih inštalacij. Pravilnik dolo a, da preglede lahko opra-
vljajo osebe s pridobljeno Nacionalno poklicno kvalifikacijo, v 
asu do vzpostavitve teh kvalifikacij vendar najkasneje do 31. 12. 

2011 pa smejo te naloge opravljati posamezniki s pridobljenim 
ustreznim potrdilom o usposobljenosti za pregledovanje elektri -
nih inštalacij v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske zbornice. 

Sistem Nacionalnih poklicnih kvalifikacij je komplementaren siste-
mu poklicnega in strokovnega izobraževanja. Z razvojem poklic-
nih standardov, ki so podlaga tako izobraževalnim programom 
kot tudi katalogom standardov znanj in spretnosti za certificiranje, 
smo pri eli graditi enoten sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij, 
ki pa jih je mogo e pridobiti po razli nih poteh. Postopek prever-
janja in potrjevanja omogo a pridobitev nacionalnih kvalifikacij 
osebam, ki nimajo izobrazbe, prav tako pa ponuja nove možnosti 
osebam, ki izobrazbo imajo, vendar želijo pridobiti novo nacional-
no kvalifikacijo glede na nove potrebe delovnega mesta oziroma 
trga dela ali pa enostavno zaradi osebnih interesov. 

Z razvojem poklicnih standardov in Katalogov standardov stroko-
vnih znanj in spretnosti, ki so podlaga za Nacionalne poklicne 
kvalifikacije smo povezali dosedanje izkušnje in vsebine progra-
mov usposabljanja EDISON in EDISON plus, na ine ugotavljanja 
že pridobljenih znanj in spretnosti ter preverjanja usposobljenosti, 
ki so bili uveljavljeni do sedaj, prakso samih izvajalcev pregledov 
elektri nih inštalacij ter zahteve standarda SIST-TS CLC/TS 
50349:2006, ki postavlja zahteve za kvalifikacijo izvajalcev elek-
tri nih napeljav. 

Ravno tako smo v sistemu nacionalnih poklicnih kvalifikacij omo-
go ili pridobitev kvalifikacije za delo pod napetostjo v distribuciji 
in industriji. S tem je narejen bistven korak naprej pri zagotavljan-
ju kakovosti in varnosti na tem podro ju dela. 

3. mag. Mitja Koprivšek, Matija Strehar 

STANJE IN SMERI RAZVOJA ZAŠ ITNIH STIKAL NA DIFE-
REN NI TOK V LU I NOVIH STANDARDOV IN APLIKACIJ 

Zaš itna stikala na diferen no tok dandanes predstavljajo enega 
osnovnih gradnikov zaš ite pred elektri nim udarom in drugimi 
kvarnimi vplivi elektri nega toka v elektri nih inštalacijah. Brez 
njih si primerne zaš ite ne znamo predstavljati, zato je še pose-
bej pomembno stalno spremljanje trenda razvoja produktov s 
tega podro ja in aplikacij, ki nastajajo v novih elektri nih inštalaci-
jah in omrežjih. 

V prvem delu bo podrobneje prikazano stanje na podro ju med-
narodne in nacionalne standardizacije na podro ju zaš itnih sti-
kal na diferen ni tok. Poudarek bo predvsem na spremembah teh 
standardov v  zadnjih letih in vplivu teh sprememb na uporabo 
stikal v praksi. V tem delu bodo predstavljene tudi nekatere pro-
duktne novosti, ki se zadnje ase pojavljajo na trgu, s posebnim 
poudarkom na navodilih za uporabo teh stikal, ki jih je IEC izdal 
kot tehni no poro ilo 

V drugem delu pa bo podrobneje predstavljena novost na podro-
ju stikal na diferen ni tok, ki so poleg do sedaj znanih sinusnih 

in pulzirajo ih tokov, sposobna zaznavati tako po asi spreminja-
jo e enosmerne tokove, pa vse do visokih frekvenc. To so stikala 
tipa F in tipa B. V zaklju ku bodo podane možne aplikacije teh 
stikal. 

4. Janez Mohori  

IZKORIŠ ANJE OKOLJSKE ENERGIJE ZA BREZŽI NE SEN-
ZORSKE REŠITVE IN OMREŽJA Z ENOCEAN TEHNOLOGIJO 

Elektri na inštalacija v bivalnih objektih je namenjena krmiljenju 
razsvetljave, sen il ter seveda napajanju množice naprav in sklo-
pov. Krmiljenje predstavlja prekinjanje tokokrogov, ki se izvaja s 
stikali. Za klasi no inštalacijo se za to vgrajujejo stikala, ki fizi no 
stikajo ali prekinjajo ži ne povezave napajanja porabnika, ki so 
lahko podometne ali nadometne izvedbe. V primeru sodobnih 
elektri nih inštalacij za pametne hiše stikala ne prekinjajo nepos-
redno tokokrogov porabnika, ampak posredno preko signala 
krmilijo aktuator v razdelilniku. V obeh primerih so med elementi 
ži ne povezave.  

Pogosto se pa primeri, da se kateri element mora prestaviti ali 
dograditi, ko je že vse obrtniško zaklju eno in gradbeni posegi 
niso ve  možni, ali ko zaradi zakonske zaš ite sploh niso možni 
gradbeni posegi. Prav tako v poslovnih prostorih nastopa želja po 
steklenih vmesnih stenah.  

POVZETKI REFERATOV 
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V takih primerih je brezži no stikalo, ki opravi isto funkcijo kot 
klasi no zelo dobrodošlo. Do pred nekaj leti so bila taka stikala 
za svoje delovanje vezana na baterijo. 

Sedaj pa nova tehnologija z imenom EnOcean omogo a izkoriš-
anje okoljske energije (v mehanski, svetlobni ali toplotni obliki) v 

taki meri, da baterije niso potrebne, a kljub temu daje stikalom 
dovolj mo i, da lahko krmilijo razsvetljavo, sen ila in druge nap-
rave. Pa ne samo to, tudi senzorji in temperaturni regulatorji delu-
jejo na ta na in. Dejansko so se elektri ne inštalacije posodobile 
v taki meri, da lahko govorimo o okolju prijaznem sistemu, za 
delovanje katerega uporabljamo zelo malo bakra in izolacijskih 
materialov ter ni  baterij. 

V referatu so opisani principi pridobivanja energije iz okolja, pre-
nos signala, na ini posredovanja signala, kakor tudi povezave z 
drugimi obstoje imi sistemi.  

Tehnologija EnOcean je omejena v svojem obsegu, vendar nje 
uporaba je omejena le s loveško domišljijo in potrebami, ki pa 
so neskon ne. 

 

5. mag. Darko Koritnik 

TIPSKO PRESKUŠANJE NIZKONAPETOSTNIH RAZDELILNI-
KOV  -  ZAKONODAJA, STANDARDIZACIJA IN TRG 

Elektri ni razdelilci so preproste naprave, ki pa imajo klju no vlo-
go pri varnem in zanesljivem delovanju razdelilnega omrežja in 
inštalacij. eprav se ti elementi omrežja uporabljajo že prakti no 
od za etka elektrifikacije so se in se še vedno razvijajo predvsem 
v smeri prostorskega in stroškovnega optimiranja. Temu razvoju 
po asi sledi tudi standardizacija in še po asneje zakonodaja. To 
podro je delno in nepopolno urejata dve skupini standardov: seri-
ja SIST EN 60439, ki je zastarela in je bila delno umaknjena ter 
nadomeš ena s še nepopolno serijo SIST EN 61439. Podobne 
polovi ne rešitve so naredile tudi druge standardizacijske hiše. 
Neusklajeno standardizacijo pa je skoraj nemogo e upoštevati v 
togih zakonskih dolo ilih. To je povzro ilo zmedo med proizvajal-
ci, naro niki, preskuševalci in inšpektorji.  

V tem prispevku so podrobno prikazani problemi in posledice 
neusklajenosti med inštitucijami. Nastala situacija ne omogo a 
enoumne in enostavne priprave tehni ne dokumentacije, ki je 
zahtevana za razdelilce. V ICEM-TC smo, v sodelovanju z vsemi 
vpletenimi inštitucijami, našli primerno in legalno pot iz te zagate 
tako na podro ju priprave dokumentacije, kot tudi preskušanja 
nizkonapetostnih razdelilcev. Razli ne možnosti in rešitve smo 
tudi prikazali v tem prispevku. 

6. Marko Kotnik 

OZEMLJEVANJE IN IZENA EVANJE POTENCIALOV 

Na rtovanje elektri ne inštalacije je kompleksna naloga. Za na r-
tovanje varne inštalacije je potrebna tudi ustrezna informacija o 
omrežju ali napajalnem sistemu. V standardu SIST HD 60364 so 
navedena pravila za na rtovanje, postavitev in preverjanje nizko-
napetostnih elektri nih inštalacij. Upoštevanje pravil je namenje-
no zagotavljanju varnosti ljudi, živali in imetja pred nevarnostmi in 
poškodbami, ki lahko nastanejo ob normalni uporabi elektri nih 
inštalacij ter zagotavljanju neopore nega delovanja inštalacij in 
na njih priklju ene naprave. 

Ozemljitvene sestave, zaš itne vodnike in vodnike za zaš itno 
izena itev potencialov opisuje del 5-54 zgoraj omenjenega stan-
darda. Ker je pri na rtovanju elektri ne inštalacije potrebno upoš-
tevati tudi okoljske razmere, ki jim bodo inštalacija in oprema 

izpostavljeni, se standard SIST 60364-5-54 uporablja v smislu 
izvedbe ozemljitev in izena itev potencialov tudi s tega vidika. 

7. Ervin Seršen  

PRIKLJU EVANJE MIKRO GENERATORJEV NA ELEKTRI -
NO OMREŽJE - POGLED INVESTITORJA  

Proizvodnja elektri ne energije iz obnovljivih virov ali soproizvod-
nja elektri ne energije z visokim izkoristkom ima v Sloveniji pose-
ben pomen zaradi obvez iz Kyotskega sporazuma in tudi obvez 
iz tretjega svežnja direktiv, ki mu popularno re emo »3 x 20«. 
Tako proizvedena  elektri na energija še ni konkuren na na  trgu, 
zato se na prevzemno predajnih mestih pobirajo prispevki, ki se 
zbirajo v Centru za podpore pri Borzenu in nato nakazujejo proiz-
vajalcem elektri ne energije. Ker se podpore dajejo samo neto 
proizvedeni elektri ni energiji, je glede na smer pretoka elektri ne 
energije možno izbrati dva na ina priklopa: proizvodni priklop in 
porabniški priklop oziroma proizvodno porabniški priklop. 

Uredbe, ki dolo ajo na ine podpor in meritve na proizvodnih nap-
ravah, so bile izdane na podlagi spremembe Energetskega zako-
na po tem, ko so bili že izdani Splošni pogoji za dobavo in odjem 
elektri ne energije iz distribucijskega omrežja ter ob veljavi še 
starega Pravilnika o sistemskem obratovanju distribucijskega 
omrežja. Zaradi ne najbolj usklajene gradbeniške in energetske 
zakonodaje je bilo precej težav v zvezi s priklju evanji »son nih 
elektrarn«. Zadrega je bila rešena s spremembo uredbe o ener-
getski infrastrukturi.  Pri mikro proizvodnih napravah (do 50 kW) 
je v uredbah nekaj olajšav, poleg tega je bil še v sistem sloven-
ske standardizacije sprejet evropski standard o priklju evanju 
mikro generatorjev do 16 A/fazo. 

V prispevku bodo opisane možne vezave za priklju evanje proiz-
vodnih virov, ki so dovoljene po veljavni zakonodaji in pri tem 
težave, ki jih imajo soglasodajalci kot tudi investitorji pri priklju e-
vanju. Predstavljeni bodo tudi predlogi, kako se naj dopolni zako-
nodaja in tudi predlogi za prilagoditev že sprejetega slovenskega 
standarda o priklju evanju mikro generatorjev ter napoved, kateri 
evropski in mednarodni standardi s podro ja priklju evanja razpr-
šenih virov se pripravljajo. CEER (Svet evropskih energetskih 
regulatorjev), ki deluje skupaj z ERGEG (Evropska skupina regu-
latorjev za elektri no energijo in plin), ki je svetovalno telo Evrop-
ski Komisiji, je pripravil  okvirne smernice za priklju evanje na 
omrežje. 

