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SIMATIC FIELD PG M4

Vse kar je potrebno za delo pri avtomatizaciji procesov

- Izredno robustno ohišje
- Visoka ločljivost široko zaslonskega prikazovalnika
- Zmogljive komponente
- TIA PORTAL
- STEP 7 (STEP5)
- WINCC
- PROFIBUS
- PROFINET
- …

http://www.automation.siemens.com/mcms/industrial-automation-
systems-simatic/en/rugged-laptop
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Spoštovani,
zanimiv je pogled na industrijsko robotiko z neke razdalje. Če je upad letne prodaje novih 
robotov leta 2009, s številko 60.000 pomenil manj enot kot vsako leto posebej po 1994, 
potem že 2010 z dvojno številko in 120.000  leto za tem 2011 s kar 170.000 novimi 
enotami letno pomenita skokovit porast.

Še bolj zanimiva od tega je porazdelitev robotov po globusu. Še pred kratkim smo imeli 
približno tretjinsko porazdelitev med daljnoazijskimi deželami, Evropo in Ameriko. Tre-
nutno stanje je majhno presenečenje. Od ocenjenega števila vseh delujočih robotov na svetu 
1.235.600 za leto 2012, je kar dobra polovica, 621.500 v azijskem bazenu, bistveno 
manj,  383.300 v Evropi in še manj, 209.500 v obeh Amerikah. Pri tem je 163.500 enot 
v Nemčiji in ‘le’ 200.000 v ZDA, število prebivalcev prve je 82 mio., druge pa 315 mio. 
Kitajska je v zadnjih dveh letih podvojila število robotov na 100.000, Japonska ima pa 
še vedno instaliranih največ enot, kar 291.200, prebivalcev pa 126 mio.

Marsikaj se je z robotiko dogajalo v preteklem letu tudi na znanstvenem področju. Ome-
niti velja najmanj dvoje. Future and Emerging Technologies (FET) je neke vrste inkubator 
znotraj Information and Communication Technologies (ICT), torej v okviru EU razisko-
valnih programov.  FET-F je že od maja 2011 naprej financiral šest kandidatov, področij, 
z namenom priprave na koncu dveh velikih, dobrih projektov. Vlaganja v raziskave na 
vsakem od teh dveh področij v naslednjih 10 letih naj bi bila v višini 1 milijarde EUR, po-
lovica EU, polovica iz drugih virov. 28. januarja sta bila objavljena zmagovalca, Graphe-
ne in Human brain. Rezultat prvega naj bi bili novi materiali iz ultratankih, fleksibilnih 
in prevodnih oblik ogljika ter sorodni materiali za uporabo v računalništvu, baterijah in 
senzorjih. Human brain bo poskušal razumeti delovanje človekovih možganov z uporabo 
informatike, modeliranja in super računalnikov. Upanje je usmerjeno tudi v boljše razu-
mevanje bolezni možganov.

Dobra ali slaba novice ob tem je tretje mesto robotskega predloga Robocom. Ta je v točk-
ovanju številnih ekspertov le malo zaostal za zmagovalcema, hkrati pa prejel več spod-
budnih mnenj. Zato aktivnosti konzorcija potekajo naprej.

Druga znanstvena novica je posledica nedavne nesreče v Fukushima Daiichi elektrarni. 
DARPA, ameriška agencija, je v zadnjih 10 letih razpisala in uspešno podelila tri na-
grade za avtonomna robotska vozila. Tokratni 2012 DARPA Grand Robotic Challenge 
predvideva, da se dva robota pripeljeta z avtonomnim avtomobilom do tovarne. V enem 
od scenarijev prečkata razne prepreke, plezata po lestvi, odpreta vrata, prebijeta betonski 
pokrov in zamenjata okvarjeno črpalko. Izreden izziv.

Robotika je živa tudi med študenti. Še enkrat več so pred nami Dnevi industrijske robotike 
(DIR 2013), v organizaciji študentov Fakultete za Elektrotehniko, UL, kot tradicionalno 
vsakoletno srečanje med robotskimi proizvajalci Yaskawa, ABB, Fanuc, Kuka, Stäubli 
(Domel), Epson(DAX), FDS in slovenskimi študenti, predvsem na UL. Ekipa je pripravi-
la številne zanimive nove aplikacije. Katerikoli študent v Sloveniji se lahko brezplačno 
prijavi na DIR, pride na FE, UL in se zabava z zanimivimi roboti od torka do četrtka 
popoldne. V ponedeljek bodo zanimiva predavanja, petek je rezerviran za ekskurzijo v 
Odelo in Gorenje. Nadaljuje se tekmovanje Robot Challenge. Že teden pred DIR bodo ekipe 
dobile naloge, imele en teden za pripravo najboljše robotske simulacije, zmagovalci bodo 
prejeli lepe nagrade.

Vsem želim veliko zabave in novih spoznanj, vsem študentom organizatorjem in indu-
strijskim partnerjem pa gre priznanje za trud in vloženo delo.

Ljubljana, 1. 3. 2013        prof. dr. Marko Munih
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25.03. 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 robot-
skim raziskavam in razvoju robotov na slovenskih univerzah in inštitutih. Predstavljena bosta 
tudi uvajanje in uporaba robotov v slovenskem industrijskem okolju.

 Predavatelj: prof. dr. Matjaž Mihelj

13:45 - 14:00 Odmor

14:00 - 14:45 Robotika v avtomobilski industriji: NEKOČ IN DANES

 V prispevku se bomo dotaknili napredka avtomatizacije na zadnjih treh projektih sestave 
karoserije v tovarni Revoz, kjer je poudarek predvsem na fleksibilnosti. V to smer je šel tudi 
Revoz z zadnjimi procesi v sestavi, ki omogočajo visoko stopnjo prilagodljivosti tovarne za 
nekaj naslednjih projektov.

 Predavatelj: Revoz d.d., Tomaž Blatnik

14:45 - 15:00 Odmor

15:00 - 15:45 Slovenski inovatorji: IZBRANA PREDAVANJA IZ FORUMA INOVACIJ

 ALTENG LETALA

 Predavanje bo govorilo o začetku razvoja Amfibijskega letala, ki segajo nekaj let nazaj. To je 
sicer aerodinamično dodelano, večnamensko trisedežno letalo splošnega letalstva. ALTENG-
ovo amfibijsko letalo 'canard' oblike ima uvlačljivo podvozje, motor v trupu za zadnjimi sedeži 
in trojna vrata...
Predavatelj: ALTENG LETALA d.o.o., Refik Fočić

 SVETLOBA

 REFLECTA IntelSens je brezžični inteligentni sistem razsvetljave, ki krmili fleksibilne skupine 
svetilk na podlagi brezžičnega industrijskega protokola komunikacije ZigBee PRO...
Predavatelj: SVETLOBA d.o.o., Matej Zubin

15:45 - 16:00 Odmor

16:00 Razglasitev rezultatov tekmovanja RobotChallenge

26.03. - 28.03. TOREK - ČETRTEK

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

 Za sodelovanje na aplikacijah se je potrebno prijaviti preko prijavnega obrazca!

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

 Za sodelovanje na aplikacijah se je potrebno prijaviti preko prijavnega obrazca!

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

 Za sodelovanje na aplikacijah se je potrebno prijaviti preko prijavnega obrazca!

29.03. PETEK

8:00 - 16.00 Ekskurzija v Odelo in Gorenje

 Odhod iz Ljubljane bo ob 7:00, pred Fakulteto za elektrotehniko. Odpeljali se bomo na pot 
proti Preboldu in tam nastanjenem podjetju ODELO, ki se ukvarja z razvojem in proizvodnjo 
avtomobilskih delov. Po končanem ogledu bomo nadaljevali pot proti Velenju, kjer si bomo 
ogledali eno največjih slovenskih podjetij - GORENJE. Po končanih ogledih se bomo skupaj 
vrnili proti Ljubljani, vmes pa se bomo posladkali še s trojanskimi krofi, brez katerih pač ne 
gre. Vrnitev v Ljubljano je predvidena ob 16:00.

PROGRAM DIR2013
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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 
naslednje štiri skupine: robotski manipulatorji, robotska 
vozila, sistemi človek-robot in biološko zasnovani 
roboti (Slika 1).

Slika 1 - Delitev robotov

Najpogostejši robotski manipulatorji so serijski 
robotski mehanizmi, kjer si robotski sklepi in segmenti 
izmenoma sledijo v obliki serijske verige. Vse bolj 
zanimivi pa postajajo paralelni roboti, kjer sta baza 
in vrh robota povezana s paralelnimi segmenti. Ker 
robotski manipulatorji zamenjujejo človeka pri različnih 
proizvodnih opravilih, je velikokrat tudi njihova velikost 
podobna velikosti človekove roke. Seveda pa so na voljo 
tudi ogromni roboti, ki so več kot desetkrat večji in 
lahko manipulirajo s celotno avtomobilsko karoserijo. 
Na področjih biotehnologije in novih materialov pa 
nasprotno uporabljamo mikro in nanorobote. 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 prodirajo tudi na avtoceste in 
celo na brezpotja. Roboti v vodi so bodisi plavajoči ali 
podvodni. Avtonomna letala 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 navideznimi 

okolji, ki so največkrat prikazana na računalniškem 
zaslonu. Takšna navidezna okolja lahko opazujemo, 
poslušamo zvoke, ki jih proizvajajo, želimo pa jih tudi 
otipati. Haptični roboti omogočajo otip navideznega 
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. Posebej zanimiva 
je njihova uporaba v medicini. Eksoskeletni roboti so 
pripeti na človekove noge ali roke in ojačujejo njihove 
gibe. Največ se uporablajo v rehabilitacijske 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 naslednje mehanizme, za 
katere so dobili navdih v živalskem svetu: robotska 
kača, riba, štiri in šestnožci, robotska osa.

V nadaljevanju si bomo nekoliko bolj podrobno ogledali 
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 robotski 
manipulatorji, ki nadomestijo človeka pri težkih, 
monotonih in nevarnih opravilih, ki pogosto potekajo v 
za človeka neprimernem in nezdravem okolju. Robotske 
manipulatorje sestavljajo roka, zapestje in prijemalo 
(Slika 2). Robotska roka je serijska veriga treh togih 
segmentov, ki poskrbijo za pozicioniranje prijemala v 
prostoru. Zapestje s tremi rotacijskimi 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. Robotsko 
zapestje pa predmet lahko zasuče okrog katerekoli izmed 
treh osi pravokotnega koordinatnega sistema. 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. Opremljeni so s senzorji kota 
in hitrosti ter z električnimi ali hidravličnimi motorji. 
Robotsko zapestje predstavlja 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 manipulatorje. 
Raziskovalci Fakultete za elektrotehniko Univerze v 
Ljubljani (UL FE) smo skupaj z Iskro razvili robot Roki, 
ki ga danes najdete v Tehniškem muzeju Slovenije 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. Raziskovalci 
Laboratorija za robotiko UL FE so skupaj s podjetjem Trimo 
razvili gradbeni robot, ki je bil zaradi 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 robota omogoča postavitev panela 
na centimeter natančno (Slika 4).

Slika 4 - Gradbeni robot

V zadnjih desetletjih je bila ustanovljena vrsta majhnih 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. Robotsko varjenje se odlikuje 
s hitrostjo, natančnostjo in zanesljivostjo. Običajno je 
tudi zelo ekonomično, saj varilni roboti delajo v treh 
smenah. Slovenska podjetja uvajajo robote za točkovno, 
obločno in lasersko varjenje. Drugo pomembno področje 
industrijske robotike je montaža v elektromehanski 
industriji. Na tem mestu je potrebno poudariti vlogo 
merjenja. Ko robot prime in prestavlja nek sestavni del 
na nov položaj, 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 velikorat 
sami zgraditi robotska prijemala ali njihove prste, tako 
da se čim bolj prilagodijo našemu izdelku.

V svetu deluje preko milijon in pol industrijskih robotskih 
manipulatorjev, v Sloveniji pa jih je okrog 1500. Največ 
jih srečamo v Revozu, kjer opravljajo naloge varjenja, 
strege prešam, montaže vetrobranskih stekel in zaščite 
površine avtomobilskih karoserij. 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 kabina. 
V nogah so bili nameščeni translacijski aktuatorji, tako 
da je celoten mehanizem imel 6 prostostnih stopenj, 
podobno kot industrijski robotski manipulatorji. Ob 
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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, togost, 
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 nanomanipulator 
na principu mikroskopa na atomsko silo. Pri tem 
nanomanipulatorju je kot aktuator izbran piezoelektrični 
kristal, upogib kristala pa merita fotocelica in laserski vir. 
Piezoelektrični kristal zahteva krmiljenje z zelo viskomi 
napetostmi. V Sloveniji mikromanipulatorje razvijajo 
v Laboratoriju za kognitivne sisteme v mehatroniki 
na UM, FERI. Piezoelektrični aktuatorji so nalepljeni 
na stekleno ogrodje. Gibanje paralelnega 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 razliko 
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 vertikalne 
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 roboti 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 odličnih 
mednarodnih uspehih v robotskem nogometu. Tu gre 

za majhne kockaste mobilne robote z dvema aktivnima 
kolesoma. Mikroračunalnik v robotu je brezžično 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 računalniku. Študentje UM 
FERI pa se lahko pohvalijo z odličnimi mednarodnimi 
uspehi v drugi igri, to je v robotskem reševanju. Gre 
za simulacijo razmer, ki nastopijo 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 
avtocestah vozili z avtonomnimi avtomobili, z zanimanjem 
pa spremljamo slike, ki jih mobilni roboti pošiljajo s 
površja Marsa.

Med robotskimi zračnimi plovili so v zadnjem času zelo 
moderni helikopterji s štirimi propelerji, kvadrokopterji. 
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 pospeškomeri in nosi tudi 
kamero. Telemetrično je povezan s stacionarno postajo. 
Pri nas se z vodenjem kvadrokopterjev ukvarjajo v 
Laboratoriju za modeliranje, simulacijo in vodenje UL FE. 
S kvadrokopterji merimo in modeliramo 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, arheološko 
pomembne razbitine ladij in nadziramo naftne pločadi. 
Slovenski raziskovalci Odseka za znanosti o okolju z 
Inštituta Jožef Stefan pa so v okviru mednarodnega 
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  omogočajo 
otip predmeta v navideznem okolju. Učinkovito 
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 povratni sili ob 
trku z oviro. Za ponazarjanje trdih ovir je potrebna 
velika togost regulacijskega sistema. Tako nam haptični 
roboti podajajo občutek dotika, omejenega gibanja, 
podajnosti, trenja in teksture v navideznem okolju. 
V Laboratoriju za robotiko UL FE haptične robote 
uporabljamo pri merjenju, vrednotenju in urjenju gibov 
zgornjih ekstremitet ohromelih oseb. Razmeroma velik 
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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 izvaja na zapestje dve vrsti sil. Kadar 
bolnik ni sposoben opraviti giba, ki mu ga zadamo v 
navideznem okolju, 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 robot 
in senzorje. Pomembno vlogo igrajo računalniške 
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 pritrdimo 
na zgornje ali spodnje človekove ekstremitete. Na ta 
način ojačimo bodisi gibe ohromele osebe ali pa gibe 
osebe, ki opravlja nalogo, kjer so potrebne večje sile, 
kot jih zmore človek. Slovenski arhitekt Max Fabiani, 
avtor znamenitih hiš v Ljubljani in na Dunaju, je že 
leta 1912 prijavil patent za »pripomoček za lažji vzpon 
na gore«. Pripomoček naj bi imel teleskopske 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 oporo. Hoja paraplegičnih 
oseb z uporabo eksokeletnega robota je precej manj 
utrudljiva. V začetku bodo eksoskeleti 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 vsakdanjih 
opravilih želeli uporabiti industrijske robotske manipulatorje, 
bi morali naše prostore, na primer, kuhinjo, povsem 
spremeniti in prirediti za delo z roboti. Humanoidni robot 
je podoben človeku in s tem prilagojen 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 dinamiko 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 senzorji pritiska. Stabilno hojo dosežemo 
tedaj, ko je točka ničelnega momenta znotraj podpornega 
poligona, ki ga predstavljata bodisi obe ali pa ena sama 
noga. Današnji problemi humanoidnih robotov so 
povezani z robotskim vidom, razpoznavanjem okolja 
in učenja gibov v okolju, ki ni poznano vnaprej (Slika 
8). V Sloveniji se s humanoidnimi roboti ukvarjajo 
raziskovalci Odseka za avtomatiko, biokibernetiko in 
robotiko na Inštitutu Jožef Stefan. Humanoidne robote 
učijo preko posnemanja človekih gibov. S posploševanjem 
robotskih ročnih spretnosti dosegajo učinkovite gibe 
tudi v nepredvidenih situacijah.

Raziskovalci Inštituta Jožef stefan so razvili tudi robota 
– smučarja, ki je požel precej zanimanja doma in v 
svetu. Robot je opremljen z GPS senzorjem, kamero, 



10 Zbornik DIR2013 & AVTOMATIKA 115/2013

UVOD V ROBOTIKO

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 popravilih cevovodov. 
Z realizacijo posebnega prostorskega gibanja tankih 
kril, so robotiki dosegli tudi letenje robotske muhe.  

Zaključek

Beseda »robot« ni bila prvič uporabljena v znanstveni 
ali strokovni literaturi. Prvič jo najdemo v znastveno 
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 humanoidne 
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. Inženirski izdelek 
je tehnično bolj dovršen kot izdelek prirode.«

Poučevanje robotike ima na UL FE ima tridesetletno 
zgodovino. Prvi ameriški učbenik, ki ga je napisal pionir 
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 pohvalimo z 
vrsto sodobnih in izvirnih učbenikov: Robotika, Osnove 
robotike, Vodenje robotov, Robotski mehanizmi, in 
Haptični roboti. Učbenik Robotika je bil v angleškem 
prevodu izdan tudi pri ugledni mednarodni 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

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

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 nevarnosti 
napak, ki se dogodijo v robotskem krmilniku, kot so npr. 
programske napake, napake zaradi interference signalov 
ter napake v hidravličnih, pnevmatskih ali električnih 
podsistemih povezanih z robotom.   
  

  Mehanske nevarnosti: V ta razred sodijo nevarnosti, 
ki so posledica mehanskih lastnosti obdelovancev ali 
orodij, ki jih prenaša robot. Te so npr. ostri robovi, 
večje mase ali nezastrte elektrode. Zaradi mehanskih 
napak lahko robotsko prijemalo nepredvideno 
izpusti obdelovanec. Vzroki mehanskih napak 
so prekomerna obremenitev, korozija, utrujanje 
materiala in pomanjkljivo vzdrževanje.  

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

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

  Nevarnosti perifernih naprav: V večini robotskih 
celic robot dela v povezavi s perifernimi enotami, 
kot so obdelovalni stroji, tekoči trakovi, obdelovalna 
orodja, stiskalnice, itd. Tovrstna oprema prav tako 

lahko predstavlja varnostno tveganje, če so nevarni 
deli v dosegu operaterja in niso zaščiteni z varnostnimi 
ograjami. Poročila o nesrečah z industrijskimi roboti 
odkrivajo, da se večino nesreč dogodi, ko operater 
vstopi v 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 strojne 
opreme predvidevajo, da morajo biti vsi gibajoči se deli 
opreme, vsak del prenosnih sistemov in vsak nevaren 
del varno zakriti. Smernice za varno delovanje strojev 
so podane v direktivah o strojih 98/37/EC in 2006/42/
EC. Pri klasičnih strojih so nevarni deli običajno vgrajeni 
v njegovi notranjosti. V nasprotju s stroji, pa je pri 
robotski celici lahko potencialno nevarna širša okolica 
robota, ki obsega celoten robotov delovni prostor, pa 
tudi bližnjo okolico v primeru letečih delcev ali kosov. 
Standard, ki ureja varno delovanje robotskih celic, je 
novejši standard ISO 10218 (ang. naslov: Robots for 
industrial enviroments - Safety requirements). 

Zagotavljanje varnosti na nivoju strojne opreme

Sodobni trendi uporabe robotskih sistemov se razvijajo 
v smeri stalnega sodelovanja človeka in robota. 
Fizično varovanje z mehanskimi ovirami se spreminja 
v elektronsko varovanje. Tako so ključni elementi za 
zagotavljanje varnosti senzorji za zaznavanje objektov 
v delovnem prostoru robota. Razvijajo se novi optični 
senzorji, kot so umetni vid in laserski skenerji. Zaznavanje 
dotika se uporablja v primerih celic z manjšimi roboti 
kjer operater med obratovanjem stoji v bližini robota. 
Signal, ki ponazarja dotik z robotom, povzroči hipno 
izključitev obratovanje robotske celice. 
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Slika 1: Varovanje s fizično ograjo in podajalnimi mehanizmi s popolno ločitvijo človeka in 
robota

Slika 2: Varovanje s pomočjo zaznavanje prisotnosti operaterja in takojšnjo izključitev 
delovanja

Tipka za izklop v sili je pomembna pri zagotavljanju 
varnosti, saj operaterju omogoča hitro zaustavitev 
gibanja 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 izklopa 
obratovanja s krmilnikom povezane preko ožičene logike 
in niso del programske opreme. Sodobni roboti imajo 
že vgrajene opcije elektronskega omejevanja gibanja osi 
(npr. ABB EPS) ali omejevanja hitrosti gibanja robota 
ob prisotnosti človeka (npr. ABB SafeMove).

Slika 3 - Varovanje s pomočjo optičnega skenerja za zaznavanje področja prisotnosti opera-
terja in ustreznega prilagajanja delovanja robota

Zagotavljanje varnosti pri razvoju programske opreme

Programiranje in učenje robotskega gibanja se izvaja 
s pomočjo ročnega vodenja robota preko položajev, ki 
jih robotski krmilnik pomni in jih nato v avtomatskem 
načinu izvaja. Za ta namen je uporabljena enota za 
ročno učenje. Možno je tudi učenje s fizičnim vodenjem 
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 usposo-
bljen, 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 razmere. 

  Med učenjem gibanja se robot ne sme gibati z 
visokimi 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 fiksnim 
objektom v celici ali da ga poškoduje v primeru 
okvare. Hkrati pa mora poskrbeti, da ima dober 
pregled nad obratovanjem.

  Priporočljivo je, da je pri učenju prisoten opazovalec, 
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 obvezna, 
če obstaja možnost poškodbe glave.

  Ročna učna naprava mora biti izvedena tako, da 
omogoča gibanje robota samo v primeru, ko operater 
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 usposobljenost in previdnost.
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UVOD

V 127 letih obstoja je motorno vozilo napredovalo 
od težko dostopne naprave za najbogatejše do danes 
nepogrešljivega prevoznega sredstva. Napredovanje 
v avtomobilski tehnologiji je privedlo do vse bolj 
varčnih, varnih ter zmogljivih vozil. Kljub temu pa je 
razmahu osebnega avtomobila v veliki meri botrovala 
avtomatizacija proizvodnih procesov. Leta 1999 je 132 
priznanih avtomobilskih novinarjev za najbolj vplivno 
vozilo v 20. stoletju izbralo Fordov model T, predvsem 
zaradi tedaj inovativne serijske proizvodnje. Model T je 
postal dostopen običajnemu delavcu, njegova cena pa je 
v 11 letih proizvodnje zaradi optimizacije proizvodnje 
ter izboljšanja vozila upadla za kar 70 %. Slovenska 
avtomobilska industrija danes predstavlja 21 % izvoza, 
konkurenčnost pa proizvajalci zagotavljajo z robotsko 
avtomatiziranim proizvodnim procesom.

Slika 2 - Avtomatizirana linija Fordovega modela T. (Vir: Silodrome)

ROBOTIKA V 
AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI

Avtor:

Leon Kocjančič

Članek iz revije ŽIT

Industrijska robotika se je razvila zaradi potreb avtomobilske industrije. Še danes največji delež vseh indu-
strijskih robotov obratuje v avtomobilski industriji, kjer si avtomatiziranih aplikacij varjenja, barvanja ter 
montaže brez robotov ni mogoče predstavljati.

Slika 1 - Robota ABB, ki v presernici Revoza strežeta stiskalnici. (Foto: Revoz)
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KAJ JE INDUSTRIJSKI ROBOT?

