
I S S N  15 8 0 - 0 8 3 0

Re
vi

ja
 z

a 
av

to
m

at
iz

ac
ijo

, m
eh

at
ro

ni
ko

, r
ob

ot
ik

o,
 k

om
un

ik
ac

ije
 in

 in
fo

rm
ac

ijs
ke

 t
eh

no
lo

gi
je

 •
 4

.17
Re

vi
ja

 z
a 

av
to

m
at

iz
ac

ijo
, m

eh
at

ro
ni

ko
, r

ob
ot

ik
o,

 k
om

un
ik

ac
ije

 in
 in

fo
rm

ac
ijs

ke
 t

eh
no

lo
gi

je
 •

 4
.17

€€
 •

  
20

12
 •

 1
0
9

 •
  
20

12
 •

 1
0
9



s
SIMATIC TIA Portal

Prihaja...



3Zbornik DIR2012 & AVTOMATIKA 109/2012

Revija za avtomatizacijo in zbornik DIR2012    109/2012 

Spoštovani,

Zelo kratek bom, saj je bistveno 
napisal že prof. Munih, odgovor-
ni urednik Zbornika DIR2012, 
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
Odgovorni urednik  

Spoštovani,

Dnevi Industrijske Robotike, verzija 2012 so pred nami.

V lanskem letu, 2011 je bilo 50 let od instalacije prvega industrijskega ro-
bota v General Motors. Drejček in trije Marsovčki, kot tudi roboti so v mla-
dinskem znanstveno-fantastičnem romanu pisatelja Vida Pečjaka prav tako od 
leta 1961. Karel Čapeksi je izmislil besedo robot davnega 1921, tega bo kmalu 
sto let. Nedvomno je bil čas Galilea Galilei pred 500 leti s prvim daljnogledom 
in začetkom opazovanja vesolja izreden čas. Podobno lahko trdimo za kakšno 
drugo obdobje, tudi za današnji čas. Pred kratkim smo spremenili svoje življenj-
ske navade in sprejeli računalnik, internet ter mobilno telefonijo, živimo torej v 
hitro se razvijajočem svetu.

Bi torej rekli, da je robotika stara in nezanimiva? Gotovo ne, prav nasprotno, 
razvoj drugih področij omogoča robotiki več in bolje. Robotika že danes vpliva 
na nas močno, vendar drugače od kakšnih prvotnih predstav. Trenutno še niso z 
nami humanoidni roboti kot ubogljivi, neutrudljivi, vse vedi pomočniki. Nevidno 
pa oblikujejo naše življenje industrijski roboti. S hitrostjo, natančnostjo, močjo 
in podobnimi lastnostmi je marsikaj, kar vsak dan uporabljamo lepše, bolj upo-
rabno, bolj varno, predvsem pa cenejše ali sploh dostopno. 

Preko 1.3 milijona je že na svetu delujočih industrijskih robotov. Če je bila ne-
dolgo tega delitev približno tretjinska med Azijo, Evropo in preostalim svetom, 
jih je danes slabih 20% v obeh Amerikah, dobrih 30% v Evropi in kar 60% v 
Aziji. Sama Kitajska je v zadnjem letu instalirala novih robotov skoraj enako 
kot Severna Amerika, ti dve skupaj, pa približno 30.000, toliko kot tudi Evropa 
skupaj. Samo Južna Koreja ima 24.000 novih instalacij, nekaj manj, 21.000 pa 
Japonska. Glavna področja aplikacij so elektronska in avtomobilska industrija. 
Po alarmantnem upadu instalacij 47% v letu 2009 je robotika nazaj v razvoj-
nem ciklu. V eni od najmočnejših slovenskih robotskih firm celo pravijo ”Če je to 
kriza, potem naj še kar traja”.

Dnevi industrijske robotike 2012 (DIR 2012) so letos pritegnili toliko zanimanja 
industrije, kot še nikoli do sedaj. Bližnja in bolj oddaljena okolica odprto spre-
jema Dneve industrijske robotike, tega so študentje organizatorji iskreno veseli. 
Yaskawa Motoman je tudi letos glavni pokrovitelj, odzivi so bili takojšnji iz 
ABB, FDS Research, Domel, CaminCam, FANUC, Kuka, kot tudi od kolegov z IJS. 
Nov organizacijski team si je zamislil nove aplikacije. Katerikoli študent v Slo-
veniji se lahko brezplačno prijavi na DIR, na eno ali več aplikacij, pride na Fa-
kulteto za Elektrotehniko, UL in se zabava z zanimivimi roboti od torka do če-
trtka popoldne. V ponedeljek bodo tri privlačna predavanja, petek je rezerviran 
za ogled Uniorja. Naslednja novost letos je Robot Challenge. V ponedeljek bodo 
ekipe dobile naloge, imele en teden za pripravo najboljše robotske simulacije, 
da bi jih naslednjo sredo preizkusili v živo na robotih in razdelili lepe nagrade.

Udeležencem želim veliko zabave in novih spoznanj, vsem zagnanim organiza-
torjem, študentom 4. in 5. letnika robotike in industrijskim partnerjem, pa gre 
priznanje za profesionalen pristop.

Ljubljana, 2.3.2012        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
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e-mail: brankob@avtomatika.com
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22 PEKA PALAČINK Z DVEMA ROBOTOMA
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Aplikatorja: Jernej Herman in Grega Logar

27 3D KOPIRANJE - SKENIRANJE Z LASERSKO 
TRIANGULACIJO, OBLIKOVANJE, ROBOTSKO 
REZKANJE
Aplikatorja: Jure Pucelj in Anže Rupnik

28 SESTAVLJANJE SESTAVLJANKE S SUPER 
HITRIM DELTA ROBOTOM IN STROJNIM VIDOM
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30 NAMIZNI HOKEJ - DVA ROBOTA IGRATA HOKEJ
Aplikatorja: Jure Novak in Simona Jurjavčič
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Aplikator: Jaka Albreht

40 NAO - HUMANOIDNI ROBOT V AKCIJI
Aplikatorja: Blaž Jakopin in Leon Kocjančič
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20 ISKRA EMECO

21 YASKAWA MOTOMAN d.o.o.

26 ROBOTEH

27 ABB Slovenija

29 CAMinCAM

31 DOMEL

33 FANUC ROBOTICS

35 DAX electronic systems d.o.o.

39 ELEKTRINA
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43 HSE
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44 IC ELEKTRONIKA

45 ISKRAAME.SI

46 ETA CERKNO

46 NIL

KAZALO ZBORNIKA DIR2012
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26.03. PONEDELJEK
12:15 Uvodni pozdrav organizatorja in pozdravni nagovor dekana FE

12:30 - 13:45 Osnove robotike

 V predavanju bodo predstavljene osnovne značilnosti robotskih manipulatorjev, robotskih vozil, 
sistemov človek-robot in biološko zasnovanih robotov. Poseben poudarek je dan robotskim raziskavam 
in razvoju robotov na slovenskih univerzah in inštitutih. Predstavljena bosta tudi uvajanje in uporaba 
robotov v slovenskem industrijskem okolju.

 Predavatelj: prof. dr. Tadej Bajd

13:45 - 14:00 Odmor

14:00 - 14:45 Uporaba robotov v Hella Saturnus

 Marjan Brezarič prihaja iz tovarne, kjer so skozi leta skoraj neopazno, vendar vztrajno povečevali števi-
lo industrijskih robotov na danes preko 100! Značilne prijeme zahtevajo raznolike faze proizvodnje, od 
brizganja plastike do različnih obdelovalnih postopkov na izdelkih, ki morajo biti na koncu funkcijsko in 
vizualno popolni. Dolgoletne izkušnje z vsemi tehnološkimi postopki proizvodnje, z vodenjem proizvo-
dnje, z avtomatizacijo tovarne nasploh, kot tudi z robotizacijo so za predavatelja močne reference, ki 
bodo pomagale narediti predavanje zanimivo ter vsebinsko bogato. 

 Predavatelj: g. Marjan Brezarič, dipl. inž. str., Direktor proizvodnje Hella Saturnus

14:45 - 15:00 Odmor

15:00 - 15:45 Uvajanje robotov v Uniorju

 Marjan Adamič nas bo popeljal skozi proces uvajanja robotov v Uniorju, kdaj, kako pristopijo, kako 
definirajo in oblikujejo naloge ter kako definirajo delovni team. Govora bo o izgradnji aplikacij od začet-
ka, tehničnih idejnih rešitev, do notranje organizacije, razporeditve dela, organiziranosti teama, izvedbe 
aplikacij, kot tudi testiranja in prevzema. V Uniorju se srečujejo z raznimi specialnostmi, prijemanjem in 
manipulacijo zelo vročih in tudi težkih izdelkov, ki zahtevajo specifične pristope. Njegovo predavanje bo 
podano s pomočjo izvedenih primerov, kot tudi video predstavitvami.

 Predavatelj: mag. Marjan Adamič, univ. dipl. inž. str., Razvoj in avtomatizacija procesov v programu 
Odkovki, Unior

15:45 - 16:00 Odmor

16:00 Uvodno predavanje tekmovanja Robot Challenge

 Na uvodnem predavanju bomo tekmovalcem predstavili programski paket RobotStudio in njegove 
osnovne funkcionalnosti, tako da bodo tekmovalci pridobili osnovna znanja potrebna za tekmovanje. 
Po zaključku predavanja se začne tekmovanje, zastavili bomo naloge, ki jih bodo tekmovalci skušali 
samostojno rešiti v petih dneh.

27.03. - 29.03. TOREK - ČETRTEK
13:00 - 15:00 Delo z realnimi roboti - 1. cikel

 Za sodelovanje na aplikacijah se je potrebno prijaviti preko prijavnega obrazca, ki ga najdete na 
www.dnevirobotike.si !

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

 Za sodelovanje na aplikacijah se je potrebno prijaviti preko prijavnega obrazca, ki ga najdete na 
www.dnevirobotike.si !

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

 Za sodelovanje na aplikacijah se je potrebno prijaviti preko prijavnega obrazca, ki ga najdete na 
www.dnevirobotike.si !

30.03. PETEK
7:15 - 14.00 Ekskurzija v Unior v Zrečah in Osrednjo bolnišnico Celje
 Strokovna ekskurzija bo letos potekala na štajerskem. 

Najprej se bomo ustavili v podjetju Unior v Zrečah. Podjetje proizvaja avtomobilske dele, orodje za 
profesionalne kot tudi domače mojstre. V svojem proizvodnem procesu uporabljajo več kot 50 različnih 
robotskih aplikacij.
Drugi del ekskurzije bo potekal v Osrednji bolnišnici Celje, ki je prva bolnišnica v Sloveniji, kjer opravlja-
jo operacije s pomočjo haptičnega robota Da Vinci. Najprej bo predstavljena tehnologija robotskega 
sistema, kasneje pa si bomo lahko robotski mehanizem tudi ogledali.

PROGRAM DIR2012
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UVOD V ROBOTIKO
Avtorji:

Tadej Bajd,  Matjaž Mihelj in Marko Munih
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

V prispevku so opisane osnovne značilnosti robotskih manipulatorjev, robotskih vozil, sistemov človek-
robot in biološko zasnovanih robotov. Poseben poudarek je dan robotskim raziskavam in razvoju robotov 
na slovenskih univerzah in inštitutih. Opisana sta tudi uvajanje in uporaba robotov v slovenskem indu-
strijskem okolju.

Uvod

Sodobno robotiko najbolje opišemo kot inteligentno 
gibanje robotskih mehanizmov, ki jih razdelimo v na-
slednje štiri skupine: robotski manipulatorji, robotska 
vozila, sistemi človek-robot in biološko zasnovani ro-
boti (Slika 1).

Slika 1 - Delitev robotov

Najpogostejši robotski manipulatorji so serijski ro-
botski mehanizmi, kjer si robotski sklepi in segmenti 
izmenoma sledijo v obliki serijske verige. Vse bolj za-
nimivi pa postajajo paralelni roboti, kjer sta baza in 
vrh robota povezana s paralelnimi segmenti. Ker ro-
botski manipulatorji zamenjujejo človeka pri različ-
nih proizvodnih opravilih, je velikokrat tudi njihova 
velikost podobna velikosti človekove roke. Seveda pa 
so na voljo tudi ogromni roboti, ki so več kot deset-
krat večji in lahko manipulirajo s celotno avtomobil-
sko karoserijo. Na področjih biotehnologije in novih 
materialov pa nasprotno uporabljamo mikro in na-
norobote. Avtonomna robotska vozila srečujemo na 
kopnem, v vodi in zraku. Mobilni roboti največkrat 
delujejo v okoljih, ki jih je zgradil človek: stanovanja, 
bolnice, veleblagovnice, muzeji. Bolj in bolj pa prodi-
rajo tudi na avtoceste in celo na brezpotja. Roboti v 
vodi so bodisi plavajoči ali podvodni. Avtonomna leta-
la se največ uporabljajo v vojaške izvidniške namene. 
Kot posledica novih znanj pri vodenju robotov, so vse 
bolj pogosti sistemi človek-robot. 

Uporaba haptičnih robotov je povezana z navidezni-
mi okolji, ki so največkrat prikazana na računalni-
škem zaslonu. Takšna navidezna okolja lahko opazu-
jemo, poslušamo zvoke, ki jih proizvajajo, želimo pa 
jih tudi otipati. Haptični roboti omogočajo otip navi-
deznega predmeta. Telemanipulatorji so roboti, ki jih 
človek upravlja na daljavo. Uporabljajo se v nevarnih 
okoljih, kakršno je, na primer, nuklearka, ali pa pri 
raziskavah oddaljenih okolij, na primer, vesolja. Po-
sebej zanimiva je njihova uporaba v medicini. Ekso-
skeletni roboti so pripeti na človekove noge ali roke in 
ojačujejo njihove gibe. Največ se uporablajo v rehabi-
litacijske namene. Biološko zasnovani roboti se delijo 
v humanoidne robote in robote iz živalskega sveta. 
Zaradi podobnosti s človekom, pričakujemo, da bodo 
humanoidni roboti v bodočnosti pomagali človeku v 
njegovem vsakdanjem okolju. Robotiki so razvili na-
slednje mehanizme, za katere so dobili navdih v ži-
valskem svetu: robotska kača, riba, štiri in šestnožci, 
robotska osa.

V nadaljevanju si bomo nekoliko bolj podrobno ogle-
dali vse štiri vrste robotov, s tem da bomo posebno 
pozornost posvetili raziskovanju, razvoju, uvajanju 
in uporabi robotov v Sloveniji.

Robotski manipulatorji

V današnjem času so najbolj koristni industrijski ro-
botski manipulatorji, ki nadomestijo človeka pri tež-
kih, monotonih in nevarnih opravilih, ki pogosto 
potekajo v za človeka neprimernem in nezdravem 
okolju. Robotske manipulatorje sestavljajo roka, za-
pestje in prijemalo (Slika 2). Robotska roka je serijska 
veriga treh togih segmentov, ki poskrbijo za pozicio-
niranje prijemala v prostoru. Zapestje s tremi rotacij-
skimi sklepi pa zasuče (orientira) prijemalo v želeno 
lego. Na vrhu robota je dvo ali več-prstno prijemalo 
oziroma ustrezno orodje.
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Slika 2 - Shematični prikaz serijskega robotskega manipulatorja

Običajno ima industrijski robotski manipulator 6 
prostostnih stopenj, kar pomeni, da ima 6 sklepov in 
tudi 6 motorjev. Na ta način lahko postavi nek premet 
na poljubno mesto v delovnem prostoru robota. Ro-
botsko zapestje pa predmet lahko zasuče okrog kate-
rekoli izmed treh osi pravokotnega koordinatnega sis-
tema. Večkrat rečemo, da je naš svet tridimenzionalen 
in čas predstavlja četrto dimenzijo. Svet robotika pa 
je šestdimenzionalen in je čas šele na sedmem mestu. 
Robotski sklepi so rotacijski ali translacijski. Opre-
mljeni so s senzorji kota in hitrosti ter z električni-
mi ali hidravličnimi motorji. Robotsko zapestje pred-
stavlja mehanizem s samimi rotacijami. Pomembni 
lastnosti industrijskih robotskih manipulatorjev sta 
reprogramibilnost in večnamenskost. V industrijskih 
procesih so najpogostejši antropomorfni roboti, ki so 
posnetki človekove roke. Pri teh robotih so vsi sklepi 
rotacijski. Antropomorfni robot na sliki 3 brusi obode 
težkih zobnikov po ulivanju v tovarni Eta Cerkno.

Slika 3 - Antropomorfni robot v Eta Cerkno

V sedemdestih letih prejšnjega stoletja smo razvili 
prve slovenske industrijske robotske manipulator-
je. Raziskovalci Fakultete za elektrotehniko Univerze 
v Ljubljani (UL FE) smo skupaj z Iskro razvili robot 
Roki, ki ga danes najdete v Tehniškem muzeju Slove-
nije v Bistri. Hitro se je pokazalo, da je proizvodnja 

robotov prezahteven zalogaj za skromno deželo. To 
pa ne pomeni, da specialnih robotskih mehanizmov 
Slovenci ne razvijamo tudi v današnjem času. Razi-
skovalci Laboratorija za robotiko UL FE so skupaj s 
podjetjem Trimo razvili gradbeni robot, ki je bil za-
radi izvirne zasnove nagrajen s pomembno evropsko 
nagrado. Robot, ki je namenjen pozicioniranju zelo 
velikih panelov na fasado poslopja, je pravzaprav 
nadgradnja dvigala s senzorji in sistemom vodenja. 
Dodatna specialna pozicionirna naprava na vrhu ro-
bota omogoča postavitev panela na centimeter na-
tančno (Slika 4).

Slika 4 - Gradbeni robot

V zadnjih desetletjih je bila ustanovljena vrsta majh-
nih in srednje velikih podjetij, ki uvajajo v proizvodnjo 
evropske in japonske robote. To so podjetja Yaskawa 
Slovenija, ABB Slovenija, DAX Electronic Systems, 
Fanuc Robotics, Domel in še več drugih. Ena izmed 
najbolj razširjenih robotskih aplikacij je varjenje. Ro-
botsko varjenje se odlikuje s hitrostjo, natančnostjo in 
zanesljivostjo. Običajno je tudi zelo ekonomično, saj 
varilni roboti delajo v treh smenah. Slovenska pod-
jetja uvajajo robote za točkovno, obločno in lasersko 
varjenje. Drugo pomembno področje industrijske ro-
botike je montaža v elektromehanski industriji. Na 
tem mestu je potrebno poudariti vlogo merjenja. Ko 
robot prime in prestavlja nek sestavni del na nov po-
ložaj, je smiselno, da ga tudi pomeri. Lahko gre za 
dimenzijske meritve mehanskega sestavnega dela ali 
pa za električne parametre elektronskega sestavnega 
dela. Pri procesih robotske montaže moramo veliko-
rat sami zgraditi robotska prijemala ali njihove prste, 
tako da se čim bolj prilagodijo našemu izdelku.