8. Martin Vovk 

U INKOVITA RABA ENERGIJE V JAVNI RAZSVETLJAVI 

Pravilna cestna razsvetljava igra odlo ilno vlogo pri varnosti v 
cestnem prometu. Obstaja ve  kriterijev s katerimi lahko opišemo 
kvaliteto izvedeno javno razsvetljavo. Najpomembnejši kriterij je 
zagotovo zagotavljanje predpisanih svetlobno tehni nih paramet-
rov glede na kategorizacijo ceste. Drugi najpomembnejši kriterij 
postaja v zadnjih asih vprašanje potrošnje elektri ne energije za 
obratovanje javne razsvetljave. Združiti funkcionalno razsvetljavo 
s parametri var ne razsvetljave je tema, s katero se ukvarja vsak 
dan ve  lastnikov in upravljavcev javne razsvetljave. LED tehno-
logije bodo zagotovo igrale odlo ilno vlogo pri izbiri ustrezne jav-
ne razsvetljave. V obravnavanem referatu bodo predstavljeni 
primeri dobre prakse in težave, s katerimi se sre ujejo projektanti 
pri na rtovanju energetsko u inkovite javne razsvetljave. 
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9. mag. Zorman Marjan 

DIAGNOSTICIRANJE TRDNE IZOLACIJE 

Delne praznitve so neznaten pojav na zelo majhnem prostoru in  
ne povzro ijo takojšnega preboja izolacijske snovi, povzro ajo 
razne vrste  motenj v okolju in po dolo enem asu  povzro ijo 
okvare ve jih razsežnosti. Zaradi vse ve jih zahtev po ve ji obra-
tovalni zanesljivosti  elektroenergetskega sistema in zmanjševan-
je zunanjih vplivov na delovanje, je   zelo pomembno diagnostici-
ranje trdne izolacije posameznih elementov razdeljevalnega 
omrežja.  

Najprej je obravnavan teoreti en del pojava delnih praznitev v 
plinastih in trdnih dielektrikih in navedba vzrokov zaradi katerih 
prihaja do tega pojava. V nadaljevanju so navedene  razne meril-
ne metode in na ini obdelav merilnih podatkov s katerimi lahko 
ocenjujemo – diagnosticiramo  in napovedujemo stanje izolacije 
in njeno preostalo življenjsko dobo. 

10. Andrej Štrukelj, Dean Ogrizek 

CELOVIT PRISTOP PRI ZAŠ ITI PRED STRELO IN PRENA-
PETOSTIM V DISTRIBUCIJSKIH RAZDELILNIH TRANSFOR-
MATORSKIH POSTAJAH  

Distribucijske razdelilne transformatorske postaje predstavljajo 
primarno hrbtenico v upravljanju distribucijskih podjetij in zaradi 
tega izredno pomembne to ke v elektroenergetskem sistemu 
Slovenije. Za njih se zahteva visoka zanesljivost obratovanja in 
odpornost na motnje v sistemu. V asu, ko se v ospredje postav-
lja visoka kakovost porabniške el. energije so te zahteve še toliko 
bolj stroge. Navedeno je mogo e dose i le z vgrajevanjem opre-
me visoke kakovosti, integracijo zmogljive in visoko kvalitetne 
elektroenergetske numeri ne zaš ite, sistemom za daljinski nad-
zor in sistemom za avtomatizacijo, posebno pozornost pa je pot-
rebno nameniti tudi na rtovanju objektov, njihovi zaš iti pred raz-
li nimi dejavniki predvsem pa pred delovanjem strele in prenape-
tostim. Premalokrat se zavedamo, da mnoge defekte bistvenih 
elementov v razdelilnih transformatorskih postajah najraje pripi-
šemo kar slabi kakovosti opreme ali celo njeni starosti, pa vendar 
bi se ob podrobni analizi pokazalo, da je vzroke v defektih iskati 
ravno v posledicah delovanja strele in prenapetosti. Te so še 
toliko bolj usodne v sodobnih mikroprocesorskih sistemih, ki so v 
primerjavi s starimi elektromehanskimi napravami bistveno bolj 
ob utljivi. Rešitev k zagotavljanju ustrezne zaš ite pred delovan-
jem strelo in prenapetostim nudi celovit pristop pri na rtovanju 
ukrepov, ki so preplet dolgoletnih izkušenj v doma em okolju, 
novega pravilnika, tehni ne smernice in novih standardov za 
zaš ito pred delovanjem strelo in prenapetostim. 

11. mag. Viktor Lovren i ; Branka Bajde Gabrovšek  

UPRAVLJANJE Z VN NAPRAVAMI , KI VSEBUJEJO PLIN SF6 

Plin SF6 je v družini F – plinov oziroma toplogrednih plinov 
(TPG), ki vplivajo na podnebne spremembe. Zaradi teh vplivov je 
ta tehni ni antropogeni plin doživel nadzor nad uporabo v VN 
napravah in popolno prepoved uporabe v odprtih sistemih (okna, 
pnevmatike). S sprejetjem Kjotskega sporazuma so države 
evropske skupnosti vklju no s Slovenijo sprejele obvezujo o 
zakonodajo na podro ju nadzora izpustov TPG. Z uredbami so 
upravljavci VN naprav dobili obvezujo o nalogo, da obvladujejo 
nadzor nad izpusti plina SF6, elektrotehniški strokovnjaki zapos-
leni pri lastnikih, upravljavcih in vzdrževalcih VN naprav, ki vse-

bujejo plin SF6 pa morajo poznati svoje zakonske obveznosti on 
nakupu, vgradnji, obratovanju in vzdrževanju ter ob odpisu opre-
me. Še posebej morajo nadzirati in evidentirati vsak zajem plina 
SF6 iz VN naprav, ki ga lahko izvede le pooblaš en serviser. V 
letu 2010 so bili v Sloveniji prvi  organizirani te aji in državni 
izpiti kot osnova za izdajanje spri eval osebju, ki zajema dolo e-
ne fluorirane toplogredne pline iz visokonapetostnih stikalni 
mehanizmov. Zakonodaja dolo a pridobitev spri eval le za poob-
laš ene serviserje, ki zajemajo plin SF6 iz VN naprav. Problema-
tika je kompleksna in v njeno obvladovanje je vklju eno veliko 
strokovnjakov z razli nih podro ij. Pooblaš eni serviserji pridobijo 
znanje o zakonskih obveznosti glede ravnanja s plinom SF6 v VN 
napravah, o zajemanju plina iz naprav ter o ravnanju z odpadki, 
ki nastajajo ob vzdrževanju ali preteku življenjske dobe teh nap-
rav. Referat pojasnjuje in odpira vprašanja s tega podro ja. 

12. Marko Maver 

KVALITETA ELEKTRI NE ENERGIJE – NADZOR IN VPLIVA-
NJE NA U INKOVITO RABO ENERGIJE 

Referat obravnava možnost var evanja z energijo s pomo jo 
dviga kvalitete elektri ne energije. S tem se odpravijo ali zmanj-
šajo dejavniki, ki vplivajo na slabšo kvaliteto elektri ne energije in 
s tem tudi na ve jo porabo. Direktno to pomeni zmanšanje izgub 
in posredno daljšo življensko dobo naprav, manj izpadov in okvar 
in naše boljše po utje 

Kvaliteta elektri ne energije se izkazuje v kvaliteti napetosti. 
Kvarni dejavniki so: 

-prehodni pojavi 
-harmonsko popa enje 
-kratkotrajne motnje 
-dolgotrajne motnje 
-motnje v frekvenci 
-napetostna nesimetrija 
-nihanja napetosti 
-nihanja napetosti s loveku ob utljivo frekvenco 

Dejavniki, ki vplivajo na kvaliteto elektri ne energije so lahko 
zunanji ali notranji. Zunanji so tisti, ki imajo vzrok v mreži, bodisi 
kot sistemski ali posledica naprav naših sosedov, notranji pa so 
posledica naprav in okvar znotraj našega internega omrežja. 

Najbolj pogoste posledice nizke kvalitete elektri ne energije se 
izkazujejo kot: 

- nepotrebno gretje kablov 
- nepotrebno gretje naprav (predvsem motorjev) 
- pospešeno staranje naprav in omrežja 
- prekinitve delovanja in izpadi naprav 
- komunikacijski problemi 
- izgube podatkov 

Možnost odkrivanja problemov in dvig kvalitete elektri ne energi-
je zavisi predvsem v kvalitetnih merilnih inštrumentih, katerih 
meritve so osnova za dolo itev uspešnih ukrepov odprave prob-
lemov. 

Standardi, kot IEC 61000-4-30 opredeljujejo metode in definicije 
merilnih inštrumentov in tako omogo ajo primerjive rezultate raz-
li nih merilnih mest, standard EN  50160 pa obravnava in definira 
meje parametrov kvalitete elektri ne energije, ki jih uporabnik 
lahko normalno pri akuje od svojega distributerja.  



ELEKTROTEHNIŠKO DRUŠTVO MARIBOR  

 
13. mag. Dejan Matvoz 

VPLIV RAZPRŠENIH VIROV NA OJA ITVE OMREŽJA-
ZARADI MOTENJ 

Politika Evropske skupnosti in s tem posledi no tudi Slovenije je 
zelo naklonjena vklju evanju razpršenih virov elektri ne energije 
v elektro-distribucijska omrežja. Proizvodnja elektri ne energije 
nekaterih vrst teh virov zaradi naravnih danosti (fotoelektri ne 
elektrarne) ali porabe toplote (kogeneracijske elektrarne) lepo 
sovpada s porabo elektri ne energije pri odjemalcih v omrežju. 
Zaradi tega je (navidezno) poraba elektri ne energije, gledano na 
distribucijskih transformatorjih, manjša, kot pa bi bila brez teh 
virov. To pa je lahko za operaterja distribucijskega omrežja 
nehvaležen podatek. Razpršeni viri elektri ne energije so, prav 
tako kot porabniki elektri ne energije, generatorji motenj v omre-
žju. Težava nastopi, ko so zaradi dvostranske generacije motenj 
v omrežju presežene meje na rtovanih motenj in je potrebna 
sanacija stanja v omrežju. Najenostavnejša rešitev je zamenjava 
distribucijskega transformatorja in/ali vodov za ve je ali primer-
nejše. Vendar pa zaradi kompenziranja delovne (in po novem 
tudi 50 Hz jalove) mo i v omrežju s strani razpršenih virov zame-
njava transformatorja in vodov samo na osnovi pretokov delovne 
in jalove mo i ne bi bila potrebna oziroma upravi ena. 

14. mag. Vinko Boži  

NA RTOVANJE IN IZVEDBA ZANESLJIVIH, VISOKO RAZPO-
LOŽLJIVIH SISTEMOV NAPAJANJA BREZ PREKINITEV 

Naprave z neprekinjenim napajanjem – UPS (angl. Uninterruptib-
le Power Supply) so tudi v slovenskem prostoru prisotne že ve  
kot dve desetletji. Za doseganje ve je zanesljivosti in razpoložlji-
vosti napajanja pogosto uporabljamo vzporedne redundantne 
vezave naprav, v novejšem asu pa so zelo priljubljene modular-
ni, sestavljivi sistemi napajanja, ki so grajeni po vzorcu vertikalne 
vzporednosti uporabljene pri sestavljanju strežniških sistemov. 

Prispevek podaja metode za izra un zanesljivosti, analizira razli-
ne arhitekture s stališ a srednjega asa do odpovedi (MTBF), 

srednjega asa za popravilo (MTTR) in razpoložljivosti sistema 
napajanja za razli ne primere. Podaja še uporabo standardov za 
izra une zanesljivosti sistemov in razkriva možne napake pri 
uporabi razli nih metod. S stališ a vpliva na zanesljivost in raz-
položljivost so analizirani še ostali vplivi instalacije, in porabnikov, 
ki pri samih izra unih zanesljivosti niso upoštevani, vendar bis-
tveno vplivajo na razpoložljivost napajanja. 
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Urednik: doc. dr. Martin Bizjak
Založnik: Zavod Tehnološki center SEMTO, Stegne 25, Ljubljana

Izšla je knjiga, ki zapolnjuje vrzel v strokovni literaturi 
o udarih strele in plinskih odvodnikih na slovenskem. 
Povzema strokovne temelje za nastanek in zaščito 
pred prenapetostmi pri udaru strele ter podaja širok 
pogled na plinske odvodnike doma in po svetu. Obe-
ta zanimivo branje.

Knjiga je nastala kot rezultat raziskovalnega in razvoj-
nega dela strokovnjakov s področja zaščitnih elemen-
tov v elektrotehniki, ki prihajajo iz raziskovalnih orga-
nizacij in industrije. Povezana je z izvajanjem dveh 
aplikativnih raziskovalnih nalog, ki ju je vodil Tehnolo-
ški center SEMTO in sofi nancirala Javna agencija za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Avtorji so na 176 straneh posebej predstavili atmos-
ferske razelektritve, ki nastanejo kot udar strele, za-
znamo pa jih kot blisk in grom. Prav atmosferske raze-
lektritve so vzrok nevarnih prenapetosti v električnih 
omrežjih, ki poškodujejo ali celo uničijo naše električ-
ne naprave. Zato so predstavili učinkovite zunanje

in notranje vrste zaščite, kot so lovilci 
strel in plinski odvodnik, ki naše napra-
ve uspešno obvarujejo.