Preden stopimo na pot razvoja, moramo pojasniti, kaj 
industrijski robot sploh je. Želimo ga namreč razlikovati 
od servisnih robotov ter ostalih avtomatiziranih 
mehanizmov, ki se pojavljajo v proizvodnji in drugod. 
Po ISO definiciji je industrijski robot pozicijsko vodena, 
programabilna in večopravilna naprava, ki se giblje 
vzdolž več prostostnih stopenj v prostoru in je lahko 
nepremična ali se giblje po prostoru. Industrijski 
robot je antropomorfne zasnove in ima običajno šest 
rotacijskih sklepov. Robote lahko sicer razdelimo glede 
na različne kriterije v industrijske robote, robote v 
medicini, servisne robote, vojaške robote ter vesoljske 
robote (ŽIT 2012/2). 

ZAČETKI INDUSTRIJSKE ROBOTIKE

V zvezni državi Connecticut sta se leta 1956 po naključju 
srečala George Devol ter Joseph Engelberger. Devol je 
že pred dvema letoma prijavil patent za programabilni 
manipulator, vendar ni imel prave ideje, kako idejo 
aplicirati v praksi. Engelberger pa je bil vesoljski inženir 
ter velik ljubitelj znanstvene fantastike Isaaca Asimova. 
Znanje izumitelja ter inženirja se je dopolnjevalo, tako 
sta kmalu zatem ustanovila družbo Unimation ter z 
razvojem robota Unimate pričela dobo industrijske robotike. 
V prihodnjih letih sta Devol ter Engelberger obiskala 
15 avtomobilskih tovarn ter 20 drugih proizvodnih 
obratov ter iskala možnosti uporabe novega robota. 

Leta 1961 sta razvila prvi delujoči prototip robota, ki je 
pričel delovati v tovarni General Motorsa v Trentonu. 
Prvemu robotu je bila dodeljena preprosta naloga, 
kjer je moral odlitke avtomobilskih kljuk ter podobnih 
sestavnih delov prenašati iz kalupa na tekoči trak. Robot 
je sledil preprostim ukazom, zapisanim na magnetni 
boben. Ukazi so bili sestavljeni iz notranjih spremenljivk 
sklepov. Prvi robot je bil General Motorsu prodan za 
18.000 USD, stroški izdelave pa so znašali 65.000 
USD. Novica ni dosegla širše javnosti, saj odgovorni pri 
General Motorsu niso povsem zaupali novi tehnologiji. 

Pomemben korak za razvoj industrijske robotike je v 
prihodnjih letih opravil takratni tehnični direktor Forda, 
Del Harder, ki je imel velik vpliv v razvoju avtomobilske 
industrije. Želel je, da bi Ford v svoje proizvodne linije 
vključil 2000 robotov Unimate ter s tem potrdil pomen 
industrijskega robota v prihodnosti. Specifikacije edinega 
industrijskega robota je nato poslal številnim ameriškim 
tehnološkim podjetjem, nakar so se mnoga odločila 
za vstop v industrijsko robotiko. Leta 1969 je General 
Motors v zvezni državi Ohio namestil 66 novih robotov 
Unimate, v tej posodobitvi tovarne pa je bilo tudi prvič 
s 26 roboti izvedeno robotsko točkovno varjenje. Na ta 
način so v tovarni v Lordstownu pospešili proizvodnjo, 
saj je bilo kar 90 % varilnih operacij izvedenih robotsko. 
Prvi delujoči roboti v Evropi so s svojim obratovanjem 
pričeli na Švedskem, in sicer leta 1967 v tovarni Svenska 
Metallverken. V Evropi je prvo operacijo robotskega 
točkovnega varjenja leta 1972 izvedel Fiat.

Slika 3 - Roboti Unimate v proizvodni liniji General Motorsa leta 1972. (Vir: Future CNC)

Čeprav so bile prve robotske aplikacije realizirane v 
začetku 60-ih let, se je robotska industrija kot samostojna 
entiteta formirala v sredini 70-ih let. Pomemben zagon 
robotski industriji pa je dal razvoj mikroelektronskih 
komponent, še posebej mikroprocesorja, ki je zagotovil 
učinkovit ter dostopen način krmiljenja robota. V drugi 
polovici 70-ih let se je tako obseg robotske industrije 
povečal za 30 %. 

V 60-ih letih se je v norveškem podjetju Trallfa pojavila 
potreba po avtomatiziranem barvanju delov za 
samokolnice. Nabava robota Unimate bi podjetje stala 
600.000 norveških kron, zato so se vodilni dogovorili, 
da za lastno aplikacijo razvijejo tudi svojega robota. 
Po nekaj letih razvoja so leta 1967 predstavili elektro-
hidravličnega robota, ki je lahko izvajal zvezne gibe 
za namene barvanja. Novo razviti robot je bil sprva 
namenjen zgolj interni uporabi, vendar je zaradi 
preproste zasnove dosegel komercialni uspeh. V letu 
1985 je ASEA odkupila podjetje Trallfa ter s tem pridobila 
tudi tehnologijo prej omenjenega robota. V letu 1973 
je bilo na svetu 3000 industrijskih robotov, kar 30 % 
delež si je lastil Unimate. Takrat je industrijske robote 
proizvajalo 71 podjetij, prodaja pa je do leta 1975 
naraščala počasi. Do tega leta je po 14 letih podjetje 
Unimate prvič pričelo poslovati pozitivno.

Prve industrijske robote je poganjala pnevmatika ali 
hidravlika, vendar so pričeli v sredini 70-ih let na 
trg prodirati električni roboti. Prvi robot s šestimi 
prostostnimi stopnjami ter električno gnanimi sklepi 
je postal Kukin Famulus. V ZDA je študija General 
Motorsa je namreč pokazala, da pri proizvodnji vozil 
več kot 95 % sestavnih delov tehta med 1,5 kg ter 2,5 
kg. Za tovrstna opravila je primernejši okretnejši ter 
hitrejši robot z električno gnanimi sklepi.

Švedska ASEA, ki jo danes poznamo kot družbo 
ABB, je želela sprva proizvajati robote pod licenco 
Unimate, vendar jih je v tem prehitel Electrolux. V letu 
1971 so se odločili za lastni razvoj in po intenzivnih 
raziskavah je leta 1974 nastal robot IRB 6, ki je bil prvi 
mikroprocesorko vodeni in povsem električni robot na 
svetu. Za pogone so bili uporabljeni električni motorji in 
ne več hidravlika. Prvi kupec novega robota je postalo 
podjetje Magnussons i Genarp AB z 20 zaposlenimi, 
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ki je kot prvo postavilo popolnoma avtomatizirano 
tovarno, ki je lahko neprekinjeno delovala cel teden. 
Leta 1974 je bil na Japonskem postavljen prvi Unimate 
robot za obločno varjenje. Varil je okvirje motornih koles 
Kawasaki, inženirji pa so pri tem realizirali povratno 
zanko z merjenjem sile. Avtomobilska industrija je tako 
v 60-ih ter 70-ih letih odigrala ključno vlogo v razvoju 
industrijske robotike.

INDUSTRIJSKA ROBOTIKA V PORASTU

Danes je industrijska robotika na globalni ravni še vedno 
v porastu. Prodaja industrijskih robotov se je v letu 2011 
glede na prejšnje leto povečala za 38 % in je znašala 
166.028 enot. Trend naraščanja avtomatizacije se je 
prekinil v kriznem letu 2009, vendar je pričel naraščati 
v prihodnjem letu. Največja nosilca pozitivnega trenda 
sta prav avtomobilska ter metalurška industrija. V letu 
2011 je delež vseh dobavljenih robotov avtomobilskim 
industrijam po svetu znašal 36 %. V Evropi je bilo leta 
2011 v proizvodnjo uvedenih 43.800 robotov, število 
nabav robotov v avtomobilski industriji je glede na 
prejšnje leto poraslo za 66 %, v ostali industrijskih 
panogah pa 16 %. V Evropi ostaja Nemčija največji trg 
industrijskih robotov, kjer je bilo v letu 2011 prodanih 
19.533 robotov.

Od pričetka industrijske robotike pa vse do konca leta 
2011 je bilo v celoti postavljenih 2.310.000 robotov po 
vsem svetu. Povprečna delovna doba robota v industriji 
znaša 15 let, kar vodi do izračuna, da danes obratuje 
okrog  1.400.000 industrijskih robotov. 

Slika 4 - Predvidena svetovna dobava industrijskih robotov ob koncu let 2009-2011 po 
industrijah. (Vir: IFR Statistical Department)

V letu 2011 je v Južni Koreji na 10.000 delavcev v 
povprečju delovalo 347 robotov, na Japonskem 339, v 
Nemčiji pa 261. Slika v dodobra robotizirani avtomobilski 
industriji je povsem drugačna, kjer na Japonskem na 
10.000 delavcev obratuje 1.584 robotov, v Nemčiji pa 
1.176 robotov.

ROBOTIKA V REVOZU

Revoz je edini slovenski proizvajalec vozil, od leta 2004 
je v 100-odstotni lasti Renaulta. Z 8-odstotnim deležem 
v izvozu predstavlja drugega največjega izvoznika iz 
Slovenije. Tovarna Revoz je tehnološko in organizacijsko 
zelo napredna in se tako po številnih kriterijih uvršča 
v sam vrh konzorcija Renault Nissan. Robotika ter 

inženirji robotike predstavljajo ključen element pri 
proizvodnji, kjer danes v tovarni nastajajo modeli clio 
2, novi twingo ter wind. Slovenski strokovnjaki za 
avtomatizacijo med razvojem novih vozil odpotujejo v 
Pariz, kjer sodelujejo z matičnimi inženirji. Dejstvo, da 
v tovarni deluje kar 186 robotov pove, da gre za eno 
najbolj avtomatiziranih tovarn v Sloveniji. V Revozu je 
bil prvi robot proizvajalca MOTOMAN v proizvodnjo 
uveden leta 1993, izvajal pa je nanos mase na obloge 
stranskih vrat. Ta robot še danes opravlja svojo funkcijo.
Proizvodnja je v Revozovi tovarni razdeljena na 
departmaje. Celoten proces se prične v Departmaju za 
preoblikovanje pločevine ali presernici, kamor pocinkano 
pločevino dostavljajo v različno velikih kolutih. Na 
avtomatizirani liniji se pločevina razreže v plošče 
različnih velikosti, ki potujejo po tekočem traku. Na 
velikih stiskalnicah, ki so lahko težke od 315 t do 2000 
t, sledijo operacije preoblikovanja plošč. Z različnimi 
postopki, kot so vlečenje, obrezovanje ter prebijanje, 
se pločevinaste dele dodatno obdela. Včasih so med 
posameznimi operacijami dele premikali ročno, danes 
pa je to v večini avtomatiziran proces. V Revozovi 
presernici so tri linije robotizirane, najnovejša je linija 
težkih stiskalnic, ki je v celoti robotizirana. Na njej 
izdelujejo najzahtevnejše sestavne dele, stiskanje pa 
so optimizirali tako, da z enim udarcem nastaneta 
levi in desni del sestavnega kosa. Naloga robota v 
tem primeru je prijem z vakuumskim prijemalom in 
prenos sestavnega dela s položaja prve stiskalnice k 
naslednji. Robot v tej operaciji učinkovito nadomesti 
delavca, saj se je hitrost procesa pospešila, delavci pa ne 
delajo v nevarnem okolju stiskalnic. Podobne sestavne 
dele stiskajo v serijah za zaloge do nekaj dni, zato je 
potrebno med posameznimi serijami menjati prijemala. 
To v najnovejšem obratu poteka samodejno in traja 6 
do 8 minut. V tem departmaju se nahajata tudi dve 
liniji za brizganje plastičnih blatnikov, ki jih pri 300 °C 
ter 350 barih vbrizgajo v kalupe. V presernici deluje 
15 % vseh robotov v Revozu.

Slika 5 - Podajalni robot KUKA z vakuumskimi prijemali v novem delu presernice Revoza. 
(Foto: Revoz)

Deli pločevine nato napredujejo v Departma za sestavo 
in varjenje karoserij, kjer določijo geometrijo ter prvo 
obliko vozila. V tem departmanu, ki mu pravimo tudi 
karosernica, deluje kar 72 % vseh robotov v Revozu in 
imajo pri sestavljanju vozil ključno vlogo. Ta proces 
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se odvija v točno določenem zaporedju sestavljanja ter 
varjenja sestavnih kosov pločevine. Te se najprej sestavi 
v podsklope kot so blok karoserije spredaj, pod spredaj 
in zadaj ter stene karoserije. Varjenje poteka tako, da 
se v sestavljalne priprave pnevmatsko vpnejo vloženi 
deli, katere kasneje roboti spojijo z različnimi postopki 
varjenja, od obločnega, laserskega ter uporovnega. 
Slednje predstavlja tudi najpogostejši način spajanja, 
saj ima karoserija novega twinga kar 3600 zvarnih 
točk. Varilne klešče za uporovno varjenje so pritrjene 
na vrh robota, med samim varilnim postopkom pa 
skozi varilno glavo ter pločevino steče 10 kA toka. 
Varilne klešče sestavna dela skupaj tiščijo s 3500 N do 
4500 N. Karoserija se med procesom varjenja pomika 
skozi zaporedne robotske celice, kjer več robotov hkrati 
točkovno zvari dostopna mesta. Spajkanje strehe novega 
twinga opravita dva laserja v robotizirani celici glavne 
sestave strehe, kar omogoča nepretrgan zvar po celotni 
dolžini strehe ter 100-odstotno tesnost med pločevinami. 
V tem delu proizvodnje je postavljena tudi zahtevna 
robotska aplikacija, kjer v robotski celici dva robota 
opravljata robljenje dveh sestavnih delov za stranska 
vrata. Pomembna ter draga naložba je bila za tovarno 
robotizirano merjenje geometrije vozila s pomočjo 
laserskih čitalcev, nameščenih na štiri robote. Na ta 
način so avtomatizirali kontrolo geometrije zvarjene 
kvalitete. Zatem na karoseriio namestijo zapirne elemente 
(stranska vrata, pokrov motorja in prtljažnika) in blatnike. 
Karoserijam namestijo še distančnike in obešala, nakar 

po visečem transportu potujejo v predobdelavo. Taka 
karoserija novega twinga tehta 270 kg. V karosernici, 
kjer delujejo večinoma roboti proizvajalca ABB, znaša 
stopnja avtomatizacije 56 %. Preostale operacije, med 
drugim tudi nekatere postopke uporovnega varjenja 
pa opravijo delavci. (Sliki 6.1 in 6.2)

Postopek v lakirnici je razdeljen v fazo predobdelave, 
kataforeze, tesnjenja in lakiranja. Postopek predobdelave 
tvori predrazmaščevanje, razmaščevanje, cona hladnega 
izpiranja z industrijsko vodo, aktivacija, fosfatiranje, 
cona hladnega izpiranja in izpiranje s potapljanjem 
v demineralizirano vodo. Tako se pločevina v kadeh 
očisti, sledi pa postopek nanosa kristalizacijskih jeder 
na pločevino, ki omogoča homogeno tvorbo fosfatnega 
sloja. V naslednjem koraku s pomočjo električnega 
toka v 120 m3 veliki kadi nanesejo kataforezni lak, 
ki vsebuje pigment pasto, veziva in topila. Zatem 
karoserija potuje na sušenje pri 180 °C. Sledi postopek 
tesnjenja, kjer vse spoje zatesnijo ter nanesejo sloj za 
maskiranje podvozja ter protin namestijo protizvočne 
obloge. Karoserijo nato prevzame obrat pokrivnega 
lakiranja. Za ustrezno barvo, sijaj in obstojnost barve je 
potrebno več nanosov lakov. Karoserije najprej očistijo s 
smolnato krpo in izpihajo. Sledi elektrostatično lakiranje 
predlaka z avtomatom. Predlak v treh različnih odtenkih  
optimalno 15 minut sušijo v peči pri temperaturi 150 
°C. Notranjost karoserije lakirajo ročno, na zunanjost pa 
lak nanašajo strojno. Prvi sloj baznega laka nanašajo z 

Slika 6.1 - Uporovno varjenje v karosernici Revoza. (Foto: Revoz) Slika 7.1 - Renault Wind v lakirnici. (Foto: Revoz)

Slika 6.2 - NEKOČ: Uporovno varjenje karoserije clia I v letu 1993. Slika 7.2 - NEKOČ: Clio I v ročni lakirnici. (Foto: Revoz)
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elektrostatskim avtomatom. Drugi sloj pa pri kovinskih 
barvah nanašajo roboti. Na tem mestu roboti uspešno 
nadomeščajo delavce, saj lahko barvne sloje roboti 
nanašajo bolj enakomerno, delavci pa niso izpostavljeni 
zdravju škodljivim hlapom. Prozorni lak v notranjosti 
nanašajo ročno, na zunanji del pa z elektrostatskim 
avtomatom. Temu sledi  robotsko lakiranje pragov s 
črnim lakom. Sušenje karoserij poteka optimalno 15 
minut pri temperaturi 140 °C. V lakirnici deluje desetina 
vseh robotov v tovarni. (Sliki 7.1 in 7.2)

V Departmaju montaže se vgradi vso notranjo opremo, 
krmilne in pogonske sklope. Nekatere elemente zavornega 
sistema izdelujejo v Obratu mehanske obdelave, tu pa 
sestavljajo tudi sprednje in zadnje preme. Karoserije 
namestijo na talni trak, nato sledi namestitev instalacij 
na vrata prtljažnika. Stranska vrata snamejo in s tem 
olajšajo opremljanje. Armaturno ploščo sestavijo na 
stranski liniji in jo nato v celoti namestijo v vozilo. 
Robot opravi nanos lepilne mase na vetrobransko 
steklo in na steklo vrat prtljažnika. V tem primeru ne 
gre za zahtevno robotsko operacijo, vendar nanos z 
robotom omogoča nanos z enakomerno hitrostjo in 
s tem enakomerno debelino lepila po celotnem robu 
stekla. Zatem karoserije namestijo na obešala, da 
potujejo naprej po visečem transporterju.  Menjalnike 
in motorje pripravijo za vgradnjo na stranski liniji 
nato pa jih vgradijo kot celoto. Sledi montaža izpuhov, 
prem, luči, varnostnih pasov, odbijačev, sedežev, bočnih 
stekel, stranskih vrat, koles, volana, okrasnih mask. V 
končnem delu še zadnja dela opravijo na avtomatskem 
transporteju ter preverijo vse tehnične parametre vozila. 
V tem departmaju večji del procesov opravijo delavci, 
saj so v rokovanju z občutljivimi sestavnimi deli vozila 
učinkovitejši. Zadnja robotsko izvedena operacija v tovarni 
pa je zaščita podvozja vozila s posebnim premazom.

Vozila, ki so uspešno prestala končna testiranja, 
prevzame družba za logistiko CAT. Dnevno v Novem 
mestu proizvedejo preko 600 vozil, tako Revoz 
dnevnim potrebam za slovenski trg zadosti v enem 
dnevu obratovanja. Dnevno v Revoz prispe okrog 100 
tovornjakov s sestavnimi deli, 80 tovornjakov pa odpelje 
izdelana vozila.

Slika 8 - Nanos lepilne mase na vetrobransko steklo. (Foto: Revoz)

Slika 9 - Montaža sestavnih delov motorja novega twinga. (Foto: Leon Kocjančič)

ZAKLJUČEK

Čeprav robotiko povezujemo z odpuščanjem delovne 
sile, v Revozu s širjenjem robotske proizvodnje niso 
odpuščali. Uvajanje robotov je tovarni omogočilo, da 
je ostala konkurenčna na evropskem ter globalnem 
trgu. Tovarna v Revozu je druga najbolj učinkovita 
tovarna koncerna Renault Nissan, cilj pa je doseči prvo 
mesto. K temu bo zagotovo pripomogla optimizacija 
avtomatiziranih procesov ter uvajanje novih robotov 
v proizvodne linije. V Evropi je v lanskem letu prodaja 
avtomobilov upadla za 7,6 % v Sloveniji pa za 16,3 %. 
Kljub temu je naša avtomobilska industrija zabeležila 
od 2-3 % rast, kar daje pozitiven znak za prihodnost.
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- Johanna Wallén: The history of the industrial 

robot, Linköping, 2008
- History of Industrial Robots, International Federation 

of Robotics, Frankfurt, 2012
- History of Robotics: Timeline, RobotShop Distribution, 
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- www.revoz.si
 uradna stran podjetja Revoz d.d.
- http://www.ifr.org/
 mednarodno robotsko združenje
- http://www.robotics.org/
 portal o robotiki
- http://www.motoman.com/applications/
 aplikacije industrijskih robotov proizvajalca 

MOTOMAN
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Robotika v avtomobilski industriji: 
NEKOČ IN DANES

AMFIBIJSKO letalo, ekranoplan 
in hoverkraft z isto zasnovo trupa

Predavatelj: 

Revoz d.d.

Tomaž Blatnik

Predavatelj: 

ALTENG LETALA d.o.o.

 Refik Fočić

Avtomobilska industrija je v zadnjih štiridesetih letih z vsakim novim projektom povečevala avtomatizacijo 
proizvodnih procesov. Čeprav se trend v zadnjem času delno obrača in se ponovno povečuje vpliv človeka na 
proizvodni proces, tako iz vidika kakovosti in dodane vrednosti v procesu, je splošen dvig sposobnosti procesa 
predvsem posledica robotizacije naših tovarn.

V prispevku se bomo dotaknili napredka avtomatizacije na zadnjih treh projektih sestave karoserije v tovarni 
Revoz, kjer je poudarek predvsem na fleksibilnosti. V to smer je šel tudi Revoz z zadnjimi procesi v sestavi, ki 
omogočajo visoko stopnjo prilagodljivosti tovarne za nekaj naslednjih projektov.

Na koncu bo prispevek obravnaval tudi, kje so meje avtomatizacije in njena rentabilnost v slovenskem okolju 
in avtomobilski industriji.

Začetki razvoja Amfibijskega letala segajo nekaj let 
nazaj. To je sicer aerodinamično dodelano, večnamensko 
trisedežno letalo splošnega letalstva. ALTENG-ovo 
amfibijsko letalo 'canard' oblike ima uvlačljivo podvozje, 
motor v trupu za zadnjimi sedeži in trojna vrata. 

Glavne značilnosti tega letala so, da je canard oblike (raca 
sistem). Pri teh letalih se vzgon od krila in horizontalca 
(kanarda) seštevata, kar posledično prispeva k večjemu 
vzgonskemu gradientu. Večji gradient omogoča krajšo 
vzletno in pristajalno stezo. Letalo ima izredno dobre 
manevrske sposobnosti in bo sicer prvo amfibijsko 
letalo kanard oblike v svetu.

Pri izdelavi letal iz karbonskih vlaken je cena izdelave 
kalupov največji strošek. Zaradi prepoznavnosti letala ter 

zaradi nižanja cene končnega izdelka smo se v podjetju 
odločili, da bo letalo zasnovano tako,  da lahko kalupe 
od trupa uporabimo tudi za izdelavo ekranoplanov in 
hoverkraftov.

EKRANOPLAN je zasnovan z isto obliko trupa -  'canarda' 
(horizontalca) in različnih kril. Namenjen bo hitrim 
patruljnim poletom na rečnih,  morskih in peščenih 
državnih mejah.

EKRANOPLAN je v bistvu letalo, le da ima za malo več 
kot polovico manjša krila. Prvi so ga razvili Rusi v 
šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Razviti ekranoplan 
bo letel od 2 do 5 m višine (nad vodo ali drugo ravno 
podlago). Konkretno ta izvedba pa 12 metrov. Razen 
imena ekranoplan se na zahodu uporablja še naziv 
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REFLECTA IntelSens: 
Svetloba, ki vas spremlja

Predavatelj: 

Svetloba d.o.o.

Matej Zubin, projektni inženir

Avtomobilska industrija je v zadnjih štiridesetih letih 
z vsakim novim projektom povečevala avtomatizacijo 
proizvodnih procesov. Čeprav se trend v zadnjem času 
delno obrača in se ponovno povečuje vpliv človeka na 
proizvodni proces, tako iz vidika kakovosti in dodane 
vrednosti v procesu, je splošen dvig sposobnosti procesa 
predvsem posledica robotizacije naših tovarn.