V svetu deluje preko milijon in pol industrijskih ro-
botskih manipulatorjev, v Sloveniji pa jih je okrog 
1500. Največ jih srečamo v Revozu, kjer opravljajo 
naloge varjenja, strege prešam, montaže vetrobran-
skih stekel in zaščite površine avtomobilskih karo-
serij. Večje število robotov deluje tudi, na primer, v 
Helli v Ljubljani, Eti Cerkno in še pri številnih drugih 
slovenskih proizvajalcih. 

Prvi paralelni robot je bil namenjen simulaciji letenja. 
Baza robota je bila preko 6 paralelnih nog povezana s 
ploščadjo, na kateri je bila nameščena pilotova kabi-
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na. V nogah so bili nameščeni translacijski aktuatorji, 
tako da je celoten mehanizem imel 6 prostostnih sto-
penj, podobno kot industrijski robotski manipulatorji. 
Ob sami ploščadi in bazi pa nastopajo pasivni sklepi, ki 
imajo več kot eno samo prostostno stopnjo. Paralelni 
paralelogramski robotski mehanizem Delta (slika 5) 
ima kar 11 prostostnih stopenj. Vsi motorji so v bazi, 
tako da se lahki mehanizem odlikuje s pospeški, ki so 
50 krat večji od gravitacijskega. Robot se uporablja 
predvsem za namene zlaganja in pakiranja. Prednosti 
paralelnih robotov so v splošnem velika nosilnost, to-
gost, natančnost in izvrstne dinamične lastnosti .

Slika 5 - Paralelni robotski mehanizem

Za potiskanje, rezanje in dotikanje v svetu molekul in 
delcev uporabljamo mikro in nanorobote. Med njimi 
je najbolj razširjen, tako imenovani nanomanipula-
tor na principu mikroskopa na atomsko silo. Pri tem 
nanomanipulatorju je kot aktuator izbran piezoelek-
trični kristal, upogib kristala pa merita fotocelica in 
laserski vir. Piezoelektrični kristal zahteva krmiljenje 
z zelo viskomi napetostmi. V Sloveniji mikromanipu-
latorje razvijajo v Laboratoriju za kognitivne sisteme 
v mehatroniki na UM, FERI. Piezoelektrični aktuatorji 
so nalepljeni na stekleno ogrodje. Gibanje paralelne-
ga ravninskega mehanizma nadzorujejo s kamero in 
magnetnimi senzorji. Mikromanipulator je namenjen 
pozicioniranju vzorcev pri mikroskopiranju.

Robotska vozila

Velika večina mobilnih robotov se gibje po ravnih tleh 
v okolju, ki ga je zgradil človek. Gibanje omogočajo, 
enako kot pri, na primer, avtomobilu, kolesa. V razli-
ko od robotskega manipulatorja, ki ima največkrat 6 
prostostnih stopenj gibanja, ima mobilni robot samo 
tri prostostne stopnje. Lahko se giblje naprej ali nazaj, 
v desno ali levo in lahko se zavrti okrog svoje vertikal-
ne osi. Ker ima tudi avtomobil opisane tri prostostne 
stopnje gibanja in ker ga vodimo samo preko dveh 
prostostnih stopenj, to sta volan in stopalka za plin, 
imamo težave pri vzvratnem parkiranju. Mobilni ro-
boti imajo običajno tri kolesa, kar zadošča za njihovo 
stabilnost. Večkrat so na mobilnih robotih specialna 
kolesa, ki imajo nekakšne pasivne kotalke po obodu 
kolesa, kar omogoča lateralno gibanje in problemov 
z »vzvratnim parkiranjem« ni več. Kolesa mobilnega 
robota so bodisi aktivna ali pasivna.

Z enostavnimi mobilnimi roboti se neredko srečajo že 
učenci višjih razredov devetletke. UL FE slovi po odlič-
nih mednarodnih uspehih v robotskem nogometu. Tu 
gre za majhne kockaste mobilne robote z dvema ak-
tivnima kolesoma. Mikroračunalnik v robotu je brez-
žično povezan z osebnim računalnikom. Kamera nad 
igriščem zaznava položaje robotkov in žoge. Bistvo 
robotskega nogometa je strategija igre, ki jo vnaprej 
sprogramira vsaka ekipa in poteka na osebnem ra-
čunalniku. Študentje UM FERI pa se lahko pohvalijo 
z odličnimi mednarodnimi uspehi v drugi igri, to je v 
robotskem reševanju. Gre za simulacijo razmer, ki na-
stopijo v hiši, ki jo je delno razrušil potres. Prizorišče 
je dvonadstropni labirint z več sobami. Mobilni robot 
je opremljen z gosenicami in prijemalom, tako da se 
lahko giblje preko ovir in prenaša žrtve nezgode.

Številna slovenska gospodinjstva se lahko pohvalijo z 
robotskimi sesalniki za prah, kmalu se bomo po av-
tocestah vozili z avtonomnimi avtomobili, z zanima-
njem pa spremljamo slike, ki jih mobilni roboti poši-
ljajo s površja Marsa.

Med robotskimi zračnimi plovili so v zadnjem času 
zelo moderni helikopterji s štirimi propelerji, kvadro-
kopterji. Kvadrokopter ima razmeroma enostavno 
mehansko zgradbo, ki je primerna za hkratno gibanje 
in sodelovanje več robotov ter za letenje med ovirami. 
Kvadrokopter je opremljen z žiroskopi in pospeškome-
ri in nosi tudi kamero. Telemetrično je povezan s staci-
onarno postajo. Pri nas se z vodenjem kvadrokopterjev 
ukvarjajo v Laboratoriju za modeliranje, simulacijo in 
vodenje UL FE. S kvadrokopterji merimo in modeli-
ramo velike objekte, kot so, na primer, zgradbe. Sicer 
pa se robotska zračna plovila uporabljajo predvsem v 
izvidniške vojaške namene.

S podvodnimi roboti raziskujemo dno oceanov, arhe-
ološko pomembne razbitine ladij in nadziramo naftne 
pločadi. Slovenski raziskovalci Odseka za znanosti o 
okolju z Inštituta Jožef Stefan pa so v okviru medna-
rodnega projekta razvili plavajoči robot. Opremljen 
je s senzorji kemičnih in fizikalnih lastnosti vode. S 
tem robotom ekologi že preverjajo čistočo slovenskih 
voda.

Sistemi človek-robot

V uvodu smo že omenili, da haptični roboti  omo-
gočajo otip predmeta v navideznem okolju. Učinko-
vito pa jih uporabljamo tudi pri upravljanju mikro 
in nanomanipulatorjev ter telemanipulatorjev. Ko se 
vrh haptičnega robota giblje po praznem navideznem 
prostoru, se mehanizem odlikuje z majhno maso in 
majhnim trenjem. Lahko rečemo, da je v tem primeru 
haptični robot nekakšna 3D računalniška miška. Ko 
pa se vrh haptičnega robota zaleti v navidezno oviro, 
preko motorjev v sklepih nudi informacijo o povra-
tni sili ob trku z oviro. Za ponazarjanje trdih ovir je 
potrebna velika togost regulacijskega sistema. Tako 



9Zbornik DIR2012 & AVTOMATIKA 109/2012

UVOD V ROBOTIKO

nam haptični roboti podajajo občutek dotika, ome-
jenega gibanja, podajnosti, trenja in teksture v na-
videznem okolju. V Laboratoriju za robotiko UL FE 
haptične robote uporabljamo pri merjenju, vrednote-
nju in urjenju gibov zgornjih ekstremitet ohromelih 
oseb. Razmeroma velik in močan haptični robot drži 
zapestje ohromele roke in ga vodi po želeni poti, ki jo 
bolnik opazuje v navideznem okolju, prikazanem na 
zaslonu računalnika (Slika 6). Haptični robot izva-
ja na zapestje dve vrsti sil. Kadar bolnik ni sposoben 
opraviti giba, ki mu ga zadamo v navideznem oko-
lju, robot potiska zapestje vzdolž želene trajektorije in 
tako bolniku pomaga. Robot pomaga samo toliko, kot 
je potrebno, da bolnik doseže ciljno točko. Kadar pa 
bolniku ohromela roka zaide stran od načrtane poti, 
robot potiska zapestje v bližino želene trajektorije.

Slika 6 - Robotsko urjenje paralizirane roke

Telemanipulatorji so roboti, ki jih človek upravlja na 
daljavo. Razlog je ovira, ki nastopa med človekom in 
robotom. Običajno je to velika razdalja ali pa robot 
deluje v za človeka nevarnem oziroma nezdravem 
okolju. Na strani človeka – operaterja imamo tako 
vizualne in akustične monitorje ter krmilne palice 
in haptične robote, na oddaljeni izvršni strani pa ro-
bot in senzorje. Pomembno vlogo igrajo računalni-
ške povezave med obema mestoma. Posebej zanimiva 
je uporaba telemanipulacijskih sistemov v medicini. 
V Laboratoriju za robotiko razvijamo izviren sistem 
z dvema antropomorfnima robotoma (izvršni del) 
in dvema haptičnimi robotoma (upravljalni del), ki 
zna opravljati podobne naloge kot kirurški robot Da 
Vinci, ki ga že uporabljajo v Splošni bolnišnici Celje. 
Sistem vodenja dvoročnega teleoperacijskega sistema 
omogoča različne tipe vodenja (hitrostno, položajno, 
po sili) ter preprečuje trke med robotoma.

Eksoskeletni roboti so aktivni mehanizmi, ki jih pri-
trdimo na zgornje ali spodnje človekove ekstremitete. 
Na ta način ojačimo bodisi gibe ohromele osebe ali pa 
gibe osebe, ki opravlja nalogo, kjer so potrebne ve-
čje sile, kot jih zmore človek. Slovenski arhitekt Max 
Fabiani, avtor znamenitih hiš v Ljubljani in na Du-
naju, je že leta 1912 prijavil patent za »pripomoček 
za lažji vzpon na gore«. Pripomoček naj bi imel tele-

skopske sklepe in pnevmatske aktuatorje, vendar ni 
bil nikoli realiziran. Slovenski raziskovalci so obnovili 
hojo povsem hromih paraplegičnih oseb z uporabo 
večkanalne električne stimulacije paraliziranih mišic. 
Takšna hoja je bila zelo utrudljiva, predvsem zaradi 
utrujanja električno stimuliranih mišic potem pa še 
zaradi utrujanja rok, ki so zagotavljale dodatno opo-
ro. Hoja paraplegičnih oseb z uporabo eksokeletnega 
robota je precej manj utrudljiva. V začetku bodo ek-
soskeleti uporabljeni za urjenje hoje bolnikov, ki niso 
povsem hromi. Raziskovalec Laboratorija za robotiko 
pa je sodeloval z raziskovalci prestižne univerze ETH v 
Zürichu pri razvoju eksoskeleta ARMIN, ki omogoča 
urjenje ohromele roke (Slika 7). Robotski mehanizem 
s sedmimi prostostnimi stopnjami (rama 4, komolec 
1, zapestje 2) ne izvaja sil samo na zapestje, ampak na 
vse segmente zgornje ekstremitete.

Slika 7 - Robotsko urjenje zgornje ekstremitete

Biološko zasnovani roboti

Okolja, v katerih živimo, so zasnovana tako, da so 
čim bolj udobna za nas ljudi. Če bi za pomoč pri vsak-
danjih opravilih želeli uporabiti industrijske robotske 
manipulatorje, bi morali naše prostore, na primer, ku-
hinjo, povsem spremeniti in prirediti za delo z roboti. 
Humanoidni robot je podoben človeku in s tem prila-
gojen na naše okolje. Humanoidni roboti so že prešli 
otroško dobo, v kateri so se naučili stabilne dvonožne 
hoje. Stabilno dvonožno hojo dosežemo z vodenjem 
točke ničelnega momenta, ki jo je predlagal akademik 
Miomir Vukobratović, ki je vrsto let predaval dina-
miko robotov na UL FE. Točka ničelnega momenta je 
točka na stopalu, kjer deluje rezultirajoča reakcijska 
sila. Robotska noga ima šest aktivnih sklepov, ki so 
pozicijsko vodeni. Stopala so opremlejna s senzor-
ji pritiska. Stabilno hojo dosežemo tedaj, ko je točka 
ničelnega momenta znotraj podpornega poligona, ki 
ga predstavljata bodisi obe ali pa ena sama noga. Da-
našnji problemi humanoidnih robotov so povezani z 
robotskim vidom, razpoznavanjem okolja in učenja 
gibov v okolju, ki ni poznano vnaprej (Slika 8). V Slo-
veniji se s humanoidnimi roboti ukvarjajo raziskoval-
ci Odseka za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko 
na Inštitutu Jožef Stefan. Humanoidne robote učijo 
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preko posnemanja človekih gibov. S posploševanjem 
robotskih ročnih spretnosti dosegajo učinkovite gibe 
tudi v nepredvidenih situacijah.

Raziskovalci Inštituta Jožef stefan so razvili tudi ro-
bota – smučarja, ki je požel precej zanimanja doma in 
v svetu. Robot je opremljen z GPS senzorjem, kamero, 
žiroskopi, senzorji sile in senzorji položaja v sklepih. 
Robot-smučar spreminja nagib smuči preko fleksije 
in ekstenzije v kolenih. Tako lahko avtonomno vijuga 
med vratci.

Slika 8 - Humanoidni robot

Razvijalci robotov pa ne posnemajo le človeka ampak 
iščejo navdih tudi pri živalih. Štirinožni in šestnožni 
roboti imajo velik podporni poligon in stabilne hoje ni 
težko doseči. Ustvarimo lahko različne tipe hoje, kot 
sta na primer trot ali galop, ki ju poznamo pri konjih. 
Nožni roboti se lahko gibljejo po terenu, kamor ne 
morejo niti terenska vozila. Lep primer je gozdarski 
robot, ki ne samo da se giblje po težavnem terenu, 
ampak hkrati tudi podira drevesa. Zanimive so tudi 
robotske kače, ki jih uporabljamo pri pregledu in po-
pravilih cevovodov. Z realizacijo posebnega prostor-
skega gibanja tankih kril, so robotiki dosegli tudi lete-
nje robotske muhe. 

Zaključek

Beseda »robot« ni bila prvič uporabljena v znanstveni 
ali strokovni literaturi. Prvič jo najdemo v znastve-
no fantastični drami Karla Čapka z naslovom »R.U.R. 
Rossum's Universal Robots«. Slovenci smo prevod te 
drame dobili istega leta kot Čehi, to je 1921. V drami 
najprej ljudje ustvarijo človeku podobne, to je huma-
noidne robote, potem pa ti roboti v zadnjem dejanju 
uničijo ljudi. Poglejmo zanimiv stavek iz te drame: 
»Roboti niso ljudje. Mehanično so popolnejši od nas, 
imajo silno inteligenco razuma, a nimajo duše. In-
ženirski izdelek je tehnično bolj dovršen kot izdelek 
prirode.«

Poučevanje robotike ima na UL FE ima tridesetletno 
zgodovino. Prvi ameriški učbenik, ki ga je napisal pi-

onir robotike profesor Richard Paul, je izšel leta 1981. 
Prvi slovenski učbenik avtorjev profesorjev Alojza 
Kralja in Tadeja Bajda pa samo štiri leta kasneje, to 
je leta 1985. Profesorji robotike se danes lahko po-
hvalimo z vrsto sodobnih in izvirnih učbenikov: Ro-
botika, Osnove robotike, Vodenje robotov, Robotski 
mehanizmi, in Haptični roboti. Učbenik Robotika je 
bil v angleškem prevodu izdan tudi pri ugledni med-
narodni založbi Springer. Ameriška revija Choice pa 
ga je uvrstila med najboljše akademske knjige za leto 
2010 (Slika 9).

      

      
Slika 9 - Robotski učbeniki
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Varnost pri delu z 
industrijskimi roboti

Avtor:
izr. prof. dr. Roman Kamnik

Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana

Industrijski robot je pozicijsko vodena, programabilna 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. 

Nevarnosti pri delu z roboti

Pri delu z roboti nevarnosti izvirajo iz naslednjih 
vzrokov:

  Nevarnosti krmilnega sistema: To so nevar-
nosti napak, ki se dogodijo v robotskem krmil-
niku, kot so npr. programske napake, napake 
zaradi interference signalov ter napake v hidra-
vličnih, pnevmatskih ali električnih podsistemih 
povezanih z robotom.   

  Mehanske nevarnosti: V ta razred sodijo nevarno-
sti, ki so posledica mehanskih lastnosti obdelovan-
cev ali orodij, ki jih prenaša robot. Te so npr. ostri 
robovi, večje mase ali nezastrte elektrode. Zaradi 
mehanskih napak lahko robotsko prijemalo nepred-
videno izpusti obdelovanec. Vzroki mehanskih na-
pak so prekomerna obremenitev, korozija, utruja-
nje 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 gorlji-
vi 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. Sla-
bo poznavanje opreme je glavni vzrok za člove-
ške napake pri delu z roboti.  

  Nevarnosti perifernih naprav: V večini robot-
skih celic robot dela v povezavi s perifernimi eno-
tami, kot so obdelovalni stroji, tekoči trakovi, ob-
delovalna orodja, stiskalnice, itd. Tovrstna oprema 
prav tako lahko predstavlja varnostno tveganje, če 
so nevarni deli v dosegu operaterja in niso zašči-
teni z varnostnimi ograjami. Poročila o nesrečah 
z industrijskimi roboti odkrivajo, da se večino ne-
sreč dogodi, ko operater vstopi v robotski delovni 
prostor potem, ko se je robot predhodno 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. Smernice za varno delova-
nje 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. V nasprotju 
s stroji, pa je pri robotski celici lahko potencialno ne-
varna širša okolica robota, ki obsega celoten robotov 
delovni prostor, pa tudi bližnjo okolico v primeru le-
tečih delcev ali kosov. Standard, ki ureja varno delo-
vanje robotskih celic, je novejši standard ISO 10218 
(ang. naslov: Robots for industrial enviroments - Sa-
fety requirements). 

Zagotavljanje varnosti na nivoju strojne opreme

Sodobni trendi uporabe robotskih sistemov se razvija-
jo v smeri stalnega sodelovanja človeka in robota. Fi-
zično varovanje z mehanskimi ovirami se spreminja v 
elektronsko varovanje. Tako so ključni elementi za za-
gotavljanje varnosti senzorji za zaznavanje objektov 
v delovnem prostoru robota. Razvijajo se novi optični 
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senzorji, kot so umetni vid in laserski skenerji. Zazna-
vanje dotika se uporablja v primerih celic z manjšimi 
roboti kjer operater med obratovanjem stoji v bližini 
robota. Signal, ki ponazarja dotik z robotom, povzro-
či 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. Vse varnostne naprave, kamor spada tudi 
tipka za izklop v sili, so zaradi čim hitrejšega izklo-
pa obratovanja s krmilnikom povezane preko ožičene 
logike in niso del programske opreme. Sodobni robo-
ti imajo že vgrajene opcije elektronskega omejevanja 
gibanja osi (npr. ABB EPS) ali omejevanja hitrosti gi-
banja robota ob prisotnosti človeka (npr. ABB Safe-
Move).