Monografi ja je v prvi vrsti namenjena 
vsem, ki bi želeli izvedeti kaj več o na-
stanku in udaru strele ter uspešni za-
ščiti pred njo. Prav tako je knjiga name-
njena strokovnjakom s področja 
plinskih odvodnikov, kot osnova za na-
daljnje raziskovanje. Poleg tega pa je 
izvrsten študijski pripomoček. Knjiga 
bralcu ponuja odgovore na vprašanja: 
kaj je strela, kakšne vrste strel poznamo, kako nastane strela, kako uspešno zaščititi naprave proti udarom strele in 
kako je sestavljen ter kako deluje plinski odvodnik kot učinkovita zaščita.

Več o knjigi preberite na spletni strani www.semto.si, kjer lahko knjigo tudi naročite.                

NOVA KNJIGA

Avtorica: Nataša Robežnik

Plinski odvodnik za zaščito pred 
prenapetostjo pri udarih strele
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Kabli PatchSee (1) so prvi bakreni priključni kabli, ki za indikacijo uporabljajo 
optično vlakno in rdečo svetlobo iz vidnega spektra. Najmanjša možna dolži-
na je 0.6 metra, največja pa 50 metrov. Vsi kabli in konektorji so črne barve. 
Kodirni obroči v različnih barvah se naročajo posebej. 

Informacije: EZŽ d.o.o.

Priključni kabli Patch See

(01G11) p. kabel 6A UTP z optično indikacijo, 0.9m  
(01G21) p. kabel 6A UTP z optično indikacijo, 2.1m  
(01G51) p. kabel 6A UTP z optično indikacijo, 4.9m  
(01H11) p. kabel 6A STP z optično indikacijo, 0.9m  
(01H21) p. kabel 6A STP z optično indikacijo, 2.1m  
(01H51) p. kabel 6A STP z optično indikacijo, 4.9m

Kodirni obroči (2) so dobavljivi v 16-
tih različnih barvah. Opravljajo tudi 
funkcijo zaščite jezička RJ45 konek-
torja.

(01HY2) paket 50 rdečih kodirnih obročev  
(01HY4) paket 50 modrih kodirnih obročev  
(01HY5) paket 50 zelenih kodirnih obročev  
(01HY6) paket 50 rumenih kodirnih obročev

Izvor PatchLight (3) omogoča prepo-
znavo iskanega kabla. Uporabljamo 
ga kot stalen ali kot utripajoč izvor. 
Izbiramo lahko med rdečo in belo 
barvo svetlobe. V kompletu (01HZA) 
je Izvor, prenosna torbica, 3 x 1.2V 
AA baterije in polnilec.

(01HZA) izvor Pro-PatchLight s polnilcem

Kabelske vezice (4) z ježi PatchGrip ne 
poškodujejo priključnih kablov tudi če 
snop močno stisnemo, lahko jih upo-
rabljamo večkrat, orodje ni potrebno. 
Omogočajo kvalitetno urejanje optič-
nih in bakrenih kablov. V škatli, ki je 
hkrati pripomoček za ločevanje, je 
sku paj 7.5 metra vezic.

(01HZZ) 50 vezic z ježi 20x150mm za PatchSee

Da je priključni kabel PatchSee vre-
den zaupanja se lahko prepričate 
sami tako, da ga preizkusite. 

Izkoristite priložnost in pri EZŽ d.o.o. 
brez kakršnih koli obveznosti naroči-
te demo kit!      
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Varnostni senzorji
-senzorji z enojnim žarkom
-varnostne svetlobne zavese
-varnostne svetlobne
 zavese za veèja obmoèja

Varnostna omrežja

Varnostne moduli in releji

-varnostni krmilniki (DeviceNet)
-V/I enote

-univerzalni moduli
-krmilniki za dvoroèni vklop
-slim moduli

Varnostna stikala za vrata
-blokirna stikala
-brezkontaktna stikala
-stikala za teèaje

Ostala varnostna tehnika
-konèna stikala
-stikala za izklop v sili
-varnostni releji
-roèna in nožna varnostna stikala

Tel.: 03 898 57 50
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STROKOVNI DOGODKI 

Odlično izveden strokovni seminar 
na temo sodobnih tehnologij
Avtor:  Janez Škrlec, OZS, inženir mehatronike
 Predsednik odbora za znanost in tehnologijo pri OZS

Odbor za znanost in tehnologijo pri OZS, ki 
ga vodi Janez Škrlec je s pomočjo prof. dr. Ja-
nez Beštra, predstojnika Laboratorija za te-
lekomunikacije Fakultete za elektrotehniko 
Univerze v Ljubljani, izpeljal odličen seminar 
na temo sodobnih tehnologij.

S trokovni seminar je bil kon-
cipiran na takšna področja 
sodobnih tehnologij, ki so 

koristna obrtnikom in podjetni-
kom pri njihovem delu in razvoju. 
Seminarja se je udeležilo preko 60 
članov Obrtno podjetniške zbor-
nice Slovenije. Seminar je zajemal 
štiri tematske sklope.

Inteligentne instalacije in pametne 
zgradbe je predstavil dr. Mark Um-
berger. Sodobne brezžične komu-
nikacije je predstavil mag. Andrej 
Štern, optiko in optične sisteme dr. 
Boštjan Batagelj in sodobno osve-
tlitev in svetila naslednje generacije 
dr. Grega Bizjak. 

Seminar je bil realiziran v okviru 
projekta Innovation 2020, v ka-
terega je OZS aktivno vključena. 
Strokovni seminar je bil 72. stro-
kovni dogodek Odbora za znanost 
in tehnologijo in skupno se je teh 
dogodkov doslej udeležilo že več 
kot 3300 udeležencev, kar je za 
Slovenske razmere izjemno veliko. 

Utrinki iz predavanja o sodobni razsvetljavi in LED/OLED 
svetilih

Pomembnost tovrstnih strokovnih 
dogodkov je tudi v tem, da so teme 
skrbno izbrane, prav tako preda-
vatelji, ki so praviloma vedno iz 
akademske in znanstvene sfere. 
Strokovni dogodki pa so naravnani 
tako, da spodbujajo inovativnost, 
razvoj malih in mikro podjetji, še 
zlasti na obetavnih področjih, ki 
so vedno bolj povezana z moderno 
obrtjo in podjetništvom.    

Utrinki s predavanj o sodobnih tehnologijah inteligentnih zgradb, brezžičnih komunikacijah in optičnih sistemih v organizaciji 
OZS in Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani



Več informacij poiščite na spletni strani konference www.dsi2011.si
 Pridružite se nam!     

18. - 20. april 2011 
Kongresni center Grand hotel Bernardin, Portorož 

Prireditelj konference Dodatne informacije:

mag. Jasna Poženel
tel.: 01/30 09 810 

e-pošta: dsi@drustvo-informatika.si
jasna.pozenel@ipmit.si

Organizacija konference

18. konferenca 

Dnevi slovenske informatike

“Nove razmere in priložnosti 
v informatiki kot posledica 

družbenih sprememb”

Ne zamudite ... 
•  predavanja Gartner Group: Top 10 Strategic Technologies for 2011, 
•  predavanja Jacoba Morgana, enega od TOP 5 predavateljev na svetu s področja 
    socialnih omrežij, na temo kako uporabiti socialna omrežja za generiranje poslovne 
    vrednosti, 
•  več kot 160 vrhunskih slovenskih predavateljev ter 
•  vabljenih tujih predavanj podjetij Oracle, Microsoft, SAP, IBM in JBoss – Red Hat.

Samo na konferenci DSI boste na enem mestu dobili odgovore na ključne usmeritve 
informatike ter vpogled v najpomembnejše poslovne in tehnološke trende! 

Poleg tega vas čakajo še ... 
•  “hands-on” delavnice, 
•  pestre razprave na okroglih mizah, 
•  družabni dogodki 
•  in še mnogo več ...

Tudi letos podelitev nagrade za najboljši IKT projekt, izbrali bomo tudi najboljši 
študentski projekt.
 

Najpomembnejša neodvisna slovenska IT konferenca 
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Amitehovi strokovnjaki so nam na seminarju predstavili Agilentovo najnovejšo opremo, pred-
vsem  v luči analize v spektralnem prostoru. G. Mirko Ivančič je v uvodu predstavil novi en-
try level seriji digitalnih osciloskopov 2000 in 3000, katerih zanimivost je v novos  h, ki jih 

prinašajo v najnižji in nižji cenovni razred.

Avtor: Branko Badrljica, AVTOMATIKA

AMITEH seminar RF in μW meritev

Na kratko rečeno, serijo 2000 krasi 
največji ”bang for a buck” razmerje 
in zelo nizke cene vsaj osnovnih mo-
delov. Serija prinaša nekaj modelov 
s frekvenčnim dosegom od 70 MHz 
do 200 MHz pri vzorčenju 2Gs/s na 
en kanal v dvojčku oziroma 1GS/s na 
vseh kanalih. Z možnostjo dodatka 
vhodov za logični analizator in izho-
dov za preprost generator signalov 
ter fiksno količino pomnilnika za 
100k vzorcev zajetega signala je že 
prav spodoben logični analizator.

Serija 3000 za nekaj več denarja po-
nuja bistveno večjo razširljivost in ve-
čji razpon modelov. Tako se da dobiti 
modele s frekvenčnim dosegom do 
500MHz, pomnilnik se da razširiti na 
do 4 M vzorcev, vzorčenje je dvakrat 
hitrejše (4Gs/s za en kanal in 2Gs/s za 
vse) na voljo je nekaj dodatnih pro-
gramskih opcij (denimo dekodiranje 
signalov serijskih vodil), dodatni vho-
di za logični analizator (skupaj 16 za 
serijo 3000 proti 8 pri seriji 2000 ) in 
pa možnost uporabe aktivnih sond.

G. Mirko Ivančič, prodajni inženir pri uradnem zastopniku Agilenta za Slovenijo - Amiteh d.o.o.

InifiniVision MSO-X 3024A

Skupna značilnost obeh serij je to, 
da je velika večina funkcij vdelanih 
hardversko in ne programsko, kar 
pomeni veliko višjo hitrost  obdelave 
zajetega signala in s tem tudi veli-
ko število preletov v sekundi. Serija 
2000 ponuja do 50.000, serija 3000 
pa celih 1.000.000 preletov v sekun-
di. Poleg tega je resno dobrodošla 
možnost segmented memory, ki je 
na žalost opcijska.

Obe seriji ponujata kot opcijo tudi 
vdelan 20MHZ funkcijski generator, 
ki pa na žalost nima opcij za genera-
cijo poljubnih ovojnic in vhoda za zu-
nanjo modulacijo, tako da je precej 
okrnjen glede na povprečen zunanji 
generator.

Pri Agilentu pravijo, da je to novost v 
tem cenovnem razredu. Zanimivo je 
tudi to, da je večina razširitev znotraj 
serije SW narave in da dograditev na 
večji frekvenčni doseg pomeni samo 
doplačilo za posebno licenco. 

Giovanno D'Amore je predstavil evo-
lucijo elektronske tehnike in proble-
mov, ki jih predstavlja testiranje in 
umerjanje. Tehnika je postala go-
stejša, zmogljivejša, hitrejša, časi te-
stiranja in merjenja pa vse krajši. Za 
nameček pa moderna oprema dela 
dostikrat izven linearnih režimov, 
kar v mnogih pogledih komplicira in 
otežuje  meritve. In ne samo meri-
tev, temveč vse povezane postopke. 
V linearnih pogojih lahko nek četve-
ropol opišemo enostavno s Sxx para-
metri, ki jih mnogi proizvajalci kom-
ponent podajajo.

Pri nelinearnih pogojih se pa stvari 
zelo zakomplicirajo, ker kombinacija 
dveh ali več spremenjenih parame-
trov lahko povzroči odziv, bistveno 
drugačen, kot bi to lahko pričakovali 
iz odzivov na vsako spremembo po-
sebej.
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Pri Agilentu so v ta namen zasnovali sistem X-parame-
trov, ki nadomešča S-parametre v nelinearnem okolju 
na matematično korekten način, ki recimo dovoljuje ka-
skadiranje parametrov sklopov, ki jih bomo kaskadirali v 
realnem svetu. Ta sistem so odprli za javnost in upajo,d 
a ga bo industrija povzela za svojega in da bo sčasoma 
prerastel v industrijski standard.

Tej problematiki je Agilent namenil svojo PNA-X linijo 
analizatorjev mreže, ki poskuša na ta način dati ultimati-
ven „state-of-the-art“ odgovor.