V prispevku se bomo dotaknili napredka avtomatizacije 
na zadnjih treh projektih sestave karoserije v tovarni 
Revoz, kjer je poudarek predvsem na fleksibilnosti. V 
to smer je šel tudi Revoz z zadnjimi procesi v sestavi, 

ki omogočajo visoko stopnjo prilagodljivosti tovarne 
za nekaj naslednjih projektov.

Na koncu bo prispevek obravnaval tudi, kje so meje 
avtomatizacije in njena rentabilnost v slovenskem 
okolju in avtomobilski industriji.

WIG –cravt ali Wing-In-Ground effect, čeprav je naši 
strokovni javnosti bližji izraz, da je to letalo, ki leti na 
'vazdušni paduški', kot bi rekli Rusi ali na zračni blazini.
Kot zanimivost naj povem, da se ekranoplan v Avstraliji 
registrira kot čoln in morate imeti izpit za voditelja čolna, 
pri Rusih se vodi kot letalo in morate imeti pilotsko 
dovoljenje za letenje.

HOVERKRAFT pa spada v kategorijo plovil, ki pri svojem 
gibanju niso nič vgreznjena  v vodo. Za njihovo izdelavo 
bomo uporabili samo zgornji del trupa. Odvisno od želja 
naročnika so dimenzije lahko različne.  

Enosedežna izvedba amfibijskega letala bo namenjena 
gašenju požarov iz zraka. 

Podjetje ALTENG Letala d.o.o. je razvilo svoj rezervoar 
vode za amfibijska letala, ki so namenjena gašenju 

požarov iz zraka in za zajem vode v letu. Ta rezervar 
ima posebost, da ima dva posebna zložljiva in uvlačljiva 
sistema, enega za zajem vode in drugega za izpust vode.

Posebna pozornost je dana zajemu vode. Pri zajemu se 
voda v rezervoar vliva blizu centra težišča, tako da ne 
se ne spreminja stabilnost letala oziroma pilotu ne bo 
treba delati premikov krmilne palice. 

Ker vemo, da se gozdni požari večinoma vnamejo na tleh 
in se nato razširijo v krošnje, je  za njihovo gašenje na 
nedostopnih terenih z letali  zelo pomembna razpršenost 
tekočine pri izpuščanju iz letala. Zaradi tega smo na 
našem sistemu za izpust vode iz letala namestili usmernike 
in samorotirajočo loputo za samorazprševanje vode.
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TEKMOVANJE - ROBOT CHALLENGE

RobotChallenge je robotsko tekmovanje, ki bo potekalo 
v okviru DIR2013. Tematika tekmovanja je načrtovanje 
in simulacija robotskih celic znotraj programskega 
paketa RobotStudio. 

Potek tekmovanja

Tekmovanje je sestavljeno iz 
uvodnega in tekmovalnega 
dela. V uvodu pripravimo 
dve predavanji, kjer ude-
ležencem predstavimo osnovne 
funkcionalnosti programa, 
skupaj rešimo nekaj nalog, 
na koncu pa zastavimo 
realen problem sestavljen 
iz treh nalog s stopnjujočo 
težavnostjo. S tem se začne 
tekmovalni teden, v katerem imajo tek movalci na voljo 
celotne dneve, da doma načrtajo čim boljše robotske 
postaje. Te oddajo pred dogovorjenim rokom, nato jih 
organizatorji pregledajo ter ocenijo. Trem najboljšim 
ekipam na razglasitvi podelimo privla čne nagrade.  

IC Elektronika d.o.o. je sponzor tekmovanja

Tekmovalci

Udeležba je popolnoma brezplačna, za sodelovanje 
potrebujete le prenosni računalnik (na katerega si boste 
naložili 30-dnevno različico programa RobotStudio) in 
miško. RobotChallenge-a se lahko udeležijo študenti 
katerekoli fakultete. Predznanja ne pričakujemo, saj 
gre za dokaj specifično problematiko in programsko 
okolje. Vse informacije, ki jih udeleženci potrebujejo za 
samostojno delo, bodo podane na uvodnih predavanjih.

Tekmuje se v dvojicah, med seboj se pomeri 10 ekip. 
Zainteresirani tekmovalci se morajo predhodno prijaviti 
prek spletnega obrazca na naslovu www.dnevirobotike.si. 

RobotStudio

RobotStudio je programski paket namenjen modeliranju, 
programiranju in simulaciji robotskih celic na osebnem 
računalniku. Spada pod okrilje podjetja ABB. Paket 
vsebuje knjižnico vseh robotskih manipulatorjev ABB, 
nekatere druge sestavne dele robotskih celic (različna 
orodja, tekoče trakove itd.), poleg tega pa lahko uporabnik 
uvozi ali sestavi komponente po lastnih željah.

Delovno okno v okolju RobotStudio.

Možno je programirati v dveh načinih, tako imenovano 
offline ali online. Pri offline načinu programiramo robotski 
manipulator s pomočjo virtualnega krmilnika (ki teče na 
osebnem računalniku), pri online pa robotski program 
preizkušamo kar na realnem krmilniku. Dobra lastnost 
RobotStudio-a je natančna replika 
virtualnega in realnega krmilnika, kar 
pomeni, da je računalniška simulacija 
enaka realni predstavitvi proizvodnega 
procesa. Na tekmovanju se bomo 
posvetili programiranju offline, za 
demonstracijo pa bomo nek program 
prenesli na realni krmilnik in preizkusili 
delovanje manipulatorja v živo.

Prednosti pri uporabi simulacijskega programa
Najbolj očitne pridobitve so v razvojni fazi, kjer lahko 
testiramo in ocenimo robotsko celico še preden je le ta 
zgrajena. RobotStudio je dobra rešitev tudi v primeru 
posodobitev ali nadgradenj že obstoječih in delujočih 
celic. Tako ni potrebe po zaustavitvi proizvodne 
linije za celoten čas razvijanja programa. Podjetja, ki 
uporabljajo RobotStudio so ocenila, da prihranijo kar 
do 30% stroškov pri realizaciji in do 50% časa za razvoj 
in implementacijo robotskih celic. Zaradi uspešnosti v 
praksi so simulacijski paketi postali nepogrešljiv del 
pri vsakem razvoju robotske aplikacije.

Za konec

Tekmovanje RobotChallenge bo letos potekalo drugo leto 
zapored. Lani je bil odziv ekip dober, veliko rešitev je bilo 
dobro načrtovanih. Z organizacijo tekmovanja želimo 
udeležence naučiti osnovnega rokovanja s programskim 
paketom RobotStudio, predvsem pa jih želimo spodbuditi 
h kreativnemu iskanju rešitev in samostojni realizaciji idej. 
Verjamemo, da se tekmovalci naučijo marsikaj novega, če 
pa se obenem izkažejo za najboljše, jih bogato nagradimo.

TEKMOVANJE ROBOTCHALLENGE Vodji tekmovanja: 

Slavko Kodrič, 

Katja Pretnar
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Podjetje IC elektronika, d. o. o., ustanovljeno leta 
1989, je največji distributer elektronskih kompo-
nent v Sloveniji ter na področju 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 pod-
jetja, med drugim tudi veleprodajna in maloprodaj-
na 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 ele-
ktroniko.

IC elektronika je hitro rasla. Leta 1996 se je pod-
jetje preselilo na sedanjo lokacijo, leta 2000, pa je 
svoje prostore še razširilo. Poslovanje smo razširili 
tudi na trge Hrvaške in Srbije, s čimer je IC elektro-
nika postala največji neodvisni distributer elektron-
skih 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 zado-
voljuje 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.

www.IC-ELECT.si

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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KOŠARKA
Aplikatorja: 

Nejc Krajnik,

 Grega Eržen

Opis robota in specifi kacije

Pri aplikaciji se uporablja robota ABB IRB 120, ki je 
najmanjši od vseh ABB-jevih robotov. Robot ima 6-osno 
antropomorfno konfiguracijo, pri kateri ga odlikuje 
možnost zavrtitve nazaj. S svojimi 25 kg in do 3 kg 
nosilnosti je izredno enostaven za integracijo v katerokoli 
okolje in zato primeren za množico različnih aplikacij 
v industriji, predvsem za manipulacijo objektov in 
sestavljanje. Primeren je tudi za delo v bolj agresivnem, 
za človeka neprijaznem okolju. Vodimo ga s krmilnikom 
IRC5, na katerega lahko priključimo več robotov. 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.

Specifikacije robota

Ročna učna naprava FlexPendant

Napravo, preko katere se komunicira z robotom odlikujeta 
zaslon, občutljiv na dotik in krmilna palica (joystick) s 
tremi prostostnimi stopnjami. Robota lahko vodimo glede 
na položaje sklepov ali glede na različne koordinatne 
sisteme. Med načini vodenja preklapljamo na tipkah, 
ki so desno od zaslona. Naprava nam omogoča tudi 
nastavljanje hitrosti robota, izbiro premika: gladko ali po 
inkrementih, pisanje robotskega programa ipd. 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 namenjena omogočitvena 
tipka, ki prižge motorje le, kadar jo pritisnemo do 
polovice. Če jo spustimo ali pa do konca pritisnemo, se 

robot avtomatično ustavi. V primeru da imamo robota 
nastavljenega na avtomatično vodenje (nastavimo na 
samem IRC5 krmilniku) pa nam veliki rdeči gumb na 
napravi omogoča prisilno ustavitev robota.

Ročna učna naprava FlexPendant

Vodenje robota in osnovni ukazi 

Robota bomo najprej vodili ročno s pomočjo krmilne palice. 
Ko se bomo z robotom nekoliko podrobneje spoznali, pa 
bomo napisali program v editorju na naši učni napravi 
FlexPendant. Osnovni ukazi za programiranje so: 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 konkretni aplikaciji bomo uporabljali predvsem 
ukaza MoveJ in MoveL.

Kako poteka pisanje programa

Program se napiše v več modulih in rutinah, ki jih lahko 
nato v glavnem programu Main večkrat uporabimo 
in jim določimo želeno zaporedje. Vsaka rutina je 
sestavljena iz poljubnega števila ukazov. Ker gre za 
vnaprej določeno gibanje (trajektorijo), ukaze predstavljajo 
zgoraj našteti programski ukazi za premike v določene 
točke. Najprej robota ročno pripeljemo v želeno točko 
in le to shranimo pod izbranim imenom, da nam je 
nato v programu vedno na voljo in jo lahko večkrat 
uporabimo. Pri vsakem ukazu določimo hitrost premika 
in natančnost preleta točke. Ko je program napisan, 
ga najprej preverimo v ročnem načinu, da ne pride do 
kakšnih napak, nato pa module vstavimo v funkcijo 
Main() in program zaženemo še v avtomatskem načinu 
in s polno hitrostjo. Program se da tudi parametrizirati, 
tako da izberemo najbolj optimalno trajektorijo meta 
ter spreminjamo le kot in hitrost gibanja v sklepih.

Namen aplikacije je, da udeleženci DIR-a na zabaven način spoznajo določanje trajektorije in vodenje ABB IRB 
120 robota s pomočjo ročne učne naprave FlexPendant. Naloga je, da robot pobere žogo in z njo zadane enega 
izmed košev. Ko se žoga vrne na svoje začetno mesto, jo robot znova pobere in zadane naslednji koš in tako 
naprej. Postavljeni sta dve celici, tako da bo možno tudi tekmovanje robot-človek.



23Zbornik DIR2013 & AVTOMATIKA 115/2013

APLIKACIJA - KOŠARKA/PREDSTAVITEV ABB

Izvedba aplikacije

Končni cilj aplikacije je, da robot avtonomno pobere žogo in po vrsti cilja koše enega za drugim, dokler ne zadane 
vseh. Izvedba bo v grobem razdeljena v dva dela: pisanje programa za pobiranje žoge in pisanje programa za met 
na koš. Pri pobiranju žoge bo potrebno robota s pomočjo zgoraj omenjenih ukazov za programiranje pripeljati 
v določeno lego in s posebnim prijemalom prijeti žogo ter jo zapeljati na začetno mesto meta. Pri metu na koš je 
potrebno posebno pozornost posvetiti hitrosti robota, saj lahko le tako zagotovimo da ne vrže preveč oziroma premalo 
in posledično zadane koš. Na tem mestu bomo pogledali tudi, kako je s ponovljivostjo, saj si želimo da bi robot čim 

večkrat zadel isti koš. Nadaljne 
se vse to združi v en sam 
program, ki bo po vrsti 
večkrat zadel vse tri koše. Za 
konec se boste lahko pomerili 
tudi v metanju na koš proti 
optimizirani verziji robota.

Slika - Končna aplikacija

Zahvala

Posebna zahvala za ves vložen 
trud in čas ter pomoč pri 
aplikaciji gre vsem v podjetju 
ABB in IRT3000.

                                      

 Smo vodilni proizvajalec robotov in robotskih 
rešitev. Nudimo vam standardno opremo: od 
robotov, varilnih celic, in ostale opreme do pro-
gramske 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 omogočamo učinkovitejšo rabo 
energije in višjo produktivnost ob zmanjševanju negativnih vplivov na okolje. ABB je prisoten v več kot 100 drža-
vah in ima preko 130.000 zaposlenih. 

Sedež ABB je v Zurichu, v Švici. Trgovanje z ABB delnicami poteka na borzah v Londonu, Zurichu, Stockholmu, 
Frankfurtu in New Yorku. ABB ustvari več kot polovico svojih prihodkov na evropskih trgih, skoraj petino v Aziji, 
Srednjem Vzhodu in Afriki, približno četrtino, pa na trgih Severne in Južne Amerike. 

Skupina ABB je bila ustanovljena leta 1988, ko sta se združili švedsko podjetje Asea in švicarsko podjetje BBC 
Brown Boveri pod skupnim imenom ABB. Zgodovina podjetja Asea sega v leto 1883. Podjetje BBC, pa je bilo 
ustanovljeno leta 1891. Skupina ABB je prišla v Slovenijo 1. januarja leta 1992, ko je bilo v Ljubljani ustanovljeno 
predstavništvo za Slovenijo. ABB je bilo eno prvih mednarodnih podjetij, ki je s tem priznalo samostojnost Slove-
nije. Danes ima podjetje ABB Slovenija (ABB d.o.o.) 28 zaposlenih z vizijo oskrbeti kupce in partnerje z znanjem, 
rešitvami in sistemi.

www.ABB.si
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ROBOT NATAKAR
Aplikator: 

Primož Glavač

Pri aplikaciji Natakar bo robotski manipulator opravljal delo natakarja. Robot bo s pladnja dvigal kozarce ter 
jih napolnil z različnimi pijačami. Nato bo kozarce postavil v vrsto in na njih zaigral znano melodijo. Kozarce 
napolnjene s pijačo bo nato postregel gostom.

Opis robota
Pri tej aplikaciji bomo uporabljali robotski manipulator Epson PS3. To je robot antropomorfne konfiguracije 
s šestimi prostostnimi stopnjami gibanja. Robot spada v razred industrijskih robotov manjših dimenzij in je 
namenjen izvajanju operacij montaže ter manipuliranja z objekti. Za opravljanje  z robotom skrbi krmilnik Epson 
RC170  v povezavi s programskim okoljem EPSON RC+5.0. Programsko okolje teče na osebnem računalniku s 
prednaloženim operacijskim sistemom Windows XP.

Tabela1: Lasnosti robota Epson PS3

   

Programsko okolje
Programski paket omogoča ročno vodenje robota, učenje 
točk, razvoj programske opreme ter uporabo integriranega 
sistema umetnega vida. Okolje vsebuje brskalnik, ki 
vključuje vse programske strukture razvojnega projekta, 
delovno okno s tekstovnim urejevalnikom programa 
in uporabniški vmesnik Robot Manager za ro
no vodenje in delo z robotom.

Programsko okolje

Robot Epson PS3

Robot Manager
Pod zavihkom »Control panel« najprej vklopimo 
motorje in nastavimo hitrost delovanja motorjev. Nato 
pod zavihkom »Jog&Teach« ročno vodimo  robota 
ter shranjujemo točke  pozicij, v katerih ga želimo. V 
naslednjih zavihkih lahko urejamo točke, spreminjamo 
koordinatne sisteme ter upravljamo z omejitvami 
gibanja, navorov.

Opis delovanja aplikacije
Pri tej aplikaciji želimo izpostaviti probleme in rešitve 
klasičnega predprogramiranega robota. Večino robotov 
danes, še vedno najdemo v industriji  in tam so roboti 
največkrat že vnaprej programirani za opravljanje 
določenih nalog. 

Osnovni cilj
Naša primarna naloga je pobiranje praznih kozarcev 
iz palete, jih napolniti s tekočino ter postreči gostom. 
Najprej bomo definirali  orodje ter lokalni koordinatni 
sistem na osnovi naše delovne površine. Vse pozicije 
našega robota bomo tako definirali na podlagi  našega 
lokalnega koordinatnega sistema. S tem dejanjem bomo 
odpravili odvisnost absolutne pozicije robota glede 
na delovno mizo. Pri tem bomo spoznali prednosti in 
slabosti programiranja v različnih koordinatnih sistemih.
Aplikacijo bomo pisali v urejevalniku, ki je osnovan 
na programskem jeziku Visual basica. Urejevalnik 
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3D KOPIRANJE – SKENIRANJE S 
3D MERILNIKOM, OBLIKOVANJE, 
ROBOTSKO REZKANJE

Aplikator: 

Rok Goljat

prepozna različne ukaze, zna izvajati zanke, napišemo 
lahko tudi svoje funkcije, ki jih nato kličemo v glavnem 
programu. Najpogosteje bomo uporabljali ukaze Go 
(gibanje vrha robota iz točke v točko s sinhronim 
gibanjem vseh sklepov po neki krivulji), Move (linearno 
gibanje vrha robota iz točke v točko), Wait (pavza, ki 
prekine izvajanje naslednjega ukaza za določen čas).

Optimizacija in  dodatek
Ko bomo osvojili  osnovna znanja, bo prišel čas za 
optimizacijo. Trajektorijo robota bomo tako spremenili, 
da bo kar se da najhitreje opravljal svoje delo,  pri tem pa 
bomo seveda pazili, da bomo opravili nalogo brez razbitih 
kozarcev. Pripravili bomo tudi atrakcijo, kjer bo robot 
poskušal  igrati na kozarce. Pri tem bo pomembna tako 
postavitev kozarcev, kot tudi dejstvo s katerim sklepom 
bo robot upravljal potrebno gibanje, kajti hitrosti v 
sklepih so različne od sklepa do sklepa.   Epson PS3 v akciji

3D Skeniranje

Artec MHT

Strojna oprema

Artec MHT je 3D merilnik ki poleg 3D podatkov zajema 
tudi teksturo objekta. Deluje po principu bele svetlobe 
tako, da objekt osvetli z znanimi vzorci in na podlagi 
deformacije vzorcev izračuna 3D obliko objekta. Merilnik 
zajema s hitrostjo do 15 okvirjev na sekundo. Merilniki 
z belo svetlobo so ugodnejši in manj nevarni za oči, za 
razliko od laserskih merilnikov. Imajo pa to slabost, da 
nimajo velikega razpona zajema ali širšega zornega 

kota, saj se z razdaljo hitreje izgublja natančnost kot 
pa pri laserju. 
Podatki so lahko predstavljeni kot zajemi (kot oblak 
točk) in fuzije (predelan oblak točk, predstavljen kot 
triangulirana mreža).

Programska oprema

Delo z merilnikom, meritve in obdelava podatkov 
poteka s pomočjo programske opreme Artec Studio 
8. Omogoča nam, da pogledamo, kako posamezen 
okvir pripomore k izračunu modela in na ta način 
izbrišemo tiste okvirje, ki samo prispevajo k napačni 
obliki. Lahko tudi izbrišemo dele modela, v primeru da 
smo zajeli več kot pa potrebujemo ali pa je na primer 
prisotna tudi podlaga, na kateri smo imeli postavljen 



26 Zbornik DIR2013 & AVTOMATIKA 115/2013

APLIKACIJA - 3D SKENIRANJE, OBLIKOVANJE IN REZKANJE

objekt. Posamezne zajeme lahko med seboj poravnamo 
ročno (s translacijami ali rotacijami), avtomatsko (z 
določevanjem skupnih točk med dvema zajemoma) ali 
pa na podlagi tekstur.

Ko smo zadovoljni s poravnano naših zajemov, se 
lotimo celotnega postopka registracije. Najprej opravimo 
grobo registracijo in nato fino, ki je nekoliko hitrejša 
od grobe in nato še celotno, ki je nekajkrat počasnejša 
od grobe registracije. Pri predmetih velikosti odrasle 
osebe lahko traja tudi do nekaj ur. Rezultat registracij 
bo še vedno oblak točk, zaradi česar lahko naš model 
zgleda grob in napihnjen. Nato poženemo še postopek 
fuzije, ki iz modela zajemov pripravi fuzijo, ki mora 
delovati gladko in naravno.

Post-procesiranje predstavlja vrsto postopkov, ko 
oblikujemo našo fuzijo. Program ima že nekaj 
pripravljenih algoritmov, s katerimi lahko na primer 
odstranimo šum, ki nastane ob zajemu podatkov. V 3D 
modelu je šum viden kot množica majhnih objektov, ki 
so raztreseni okoli modela. Model lahko tudi gladimo 
in zapolnjujemo majhne luknje, ki so morda nastale.

ArtecStudio

Popravljanje modela z Blender-jem

Blender je odprtokodna programska oprema in je 
namenjena 3D ustvarjanju. V našem primeru se 
uporablja kot vmesnik med programskima opremama 
Artec Studio 8 in Mastercam. 3D model ki ga dobimo z 
merilnikom Artec MHT prenesemo v Blender, kjer mu 
lahko še dodatno spreminjamo lego, zasuk in velikost. 
Modelu lahko tudi spreminjamo obliko in popravljamo 
napake, ki nam jih s programom Artec Studio 8 ni 
uspelo odpraviti. Ko smo zadovoljni z modelom, ga 
izvozimo v obliki STL datoteke, to pa zato ker lahko 
take datoteke odpiramo tudi v Mastercam-u. 

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 robustnost, 
saj ima zaprto ohišje, ki je odporno na prašne delce in 
vodni curek. Njegova ponovljivost se giblje v rangu 0,02 
mm pri obremenitvah do 3,5 kg. Uporablja krmilnik 

serije CS8, programira pa se lahko preko računalnika 
ali pa ročne učne naprave. 

Programska oprema

Mastercam je programski paket za računalniško podprto 
CNC programiranje. Program je sofisticiran in enostaven 
za uporabo, primeren je za podjetja, ki uporabljajo CNC 
stroje. Poudarek programa je predvsem na modulih NC 
programiranja. Moduli pa nudijo različne tehnologije 
obdelave. Skupno vsem modulom pa je enostavno, 
učinkovito, zanesljivo in hitro NC programiranje. 
Robotmaster, ki ga bomo tudi uporabili pa je dodaten 
modul, ki deluje znotraj Mastercama.

Urejanje 3D modela

Najprej moramo na samem modelu narisati poti, po 
katerih se bo nato gibal vrh orodja, ki je pritrjen na 
robota. Poti so sestavljene iz 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. 

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 programa 
Mastercam. Omogoča nam učinkovito in enostavno 
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 katerim 
bomo opravili nalogo in pa orodje, ki bo pritrjeno na 
vrhu robota. Nato določimo še koordinatna sistema 
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 
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prostor robota, predmet pa poljubno premikamo ter 
sproti preverjamo izvedljivost naloge.

Preden pa samo nalogo prenesemo na realnega robota, 
vse skupaj še enkrat preverimo na simulaciji. Simulacija 
nas ponovno opozori, če pride robot kakorkoli v stik z 
okolico pri prehajanju med posameznimi operacijami. 
Prednost simulacije pa je tudi v tem, da nam omogoča 
optimizacijo procesa (zasuk posameznih sklepov).

Rezkanje izdelka

Po opravljenih nastavitvah sledi še rezkanje predmeta 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 robota preko 
Ethernet povezave in ta izvede zastavljeno nalogo.