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 
napako v konfiguraciji robota ustvari nevarne raz-
mere. 

  Med učenjem gibanja se robot ne sme gibati z vi-
sokimi hitrostmi.

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

  Operater mora v vsakem trenutku stati na mestu 
kjer je majhna možnost, da ga robot stisne k fi-
ksnim objektom v celici ali da ga poškoduje v pri-
meru 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 ob-
vezna, če obstaja možnost poškodbe glave.

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

Zaključek

Industrijski roboti so potencialno nevarni za vse, ki 
se nahajajo v njihovem delovnem prostoru. Zato je za 
zagotavljanje varnosti nujno upoštevati priporočila 
že pri samem razvoju robotske celice, še posebej pri 
delu z robotom in pri razvoju programske opreme. 
Ključnega pomena za varno delo sta dobra usposo-
bljenost in previdnost.
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Robotika je relativno mlada tehnološka smer, ki pred-
stavlja široko paleto novih priložnosti. Je posledica 
premišljenega inženiringa, človeške domišljije in krea-
tivnosti, pojmov, ki spremljajo večino tehnoloških re-
volucij. V dobi ekspanzivnega tehnološkega napredka, 
pomešanega s hollywoodsko znanstveno fantastiko, 
se mnogi vedoželjneži sprašujejo, kje je zarisana meja, 
ki loči realnost od znanstvene fantastike. V splošnem 
ločimo dve področji robotike: INDUSTRIJSKO in SER-
VISNO robotiko. Industrijski robotski manipulatorji 
se uporabljajo predvsem za varjenje, barvanje, mon-
tažo ali paletizacijo. Najpogosteje jih srečujemo v av-
tomobilski industriji, zadnje čase pa posegajo tudi na 
trg prehranske industrije. Uporabljajo se tudi v člove-
ku nevarnih območjih. Zaradi svoje natančnosti, pro-
gramirljivosti in konsistence delovanja predstavljajo 
enostavno in hitro rešitev marsikaterega tehnološke-
ga problema. Roboti pa se ne uporabljajo zgolj v indu-
striji. Ob tem trenutku večnamenska verzija mobilne-
ga robota potuje proti Marsu, da razišče možne znake 
življenja, kirurgi operirajo pacienta s teleoperacijskim 
sistemom Da Vinci, podvodni roboti raziskujejo mor-
ska dna in ekosisteme tektonskih prelomnic in še bi 
lahko naštevali. Servisni roboti so torej v porastu in 
njihova funkcionalnost se iz dneva v dan izboljšuje.

INDUSTRIJSKA ROBOTIKA

Zgodovina je polna izumov na področju avtomatiza-
cije, vendar se prava zgodba o robotiki začne šele v 
20. Stoletju. Prva iniciativa za izdelavo industrijskega 
robota se je porodila v glavah dveh mladih izumiteljev 
na zabavi v ameriškem mestu Connecticut, leta 1956. 
Eden od gostov na tej zabavi je bil George Devol, ki je 
že takrat imel sloves velikega inovatorja. Drugi za-
nimivi gost pa je bil 31-letni Joseph Engelberger, ki 
je bil zaposlen v ameriškem vesoljskem programu. 
Navdušena nad idejo o izgradnji robotskega mehaniz-
ma sta se skupaj podala na znanstveno-tehnološko 
avanturo, ki je privedla do rojstva podjetja Unimation 
in prvega industrijskega robota. Prvi prototip je bil 
nared 1961. leta in še istega leta postavljen v tovarni 
General Motors v New Jerseyu. Robot ali natančneje 

sferični robotski manipulator je bil velik uspeh, zato 
jih je General Motors naročil še 66, kar je bil prelo-
mni dogodek za mlado podjetje, hkrati pa je pomenil 
pravo revolucijo v avtomobilski industriji. Leta 1967 
je bil prvi Unimate položen na evropska tla in sicer v 
švedskem podjetju Svenska Metallverken, ki je na svo-
jem seznamu naročnikov imela avtomobilsko podjetje 
Volvo. Unimate so uporabljali za dvigovanje in pre-
meščanje vlivancev iz kalupov. Unimate je v sedem-
desetih letih prejšnjega stoletja ojačil tudi proizvodnjo 
slovenskega podjetja Gorenje. Leta 1973 je na svetu 
delovalo okoli 3000 robotskih enot, od katerih je kar 
tretjino izdelal Unimation. 

Slika 1 - Yaskawin 7-osni (desno) in 15-osni (levo) industrijski robot; zaradi večje spretnosti 
robota se zmanjša površina robotske celice in poveča produktivnost

V sedemdesetih se je zanimanje za robotizacijo proi-
zvodnje povečalo, vendar ne kakor so upali proizva-
jalci. V dokaz nam je dejstvo, da podjetje Unimate ni 
prišlo na zeleno vejo do leta 1975. Nekaj let za prvim 
Unimatom se je v Švedskem podjetju Asea skupina 
mladih inovatorjev z Björnom Weichbrodtom na čelu 
odločila za drugačen pristop. V samo 10 mesecih so 

ROBOTIKA – VAM NA 
USLUGO

Avtor:
Blaž Jakopin

Članek iz revije ŽIT

Odkar se je človek ločil od narave in skozi svoje naraščajoče ambicije omogočal napredek znanosti, se pojavljajo 
dogodki, ki prožijo znanstveno-tehnološke revolucije in tako vplivajo na razvoj družbe.  Ena takšnih revolucij je bilo 
rojstvo robotike.
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zgradili prvi prototip antropomorfnega robota (robo-
ta, ki imitira človeško roko) z električnimi aktuatorji. 
IRB 6, kot so ga imenovali, je bil prvič razstavljen leta 
1973 na sejmu v Stockholmu. Danes je velika večina 
industrijskih robotskih manipulatorjev antropomorf-
ne oblike, ki so jo prvi realizirali razvijalci v podje-
tju Asea. Danes lahko naštejemo mnogo več proizva-
jalcev industrijskih robotov, med katerimi izstopajo 
ABB (združeni podjetji Asea in BBC), Yaskawa, Fanuc, 
Kuka, Epson in Stäubli. Po oceni IFR (Mednarodne ro-
botske federacije) je ob koncu leta 2010 delovalo po 
svetu okoli 1,100,000 robotskih enot. Ocena se na-
daljuje v zanimivo napoved, da bo  leto 2011 pome-
nilo močno povečanje novih robotskih aplikacij – kar 
139,300 enot na letni ravni. 

Slika 2 - Hišni sesalni robot Roomba podjetja iRobot je sposoben pametnega in učinkovitega 
sesanja. Prilagaja se različnim površinam in se sam vrne na polnilno postajo.

SERVISNA ROBOTIKA

Področje servisne robotike se je razplamtelo šele v za-
dnjih nekaj desetletjih, zato je enoumno mejo med 
industrijskimi in servisnimi roboti težko postaviti.  
Že od nekdaj nam avtonomne mehanične naprave, 
ki nam samostojno pomagajo pri različnih opravilih, 
burijo domišljijo. Naj bodo posledica romanov, risa-
nih filmov, filmov ali marketinških prijemov, takšna 
misel se zdi atraktivna in zanimiva. Najpogosteje si 
pod takšnim opisom predstavljamo humanoidnega 
(človeku podobnega) robota, sposobnega opravljati 
več različnih opravil, se učiti in komunicirati v dokaj 
dovršeni meri. Prvi prototipi humanoidnega robota se 
pojavijo že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja na 
japonskih univerzah. Japonsko avtomobilsko podjetje 
Honda je razvilo prototip humanoida E0 (Experimen-
tal Model 0) leta 1986. Humanoida sta sestavljali dve 
mehanični nogi, hodil je samo v ravni liniji, čas enega 
koraka pa je trajal kar 5 sekund. Skozi osemdeseta in 
devedeseta je Honda naprej razvijala E model, dokler 
ni zadnji dvonožni prototip E6 bil nadomeščen z bolj 
človeku-podobnim modelom P1 leta 1993. Po poroča-
nju IFR je v letu 2010 bilo prodanih kar 2,2 milijona 
servisnih robotov za domačo uporabo. Mednje sodijo 
različne robotske kosilnice, robotski sesalniki, zabavni 
roboti ali različni hobi-sistemi. Servisni roboti za pro-
fesionalno uporabo so beleženi ločeno. Teh je občutno 
manj (v letu 2010 je bilo prodanih 13,741 enot), saj 

so bolj sofisticirani, namenski in seveda - dražji. Ve-
čina vseh prodanih profesionalnih servisnih robotov 
sodi pod obrambne robote in namenske (področne) 
robote. Močno se razvija področje vojaških brezpilo-
tnih letal, kjer se trend razvoja pomika proti vedno 
večji avtonomiji letal. Primer namenskih robotov so 
molzni roboti, kateri so v strmem porastu. 

Slika 3 - Podvodni robot Millennium podjetja Oceaneering pogosto uporabljajo pri reševanju 
podvodnih zapletov. S pomočjo robotske roke, omogoča zapletene daljinsko vodene opera-
cije do globine 4000 m.

Servisna robotika še nima svojega ISO standarda (leta 
2007 je bila ustanovljena delovna skupina, ki bo po-
dala uradno definicijo), ki bi definiral, katere robotske 
mehanizme uvrščamo v to skupino. Skozi leta se je 
uveljavila sledeča definicija: »Servisni robot je robot, 
ki avtonomno ali polavtonomno izvršuje naloge, ki 
so v pomoč in dobrobit ljudem in njihovim napra-
vam, od katerih so izvzete proizvodne operacije«. Po 
tej definiciji lahko tudi industrijske manipulatorje 
tretiramo kot servisne robote, če ne nastopajo v pro-
cesu izdelave. Servisni roboti so pogosto mobilni in 
sestojijo iz mobilne platforme, na katero so namešče-
ne robotske roke s prijemali. Zaradi kalejdoskopske 
raznolikosti strukturnih oblik in področij aplikacij je 
servisne robote težko enoumno definirati. 

Vidimo, da so servisni roboti v gospodinjstvih zelo 
razširjeni in jih kaj hitro najdemo v modernih domo-
vih. Kje pa lahko danes srečamo profesionalne servi-
sne robote? Poglejmo si nekaj preteklih dogodkov, kjer 
so bili servisni roboti neposredno vpleteni. 

Vsi se spomnimo katastrofalnega naftnega izliva v 
mehiškem zalivu, kjer je podjetju BP (British Petrole-
um) na njihovi globokomorski vrtini začela nenadzo-
rovano odtekati nafta. Iztekajoča nafta je neusmiljeno 
drla na površje, medtem ko so znanstveniki iz vseh 
kontinentov goreče iskali možne rešitve za zamaši-
tev vrtine. Odločili so se za nadzorovano motažo 100 
tonskega zamaška, ki bi ga pritrdili na vrh vrtine. Vse 
to so naredili s podvodnimi roboti (ROVs – Remotly 
Operated Vehicles) na globini 1,500 metrov. Podjetje 
Oceaneering je razvilo in vodilo ROVe, ki so sodelovali 
pri reševanju katastrofe. Uporabljenih je bilo 10 ROV-
jov, daljinsko vodenih preko optičnih vlaken, ki omo-
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gočajo vodenje v realnem času in visoko kakovostnen 
prenos slike. Zanimivo je, da je robotska roka, pri-
trjena na ohišje ROVa, lahko vodena povratnozanč-
no (pozicijsko, sledi premikom upravljalne naprave) 
ali odprtozančno (vsak sklep manipulatorja posebej). 
Operater lahko poljubno preklaplja med obema nači-
noma vodenja. Robotski manipulator ima doseg 166 
cm, nosilnost 454 kg deluje pa lahko pod pritikom 
206 barov. 

Slika 4 - Nasin robotski laboratorij Curiosity bo čez nekaj mesecev pristal na površju Marsa in 
začel z zbiranjem podatkov o rdečem planetu. Jedrski reaktor ga bo poganjal kar 2 zemeljski 
leti.

Uporabnost servisnih robotov v ekstremnih razme-
rah nam dokazuje tudi dejstvo, da vesoljska agenci-
ja NASA že dolgo uporablja mobilne robote za razi-
skovanje vesolja. Avgusta 2012 bo na Marsu pristal 
večnamenski mobilni robot in začel z raziskovanjem 
površja rdečega planeta. Curiosity, kot ga imenuje-
jo, bo pravi mobilni laboratorij. Vseboval bo plinski 
kromatograf, masni spektrometer in laserski spek-
trometer za določanje organskih spojin in razmerij 
različnih izotopov ključnih elementov. Opremljen bo 
tudi z rengentskim spektrometrom, ki bo ugotavljal 
kompozicijo zbranih vzorcev. Poleg vsega naštetega 
bo Curiosity opremljen z robotsko roko, na kateri bo 
pripeta visokoločljivostna kamera, senzor radiacije 
in velik nabor orodij za zbiranje in dostavo vzorcev. 
Mobilni robot bo pridobival električno energijo iz ter-
moelektričnega generatorja, ki bo deloval na principu 
jedrskega razpada plutonija-238. Tak vir energije naj 
bi zadostoval za celo leto raziskovanja na Marsu (687 
dni na Zemlji).

Slika 5 - Packbot, je večnamenski mobilni robot proizvajalca iRobot. Redno ga uporabljajo v 
vojaške namene, predvsem za odstranjevanje nevarnih in eksplozivnih materialov.

Mobilni roboti so v zadnjem letu pomagali tudi pri 
jedrski katastrofi v Fukošimi. Potem, ko je zaradi uni-
čujočega potresa in cunamija odpovedalo hlajenje je-
drskega reaktorja elektrarne in povzročilo eksplozijo 
vodika, se je območje kontaminacije začelo hitro širiti 
in potrebna je bila evakuacija. Mobilni roboti Packbot 
proizvajalca servisnih robotov iRobot so pomaga-
li pri izvajanju meritev sevanja, premeščanju vročih 
in radioaktivnih materialov ter aktivnem nadziranju 
mesta nesreče. Mobilne robote so uporabili za name-
ščanje novih gasilnih cevi, ki naj bi dovajale morsko 
vodo za hlajenje reaktorja. Vsak Packbot je opremljen 
s 3-segmentno roko dosega 1 m, ki jo uporablja za 
premeščanje nevarnih predmetov in ima nosilnost do 
13,7 kg. Brez težav se premika navzgor po stopnicah 
in premaguje neenakomeren teren, dosega pa hitrosti 
do 9,3 km/h. Problemi so se pojavili pri teleoperaciji 
(vodenju na daljavo) robota, saj je močno radioak-
tivno sevanje motilo brezžično povezavo, zato so se 
inženirji odločili za povezavo preko optičnih vlaken. 
Robote so upravljali na razdalji do 500 m.   

Slika 6 - Sistem da Vinci je razvilo podjetje Intuitive Surgical, ki je vodilno na področju robot-
skih minimalno invazivnih posegov. Sestoji iz upravljalne in izvršne enote. 

Teleoperacije pa ne srečamo zgolj pri mobilnih ro-
botih. Velik uspeh v medicini je požel teleoperacijski 
sistem Da Vinci proizvajalca Intuitive Surgical za 
izvajanje minimalno invazivnih operacij na pacien-
tih. Sistem deluje po »master-slave« načelu in sestoji 
iz upravljalne in izvršne enote. Upravljalna enota je 
konzola, preko katere kirurg upravlja operacisjkega 
robota in stoji nekaj metrov stran od operacijske mize. 
Konzola opremi kirurga s 3 dimenzionalnim vidom, 
ki ga omogoča stereoskopska kamera na enem izmed 
orodij izvršnega robota. Vsa orodja so visokotehnolo-
ški produkti imenovani Endowrist, razviti specifično 
za sistem Da Vinci. Endowrist instrumenti na vrhu 
zapestja (skalpeli, škarjice, prijemala, kamere in še 
kup kirurških orodij) imajo 7 prostostnih stopenj in 
omogočajo mnogo več konfiguracij kot človeško za-
pestje. Premiki upravljalne enote, s katero upravlja 
kirurg, se ustrezno skalirajo in filtrirajo (tremor ki-
rurgove roke je odpravljen) v natančne premike En-
dowrist instrumentov na vrhu robota. Sistem ob sti-
ku instrumentov s površino, generira tudi povratno 
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silo v kirurgovih manipulatorjih, za boljšo predstavo 
o dogajanju. Z uporabo robotskega sistema da Vinci 
lahko tradicionalne odprte kirurške posege opravijo 
endoskopsko skozi majhne reze.
Sistem Da Vinci imamo tudi v Splošni bolnišnici Celje, 
kjer ekipa za robotsko kirurgijo redno opravlja kirur-
ške posege.                     

Slika 7 - Eksoskelet HAL5 je večnamenska robotska »obleka«. Njegove aplikacije bodo upo-
rabljene v medicini (kot pomoč pri rehabilitaciji), industriji (za prenašanje težkega tovora) in 
reševalnih akcijah.

Medicina se pogosto opira na tehnologijo in išče vza-
jemne rešitve. Robotske mehanizme srečamo pri reha-
bilitaciji bolnikov, kjer se pogosto uporabljajo haptični 
roboti, ki pri urjenju bolnika nasprotujejo s povra-
tno silo. Zanimiva je tudi bionična roka, nameščena 
na pacienta po amputaciji. Aktivne živčne povezave 
ostanejo tudi po posegu amputacije, le da ne vodijo do 
mišic. Živčne impulze, ki prihajajo iz možganov, za-
znajo senzorji, jih ustrezno ojačijo, radiofrekvenčno 
prenesejo in pretvorijo v signale, ki poganjajo motorje 
v bionični roki. Takšno nevroprotezo je razvilo pod-
jetje Deka, podjetje poimenovano po svojem ustano-
vitelju Deanu Kamenu, ki je bolje znan kot izumitelj 
transportnega sredstva Segway. Svojo bionično roko 
so poimenovali »Luke«, po junaku iz serije filmov Star 
Wars, ki je tudi sam imel prostetično roko. Prvi proto-
tipi roke so bili vodeni preko stikal, ki so bila vgrajena 
v čevlje pacientov. Kasnejše verzije pa so bile vse vo-
dene preko misli. Zaradi boljše odzivnosti, razvijalci 
preizkušajo nove metode z uporabo EEG signalov.      

Slika 8 - Bionična roka »Luke« bo amputirancem ponovno omogočila interakcijo z okoljem.

Na japonski univerzi Tsukuba pa se poslužujejo dru-
gačnega načina združevanja človeka in robota. Z 
razvojem svojega prvega eksoskeleta HAL (Hybrid 
Assessive Limb) so začeli že leta 1989. Danes je nji-
hova peta generacija HAL-5 požela veliko pozornosti 
v svetu zanosti, medicine in industrije. Eksoskelet je 
namenjen ojačanju fizičnih sposobnosti uporabnika, 
še posebej v primeru invalidnosti. HAL-5 zaznava 
majhne biosignale na koži, ki jih povzroči zahteva po 
gibu, ko pripotuje od naših možganov do mišic. HAL-
5 omogoča operaterju, da dviguje predmete, ki 5-krat 
presegajo njegovo nosilno moč, in jih premešča brez 
zunanje pomoči.