V osnovi gre za sklop večih inštrumentov v enem, v kate-
rem ni potrebno ročno rekonfi gurirati različnih modulov 
in podsklopov za vsako želeno meritev posebej.

Tako je skozi avtomatizacijo meritev možno opraviti ve-
liko parametričnih meritev v kratkem času, kar je danes 
nujno, sploh pri nelinearnih sklopih. PNA-X je na voljo z 
različnimi dodatki in v različnih frekvenčnih obsegih- od 
13.5GHz(N5241A), preko 26.5GHz(N5242A) in 43.5GHz 
(N5244A) do 50 GHz (N5245A).

PNA-X sistem

Prikazana je bila tudi serija signalnih analizatorjev N9000 
in programje VSA 89600B, ki so namenjeni pokrivanju 
potreb večine navadnih smrtnikov in s katerimi se bomo 
upam, lahko pozabavali v dogledni prihodnosti.          

Giovanno D'Amore
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Tako enostaven kot PNOZ in 
tako fl eksibilen kot krmilnik
Konfi gurljiv krmilni 

sistem PNOZmul  

Konfigurlj ivi  krmilni 
sistemi PNOZmulti za-
polnjujejo vrzel med 
klasičnimi stikalnimi na-
pravami za varnost in 
programirljivimi krmilni-
mi sistemi. Multifunkcijski, prosto konfi gurljiv in narejen 
po meri, se uporablja na mnogih področjih strojegradnje. 
Varnostne funkcije lahko s PNOZmultijem varno nadzira-
mo, standardne  krmilne naloge pa ekonomično rešuje-
mo. Vse potrebne funkcije se na PC-ju realizirajo s pomo-
čjo enostavnega programa za konfi guriranje »PNOZmulti 
Confi gurator«.

Združevanje modulov sedaj omogoča obvla-
dovanje kompleksnih nalog

Enostavna (varna) izmenjava podatkov med več 
varnostnimi sistemi PNOZmulti
Za multifunkcijski varnostni sistem PNOZmulti ima Pilz 
sedaj na razpolago module za povezavo, s katerimi lahko 
več osnovnih modulov med seboj komunicira. Prednost: 
če so fi zične omejitve ene naprave izčrpane, lahko upora-
bimo več PNOZmulti naprav in na ta način nadziramo in 
krmilimo bolj kompleksne stroje in naprave. Modularna 
izgradnja PNOZmulti omogoča na vsako osnovno napra-

vo povezati do šest modulov za povezavo in sicer v kro-
žno ali drevesno strukturo. Vmesniki za povezavo so gal-
vansko ločeni, tako da je možna izmenjava podatkov tudi 
med stroji ali napravami z različnimi potenciali. Komuni-
kacijo med moduli za povezavo jamči štiri žilen opleten 
kabel, preko katerega se lahko od naprave do naprave 
varno prenašajo informacije do 32Bitov v obe smeri.

Izmenjava podatkov – zelo enostavno
Izdelava povezave je izvedena z minimalnim ožičenjem. 
V smislu »Plug-and-Play« so na razpolago že konfekcioni-
rani kabelski kompleti s sponkami. Dolžine kablov do 50 
metrov omogočajo pri povezanih napravah veliko svo-
bodo pri izgradnji sistema. Informacije, ki se prenašajo, 
lahko uporabnik v konfi guracijskem orodju »PNOZmul-
ti Confi gurator« enostavno in hitro dodeli, pri čemer se 
obenem konfi gurirajo vse potrebne varnostne in krmilne 
funkcije. Posebno znanje o varnostnih mrežnih sistemih 
ali naslavljanje priključenih naprav ni potrebno. Če je bila 
prej izmenjava informacij med napravami možna le z 
omejenimi zmožnostmi, sedaj moduli za povezavo omo-
gočajo komfortno rešitev.

Z enostavnostjo do večje ekonomičnosti

PNOZmulti je multifunkcijska, prosto konfi gurljiva in po 
meri narejena naprava za uporabo na mnogih področjih 
gradnje naprav in strojev. Varnostni sistem nadzira var-
nostne funkcije, kot so: izklop v sili, zaščitna vrata, sve-
tlobna zavesa, dvoročni vklop in še druge. Naloge stan-
dardnega krmiljenja lahko prav tako rešimo ekonomično 
s PNOZmultijem. Namesto fi zičnega ožičenja izdela upo-
rabnik varnostne povezave s pomočjo intuitivnega poslu-
ževanja konfi guracijskega orodja na PC-ju. Konfi guracija 
se nato shrani na »Chip« kartico in vstavi v osnovno na-
pravo.

Konfi gurljiva s  kalna naprava za varnost 
PNOZmul   Mini

PNOZmulti Mini ima značilno uporabnost klasičnega 
PNOZmulti-ja. Vse funkcije se izdelajo s pomočjo »PNOZ-
multi Confi gurator-ja«. Novost je kompaktna konstruk-

Avtor: Miro Vargek, univ.dipl.inž.el.
www.pilz.com, SMM d.o.o.
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cija, ki meri samo 45mm v širino ter komfortna diagnoza preko vgrajenega 
prikazovalnika. Enostavnost poizvedovanja po vrednostih in varnost pred ma-
nipulacijami sta nadaljnji prednosti pri uporabi te naprave.

Nova konfi gurljiva s  kalna naprava za varnost podjetja Pilz - 
PNOZmul   Mini širi krmilno družino

PNOZmulti Mini je najmlajša širitev nad-
vse uspešne družine multifunkcijskega 
krmilnega sistema PNOZmulti podjetja 
Pilz. Z ohišjem, ki meri v širino samo 
45 mm je občutno manjši kot 134mm 
širok PNOZmulti. Napravo PNOZmulti 
Mini, podobno kot vse naprave PNOZ-
multi, lahko enostavno konfi guriramo s 
pomočjo uveljavljenega programskega 
orodja »PNOZmulti Confi gurator«. Tako 
je ta naprava funkcijsko 100% kompati-
bilna z ostalimi. PNOZmulti Mini je raz-
vit predvsem za uporabo v samostojnih 
strojih na vseh področjih strojegradnje. 

S svojo majhno in kompaktno konstrukcijo ponuja PNOZmulti Mini enako šte-
vilo digitalnih vhodov in izhodov kot njegov starejši brat: 20 varnih vhodov, 4 
varne polprevodniške izhode (v skladu z SIL3, PL e) in 4 taktne izhode.

Vstop v Mini-svet olajšujeta dva Start-kompleta, ki vsebujeta stikalno napravo 
za varnost, USB kabel, spominsko kartico z 8kB spomina kakor tudi licenco za 
PNOZmulti Confi gurator. Razlikujeta se samo po izvedbi z vijačnimi sponkami 
in sponkami z vzmetjo.

Zraven nadzora varnostnih funkcij, kot so: izklop v sili, zaščitna vrata ali sve-
tlobna zavesa, lahko z njegovimi logičnimi funkcijami upravljamo tudi stan-
dardne naloge, ki jih običajno izvaja krmilnik stroja.

Kot pri PNOZmultiju, se uporabniški program shrani na tako imenovano 
»Chip« kartico, kar omogoča enostaven prenos iz ene na drugo napravo.

Komfortna možnost diagnostike zagotavlja visok nivo razpoložljivosti. S tem 
prihranimo pri času in denarju, predvsem zato, ker pri menjavi naprave ne 
potrebujemo nobenega programskega orodja.

S  kalna naprava za varnost PNOZmul   Mini sedaj tudi 
razširljiva

Od tega trenutka so na razpola-
go nadaljnje osnovne naprave za 
konfigurljive varnostne stikalne 
naprave serije PNOZmulti Mini. 
Sedaj je možno na te priključiti 
komunikacijske module in modu-
le za varno povezavo, kakor tudi 
module za razširitev kontaktov. 
Tako lahko s pomočjo PNOZmulti 
Mini varno nadziramo decentral-
ne in v verigo povezane naprave. 
Komunikacijski moduli omogoča-
jo priklop na mrežo tipa Ethernet 
TCP/IP in Modbus TCP, kakor tudi povezavo preko serijskega vmesnika. V ta 
namen ima razširljiva osnovna naprava PNOZ mm0.2p integriran dodatni 
»Multi-Link« vmesnik.  Osnovne naprave je možno enostavno konfi gurirati 
s pomočjo uveljavljenega programskega orodja »PNOZmulti Confi gurator«.
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Z moduli za varno povezavo je sedaj možna izmenjava podatkov med več  osnovnimi PNOZmulti Mini napravami kakor 
tudi med PNOZmulti Mini in standardnim krmilnim sistemom PNOZmulti. Tako je sedaj možen tudi priklop senzorike 
izven stikalnih omar: priključiti je možno namreč do štiri decentralne IP67 module.

Na ta način so vse varnostne funkcije nadzorovane ne samo varno, temveč tudi neposredno na lokaciji. Moduli za var-
no povezavo so konstruirani za nivo do PL e po EN ISO 13849-1 oz. SIL CL 3 po IEC 62061. PNOZmulti Mini je najmlajša 
širitev nadvse uspešne družine multifunkcijskega krmilnega sistema PNOZmulti podjetja Pilz. 

PNOZmul   mini – enostaven in uporabniku prijazen

Ne glede na to, katero strojno opremo ste uporabili – novo stikalno napravo za varnost PNOZmulti Mini ali uveljavljen 
krmilni sistem PNOZmulti ali pa prihodnji krmilnik PSSuniversal Multi, - princip in uporaba ostaneta vedno enaka: eno-
stavna in uporabniku prijazna. Od samostojnih strojev do v verigo povezanih naprav – Pilz ponuja prehodno krmilno 
rešitev za varnost in naloge avtomatizacije  vseh razsežnosti.

Primer uporabe PNOZmul   - Linija GUMIRANEGA PLATNA

Linija je namenjena za proizvodnjo polizdelka »gumirano platno«.  Surovina oz. material, ki se uporablja pri izdelavi 
gumiranega platna sta tekstilno platno in gumi zmes za nanos zgornjega oz. spodnjega sloja. Sama linija se sestoji iz 
naslednjih sestavnih delov: dve odvijalni napravi, spajalnik, vhodni kompenzator, sušilni valji, štirivaljčni kalander, hla-
dilni valji, izhodni kompenzator, rezalnik in dve navijalni napravi. Jedro linije gumiranega platna je štirivaljčni kalander, 
pri katerem se v fazi prehoda tekstilnega platna skozi štiri valje nanese gumi zmes z zgornje, spodnje ali z obeh strani.

Na liniji se nahaja veliko nevarnih mest, kjer lahko pride do resne poškodbe osebja, ki dela na takšni liniji (posluževalci, 
vzdrževalci, serviserji, itd.). V skladu z veljavno zakonodajo ter smernicami in standardi, je potrebno za zaščito osebja 
nevarna mesta zaščititi, bodisi mehansko ali pa z aktivnimi električnimi varnostnimi napravami. Na osnovi izdelane 
varnostne analize ter varnostnega koncepta, je potrebno na liniji namestiti naslednje aktivne električne varnostne 
naprave:

• 27 * gobasta tipka – izklop v sili
• 20 * varnostna potezne vrvica 
•   5 * svetlobna zavesa
•   3 * varnostna nožna loputa
•   3 * zaščitno stikalo 
•   1 * zaščitno magnetno stikalo 
•   4 * skener

Naprave na linij, ki ustvarjajo nevarne gibe, kot so motorji in pnevmatski cilindri, je potrebno varno krmiliti oziroma jim 
omogočiti ali onemogočiti delovanje. Linija je razdeljena na sedem nevarnih con. Glede na stanje posameznih varno-
stnih naprav – senzorjev, se omogoči oz. onemogoči delovanje ustrezne nevarne cone in v njih defi niranih nevarnih 
aktuatorjev. 
Zaradi velikega števila varnostnih funkcij, senzorjev in nevarnih con, je uporaba stikalne naprave za varnost PNOZmulti  
najprimernejša, gledano iz tehničnega ali ekonomskega vidika. Uporaba naprave PNOZmulti prispeva k zmanjšanju 
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potrebnega prostora v stikalnih omarah, ožičenju, elektro projektiranju, zagonu, diagnostiki delovanja in navsezadnje 
k zmanjšanju stroškov zastoja zaradi okvare. 