Poslovna enota PC OZI

V Domelu uspešno razvijamo programe, ki so povezani z osnovno dejavnostjo podjetja. Med njimi  je avtomatizacija proizvo-

dnih procesov. Zaradi vse večjih potreb v matičnem podjetju je bila ustanovljena poslovna enota PC OZI. V tej poslovni enoti 

združujemo program zastopstev in izdelavo omenjene opreme. 

Preko programa zastopstev nudimo slovenskemu trgu široko paleto proizvodov, namenjenih avtomatizaciji proizvodnih pro-

cesov. Gre za priznana nemška podjetja:

 Bosch Rexrothservo pogoni, krmilna in regulacijska tehni-

ka 

 Bosch Rexrothproizvodi linearne tehnike

 Staüblirobotika

 Phytron koračni motorji, krmilniki, končne stopnje

Z avtomatizacijo proizvodnih procesov in z izdelavo opreme v te na-
mene se v Domelu ukvarjamo že več kot 30 let. Gre predvsem za 
montažne linije ali posamezne naprave, ki se uporabljajo v procesu 
sestave različnih vrst elektromotorjev. V oddelku lahko s svojimi izku-
šnjami in znanjem uspešno kljubujemo najnovejšim zahtevam trga 
pri uvajanju avtomatizacije krajših proizvodnih procesov, zagotavlja-
nja 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 Elektrotehniko 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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Uporaba robotov za obdelavo
Robotmaster je programska oprema za CAD/CAM programiranje robotov. Brez CAD/CAM programiranja nume-
rično krmiljenih obdelovalnih strojev si ne predstavljamo današnje proizvodnje. Pri robotih pa si ta način progra-
miranja šele utira pot. Robotmaster omogoča programiranje robotov na osnovi CAD modela tako enostavno, kot 
sedaj programiramo NC stroje.

Roboti so z razvojem napredovali v natančnosti in 
togosti in se vedno več uporabljajo  tudi za aplika-
cije kot je rezkanje. Zaradi zahtev po vitki in fl eksi-
bilni proizvodnji, oziroma zaradi zmanjševanja 
stroškov, roboti postopoma, kjer je zaradi narave 
procesa to mogoče, nadomeščajo  konvencional-
ne  CNC obdelovalne stroje. 

Robotmaster v enotnem okolju povezuje progra-
miranje, simulacijo in generiranje kode. Primeren 
je za programiranje robotskih aplikaciji kot so rez-
kanje, obrezovanje, peskanje, poliranje, razigla-
nje, 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 dodatnega off-line programiranja.  Pro-
gramiranje robotov je tako fl eksibilno in hitro  kot 
programiranje CNC strojev.

Glavne značilnosti  programske opreme 
Robotmaster:
• Robotmaster podpira programiranje 6 osnih 

antropomorfnih robotov. Robotu so lahko do-
dane dodatne  zunanje linearne ali rotacijske 
osi.

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

• grafi čna optimizacija poti, ki pomaga pri dolo-
čanju pozicije in orientacije robota ter optimi-
zaciji gibanja sklepov robota (izogibanje sin-
gularnosti, omejitvam v sklepih, trkom, ...)

• analiza delovnega prostora
• optimiziranje nagiba orodja programerju 

omogoča fl eksibilnost pri izogibanju trkom in 
je v pomoč pri optimizaciji gibanja robota

• orodja za preverjanje trka robota z okoljem, 
orodjem in/ali  obdelovancem

• Robotmaster je primeren za robote različnih 
proizvajalcev

CAMINCAM moderne proizvodne tehnologije d.o.o, Pohorska cesta 31, Slovenj Gradec, TEL: 02 88 29 214, 
GSM: 040 296 291, E-mail: info@camincam.si, www.camincam.si, www.mastercamx.si
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ROBOTSKI ŠAH
Aplikatorji: 

Grega Logar,  Leon Kocjančič,  Gašper Golob

Z aplikacijo robotskega šaha smo avtomatizirali eno najbolj znanih miselnih iger. Cilj aplikacije je, da človeškemu 
soigralcu najbolj plastično prikažemo delovanje računalniškega algoritma za šah. Za izvajanje potez pri šahu so 
najbolj primerne antropomorfne robotske konfiguracije, ki spominjajo na človeško roko. Soigralec se bo na videz 
pomeril z robotom, dejansko pa bo šah igral proti enemu najmočnejših prostodostopnih računalniških algoritmov.

Zasnova aplikacije

Sama aplikacija je zasnovana na štirih komponentah, 
in sicer robotskemu krmilniku DX100, ki upravlja 
robota proizvajalca Motoman EMA 1400, krmilniku 
KEIL MCB1700, s senzorji opremljeno šahovsko ploščo 
ter osebnemu računalniku, ki poganja algoritem in 
skrbi za komunikacijo med vsemi komponentami. 
Med izvajanjem programa vse štiri enote komunicirajo 
med sabo. Krmilnik konstantno odbira položaje figuric 
na stikalni šahovski plošči ter informacije o premikih 
preko USB povezave sporoča algoritmu na računalniku. 

Algoritem na podlagi znanja o trenutnem položaju 
vseh konfiguracij predlaga najboljšo možno potezo 
robota, ki je posredovana robotskemu krmilniku. Po 
premiku robota, sledi poteza soigralca, ki jo zaznamo 
preko stikalne plošče. Aplikacija omogoča varno ter 
realno igro človeka z robotom oziroma računalniškim 
algoritmom.

Delovanje posameznih komponent

Stikalna šahovska plošča

Šahovnica

Premikanje figuric se odvija na šahovski stikalni plošči, ta 
ima pod vsakim poljem nameščeno reed stikalo. Slednje 
se ob prisotnosti figurice točno nad stikalom sklene, kar 
dosežemo z vgrajenim permanentnim magnetom v dnu 
figurice. Reed stikala so povezana v matrično mrežo, 
kjer je razporejenih 8 napajalnih ter 8 zaključnih linij. 
Krmilnik tako položaje figuric prebira preko 16-linijske 

komunikacije. Stikalna plošča - šahovnica je lesena in 
standardnih dimenzij, za vgradnjo reed stikal, jo je bilo 
potrebno iz spodnje strani porezkati, da smo lahoko 
vgradili stikala.

Tiskano vezje stikalne plošče.

Mikrokrmilnik KEIL MCB1700

Za prebiranje položajev figuric smo uporabili krmilnik 
KEIL MCB1700, ki ga odlikujejo barvni LCD zaslon, 
povezava USB 2.0, Ethernet priključek ter dva serijska 
konektorja DB9. Krmilnik teče s frekvenco 12 MHz. 
S pomočjo časovnika je realizirano proženje 8 linij z 
visokim napetostnim nivojem, preko zaključnih linij pa 
preverimo, če je figurica na določenem polju prisotna. V 
primeru da je, je reed stikalo sklenjeno in na zaključni 
liniji preberemo visok napetostni nivo, sicer pa nizkega.

Računalnik z algoritmom

Glavni del te aplikacije je seveda program, ki poteka na 
računalniku. Program preko stikalne plošče zaznava 
položaje figuric na igralni površini. Zajeto stanje na 
igralni plošči sporoči drugemu programu (ang. Engine), 
ki preko vejitvenih algoritmov izračuna kateri odgovor 
naj bi bil najbolši. Vejitveni algoritmi preračunajo vse 
možne poteze v dani situaciji, nato sledijo vse možne 
naslednje poteze in tako dalje. Algoritem, ki gre bolj v 
globino je praviloma težje premagljiv. Seveda pa se čas 
iskanja najboljše poteze z globino daljša z eksponencialno. 
Algoritem nam tako vrne najbolšo potezo, katero 
moramo samo še preslikati na šahovnico, to pa storimo 
preko ethernet komunikacije do robota, ki pa poskrbi 
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za fizični premik figurice. Seveda pa naš program ni 
samo komunikator med napravami. Kajti vemo, da 
smo ljudje zmotljivi, zato program preverja pravilnost 
poteze, v kolikor želimo goljufati, javi napako.

Grafična - idejna predstavitev vejitvenega algoritma

Robot s krmilnikom

Robot sam po sebi ne zna igrati šaha. Zato na robotu 
pripravimo preprost program, ki poskrbi za prijemanje 
ter postavljanje figuric. Na krmilniku robota pa poleg že 
omenjenega programa deluje še MotoPlus, kateri skrbi za 
komunikacijo preko etherneta in naša ukazna sporočila 
pravilno interpretera. Sledi  ustvarjanje programa, ki 

čaka na naš ukaz in šele nato izvede operacijo prijemanja 
ter postavljanja figuric. Robot in osebni računalnik 
komunicirata preko ethernet povezave. Preko ukaznih 
paketkov mu sporočimo vrednosti spemenljivk, katere 
nosijo informacijo, iz katerega polja naj prestavi figuro 
in kam. Nato pa mu seveda še vse skupaj potrdimo. 
Tako robot izvede svojo operacijo.

Prijemalo

Za namene prijemanja figuric je bil uporabljen 
pnevmatski aktuator Destaco RP-50P z 12,7 mm hoda 
ter največjo silo prijemanja 107 N. Prijemalo ima le 
eno prostostno stopnjo, za prijemanje figuric pa je 
bilo zasnovano dvoprstno prijemalo. Načrtali smo ga 
s pomočjo programa Google SketchUp ter iz umetne 
mase natisnili s 3D printerjem. Za boljši prijem figuric, 
smo prste obložili z mehko gumo.

3D izris ter končna oblika prijemala
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KUKA youBot 
Aplikatorja:

Bojan Sitar in Beti Fajdiga

Namen aplikacije je predstavitev nekonvencionalnega načina vodenja mobilne platforme robota preko glasovnih 
ukazov, hkrati pa tudi teleoperacijo robotske roke, ki se nahaja na mobilni platformi. 

youBot mobilni robot

Mobilna platforma

YouBot sestavlja mobilna platforma, ki se premika s pomočjo 
vsesmernih koles (»Omni Wheels«), kar daje platformi tri 
prostostne stopnje, saj se lahko giblje po X smeri (naprej, 
nazaj), Y smeri (levo, desno) ter okoli osi Z (rotacija levo in 
rotacija desno). 

Mobilna platforma vključuje tudi računalnik, ki omogoča 
upravljanje mobilne platform in robotske roke. Računalnik je 
sestavljen iz procesorja Intel AtomTM Dual Core D510, 2GB 
single-channel DDR2 667MHz delovnega spomina, 32GB SSD 
trdega diska ter Embedded Gen3.5+ GFX Core grafične kartice, 
podpira pa prirejeni Linux Ubuntu, ki vključuje KUKA YouBot 
API kot primarni programski paket za nadzor robota ter višji 
programski paket ROS (Robot Operating System). Prirejeni 
Linux Ubuntu omogoča programiranje robota v programskih 
jezikih C++, Python in drugih programskih jezikih.

Robotska roka

YouBot robot, poleg mobilne platforme, sestavlja tudi 
robotska roka s petimi prostostnimi stopnjami ter dvoprstnim 
prijemalom na vrhu. Robotsko roko sestavlja pet rotacijskih 
sklepov, ki z višino 655mm omogoča delovni prostor velikosti 
0,513m3, kar je vidno tudi na sliki. Robotska roka je sposobna 
dvigovanja in prenašanja predmetov težkih do 0,5kg. 

Aplikacija

Udeleženec se bo pri tej aplikaciji spoznal s konceptom mobilne 
robotike, ki z robotsko roko omogoča tudi manipulacijo objektov. 
Mobilno platformo bomo vodili na dokaj nekonvencionalen 
način in sicer s pomočjo glasovnih ukazov. Program napisan v 
Linux okolju, ki ga je razvil Laboratorij za umetno zaznavanje, 
sisteme in kibernetiko, Fakultete za elektrotehniko Uniiverze v 
Ljubljani, pod vodstvom doc. dr. Simona Dobriška, razpoznava 
tekoče izgovorjene ukaze (naprej, nazaj, levo, desno, obrni, rotiraj, 
stop), ki temelji na prikritih Markovovih modelih. Razpoznane 
glasovne ukaze program nato pošlje preko TCP/IP komunikacije, 
v programsko okolje Matlab, ki glasovne ukaze interpretira kot 
vektorje hitrosti v katerih naj se platforma premika. Ti vektorji 
hitrosti so nato uporabljeni v programskem paketu Simulink, 
tu program doda še podatke o pozicijah sklepov robotske roke, 
ki jih izračuna s pomočjo inverzne kinematike. Podatke za 
izračun inverzne kinematike program dobi iz igralne palice, ki 
omogoča teleoperacijsko vodenje robotske roke. Program nato 
zbrane podatke o hitrosti platforme, pozicijah robotske roke in 
stanju prijemala pošlje preko brezžične TCP/UDP komunikacije 
robotskemu računalniku. S pomočjo tega sistema bo udeleženec 
robota vodil po labirintu in prestavljal objekte na poti.

General data youBot  omni-directional platform
kinematics 4 KUKA omniWheels
length 580 mm
width 380 mm
height 140 mm
clearance 15 mm
weight 20 kg
payload 20 kg
structure steel
maximum velocity 0,8 m/s
communication EtherCAT
power supply 24 V DC

General data youBot arm

kinematics serial chain 5 revolute axes

height 655 mm

work envelope 0.513 m3

weight 6.3 kg

payload 0.5 kg

structure magnesium cast

communication EtherCAT

power supply 24 V DC

power limitation 80 W

Axis data Range Velocity

axis 1 (A1) +/– 169° 90 °/s

axis 2 (A2) + 90°/– 65° 90 °/s

axis 3 (A3) + 146°/ - 151° 90 °/s

axis 4 (A4) +/– 102,5° 90 °/s

axis 5 (A5) +/– 167,5° 90 °/s
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Letos smo v nabor aplikacij  za DIR2013 vljučili tako industrijske kot tudi bolj poljudne in zabavne aplikacije. 
Cilj ene od teh aplikacij je tudi prikaz robotske verzije po svetu vedno bolj priljubljenega športa cup stacking, 
kar bi lahko prevedli kot zlaganje kozarčkov. Cilj tekmovalcev pri tem šprtu je čim hitreje zgraditi in podreti 
piramido iz treh, šestih ali desetih kozarčkov. Pri podjetju Roboteh iz Celja so nam letos prijazno posodili robota 
iz nove serije KUKA Agilus, ki ga odlikujeta visoka hitrost in natančnost in je bil zato kot nalašč za zgoraj 
opisano aplikacijo. Robot KUKA KR 6 R900 sixx bo tako s pomočjo vnaprej napisanega programa postavil in 
podrl piramido iz plastičnih kozarčkov.

Opis opreme 

Pri izvedbi aplikacije bomo upora-
bljali robot KUKA KR 6 R900 sixx, 
ki je del nove serije Agilus podjetja 
KUKA. Robot ima šest prostostnih 
stopenj gibanja. Robot je zaradi 
svoje majhnosti, velike hitrosti de-
lovanja in natančnosti primeren 
za različne aplikacije, na primer 
sestavljanje, merjenje, testiranje, 
pakiranje, nanašanje lepil in tesnil 
itd. Prenaša lahko bremena do teže 
6 kg. Vodenje robota poteka preko 
robotskega krmilnika KR C4 com-
pact in s pomočjo ročne učne na-
prave smartPAD.

Konfiguracija in delovno območje robota KR 6 R900 sixx.

Ročna učna naprava smartPAD

Ročno učno napravo smartPAD, 
ki služi kot pripomoček za ročno 
vodenje robota, učenje točk in pisanje 
robotskega programa, odlikuje velik 
brezodsevni zaslon, ki je občutljiv 
na dotik in odporen na praske, 
ergonimična 6D miška in intuitiven 
uporabniški vmesnik. Robota lahko 
vodimo s pomočjo miške, ki se nahaja 
na desni strani učne naprave ali pa 
se poslužujemo haptičnih tipk, ki jih 

najdemo na prednji strani naprave, 
na desni strani zaslona. 

Ročna učna naprava smartPAD.

Prav tako lahko na sami napravi s 
pomočjo zaslona na dotik pišemo, 
popravljamo in urejamo robotski 
program. Naprava omogoča tudi spre-

mi njanje hitrosti izvajanja programa, 
preklapljanje med ročnim načinom 
vodenja in avtomatskim delovanjem 
ter omogoča zvezno vodenje robota 
ter vodenje po inkrementih ter v 
različnih koordinatnih sistemih.

Opis delovanja aplikacije

Robot ima na strani v stolpec zložene 
plastične kozarčke. Njegov cilj je čim 
hitreje sestaviti piramido iz treh, 
šestih ali desetih kozarčkov ter jo 
nato podreti in kozarčke zložiti nazaj 
v stolpec. Robot s pomočjo vnaprej 

napisanega programa na osnovi 
ene izhodiščne točke preračuna vse 
naslednje premike in postavitve 
kozarcev glede na želeno velikost 
piramide.

Simbolična slika aplikacije

Robot KR 6 R900 sixx je 6-osni robot, 
na katerega je pritrjeno enostavno 
pnevmatsko prijemalo, s katerim 

robot prime kozarčke na spodnji 
strani, saj so kozarčki tako v stoplcu 
kot v piramidi obrnjeni navzdol.

Namen aplikacije

Na začetku se bodo udeleženci 
aplikacije najprej spoznali z ročno 
učno napravo smartPAD. Robota 
bodo vodili ročno s pomočjo miške 
in haptičnih tipk. Prav tako se bodo 
naučili nastavljati hitrost robota, 
preklapljati med avtomatskim in 
ročnim vodenjem ter vodenjem robota 
v različnih koordinatnih sistemih. 

KUKA  AGILUS IN 
PIRAMIDA IZ KOZARČKOV

Aplikatorja: 

Janez Šepetavc in Petra Pahor
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Po osvojenih osnovah ročnega vodenja in učenja točk 
bomo udeležencem predstavili tudi program, ki skrbi za 
pravilno postavitev piramide glede na število kozarcev. 

Udeleženci se bodo lahko sami preiskusili v programiranju 
robota in spreminjanju parametrov v programu za 
postavljanje piramide in tako izbirali med piramido 
s tremi, šestimi ali desetimi kozarčki. Za konec bodo 
lahko najbolj pogumni tudi tekmovali z robotom za 

boljši čas v postavljanju piramide s tremi kozarčki. 

Zahvala

Zahvala gre g. Klanjšku in g. Skarlovniku ter vsem 
ostalim zaposlenim v podejtju Roboteh, ki so nama 
odstopili svoj prostor in čas ter tako omogočili nastanek 
aplikacije.

ROBOTEH d.o.o. je strateški sistemski partner nemškega proizvajalca 
robotov KUKA ROBOTER GmbH za področje ex-YU. Podjetje je speciali-
zirano za razvoj, projektiranje in proizvodnjo tehnološke opreme na po-
dročju industrijske avtomatizacije in robotizacije. Z roboti KUKA robotizi-

rajo-avtomatizirajo aplikacije kot so posluževanje strojev, avtomatskih izsekovalnih strojev in stiskalnic, strojev 
za brizganje plastike in gume, varjenje TIG/MIG/MAG/pod prahom, plazma varjenje in rezanje, paletizacijo in 
manipulacijo različnih izdelkov, brušenje-poliranje, lakiranje-barvanje, rezanje, montiranje, lepljenje, vijačenje, 
3D robotsko rezkanje, frikcijsko varjenje, nadzorovanje proizvodnih procesov in aplikacije robotskega vida v 
najrazličnejših ostalih delovnih procesih. ROBOTEH razvija inovativne avtomatizacijske koncepte in inteligentno 
informacijsko tehnologijo.

Paradna disciplina podjetja je avto-
matizacija in robotizacija delovnih 
procesov v industriji, vendar pod-
jetje deluje tudi v naslednjih 
segmentih:

  avtomatizacija in robotizacija
  servis (hiter odziv – tehnična 

pomoč 24 ur/dan)
  razvojni projekti 
  trgovina (ovijalci palet SIAT, po-

vezovalni stroji MJ MAILLIS, RK 
elementi…)

ELEKTRO GORENJSKA, D. D.

Elektro Gorenjska je podjetje, ki si neprestano prizadeva za razvoj, inovativnost ter okoljsko učinkovi-
tost in prijaznost. Podjetje je imetnik treh standardov kakovosti: ISO 9001/2000, ISO14001/2004 in 
OHSAS 18001, ki jih vsako leto uspešno ponovno certifi cira. V letu 2011 je pridobilo tudi certifi kat 
Družini prijazno podjetje. Sodeluje v procesih poslovne odličnosti (PRSPO) in je edino distribucijsko 
podjetje, ki se lahko pohvali s srebrnim priznanjem. Kakovostne storitve in aktivnosti, ki jih v družbi 
izvajajo že več kot 40 let, so s prihodom konkurence postale še očitnejše. Na prvem mestu je nemo-
tena, zanesljiva in kakovostna oskrba z električno energijo. Podjetje spremlja in aktivno sodeluje pri 
razvojnih projektih, ki predstavljajo gibalo prihodnosti, med njimi je zagotovo razvoj pametnih omrežij 
(SMART GRIDS) in ostalih podpornih aktivnosti.
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INDUSTRIJSKE ISKRE
Aplikatorja: 

Lea Renar in Domen Rode

Namen aplikacije je spoznati udeležence z vodenjem 
ABB-jevega robota s pomočjo ročne učne naprave 
FlexPendant. Predstavili bomo različne načine varjenja, 
zaščite in upravljanja z varilnimi roboti. Udeleženci se 
bodo spoznali s sistemom BullsEye, ki skrbi za kalibracijo 
varilne glave in njeno čistost.

Opis robota:

Pri vaji bomo uporabljali robota proizvajalca ABB, IRB 
1600. Robot ima 6-osno antropomorfno konfiguracijo, 
pri kateri ga odlikuje možnost zavrtitve nazaj. Je 
enostaven za integracijo v okolje in zato primeren 
za množico različnih industrijskih aplikacij, kot so 
varjenje, lakiranje, nanašanje lepila, montaža, pakiranje, 
manipulacija objektov…V našem primeru ga bomo 
preizkusili v varjenju.

Model IRB 1600

Število prostostnih stopenj 6
Nazivna nosilnost 8,5 kg
Doseg 1,45 m
Ponovljivost pozicioniranja 0,05 mm
Teža 250 kg
Poraba 0,58 kW (max. hitrost)

Slika 1: Doseg robota IRB 1600

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 namenjena 
omogočitvena tipka, ki prižge motorje le, kadar jo 
pritisnemo do polovice. Če jo spustimo ali pa do konca 
pritisnemo, se robot avtomatično ustavi.

Slika 2 - FlexPendant

Napravo odlikujeta zaslon, občutljiv na dotik, in krmilna 
palica (joystick) s tremi prostostnimi stopnjami. Robota 
lahko vodimo glede na položaje sklepov ali glede na 
različne koordinatne sisteme. 

Slika 3 - FlexPendant - osnovni meni

Preden se lotimo aplikacije:

Ob zagonu je potrebno najprej kalibrirati robota v 
začetni legi, saj senzorji v sklepih ne podajajo informacij 
o absolutnih kotih. Nato sledi kalibracija orodja, ki 
jo izvedemo s pomočjo štirih različnih konfiguracij 
robota, ki imajo vse skupno točko vrha orodja, in ročno 
določitvijo z-osi. Potem moramo nastaviti uporabniški 
koordinatni sistem, ki bo v našem primeru nastavljen 
na stojalu, ki bo držalo kos obdelovanca. Definiramo 
ga z določitvijo treh točk vzdolž x in y-osi podstavka.

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).
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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

Pri našem programu bomo večinoma uporabljali ukaza 
MoveL in MoveC, s katerima bomo sledili konturam 
obdelovanca.