Slika 9 - Humanoidni robot Nao je zaradi svoje cenovne dostopnosti priljubljena razvijalna 
platforma za mnoge raziskovalce.

Najatraktivnejša oblika servisnega robota je zagotovo 
humanoidni robot. V splošnem humanoida sestavlja-
jo trup, glava, noge in roke. Lahko si predstavljamo 
kako kompleksni algoritmi so potrebni za nadzor ta-
kšnega robotskega sistema. Poleg kompleksnih rešitev 
gibanja in dinamike robota morajo inženirji in znan-
stveniki poskrbeti tudi za dojemanje in procesiranje 
okolice, ter izzvati ustrezno reakcijo humanoida. 

Eden najsodobnejših humanoidov danes, je robot ASI-
MO avtomobilskega podjetja Honda. Najnovejši mo-
del ASIMO 2011 je visok 130 cm, ima 57 prostostnih 
stopenj, največja hitrost, ki jo robot doseže v teku pa 
je 9 km/h. ASIMO lahko preko kamer, ki so name-
ščene v glavi in drugih senzorjev prepozna: naučene 
predmete in si zapomni nove, različne geste, okolje, v 
katerem se nahaja, premikajoče predmete ter zvoke 
in obraze. Vse to mu omogoča interakcijo z ljudmi. 
Razvijalci si prizadevajo, da bodo humanoidi v pri-
hodnosti sposobni dovršene interakcije z okolico in 
delovali kot avtonomni mehanizmi, ki bodo izboljšali 
kvaliteto našega življenja. 
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Slika 10 - Hondin robot ASIMO je eden najnaprednejših humanoidov, njegovi razvijalci pa 
stremijo k še večji avtonomnosti.

Spletni naslovi

www.ifr.org
International Federation of Robotics

www.abb.com - Asea Brown Boveri

www.motoman.com
Yaskawa Robotics

www.irobot.com
servisni roboti

www.oceaneering.com
ROV – Remotly Operated Vehicles

www.intuitivesurgical.com
da Vinci Surgical System

www.cyberdyne.jp
eksoskelet HAL

www.nasa.gov/msl
Mars Science Laboratory

www.asimo.honda.com
humanoidni robot ASIMO

www.aldebaran-robotics.com
humanoidni robot NAO

Uvajanje robotov 
v Uniorju

Uporaba robotov 
v Hella Saturnus

Predavatelj: mag. Marjan Adamič, univ.dipl.inž.str.,
Razvoj in avtomatizacija procesov v programu Odkovki, Unior

Predavatelj: Marjan Brezarič, dipl.inž.str.,
Direktor proizvodnje Hella Saturnus

Marjan Adamič nas bo popeljal skozi proces uvajanja 
robotov v Uniorju, kdaj, kako pristopijo, kako defi-
nirajo in oblikujejo naloge ter kako definirajo delov-
ni team. Govora bo o izgradnji aplikacij od začetka, 
tehničnih idejnih rešitev, do notranje organizacije, 
razporeditve dela, organiziranosti teama, izvedbe 
aplikacij, kot tudi testiranja in prevzema. V Uniorju 
se srečujejo z raznimi specialnostmi, prijemanjem in 
manipulacijo zelo vročih in tudi težkih izdelkov, ki 
zahtevajo specifične pristope. Njegovo predavanje bo 
podano s pomočjo izvedenih primerov, kot tudi video 
predstavitvami.

Marjan Brezarič prihaja iz tovarne, kjer so skozi leta 
skoraj neopazno, vendar vztrajno povečevali število 
industrijskih robotov na danes preko 100! Značilne 
prijeme zahtevajo raznolike faze proizvodnje, od bri-
zganja plastike do različnih obdelovalnih postopkov 
na izdelkih, ki morajo biti na koncu funkcijsko in vi-
zualno popolni. Dolgoletne izkušnje z vsemi tehnolo-
škimi postopki proizvodnje, z vodenjem proizvodnje, 
z avtomatizacijo tovarne nasploh, kot tudi z robo-
tizacijo so za predavatelja močne reference, ki bodo 
pomagale narediti predavanje zanimivo ter vsebinsko 
bogato.

INDUSTRIJSKI PREDAVANJI
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ROBOT CHALLENGE

Robot Challenge
Vodji tekmovanja:

Matej Sabadin
Leon Kocjančičč

Kaj je Robot Challenge?

V okviru Dnevov industrijske robotike 2012 je kot 
novost organizirano ekipno tekmovanje Robot Chal-
lenge, ki bo spodbudilo kreativnost in tekmovalnost 
študentov iz različnih fakultet in smeri. Tematika tek-
movanja je načrtovanje in simulacija robotskih celic, 
sestavljeno pa je iz uvodnega predavanja in tekmo-
vanja. Na uvodnem predavanju bomo tekmovalcem 
predstavili programski paket RobotStudio in njegove 
osnovne funkcionalnosti, tako da bodo tekmovalci 
pridobili osnovna znanja potrebna za tekmovanje. Po 
zaključku predavanja se začne tekmovanje, zastavili 
bomo naloge, ki jih bodo tekmovalci skušali samo-
stojno rešiti v petih dneh. Rezultate bomo pregledali 
in primerno ocenili, najboljše tri ekipe pa bodo prejele 
nagrade. 

Sodelovanje, naloge in ocenjevanje

V tekmovanju Robot Challenge sodeluje do deset ekip, 
udeleži pa se lahko vsak študent, iz katerekoli fakul-
tete in smeri, saj predznanje ni potrebno. Vse osnove 
bodo tekmovalcem podane na uvodnem predavanju. 
S pridobljenim znanjem iz predavanja bodo tekmo-
valci skušali rešiti naloge, ki bodo zastavljene. Gre za 
tri naloge s stopnjujočo zahtevnostjo, ki jih vsaka eki-
pa poskusi rešiti v celoti. Pravilo pri reševanju pa je, 
da zahtevnejše naloge ni dovoljeno reševati, dokler ni 
rešena enostavnejša naloga. Tekmovalci bodo imeli na 
razpolago pet dni časa za reševanje, nato bodo rešitve 
oddali. Rešitve bomo nato pregledali in ocenili. Oce-
njevali bomo čas cikla, postavitev celice, izbiro robota, 
gladkost premikov, postavitev koordinatnih sistemov 
in strukturo programa.

RobotStudio

Programski paket RobotStudio je eden izmed dobrih 
programov za programiranje, načrtovanje in simula-
cijo robotskih celic. Omogoča programiranje v online 
načinu, kar pomeni, da lahko preko njega programi-
ramo krmilnik robota na katerega se povežemo preko 
povezave Ethernet in programiranje v offline načinu. 

V okviru Robot Challenge se 
bomo posvetili offline načinu, 
kjer sestavljamo virtualno ro-
botsko celico in sestavljen pro-
gram preizkusimo s simulacijo. 
Po zaključenem preizkušanju, 
ko smo z delovanjem celice za-
dovoljni, pa je mogoče program 
enostavno prenesti na krmilnik 
robota.

Najpomembnejša prednost programskih orodij za si-
mulacijo se pokaže v razvojni fazi industrijske aplika-
cije. Na začetku projekta je namreč potrebno izbrati 
primernega robota ter ga umestiti v  robotsko celico. 
Začetna zasnova aplikacije bi bila občutno dražja ter 
dolgotrajnejša brez uporabe simulacijskega paketa. Z 
razvojem aplikacije s simulacijskim orodjem se izo-
gnemo številnim nevšečnostim, ki so posledica nedo-
delanega programa robota. 

Dodatna prednost simulacijskega orodja je ta, da 
omogoča uvajanje delovnega kadra v proces dela še 
preden je robotska aplikacija sploh postavljena. Upo-
raba simulacijskega orodja kot je  RobotStudio prina-
ša prednost tudi pri posodobitvah obstoječih robot-
skih celic v proizvodnji, kjer lahko celice nemoteno 
delajo medtem, ko se posodobljen program piše in 
preizkuša s simulacijo. Ko pa je program pripravljen 
in deluje pravilno, ga je mogoče enostavno prenesti 
na krmilnik.

Prednost paketa RobotStudio

RobotStudio je grajen na tehnologiji VirtualRobot Te-
chnology, ki je natančna replika realnega robotskega 
krmilnika. Tako je simulacija robotskega programa 
v RobotStudiu realna slika procesa, ki bi se odvijal 
na dejanskem robotu. S to tehnologijo pa je mogo-
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KINECT IN 
INDUSTRIJSKI ROBOT

Aplikatorja:
Bojan Sitar 

Janez Šepetavec

če programe prenašati 
na robotski krmilnik 
brez prevajanja, s čimer 
se izognemo števil nim 
na pakam pri postop-
ku prevajanja. Številni 
končni uporabniki oce-
njujejo, da se s simula-
cij skim programom 
pri varčuje do 30 % stro-
škov razvoja aplikaci-
je, čas realizacije pa se 
lahko tudi prepolovi. 
Zaradi uspešne prakse 
so postala simulacijska 
orodja del vsakega ra-
zvoja industrijske apli-
kacije.

Primeri uporabe v in-
dustriji

Številne dobre prakse 
uporabe simulacijskih 
orodij za robotiko so 
opazne tudi v industri-
ji. V švedskem podje-
tju Volvo Construction 
Equipment, ki je eno 
vodilnih na področju 
izdelave gradbene me-
hanizacije, se že vrsto 
let zanašajo na offli-
ne programiranje ter 
s tem med razvojem 
novih aplikacij omogo-
čijo nemoteno proizvo-
dnjo izdelkov mehani-
zacije. RobotStudio so 
uporabljali tudi v F1 
Toyotinem moštvu za 
obločno varjenje. S si-
mulacijskim orodjem 
so vodenje robota uspe-
šno prilagodili v izogib 
nepravilnostim pri var-
jenju. Offline progra-
miranje uspešno prakti-
cirajo tudi v slovenskem 
podjetju Elan Marine. 
Pred uvedbo simula-
cijskih paketov je pro-
gramiranje robotov v 
online načinu potekalo 
dva tedna, s prestopom 
na offline simulacijska 
orodja pa se je čas pro-
gramiranja skrčil na tri 
dni.

Namen te aplikacije je pokazati še druge načine vodenja robota, kot vodenje po v 
naprej sprogramirani krivulju. Zato bomo uporabili Kinect, ki bo zaznal uporabnika 
in njegove gibe. Ta bo potem poslal podatke 6-osnemu Motoman HP20D robotu, ki 
bo s svojim gibanjem sledil gibanju desne roke uporabnika.

Motoman HP20D

Aplikacijo bomo izvajali z ro-
botom Motoman HP20D, ki je 
hitri 6-osni industrijski robot 
z antrpomorfno konfiguraci-
jo. Doseg robota je 1717 mm , 
ponovljivost 0,06 mm in no-
silnost 20 kg.  Je večnamenski 
robot, ki je primeren za različ-
ne aplikacije. Na robotu bo 
tudi pnevmatsko prijemalo, za 
pobiranje izdelkov. Robot upo-
rablja Motomanov krmilnik 
DX100

Kinect

Kinect je naprava z večimi senzorji, ki jo je razvil Microsoft, za igralno konzolo Xbox 
360 in računalnike z operacijskim sistemom Windows. Sestavljajo ga barvna kame-
ra, 3D globinski senzorji in skupek mikrofonov. Ima  tudi pogon za spreminjanje 
naklona, namenjen avtomatskemu centriranju na uporabnika. Z računalnikom je 
povezan preko USB-povezave. Za našo aplikacijo bomo uporabili 3D globinski sen-
zor in dejstvo, da naprava zazna in definira človeka v svojem polju. Kinect podatke 
pošilja s 30Hz.

Opis aplikacije

Cilj aplikacije je čimboljše sledenje robota, roki uporabnika in s pnevmatskim prije-
malom na koncu robota pobrati in prenesti predmete. Naloga je sistematično raz-
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deljena na dva dela. Prvega, kjer s Kinecta odčitamo 
položaj rok in drugega, kjer podatke uporabimo za 
čim boljše vodenje robota. 
Celotna aplikacija je napisana v programskem jeziku 
C++.

Odčitavanje s Kinecta

Za odčitavanje s Kinecta bomo uporabili program, ki 
nam vrača pozicije sklepov zgornjega dela telesa. Za 
nas bosta uporabni pozicija desnega zapestja, s kate-
rim bomo vodili robota in pozicija levega zapestja s 
katerim bomo upravljali on/off pnevmatsko prijema-
lo. Vrednosti za vsak sklep so x,y,z koordinate in so 
podane v milimetrih. Tu moramo biti pozorni tudi na 
to, da Kinect zajema 30 slik na sekundo, kar pomeni, 
da zelo hitrih gibov ne bo zaznal. Program se sproži 
tako da se uporabnik postavi pred Kinect in dvigne 
roke.

Vodenje robota

Podatke bomo nato uporabili za vodenje robota Mo-
toman HP20D. Robota bomo vodili tako, da bo vrh 
robota sledil desni roki uporabnika. Vrednosti x,y,z 
koordinat ki, jih vrne Kinect, bomo najprej morali 
preračunati v koordinatni sistem vrha robota. Nato 
bomo uporabili MotoPLUS, ki je programsko integri-
rano razvojno okolje, ki omogoča, da program napi-
san na osebnem računalniku, teče na glavni CPE (cen-
tralni procesni enoti) robotskega krmilnika. Motoplus 
nam omogoča, da uporabimo že napisane funkcije za 
premik(npr. mpMOVL), prirediti moramo le parame-
tre. Te funkcije in njihova pravilna uporaba so opisa-
ne v uporabniškem priročniku. Pnevmatsko prijemalo 
bomo upravljali z levo roko in sicar tako, da dvignje-
na roka pomeni zaprto prijemalo in spuščena odprto. 
Podatke bomo robotu pošiljali preko Ethernet(TCP) 
povezave. Pri vodenju moramo biti pozorni tudi na 
naslednje stvari:

• Doseg robota in 
s tem povezano 
začeno pozicijo

• Robotu med gi-
banjem, trajek-
torije ni mogoče 
spreminjati

• Omejitve zaradi 
varnosti

S sedežem v Sloveniji je podjetje ISKRA EMECO eno 
izmed vodilnih podjetij na področju merjenja elek-
trične energije. Mednarodna skupina Iskraemeco ima 
poleg matičnega podjetja v Kranju še proizvodna in 
trgovska podjetja širom Evrope in Azije. 

Podjetje pri proizvodnji števcev električne energije že 
sedmo desetletje uspešno združuje izkušnje, inovaci-
je 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 trga. 

Pri razvoju in proizvodnji naših produktov sledimo načelu trajnostnega napredka in stremimo k temu, da skozi 
celoten postopek ostajamo v harmoniji z okoljem. Podjetje ISKRA EMECO je bilo že pred 20 leti eno od vodilnih 
podjetij na področju razvoja elektronskih števcev, ki je izvedlo prvo implementacijo projekta daljinskega odči-
tavanja električnih števcev na Švedskem že leta 2004. Poleg merjenja električne energije lahko v Iskraemecove 
merilne sisteme vključujemo tudi merjenje drugih energentov (plin, toplota) in vode. 

Trenutno se pri razvoju osredotočamo na novo generacijo »pametnih števcev«, ki našim strankam omogočajo 
popolno interoperabilnost. Naš portfolio izdelkov zapolnjujejo različne serije števcev, orodja za komunikacijo in 
sistem za zbiranje ter obdelavo podatkov. Zaradi rešitev, ki vključujejo odprte standarde smo priljubljena izbira 
mnogih elektro distribucij po svetu.
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Namen aplikacije je spoznati udeležence z vodenjem dveh ABB-jevih robotov s pomočjo ročne učne naprave 
FlexPendant. Najprej bomo v ročnem načinu določili točke, po katerih naj se robota gibata med peko palačink, 
nato pa bomo aplikacijo preizkusili še v avtomatskem načinu pri določeni hitrosti.

Opis robotov:
Pri vaji bomo uporabljali robota proizvajalca ABB, in sicer IRB 140 in IRB 1600. Oba robota imata 6-osno an-
tropomorfno konfiguracijo, pri kateri ju odlikuje možnost zavrtitve nazaj. Sta enostavna za integracijo v okolje 
in zato primerna za množico različnih industrijskih aplikacij, kot so varjenje, lakiranje, nanašanje lepila, mon-
taža, pakiranje, manipulacija objektov… Primerna sta tudi za delo v bolj agresivnem okolju.

Model IRB 140 IRB 1600
Število prostostnih stopenj 6 6
Nazivna nosilnost 6 kg 8,5 kg
Doseg 0,810 m 1,45 m
Ponovljivost pozicioniranja 0,03 mm 0,05 mm
Teža 98 kg 250 kg
Poraba 0,4 kW (normalno delovanje) 0,58 kW (max. hitrost)

      
        Slika 1 - Doseg robota IRB 140                           Slika 2 - Doseg robota IRB 1600   

Robota vodimo s skupnim krmilnikom IRC5, na katerega lahko priključimo tudi do 4 robote. Zgrajen je na 
osnovi industrijskega osebnega računalnika, ki za vodenje posameznih osi uporablja PCI regulatorske karte. 
Zasnovan je modularno z ločenim močnostnim in krmilniškim delom.

Ročna učna naprava FlexPendant:
S pomočjo ročne učne naprave lahko upravljamo in programiramo 
robota brez povezave z računalnikom. Omogoča nam prosto gibanje 
okrog robota, zato moramo še posebej paziti na varnost. Temu je na-
menjena omogočitvena tipka, ki prižge motorje le, kadar jo pritisne-
mo do polovice. Če jo spustimo ali pa do konca pritisnemo, se robot 
avtomatično ustavi.

Slika 3 - FlexPendant

PEKA PALAČINK Z DVEMA 
ROBOTOMA

Aplikatorja:
Lea Renar

Domen Rode
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Napravo odlikujeta zaslon, občutljiv na dotik, in kr-
milna palica (joystick) s tremi prostostnimi stopnja-
mi. Robota lahko vodimo glede na položaje sklepov ali 
glede na različne koordinatne sisteme. Izbiramo tudi 
med vodenjem prvega ali drugega robota.

Slika 4 - FlexPendant - osnovni meni

Preden se lotimo aplikacije:
Ob zagonu je potrebno najprej kalibrirati robota v za-
četni legi, saj senzorji v sklepih ne podajajo informacij 
o absolutnih kotih. Nato sledi kalibracija orodja, ki jo 
izvedemo s pomočjo štirih različnih konfiguracij ro-
bota, ki imajo vse skupno točko vrha orodja, in ročno 
določitvijo z-osi. Potem moramo nastaviti uporabni-
ški koordinatni sistem, ki bo v našem primeru nasta-
vljen na pekaču. Definiramo ga z določitvijo treh točk 
vzdolž x in y-osi pekača.