Pogoji za delovanje nevarnih aktuatorjev v odvisnosti od varnostnih 
naprav – senzorjev, so se  v preteklosti izvajali z logičnim ožičenjem po-
sameznih navadnih varnostnih modulov. Projektiranje in ožičenje ta-
kšne varnostne funkcije je bilo zelo zamudno, da ne omenimo težav pri 
iskanju vzroka za nedelovanje varnostne funkcije. Izdelava varnostnih 
funkcij – logično povezovanje varnostnih senzorjev z izhodi, na katere 
so vezani nevarni aktuatorji, je pri  PNOZmulti napravi zelo enostavno. 
Za izdelavo teh varnostnih funkcij se, kot je že omenjeno v začetku 
tega članka,  uporablja programsko orodje imenovano »PNOZmulti 
Confi gurator«. Za nadzor varnostnih naprav, kot so: tipka za izklop v 

sili, zaščitna vrata, svetlobna zavesa, itd., se v programu »PNOZmulti Confi gurator« nahajajo že pripravljeni funkcijski 
bloki.  Na voljo so tudi logični elementi Boolove algebre, časovniki, števci, diagnostični elementi ter kompleksnejše 
funkcije, kot so: »muting« ter funkcije, ki se uporabljajo pri stiskalnicah.

Uporaba sodobnih naprav in programskih orodij ne samo da doprinese k ekonomičnosti projekta, temveč je v veliko 
pomoč projektantom, programerjem in navsezadnje končnim uporabnikom.                  
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Avtor: Marjan Ravšelj, BECKHOFF AVTOMATIZACIJA d.o.o.

Beckhoff TwinCAT Building 
Automation Framework

Beckhoff  TwinCAT Building Automa  on Framework je uporabniku prijazen dodatek program-
skega paketa TwinCAT, ki omogoča enostavnejše kreiranje kompleksnih rešitev s področja 
avtoma  zacije zgradb v kratkem času.

S programskim paketom TwinCAT lahko spremenimo sko-
raj vsako PC kompatibilno napravo v krmilnik v realnem 
ča su (real-time controller). Prednost je, med drugim, v 
tem, da lahko isto programsko orodje in ustrezen hardware 
iz nabora Beckhoff opreme uporabimo za področja, ki jih 
pokrivajo konvencionalni krmilniki, NC/CNC krmilniki ali 
krmilniki za avtomatizacijo zgradb. V ta namen je bilo pri 
Beckhoffu razvitih preko 400 različnih vhodno/izhodnih, 
komunikacijskih in drugih tipov modulov, ki se jih preko 
ustreznih vmesnikov poveže na krmilnike Beckhoff ali na 
krmilnike drugih proizvajalcev.

Slika 1 - Building Automation Manager se uporablja za kon-
figuracijo BA sistemov

Glede na vedno večje zahteve kupcev  se na  področju krmilij  
avtomatizacije zgradb (v nadaljevanju BA)  v današnjem 
času uporablja veliko število različnih vrst komunikacije 
med krmilnikom in BA enotami. Uporablja se tako  namen-
sko  BA opremo, vmesnike oziroma protokole (LON, EIB, 
BACNET, DALI…), kot standardne serijske vmesnike (RS232, 
RS485, TTY…), ter vmesnike, ki so poznani tudi na podro-
čju strojegradnje ( Profibus, Modbus TCP/RTU…)

Veliko število različnih vmesnikov oziroma protokolov zah-
teva pri kompleksnih rešitvah  na področju avtomatizacije 
zgradb ogromno dela, da se vsa ta oprema poveže in pro-
gramira v  zanesljivo delujoč sistem. Za namen zmanjšanja 
časa, lažjega programiranja in parametriziranja BA siste-
mov je razvit  dodatek k programskemu paketu Twincat 
- Building Automation Framework, ki je setavljen iz dveh 
komponent:

Building Automation Manager – uporabniku prijazen in 
razumljiv vmesnik za konfiguracijo strojne opreme, za po-
vezavo  na krmilniški program ter za monitoring. Projekt 
se razdeli  na stavbe, nadstropja in cone. Vsaka cona lahko 
vsebuje različne funkcijske enote kot je naprimer krmiljenje 
razsvetljave, senčil, ogrevanja, hlajenja…V BA managerju 
se lahko spremlja stanje vseh senzorjev in aktuatorjev. Ak-
tuatorje se lahko tudi ročno vklaplja.

Slika 2 - Nekateri Beckhoff komunikacijski vmesniki  s po-
dročja avtomatizacije zgradb

Building Automation Application Program - PLC pro-
gram na osnovi Building Automation Framework PLC Li-
brary vsebuje najpomembnejše BA funkcije, ki se jih lahko 
konfigurira v  BA managerju. 
PLC knjižnica je struktuirana 
tako, da se parametri naloženi 
v BA managerju shranujejo v 
krmilnike persistentno. Poleg 
tega so na razpolaga knjižnice 
za vmesnike LON, EIB DALI, 
DMX, MP-bus, EnOcean ter 
knjižnice za Creston Server, 
FIAS server, M-bus, HVAC.

Slika 3 - Izgled Beckhoff 
Twin CAT Building Automati-

on Framework-a

Za povezavo na CNS – cen-
tralni  nadzorni sistem se lah-
ko uporabi TwinCAT OPC ser-
ver. S TwinCAT Web serverjem 
pa lahko spremljamo stanja 
preko brskalnika.

Več podatkov o Building Automation Framework lahko do-
bite na www.beckhoff.si ali pri podjetju Beckhoff avtomati-
zacija d.o.o.                 



Beckhoff EtherCAT komponente: Hitre, fl eksibilne, 
precizne, z odličnim razmerjem cena/zmogljivost

Beckhoff ponuja komponente za EtherCAT sisteme:
 Industrijski računalniki: zmogljivi, robustni in zanesljivi računalniki 

 za avtomatizacijo
 Embedded CX računalniki: Modularni računalnik za montažo na 

 DIN letev z neposredno montažo V/I modulov
 EtherCAT IP20 moduli: V/I moduli za montažo na DIN letve
 EtherCAT IP 67 Box moduli: V/I moduli za montažo v zahtevnejšem  

 okolju
 EtherCAT pogoni: pogoni z visoko dinamiko
 TwinCAT: zmogljiva programska oprema za PLK in pogonsko tehniko
 TwinSAFE: možnost integracije varnostnih modulov

 www.beckhoff.si/EtherCAT-system

New Automation TechnologyBECKHOFF
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  Pogonska 
tehnika

 Avtomatizacija V/I IPC

EtherCAT: hitro Ethernet vodilo
Beckhoff PC krmilniki in EtherCAT oprema

Beckhoff Avtomatizacija d.o.o., Zbiljska cesta 4, 1215 Medvode

Telefon: 01 361 30 80, Fax: 01 361 30 81, info@beckhoff.si 

www.beckhoff.si

 EtherCAT V/I moduli
 Ethernet v realnem času do  

 vhodno-izhodnih modulov
 Velika izbira modulov za različne

 signale PC krmilniki 
 EtherCAT področno vodilo   

 direktno na Ethernet priključek
 PLK in krmilnik pogonske 

 tehnike na enem PC-ju

 EtherCAT pogoni
 Pogoni z visoko dinamiko
 Vgrajena hitra kontrola zank
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Avtorja: Erik Lakner, vodja programa OEM, Kolektor Synatec, d.o.o.
Igor Jug, produktni vodja, Kolektor Synatec, d.o.o.

ADAM-6000: družina pametnih 
ethernet vhodno-izhodnih modulov

Integracija avtoma  zacijskih in poslovnih sistemov zahteva spremembo v arhitekturi odpr  h 
krmilnih sistemov. V podjetju Advantech so prepričani, da bo integracija med avtoma  zacijskimi 
in poslovnimi sistemi lahko dosežena samo z uporabo internetne tehnologije – ključni element 

enostavne integracije je skupna omrežna arhitektura. Kot najprimernejše omrežje za doseganje 
industrijske avtoma  zacije je sprejet industrijski ethernet. Na podlagi teh dejstev vam Advantech 
ponuja družino ADAM-6000, družino pametnih ethernet vhodno-izhodnih modulov.

Nadzorna strategija se seli na dislocirane naprave

Trend selitev vhodno-izhodnih (I/O) enot na oddaljene lokacije je že dalj časa 
v porastu. Ena izmed prednosti, ki jih prinaša, je zmanjševanje stroškov oži-
čenja. Oddaljene I/O enote postajajo pametnejše in opremljene s krmilnimi 
funkcijami. Serija ADAM-6000 je načrtovana za izvedbo koncepta pametnih 
I/O blokov. Z vgrajeno logiko GCL (Graphic Control Logic), je serija ADAM-
6000 revolucionaren, pameten I/O modul, ki je funkcijsko blizu nivoja senzor-
jev in aktuatorjev.

Pametne spletne ethernet I/O rešitve z mešanimi I/O-ji

Integracija avtomatizacijskih in poslovnih sistemov ter uvajanje e-proizvo-
dne strategije zahteva premik v arhitekturi poslovnega sistema. E-proizvodnja 
zahteva odprt dostop do podatkov iz proizvodnje v realnem času. Za dosego 
enostavnega nivoja integracije med proizvodnjo in poslovnim sistemom, so 
potrebne nekatere temeljne spremembe v sistemih I/O. Pri e-proizvodnji se 
izkorišča moč internetnih tehnologij in sistemov I/O. Ti revolucionarni I/O sis-
temi bazirajo na spletnih tehnologijah, so inteligentni in imajo pravo kombi-
nacijo vhodov in izhodov. Razvoj PLC-jev je potekal od logike I/O v enem ohišju 

Lastnosti:
• Pametni ethernet I/O moduli
• Različni I/O v enem modulu
• Integriran strežnik HTTP in sple-

tne strani v vsakem modulu
• Aktivno I/O sporočanje: po-

datkovni tok ali sporočanje od 
dogodku

• Industrijski Modbus/TCP-proto-
kol

• Enostavna posodobitev stroj-
ne programske opreme preko 
etherneta

• ADAM.NET knjižnica za .NET 
aplikacije

• Inteligentno upravljanje s funk-
cijo Peer-to-Peer in GCL
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do I/O-jev na oddaljenih lokacijah. Družina ADAM-6000 
temelji na tem razvojnem konceptu.

Internet tehnologija je glavna tehnologija, ki omogoča 
komunikacijo med vsemi nivoji in naredi model senzor-
do-uprava realen. Dostop je lahko vzpostavljen iz kate-
rekoli naprave, ki uporablja standardni brskalnik. Ker je 
spletna stran lahko nameščena v sistem I/O kot web I/O ni 
mogoče izvajati zgolj modela senzor-do-uprava, ampak 
tudi senzor-do-doma in celo senzor-do-mobilni zaslon. 
ADAM-6000 ethernet I/O moduli vsebujejo standardne 
vgrajene in uporabniško defi nirane spletne strani, ki do-
kazujejo moč web I/O.

Vpliv poslovnega modela po meri se širi v avtomatizacijo 
in pri tem načrtovanje I/O ni izjema. V zadnjih letih se je 
povprečna velikost PLC-jev zmanjšala. Trend so aplikacij-
sko orientirani, kompaktni I/O ji z različnimi kombinacija-
mi vhodov in izhodov. Primerni mešani I/O-ji zmanjšajo 
stroške in trud pri inženiringu, instalaciji in vzdrževanju. 
S tem je tudi poenostavljena arhitektura in povečana 
zanesljivost sistema. Serija ADAM-6000 je tako popolna 
izbira, ki se sklada s specifi čnimi zahtevami vertikalnih 
trgov.

Kako razvi   programe

Slika 1 – Različne možnosti izgradnje sistema

Web-omogočena tehnologija postaja prilju-
bljena v industriji

Ker so se internetne tehnologije in standardi v zadnjem 
desetletju hitro razvijali, predstavljajo web nadzorne teh-
nologije veliko priložnost za razširitev učinkovitih mre-
žnih upravljalnih tehnik.

Serija ADAM-6000 je opremljena z vgrajenim spletnim 
strežnikom, kar omogoča ogled podatkov kjerkoli in 
kdarkoli preko interneta. Poleg tega serija ADAM-6000 
uporabnikom omogoča konfi guracijo uporabniško defi -

niranih spletnih strani, prilagojenih različnim potrebam 
in aplikacijam. S to zmogljivo funkcijo ruši serija ADAM-
6000 mejo med tradicionalno in večnivojsko arhitekturo 
v avtomatizaciji in omogoča uporabnikom dostop do po-
datkov v realnem času. To omogoča enostavno integraci-
jo med proizvodnjo in poslovnim sistemom.

HMI poskrbi za prijazen uporabniški vmesnik ter za 
zmanjšanje stroškov in kompleksnosti avtomatizacijskih 
sistemov. Večina programske opreme HMI ima dodan 
spletni strežnik, ki omogoča dostop do HMI-prikazov iz 
oddaljenih lokacij, in sicer preko mreže s pomočjo sple-
tnih brskalnikov. Uporabnik lahko vidi in uporabi iden-
tičen HMI iz kateregakoli računalnika priklopljenega na 
internet. Moduli družine ADAM-6000 so lahko enostavno 
integrirani v vse standardne programske opreme HMI, ki 
podpirajo protokol Modbus/TCP.