Pisanje programa:

Program lahko napišemo v več modulih in rutinah, ki jih 
lahko nato v glavnem programu večkrat uporabimo in 
jim določimo želeno zaporedje. Vsaka rutina je sestavljena 
iz poljubnega števila ukazov. Ukaze predstavljajo zgoraj 
našteti programski ukazi za gibanje v določene točke. 
Za našo aplikacijo sicer rutine ne bodo uporabne, saj je 
obdelovalni kos zelo nesimetričen in se zato program 
ne ponavlja.
Najprej bomo robota ročno premaknili v želeno točko. 
Posamezne točke lahko shranimo pod izbranim imenom, 
da so nam nato v programu vedno na voljo in jih lahko 
večkrat uporabimo. Pri vsakem ukazu določimo hitrost 
premika, natančnost preleta točke, delovni koordinatni 
sistem in orodje.
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:

V aplikaciji je uporabljen ABB-jev 6-osni robot IRB 
1600, krmiljen s krmilnikom IRC5. Na stojalo, ki stoji 
pred robotom, je pritrjen kos, ki ga bomo obdelovali. 
Robot je opremljen z varilnim aparatom s katerim 
vari vse linije na obdelovancu. Po določenem številu 
zavarjenih kosov se mora varilna glava kalibrirati. Za 
to poskrbi sistem BullsEye, ki s pomočjo laserja določi 
pravilno lego varilne glave in jo hkrati tudi očisti. Namen 
aplikacije je spoznati udeležence z realnim sistemom, 
ki je nepogrešljiv v industriji - to je z varilnim ter kali-
bracijskim sistemom BullsEye. Dejanskega varjenja 
zaradi varnostnih omejitev ne bomo izvajali.

Slika 4 - Aplikacija

Zahvaljujeva se Luki Petkovšku ter ostalim iz podjetja 
ABB za pomoč pri izvedbi aplikacije.
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Opis opreme

Osnovna oprema za izvedbo aplikacije je delta robot 
M-1iA s krmilnikom R-30iA proizvajalca Fanuc. 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. Prednost takšne zasnove je, da so 
posamezni 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 namenjen 
predvsem za uporabo v »pick and place« aplikacijah in 
aplikacijah robotskega sestavljanja. Nekatere tehnične 
lastnosti so predstavljene v preglednici 1, na sliki 2 pa 
je narisano delovno območje robota. Učenje robota 
poteka z uporabo ročne učne naprave iPendant.

FANUC M-1iA je robot delta konfiguracije in ga odlikujejo visoki pospeški.

Drugi del opreme bo predstavljal mikrokrmilniški 
sistem s katerim bomo krmilili LED stolpec. Uporabljen 
bo 8-bitni mikrokrmilnik ATMEGA88PA, z 8 kByte-i 
Flash programskega spomina in urinim taktom 8 MHz. 
Mikrokrmilnik vsebuje veliko uporabnih perifernih enot 
med katerimi bomo uporabili 10 VI linij za krmiljenje LED 

stolpca, 10-bitni AD pretvornik za nastavljanje frekvence 
proženja, 2 kanala 16-bitnega časovnika in zunanje 
prožilne linije. Mikrokrmilniški sistem bo sestavljen 
na prototipni ploščici, tako bodo vse komponente za 
delovanje tega sistem vidne udeležencem.

Delovni prostor robota FANUC M-1iA.

 
ATMEGA88PA mikrokrmilnik v DIP pakiranju in LED diode.

Opis delovanja aplikacije

Proženje LED stolpca

Celotna aplikacija temelji na efektu POV – persistance 
of vision, ki pove, da se slika, ki nastane na mrežnici 
človeškega očesa osvežuje s končno frekvenco. Frekvenca, 
pri kateri oko več ne sledi spremembi je nekje pri 25 
Hz. Pomeni, da informacija o sliki na očesu ostane še 
nekaj časa za tem, ko je slika izginila. Za primer lahko 

SVETLOBNA ZAVESA IN 
HITRI DELTA ROBOT

Aplikatorja: 
Blaž Jakopin, Marko Panjek

Z delta robotom Fanuc M1-iA, ki ga odlikujejo visoki pospeški, bomo s pomočjo stolpca LED diod, pripetih na 
njegov vrh izvedli svetlobno zaveso. Z ustreznim izhodom in frekvenco proženja LED stolpca bomo prikazali 
poljubno črko. Naučili se bomo osnovnih ukazov v robotskem krmilniku, saj bo robot moral izvajati hitre in 
linearne gibe med dvema točkama, hkrati pa bomo morali upoštevati sinhronizacijo robota in proženja LED 
diod za ustrezen prikaz teksta. 
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vzamemo eno LED diodo, utripa s frekvenco 1 Hz. 
Jasno lahko vidimo, kdaj LED dioda gori in kdaj ugasne. 
Zdaj pa postopoma večajmo frekvenco utripanja in ko 
dosežemo približno 20 Hz bomo pod vtisom, da LED 
dioda neprestano gori. 

Sedaj, ko smo osvojili koncept POV, lahko nadaljujemo 
z našo aplikacijo. Vzemimo tisto eno LED diodo in jo 
s hitrimi gibi (blizu 25 Hz) pomikajmo zdaj na levo, 
zdaj na desno. Kaj dobimo? Tako je, dobimo ravno črto. 
Če nadaljujemo v tej meri in se vprašamo kaj dobimo 
če s hitrimi gibi pomikamo cel stolpec LED diod, lahko 
deduktivno ugotovimo da dobimo prikazano matriko 
LED diod ali »LED display«. Naš stolpec bo vseboval 10 
LED diod, naša matrika pa velikosti 10x10. 

Zdaj lahko naredimo naslednji korak. Potrebno je nastaviti 
ustrezno frekvenco proženja za željen prikaz na našem 
LED prikazovalniku in poskrbeti za sinhronizacijo z 
robotom, saj v nasprotnem primeru mikrokrmilnik 
nima fiksne reference proženja LED stolpca. Potrbno je 
torej definirati točko, pri kateri naj mikrokrmilnik začne 
s proženjem in proži 10 različnih konfiguracij stolpca.

Proženje LED stolpca za prikaz diagonale.

Programiranje robota  

Programiranje robota bo potekalo na ročni učni enoti, 
kakor je to v navadi pri vseh industrijskih robotih. 
Pri programiranju robota bomo morali upoštevati 
točko sinhronizacije in hitrostni profil robota. Točka 
sinhronizacije je tista točka pri kateri bo robot 
predal informacijo mikrokrmilniku, da lahko začne 
s proženjem LED stolpca. Preden pa lahko določimo 
točko sinhronizacije, je potrebno ugotoviti hitrostni 
profil robota. Pa poglejmo zakaj.

Trapezni hitrostni profil robota.

Večina robotov je krmiljena po tako imenovanem 
trapeznem hitrostnem profilu, ki je razviden iz slike 
6. Predstavljajmo si sedaj gib vrha robota iz točke T1 v 
T4 (npr. premik 100 mm po Y osi robota). V točki T1 
robot začne s pospeševanjem in hitrost narašča linearno. 
Ko dosežemo točko T2, je robot dosegel želeno hitrost 
in ohranja hitrost konstantno vse do točke T3, kjer 
se začne območje pojemka in se robot v točki T4 tudi 
ustavi. Na kratko, robot ima pri vsakem gibu območje 
pospeševanja, konstantne želene hitrosti in ustavljanja. 
V katerem delu profila torej začeti s proženjem stolpca, 
da bo prikaz ustrezen?  

Odgovor je seveda: v območju konstantne hitrosti. 
Znotraj programa bomo torej definirali točko T2 in s 
tem označili, da je robot v območju konstantne hitrosti 
in da se proženje LED stolpca lahko začne. Ker želimo 
dvojno frekvenco osveževanja, bomo enako naredili 
za povratni gib, le da bo ta točka takrat pri T3 in bo 
proženje potekalo v obratnem vrstnem redu. 

Pri zadostni hitrosti in ustrezno nastavljenih točkah 
dobimo zanimiv efekt LED prikazovalnika, ki smo ga 
ustvarili samo z enim stolpcem.
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                      www.fanucrobotics.si

FANUC je podjetje, ki je prisotno na vseh področjih industrijske avto-
matizacije, s svojimi proizvodi pokriva tako področja PLC krmilnikov, 
visoko zmogljivih NC strojev in krmilja zanje, strojev za brizganje 
plastike in seveda industrijskih robotov. 

FANUC Robotics se že dolgo ukvarja tudi z zagotavljanjem integri-
ranih 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 avtomatizacije za širok spekter aplikacij v industriji, vključno z varjenjem, barvanjem/
končno obdelavo, nanosom materiala, paletizacijo, pakiranjem, manipulacijo, razkladanjem/nakladanjem strojev 
in odvzemanjem materiala. Roboti FANUC so legendarni po svoji zanesljivosti; uporabnik lahko vedno računa, da 
mu je robot na razpolago 99,99% delovnega časa, roboti pa zmorejo obremenitve od 2 do 1200 kg.

V kateremkoli poslu ste, FANUC Robotics vam lahko pomaga izpolniti vaše proizvodne izzive.  Ne glede ali po-
trebujete enega robota ali pa avtomatizacijo celotnega proizvodnega procesa , vselej bomo uporabili vso svoje 
znanje, izkušnje in zanesljivo tehnologijo, 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, na primer z uporabo senzorja sile, sistemom sledenja transportnim trakovom, kolizijsko zaščito, itd. 
Zadovoljevanje potreb naših strank je prva prioriteta.  

Naša pozornost do poprodajne podpore je glavni razlog, zakaj je toliko strank izbralo FANUC Robotics za svojega 
dobavitelja komponent industrijske avtomatizacije. 

Od izobraževanja, storitev na mestu in rezervnih delov, smo pripravljeni podpirati vaš sistem 100%.

Revoz, d.d., iz Novega mesta je edino slovensko podjetje za proizvodnjo avtomo-
bilov. V več kot 50-letni zgodovini avtomobilske industrije v Novem mestu so se raz-
vila 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 Renault in Zveze Renault-Nissan. Trenutno v 
Revozu, ki zaposluje več kot 2.000 ljudi, poteka za Skupino Renault, ki je 100-od-
stotni lastnik podjetja, proizvodnja modelov renault twingo, clio II in wind. Več kot 
98 % celotne proizvodnje je namenjene izvozu, večinoma v države Evropske unije. 

 
Zagotavljanje tekoče proizvodnje in naložbe v nov projekt
V letu 2012, ki ga je zaznamoval izrazitejši upad povpraševanja na evropskem trgu, je s 

proizvodnih trakov Revoza zapeljalo 130.947 avtomobilov. Danes pa so Revozova prizadevanja že usmerjena v nov projekt, 
ki od leta 2014 dalje načrtuje serijsko proizvodnjo povsem novih modelov, naslednikov današnjega twinga in štirisedežnega 
smarta, za Renault in nemški Daimler. Projekt prinaša nove razvojne možnosti in zagotavlja srednjeročni obstoj proizvodnje 
v Novem mestu.

 
S kakovostjo in zavzetostjo vseh zaposlenih v vrh 
po učinkovitosti
Skrb za kakovost je ena od prednostnih usmeritev podjetja, ki jo upo-
števamo tako v proizvodnem procesu kot pri izdelku. Twingo se lahko 
pohvali z najboljšo oceno kakovosti v svojem razredu, tako glede na an-
keto JD Power (Francija, Nemčija) kot anketo revije L'Automobile. Ključni 
dejavnik zagotavljanja uspeha so seveda zaposleni, njihova usposoblje-
nost in zavzetost za napredek. Za podjetje je v prvi vrsti odločilno učin-
kovito poslovanje, po katerem se v zadnjih letih uvršča v sam vrh Zveze 
Renault Nissan, po drugi strani pa si prizadeva v čim večji meri izkazati 
odgovornost na področju ravnanja z okoljem, odnosa do zaposlenih in 
družbe.
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Globalna korporacija Hella je eden ključnih inovatorjev na tržišču svetlobne 
opreme za avtomobilsko industrijo. Na 70 lokacijah v 30 državah zaposluje 
več kot 25.000 ljudi, ki so v preteklem poslovnem letu ustvarili 4,8 bilijona 
evrov prihodkov. S 15% tržnim deležem na področju svetlobne avtomobilske 
opreme se uvršča med 50 najboljših dobaviteljev avtomobilske industrije na 
svetu ter med prve 3 v Evropi. Eno najuspešnejših podjetij Hellinega koncer-
na je Hella Saturnus Slovenija.

Podjetje Hella Saturnus Slovenija sodi med največje slovenske izvoznike, saj izvozi kar 95 odstotkov izdelkov. 
Večino prodaje ustvari z evropskimi kupci, v Sloveniji pa že desetletja sodeluje z novomeškim Revozom. Sicer 
je podjetje globalno prisotno, saj izdelke prodaja na severno- in južnoameriške trge, v Južno Afriko in v Azijo.

V poslovnem letu 2011/2012, ki se je zaključilo maja letos, je družba ustvarila 264 milijonov evrov prihodkov 
in preko 15 milijonov evrov dobička. Podjetje danes zaposluje 1800 ljudi, med njimi 170 strokovnjakov stroj-
ništva, fi zike in elektronike. V Helli Saturnus Slovenija d.o.o. razvijajo in izdelujejo visokokakovostna svetila za 
avtomobile, kot so žarometi, dodatni žarometi za meglo, dnevne luči ter eno- in večfunkcijske svetilke. Proi-
zvodnja na letni ravni znaša okoli 3 milijone žarometov in 9 milijonov meglenk in dnevnih svetilk. Med kupci 
prednjačijo 3 skupine proizvajalcev avtomobilov: GM-Opel, VW-Audi in Renault-Nissan. Sledijo BMW, Seat, 
Škoda, Ford, Toyota idr. 

V začetku leta 2012 je podjetje poleg 2 obsto-
ječih kompetenčnih centrov za dodatne žaro-
mete in Hella športni program, pridobilo še 
tretjega, in sicer kompetenčni center za eno-
funkcijske svetilke.
Tako koncern, kot slovenska podružnica pa 

močan zagon črpata v tehnologiji in inovacijah; zlasti v megatrendih uporabe 
LED tehnologije ter upravljanja z energijo in zmanjševanja emisij CO

2
. 

Svoje bogato znanje in izkušnje, ki jih Hella združuje na svojem osnovnem po-
dročju avtomobilske oreme, prenaša v koristne in učinkovite aplikacije v dru-
gih panogah. V prvem koraku se osredotoča predvsem na inovativne rešitve 
za področja LED razsvetljave ulic, zgradb in letališč ter štetja prehodov ljudi. 

S svojim programom  LED razsvetljave ustreza kriterijem najzahtevnejših uporabnikov v javnem ali zasebnem 
sektorju in razvija trajnostne rešitve z uporabo novih tehnologij, ki pomagajo zviševati kakovost življenja in 
urbanih ekosistemov.
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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 proizvajalci in distributerji elek-

tronske 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.
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INEA RBT d.o.o. je strateški partner podjetja Mitsubishi Electric

INEA RBT je distributer produktov za avtomatizacijo Mitsubishi Electric in pokriva področje Slovenije 
kot tudi drugih držav, ki so bile del nekdanje Jugoslavije in Albanijo. Močno strateško partnerstvo z 
Mitsubishi Electric podjetje s pridom izkorišča za širitev uporabe tehnologije za avtomatizacijo na 
omenjenih trgih in povečanja podpore za svoje lokalne stranke.

Mitsubishi Electric je edini celovit ponudnik produktov in rešitev za avtomatizacijo, ki obsega robot-
ske sisteme, PLK, operaterske panele, frekvenčne pretvornike, servo pogone, krmilnike gibanja za 
servo osi, nizko napetostno stikalno opremo in CNC krmilnike. Vse našteto uspešno aplicira na trgu 
na osnovi skupne platforme tako strojne, kot programske, kar je prijazno za uporabo tako uporabni-
ku, kot razvijalcu aplikativne opreme in drastično zmanjšuje TCO (skupni strošek lastništva).  

Kontakt:
INEA RBT d.o.o.
Stegne 11
SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 5138 100
www.inea-rbt.si

O Mitsubishi Electric

Z 90 leti izkušenj pri zagotavljanju zanesljivih, visoko kakovostnih proizvodov tako podjetjem kot 
splošnim potrošnikom po vsem svetu je Mitsubishi Electric Corporation prepoznan, kot vodilno pod-
jetje za proizvodnjo, trženje in prodajo električne in elektronske opreme, ki se uporablja v razvoju 
prostora in satelitskih komunikacij, potrošniške elektronike, industrijske tehnologije, ter proizvodov 
za energetski sektor, vode in odpadne vode, transport in opremo za avtomatizacijo poslopij.

Z okoli 114,000 zaposlenih v družbi, je v poslovnem letu, ki se je končalo 31. marca 2011, zabeležila 
konsolidirano prodajo v višini 32,2 milijard evrov. 

www.mitsubishi-automation-si.com 
www.creating-productivity.com
http://global.mitsubishielectric.com
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S sedežem v Kranju je ISKRAEMECO, d.d. eno 
izmed vodilnih podjetij na področju merjenja 
električne energije. Podjetje pri svoji dejavno-
sti že skoraj sedem desetletij uspešno združu-
je dolgoletne izkušnje, inovacije in napredek. 
Naše tehnološko dovršene rešitve, ki slonijo 
na lastnem znanju se popolnoma skladajo z 
vsemi mednarodnimi standardi in zakonoda-
jo ter tako do potankosti sledijo zahtevam na 
različnih trgih. Pri razvoju in proizvodnji naših 
produktov sledimo načelu trajnostnega napredka in stremimo k temu, da skozi celoten postopek 
ostajamo v harmoniji z okoljem. Zaradi rešitev, ki vključujejo odprte standarde smo priljubljena izbi-
ra mnogih elektrodistribucij po svetu. Čeprav je naše domače okolje Evropa, smo tudi v svetovnem 
merilu znani po zagotavljanju pametnih rešitev, ki so namenjene še pametnejšim strankam. 

Sedež podjetja:  Halder d.o.o.
  Bohova 73
  SI-2311 Hoče
  Slovenija
  Tel.: +386 (0)2 618 26 46
  Fax: +386 (0)2 618 26 56
  e-mail: info@halder.si

Podjetje Halder d.o.o. je trgovsko – storitveno podjetje , ki se s svojo inovativnostjo in vztrajnostjo zanesljivo raz-
vija že od leta 1993. Uspešna rast podjetja in poslovanja je sad zaupanja naših poslovnih partnerjev v kvalitetno 
in zanesljivo opravljanje našega dela ter profesionalnega poslovnega odnosa, ki ga odlikuje predvsem odkritost, 
spremenljivost in pripravljenost na pogovor oz. dialog.

Dolgoletne izkušnje, poznavanje kovinsko predelovalne industrije ter pozitivno poslovno razmišlanje so pripomo-
gle, da danes zastopamo na našem tržišču vodilne proizvajalce standardnih elementov in pripomočkov  s področja 
vpenjalne tehnike, avtomatizacije in orodjarstva. Časovna dinamika in visoke zahteve tržišča po kvalitetnih izdelkih 
so vplivale, da smo ponudbo v teh letih sistematično širili ter tako zagotovili kvalitetnejšo in širšo ponudbo me-
hanskih, pnevmatskih in hidravličnih vpenjal, standardnih elementov za strojegradnjo in orodjarstvo ter ročnega 
orodja.

Pozitivni poslovni rezultati, pravilen odnos do dela in naših poslovnih partnerjev nam zagotavljajo že večletno 
uspešno poslovno sodelovanje z našimi največjimi podjetji s področja avtomobilske industrije, orodjarstva, stroje-
gradnje, elektroindustrije in gradbeništva.

Prepričani smo, da lahko s pridobljenimi izkušnjami in znanjem, kvalitetno in hitro zadovoljimo, ter ponudimo celo-
vite rešitve tudi najzahtevnejšim poslovnim partnerjem s področja vpenjanja obdelovancev ter razvoja in izdelave 
orodij.
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Podjetje I.H.S., Industrijski manipulacijski sisitemi, d.o.o. je bilo ustanovljeno 22.12.1989 v Krškem. Od usta-
novitve dalje podjetje beleži nenehno rast in razvoj na vseh področjih. I.H.S. danes zaposluje več kot 80 ljudi, 
njegovi stroji pa obratujejo po celotni Evropi kot tudi izven nje. Svoja predstavništva imajo v Nemčiji, Veliki 
Britaniji in Srbiji, na Poljskem, Češkem in Slovaškem ter Hrvaškem kot tudi v Rusiji in Turčiji.

Slika 1: Sedež podjetja I.H.S. d.o.o. v Krškem.

Podjetje I.H.S. nastopa na tržišču s ponudbo celovitih rešitev na področju transportne, pakirne in paletirne 
tehnike, ki je plod lastnega znanja in dolgoletnih izkušenj. Zaposleni v njihovem lastnem razvojnem oddelku 
razvijajo visokokakovostno opremo za proizvodnjo pijač, predelavo mleka, prehrambeno, farmacevtsko, ke-
mično, gradbeno in ostalo industrijo. V vseh letih obstoja je podjetje sledilo ciljem stalnega razvoja in rasti ob 
sprotnem upoštevanju vseh potrebnih standardov in predpisanih zakonskih zahtev.

Slika 2: Model projekta s petimi paletizerji v Angliji.

Ključna dejavnika in gibalo napredka sta inovativnost in kreativnost, ki ju povezujejo dvajsetletne izkušnje, 
mladostna zagnanost in radovednost. Dosežena sinergija vodi do izdelkov, katerih poglavitne lastnosti so za-
nesljivost, varnost, ergonomija in konkurenčnost. Te lastnosti uvrščajo njihove izdelke na svetovno tržišče ob 
bok vodilnim podjetjem s področja paletiranja, transporta in pakiranja.
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BLAŽ JAKOPIN 
Zadolžitev: vodenje, fi nance, oglaševanje, 
aplikatorstvo, 5. letnik
GREGA LOGAR 
Zadolžitev: splet, fi nance, oglaševanje, 
aplikatorstvo, 5. letnik
LEON KOCJANČIČ 
Zadolžitev: oblikovanje, oglaševanje, 
sponzorstvo, aplikatorstvo, 5. letnik
LEA RENAR 
Zadolžitev: oglaševanje, aplikatorstvo, 
5. letnik
KATJA PRETNAR 
Zadolžitev: RobotChallenge, oglaševanje, 
sponzorstva, 4. letnik
BETI FAJDIGA
Zadolžitev: sponzorstvo, aplikatorstvo 
4. letnik
BOJAN SITAR 
Zadolžitev: oblikovanje, aplikatorstvo
5. letnik
DOMEN RODE 
Zadolžitev: sponzorstvo, splet, splikatorstvo,
5. letnik
PETRA PAHOR 
Zadolžitev: sponzorstvo, aplikatorstvo
4. letnik

PRIMOŽ GLAVAČ
Zadolžitev: sponzorstvo, aplikatorstvo
4. letnik
ROK GOLJAT 
Zadolžitev: sponzorstvo, aplikatorstvo
4. letnik
GAŠPER GOLOB 
Zadolžitev: aplikatorstvo, 5. letnik
GREGA ERŽEN 
Zadolžitev: aplikatorstvo, 4. letnik
NEJC KRAJNIK 
Zadolžitev: aplikatorstvo, 4. letnik
JANEZ ŠEPETAVC 
Zadolžitev: aplikatorstvo, 5. letnik
SLAVKO KODRIČ 
Zadolžitev: RobotChallenge, 5. letnik
PRIMOŽ FLANDER 
Zadolžitev: oglaševanje, aplikatorstvo
4. letnik
TJAŠA KORPIČ 
Zadolžitev: aplikatorstvo, 5. letnik
ALJAŽ LONČAR 
Zadolžitev: logistika, 1. letnik
MARKO PANJEK 
Zadolžitev: logistika, 1. letnik
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Dnevi Industrijske robotike DIR2013

Kot vsako leto med 25. in 29. marcem 2013, študentje robotike s Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani 
organiziramo že tradicionalni dogodek »Dnevi industrijske robotike 2013«. Dogodek je namenjen predvsem 
študentom vseh fakultet Univerze v Ljubljani kot tudi drugim študentom v Sloveniji. Odprt je tudi za 
ostale mlajše in starejše generacije zunanjih obiskovalcev. Primarni namen dogodka je povezati akademsko 
in industrijsko sfero in dokazati, da se industrija ne nahaja zunaj fakultetnih zidov, temveč je še kako 
blizu. Sinergija, ki jo poizkušamo vzpostaviti med različnimi industrijskimi podjetji in fakulteto, omogoča 
študentom dober vpogled v delovanje industrijskih aplikacij, hkrati pa omogoči industriji več možnosti za 
pridobitev dobrih kadrov.