Osnovni ukazi za gibanje:
Za vodenje robota uporabljamo 3 programske ukaze, 
in sicer MoveJ (premakne robota iz začetne točke v 
končno točko po poti, ki je za sklepe manipulatorja 
najbolj ugodna), MoveL (premakne robota iz začetne 
točke v končno po premici, torej tako da se vrh giblje 
linearno) in MoveC (vrh robota se giblje po krožnici 
skozi vmesno točko).
Pri našem programu bomo večinoma uporabljali 
ukaz MoveJ.

Slika 5 - Ukaz MoveJ

Pisanje programa:
Program bomo napisali v več modulih in rutinah, ki 
jih lahko nato v glavnem programu večkrat uporabi-
mo in jim določimo želeno zaporedje. Vsaka rutina je 
sestavljena iz poljubnega števila ukazov. Ukaze pred-
stavljajo zgoraj našteti programski ukazi za gibanje v 
določene točke.

Najprej bomo robot ročno premaknili v želeno točko. 
Vsako točko lahko shranimo pod izbranim imenom, 
da nam je nato v programu vedno na voljo in jo lah-
ko večkrat uporabimo. Pri vsakem ukazu določimo 
hitrost premika, natančnost preleta točke, delovni ko-
ordinatni sistem in orodje.

Eden izmed pogosto uporabljenih ukazov pri tej apli-
kaciji je ukaz Wait, ki omogoča časovne zakasnitve 
med izvajanjem programa.

V aplikaciji bo uporabljen tudi regulator tlaka, ki za-
gotavlja dve različni sili prijemala na robotu IRB 140. 
Krmilimo ga z digitalnim izhodnimi signalom.

Ko je program napisan, ga najprej preverimo v ročnem 
načinu, nato pa module vstavimo v funkcijo Main() in 
program zaženemo še v avtomatskem načinu.

Izvedba aplikacije:
Manjši robot IRB 140 z dvoprstnim prijemalom bo 
imel dodan regulator tlaka, s katerim nadziramo silo, 
ki zapira čeljusti prijemala. Ta robot bo menjaval med 
kozarčkom za nalivanje mase ter embalažo sladkega 
greha, medtem ko bo imel večji robot IRB 1600 fiksno 
pritrjeno lopatko, s katero bo obračal palačinke in jih 
postavljal na krožnike.

Slika 6 - Aplikacija

Zahvaljujeva se Luki Petkovšku iz podjetja ABB za 
pomoč pri izvedbi aplikacije in celotni ekipi ABB za 
motivacijo.
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PREDSTAVITEV ABB

                                      

 
 

Smo vodilni proizvajalec robotov in robotskih rešitev. Nudimo vam standardno opremo: od 
robotov, varilnih celic, in ostale opreme do programske opreme. Po vaših potrebah jo  integri-
ramo 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 dr-

žavah in ima preko 103.000 zaposlenih.
 

Sedež ABB je v Zurichu, v Švici. Trgovanje z ABB delnicami poteka na borzah v Londonu,  Zu-
richu, Stockholmu, Frankfurtu 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  švicar-
sko 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 pod-
jetje ABB Slovenija (ABB d.o.o.) skupino zaposlenih z vizijo, kot je  oskrba kupcev in partnerjev 

z znanjem, rešitvami in sistemi.

www.ABB.si
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PALETIZACIJA - KONČNO 
PAKIRANJE STEKLENIC V 
MLEKARSKI INDUSTRIJI

Aplikatorja:
Jernej Herman

Grega Logar

Med izborom aplikacij za DIR2012 smo se odločili, da pripravimo tudi aplikacijo, ki se uporablja v industriji. 
Veliko podjetij pri zlaganju in paletiziranju svojih proizvodov uporablja robotske aplikacije, saj takšna rešitev 
naredi zlaganje enostavnejše, natančnejše in hitrejše. V celotni zgodovini dogodka še tudi nikoli ni bila prikaza-
na povezava med krmilnikom robota in krmilnikom Siemens. Tako smo se letos povezali z podjetjem Roboteh 
iz Celja, ki je v času dogodka pripravljalo robotsko celico za zlaganje in paletizacijo plastenk mleka za mlekarno 
Planika iz Kobarida. Gre za aplikacijo, kjer polne plastenke, ki se gibljejo po tekočem traku, robot preloži v pa-
ket, polne pakete, pa naloži na paleto. Ker je v realnosti taka robotska celica razmeroma velika, smo za DIR2012 
pripravili pomanjšano verzijo celice v katero smo namesto robota Kuka KR150 vključili robot Kuka KR16.

Slika 1 - Pomanjšanja robotska celica

Opis delovanja

Polne plastenke, ki pridejo na tračni transporter iz 
polnilne linije sprva pregledamo. S pomočjo fotocelice 
preverjamo zaprtost zamaška. Plastenke se nato gi-
bljejo proti odvzemnem mestu. Iz slike je razvidno, da 
je odvzemno mesto sestavljeno iz potisnega cilindra, 
ki plastenke odstrani iz traku in jih postavi na točno 
določeno lego. 

Na drugi strani celice je valjčni transporter, na katere-
ga odložimo prazen paket. Prazen paket se nato giblje 

po transporterju do pomnilnega mesta. Lego paketa pri 
pomnilnem mestu preverjamo s pomočjo dveh fotoce-
lic. Za lažje vstavljanje plastenk v paket, je nad polnil-
nim mestom kovinski obroč (na dveh cilindrih), ki se ob 
prisotnosti paketa spusti in prepreči poškodbe paketa. 

Robot KR16 je klasični 6-osni robotski mehanizem. 
Na robotsko zapestje je pritrjeno razmeroma eno-
stavno robotsko prijemalo. Sestavljajo ga štiri manjša 
pnevmatska prijemala za steklenice. Prijemalo smo 
zelo poenostavili, saj smo bili omejeni z nosilnostjo 
robota, ki znaša 16kg.
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Slika 2 - Tehnični podatki robota Kuka KR16 in prijemala

Robot se trikrat vrne na odvzemno mesto, da pobere 
vse plastenke in jih zloži v paket. Obroč,  ki preprečuje 
poškodbe paketa se dvigne, potisni cilinder, pa pre-
makne paket na drugi valjčni tekoči trak. Ko se paket 
pripelje do konca tekočega traku, nam da znak, da je 
paket pripravljen za odvzem.

Robot se trikrat vrne na odvzemno mesto, da pobere 
vse plastenke in jih zloži v paket. Obroč,  ki preprečuje 
poškodbe paketa se dvigne, potisni cilinder, pa pre-
makne paket na drugi valjčni tekoči trak. Ko se paket 
pripelje do konca tekočega traku, nam da znak, da je 
paket pripravljen za odvzem.

Namen aplikacije

Ker se robot Kuka KR16 prvič pojavlja na dogodku 
DIR, se bodo udeleženci aplikacije sprva spoznali z 

ročno učno napravo robota. Robota bodo premikali v 
različnih koordinatnih sistemih, predstavljen jim bo 
tudi osnovni koncept programiranja take aplikacije.

Poleg programiranja robota bodo udeleženci spoznali 
tudi povezavo robota s Siemensovim krmilnikom. Si-
emensovi krmilniki se v industriji veliko uporabljajo, 
zato si bomo pogledali delovanje industrijskega vo-
dila Profibus. Naučili se bomo, kako se konfigurira 
omrežje Profibus ter izvedli avtomatizacijo stroja. 
Robot komunicira s krmilnikom po mediju, ki je pre-
pletena parica z oklopom. S tem zmanjšamo ožičenje 
industrijske celice na minimum. Tako dosežemo manj 
napak in s tem krajši čas zagona aplikacije. Krmilnik 
nam omogoča diagnostiko senzorjev ter enostavno in 
hitro nadgradnjo sistema v primeru sprememb. 

V našem primeru vhode v krmilnik predstavljajo fo-
tocelice in magnetna stikala na cilindrih, izhode pa 
pnevmatski ventili, ki premikajo cilindre. Ker imamo 
opravka le z digitalnimi vhodi in izhodi, uporabimo 
dve digitalni vhodni kartice in eno digitalno izho-
dno kartico. Analogne kartice za tovrstno aplikacijo 
ne potrebujemo. Prikazano bo tudi osnovno progra-
miranje krmilnika s pomočjo ladder diagrama. Ker v 
danem trenutku lahko na vodilu komunicira samo 
ena naprava, mora v omrežju obstajati master. Ma-
ster naprava zagotavlja, da se ob zagonu določi lo-
gično zaporedje aktivnih naprav in med delovanjem 
skrbi za odstranitev izklopljenih, okvarjenih naprav 
in vklaplja nove naprave. Njegovo delo je tudi, da si 
naprave med seboj podajajo žeton (dovoljenje za ko-
munikacijo).  Zagotoviti mora, da pride žeton na vsa-
ko aktivno napravo v enem časovnem ciklu. Preko 
Profibusa bodo povezani tudi frekvenčniki motorjev 
za pogon transporterjev.

Zahvala gre predvsem g. Jakopiču in g. Vašu iz podje-
tja Roboteh, ki sta odobrila spremembo robotske celice 
mlekarne Planika in pomagala pri izvedbi aplikacije.

ROBOTEH je sistemski partner nemškega proizvajalca robotov KUKA 
ROBOTER GmbH za področje bivše Jugoslavije. Podjetje je specializirano 
za razvoj, projektiranje in proizvodnjo tehnološke opreme na področju 
industrijske avtomatizacije in robotizacije. Robotske celice apliciramo za 

široko uporabo v vseh panogah industrije, kot so: posluževanje in strega strojev, manipulacija in paletizacija 
raznih izdelkov (kartoni, vreče itd), brušenje-poliranje, varjenje MIG/MAG/TIG/pod prahov, lakiranje in barvanje, 
plazma varjenje in rezanje, 3D rezkanje, lepljenje, montiranje, vijačenje, nadzorovanje proizvodnih procesov,…

Paradna disciplina podjetja je avtomatizacija 
in robotizacija delovnih procesov v industriji, 
vendar podjetje deluje tudi v naslednjih se-
gmentih:

  avtomatizacija in robotizacija
  servis (hiter odziv – tehnična pomoč 24 

ur/dan)
  razvojni projekti 
  trgovina (ovijalci palet SIAT, povezovalni 

stroji MJ MAILLIS, RK elementi…)
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3D KOPIRANJE - SKENIRANJE 
Z LASERSKO TRIANGULACIJO,
OBLIKOVANJE, ROBOTSKO 
REZKANJE

Aplikatorja:
Jure Pucelj

Anže Rupnik
Simon Jurjavčič

3D skeniranje

Opis opreme

3D skener je sestavljen iz Ethernet kamere in laserja, 
ki projicira svetlobno ravnino (sheet of light).
Kamera in laser sta razmaknjena za fiksno razda-
ljo, medsebojno pod kotom, pritrjena pa sta na vrh 
4-osnega SCARA robota Denso. V robota je naknadno 
vgrajen enkoder, ki meri premike zadnjih dveh skle-
pov – vertikalni pomik in rotacijo vrha. 

Uporabljen je robot Denso serije HS45552E/GM, z do-
segom 550 mm in nosilnostjo do 5 kg.

(Roboti konfiguracije SCARA se običajno uporabljajo 
za pick and place operacije.) Senzor kamere (BASLER 
acA 1300 – 30gm) sestavlja 1296 x 966 slikovnih ele-
mentov, velikost posameznega elementa je 3,75μm x 
3,75μm. Robota uporabimo za rotacijo skenirne gla-
ve, v enakomerno razmaknjenih točkah na krožnici s 
središčem v centru skeniranega objekta. 
Obdelava zajetih slik poteka v programu FDS Imaging 
Software (FIS), dodatek Visual Basic for Aplications 
(VBA) omogoča programiranje.

Laserska triangulacija 

Pri postopku laserske triangulacije objekt prek kame-
re opazujemo iz določene pozicije, z laserjem pa ga 
osvetlimo iz druge. Parametre triangulacije predsta-
vljajo:
• kot med optično osjo kamere, ter normalo na sve-

tlobno ravnino, ki gre skozi optični center kamere 
- α

• razdalja med koordinatnim sistemom laserja ter 
optičnim centrom - B

• razdalja med optičnim centrom in ravnino laserja 
– b0

• velikost piksla na senzorju

Iz izmerjenih odmikov na senzorju, ob poznavanju 
vseh triangulacijskih parametrov, se da iz podobnosti 
obeh trikotnikov izraziti oddaljenost in višino detekti-
rane točke v koordinatnem sistemu laserja.  Spremem-
ba razdalje od laserja in opazovane točke na predmetu 
se odraža v horizontalnem premiku opazovane točke 
na senzorju kamere oz. zaslonu. Uporabljene enač-
be so nelinearne, saj je za enake spremembe razdalje 
premik na zaslonu različen. To nelinearnost se da po 
potrebi odpraviti, če nagnemo senzor kamere za kot, 
pod katerim sta postavljena kamera in laser.
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Analiza slike v programu 
FDS Imaging Software

Za detekcijo krivulje laserske svetlobe uporabimo 
pravokotno okno (Properties Window - PWindow), 
pozicionirano čez sliko iz kamere. Oknu je potreb-
no določiti način oz. vrsto detekcije, nivo proženja, 
ločljivost, ter pozicijo, orientacijo in velikost. Ustre-
zen klic funkcije v VBA, vrne dva vektorja z inde-
ksi detektiranih točk (X in Y), ter število točk. Med 
skeniranjem k.s. laserja potuje po krožnici, zato je 
potrebno prepoznane točke najprej transformirati v 
mirujoč koordinatni sistem, ki ima središče v vrhu 
robota in osi vzporedne z baznim k.s. Ker ob rotaciji 
skenirne glave kamero v enakomernih intervalih pro-
ži v robota vgrajen enkoder, je za vsako sliko znana 
trenutna orientacija, ter pozicija vrha robota. Tako 
lahko vse točke, zajete iz več pozicij, preračunamo v 
enak k.s. Program iz vsake pozicije zajame svoj oblak 
točk, ki se zapisuje v ASCII – datoteko z končnico .obj. 

Končna obdelava z Meshlab-om

Dobljene oblake točk nato obdelalamo v Mesh lab -u, 
kjer modele poravnamo in združimo, ter točke medse-
bojno povežemo v trikotniško mrežo, ki določa povr-
šino predmeta. 

Zaradi napak v kalibraciji se lahko zgodi, da slike niso 
povsem poravnane, zato to storimo z orodjem Align, 
ki nam odpre novo okno. V tem oknu izberemo oblak 
z največjo površino in ga z ukazom Glue Here Mesh 
pritrdimo za poravnavo. Nato izberemo nov sosednji 
oblak točk in izberemo ukaz Point Based Glueing. Od-
pre se nam novo okno kjer moramo na obeh objektih 
izbrati vsaj štiri skupne točke, glede na katere se bosta 
objekta poravnala. 

Ko končamo s poravnavo uporabimo VCG rekon-
strukcijo da združimo oblake točk in ustvarimo mre-
žo, ki gre v nadaljnjo obdelavo. 

3D rezkanje
Strojna Oprema

Robot Staübli TX60, iz podjetja Domel, ki bo opravljal 
rezkanje, je majhen 6 osni robot z antropomorfno 
konfiguracijo. Odlikuje ga predvsem njegova robu-
stnost saj ima zaprto ohišje, ki je odprono na prašne 
delce in vodni curek. Njegova ponovljivost se giblje 
v rangu 0,02 mm pri obremenitvah do 3,5 kg. Upo-
rablaja krmilnik serije CS8, programira pa se lahko 
preko računalnika ali pa ročne učne naprave. 

Programska oprema

Mastercam je programski paket za računalniško pod-
prto CNC programiranje. Program je sofisticiran in 
enostaven za uporabo, primeren je za podjetja, ki upo-
rabljajo CNC stroje. Poudarek programa je predvsem 
na modulih NC programiranja. Moduli pa nudijo raz-
lične tehnologije obdelave. Skupno vsem modulom pa 
je enostavno, učinkovito, zanesljivo in hitro NC pro-
gramiranje. Robotmaster, ki ga bomo tudi uporabili 
pa je dodaten modul, ki deluje znotraj Mastercama.
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Urejanje 3D modela

Model, ki smo ga prej skenirali izvozimo v obliki STL 
datoteke, to pa zato ker lahko take datoteke odpira-
mo tudi v Mastercam-u. Najprej moramo na samem 
modelu narisati poti po katerih se bo nato gibal vrh 
orodja, ki je pritrjen na robota. Poti so sestavljene in 
različno dolgih daljic in različnih krožnic, ki skupaj 
nato predstavljajo neko zaključeno krivuljo. Pri sami 
izdelavi poti, pa je treba biti pozoren še na mnogo 
parametrov, ki jih moramo nastaviti znotraj samega 
programa. Na spodnji sliki se lepo vidi kako je pot 
vrisana z rdečo barvo.

Nastavitve Robotmaster

Potem, ko so enkrat poti na predmetu načrtane, sledi 
še nastavitev programa Robotmaster. Kot smo že prej 
omenili je Robotmaster modul, ki teče znotraj progra-
ma Mastercam. Omogoča nam učinkovito in enostav-
no programiranje 6 in več osnih robotov. Omogoča 
nam, da lahko posamezen objekt opazujemo že med 
samim nastajanjem.

V tem modulu moramo najprej izbrati robota s kate-
rim bomo opravili nalogo in pa orodje, ki bo pritrjeno 
na vrhu robota. Nato določimo še koordinatna siste-
ma robota in predmeta ter samo povezavo med njima. 
Ko imamo enkrat nastavljene te parametre, pa lahko 
v samem programu preverimo ali je robot zmožen 
opraviti zastavljeno nalogo. Opazujemo lahko delovni 
prostor robota, predmet pa poljubno premikamo ter 
sproti preverjamo izvedljivost naloge.

Preden pa samo nalogo prenesemo na realnega robo-
ta, vse skupaj še enkrat preverimo na simulaciji. 

Simulacija nas ponovno opozori, če pride robot ka-
korkoli v stik z okolico pri prehajanju med posame-
znimi operacijami. Prednost simulacije pa je tudi v 
tem, da nam omogoča optimizacijo procesa (zasuk 
posameznih sklepov).

Rezkanje izdelka

Po opravljenih nastavitvah sledi še rezkanje predme-
ta s pomočjo robota StaubliTX60. Na vrhu robota je 
pritrjen rezkar. Predmet pa bomo rezkali iz umetne 
mase. Sam Robotmaster nam omogoča, da s klikom 
na en gumb prevedemo vse prejšnje nastavitve v kodo 
razumljivo robotu. Samo kodo nato pošljemo na ro-
bota preko Ethernet povezave in ta izvede zastavljeno 
nalogo.

PREDSTAVITEV CAMINCAM

Robotmaster je programska oprema za CAD/CAM 
programiranje robotov. Brez CAD/CAM programira-
nja numerično krmiljenih obdelovalnih strojev si ne 
predstavljamo današnje proizvodnje. Pri robotih, pa 
si ta način programiranja šele utira pot. Robotma-
ster omogoča programiranje robotov na osnovi CAD 
modela tako enostavno, kot sedaj programiramo NC 
stroje. 