Programska podpora

Na podlagi standarda Modbus/TCP imajo moduli ADAM-
6000 vgrajen Modbus/TCP strežnik. Advantech za serijo 
ADAM-6000 nudi program ADAM.NET Utility, knjižnico 
ADAM.NET in strežnik OPC. Sistem se lahko konfi gurira 
preko ADAM.NET in se integrira v HMI z gonilnikom Mod-
bus/TCP ali preko strežnika Modbus/TCP OPC. Prav tako 
se lahko ADAM.NET knjižnica uporabi za razvoj poljubnih 
aplikacij. Z zmogljivo funkcionalnostjo programa lahko 
uporabnik konfi gurira vse ustrezne nastavitve, kot so raz-
pon kanalov, kalibracija, IP-naslov, varnost, Peer-to-Peer 
in GCL (Graphic Control Logic).

Advantech nudi knjižnico ADAM.NET za programerje, ki 
razvijajo programe v platformi Microsoft Visual Studio.
NET. Knjižnica nudi vrsto funkcij, vključno s komunikaci-
jo, branjem podatkov, pisanjem podatkov, konfi guracijo 
strojne opreme in več.

Peer-to-Peer zahteve

V primerjavi z načinom uporabnik/strežnik, moduli Peer-
to-Peer aktivno posodabljajo status vhodnega kanala za 
specifi čen izhodni kanal. Gre za par modulov: en vhodni 
modul in en izhodni modul. Uporabniki lahko določijo 
mapiranje med vhodnim in izhodnim kanalom. Za tem 
bo vhodna vrednost aktivno prenesena na izhodni kanal.
Prednosti modulov Peer-to-Peer

• Krmilnik ni potreben: za module ethernet I/O brez 
funkcije Peer-to-Peer, je potreben krmilnik za branje 
podatkov iz vhodnega modula in kasnejše pošiljanje 
podatkov k izhodnemu modulu. S Peer-to-Peer rešit-
vami se krmilnik lahko odstrani, saj se podatki pre-
našajo samodejno. To ne le poenostavi postopek, 
temveč pomaga k zmanjševanju stroškov sistemske 
strojne opreme.

• Programiranje ni potrebno: za uporabo Peer-to-Peer 
modulov je potrebno konfi gurirati le ustrezno nasta-
vitev preko programa ADAM.NET. Nadaljne progra-
miranje ni potrebno, s tem prispeva k zmanjševanju 
časa za sistemski razvoj

• Enostavno in prilagodljivo sistemsko ožičenje: ožiče-

ADAM-6000: PAMETNI ETHERNET V/I MODULI
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nje na velike razdalje je problematično. Če so PLC in senzorji daleč stran, mora biti za nekatere aplikacije v avtoma-
tizaciji en oddaljen modul I/O postavljen v bližino senzorjev. Komunikacijsko omrežje mora povezovati PLC z odda-
ljenim modulom I/O, komunikacijska razdalja pa je močno omejena. Poleg tega so omrežja, ki jih nudijo proizvajalci 
PLC-jev, redko odprta. Peerto-Peer moduli lahko zamenjajo omejena in zaprta omrežja brez omejitev, saj izkoriščajo 
najbolj odprta in prilagodljiva ethernet omrežja.

Slika 2 – Prikaz klasične povezave med senzorji in PLC-ji ter napredna, oddaljena ethernet povezava 

Zakaj je tehnologija Peer-to-Peer podjetja Advantech naj-
boljša izbira?
• Prilagodljivo mapiranje kanalov: Moduli ADAM-6000 

Peer-to-Peer imajo dva načina mapiranja: osnovni in 
napredni. Pri osnovnem načinu so kanali na enem 
vhodnem modulu neposredno mapirani na kanale na 
drugem posameznem izhodnem modulu. Pri napre-
dnem načinu so kanali na enem vhodnem modulu 
lahko mapirani s kanali na različnih izhodnih modulih 
(slika 3).

• Hiter odzivni čas: Čas potreben za prenos podatkov 
od vhodnega do izhodnega modula je manj kot 1,2 
milisekunde.

• Napredna varnost: Uporabnikom omogoča, da izbe-
rejo kateri IP- ali MAC-naslov ima pooblaščen nadzor. 
To zagotavlja, da izhodni modul nadzira le njegov 
»uparjen« vhodni modul.

• Napredna zanesljivost: Ko je komunikacija med pa-
rom modulov ADAM-6000 Peer-to-Peer prekinjena, 
lahko digitalni izhodni modul generira predhodno 
določeno vrednost za zagotavljanje varnosti.

Slika 3 – Moduli ADAM-6000 Peer-to-Peer imajo osnovni in napredni način mapiranja

Uporaba ethernet I/O modulov kot krmilnik

Grafi čna pogojna logika GCL (Graphic Condition Logic) 
daje modulom ethernet I/O sposobnost krmiljenja. Upo-
rabniki lahko določijo pravila nadzorne logike z uporabo 
grafi čnega konfi guracijskega okolja v programu ADAM.
NET Utility ter prenesejo določena logična pravila na 
module ADAM-6000 ethernet I/O. Po tem bo ta modul 
samodejno izvedel logična pravila tako kot samostojen 
krmilnik.

Za vsak modul ethernet I/O se lahko določi do 16 logič-
nih pravil. V konfi guracijskem okolju programa ADAM.
NET Utility prikazujejo štiri grafi čne ikone štiri stopnje lo-
gičnega pravila: vhod, logika, izvedba in izhod (slika 4). 

Peer-to-Peer rešitev
Zahteve
Stranka ima tri podružnice v različnih državah. Za 
vsako podružnico so bile pri vhodih (k vratom) po-
stavljene kamere. Na sedežu podjetja lahko osebe v 
nadzorni sobi nadzirajo vsaka vrata preko intraneta. 
Sedaj želijo nadgraditi sistem tako, da lahko na da-
ljavo nadzirajo vsaka vrata, tako da je možno vsaka 
vrata nadzirati iz notranjosti nadzorne sobe na sede-
žu. Ker je razdalja med sedežem in vsako podružnica 
več tisoč kilometrov, je lahko za ta namen zelo težko 
vzpostaviti dodatno komunikacijsko omrežje. 

Rešitev
S pomočjo zgolj treh parov modulov ADAM-6000 
Peer-to-Peer ethernet I/O (brez druge strojne opre-
me) je ta zahteva lahko enostavno rešena. Za vsak 
par ADAM-6000 modulov je en modul nameščen v 
notranjost nadzorne sobe sedeža in drugi v vsaki po-
družnici. Ko je modul na sedežu aktiviran, bo obve-
stil »uparjeni« modul podružnice naj odpre ali zapre 
vrata. Komunikacija temelji na ethernetu, tako da 
lahko stranka izkoristi njihovo obstoječo ethernet in-
frastrukturo.

Globalno povezovanje v enovit sistem

Uporabnik lahko preprosto klikne na vsako ikono in prika-
že se pogovorno okno, v katerem lahko konfi gurira vsako 
stopnjo. Po zaključku vseh konfi guracij lahko uporabniki 
klikne na gumb za prenos določenih logičnih pravil na 
določen modul ethernet I/O.
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Slika 4 – Prikaz programiranja s pomočjo GCL. V tem primeru: če imamo signal na DI3, ali je 
signal na DI4, ali je vrednost analognega vhoda AI0 večja od 5 V, bosta aktivna tako izhoda 
DO2 in AO1. Istočasno bo sporočilo poslano na določeni računalnik

ADAM-6000 GCL je najenostavnejši logični 
ethernet I/O

• Popolnoma grafi čno okolje za konfi guracijo: Za raz-
liko od ostalih logičnih pripomočkov za konfi guracijo, 
ki temeljijo na besedilu, nudi GCL popoln pripomoček 
za grafi čno konfi guracijo, ki je enostaven za uporabo. S 
preprostim klikom na ikone, se lahko vse ustrezne kon-
fi guracije izvedejo skozi prikazno pogovorno okno. GCL 
ni samo preprost za uporabo, temveč nudi tudi zelo 
zmogljive funkcionalnosti.

• Podpira tako lokalen kot oddaljen izhod: Ko uporab-
nik določi cilj izhodne stopnje (kot je digitalni izhod, ana-
logni izhod, števni in pulzni izhod), lahko kot cilj izbere 
bodisi lokalni modul ali drugi oddaljen modul (slika 5).

Slika 5 – Lokalen in oddaljen izhod

• Kaskadna logika: Izhod enega logičnega pravila je lah-
ko drugo pravilo. Zato so lahko različna pravila medse-
bojno kombinirana. GCL omogoča to funkcijo – kaska-
dna logika – ki pomaga ustvarjati več vhodnih števil 
logičnega pravila (slika 6). Tako lahko uporabniki dolo-
čijo kompleksno logično arhitekturo za zadovoljevanje 
različnih zahtev, ki izvirajo iz uporabe.

Slika 6 – Kaskadna logika: če uporabniki kombinirajo pravilo 1 in pravilo 2 s pravilom 3, naj-
večje število vhodov postane 7 (dva vhoda za pravilo 3 bosta pravilo 1 in pravilo 2)

• Porazdeljena kaskadna logika: Uporabniki lahko do-
delijo drugo pravilo kot izhod enega logičnega pravila. 
To »drugo pravilo« je lahko na istem modulu ali na dru-
gem oddaljenem modulu. Tako lahko ena GCL logična 
arhitektura deluje po različnih modulih. Več modulov 
ethernet I/O se lahko integrira v en popoln logični sis-
tem (slika 7).

Slika 7 – Kaskadna logika na oddaljenemu modulu

• Odziv: Uporabniki lahko določijo vhod in izhod logične-
ga pravila na isti notranji register. To daje GCL možnost 
odziva. Ožičenje strojne opreme ni potrebno (slika 8).

Slika 8 – Možnost uporabe povratne zanke

• Bogate I/O možnosti
Analogni vhod Termočlen, uporovni temperaturni detektor 

(RTD), napetost, tok
Analogni vhod Napetost, tok
Digitalni vhod Brezpotencialni kontakt, napetostni kontakt, 

števec/frekvenčni vhod
Digitalni vhod PNP, NPN, relejski izhod, pulzni izhod

• Hiter izvajalni čas: Lastnost GCL je izjemno kratek čas 
izvedbe logičnega pravila. Ko uporabniki izberejo lokal-
ni izhod (vhodni in izhodni kanal sta na istem modu-
lu), je čas procesiranja (vključno z zakasnitvijo vhoda, 
časom izvajanja enega logičnega pravila in zakasnitvijo 
izhoda) manj kot 1 milisekunda. Ko uporabniki izberejo 
oddaljen izhod (vhodni in izhodni kanal sta na različnih 
modulih), je skupni potrebni čas manj kot 3 milisekun-
de (vključno s časom procesiranja in komunikacije).

• Skaliranje analognega vhoda (slika 9): Pri konfi gu-
riranju stanja analognega vhoda, nudi GCL funkcijo 
linearnega skaliranja za pretvarjanje izmerjene vredno-
sti napetosti/toka na vrednost inženirske enote (kot je 
temperatura ali tlak). Za tem lahko uporabnik upora-
blja vrednost inženirske enote za določanje logičnega 
stanja, kar je za uporabnika bolj primerno.

• On-line nadziranje: Ko uporabnik zaključi vse GCL-
konfiguracije v programu ADAM.NET Utility, lahko 
preprosto klikne na gumb Run Monitoring (zaženi nad-
ziranje). Nato lahko uporabnik vidi realno-časovno iz-
vajanje logičnega pravila na modulih ADAM-6000. Po-
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Preko milijon modulov ADAM
prodanih po vsem svetu!

KOLEKTOR SYNATEC d.o.o. 

leg tega so prikazane tudi trenutne vrednosti vhoda. To 
v veliki meri pomaga enostavno vzdrževanje sistema.

     
      Slika 9 – Enostavno in hitro konfiguriranje v GCL

• Pošiljanje sporočil: V GCL se lahko določi sporočila po 
meri. Ko bodo pogoji izpolnjeni bodo sporočila IP-mo-
dula in stanje I/O poslani na določen PC ali napravo.

• Lokalni DO status je lahko vhodni pogoj: V GCL je 
mogoče prebrati lokalno vrednost kanala DO in jo upo-
rabiti v stanju vhoda. Tako lahko določite logično pravi-
lo na podlagi lokalnega statusa DO.

Vse opisane lastnosti in več kot milijon prodanih mo-
dulov je zagotovilo kakovosti in uporabnosti modulov 
ADAM-6000. Na osnovi zelo uspešne družine modulov 

ADAM-6000 je Adavantech pred kratkim predstavil dru-
žino ADAM-6100.             