Okvirji dogodka, ki so jih zastavili že naši predhodniki, se bodo tudi letos ohranili, vendar smo se potrudili, 
da bi vsebino naredili še bolj atraktivno in zanimivo. Skupaj z dogajanji, ki zajemajo predavanja, aplikacije, 
ekskurzijo ter vodene oglede, bomo tudi letos izvedli tekmovanje imenovano RobotChallenge. Tematika 
tekmovanja je načrtovanje in simulacija robotskih celic. Sestavljeno je iz uvodnega predavanja, kjer bodo 
tekmovalci pridobili osnovna znanja, 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 pod pokroviteljstvom IC elektronike.

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 
Yaskawi Slovenija, ki je že četrto leto generalni pokrovitelj dogodka. Podjetje ABB je tudi letos podprlo našo 
idejo o tekmovanju RobotChallenge in nam omogoča uporabo robotskega paketa Robot Studio. Zahvala gre 
tudi Fakulteti za elektrotehniko, njenemu Laboratoriju za robotiko in Študentskemu svetu. Robotske celice 
so letos prispevala podjetja: Yaskawa Slovenija, ABB, Roboteh, Fanuc in Domel. Tudi podjetje Camincam je 
prispevalo k aplikaciji 3D rezkanja, s programskim paketom Robot Master. Letošnje leto smo se seznanili 
z novim podjetjem Halder, ki je radodarno pomagalo pri izgradnji aplikacij s svojimi električnimi in 
pnevmatskimi prijemali. Finančno so nas podprla nekatera velika imena slovenske industrije, kot so Hella, 
Revoz, DAX, ELEKTROSPOJI, ETA Cerkno, Iskra Emeco, IHS, HTE, ELES, INEA RBT, Elektro Gorenjska in drugi.
Medijski pokrovitelji, ki predstavljajo DIR2013 so: Avtomatika, ki skrbi za zbornik dogodka in druge revije, 
kot so IRT3000, Ventil, Študent, Svet elektronike in Svet mehatronike, 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 tudi sami sebe. Izkušnja, ki sem jo pridobil, kot del ekipe bo ostala z mano skozi 
življenje in ponosen sem, da sem lahko prispeval svoj delež. Zahvaljujem se ekipi za vložen trud in čas, 
zahvala pa gre tudi mentorju prof. Marku Munihu za koordinacijo in ostalim članom laboratorija, ki so 
kakorkoli pripomogli pri nastajanju dogodka DIR2013. 

Vsem obiskovalcem dogodka želim prav toliko novih znanj, izkušenj in zabave, kolikor smo jih bili deležni 
mi, pri ustvarjanju le tega.

Vodja projekta

Blaž Jakopin
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ELEKTROTEHNIŠKO DRUŠTVO MARIBOR 

IZOBRAŽEVANJE S PODRO JA MO NOSTNE ELEKTROTEHNIKE IN  

SODOBNIH ELEKTRI NIH INŠTALACIJ 

Izobraževanje s podro ja mo nostne elektrotehnike in  
sodobnih elektri nih inštalacij, 34. KOTNIKOVI DNEVI, je 
namenjeno strokovnjakom elektro-energetike s podro ja 
vzdrževanja, projektiranja, investicijske dejavnosti,  
predavateljem strokovnih šol in zainteresirani javnosti. 
Vsem udeležencem, ki so lani Inženirske zbornice Slovenije pa 
posvetovanje omogo a pridobitev kreditnih to k. 

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

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

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

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

GSM:051 627 266 

NAMEN 

STROKOVNA PRIPRAVA 

PRIKAZ PROIZVODNEGA PROGRAMA 

Drago ERNOGA 
Telefon: 059 121 870; Fax: 059 121 871  
GSM: 040 836 961 
Aleksander OBRECHT 
GSM: 041 672508 
prijavnica-proizvodni program: www.ed-mb.si 

Kotizacija znaša 250,00 EUR + 20 % DDV na  
udeleženca,  za izvedbo izobraževanja in gradivo.  
Znesek nakažite na naš transakcijski ra un.  
Ra un prejmete po izvedenem izobraževanju. 

Zbornik povzetkov in CD prejmejo udeleženci na  
izobraževanju. 

Po pošti: ELEKTROTEHNIŠKO DRUŠTVO MARIBOR 
Glavni trg 17b, 2000 Maribor 
po faksu: 059 121 871 
e-mail: kotnikovidnevi@ed-mb.si; 
Prijavnica posvetovanje: www.ed-mb.si 

ELEKTROTEHNIŠKO DRUŠTVO MARIBOR 

Glavni trg 17b, 2000 Maribor 

Indetifikacijska številka: SI31299245 
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SAVA TURIZEM d.d. ZDRAVILIŠ E RADENCI 
do 115. marca 2013. 
Zdraviliško naselje 12, 9252 Radenci 
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info@zdraviliš e-radenci.si 
prijavnica-rezervacija hotela www.ed-mb.si 
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1. mag. Senekovi  Dejan 

POSTAL SEM MERILEC-PREGLEDNIK EL. INŠTALACIJ, 

TEŽAVE IN PROBLEMI, KI ME AKAJO NA TEJ POTI 

2. Marko Kotnik 

ZAŠ ITA ELEKTRI NIH VODNIKOV PRED NADTOKI IN 

PRED TOPLOTNIMI U INKI 

3.. dr. Jože Pihler, dr. Jože Vorši  

E – MOBILNOST IN NAPAJALNI STEBRI KI 

 4.. Ervin Mahori  

ZAKAJ JE O FUNKCIONALNI VARNOSTI IKT SISTEMOV POTRE-

BNO RAZMISLITI ŠE PRED ZASNOVO STAVBNE STRUKTURE 

 10.20 - 13.00  PREDSTAVITEV REFERATOV 

11.30 - 11.45  ODMOR 

PRIKAZ PROIZVODNEGA PROGRAMA 

13.00 - 15.15  ODMOR 

PRIKAZ PROIZVODNEGA PROGRAMA 

09.30  ZA ETEK POSVETOVANJA 

10.00 - UVODNI REFERAT  

mag.  Rudi Zorko  EZS - PORO ILO 

5.. Bogomil Jelenc 

SELEKTIVNO DOLO ANJE OKVARJENEGA IZVODA V  

DISTRIBUCIJSKEM ELEKTROENERGETSKEM  

OMREŽJU PRI VISOKOOHMSKIH OKVARAH 

6.. mag. Dejan Matvoz, Jurij Jurše 

PROBLEMATIKA NIVOJEV NA RTOVANJA ZA VELIKOST  

NAPETOSTI IN NAPETOSTNE ODKLONE V  

DISTRIBUCIJSKEM OMREŽJU 

15.15 - 18.00  PREDSTAVITEV REFERATOV 

7.. Žiga Hribar, Damjan Prašnikar,  Zrnec Janez  

MERITVE POGREŠKA ŠTEVCEV ELEKTRI NE ENERGIJE  

V SON NI ELEKTRARNI 

 8.. Gregor Kušar 

PREGLED PREDPISOV, STANDARDOV IN IZRAZOSLOVJA S  

PODRO JA FOTONAPETOSTNIH SISTEMOV 

16.15 - 16.30  ODMOR 

PRIKAZ PROIZVODNEGA PROGRAMA 

13.00  ZAKLJU EK POSVETOVANJA 

 ETRTEK  21. 03. 2013 

PRIKAZ PROIZVODNEGA PROGRAMA 

9.. Anton Korošec 

PROJEKT POLJA VETRNIH ELEKTRARN (PVE) IN  

POSTAVITEV PRVE VETRNE ELEKTRARNE V SLOVENIJI 

10.. mag. Viktor Lovren i , mag. Damjan Seme, Matjaž Lušin 

IŠ ENJE TRANSFORMATORSKIH POSTAJ IN  

KABELSKIH PROSTOROV POD NAPETOSTJO 

11. Arpad Gaal, Dean Ogrizek 

IZVEDBA 110 KV KABELSKE POVEZAVE MED RTP 

KOROŠKA VRATA IN RTP PEKRE 

12. Silvo Ropoša, Boris Unuk, Ernest Beli , dr. Gorazd Štumberger 

IMPLEMENTACIJA PAMETNEGA OMREŽJA V PRIMERU 

ELEKTRO MARIBOR 

09.30 - 13.00  PREDSTAVITEV REFERATOV 

10.30 - 10.45  ODMOR 

13. Rado Isakovi , mag. Primož Hrobat, mag. Jure Strmec 

POSODOBITEV TP–19  »PRAVILNIKA O TEHNIŠKIH  

NORMATIVIH ZA ZAŠ ITO NN OMREŽIJ IN PRIPADAJO IH TP« 

 PETEK  22. 03. 2013 

20.00 DRUŽABNI VE ER S PLESOM 



 

Marko Kotnik 

ZAŠ ITA ELEKTRI NIH VODNIKOV PRED NADTOKI IN PRED 
TOPLOTNIMI U INKI 

Elektri ne vodnike nizkonapetostnih elektri nih inštalacij, ki 
napajajo razli ne vrste in število porabnikov, je potrebno z eno ali 
ve  napravami za samodejni odklop napajanja zaš ititi pred  
nadtoki. Tako na iste vodnike, kakor tudi na elektri no opremo 
delujejo tudi zunanji vplivi toplotnega sevanja. Toplotno sevanje 
lahko povzro i škodljive vplive, kamor prištevamo vžig, gorenje in 
zmanjšanje varnosti nameš enih vodnikov in opreme. 

Pogoje in navodila za izvedbo zaš ite vodnikov pred toplotnimi 
u inki podaja standard SIST HD 60364-4-42, zaš ito pred  
nadtoki pa obravnava standard SIST HD 60364-4-43. 

Uporabljene zahteve omenjenih standardov doprinesejo k  
zanesljivemu in varnemu delovanju elektri ne inštalacije. 

dr. Jože Pihler, dr. Jože VORŠI  

E – MOBILNOST IN NAPAJALNI STEBRI KI 

Okoli leta 1900 je bilo 40 % avtomobilov v Ameriki gnanih s paro, 
38 % z elektriko in 22 % z bencinom. V New Yorku je bilo leta 
1901 celo 50 % elektri nih avtomobilov in 30 % parnih, ostali so 
bili na nafto, acetilen in stisnjen zrak. Vrhunec  
elektri nih avtomobilov je bilo leto 1912, ko so zgradili 33 842 
elektri nih avtomobilov. 

Zaton elektri nih avtomobilov se je za el leta 1910, ko za zagon 
bencinskih motorjev ni bila ve  potrebna zaganjalna ro ica 
ampak mnogo udobnejša uporaba elektri nega zaganjala.  
Ponudba cenene nafte je bila naslednji vzrok za zaton mirnih 
prevoznih sredstev. 

Ervin Mahori  

ZAKAJ JE O FUNKCIONALNI VARNOSTI IKT SISTEMOV POTREBNO 
RAZMISLITI ŠE PRED ZASNOVO STAVBNE STRUKTURE 

Sodobni delovni procesi, so tako kriti no odvisni od razpoložljivosti 
distribuiranih ra unalniških sistemov, da je obvladovanje funkcionalne 
varnosti informacijskih sistemov, eden izmed klju nih faktorjev 
upravljalne arhitekture podjetja. Po oceni stroke, bi preko 50 % 
današnjih podjetij, ki poslujejo na globalnem trgu, propadlo v 
nekaj letih po tridnevnem izpada svojega informacijskega sistema.  

Spoznanje, da je razpoložljivost informacijskih sistemov/objektov, 
predvsem odvisna od varnosti t.i. namestitvene infrastrukture , 
ki jo v veliki meri podpira/zagotavlja tudi gradbeno-tehni na  
struktura stavbe, je v obsežna literaturi za informacijsko varnost 
hitro dopolnila tudi za to podro je. Predpogoj za celovito obvladanje 
varnosti namestitvene infrastrukture so stavbne danosti (kot npr. 
varni prostori, varne poti za napeljave, zanesljivo napajanje, 
komunikacije, hlajenje, širokopasovna CBN) in ustrezni zaš itni 
ukrepi (kot npr. zaš ita pred požarom, poplavo, vlomom, LEMP, 
ustrezen monitoring). Ve ina omenjenih ukrepov, se lahko  
ekonomsko-tehni no u inkovito vpelje, le s pravo asno postavitvijo 
potreb/zahtev in dobro koordinacijo med vsemi deležniki, ki so 
odgovorni za na rtovanje in gradnjo varne stavbne strukture. 

Ker se tehnologije, arhitekture in aplikacije ra unalniških  
sistemov zelo hitro spreminjajo, ker relevantni standardi obi ajno 
ne sledijo spremembam tehnologije, ker so življenjski cikli  
informacijske opreme, tudi do nekaj 10-krat krajši od pri akovane 
življenjske dobe njenih podpornih sklopov, je pri na rtovanju varne 
celovite infrastrukture, obi ajno najve ji problem (tudi najve  
napak) ugotavljanje dejanskih tehnoloških-tehni nih-varnostnih 
potreb/zahtev investitorja. Za postopke vpeljave informacijske 
varnosti, analizo potreb in tveganj, je v literaturi sicer precej  
postopkov, ki so zaradi obsežnosti in kompleksnosti težko  
razumljivi. Kljub temu, da namestitvena infrastruktura le majhen 
del celovite varnostne tematike, zahteva njeno na rtovanje  
ogromno svežih informacij in posebno multifunkcionalno poznavanje 
problematike iz raznih strok, ter seveda mnogo izkušenj.  

Ker se pri akuje nadaljnja hitra rast potreb za zmogljivost in  
varnost informacijskih sistemov, je danes nujno in tudi  
ekonomsko-tehni no upravi eno, da se še pred konkretnim  
projektiranjem s pomo jo nekega izbranega  standardnega  
postopka, analizira dejanske potrebe/zahteve investitorja, postavi 
tehnološko-varnostni koncept  in izdela spisek potrebnih  

tehnoloških-funkcionalnih-varnostnih zahtev, ki se jih za izbrani 
varnostni nivo, mora vpeljati/zagotoviti pri na rtovanju-gradnji-
obnovi stavbne strukture.   

mag. Senekovi  Dejan 
POSTAL SEM MERILEC – PREGLEDNIK EL. INŠTALACIJ, TEŽAVE IN 
PROBLEMI, KI ME AKAJO NA TEJ POTI 
V skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja podro je pregledovanja 
elektri nih inštalacij, lahko naloge povezane s pregledi in meritvami 
elektri nih inštalacij do 31. decembra 2014 opravljajo merilci, ki 
so si v skladu s predpisi, ki jih urejajo gospodarske zbornice,  
pridobili potrdilo o usposobljenosti za pregledovanje elektri nih 
inštalacij, in sicer EDISON in EDISON PLUS (opravljen do 31. 
decembra 2011) ter posamezniki  s pridobljenimi nacionalnimi 
poklicnimi kvalifikacijami (NPK). 
Vsi tisti merilci, ki so potrdila o usposobljenosti za pregledovanje 
elektri nih inštalacij (EDISON in EDISOM PLUS) pridobili po 31. 
decembru 2011 v skladu z veljavno zakonodajo v RS ne bi smeli 
opravljati pregledov in meritev elektri nih inštalacij, kar pomeni, 
da bi bilo potrebno zakonsko urediti tudi položaj teh merilcev. 
Zakonodaja, ki ureja podro je pregledov in meritev elektri nih 
instalacij, predpisuje roke, v katerih se morajo opravljati pregledi 
posameznih vrst zgradb. Statistika nakazuje, da se meritve ne 
opravljajo v zakonsko predpisanih rokih in predpisanem obsegu, 
torej se vršijo v manjšem obsegu od predpisanega.  Glede na 
dejansko opravljeno število pregledov in število nepremi nin, na 
katerih bi se meritve in pregledi elektri nih instalacij morali opraviti, 
ter glede na število merilcev, ki opravijo usposabljanje,  
ugotavljamo, da je trenutno v RS preve  merilcev, ki so pogosto 
tudi premalo kvalificirani. 
Cene pregleda in izvedbe meritev za razli ne elektri ne inštalacije se 
v RS gibljejo zelo razli no v odvisnosti od zahtevnosti objekta in 
tudi od geografskega položaja. Zaznati je namre  možno, da so 
cene znotraj slovenskega prostora v razli nih regijah zelo razli ne, 
zato bi bilo potrebno, da bi se cene storitev na podro ju pregledov 
in meritev poenotile.  Prav tako je potrebno poudariti, da je glavni 
vzrok prenizkih cen storitev v nepopolnih in nekvalitetnih izvedbah 
pregledov elektri nih inštalacij ter v nekvalificiranih ponudnikih 
omenjenih storitev na eni strani, ter v nadzornih inštitucijah in 
upravnih organih, ki poro ila takšnih meritev v svojih postopkih 
upoštevajo kot  ustrezne. 

Leta 2008 so nekatere razvite države (Avstrija, Nem ija, Francija, 
Danska, Švedska) pravilno ocenile situacijo in izkoristile priložnost ter 
podprle razvoj elektri ne mobilnosti. Danes imajo te države tudi 
na mednarodni ravni dober položaj na podro ju elektri ne mobilnosti. 
Veliko podjetij že pripravlja nove pobude in projekte. To zagotavlja 
prihodnost inovativnemu gospodarskemu razvoju, ki ob  
upoštevanju varovanja okolja zagotavlja trajnostni razvoj. 

Slovenija je v letu 2010 pri ela z aktivnostmi na podro ju  
trajnostne mobilnosti in elektri nih vozil. Razpravljamo o  
elektri ni mobilnosti, vendar projekti na tem podro ju nastajajo 
po asi. Preve  se obravnavajo ovire in premalo poudarjajo  
prednosti. Manjka širša interdisciplinarna razprava in premalo je 
demonstracijskih projektov, ki bi nazorno predstavili prednosti in 
slabosti in s tem pripomogli k izboljšanju stanja. Prav tako  
manjka partnersko povezovanje med akterji, ki imajo na podro ju 
uvajanja trajnostne mobilnosti in elektri nih vozil klju no vlogo. 
Kje smo danes? Ali smo sposobni sodelovati pri uvajanju  
elektri ne mobilnosti – vsaj pri izdelavi in postavitvi infrastrukture?  



 

Jelenc Bogomil 

SELEKTIVNO DOLO ANJE OKVARJENEGA IZVODA V  DISTRIBUCIJSKEM 
ELEKTROENERGETSKEM OMREŽJU PRI VISOKOOHMSKIH OKVARAH 

Osnovne zahteve, ki jih morajo izpolniti zaš itne naprave so:  
hitrost delovanja, selektivnost, ob utljivost, zanesljivost in  
ekonomi nost. Vsaka zaš ita, to je sklop ve jih naprav in/ali  
funkcij,  nekega elementa, ki ga š itimo  je optimum ozir.  
kompromis med osnovnimi zahtevami.. Selektivnost  je ena  od 
osnovnih  zahtev, ki jo morajo izpolnjevati zaš itne naprave . 

V distribucijskem elektroenergetskem  omrežju (DEES)   vsako 
neselektivno delovanje zaš it predstavlja nepotrebno motnjo v 
napajanju uporabnikov in je iz strani regulatornih organov  
posebej spremljana. 

Zaš itna tehnika že zelo dolgo obvlada selektivno  izklapljanje  pa 
vendar je v posebnih primerih okvar ne moremo zagotoviti.  
Referat govori o takšnem primeru, predstavi  pa tudi rešitve. 

Visokoohmska okvara  v DEES predstavalja enopolni zemeljski 
stik z relativno visoko prehodno upornostjo na mestu zemeljskega 
stika. Posledica tega je, da je tok okvarne zanke relativno majhen. 
Zaklju uje se ez ozemljitev zvezdiš a distribucijskega  
transformatorja VN/SN.  Le to  ni dimenzionirano za trajno  
obratovanje s takšnim tokom,  zato je š iteno z nadtokovno  
zaš ito, ki svoje delovanje aktualizira z izklopom celotnega  
transformatorja po neki asovni zakasnitvi. asovna zakasnitev 
predstavlja v tem primeru selektivnost saj je v tem asu potrebno 
dolo iti in izlo iti okvarjen izvod v nasprotnem primeru se  
neselektivno izklopi cel transformator z vsemi izvodi. 

Predstavljene so zakonitosti  enopolnega zemeljskega stika in 
njegova posebnost – tranzientno stanje. 

Ob razmišljanju o teh  zakonitostih in posebnostih  se same po 
sebi ponujajo možne rešitve problematike. 

mag. Dejan Matvoz,   Jurij Jurše 

PROBLEMATIKA NIVOJEV NA RTOVANJA ZA VELIKOST NAPETOSTI 
IN NAPETOSTNE ODKLONE V DISTRIBUCIJSKEM OMREŽJU 

Osnovni pogoj za nemoteno in pravilno delovanje naprav 
(porabniških in proizvodnih) v distribucijskem omrežju je ustrezna 
velikost napetosti na priklju nem mestu teh naprav. Trenutna  
praksa pri obvladovanju napetostnih razmer pri nas temelji na  
postopkih in pravilih, ki so bila oblikovana pred sprejetjem evropskih 
standardov o kakovosti napetosti v distribucijskem omrežju ter 
pred pospešeno integracijo razpršenih virov v distribucijska omrežja. 
Slednji namre  povzro ajo spremenjene smeri pretokov mo i in s 
tem povsem nove obratovalne razmere, na katere se ustaljena 
praksa še ni popolnoma prilagodila. V lanku je prikazan pregled 
obstoje ega stanja obratovanja in na rtovanja omrežja glede na 
kakovost napetosti na SN in NN nivoju. Na temeljih analize 
pomanjkljivosti obstoje ega stanja so po posameznih napetostnih 
nivojih predlagane usmeritve za u inkovito postavitev nivojev 
na rtovanja za velikost napetosti in napetostne odklone. Njihov 
namen je v okviru tehni nih zmožnosti omrežja in dovoljenih  
standardiziranih velikosti napetosti pravo asno zaznati potencialna 
problemati na mesta v omrežju ter jih z ustreznim razvojem odpraviti. 
Z uporabo primerno postavljenih nivojev na rtovanja že v procesu 
vklju evanja novih uporabnikov omrežja se je mogo e izogniti 
kasnejšim težavam pri obratovanju omrežja obenem pa zagotovi 
transparentnost in enake pogoje pri vklju evanju razpršenih virov 
v omrežje. Nivoji na rtovanja morajo upoštevati trenutno stanje 
tehnike in možnost razvoja novih tehnologij, ki bodo v bodo e 
bistveno spremenila koncepte obratovanja in na rtovanja  
distribucijskega omrežja. 

Žiga Hribar, Damjan Prašnikar, Janez Zrnec 

MERITVE POGREŠKA ŠTEVCEV ELEKTRI NE ENERGIJE V SON NI 
ELEKTRARNI. 

Števec elektri ne energije (EE) je vgrajen na to ki priklju itve  
uporabnika na distribucijsko omrežje, kjer se križata zahtevi: 

- zagotavljanja kvalitete EE iz strani distributerja in  

- zagotavljanje elektromagnetne skladnosti iz strani porabnika. 

V tej to ki so pri zagotavljanju zahtev iz obeh strani razmere  
posebej kriti ne pri razpršenih virih EE, kjer prihaja do velikih 
odstopanj in s tem povezane merilne negotovosti  obra unskih 
števcev EE. 

Meritve so bile izvedene na son ni elektrarni pri kateri je prihajalo 
do odstopanja med energijo katero je elektrarna realno proizvedla 
in prejeto energijo katera je bila obra unana iz strani distributerja. 
Razlike nastajajo zaradi mo nega popa enja toka (tokovni faktor 
THD nad 30%) katerega elektrarna pošilja v omrežje.  

Primerjali smo 8 števcev razli nih proizvajalcev od katerih jih je 
ve ina vklju enih v Nabor merilne opreme SODO. Vezani so bili 
zaporedno skupaj z merilnikom kakovosti in z prenosnim  
etalonskim merilcem energije z to nostjo 0,05.  

V lanku so predstavljeni rezultati in dejanska odstopanja števcev 
v primerjavi z etalonskim merilcem in opisani konkretni parametri 
toka in napetosti, pri katerih je prišlo do odstopanj. 