Uporaba robotov 
za obdelavo
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Roboti so z razvojem napredovali v 
natančnosti, togosti in se vedno več 
uporabljajo tudi za aplikacije, kot je 
rezkanje. Zaradi zahtev po vitki in fle-
ksibilni proizvodnji, oziroma zaradi 
zmanjševanja stroškov, roboti posto-
poma, kjer je zaradi narave procesa to 
mogoče, nadomeščajo  konvencional-
ne  CNC ob delovalne stroje.

Robotmaster v enotnem okolju po-
vezuje programiranje, simulacijo in 
generiranje kode. Primeren je za pro-
gramiranje robotskih aplikaciji, kot so 
rezkanje, obrezovanje, peskanje, po-
liranje, raziglanje, varjenje, brušenje, 
barvanje. Deluje znotraj Mastercama. 
Pot orodja narejena v Mastercamu je 
osnova za Robotmaster, ki iz 2 do 5 
osne poti orodja naredi optimiziran 
robotski program, ki ne potrebuje do-
datnega off-line programiranja.  Pro-
gramiranje robotov je tako fleksibilno 
in hitro, kot programiranje CNC stro-
jev.

Glavne značilnosti  programske 
opreme Robotmaster:

• Robotmaster podpira programi-
ranje 6 osnih antropomorfnih ro-
botov. Robotu  so lahko dodane 
dodatne  zunanje linearne ali ro-
tacijske osi.

• Kreiranje enostavnih ali zahtevnih 
robotskih trajektorij brez „teach-
in“ točk.

• Grafična optimizacija poti, ki po-
maga pri določanju pozicije in 
orientacije robota ter optimizaciji 
gibanja sklepov robota (izogibanje 
singularnosti, omejitvam v skle-
pih, trkom, ...).

• Analiza delovnega prostora.

• Optimiziranje nagiba orodja pro-
gramerju omogoča fleksibilnost 
pri izogibanju trkom in je v pomoč 
pri optimizaciji gibanja robota.

• Orodja za preverjanje trka robota 
z okoljem, orodjem in/ali  obdelo-
vancem .

• Robotmaster je primeren za robote 
različnih proizvajalcev.
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Poslovna enota PC OZI
V Domelu uspešno razvijamo programe, ki so povezani z osnovno dejavnostjo podjetja. Med njimi  je avtomati-
zacija proizvodnih procesov. Zaradi vse večjih potreb v matičnem podjetju je bila ustanovljena poslovna enota PC 
OZI. V tej poslovni enoti združujemo 
program zastopstev in izdelavo ome-
njene opreme. 
Preko programa zastopstev nudimo 
slovenskemu trgu široko paleto pro-
izvodov, namenjenih avtomatizaciji 
proizvodnih procesov. Gre za prizna-
na nemška podjetja:

 Bosch Rexrothservo pogo-
ni, krmilna in regulacijska 
tehnika 

 Bosch Rexrothproizvodi 
linearne tehnike

 Staüblirobotika

 Phytron koračni motorji, 
krmilniki, končne stopnje

Z avtomatizacijo proizvodnih proce-
sov in z izdelavo opreme v te name-
ne se v Domelu ukvarjamo že več kot 
30 let. Gre predvsem za montažne 
linije ali posamezne naprave, ki se 
uporabljajo v procesu sestave različ-
nih vrst elektromotorjev. V oddelku 
lahko s svojimi izkušnjami in znanjem uspešno kljubujemo najnovejšim zahtevam trga pri uvajanju avtomatiza-
cije krajših proizvodnih procesov, zagotavljanja proizvodnje brez napak, s krajšim pretočnim časom, fl eksibilnimi 
procesi in sledenjem proizvodnji izdelka. 

Pri svojem delu se povezujemo z zunanjimi partnerji kot so: Fakulteta za Strojništvo in Fakulteta za Elektrotehni-
ko v Ljubljani, Institut Jožef Stefan in še nekaterimi drugimi.

Zakaj sodelujemo na DIR

Povezovanje z izobraževalnimi ustanovami je v Domelu že tradicija. Tak način sodelovanja je koristen za obe 
strani. Študentom 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 spopasti z vsakdanjimi problemi 
v proizvodnih procesih.
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SESTAVLJANJE SESTAVLJANKE S 
SUPER HITRIM DELTA ROBOTOM 
IN STROJNIM VIDOM

Aplikator:
Gašper Golob

Strojni vid se v industrijskem okolju pogosto uporablja za prepoznavanje in razvrščanje različnih obdelovan-
cev ter za kontrolo kakovosti izdelkov. Aplikacija je namenjena spoznavanju z nekaterimi osnovnimi koncepti 
zajemanja in prepoznave slike, predstavljeno je tudi, kako lahko s strojnim vidom pridobljene informacije upo-
rabimo v robotski aplikaciji. Samo sestavljanje je izvedeno z delta robotom, kar nam omogoča visoke hitrosti 
premikov, udeleženci pa se tako naučijo tudi osnov „pick and place“ aplikacij.

Opis opreme 

Slika 1 - Fanuc M-1iA

Slika 2 - Delovni prostor robota

Število osi 6
Nosilnost [kg] 0,5
Ponovljivost pozicioniranja [mm] ±0,02
Čas standardnega cikla [s] 0,3
Teža [kg] 17
Tipična poraba [W] 200

Preglednica 1 - Specifikacije robota Fanuc M-1iA

Osnovna oprema za izvedbo apli-
kacije je delta robot M-1iA s kr-
milnikom R-30iA proizvajalca Fa-
nuc. Visoko hitrost gibanja delta 
robotov lahko dosežemo zaradi 
paralelne zgradbe, pri kateri so 
prvi trije segmenti medsebojno 
povezani in se ne morejo gibati 
neodvisno eden od drugega. Pred-
nost takšne zasnove je, da so po-
samezni segmenti izjemno lahki, 
saj ne nosijo teže motorjev, ki se 
nahajajo v bazi robota. 

Robot M-1iA je za naše potrebe 
idealen, saj je že v osnovi name-
njen predvsem za uporabo v „pick 
and place“ aplikacijah in aplika-
cijah robotskega sestavljanja. Ne-
katere tehnične lastnosti so pred-
stavljene v preglednici 1, na sliki 
2 pa je narisano delovno območje 
robota.

Poleg samega robota s krmilni-
kom potrebujemo še kamero, ki je 
v našem primeru fiksirana v bazi 
robota. Na vrh robota je pritrjeno 
vakuumsko prijemalo, ki je na-
menjeno pobiranju koščkov sesta-
vljanke in njihovemu premikanju.

Za Fanuc je značilno, da je stroj-
ni vid integriran v sam robotski 
krmilnik. Med izvajanjem aplika-
cije torej poteka obdelava slike na 
krmilniku, kar pomeni, da potre-
bujemo povezavo z osebnim raču-
nalnikom zgolj v procesu pripra-
ve aplikacije, oziroma v postopku 
učenja robota. Učenje robota pote-
ka z uporabo ročne učne naprave 
iPendant.

Izvedba aplikacije

Končni cilj aplikacije je, da robot 
samostojno sestavi sestavljanko z 
logotipom DIR 2012, ki je prika-
zana na sliki 3. Zaradi omejenega 
vidnega kota kamere in razmero-
ma majhnega delovnega prostora, 
so posamezni kosi ob začetku se-
stavljanja zloženi na kup, robot pa 
vsak kos posebej prepozna in ga 
postavi na ustrezno mesto. Sesta-
vljanka je sestavljena iz kvadra-
tnih kosov, saj nam to omogoča, 
da jo sestavimo pri višjih hitrostih 
gibanja robota.

Sama aplikacija je sestavljena iz 
dveh delov. V prvem delu z upo-
rabo osebnega računalnika s pro-
gramsko opremo iRVision pripra-
vimo strojni vid, tako da prepozna 
posamezne kose sestavljanke. 
Drugi del predstavlja „pick and 
place“ aplikacija, s katero kose 
razporedimo na vnaprej določene 
pozicije v delovnem prostoru. V 
nadaljevanju so napisani koraki, 
ki jim sledimo pri izvedbi aplika-
cije.

1. Kalibracija kamere

V kolikor želimo uporabiti robot-
ski vid, moramo najprej izvesti 
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kalibracijo kamere. Na ta način robotskemu krmilni-
ku podamo korelacijo med položajem kamere in upo-
rabljenim uporabniškim koordinatnim sistemom, ki 
jo nujno potrebujemo, če želimo na podlagi posnete 
slike prilagajati gibanje robota. Kalibracijo izvedemo v 
programskem okolju iRVision, uporabiti pa moramo 
tudi ročno učno napravo, s katero robotu definiramo 
uporabniški koordinatni sistem. 

2. Učenje posameznih kosov sestavljanke

Ves postopek prepoznavanja različnih kosov sesta-
vljanke izvedemo znotraj enega 2D procesa strojnega 
vida (2D Single-view Vision Process). Za vsak kos se-
stavljanke ustvarimo novo orodje za  iskanje geome-
trijskih vzorcev (GPM Locator Tool), ki na podlagi za-
jete slike samodejno prepozna  značilne linije in tako 
omogoči prepoznavanje posameznih kosov. Algorit-
mi, ki to omogočajo, so osnova strojnega vida. Dolo-
čeni kosi sestavljanke so si med seboj dokaj podobni, 
zato moramo nastaviti dodatna pravila za prepozna-
vo posameznih kosov tako, da ne pride do napačne 
prepoznave. Na koncu določimo še referenčno pozici-
jo, kjer naj bi se v idealnem primeru nahajali vsi kosi 
sestavljanke.

3. Pisanje robotskega programa

Ko so vsi različni kosi sestavljanke vneseni v sistem, 
začnemo pisati robotski program. Osebnega raču-

nalnika ne potrebujemo več, saj program pišemo z 
upo rabo ročne učne naprave. Samo pisanje progra-
ma poteka tako, da robota v ročnem načinu vode-
nja pripeljemo do značilnih točk in ga te točke nau-
čimo, nato pa dodamo primerne ukaze za premike. 
V običajni „pick and place“ aplikaciji bi to zadošča-
lo, v našem primeru pa program napišemo tako, da 
je gibanje robota  pri pobiranju kosa sestavljanke s 
kupa prilagojeno razliki med referenčnim položajem 
in dejanskim položajem vsakega kosa, ki ga dobimo 
z uporabo kamere. V ta namen uporabimo različne 
funkcije robotskega vida, ki so v našem primeru del 
osnovnega nabora ukazov robotskega krmilnika, kar 
pri večini krmilnikov ni običajno. Poleg tega moramo 
zaporedje premikov prilagoditi temu, v kakšnem vr-
stnem redu so razporejeni kosi sestavljanke.

4. Zagon aplikacije

Ko je program napisan, ga najprej zaženemo v ko-
račnem načinu, da lahko po potrebi odpravimo mo-
rebitne napake v programu ali nekoliko popravimo 
pozicijo kakšne točke. Na koncu sledi še zagon pro-
grama pri najvišji hitrosti in s tem izpolnitev zasta-
vljenih ciljev.

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 za-
nesljivosti; uporabnik lahko vedno računa, da mu je robot na raz-
polago 99,99% delovnega časa, roboti pa zmorejo obremenitve 
od 2 do 1200 kg.

V kateremkoli poslu ste, FANUC Robotics vam lahko pomaga izpol-
niti vaše proizvodne izzive. Ne glede ali potrebujete enega robo-
ta ali pa avtomatizacijo celotnega proizvodnega procesa , vselej 
bomo uporabili vso svoje znanje, izkušnje in zanesljivo tehnolo-
gijo, 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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NAMIZNI HOKEJ - DVA 
ROBOTA IGRATA HOKEJ

Aplikatorja:
Jure Novak

Aplikacija namiznega hokeja na zanimiv način pri-
kazuje in pojasnjuje aspekte admitančnega vodenja 
robotskih mehanizmov in regulacijo pozicije z imple-
mentiranim robotskim vidom, kjer dva robota eden 
proti drugemu na podlagi umetne inteligence igrata 
hokej.

SISTEM

Sistem namiznega robotskega hokeja sestavlja več 
komponent. Robota Motoman MH5 sta glavni kom-
ponenti, med njima je prozorno igrišče iz pleksi ste-
kla, pod igriščem pa kamera, ki zajema sliko igrišča 
in pozicijo žogice na igrišču. Za krmiljenje robotov 
skrbi krmilnik DX100 na katerem teče xPC Target, ki 
preko UDP povezave komunicira z računalnikom, na 
katerem je programsko okolje Matlab.

Robot MOTOMAN MH5

ROBOTA

Robot MH5 je hiter šest osni robot s šestimi prosto-
stnimi stopnjami kompaktne oblike, ki je idealen za 
opravila kot so pakiranje, montaža, manipulacija z 
objekti, nanašanje premazov itd. Spada v kategori-
jo manjših industrijskih robotov z maksimalnim do-

segom 706 mm, nosilnostjo  5 kg ter ponovljivostjo 
±0.02 mm.

Za krmiljenje robotov je zadolžen zmogljiv Motoma-
nov krmilnik DX100, ki je sposoben sočasno krmiliti 
do osem robotov, poleg vhodno/izhodnih naprav. Ima 
vgrajeno zaznavanje trkov, velika procesna moč kr-
milnika pa omogoča gladko interpolacijo ter manjše 
vzorčne čase.

KAMERA IN ZAJEM SLIKE

Za zajem slike celotnega igrišča skrbi barvna web ka-
mera Logitech C270 HD s 3 milijoni slikovnih točk, ki 
zajema sliko s frekvenco 30 sličic na sekundo (30 Hz).
Žogica, katere pozicijo lahko dobimo s pomočjo ka-
mere je namensko obarvana rdeče, saj lahko tako s 
pomočjo Matlabovih funkcij izoliramo rdeče območje 
na sliki, ki ga predstavlja žogica. Izračunamo center 
rdečega območja in preračunamo piksle v metre ter 
tako dobimo pozicijo žogice na igrišču. Zaradi hitrej-
šega računanja je ločljivost kamere nastavljena na 
640x480 px, saj je bi pri višji ločljivosti lahko priha-
jalo do težav zaradi prepočasnega obdelovanja slike.

Kamera Logitech C270

ROBOTSKI VID
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DAX electronic systems d.o.o. je podjetje, 

ustanovljeno leta 1991. Od tedaj dalje razvija-

mo in proizvajamo 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 polprevo-

dniki, belo tehniko, električnimi motorji, varo-

valkami, proizvodnjo stikal in mnogimi drugimi 

projekti, ki smo jih opravili v preteklih letih. Pod-

jetje ima potencial, znanje in izkušnje da izpolni 

vse zahteve naših kupcev. 

DAX nudi celovite rešitve in izvedbo najbolj zah-

tevnih projektov, ki združujejo znanje mehani-

ke, elektrotehnike, elektronike in računalništva. 

Naša proizvodna hala nudi možnosti sestavlja-

nja in proizvodnje mehaničnih in električnih 

delov ter zmožnosti maloserijske proizvodnje 

PCB-jev (tiskanih vezij). 

DAX je uradni distibuter EPSON industrijskih ro-

botov in magnetizacijske opreme Laboratorio 

Elettrofi sico Milano za območje Republike Slo-

venije.

www.DAX.si

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

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

Mobile: (+386)-041-706-750

PROGRAMSKO OKOLJE

Za usklajeno delovanje celotnega sistema skrbi pro-
gramsko okolje Matlab/Simulink, na krmilniku robo-
tov pa teče xPC Target, ki omogoča vodenje v realnem 
času, komunikacija med Matlabom in xPC Targetom 
poteka preko udp povezave, uporabnik pa vodi ozi-
roma upravlja robota preko Matlabovega grafičnega 
vmesnika GUI. 

UMETNA INTELIGENCA

Srce sistema je umetna inteligenca, ki sprejema pozi-
cije vrha obeh robotov in žogice. Pozicijo žogice dobi-
mo z zajemom slike igrišča, pozicija vrha obeh robo-
tov, pa se izračuna preko direktne kinematike. 

S pomočjo algoritma, ki je kar zaporedje odločitvenih 
if…else stavkov računamo silo na vrh robota. Glede 
na različne pozicije žogice se tudi umetna inteligenca 
različno odzove. Če je žogica na primer v enem izmed 
kotov, potem se ji vrh robota približa na drugačen 
način, kot če se žogica na primer giblje ob stranski 
ogradi. 

VODENJE

Kot že omenjeno robota vodimo preko grafičnega 
vmesnika GUI. Tukaj lahko izbiramo različne možno-
sti za vodenje. Robota lahko vodimo po sklepih, kjer 
vpišemo želene vrednosti kotov v posameznih sklepih. 
Za vodenje lahko uporabimo 3D prostorsko miško ali 
pa s pomočjo teleoperacije in haptičnega vmesnika 
Omega. Za našo aplikacijo pa je najbolj primerno ad-
mitančno vodenje oz. vodenje po sili, saj se v umetni 
inteligenci računa sila na vrh robota.

VAJA

Pri vaji se bomo seznanili s sistemom namiznega ho-
keja in posameznimi komponentami, pogledali bomo 
tudi zgradbo algoritma robotskega vida, nato pa se 
bomo posvetili umetni inteligenci in poizkušali spro-
gramirati robota, da bo avtonomno rešil žogico iz 
kota.
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Mitsubishi PA-10

Za metanje žoge proti košu bomo uporabili robota 
Mitsubishi PA-10. Kljub temu, da ima robot 7 pro-
stostnih stopenj, smo za gib meta žoge namenili prve 
tri prostostne stopnje, ki so tudi največje in imajo 
največji vpliv na let žoge. Preostale stopnje prostosti 
na robotu so toge in jih pozicioniramo tako, da naše 
prijemalo natančno drži žogo. Za metanje bi lahko 
uporabili praktično katerikoli robotski mehanizem s 
6 prostostnimi stopnjami, saj programiranje v celoti 
poteka v Matlabu in Simulinku.

Kamera

V našem primeru bomo uporabili 120 Hz barvno ka-
mero, ki ji bomo programsko nastavili prag zaznave 
različnih barv. Zaradi uporabe kamere potrebujemo 
enobarvno, monotono ozadje, ki nam bo omogoči-
lo enostavno zaznavo žoge. Prav tako moramo za-
gotoviti konstantno osvetlitev in na sploh pripraviti 
idealne pogoje za enostavno ekstrakcijo žoge iz slike. 
Kamero bomo namestili tako, da bo spodnji rob po-
ravnan z višino koša, saj bomo gledali končne točke 
trajektorij leta žoge. 