GCL tipična aplikacija: Nadzor vodnega rezervoarja
Dva modula ADAM-6000 sta edina strojna oprema 
uporabljena pri tej aplikaciji, drugi krmilniki ali raču-
nalniki niso potrebni. Modul ADAM-6017 se nahaja 
na strehi in je povezan s senzorjem, ki meri nivo vode 
v vodnem stolpu. Modul ADAM-6050 se nahaja v kleti 
in nadzira vodno črpalko. Ta dva modula sta poveza-
na preko etherneta, zato ni potrebno dodatno ožiče-
nje. Izkoriščeno je lahko obstoječe ethernet omrežje v 
zgradbi. GCL deluje na modulu ADAM-6017 in neneh-
no primerja nivo vode s specifi čno mejno vrednostjo. 
Če je nivo vode manjši od mejne vrednosti, bo vklopil 
kanala DO na modulu ADAM-6050 za zagon črpalke, 
ki bo napolnila rezervoar z vodo. Pisanje programa 
ni potrebno in konfi guriranje preko programa ADAM.
NET Utility vzame le nekaj minut.

Na sliki grafični prikaz aplikacije nadzora vodnega rezervoarja
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Informacije: Simon Čretnik, Siemens d.o.o.

TIA PORTAL
Sodobna podjetja zahtevajo hitro in kvalitetno izvedbo projektov, ter hkra   čim nižje 

stroške obratovanja.

Proizvodnja po meri

  Masovna proizvodnja po meri
  Najvišja kvaliteta po konkurenčni ceni

Globalizacija in proizvodna logistika

  Globalno zavezništvo proizvodnje in dobaviteljev
  Novi poslovni modeli

Serijska proizvodnja in sledljivost

  Popolna dokumentacija vseh podatkov o izdelku
  Povečanje zahtev glede kakovosti

Izzivi za podjetja

  Zakonske zahteve
  Globalizacija proizvodnje
  Večanje konkurenčnih pritiskov
  Izvajanje novih poslovnih modelov
  Globalizacija konkurence
  Krajši življenjski cikel izdelka
  Vodstvo pri inovacijah
  Zmanjševanje investicije
  Višanje zahtev glede kakovosti
  Povečanje produktivnosti
  Širjenje možnosti
  Standardizacija

Veliki izzivi kot gonilna sila za inovacije v inženiringu

Visoka stopnja razpoložljivosti opreme
  Integrirani sistem za diagnostiko
  Zmogljiva online funkcionalnost

Visoka raven zaščite naložb
  Večkratno uporabne komponente
  Združljive knjižnice



82 103/2011

INŽENIRSKA PROGRAMSKA ORODJA

Hiter zagon
  Kratka testna faza
  Integrirana simulacija
  Enostavna uporaba

Učinkovit inženiring
  Učinkovita lokalizacija napake
  Nalogi usmerjeno za hitre rešitve

Kratki razvojni cikli
  Konfi guracija z grafi ko
  Nalogi usmerjen inženiring
  Hiter dostop do urejevalnikov

Integracija razvojne programske opreme

Inženiring rešuje probleme in odpira nove možnosti. To 
naredi procese učinkovitejše, hitrejše in zmanjšuje proi-
zvodne stroške. Od zapletenih strojev do medicinske pri-
pomočkov in tehnologij obnovljivih virov energije, inže-
nirstvo omogoča sodobno življenj.

Danes inženiringa ni mogoče ločiti od njegove zasnove 
programske opreme. Vodilna podjetja, ki razvijajo inže-
nirska programska orodja, spoznavajo pomen intuitivih, 
učinkovitih in preizkušenih inženirskih programskih pa-
ketov, ki omogočajo uporabnikom le teh, da ostanejo 
konkurenčni.

Ločeni programski paketi so omejeni, ker jim primankuje 
doslednosti in integracije. To terja skupno delovno okolje 
– Razvojno ogrodje – za doseganje integracije in skladno-
sti posameznih proizvodov.

Siemens Totally integrated Automation Portal (TIA Portal) 
je naslednja generacija programske opreme za industrij-
sko avtomatizacijo. Prva programska oprema, ki vključuje 
vse naloge iz avtomatizacije. To je novo opredeljen inže-
niring.

Centraliziran inženirski okvir

  Koncept skupnega uporabniškega vmesnika za vse 
naloge avtomatizacije s skupnimi storitvami (npr. 
konfi guracija, komunikacija, diagnostika)

  Avtomatska usklajenost podatkov in projekta
  Zmogljive knjižnice po vseh objektih avtomatizacije

Totally Integrated Automation Portal zagotavlja delov-
no okolje za vse naprave v avtomatizaciji.

Prva stopnja TIA PORTAL prinaša integracijo programskih 
vmesnikov za krmilnike, HMI naprave in pogonske sklope.

Že vrsto let je bil skupni standard in vodilni inženirski sis-
tem za programiranje SIMATIC krmilnikov SIMATIC STEP 
7. S SIMATIC STEP 7 V11 je možno konfi gurirati, progra-
mirati, testirati in diagnosticirati modularne in tudi SIMA-
TIC PC krmilnike. Ta standard je zdaj vključen tudi v TIA 
Portal inženiring okvir.

Spekter SIMATIC HMI naprav vključuje vse od Basic Pane-
lov vse tja do SIMATIC Comfort Panels in SIMATIC PC-reši-
tev, ki rešujejo vse naloge vizualizacije, vključno s SCADA 
funkcionalnostimi. Vse te naprave je možno sedaj pro-
gramirati z enim samim programskim orodjem: SIMATIC 
WinCC V11.

Obstaja veliko nalog s pogonskimi sklopi v avtomatiziranih 
rešitvah. Z veliko različicami projektov, od nizke do visoke 
moči in aplikacij s preprostim nadzorom hitrosti do visoko 
sofi sticiranih premikov servo osi, so potrebna zmogljiva 
orodja za zagon, operacijo in diagnostiko. Na podlagi pre-
izkušenih orodij za SINAMICS, se bodo aplikacije z uporabo 
frekvenčega pretvornika SINAMICS G120 lahko izvajale s 
StartDrive V11, ki bo vključen v TIA Portal V11.                  

S
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KAKOVOSTNE

CENOVNO KONKURENČNE 

ELEKTRO KOMPONENTE

IZ ZALOGE
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Informacije:  Kristina Ober
Tehnološki park Ljubljana

Najboljši poslovni načrt
2011 s področja diagno -
 stičnega testiranja za rak

L jubljana, 10. marec 2011 – Tehnološki 
park Ljubljana je včeraj zvečer slavnost-
no podelil nagrade za Najboljši poslovni 

načrt 2011. Prvo mesto je zasedel poslovni 
načrt  DiaGenomi, drugo mesto si je priboril 
poslovni načrt Optomo  ve, tretje mesto pa 
je pripadlo poslovnemu načrtu Acguee.

V roku za oddajo poslovnih načrtov je Tehnološki park Ljubljana prejel 11 
poslovnih načrtov. Prejete poslovne načrte je po usklajeni metodologiji z na-
cionalnim tekmovanjem Start:up Slovenije predhodno ocenila 5-članska stro-
kovna komisija v sestavi:

  mag. Iztok Lesjak, Tehnološki park Ljubljana
  Jure Mikuž, RSG Kapital (ponudnik tveganega kapitala)
  Mark Pleško, Klub poslovnih angelov Slovenije
  Matjaž Krč, Ideus d.o.o. 
  Urban Lapajne, Tovarna podjemov

Komisija je pri ocenjevanju upoštevala naslednje kriterije:

  inovativnost in kreativnost ideje 
  prepričljivost in primernost pokritosti ključnih vsebin 
  tržni potencial ideje
  uresničljivost poslovnega načrta 
  primernost tehnične izvedbe

Nosilci najbolje ocenjenih petih poslovnih načrtov so včeraj pred strokovno 
komisijo, ponudniki kapitala in javnostjo v eni minuti predstavili poslovno 
idejo. 

Na osnovi predhodno ocenjenega poslovnega načrta (80 % končne oce-
ne) in ocenjenega nastopa (20 % končne ocene) sta direktor Tehnolo-
škega parka Ljubljana in predstavnica Banke Koper razglasila letošnje 
zmagovalce Tekmovanja za najboljši poslovni načrt 2011.

1. mesto: DiaGenomi d.o.o. (Klemen Španinger) - je edino podjetje v sloven-
skem prostoru, ki nudi diagnostična testiranja za rak dojke in debelega čre-
vesja, ki temeljijo na zapisu v DNK. Širok izbor različnih, inovativnih testiranj 
predstavlja korak bliže k osebnemu svetovanju tako na področju bolezni kot 
tudi preventive. Podjetje se ukvarja tudi z izobraževanjem kadrov o moleku-
larnih tehnikah in razvojem programske opreme za potrebe molekularno-bi-
oloških analiz.

2. mesto: Optomotive d.o.o. (Barbara Rakovec Gorkič) – razvija prilagodljive 
hitre pametne kamere. Razvoj, proizvodnjo in prodajo novih izdelkov podjetje 
vodi v skladu z napredkom na svetovnem trgu strojnega vida. Zaradi potreb 
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trga je v zaključni fazi projekt razvoja nove generacije ka-
mer, ki bo pomenila kvantni preskok tako v zmogljivosti, 
kot v razvojni zahtevnosti. Razvojno jedro, okrog katere-
ga bo nastajal nov produkt, v cca 50% ostaja nespreme-
njeno, medtem ko bo približno 50% arhitekture novega 
izdelka potrebno izdelati na novo.

3. mesto: Acguee (Rok Lenardič) – Podjetje Mobiliaris 
razvija blagovno znamko Acquee in se ukvarja z razvojem 
naprednih tehnologij v mobilni industriji. Uporaba mo-
bilnega interneta v zadnjih petih letih v Evropi drastično 
narašča, zato podjetje v tem vidi velik potencial  za razvoj 
podjetja.

4. mesto: MG Application (Marko Raičevič) – MG Appli-
cation je mlado visokotehnološko podjetje, čigar namen 
je razvoj visokonivojskih aplikativnih rešitev. Za razvoj 
rešitev uporablja sodobna Microsoft programska orodja.

5. mesto: ETABO (Goran Višnjič) – Podjetniška ekipa raz-
vija in bo trži energetsko avtonomno napravo, ki se bo 
napajala preko elektro-voltaičnih sončnih celic in majh-
ne vetrne turbine. Naprava bo z mešanjem površinskega 
sloja vode v vodnih telesih s premešavanjem ustvarila 
neugodne  razmere za razvoj škodljivih alg, ter tako da-
jala ekološko prednost razvoju koristne mikrofl ore. Viso-
ka energetska in hidrodinamična učinkovitost naprave je 
plod lastnega razvoja.

Najboljši trije poslovni načrti so prejeli denarne nagra-
de, ki jim jih je podaril Tehnološki park Ljubljana in paket 
ugodnosti Banke Koper.

 Mesto   Nagrada
 1. mesto  3.000 €
 2. mesto  2.000 €
 3. mesto  1.000 €

Pred slavnostno razglasitvijo zmagovalcev je potekala 
okrogla miza na temo »Inovativnost in inovacijski procesi 
v malih in srednje velikih podjetjih«, ki jo je organiziral 
Tehnološki park Ljubljana, v okviru evropskega projekta 
PROINCOR, ki ga delno sofi nancira evropski program Sre-
dnja Evropa. Na okrogli mizi so mnenja o pomenu inova-
tivnosti  podali gostje: mag. Iztok Lesjak, direktor Tehno-
loškega parka Ljubljana in predsednik evropske sekcije 
Svetovnega združenja tehnoloških parkov, dr. Borut Likar, 
izredni profesor na Fakulteti za management, dr. Špela 
Stres vodja Centra za prenos tehnologij in inovacij na 
Institutu Jožef Stefan ter Mark Pleško, direktor podjetja 
Cosylab in poslovni angel.

  

Več o projektu Tekmovanje za najboljši 
poslovni načrt

Januarja 2011 je Tehnološki park Ljubljana pričel z izva-
janjem tradicionalnega projekta Tekmovanje za najbolj-

ši poslovni načrt. V sklopu projekta je bilo organiziranih 
šest podjetniških delavnic. Namen delavnic je bil moti-
virati skupine, ki imajo poslovno idejo, da pripravijo po-
slovni načrt za njeno udejanjenje.

Podjetniške skupine, ki so prijavile poslovni načrt na 
Tekmovanje za najboljši poslovni načrt so se tudi nepo-
sredno uvrstile na Tekmovanje za Start:up Slovenije, ki 
organizirajo Tovarna podjemov, JAPTI, Ministrstvo za go-
spodarstvo, Tehnološki park Ljubljana in Poslovni angeli 
Slovenije.