Gregor Kušar  

PREGLED PREDPISOV, STANDARDOV IN IZRAZOSLOVJA S PODRO-
JA FOTONAPETOSTNIH SISTEMOV 

Projektiranje in postavljanje fotonapetostnih sistemov je na prvi 
pogled enostavno, vendar se najve  napak pojavi, ob projektiranju 
in izvedbi na enosmernem delu son ne elektrarne. Napaka na 
enosmerni strani lahko hitro privede do požara. 

Zaradi nejasnosti pri projektiranju in možnih nevarnosti ter težav 
pri gašenju objektov, ki so opremljeni s fotonapetostnimi sistemi 
(son nimi elektrarnami), je bilo na IZS odlo eno, da se v zvezi s 
celotno problematiko fotonapetostnih sistemov, pripravi ustrezen 
dokument v katerem so zbrani predpisi, standardi in izrazoslovje.  

Namen tega dokumenta je, da se zberejo zahteve za projektiranje, 
gradnjo in obratovanje fotonapetostnih sistemov, ki so razpršeni v 
razli nih zakonodajnih aktih, tehni nih smernicah in standardih s 
podro ja elektrotehnike, energetike, gradbeništva in požarne 
varnosti. Dokument podrobneje obravnava le specifike  
fotonapetostnih sistemov. Znotraj dokumenta so tudi opozorila na 
druge zahteve, ki izhajajo iz nizkonapetostnega distribucijskega 
omrežja in nizkonapetostnih izmeni nih instalacij.  

Ta dokument ni klasi ni priro nik , ampak dokument, ki daje  
pregled predpisov, standardov s kratkimi povzetki, ki dajo  
usmeritev uporabniku za poglobljene odgovore o rešitvi  
problemov. Podaja tudi izrazoslovje, pri katerem smo morali  
mnogokrat poskušati najti nove izraze, ki še niso uzakonjeni v 
kakšnem slovarju, so pa zato dober predlog, da se jih kasneje 
uvrsti v ustrezno uradno izrazoslovje, prav iz tega razloga smo ob 
slovenskih terminih, pustili tudi osnovne angleške izraze. 



 
Anton Korošec 

PPROJEKT POLJA VETRNIH ELEKTRARN (PVE) IN POSTAVITEV PRVE 
VETRNE ELEKTRARNE V SLOVENIJI 

Referat predstavi pristop in analizo najpomembnejših osnovnih 
tehni nih parametrov za ugotavljanje upravi enosti izgradnje 
vetrne elektrarne (VE). Na kratko predstavi težave pri umeš anju 
v prostor in v zaklju ku ekonomsko upravi enost investicije. 
Avtor v svojem prispevku želi prikazati svoje avtorsko delo pri 
projektu, oz. zasnovi razvoja polja vetrnih elektrarn PVE-Dolenja 
vas in PVE-Senožeška Brda.  
Pri nastajanju projekta prve vetrne elektrarne je bilo potrebno 
»orati ledino«,  zato je bila potrebna vztrajnost in potrpljenje, da se 
je investicija kljub na videz nerešljivim zapletom uspešno zaklju ila. 
Pri nadaljnjem razvoju celotnega projekta bodo stališ a  
okoljevarstvenikov, oz. DOPPS odlo ujo a. Avtor je prepri an, 
ugodnejše lokacije v RS skorajda ni.. Upajmo,  da bo obvladala 
pozitivna »energija« in se bo v omrežje lahko stekalo ~400 GWh 
naj istejše energije iz obnovljivih virov. 

mag. Viktor Lovren i , mag. Damjan Seme, Matjaž Lušin  

IŠ ENJE TRANSFORMATORSKIH POSTAJ IN KABELSKIH  
PROSTOROV POD NAPETOSTJO 

Periodi no iš enje transformatorskih postaj je vzdrževalna zahteva 
predpisov in nujnost v primeru zelo zaprašenega okolja ali v primeru 
poplav. iš enje je tehnološko nezahtevna aktivnost, ko gre za TP, 
ki smo jo popolnoma izklopili iz omrežja torej ko se delo opravlja v 
breznapetostnem stanju. Postopek iš enja postane s stališ a 
varnosti in zdravja pri delu zahtevna naloga, ko TP ni mogo e  
izklopiti zaradi pomembnosti napajalne to ke za odjemalce.  
Zahteve po neprekinjenem napajanju v industrijskih obratih ali 
posebnih odjemih kot so bolnišnice, tuneli in drugi infrastrukturni 
objekti ali ustanove so vse bolj pogoste. Tudi drugi odjem kot je 
gospodinjski si želi im manj moteno dobavo elektri ne energije. V 
tem primeru je edina razpoložljiva metoda dela, delo pod napetostjo 
na nizki in srednji oz. visoki napetosti (DPN na NN in SN). Delo pod 
napetostjo nad 50 V izmeni ne napetosti in 120 V enosmerne 
napetosti, do 1.000 V oziroma 1.500 V, je dovoljeno v izjemnih 
primerih in po kriterijih, ki morajo biti opredeljeni in utemeljeni ter 
podrobno obdelani v posebnem navodilu za varno delo pod  
napetostjo na terenu. Posebno navodilo za varno delo pod  
napetostjo na terenu mora obvezno vsebovati podrobna dolo ila 
kjer so vklju ene minimalne predpisane zahteve, da so delavci, ki 
dela opravljajo, strokovnjaki elektrotehni ne stroke in glede na 
vrsto del ter obseg nevarnosti, še posebej usposobljeni, da izbrani 
sistem dela pod napetostjo in delovni postopek mora biti v naprej 
dolo en in preverjen, da morajo delavci glede na zbrani na in dela 
pod napetostjo uporabljati ustrezna izolirna orodja, sredstva in 
opremo za osebno varstvo ter druga varnostna sredstva in opremo 
ter da morajo biti izdelana pisna navodila za vsako vrsto dela  
posebej. Torej, le usposobljeni elektri arji s primernim orodjem in 
osebno varovalno opremo smejo izvajati iš enje NN in SN naprav. 
Ko se izvaja DPN na NN se uporabljata metodi dela »v dotiku« in 
»na oddaljenosti«. Slednja je edina dovoljena metoda iš enja SN opreme. 
Odpira se vprašanje iš enje kabelskih prostorov s SN kabli, ki so 
poplavljeni in so kabli še pod vodo oz prekriti z muljem. Pri tem 
delu je potrebno zagotoviti varno delo izvajalcem iš enja in izdelati 
natan no navodilo za vse faze iš enja. Stroka je negotova pri 
predpisovanju varnih pogojev dela pri iš enju SN kablov pod 
napetostjo, saj ni jasne lo nice ali gre za delo v breznapetostnem 
stanju ali za delo pod napetostjo. 

Arpad Gaal, Dean Ogrizek 

IZVEDBA 110 KV KABELSKE POVEZAVE MED RTP KOROŠKA  
VRATA IN RTP PEKRE 

Zelo pomembna investicija in zelo pomembna pridobitev v letu 
2012 na oskrbovalnem obmo ja Elektra Maribor je novi 110 kV 
kablovod,  ki povezuje razdelilni transformatorski postaji Koroška 
vrata in Pekre.  

Silvo Ropoša, Boris Unuk, Ernest Beli , dr. Gorazd Štumberger 

IMPLEMENTACIJA PAMETNEGA OMREŽJA V PRIMERU ELEKTRO 
MARIBOR 
Zahteve po u inkoviti rabi energije, zahteve po ve jem deležu 
proizvodnje iz obnovljivih in razpršenih virih energije ter  
implementacije novih tehnologij in porabnikov v elektroenergetski 
sistem, kot so na primer elektri na vozila s pripadajo o polnilno 
infrastrukturi, predstavljajo nove velike izzive za celotni  
elektroenergetski sistem. Delež enot razpršene proizvodnje, ki so  
priklju ene na distribucijsko elektri no omrežje, se posebej v  
zadnjih treh letih izjemno pove uje. Ponekod je ta delež že  
takšen, da povzro a težave pri obratovanju delov distribucijskega 
omrežja, saj se smer pretoka energije spreminja. Del rešitve  
omenjene problematike lahko predstavljajo pametna omrežja z 
vsemi pripadajo imi elementi, kot so informacijska in komunikacijska 
tehnologija, zajem elektri nih veli in, ipd.. Za ovrednotenje potenciala 
pametnih omrežij pri reševanju omenjene problematike pa je 
nujno uvajanje pilotnih projektov. Eden takšnih je tudi pilotni  
projekt uvedbe pametnih omrežij, ki se ga loteva Elektro Maribor. 
Omenjeni pilotni projekt bo omogo il implementacijo pametnega 
omrežja s im širšim naborom funkcionalnosti, ki jih koncept 
pametnih omrežij predvideva. V prispevku bo podan opis sistema, 
ki bo vklju en v pilotni projekt. Predstavljen bo model opisanega 
sistema, podani pa bodo tudi rezultati simulacijskih izra unov. 
Ustrezna kakovost elektri ne energije je osnovna zahteva, ki jo je 
potrebno upoštevati v vseh segmentih elektroenergetskega  
sistema. Najve ji vpliv na kakovost elektri ne energije pa imajo 
prav distribucijska omrežja. Zato si prav elektrodistribucijska  
podjetja najbolj prizadevajo za kakovostno elektri no energijo. 
Potrebno je izpolniti pri akovanja odjemalcev in upravi iti njihovo 
zaupanje, kar je lahko odlo ilnega pomena v novih tržnih razmerah. 

Rado Isakovi , mag. Primož Hrobat, mag. Jure Strmec 

POSODOBITEV TP-19 PRAVILNIK O TEHNIŠKIH NORMATIVIH ZA 
ZAŠ ITO NN OMREŽI J  IN  PRIPADAJO IH TP  
 
Zahteve pravilnika TP-19 iz leta 1978 je potrebno prilagoditi 
novim razmeram v tehniki in pri tem upoštevati tudi vso novo 
zakonodajo in standardizacijo, katera je v veljavi do leta 2012.  

e pogledamo Pravilnik po poglavjih lahko ugotovimo, kaj je  
potrebno posodobiti: 

I. splošne dolo be 
V 3. lenu je potrebno prilagoditi izrazoslovje novim veljavnim   
Standardom. 

II. Zaš itni ukrepi v NN omrežju in pripadajo ih TP 
Upoštevati nove predpise glede napetosti dotika in koraka in 
na in in izvedbo ozemljevanja prilagoditi novim predpisom in 
standardom; 
Upoštevati tudi nove predpise glede protipožarne zaš ite, kakor 
tudi za nadtokovno zaš ito, in zaš ito pred mehanskimi in  
dinami nimi obremenitvami, 
III.Dodatno pa je potrebno v novem Pravilniku upoštevati tudi 
najnovejša dognanja in predpise glede elektromagnetne  
kompatibilnosti (EMC) in elektromagnetnega sevanja (EMS). 
Pri spremembah je potrebno vklju iti tudi nova dognanja glede 
zaš ite pred delovanjem strele. 

Z visokonapetostnim kablovodom je Elektro Maribor zaklju il  
izjemno pomembno elektroenergetsko povezavo, ki je  
prebivalstvu in gospodarstvu v mestu in okolici bistveno pove ala 
zanesljivost in kakovost oskrbe z elektri no energijo. Z njo se  
zagotavlja dvostransko 110 kV napajanje postaje Koroška vrata. 
Vzpostavljena je tudi 110 kV zanka okoli mesta Maribor, s katero 
se pomembno izboljšujejo napetostne razmere vsem  
transformatorskim postajam v zanki. V referatu bodo predstavljene 
nekatere zanimivosti in tehni ne posebnosti projekta ter nekateri 
utrinki iz umeš anja v prostor in asa gradnje.   
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NFC - Komunikacija v bližnjem polju

V moderni dobi si življenja brez sodobnih tehnologiji (skoraj) ne znamo več predstavlja  . Zakaj 
skoraj? Še vedno obstaja svet tam zunaj... Mobilnik ima dandanes skorajda vsak. Sicer ga tu 
in tam radi odložimo proč od oči in ušes, ko zapus  imo pisarno, dom, pa je vedno z nami. 

Še več; vedno več ropo  je nosimo s seboj: ključe, denarnico, drobiž za nakup na avtomatu, telefon, 
RFID kar  ce za kontrolo dostopa v delovno okolje, robčke, ... NFC tehnologija v mobilnikih vse to 
združi v mobilni aparat. No... robčkov (še) niso uspeli integrirat vanj :)

Kaj je NFC?
Z oznako »Near Field Communication« 
se označuje nabor protokolov za 
brezžicno komunikacijo na kratek 
doseg. Poskus poslovenitve bi se glasil 
»Komunikacija bližnjih polj«. In ravno 
to pomeni. Gre za komunikacijo dveh 
fi zično ločenih objektov s skupnem polju. 
V potrošniški družbi, katere del smo, 
prinaša NFC tehnologija velik nabor 
možne uporabe. Izmenjavo podatkov 
lahko vršimo med dvema napravam, 
ki imata samostojno napajanje, kot 
tudi med napajano in ne-napajano 

napravo. Samo komunikacijo uporabnik 
vzpostavi zelo enostavno. Potrebne so 
le minimalne priprave za prenos. Če 
primerjamo pripravljalni čas poteben 
za NFC prenos z Bluetoothe in WiFi, 
bi lahko dejali, da priprav ni. Ampak 
primerjava z zadnjim je tudi nekoliko 
neumesna, ker slednji dve tehnologiji 
niso bile nikoli mišljene za tak način 
uporabe kot NFC.

Mogoča sta dva tipa komunikacije: 
izmenjava podatkov med dvema NFC 
napravama ter izmenjava podatkov 
med NFC napravo in ne-napajano 

napravo. NFC komunikacija bazira na 
že znanem RFID standardu in Felicity 
Card oz. FeliCa standardu, ki ga pa v 
Evropi ni zaslediti.

Zgodovinski presek
Ideja o tovrsti komunikaciji je že zrela. 
Prvi patent je bil registriran leta 1983. 
Do leta 2004 so se preizkušali razni 
elektronski načini plačevanja. Dokler 
niso taistega leta stopili skupaj Nokia, 
NXP Semiconductors (Philips), Sony 
ter ustanovili NFC Forum. Že leta 
2006 se je pojavil prvi Nokijin mobilni 
telefon z NFC funkcijo. Pravi razcvet 
v pospešenem razvoju  je sledilo leta 
pozneje s pojavom Android naprav in 
Googlovim vmešavanjem. Razvoj je šel 
tako daleč, da je Nokia, ki je opustila 
razvoj Symbian OS za svoje mobilnike, 
osvežila svoj operacijski sistem in ga 
poimenovali Symbian Anna version. 
Vse to je pa seveda premalo, če se tega 
ne predstavi potrošniški družbi. Tržno 
nišo pri tej tehnologiji so spoznali pri 
raznih mobilnih operaterjih in bankah. 
Seveda skokovite uporabe še ni zaslediti, 
a NFC vedno bolj prodira na trg.

NFC Forum
Leta 2004 so Sony, Nokia, in NXP 
Semiconductors (Philips) stopili skupaj 
in ustanovili neprofi tno industrijsko 
združenje NFC Forum. Ta bdi nad 
striktno izdelavno naprav, da ustrezajo 
sprejetim standardom in ciljem: 
kompatibilnost naprav, enostavnost in 
varnost upo-rabe. Vsi se zavedajo, da 
sta ravno kompatibilnost in razširjenot 

Avtor: Herman Slokar, AVTOMATIKA
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Izvajamo:
- konstrukcije in izvedbe specialnih strojev
- predelava strojev
- regulacija vrtenja motorjev
- krmiljenje strojev
- tehnična podpora in servis

Dobavljamo:
- servo pogone
- frekvenčne in vektorske regulatorje
- mehke zagone
- merilne sisteme s prikazovalniki
- pozicijske krmilnike
- planetne reduktorje in sklopke
- svetlobne zavese in varnostne module
- visokoturne motorje

Zastopamo:
- EMERSON - Contol Techniques
- Trio Motion Technology
- ELGO Electronics
- ReeR
- Motor Power Company
- Ringfeder - GERWAH

- Vgrajen pozicioner
- Izredna prilagodljivost (možnost izbire

različnih pozicionerjev)
- Vgrajena zaviralni modul in filter
- Dve razšiitveni mesti za opcijske

kartice
- SmartCard za shranjevanje in klonira-

nje parametrov
- Brezplačen programski modul

POZ-PRO za enostavnejše pozicioni-
ranje

- funkcija varnostnega izklopa katego-
rije 3 (Secure Disable)

- Na zalogi
- Ugodna cena

ključna za uspeh. Združenje vsak dan šteje več članov. Članov je sedaj že več kot 
170. Prihajajo iz različnih vej gospodarstva: proizvojalci komponent in naprav, 
razvijalci aplikacij, s fi nančnega sektorja, mobilni operaterij.

Cilji združenja so celoviti: določiti smernice razvoja, bdeti nad razvojem in 
poučiti ponudnike in uporabnike uporabe.
Navzoče je tudi sodelovanje s trgovskim združenjem GSMA, ki združuje približno 
800 mobilnih operaterjev s prisotnostjo svojih stroritev v več kot 219 državah.

OPIS
Mogoča sta dva tipa komunikacij: izmenjava podatkov med dvema NFC 
napravama ter izmenjava podatkov med NFC napravo in ne-napajano 
napravo. NFC komunikacija bazira na že znanem RFID standardu in Felicity 
Card oz. FeliCa standardu, ki ga pa v Evropi ni zaslediti.
NFC se znajde v druščini raznovrstne uporabe: mobilne naprave, osebni 
računalniki, sistemi prijave (check-in), bankomati in plačevanje blaga in storitev, 
kontrola dostopa, ...

Med največje, ki omogočajo plačevanje s tovrstno tehnologijo so Google Wallet, 
MasterCard PayPass, PayPal.
Zelo praktična je uporaba programirljivih NFC nalepk oz. ang »NFC Tags«, v 
kombinaciji z NFC telefonom. Te nalepke, ki vsebujejo NFC čip, lahko namestimo 
kjerkoli: v avtu, pri vhodu v hišo, pisarno... Te nalepke lahko namestimo na 
plakate, info točke, plačilne in bonitetne kartice. Še več: omogoča tudi izmenjave 
stikov (vizitk) tako v poslovnem, kot družabnem življenju.

Aktivni NFC 
bralniki

54
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NFC - KOMUNIKACIJA V BLIŽNJEM POLJU

Primer uporabe:
Pri nošnji mobilnega aparata pri sebi, je dobro imet vključeno glasno zvonenje 
ter vibriranje ob prihajajočem klicu. Ampak že ob prihodu v avto, ko telefon 
namestimo na zanj pripravljeno mesto, ne potrebujemo glasnega zvonenja. 
Tudi vibriranje ne. Mogoče bi potrebovali vključen Bluetooth za prostoročno 
telefoniranje. Vse te akcije sprogramiramo na NFC nalepko in jo namestimo 
nekje v avtu, okrog voznikovega mesta. Od sedaj naprej bomo za vse zgoraj 
opisane akcije telefon le približali NFC nalepki in akcije se bodo v trenutku 
izvršile »po scenariju«. Podobne aktivnosti lahko izvedemo pri drugih načinih 
uporabe, npr. prihodi in odhodi domov, v pisarno...
Edina omejitev je podlaga – ta ne sme biti kovinska. Razlog je v indukciji.

Kar  ce, nalepke, obeski
Kartice, obeski ter nalepke predstavljajo pasivne elemente NFC tehnologije. 
Skupno vsem je, da so ti predmeti tanki, lahki in poceni. Nanje največkrat 
pišemo naslove, informacije. Nič veče skeniranja QR kode, nic več prepisovanja 
raznih navodil in naslovov z reklamnih panojev, vizitk. In ravno faktorja; prenos 
majhnih količin podatkov, kot so naslovi in kontaktne informacije, ter hitrost 
sta kljčna ozaveščanju in reklamiranju.

Kje bi nam kartice, nalepkice in obeski koristili:

• Trgovina na drobno
 NFC nalepke omogočajo raznoliko uporabo. Z njimi lahko reklamiramo, 
promoviramo izdelke, nanje lahko zapisujemo bonitetne točke, 
ponujamo popuste ter kupone, voučerje,...
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     • Točke zvestobe, bonitete
Točke zvestobe in kuponi se enostavno zapišejo na kartico.

     • Vizitke, poslovni kontakti
Z enostavnim dotikom lahko posredujete poslovne kontakte ter 
koledarske dogodke. Pri prenosu se bo vizitka samodejno shranila 
v imenik, ter koledarski dogodek samodejsno umestil v vaš koledar 
oz. planer.

     • Dostop do socialnih medijev
Hitro delimo naslov kjer lahko uporabniki izmenjujejo mnenja, kjer 
ponudnik hitro obvesti uporabnike o navostih, podobitvah

     • Informacija o prostoru
Prirejate prireditev nekje na prostem in je nekoliko zapleten dostop? 
Na NFC nalepko zapišete točne podatke in GPS vas bo peljal.

     • Parjenje naprav
Mnogo lokalov omogoča brezžično povezavo svojim gostom. Na 
NFC kartico napišete podatke za dostop do internetne povazeve in 
se izognete iskanju pravega omrežja in vpisovanju gesla.

     • Plačevanje
Enostavno plačevanje storitev in nakupov 

Ti predmeti so pasivni. Nimajo svojega lastnega napajanja, temveč se napajajo 
iz RF polja aktivne naprave, katero obenem služi kot nosilec signala. Vsi imajo 
tuljavico  in majhen čipek, ki hrani določeno količino informacije. Govora bo o 
štirih tipih kartic, ki jih NFC Forum opredeljuje (NFC Forum Type Tags). Vsaka 
različica je bila razvita na osnovi kartic, ki so že bile prisotne na trgu.

NFC forum opredeljuje naslednje tipe kartic:
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Tip1
Ta tip kartic bazira na standardu ISO/IEC 14443A. Na čipe 
lahko večkrat zapišemo podatke. Uporabnik jih pa lahko 
pred nadaljnim zapisovanjem zaščiti (read only). Spomin 
se lahko tudi zaščiti pred prepisovanjem (write protection). 
Velikost  96 bitov, pri hitrosti 106 kbit/s. Odlikuje jih nizka 
cena izdelave.

Tip 2
Tudi ta tip kartice je v skladu s standardom ISO/IEC 14443A. 
Čipe je moč preprogramirat. Uporabnik jih pa lahko pred 
nadaljnim zapisovanjem zaščiti (read only).  Velikost 
spomina je vse od 48 do 2000 bitov. Komunikacija poteka 
pri hitrosti 106 kbit/s. 

Tip 3
Posebnost tega tipa kartic je, bazira na sistemu Sony FeliCa. 
Trenutno so dobavljive kartice z 2kB prostora. Tudi hitrost 
prenosa podatkov je višja. T znaša 212 kbit/s. Seveda pa 
so veliko dražje kot ostali tipi.

Tip 4
Zadnji v vrsti različnih kartic je Tip4. Ta tip je popolnoma 
kompatibilen s standardom ISO/IEC 14443 (A \& B). 
Proizvajajo jih v prepisljivih izvedbah, kot tudi ”read only”. 
Velikost pomnilnega mesta je do 32 kB, hitrosti prenosa 
pa se gibljejo med vse od 106 in 424 kbit/s.

TEHNIKALIJE
NFC tehnologija je kumunikacija dveh NFC naprav na kratko 
razdaljo oz. bližino. Standard ISO/IEC 14443 to razdaljo 
omejuje na dvajset centimetrov. V praksi je ta razdalja 
mnogokrat manjša. Komunikacija poteka na frekvencah ISM 
frekvenčnega pasu 13,56 MHz, širine 1.8MHz skladno z 
ISO/IEC18000-3 standardom. Uporabljena modulacija je 
ASK. Hitrosti so na videz majhne. Hitrosti so 106, 212 in 424 
kbit/s. Razvit je bil tudi prenos podatkov s hitrostjo 848 kbit/s, 
vendar smernice NFC Foruma te hitrosti ne predvidevajo. 
Obstajata dva načina delovanja. Pri komunikaciji vedno 
sodeluje naprava, ki pogovor začne, in poslušalec. Prvi 
zavzame vlogo aktivnega in drugi pasivnega pri pogovoru. 
Pri pasivnem načinu, iniciator komunikacije generira RF polje 
s katerim indukcijsko napaja 
pasivnega. Ciljna naprava se 
odzove in tu se že pokaže prva 
prednost NFCja; pasivni element, 
ki ne rabi svojega lastnega vira 
napajanja, lahko izdelamo v 
obliki nalepk, obeskov, kartic. Z 
aktivno napravo lahko podatke 
s pasivnega elementa beremo 
in nanj pišemo. Pri aktivnem 

načinu se zahteva dve napravi, ki sta sposobni delovati v 
aktivnem načinu. Napravi komunicirati z izmenjujočim 
generiranjem svojega polja.