Generacija trajektorij

Celoten program temelji na učenju robota katere traj-
ektorije so pravilne in katere ne. Program bomo za-
snovali tako, da bomo lahko robota naučili zadeti tar-
čo znotraj naučenega intervala. To pomeni, da če koš 
postavimo v naučeni interval lahko z generiranjem 
trajektorij v nekem optimalnem času najdemo tisto 
trajektorijo, ki ima končno točko v košu. Za robota 
smo pripravili tudi simulator, v katerem bomo dolo-
čili parametre vodenja (ojačanja), začetne in končne 
kote v prvih treh sklepih za določene trajektorije in 
čase giba. Zaradi hitrejšega izračunavanja trajektorij 
smo se odločili za predstavitev trajektorij meta z DMP, 

ki temeljijo na diferencialnih enačbah drugega reda, s 
katerimi zakodiramo lastnosti želenega gibanja. Traj-
ektorija meta je odvisna od pozicije ter od hitrosti, ko 
žoga zapusti svoje ležišče. [1] Zaradi izogiba realne-
ga modeliranja prijema in izpusta smo za generiranje 
trajektorije v simulatorju uporabili tudi čas izpusta 
žoge, česar pri realnem robotu ne potrebujemo. Ker 
pri integriranju trajektorij predstavljenih z DMP stan-
dardna Eulerjeva metoda ustvari preveliko napako, 
smo za izračunavanje naših trajektorij rajši uporabili 
Adams-Bashforth-Moultonovo numerično metodo. 
Tako lahko žogo mečemo z večjo natančnostjo in po-
novljivostjo, saj zmanjšamo napake pri integriranju.

Funkcije za eliminacijo napake pri učenju 

V Matlabu smo napisali program za učenje metanja 
žoge po določeni trajektoriji, kjer z različnimi mate-
matičnimi funkcijami poizkusimo zmanjšati napake 
v končnih točkah trajektorije. Te končne točke upo-
rabimo za izračun napake, ki je enostavno razdalja 
med končno točko in košem. Tako bomo lahko v si-
mulatorju preizkušali različne matematične funkcije 
za izboljševanje natančnosti meta, oziroma za čim 
hitrejše približevanje želeni trajektoriji, oziroma da 
bomo žogo s čim manj meti spravili v koš.  Na slikah 
1, 2 in 3 so predstavljene nekatere funkcije za določa-
nje naslednje razdalje do tarče z odštevanjem utežene 
vrednosti napake. 

Kot lahko vidimo nobena izmed funkcij ne zagotavlja 
popolne eliminacije napake, kar pa seveda ne pome-
ni, da takšna funkcija ne obstaja. Primerno funkcijo 
lahko določimo na več načinov, končne rezultate pa 
preverimo v simulaciji. Tako se lahko teoretično po-
polnoma primerna funkcija, kjer napako enostavno 
odštejemo od  razdalje do tarče, izkaže za manj upo-
rabno, kot funkcija z odštevanjem primerno utežene 
napake ali odštevanje napake s kakšno drugo ma-
tematično funkcijo. Kljub temu, da ima koš določen 

MET ŽOGICE Z 
ROBOTOM V KOŠ

Aplikator:
Črt Lukančič Mori

Namen vaje je naučiti robota metati žogo na koš z generiranjem trajektorij. Trajektorije generiramo s pomočjo 
začetnih in končnih pozicij sklepov robota, ter časom trajanja trajektorije leta. Trajektorijo predstavljamo z 
DMPji (dynamic movement primitives).Vsi podani parametri začetnih in končnih kotov v sklepih robota, ter 
čas trajanja trajektorije posledično določajo dolžino meta, ki jo lahko merimo v simulaciji, ali pa s kamero na 
realnem košu. Aplikacija poteka v dveh sklopih. V prvem sklopu bomo nastavili začetne parametre gibov ro-
bota za generiranje nekih začetnih trajektorij, ki jih bomo preizkušali v simulaciji. Nato bomo poizkusili dolo-
čiti optimalno odštevanje napake, da bomo čim hitreje zadeli koš in ga potem tudi vedno zadeli. V tem delu se 
bomo tudi odločili kakšno napako še lahko toleriramo, da bo žoga še padla v koš. V drugem sklopu pa bomo 
programe in enačbe iz simulacije prestavili na robota v realnem okolju, kjer se bomo srečali z dodatnimi proble-
mi zaznavanja žoge na kameri, detekcijo zadetka oziroma razdaljo napake, ter dodatne nastavitve parametrov 
zaradi ponovljivosti.
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premer si seveda želimo, da bi bila napaka čim manjša 
in znotraj določenega intervala, saj bo le to pomenilo 
zanesljive zadetke. 

Slika 1 - Raztros napake pri enačba odštevanja napake z utežjo 0.9. Razberemo lahko enako-
merno statično napako okoli +/- 10 cm.

Slika 2 - Raztros napake pri enačba odštevanja napake z utežjo 0.4. Razberemo lahko enako-
merno statično napako okoli +/- 5cm

Slika 3 - Raztros vrednosti pri enačbi odštevanja napake brez uteži

Ko bomo na simulatorju dobili zadostno število po-
datkov, bomo isti program prestavili na robota Mit-
subishi PA-10.

Metanje žoge z robotom Mitsubishi PA-10

Ob prestavitvi programa na robota, pa se bomo sre-
čali z dodatnimi problemi, ki jih v simulatorju nismo 
imeli. Prvi in tudi najbolj kompleksen problem je pro-
blematika zaznavanja žoge na kameri. To bomo rešili 
z raznimi filtri. Tako za začetek uporabimo enostaven 
pragovni filter, ki mu parametre določamo z nasiče-
nostjo različnih barv (HSV). Te parametre bomo pri 
aplikaciji tudi nastavljali, nato pa nam bo že v na-
prej pripravljen program, s funkcijami iz knjižnice 
OpenCV, podal podatek kje na sliki je žoga. Te podatke 
bomo nato obdelovali v Matlabu. 

Iz podatkov bomo morali izluščiti končno točko traj-
ektorije in razdaljo do koša. Tukaj se bodo kot največji 
problem pojavile točke skorajšnjega zadetka, ko bo 
žoga zadela rob koša in odskočila. Tako bo točka za-
detka najnižja zaznana točka krivulje in ne končna 
točka žoge na sliki. Zato bomo morali napisati funk-
cijo, ki bo iskala za naš problem primerne podatke in 
jih primerno razporedila v naše parametre. Ko bomo 
imeli vse podatke, bomo lahko uporabili funkcije iz si-
mulacije, kljub temu pa bomo najbrž morali ponovno 
nastaviti začetne parametre. 

Zaključek

Aplikacija predstavlja različne problematike od 
zmanjševanja napake pri učenju, do generiranja traj-
ektorij znotraj učnega intervala in iskanja najbolj-
še, ter zaznavanja žoge v realnem prostoru in novih 
problemov, ki jih odpirajo omejitve oziroma ovire v 
realnem okolju. S celotno problematiko so se ukvar-
jali na Inštitutu Jožef Stefan, kjer so tudi rešili večino 
problemov, ki se pojavljajo v tej aplikaciji. Za pomoč 
pri delu se še posebej zahvaljujem dr. Bojan Nemec in 
Rok Vuga.
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2D VODENJE ŽOGE NA 
PARALELNEM ROBOTU

Aplikator:
Jaka Albreht

Paralelni mehanizmi

Z nazivom paralelni mehanizem 
označujemo kinematično zgradbo, 
pri kateri 2 toga segmenta paralel-
no povezuje več kinematičnih ve-
rig. Eden od segmentov predstavlja 
podlago in mu rečemo tudi baza 
paralelnega mehanizma. Drugi 
segment se giblje in mu pravimo 
ploščad ali platforma. Kinematič-
nim verigam, ki povezujejo plo-
ščad s podlago pa pravimo noge. 

Najbolj splošna kinematična 
struktura paralelnega mehaniz-
ma je Stewart-Goughova ploščad, 
ki ima 6 stopenj prostosti. Ploščad 
pomaknemo v želeno lego s spre-
minjanjem dolžin nog oz. prek 
translacijskih sklepov, ki jih vo-
dimo z motorji. Vsaka noga ima 
3 sklepe od katerih sta 2 pasivna. 
Univerzalni sklep(U) ima dve pro-
stostni stopnji, translacijski(T) eno 
ter sferični(S) tri prostostne sto-
pnje. Pravimo, da gre za Stewart-
Goughovo ploščad tipa 6-UTS.

                                              

Slika 1 

Slika 2

V primerjavi s serijskimi mehaniz-
mi imajo paralelni mehanizmi ne-
katere prednosti. V splošnem velja 
naslednje:

Ploščad in podlago povezuje več 
kinematičnih verig zato je nosil-
nost ploščadi večja kot pri serij-
skem mehanizmu, ki ima le eno 
kinematično verigo. Pri nekaterih 
tipih nog je togost mnogo večja od 
sorodnega serijskega mehanizma. 
Prav tako pa lahko dosegamo ve-
čjo natančnost pri pozicioniranju. 

Gibljivi deli mehanizma vključu-
jejo manjši del mase in vztrajno-
sti mehanizma zato lahko ploščad 
dosega velike hitrosti in pospeške. 
Konstrukcija takega mehanizma je 

enostavna in poceni saj pri gradnji 
uporabljamo standardne strojne 
elemente. Med omejitve paralelnih 
mehanizmov štejemo majhen de-
lovni prostor, zapleteno kinema-
tiko ter neobvladljive kinematične 
singularnosti.
 

Opis robota

Maksimalna nosilnost: 360 kg
Maksimalna hitrost: 0.5 m/s
Maksimalni pospešek: 6 m/s²
Ponovljivost: +/- 0.02 mm
Delovni prostor: 

• največja efektivna horizontal-
na translacija od začetne lege: 
+/-0.15 m

• največja vertikalna translacija 
od začetne lege: +/-0.1 m

• največja rotacija po posame-
zni koordinati iz začetne lege: 
+/- 20°

Premer ploščadi: 0.6 m

Opis aplikacije

Načrtovanje sistema bo potekalo v 
okolju Matlab Simulink. Prvi del 
naloge bo zajemal prepoznavanje 
žoge preko kamere ter določitev 
koordinat(x,y) žoge. Izdelali bomo 
preprost filter katerega izhod bo 
predstavljala črno-bela binarna 
slika. Nato bomo uporabili funk-
cijo, ki nam vrne trenutno pozicijo 
žoge na ploščadi.

Na aplikaciji bomo najprej spoznali značilnosti paralelnih mehanizmov in se seznanili z osnovnimi koncepti 
regulacije. Naučili se bomo kako preko kamere zaznati žogo ter določili ustrezen regulator, ki bo zagotavljal 
želen položaj žoge na ploščadi.

               

   

     Slika 3               Slika 4

Pozicija žoge (x,y)
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Ko enkrat dobivamo trenutno pozicijo žoge je potrebno izvesti regulacijo. Primerjamo želeno pozicijo žoge s 
trenutno pozicijo in razliko oz. pogrešek peljemo v regulator. Želeno pozicijo žoge nam bo predstavljalo sredi-
šče ploščadi ter krožnica. Izhod iz regulatorja nam bo določal rotacijo ploščadi. Uporabili bomo PD regulator, 
ki se izkaže za najbolj zadovoljivega. P člen nam bo določal velikost rotacije ploščadi, D člen pa hitrost rotacije. 
Nastavili bomo parametra regulatorja, pri katerih bo sistem najbolje deloval. Uporabili bomo le rotaciji okrog 
x in y osi, čeprav ima platforma 6 stopenj prostosti(3 rotacije in 3 translacije). Da bi izregulirali pogrešek v x 
smeri je potrebno rotirati ploščad okrog y osi ter obratno pogrešek v y smeri izreguliramo z rotacijo okrog x osi.

Shema regulacijskega sistema

Elektrina je mlado visokotehnološko podjetje, ki se ukvarja z razvojem 
elektronike in programske opreme za vgrajene (Embedded) sisteme za 
različna področja uporabe. Inovativni produkti in rešitve, zasnovani v 
Elektrini praktično po celem svetu, upravljajo, krmilijo in nadzorujejo 
industrijske procese, plovila, igralniške avtomate, fi tnes naprave, inteli-
gentne stavbe, ipd.

Podjetje posluje na lokaciji v industrijski coni v Mengšu. Razvojni team 
sestavljajo inženirji tehničnih in naravoslovnih ved. Dolgoletne izkušnje in znanje si podajajo roke 
z mladostno energijo in svežimi idejami. Sodobno opremljena delovna mesta in lastni laboratorij, 
namenjen razvoju in preskušanju prototipov elektronskih vezij, omogočajo hiter razvoj tudi najkom-
pleksnejših rešitev na področju elektronike in programske opreme. Elektrina ponuja celostne rešitve 
od analize problema in izdelave idejnega osnutka, preko razvoja in certifi ciranja pri pooblaščenih 
laboratorijih do produktizacije rešitve.

Ker delujemo na področju, kjer se novosti pojavljajo tako rekoč vsakodnevno, namenjamo posebno 
pozornost stalnemu izpopolnjevanju in osvajanju novih znanj. Praktično vsi zaposleni so vključeni v 
različne oblike izobraževanja. Z namenom pridobivanja novih znanj in preskušanja novih tehnologij 
izvajamo različne raziskovalno – razvojne projekte, kjer sodelujemo s strokovnjaki iz partnerskih 
podjetij in akademskega okolja. Zaposleni v našem podjetju so soavtorji raznih izumov in patentov.

Z željo, da bi našim strankam lahko ponudili najboljše in najsodobnejše rešitve, gojimo partnerstva 
s ponudniki najsodobnejših tehnologij. Še posebej pomembno je sodelovanje z vodilnim svetovnim 
proizvajalcem mikrokrmilnikov - Microchip, kjer smo dosegli status Microchip Design House.

www.elektrina.si
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Opis humanoidnega robota

Humanoidni robot NAO je robot s 25-imi prostostni-
mi stopnjami. V višino meri 58 cm in tehta 4,3 kg. 
Robot ima vgrajen 500 MHz AMD procesor z 256 MB 
RAM-a in 2 GB spomina. Na procesorju teče Embe-
ded Linux distribucija, ki omogoča robotu avtonomno 
delovanje, z računalnikom pa se lahko poveže preko 
vgrajenega WiFi in Ethernet modula. Robota je mo-
goče, 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. 

Slika1 – Humanoidni robot NAO

Če naštejemo nekatere izmed njih:

  2 zvočnika
  4 mikrofone
  2 CMOS kameri (640x480)
  žiroskop in pospeškometer
  2 »bumper« senzorja 
  sonar
  IR sprejemnik
  taktilni senzorji na glavi
  RGB diode

Vsi ti vgrajeni senzorju omogočaju robotu dovršeno 
interakcijo z okoljem. Robot je sposoben poslušanja in 
razpoznave govora, hkrati pa je sposoben tudi govo-
riti. S pomočjo obeh vgrajenih kamer lahko prepozna-
va objekte in jim sledi, prepozna pa lahko tudi nauče-
ne obraze. Na glavi ima vgrajene tri taktilne 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

Programski vmesnik Coregraphe

Coregraphe je programski vmesnik, katerega bomo 
uporabljali za vodenje humanoidnega robota. Core-
graphe je zelo prijazen do uporabnika in enostaven 
za uporabo. 

Vmesnik ima že vgrajene nekatere module (1), ki so 
predstavljeni kot bloki z vhodnimi in izhodnimi pri-
ključki. Nekateri izmed teh blokov imajo možnost na-
stavljanja parametrov, ki vplivajo na njihovo delovanje. 

NAO - HUMANOIDNI 
ROBOT V AKCIJI

Aplikator:
Blaž Jakopin

Leon Kocjančič

Spoznali bomo osnovne principe delovanja in upravljanja humanoidnega robota. Humanoidni robot NAO nam 
služi kot razvijalna platforma, katerega uporabljajo mnoge izobraževalne ustanove zaradi svoje cenovne ugo-
dnosti in dostopnosti na trgu. Robot je opremljen z mnogimi vgrajenimi senzorji in ga upravljamo s pomočjo 
uporabniku prijaznega programskega okolja Choregraphe. Za začetek bomo v programskm okolju sestavili 
enostaven program, da se spoznamo z vgrajenimi gradniki, nato pa bomo razširili razmišljanje in sestavili na-
prednejše aplikacije.



41Zbornik DIR2012 & AVTOMATIKA 109/2012

APLIKACIJA: HUMANOIDNI ROBOT NAO

Slika 2 – Programski vmesnik Coregraphe

Posamezne bloke postavljamo in povezujemo skupaj 
v osrednjem delu programa (2), kjer se izvajajo iz leve 
proti desni. Pod osrednjim delom, je možno prikazati 
»Debug Window« (4), kjer lahko spremljamo doga-
janje in napake v našem programu. Na desni strani 
najdemo 3D model humanoidnega robota, na kate-
rem lahko preko simulacije preverimo delovanje in se 
tako izognemo morebitnim poškodbam na realnem 
robotu. 

Slika3 – Orodna vrstica

V orodni vrstici najdemo vse pomembne bljižnice. 
Prve tri nam služijo z odpiranje in shranjevanje pro-
jektov, dalje pa lahko najdemo pomemben gum za 
povezovanje z robotom in nalaganje programa. Ko 
končamo z zlaganjem blokov ga enostavno požene-
mo z zelenim gumbom »play«. Na skrajni desni strani 
najdemo pomembno funkcijo sproščanja in otrditve 
sklepov robota, katero bomo večkrat uporabili. Rdeča 
barva pomeni, da so sklepi zaklenjeni (v motorjih je 
napetos), zelena pa, da se sklepi lahko prosto gibljejo. 
Takrat imamo možnost, da robota postavimo v željen 
položaj. 

Slika 4 – Primer enostavnega programa

Zgoraj je predstavljen enostaven primer programa, 
kjer bo NAO pomahal z roko in nas nagovoril. Opa-
zite lahko, da so bloki vezani vzporedno. Seveda lah-

ko bloke vežemo tudi zaporedno, vendar bo za našo 
nalogo bolj primerna vzporedna vezava. Uporabili 
bomo blok z animacijo pozdrava »Hello«, v katerem je 
posneto gibanje pozdrava in ločen blok za govorjenje. 
Blok se začne izvajati takoj, ko poženemo program in 
dobi na vhod prožilni signal. Kot vidite imajo vsi blo-
ki vhode in izhode, ki jih med seboj povezujemo. Ko 
sprožimo blok z animacijo pozdrava, se gibanje začne 
izvajati. Po zaključku gibanja se sproži izhod, ki lahko 
dalje proži nove bloke (če bi bili povezani). V našem 
primeru želimo, da nas robot hkrati pozdravi z gesto 
in z besedo. Ker traja nekaj sekund preden se gibanje 
odrazi v mahanju, zakasnimo funkcijo govora za dve 
sekundi z blokom »Wait«. Po dveh sekundah se sproži 
še blok za govor medtem, ko se gibanje še vedno iz-
vaja. Tako smo dosegli, da nas robot nagovori in nam 
hkrati pomaha. 

Coregraphe podpira tri vrste blokovnih struktur: Di-
agram poteka ali »flow diagram« (znotraj katerega 
se združi več blokov), časovno premico ali »timeline« 
(znotraj katerega posnamemo gibanje) in program-
sko skripto ali »script« (uporaba programske kode v 
jeziku Python in klicanje API funkcij).