 

  

Pogoji za prijavo poslovnega načrta so bili naslednji:
• Na natečaju je lahko sodeloval vsak, ki se je udeležil 

vsaj ene izmed delavnic, ne glede na izobrazbo ali za-
poslitveni status, in sicer kot posameznik ali kreativna 
skupina. 

• Na natečaj se je lahko prijavilo tudi podjetje vendar je 
moralo poslovati manj kot 3 leta, 
• ni še prejelo večjega investicijskega vložka s strani 

skladov tveganega kapitala, razen vloženih lastnih 
sredstev ustanoviteljev ali poslovnih angelov, 

• ustanovitelji so večinski lastniki podjetja in  
• ne sme biti hčerinsko podjetje uveljavljenega ob-

stoječega podjetja.
• Prijavljen poslovni načrt je moral biti  inovacija ali kre-

acija prijavitelja  poslovne ideje. 
• Za opravljanje poslovne dejavnosti mora uporabljati 

tehnološko zahtevnejšo in naprednejšo tehnologijo 
oz. zahtevnejša znanja.

• Poslovni načrt je moral izkazovati inovativnost, poten-
cial rasti, tehnološko svežino, potrebo po raziskoval-
nem oziroma razvojnem okolju.

Opis ostalih prejetih poslovnih načrtov:

TANJA ILIEVA- Tanja's world
Poslovni načrt predstavlja produkt, iskalnik ali iskalni 
stroj v obliki poslovnega direktorija v prvi fazi in portala 
v kasnejši fazi, ki bi bil konkurenčen z iskalniki Google, 
Najdi in ostalimi lokalnimi tujimi iskalniki ter v glavnem 
poslovnem direktoriju Alibaba.com. Novi poslovni direk-
torij bo mnogo izboljšana verzija poslovnega direktorija 
Alibaba.com, saj bo kombinacija SEO (search engine op-
timization) in poslovnega direktorija v enem in poleg op-
timiziranih produktov, zaznani tudi iz strani iskalnikov kot 
je Google, nudila bolj podrobnejše in iskane informacije, 
boljšo ekslkuzivo strankam, nudil boljši pristop in dodano 
vrednost strankam ter naravnan h končnemu potrošniku. 

Nadaljevanje na strani 50...
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Nov bralnik črtne kode za identifi kacijo in sledenje

Pameten. Enostaven. Industrijski

Kompakten design, povezljivost na različna industrijska IT omrežja, intui  vno upravljanje in vi-
soko zmogljivo branje za zanesljivo iden  fi kacijo in sledenje – serija LECTOR®620 že danes iz-
polnjuje zahteve za prihodnost.

Primerna hitrost branja, zaščita ohišja prilagojena uporabi, različne tehnologije označevanja – z opazovanjem vseh teh 
kriterijev po različnih panogah, lahko vidimo kako zelo različne so lahko zahteve za industrijsko tehnologijo identifi kaci-
je. SICK je skozi dialog z uporabniki iz najrazličnejših področji izbral in upošteval vse zahteve. Zato novi moto pameten, 
enostaven in industrijski dopolnjuje novi slikovni bralnik črtne kode iz serije LECTOR®620. To velja za vse LECTOR® 
različice: osnovna »Eco« varianta, »Standard« kot naprava za hitro vgradnjo v standardne aplikacije, »High Speed« za 
reševanje časovno kritičnih aplikacij, recimo pri pakirnih linijah in rokovanju z dokumenti ter »DPM« za Identifi kacijo 
direktno označenih izdelkov. 

Ogromno uporabnih funkcij

Manjše je boljše – kompaktno kovinsko ohišje z zaščito IP65 (ali opcijsko, IP67) je do dve tretjini manjše od običajnih 2D 
bralnikov črtne kode. Vidno polje bralnika je 43 x 67 mm² in zagotavlja globino do 50 mm na razdalji bralnika 100 mm. 
Poudariti velja, da bralniki iz serije LECTOR®620 omogočajo zajemanje in dekodiranje slik v realnem času s frekvenco 
do 60Hz. To pa pripomore k izboljšanju zmogljivosti dekodiranja ter tako pravočasno odkrivanje in odpravljanje težav 
pri branju. 

Upravljanje z bralnikom črtne kode LECTOR®620 je preprosto – ker je intuitivno. Poleg laserskega pomagala za poravna-
vo, omogoča nastavljanje parametrov s pritiskom na gumb in spremljanje rezultatov na LED prikazovalniku na napravi. 
Na vmesniku za nastavljanje je glede na zahteve mogoče nastavljati različne nivoje za različne operaterje. Z vidika IT in-
tegracije ponuja vse možnosti: Z Ethernet TCP / IP, FTP, Ethernet IP, PROFINET, CAN, RS 232/422/485, USB, in digitalnimi 
vhodi/ izhodi, s tem so v seriji  LECTOR®620 na voljo vsi ustrezni podatkovni vmesniki. 

LECTOR®620: pameten, enostaven, industrijski – in tako vsestranski.                               
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  Zmogljivo zaznavanje z več opcijami pri vgradnji

Nova serija fotoelektričnih senzorjev z 
»ZDA dizajnom«

SICK-ov novi W15 je posebna vrsta miniaturnega fotoelektričnega senzorja. Zadnja SICK-ova teh-
no logija na področju senzorike in obdelave signala združena z ohišjem oblikovanim za uporab-
niku prijazno vgradnjo, ki je značilno za ameriški trg. Zakaj ne bi bil dober koncept čezatlantskega 

senzorja tudi za Evropejce.

Zaradi »ameriške oblike« je ta serija zanimiva tako za pro-
izvajalce strojev, ki so aktivni na ameriškem trgu, kot tudi 
za končne kupce, ki oskrbujejo objekte »made in USA« 
in, če je potrebno, izberejo senzorje W15, ki so kompa-
tibilni z obstoječimi glede montaže in povezave. Glede 
na elegantne opcije pri montaži, ki predstavljajo veliko 
prednost v skladiščih in pri transportnih linijah, je W15 
zelo zanimiv tudi za »evropsko orientirane« stranke. Pa-
tentirana navojna objemka zagotavlja zanesljiv oprijem 
pri montaži brez robov. Z globino vgradnje le 32mm pa je 
senzor krajši od primerljivih v cilindričnem ohišju.

 
BGS svetlobno  palo je zmagovalec serije

W15 pokriva kompletno serijo produktov. Vse naprave 
imajo skupno zaščito ohišja IP67 in so neobčutljive na 
elektromagnetne motnje, motnje iz zunanjih virov sve-
tlobe in visokofrekvenčne mehanske vibracije. Senzorje 
iz serije W15 je mogoče izkoristiti povsod kjer se ne da 
uporabiti cilindričnih fotoelektričnih stikal zaradi predol-
gega ohišja. Izredno prednost predstavlja poleg komple-
mentarnih izhodov tudi bipolarna izhodna konfi guraci-
ja s PNP ali NPN izhodi v eni napravi. Kar poveča obseg 
uporabe senzorja in hkrati znižuje stroške skladiščenja. 
Senzor s sprejemno in oddajno enoto WSE15 ter WL15 
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GAŠPER LESJAK – RVO
Poslovni načrt se ukvarja z zagotavljanjem nepreki-
njenega in globalnega poslovanja z uvedbo novih 
poslovnih modelov s področja računalništva v obla-
ku. Računalniki, uporabniški programi, operacijski 
sistemi, komunikacijska oprema in ostali deli infor-
macijskega sistema morajo stalno brezhibno delo-
vati in zagotavljati nemoteno poslovanje. Z večjo 
uporabo računalniške tehnologije se povečuje tudi 
odvisnost podjetij od le-te. 

DRAGAN STANOJKOVIĆ- HBO2T
Studio HBO2T je prvi privatni center za hiperbarič-
no zdravljenje s kisikom v Sloveniji. Studio je center 
za zdravljenje, fi tnes, wellness, prodajo medicinske 
opreme in zdravil.                

MONIKA KOPRIVNIKAR- Pri skorji in župci
Restavracija ki ponuja različne juhe in različne vrste 
svežega kruha v majhnih hlebčkih, in je okarakterizi-
rana kot novost. Združitev hitro postrežene, okusne, 
zdrave in cenovno ugodne hrane je tudi inovativen 
pristop v gostinstvu.

KERIN NATAŠA- KVINSS 
je inovativno podjetje, ki bo v prihodnjih letih razvi-
lo še več inovativnih, varnih in zanesljivih proizvo-
dov in se na inovativen način odzivalo na zahteve 
posameznih trgov in se osredotočalo na reševanje 
problema požarne varnosti kupcev.  Podjetje ima  
potencial hitre rasti in nastopa v globalni tržni niši. 
Uspešno bomo prenašali razvojne in inovativne ideje 
posameznikov ter komercializirali proizvode, katere 
bodo lansirali v države članice EU, Avstralijo, Afriko 
ter Ameriko.

MATJAŽ ŠTOLFA - PETBOOK
Petbook bo spletni portal, kjer se bo tržilo dodatke 
za grobove oziroma darilca primarno za hišne lju-
bljenčke. Delovalo bo na principu facebooka, le da 
bodo namesto ljudi hišni ljubljenčki. Osebe, ki imajo 
zelo rade živali in mogoče nimajo prostora ali pa bi 
radi svojo žival pokopali oziroma predstavili na sple-
tu. Glavni kupci so posamezniki, imetniki hišnih lju-
bljenčkov, rejci ali skrbniki živali, vzgojitelji pasem-
skih živali, zavetišča, veterinarji, fi zične in pravne 
osebe.                                 

fotoelektrični senzor z odbojnim zrcalom ponujata razda-
lje zaznavanja do 5m. Obe napravi imata ozek svetlobni 
žarek, kar zelo olajša samo nastavljanje pri montaži. Difu-
zno svetlobno tipalo pa prepriča z razdaljo zaznavanja do 
350mm.

Glavni poudarek serije pa je svetlobno tipalo z izločanjem 
ozadja (BGS) WTB15. Senzor združuje PinPoint tehnologi-
jo z inovativno tehnologijo z več sprejemnimi elementi, ki 
hkrati omogoča precizno in stabilno izločanje ozadja ter 
drugih izvorov svetlobe kot tudi elektronsko nastavljivo 
razdaljo preklapljanja. Objekti so zaznani neodvisno od 
njihove barve in lastnosti površine, kar pomeni da ni po-
novnega nastavljanja ob spremembi objekta. 

Ta tehnologija je posebej učinkovita pri zaznavanju emba-
laže s prozorno folijo s spremenljivo odsevnostjo, kjer bi 
drugače nastopile težave z lažnim preklapljanjem in posle-
dično zastoji v proizvodnji.

Največ opcij pri načinu vgradnje

Serija W15 zagotavlja tri različne načine vgradnje. Kot prva 
opcija je senzor lahko montiran s strani s pomočjo stran-
skih lukenj v ohišju. Dodatno ponuja možnost vgradnje od 
spredaj s pomočjo M18 navoja ali še posebej elegantno s 
pomočjo posebnega zaskočnega obroča. 

Zadnja opcija dovoljuje vgradnjo senzorja brez robov in 
mrtvih con, na primer v bočno stranico pri tekočem tra-
ku, kar omogoča detekcijo objekta v neposrednji bližini in 
hkrati neoviran tok materiala na traku.

Neoviran pogled na režim delovanja senzorja

Neodvisno od pozicije vgradnje senzorji W15 zagotavljajo 
neoviran pogled na statusne lučke: z vrha direktno na indi-
kacijske LED ali od zadaj skozi transparentno ohišje napra-
ve. Tako je mogoče informacije o delovanju vseh senzorjev 
vidno preveriti tudi z daljše razdalje na liniji.                 



Slikovni bralnik 2D kode LECTOR®620 za vse

popularne kode in metode označevanja

Osnova za sledenje produktom in preprečevanje ponarejanja: zanesljiva identifi kacija kod! Kompaktni 

slikovni bralnik kode LECTOR®620 ponuja visoko zmogljivost branja vseh vrst kod. Vgrajeni vmesniki 

omogočajo povezljivost bralnika v vsa pomembna industrijska omrežja, inteligentna funkcionalnost 

pa poenostavlja vgradnjo in upravljanje.

Lector®620
Nič mu ne uide
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InfiniiVision 3000 X

Pasovna širina (MHz) 70, 100, 200 100, 200, 350, 500 

Največja hitrost vzorčenja 2 GSa/s 4 GSa/s

Največja globina spomina 100 k točk 4 M točk

Največja hitrost osveževanja
(št. zajemov/sek) 50.000 1.000.000

Popolnoma nadgradljiv Da Da

Dodatne funkcionalnosti Logični analizator (MSO)
Funkcijski generator

Logični analizator (MSO)
Analizator protokola
Funkcijski generator