Slika 5 – Primer programske skripte ali modula

Ločevanje odpadkov – razvoj programa

Cilj naše aplikacije bo spoznati delovanje humanoi-
dnega robota in njegove zmožnosti. Najprej se vpra-
šajmo, katere senzorje bomo potrebovali pri razvo-
ju te aplikacije, ali še bolje, katere biološke senzorje 
uporabljamo ljudje, da ločujemo odpadke. V prvi vrsti 
moramo prepoznati predmet, ki ga dobimo v roke in 
se na podlagi prepoznave odločiti v kateri koš bomo 
odložili predmet. Aplikacija bo tako povezovala raz-
poznavo slike iz kamere, govor, uporabo senzorjev 
dotika in gibanje.
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Hella Saturnus Slovenija, ki je leta 2011 praznovala svoj 90. rojstni dan, je del 
mednarodnega koncerna Hella in eden največjih slovenskih izvoznikov. Svoje več 
kot 60-letne izkušnje v razvoju in proizvodnji svetlobne avtomobilske opreme v 
Sloveniji uspešno združuje s številnimi priznanimi avtomobilskimi blagovnimi 
znamkami.
Osnovna dejavnost Helle Saturnus Slovenija, v kateri danes dela okoli 1900 ljudi, 
med njimi 150 strokovnjakov strojništva in več strokovnjakov s področja fi zike in 
elektronike, sta razvoj in proizvodnja svetlobne opreme za motorna vozila. Pod-

jetje kar 95 odstotkov svojih izdelkov izvaža po vsem svetu, največ v druge evropske države, s čimer se uvršča 
med največje slovenske izvoznike. V poslovnem letu 2010/2011, ki se je zaključilo konec maja 2011, je družba 
Hella Saturnus Slovenija ustvarila 257 milijonov evrov prihodkov in dobrih 21 milijonov evrov dobička. V teko-
čem poslovnem letu 2011/2012 načrtuje prihodke na enakem nivoju.

V Helli Saturnus Slovenija razvijajo in izdelujejo celo vrsto visokokakovostnih izdelkov svetlobne opreme za 
avtomobile, kot so žarometi, dodatni žarometi za meglo, dnevne luči ter eno- in večfunkcijske svetilke. Poleg 

inovativnih izdelkov jih odlikujejo tudi inovativni delovni postopki ter storitve, s kate-
rimi ohranjajo izredno konkurenčen položaj znotraj skupine Hella. Poleg 2 obstoječih 
kompetentnih centrov za dodatne žaromete in Hellino svetlobno opremo za športne 
avtomobile v začetku leta 2012 odpirajo še tretjega, in sicer kompetentni center za 
enofunkcijske svetilke. 

Hella Saturnus Slovenija danes ni dejavna le na področju avtomobilskih svetlobnih teles. Svoje znanje upra-
vljanja in oblikovanja svetlobe širi na številna druga zahtevna področja in s tem bogati svoj prodajni program 
in poslovne priložnosti.

V sodelovanju z drugimi visokotehnološkimi podjetji razvija program pametnih in energetsko varčnih uličnih 
in industrijskih LED svetil.

Revoz d.d. iz Novega mesta je edino slovensko podjetje za proizvodnjo avtomobilov. V več kot 
50-letni zgodovini avtomobilske industrije v Novem mestu so se razvila znanja in sposobnosti, 
potrebna za razvoj vrhunske tehnologije, ki danes Revoz - eno od 38 industrijskih podružnic 
Skupine Renault v 17 državah sveta uvrščajo med najučinkovitejše tovarne Skupine in Zveze Re-
nault-Nissan. Trenutno v Revozu, ki zaposluje več kot 2.500 ljudi, poteka za Skupino Renault, ki je 
100-odstotni lastnik podjetja, proizvodnja modelov Renault Twingo, Clio II in Wind. Več kot 98 % 
celotne proizvodnje je namenjene izvozu predvsem v države Evropske unije. 

 
Z učinkovitostjo do novih projektov
Proizvodne zmogljivosti se gibljejo okoli 220.000 vozil na leto. V letu 2011, ki so ga zaznamovale 
težave z oskrbo, zaradi naravne nesreče na Japonskem, pa je s proizvodnih trakov Revoza zape-

ljalo 174.127 avtomobilov. Danes so Revozovi načrti že usmerjeni v leto 2013 in obdobje zatem, saj je v okviru partnerstva med Zvezo 
Renault-Nissan in nemškim Daimlerjem predvideno, da naj bi proizvodnja novega Twinga in novega štirisedežnega Smarta, na skupni 
konstrukcijski osnovi, potekala prav v Revozu. Projekt prinaša nove razvojne možnosti in zagotavlja srednjeročni obstoj proizvodnje v 
Novem mestu.

 
V duhu kakovosti in družbene odgovornosti
Skrb za kakovost je ena od prednostnih usmeritev podjetja, ki jo upošteva-
mo tako v proizvodnem procesu, kot pri izdelku. Twingo se lahko pohvali 
z najboljšo oceno kakovosti v svojem razredu, glede na anketo JD Power 
na najpomembnejših tržiščih (Francija, Nemčija). Tovarna dosega znotraj 
Skupine Renault ene najboljših rezultatov na področju internega merjenja 
zagotavljanja kakovosti. Ključni dejavnik zagotavljanja uspeha so seveda 
zaposleni, njihova usposobljenost, zavzetost in odprtost za napredek. Za 
podjetje je v prvi vrsti odločilno uspešno poslovanje, po drugi strani, pa 
si mora prizadevati v čim večji meri izkazati družbeno odgovornost na 
področju ravnanja z okoljem, odnosa do zaposlenih in družbe.
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Skupina HSE je največja slovenska organizacija s področja elektroenergetike ter največji proizvajalec 

in trgovec z električno energijo na veleprodajnem trgu v Sloveniji. Združene hidroelektrarne, termo-

elektrarne in premogovnik v eno blagovno znamko - skupino HSE - skupaj proizvedejo velik delež 

električne energije v Sloveniji, z njeno dobavo, ki vključuje kombinacijo različnih virov, pa igramo 

ključno vlogo pri zagotavljanju varne, zanesljive in kakovostne oskrbe domačih odjemalcev.

Od ustanovitve dalje je HSE gonilna sila razvoja slovenskega elektrogospodarstva, z nenehno rastjo 

in širitvijo na evropske trge, pa enakovreden tekmec največjim in najboljšim v svoji panogi. Naša 

dejavnost zajema predvsem področje upravljanja z energijo in okoljem ter obvladovanje s tem pove-

zanih procesov in tveganj.in industrijskih LED svetil.
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Smo podjetje z 22 letno tradicijo na slovenskem trgu in smo neodvisni distributer 

elektronske opreme in materiala. 

Sedež podjetja in trgovina se nahaja na lokaciji Roška cesta 19 v Ljubljani. Imamo 

razvejano maloprodajno mrežo s 3 poslovalnicami, in sicer v Ljubljani,  Mariboru 

in Celju. 

Naše kupci so fi zični osebe, manjša in večja podjetja, državne ustanove, kot so 

Ministrstvo za obrambo, UKC, ULFE, ULFS in ostale. Sodelujemo z največjimi pro-

izvajalci in distributerji elektronske opreme in materiala iz celega sveta. 

Največji del našega prodajnega programa obsegajo AGM akumulatorji znamke LEOCH, programatorji in razvoj-

ni sistemi proizvajalca MIKROELEKTRONIKA, konektorji za tiskana vezja in kable znamke SAURO, profesionalno 

orodje PIERGIACOMI, profesionalni kabli TASKER, ventilatorji in kondenzatorji JAMICON, itd.

V zadnjem času zaradi zahtev trga in širjenja prodajne mreže uvajamo nove in tehnološko bolj dovršene pro-

dukte. Prodajni program obsega 30000 aktivnih artiklov, ki obsegajo integrirana vezja, polprevodnike, ko-

nektorje, baterije in akumulatorje, najrazličnejše orodje za hobi in delavnico, optični elementi, napajalniki in 

pretvorniki, vodniki in kabli… Vedno imamo tudi to, kar drugje ne najdete.  

V sodelovanju z najnovejšo tehnologijo sodelujemo z izobraževalnimi ustanovami, ki jih tudi večkrat sponzori-

ramo pri njihovem razvojnem delovanju.

Podjetje IC elektronika, d. o. o., ustanovljeno leta 1989, je naj-
večji distributer elektronskih komponent v Sloveniji ter na po-
dročju Hrvaške in Srbije. 

Prodajni program obsega:
• aktivne komponente 
• pasivne komponente 
• elektromehanske komponente 
• ostalo 

Glavni sedež podjetja je na Vodovodni cesti 100 v Ljubljani, kjer se nahajajo vsi poslovni prostori podjetja, med 
drugim tudi veleprodajna in maloprodajna trgovina.

Podjetje IC elektronika, d. o. o. je bilo kot trgovina za elektronske komponente ustanovljeno leta 1989. S svojim 
programom je hitro prodrlo na slovenski trg, saj so potrebe po elektroniki naraščale, obenem pa se je večalo 
tudi zanimanje kupcev za zabavno elektroniko.

IC elektronika je hitro rasla. Leta 1996 se je podjetje preselilo na sedanjo lokacijo, leta 2000, pa je svoje prosto-
re še razširilo. Poslovanje smo razširili tudi na trge Hrvaške in Srbije, s čimer je IC elektronika postala največji 
neodvisni distributer elektronskih komponent v Sloveniji in na področju Hrvaške in Srbije.

Danes podjetje zaposluje 35 zaposlenih, od tega 33 v Ljubljani in 2 v Zagrebu.

IC elektronika je fl eksibilno naravnano podjetje, ki redno sledi novostim na trgu ter s tem zadovoljuje potrebe 
in pričakovanja svojih kupcev ter dobaviteljev.

Kupcem nudimo tehnično pomoč in svetovanje ter tako z njimi navezujemo dolgoročna partnerstva.
Najpomembnejša prizadevanja IC elektronike so usmeritev v prihodnost, razvoj in rast podjetja.
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ISKRA AMESI smo razvojno, inženirsko, projektno ter proizvodno in stori-
tveno podjetje na področju industrijske avtomatizacije in merilne tehnike. 
Naša dejavnost obsega strojni, energetski, elektronski, programski in sis-
temski inženiring od idejne zasnove do izvedbe avtomatiziranih, krmiljenih 
in reguliranih sistemov v industriji. 

V podjetju ISKRA AMESI nudimo strankam prilagojene študije, razvoj, konstrukcijo, proizvodnjo in storitve na področju avtomatizacije 
masovne proizvodnje, testiranja in nadzora proizvodnih procesov na osnovi najsodobnejših rešitev s področij tipal, obdelave podatkov, 
močnostnih naprav in robotike. Vsaki stranki poiščemo in predlagamo najoptimalnejši potek procesa, za katerega izrišemo, vanj vgradi-
mo in zanj zgradimo vse ustrezne posamezne naprave in sklope ter poskrbimo za vse podporne storitve. Nekaj področij, na katerih smo 
specialisti:

• razvoj in proizvodnja visoko-preciznih elektronskih generatorjev vseh električnih veličin (napetost, tok, moč, energija, harmoniki)
• razvoj in proizvodnja avtomatizirane testne opreme za kontrolo električnih števcev, tokovnih transformatorjev in tokovnih pretvornikov
• razvoj in proizvodnja strojev za robotsko obdelavo kosov (raziglanje - pobiranje srha odlitkov - oglejte si: http://www.youtube.com/

watch?v=g5sHARseYE4 )
• razvoj in izdelava linij z robotsko manipulacijo (posluževanje, paletiranje, sortiranje ... 
• oglejte si: http://youtu.be/VubQ0bSpD34 )
• razvoj in proizvodnja strojev za avtomatizirano kontrolo tesnosti delov in sklopov
• razvoj in proizvodnja strojev za avtomatizirano vizualno kontrolo (inteligentni vid, laserji),  ultrazvočno varjenje, industrijsko tiska-

nje in graviranje

V podjetju z jasno začrtano poslovno strategijo je med 45 zaposlenimi velik del takih z visoko izobrazbo s področja elektrotehnike in stroj-
ništva, sodelujemo pa tudi z nekaj izbranimi strokovnimi zunanjimi sodelavci. Deset vrhunskih in dinamičnih inženirjev skrbi izključno za 
nenehen razvoj proizvodov in pri tem so jim s svojimi izkušnjami in znanjem v veliko pomoč ostali sodelavci.

ISKRA AMESI, d. o. o.      Tel.: 04 206 42 65   Fax.: 04 202 26 11
Savska loka 4       E-pošta: info@iskra-ame.si
4000 Kranj, Slovenija      WEB: http://www.iskra-ame.si
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PREDSTAVITVE

NIL je že več kot dve desetletji znanilec in nosilec novih gibanj na področju informa-
cijsko-komunikacijskih tehnologij. Ves čas svojega obstoja se zavedamo, da mora biti 
tehnologija v službi človeka, zato razvijamo rešitve, ki podpirajo podjetnost in ustvar-
jalnost posameznikov ter podjetij.

Vedno prvi, vedno vodilni. V lokalnem in globalnem poslovnem okolju orjemo ledino 
IKT platformam nove generacije, naše rešitve za podjetja, državno upravo, javne insti-
tucije ter ponudnike storitev, pa lahko razdelimo na:

  upravljane storitve
  svetovalne in arhitekturne rešitve
  izobraževalne storitve

Vrhunsko znanje, razvoj lastnih talentov in številni uspešni projekti dopolnjujejo naše vrednote: naprednost, 
zanesljivost, odgovornost in predanost, s katerimi soustvarjamo uspeh naših strank.

Podjetje NIL, ustanovljeno leta 1989, je bilo eden izmed pionirjev razvoja interneta in spletnih storitev v Slove-
niji, v devetdesetih letih, pa smo se tudi na mednarodnih trgih uveljavili, kot vrhunski ekspert za podatkovne 
komunikacije in omrežne rešitve. K preboju je precej pripomoglo naše strateško partnerstvo z družbo Cisco, 
tako na področju izobraževanja (razvoj tečajev), kot na področju implementacije rešitev.

Danes NIL uživa zaupanje vodilnih svetovnih podjetij na področju informacijskih tehnologij – poleg Cisca so 
med njimi še EMC, VMware, Microsoft, IBM, HP, RSA, IronPort, PHD Virtual in VCE – portfolio storitev, pa smo 
dopolnili s sodobnimi infrastrukturnimi rešitvami in rešitvami računalništva v oblaku.

Z njimi smo prisotni po celem svetu, naše lokalna predstavništva, pa najdete v Turčiji, Republiki Južna Afrika, 
Maroku, ZDA, Uzbekistanu, Srbiji in na Hrvaškem. Sedež podjetja je v Sloveniji, skupaj pa NIL zaposluje več kot 
100 vrhunskih strokovnjakov.

ETA Cerkno je pomemben svetovni proizvajalec elektro-termičnih 
komponent za belo tehniko  in podobno uporabo .  ETA je del sve-
tovne 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 preciznih 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 izdelavo 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 standardizirane 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 nji-
hovo obdelavo (LabView).

Za sodelovanje na DIR 2012 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 diplomantih ter se 
posredno predstaviti bodočim strokovnja-
kom in potencialnim kupcem.
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ZAHVALA DIR2011

Dnevi Industrijske robotike DIR2012

Kot vsako leto, med 26. in 30. marcem 2012, študentje robotike s Fakultete za 
elek trotehniko v Ljubljani organiziramo že tradicionalni dogodek »Dnevi indu-
strijske robotike 2012«. Dogodek je namenjen predvsem študentom vseh fakultet 
Univerze v Ljubljani, kot tudi drugim študentom v Sloveniji. Odprt je tudi za osta-
le mlajše in starejše generacije zunanjih obiskovalcev. Z delavnico želimo povečati 
zanimanje študentov za konkretno sodelovanje z industrijo že med študijem, saj 
bo na ta način več študentov iskalo zaposlitev v podjetjih, ki imajo avtomatizira-
no in robotizirano proizvodnjo oz. se ukvarjajo ravno z avtomatizacijo in roboti-
zacijo industrijskih procesov. Podjetja bodo tako imela več možnosti za pridobitev 
dobrih kadrov.

V letošnjem letu smo poleg dosedanjega dogajanja, ki je zajemalo predavanja, 
aplikacije, ekskurzijo ter vodene oglede, dodali še tekmovanje imenovano Robot 
Challenge. Tematika tekmovanja je načrtovanje in simulacija robotskih celic. Se-
stavljeno je iz uvodnega predavanja, kjer bodo tekmovalci pridobili osnovna zna-
nja, ter tekmovanja, kjer se bodo tekmovalci med seboj pomerili. Zastavili bomo 
naloge, ki jih bodo ekipe s pomočjo pridobljenega znanja na predavanju poskušale 
rešiti. Najbolje rešene naloge bodo nagrajene z bogatimi nagradami.
Pri organizaciji nas podpira vedno več podjetij iz industrije in medijev, kar nam 
daje nov zagon in motivacijo, da naredimo dogodek še boljši in bolj prepoznaven. 
Največje priznanje gre generalnemu pokrovitelju dogodka Yaskawa Motoman, ki je 
že tretje leto generalni sponzor. Podjetje ABB je podprlo našo idejo o tekmovanju in 
nam omogočilo uporabo robotskega paketa Robot Studio. Podjetje Elektrina, pa je 
napolnilo naš nagradni sklad. Zahvala gre tudi Fakulteti za elektrotehniko, nje-
nemu Laboratoriju za robotiko ter Institutu Jožef Stefan. Robotske celice so letos 
prispevala podjetja: Yaskawa Motoman, ABB, Roboteh, Fanuc, FDS Research, Ca-
minCam in Domel. Finančno so nas podprli nekateri industrijski partnerji, poleg 
njih pa še Hella, Renault, DAX, NIL, Eta Cerkno, IC elektronika, Iskra Amesi, Iskra 
Emeco, HTE, HSE, ELES in drugi.

Pokrovitelji, ki predstavljajo DIR2012 so: Avtomatika, ki skrbi za zbornik dogod-
ka in druge revije, kot so IRT3000, Ventil, Študent, Svet elektronike, Življenje in 
tehnika, Joker, Monitor, Moj mikro, Računalniške novice in drugi.
Za uspešno izvedbo dogodka v takšnem obsegu so zaslužni predvsem predani člani 
ekipe, ki želijo preseči dogodke prejšnjih let in sebe. Tako smo sodelovali in se do-
polnjevali kot ekipa in ponosen sem, da sem del tega. Zahvaljujem se jim za vložen 
trud in čas, zahvala pa gre tudi mentorju dr. prof. Marku Munihu za koordinacijo 
in ostalim, ki so kakorkoli pripomogli pri nastajanju dogodka DIR2012. 
Vsem obiskovalcem DIRa2012 želim prav toliko novih znanj, izkušenj in zabave, 
kolikor smo jih mi pridobili pri ustvarjanju le tega.

Vodja projekta
Jernej Herman
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