Pasivni način dela
Pri pasivnem načinu delovanja komunikacijo prične aktivni 
iniciator. Ta proizvede na frekvenci 13.56 MHz RF polje, 
katero dovede energijo pasivnemu čipu (nalepk, obeski,...). 
To polje je direktno modulirano polje. Na tak način se 
omogoči prenos podatkov. Ko sta si napravici dovolj blizu 
v skupnem polju, prenos informacije steče s hitrosto, ki 
je standardizirana. Tipična razdalja za uspešen prenos 
podatkov je do deset centimetrov.

Ak  vni način
Pri aktivnem načinu sodelujeta dve aktivni napravi. Obe 
oddajata svoje RF polje. Ker sta obe napravi sposobni 
generirati svoje lastno RF polje, se povečata tako polje kot 
tudi najvišja hitrost kjer bo komunikacija uspešna. Največja 
razdalja za uspešen prenos podatkov naj bi bila skoraj še 
enkrat višja kot pri pasivnem. Največji prenos podatkov 
pa je okrog 1 Mbit/s. 

Zakaj NFC, če že imamo Bluetooth in IrDA
Vse tri, tako NFC, Blouetooth kot prenos podatkov s pomočjo 
infra rdečih žarkov, so komunikacije kratkega dosega. NFC 
ima pri določeni uporabi znatne prednosti pred obema 
naštetima. Prvo, ki velja izpostaviti, je čas vzpostavitve 
povezave. Pri NFC je povezava vzpostavljena v hipu, 
medtem je pri Bluetoothu potrebno vmesnik vključit in 
sparit naprave med seboj. Prenos z IrDA zahteva točno in 
direktno linijo obeh naprav sodelujočih pri prenosu. Največja 
hitrost prenosa podatkov je pri NFCju 424 kbit/s, kar je 
nekajkrat manjša, kot pri Bluetooth (2,1 Mbit/s). Vse tri 
naštete se tudi močno razlikujejo v dometu. Tu ne moremo 
govorit o dobrem in slabšem dometu povprek. Bluetooth 
ima daljšega in ta način omogoča večjo povezljivost med 
napravami, vendar pa NFC s krajšim dometom omogoča 
večjo zasebnost oziroma varnost. Iz prejšnih dveh stavkov 
je mogoče sklepati, da je poraba energije manjša in sklep 
je pravilen. Poleg tega omogoča uporabo v prostorih 
natrpanih s podobnimi napravami. NFC je kompatibilen z 

NFC Bluetooth IrDA

čas vzpostavitve povezave [s] < 0,1 6 0,5

največja hitrost prenosa 424 kbit/s 2,1 Mbit/s 115 kbit/s

domet [m] < 0,2 10 1

kompa  bilnost z RFiD + - -

Povezljovst med ak  vno in 
pasivno napravo + - -
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RFID napravami. Pravzaprav predstavlja njegovo nadgradnjo. 
Za razliko od Bluetootha, ki je zmožen povezati dve aktivni 
napravi, NFC omogoča komunikacijo med aktivno in pasivno 
napravo.

Standardizacija NFCja

NFC je ISO/IEC standardiziran od leta 2003. Opredeljen je 
kot odprtokodna platforma ECMA-340 in ISO/IEC 18092. 
V njih je opredeljeno:

  modulacija
  kodiranje
  hitrost prenosa
  RF umesnik
  protokoli za inicializacijo povezave in odpravlja-

nje podatkovnih trkov
  defi niran transpotortni protokol

RF vmesnik je standardiziran:
  NFC interface in Protocol-1 (NFCIP-1): ISO/IEC 

18092 ter ECMA-340
  NFC interface in Protocol-2 (NFCIP-2): ISO/IEC 

21481 ter ECMA-352

Ker je cilj združenja prodreti tudi v svet bančništva, so 
implementirani tudi sledeči protokoli: ISO/IEC 14443, Tip 
A (normalen) in Tip B (bančništvo/kratek doseg) ter FeliCa.
NFC forum standardizira tudi podatkovni format NDEF, 
ki je primeren za hrambo in prenos več vrst podatkov; od 
MIME do RTD dokumentov.

Format NDEF
Format NDEF so kratice, ki oznacujejo »NFC Data Exchange 
Format«. Format lahko vsebuje en sam RTD ali pa mnogo le 
teh. Format je namenoma enostaven, da lahko nosi razlicne 
podatke aplikaci, ki zahtevajo N FC. Količina informaciji, ki 
jih želimo shraniti na nosilec zavisi od izbranega pasivnega 
elementa. Vsekakor pa to niso enormno velike količine.
Vsako sporočilo (Record) se začne z oznako MB, kar 
označuje začetek sporočila (Message Begin), ter konča z 
ME (Message End).

Vsako sporočilo sestavljata dva dela; glava (Header) in 
vsebina (Payload). V glavi so zapisane podatki o dolžini 
vsebine, o tipu vsebine ter identifi kacija vsebine. Prva 
dva sta obvenzna. Zadnji ni obvezen, je pa predviden v 
formatu NDEF. Informacija iz »Identifi kacija vsebine« služi 
drugim aplikacijam, ki dostopajo do NFCja, da razumejo, 
če je podatek namenjen njim. Vsebina je pa enostavno to 
kar beseda pomeni; prosto besedilo, URL naslovi, MIME...

NFC NDEF data exchange format message structure

Nimam NFC telefona!

Skoraj vedno se zgodi, da kmalu za tem, ko kupimo 
neko napravo, na trg prispe osvežena naprava in nastopi 
možganski krč misleč »a res niso zmogli tega implementirat 
že malo prej«. Posebni vmesniki, ki bazirajo na MicroSD 
in UICC SIM karticah so bili razviti z namenom, da se 
nadgradi aparate, ki tega nimajo. Seveda nameni niso 
skriti; čim hitrejša razširjenost standarda na trg in čim 
hitreje osvojiti tržni delež.

VARNOST!
Študija iz leta 2006, ki sta jo objavila Ernst Haselsteiner 
in Klemens Breitfuß, obravnava več tipov zlorabe. Študija 
razkriva, da NFC sam ne nudi varnosti. Za varnost in zaščito 
proti prisluškovanju angažiramo višje plasti aplikacij.

Prisluškovanje
NFC ne ponuja nikakršnih zaščit proti prisluškovanju. NFC 
signal je lahko ujeti na večji razladalji s pomočjo anten. 
Večja oddaljenost seveda nudi določeno stopnje zaščite 
napadalcu. Ampak oddaljenost privede do številnih drugih 
problemov, kot so kvaliteta signala, motnje... Lažje je tudi 
prisluškovati NFC napravam, ki imajo vlogo aktivnega v 
prenosu. Taka naprava generira svoj signal. Za razliko, 
pasivnim napravam je veliko težje prisluškovati, ker jih je 
potrebno »vzbuditi« s poljem.

Modifi ciranje podatkov
Namen zlobneža ni, da se s podatki okoristi, temveč da 
sam prenos podatkov onemogoči. Najenostavnejša metoda 
je z uporabo NFC motilca (Jammerja). Takega napada ni 
moč preprečiti, ga je pa možno odkriti. Včasih pa je tudi 
tak napad neuspešen. NFC naprave večkrat preverijo stanje 
na frekvenci. V ta namen imajo izgrajeno odkrivanje trkov 
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(collision detection). Precej bolj komplicirano početje je 
Nevtraliziranje modifi ciranih podatkov. Napadalec se 
poslužuje trikov, katere omogoča manipulacija na bitnem 
nivoju. Rezultat tovrstnega početja so veljavna sporočila. 
Možno je tudi vrivanje podatkov (data insertion). Seveda 
mora biti to dejanje časovno usklajeno. Če pride do trkov 
(data colision), je aktivnost neuspešna.

Napad med prenosom
NFC naprave običajno vključujejo protokole znotraj ISO/IEC 
14443. Potemtakem so tovrsti napadi verjetni. V tuji literaturi 
označujejo tovrstno aktivnost z »man-in-the-middle«, 
kjer napadalec prestreže komunikacijo med udeželenci 
komunikacije, spremeni podatke ter odgovori v realnem 
času in se pri tem izdaja za avtentičnega uporabnika. 
NFC je imun na tovrstne napade. Cilj vsiljivca je presteči 
sporočila katere pošilja naprava A in preprečit, da bi jih 
B naprava sprejela. Sporočilo se v naslednjem koraku 
modifi cira oz. nadomesti. Vsiljivec mora generirat svoj 
lasten RF signal, da naprava B sprejme sporocilo. Ampak! 
Prvi del postopka je sicer mogoč, vendar ga je naprava A 
sposobna detektirati. Zato, da bo napad uspešen, mora 
biti RF polje obeh uravnano. Kar je pa pri spremenjenem 
sporočilu nemogoče.

Izguba naprave
Ta vidik varnosti pogosto pozabljamo v inženirskem svetu, 
ker seveda nima nobene zveze, je pa med najbolj ranljivimi. 
Izguba NFC naprave omogoča najditelju neomejene 
možnosti. V prvi meri moramo sami poskrbet za varnost. 
Nič novega; za napravo je potrebno skrbet kot za ključe 
hiše ali avtomobila. Dodatno lahko aktiviramo osebno (PIN) 
kodo. Konec koncev lahko najamete osebnega varnostnika.

PO VSEM TEM...
NFC prinaša intuitiven in lahek način prenosa podatkov. 
Še več: prinaša nadgraditev navad katerih smo že vajeni 
z rokovanjem RFID. Uporabno ni le v ozkem poslovnem 
krogu, temveč širše v družbenem in potrošniškem okolju. 
Čeprav vlada dobršna zaskrbljenost nad varnostnim vidikom, 
pa NFC pušča razvijalcem proste roke, da razvijejo svoje 
lastne prijeme z mehanizmi varnosti.

VIRI:
  »NFC« [Online] Vir: http://en.wikipedia.org/

wiki/Near_field_communication [Obiskano: 
05.02.2013]

  »NFC Forum« [Online] Vir: www.nfc-forum.org 
[Obiskano: 07.20.2013]

  »NFC« [Online] Vir: http://www.nfc.cc/technolo-
gy/nfc/ [Obiskano 07.02.2013]

  »How to Select the Right NFC Tag« Vir: http://
www.nfctags.com/nfc-applications-which-tag 
[obiskano 07.02.2013]

  »NFC tags« [Online] Vir: http://www.nfctags.
com/ [obiskano: 08.02.2013]

  »NFC Tags and Tag Types« [Online] Vir: http://
www.radio-electronics.com/info/wireless/nfc/
near-fi eld-communications-tags-types.php [obi-
skano: 08.02.2013

  »NDEF« [Online] Vir: http://www.radio-electroni-
cs.com/info/wireless/nfc/nfc-near-fi eld-commu-
nications-data-exchange-format-ndef.php [obi-
skano: 07.02.2013] 

  »Near Field Communication in Cell Phones« [Se-
minararbeit Ruhr-Universität Bochum] Annika 
Paus, 24.07.2007

… Poslujte v realnem času … odločajte se 
na podlagi pravih informacij …

Preglednost nad procesi in informacije 
ob pravem času vam bodo omogočile 
zmanjšanje stroškov, dvig kakovosti, 
zvišanje prihodkov in izboljšalo učinkovitost 
vaših sredstev. Uporabite rešitve vodilnega 
svetovnega proizvajalca GE Intelligent 
Platforms, ki vam poleg tehnološke 
inovativnosti zagotavljajo tudi dolgoročno 
varnost in hitro povrnitev investicije.

www.metronik .s i
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Informacije: Stojan Mrak, univ.dipl. inž. el., TIPTEH d.o.o.

Nemško podjetje Steute je že skoraj 10 let vodilno na področju razvoja brezžične tehnologije na 
področju industrijske avtoma  zacije. Na začetku razvoja so uporabljali obstoječe standarde 
brezžične komunikacije, v drugi fazi pa so razvili lastne standarde, prilagojene zahtevam 

industrijskega okolja.

Brezžična tehnologija v avtomatizacijiBrezžična tehnologija v avtomatizaciji

Rezultat je poslovna enota ”Wireless”, ki je sposobna 
zagotoviti industrijskim uporabnikom številne naprave, kot 
so pozicijska, magnetna, nožna, potezna in druga stikala, 
optične senzorje, upravljalne naprave in baterijsko napajane 
pomožne brezžične enote za industrijske senzorje, kot so 
npr. induktivna stikala. Vsaka naprava je lahko prilagojena 
na različne brezžične tehnologije.
Lastna tehnologija zagotavlja trden temelj za razvoj izdelkov, 
ki zadovoljijo tudi posebne želje končnega uporabnika. 
Ena glavnih usmeritev je tudi razvoj različnih tehnologij 
generiranja energije za brezžični prenos podatkov, kot so 
npr. solarno napajanje ali pa robustni elektrodinamični 
generator. 
Hkrati pa so razvili tudi lastne sprejemno krmilne naprave, 
ki omogočajo sprejem od enega do štirih kanalov, pa tudi 
128 kanalov z USB povezavo in seveda pripadajoče antene. 
Območje delovanja brezžičnih naprav je do 30m v zaprtem 
industrijskem okolju in do 300m na prostem, nova tehnologija 
SW 868/915-b pa omogoča delovanje do 60m oz. 700m.

Magnetno in pozicijsko stikalo ”Wireless Cube”

Podjetje Steute je bilo od nekdaj dejavno tudi pri razvoju 
naprav za eksplozijsko nevarna okolja, zato je bil logičen 
korak uporaba brezžične tehnologije tudi v te namene. Še 
posebej, ker energetska samozadostnost in brezžičen prenos 
podatkov nudi številne prednosti, vsaka žična povezava 
pa predstavlja potencialno tveganje. V ta namen so razvili 
različne brezžične naprave, ki ustrezajo ATEX direktivi 94/9/

EC za uporabo v plinskem ekplozijskem okolju 1 in 2 ter 
prašnem eksplozijskem okolju 21 in 22.

Nabor induktivni stikal

Na voljo so štiri različne brezžične tehnologije za zahtevne 
industrijske namene:

SW2.4 - steute Wireless 2.4GHz
je tehnologija razvita posebej za industrijske namene. 
Modulacija je izvedena z FhSS postopkom, ki zagotavlja 
visoko odpornost proti interferenci in zagotavlja zanesljivo 
delovanje tudi v prisotnosti drugih brezžičnih sistemov 
delujočih na frekvenci 2,4 GHz.

SW 868/915-e steute Wireless 868/915 MHz 
- samozadostno
je tehnologija za energijsko samozadostne brezžične sis-
teme. Prenos podatkov je izredno robusten in zanesljiv. 
Signalne naprave so opremljene z elektrodinamičnim 
generatorjem, ki pretvarja mehansko energijo sproščeno 
na napravi v električno energijo. Naprava pošlje brezžični 
signal, zaščiten z edinstveno ID kodo, na enega ali več 
sprejemnikov. Proizvedena energija je zadostna, da na-
prava pošlje signal z brezžičnim protokolom, obdela po-
trditev sprejema s sprejemnika in signal pošlje še enkrat, 
če sprejem ni bil potrjen.
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SW 868/915-b steute Wireless 868/915 MHz - baterijsko delovanje
je dvosmerna brezžična tehnologija, ki zaradi zelo majhne porabe lahko deluje 
leta dolgo z navadnimi baterijami. Območje dosega delovanja je od 60m v 
zaprtih prostorih do 700m na prostem.

EnOcean 868 - EnOcean 868MHz
je brezžična tehnologija za uporabo v industrijski avtomatizaciji in avtomatizaciji 
zgradb v skladu s standardom ISO/IEC 14513-3-10. Značilna je majhna 
poraba energije in dolg doseg. Standard je združljiv s stikali in senzorji drugih 
proizvajalcev. Uporabljeni so različni tipi samozadostne oskrbe z energijo, kot 
sta npr. elektrodinamični generator ali sončna celica.  

  
Nabor brezžičnih pozicijskih stikal                       Brezžično nožno stikalo

Elementi brezžične avtomatizacije so bili razviti predvsem za uporabo na nedostopnih 
mestih, za montažo na gibljive ali vrteče se dele, kjer bi sicer morali uporabiti gibljiva 
kabelska vodila ali drsne kontaktne bobne in tam, kjer se z njihovo uporaba izognemo 
dragim zemeljskim ali zidarskim delom. Njihova uporaba pa je nenadomestljiva tudi v 
eksplozijsko nevarnem okolju.
                        

Več informacij:  www.tipteh.si oziroma www.steute.de

NOVI Insight 7000!!!
Majhen, zmogljiv in zelo inteligenten

• Avtofokus
• Integrirana, opcijsko ve barvna osvetlitev
• Intuativni EasyBuilder uporabniški vmesnik 
• Najlažja integracija do sedaj

Zastopstvo

Vstopni model
all-in-one - InSight 7010

Rešitve

www.tipteh.si
www.cognex.si
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Avtor: Damijan Smonkar, dipl.ing.el., FBS elektronik d.o.o. 

Slovenski proizvajalec industrijske senzorike FBS elektronik d.o.o. iz Velenja je s februarjem 2013 postal 
avtoriziran distributer renomiranega svetovnega podjetja Rocwell Automa  on - Allen-Bradley. Podjetje 
je v FBS elektronik d.o.o. prepoznalo kot sposobnega in strokovnega partnerja za distribucijo varnostnih 

sistemov in proizvodov znamke Allen-Bradley za trge: Slovenija, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne 
gore, Makedonije in Kosova.

Guardmaster SC300Guardmaster SC300

V tej številki vam predstavljamo vision-
based varnostni optični senzor podjetja 
Rockwell Automation Allen-Bradley 
Guardmaster SC300 za varnostne 
aplikacije kjer je potrebno zagotoviti 
varnostni nivo SIL2 – Safety Integrity 
Level. Njegova kompaktna zasnova in 
možnost enostavne umestitve v sistem 
omogočata zagotavljanje zaščitnega 
optičnega polja z resolucijo od 20 mm do 
30 mm ter ploščino v velikosti 2,25 m2.
  

  
Slika 1 - Guardmaster SC300

  
Slika 2 - Varovanje dostopa

Performančne lastnosti: 
- kompaktno ohišje iz brizganega 

aluminija, 
- 110° optični snop s funkcijo avtomat-

ske poravnave, 

Slika 4 - Različne oblike ploskega varovalnega optičnega polja

- uporaba različnih odbojnih trakov 
(resolucija 20mm, 24mm in 30mm) 
ter možnost njihove prilagoditve na 
različne oblike profi la,

- in možnosti uporabe med seboj 
sinhroniziranih dveh senzorjev.

Je prava rešitev za zamenjavo v 
aplikacijah, kjer je potrebno uporabiti 
kombinacijo različnih  varnostnih 
optičnih proizvodov za izvajanje 
nadzora in varovanja pred nevarnimi 
področji stroja.

Slika 3 - Kotno varovanje
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VARNOSTNI OPTIČNI SENZOR GUARDMASTER SC300

Primer vgradnje in zagon Guardmaster SC300 v 4 korakih:

Slika 5 - namestitev senzorja

Slika 6 - namestitev odbojnega traku

Slika 7 - samodejna nastavitev

Namestitev senzorja v kot 
profila

Namestitev odbojnega traka 
na nasprotne stranice profi-
lov želenega zaščitnega polja

S pritiskom na »tech-in« 
gumb se izvede samodejno 
prepoznavanje velikosti ter 
oblike za vzpostavitev varo-

valnega optičnega polja

Z ustrezno testirno palico se 
preveri delovanje varovalne-

ga optičnega polja

Najboljši varnostni 
proizvodi za industrijsko 

avtomatizacijo po 
 

FBS elektronik d.o.o. 
Cesta Františka Foita 10, 3320 Velenje 

 
 

 

 



OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

AVTOMATIKA 115/201364

PROCESNE KOMUNIKACIJE

Dobavitelji podpostaj so IEC 61850 
protokol že implementirali v svoje 
zaščitne in kontrolne naprave. V zadnjih 
letih je opazen trend združitve stikalne 
opreme in avtomatizacije: Namesto 
ločenih sistemov, so sodobne aplikacije 
vse pogosteje načrtovane kot združen 
in integriran sistem.
 
Rešitev IT4Industry podpira integracijo 
IEC 61850 v SIMATIC, ob tem pomaga 
premagati izzive in posledično omogoča 
izkoriščenje vseh prednosti, ki jih ta 
protokol ponuja.

IEC 61850 funkcijski bloki za 
SIMATIC
Ko je potrebno povezati SIMATIC 
sistem s podpostajami omejene 
velikosti, je najprimernejša rešitev 
uporaba IEC 61850 Client Library. Le ta 
omogoča poln dostop do spremenljivk 

Informacije: Simon Čretnik, Siemens d.o.o.

IEC 61850 je standardni protokol za komunikacijo med energetskimi podpostajami in avtoma  zacijskim 
sistemom. Odpr   standard omogoča enostavno konfi guracijo, zagotavlja kompa  bilnost ob 
bodočih širitvah, zahteva minimalno vzdrževanje in nižje stroške življenskega  cikla.

IEC 61850 in SIMATICIEC 61850 in SIMATIC

opremljenih s časovno značko vseh zaščitnih in kontrolnih naprav. Funkcijski 
moduli avtomatsko mapirajo informacije poslane SIMATIC kontrolni postaji, 
dovoljujejo vizualizacijo vseh podatkov, vključno z alarmnimi sporočili s časovno 
značko. S tem namenom se na operaterske postaje pošilja originalne časovne 
značke IEC 61850 naprav.

Slika 1 - IEC 61850 Client Library
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IEC 61850 IN SIMATIC

IEC 61850 Server Library
Ko je potrebno uvažati podatke iz SIMATIC 
sistema v IEC 61850 komunikacijski 
sistem (zagotavljanje PCS podatkov na 
IEC 61850 vodilu), je najprimernejša 
izbira IEC 61850 Server Library. Server 
knjižnica zagotavlja podatke iz S7 
krmilnikov na IEC 61850 kot server. V ta 
namen knjižnica S7 krmilnik virtualno 
spremeni v IEC 61850 napravo.

Slika 2 - IEC 61850 Server Library

IEC 61850 WinCC Channel
Je primerna izbira ko je potrebno 
vizualizirati podatke podpostaj na 
operaterskih postajah in nadzornih 
sistemih. Zelo priročen plug-and-play 
dizajn omogoča enostavno in izredno 
hitro povezavo pripadajočih naprav 
z WinCC. V ta namen se uporablja 
čarovnik uvoza tagov naprav direktno 
v WinCC tag upravitelj.

Slika 3 - IEC 61850 WinCC Channel

IEC 61850 Gateway
Se lahko uporabi, če je potreben 
specifi čen, visokozmogljiv vmesnik 
med podpostajo in enim ali več SIMATIC 
krmilniki. Gateway se lahko polno 
integrira v PCS7 in tako omogoča 
transparentne konfi guracije komunikacij. 
Dovoljuje tudi redundančne povezave 
s SIMATIC H sistemi.

Slika 4: IEC 61850 Gateway

S knjižnicami je omogočena enostavna 
integracija sistemov različnih proizvajalcev 
v SIMATIC S7 preko industrijskega ether-
neta. Stroškovno učinkovita modernizacija 
starejših sistemov s postopnimi koraki 
pripelje do uporabe najsodobnejšega 
SIMATIC sistema, pri čemer zaradi 
uporabe klasičnih ethernet komponent 
ni potrebe po uporabi dodatne strojne 
opreme. Sistem je skalabilen od nekej 
tagov do več sto tagov.

Več informacij: http://www.industry.
siemens.com/services/global/en/

IT4Industry/products/simatic_add_ons   
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ELEMENTI ZA AVTOMATIZACIJO

Nova serija za univerzalno uporabo

Multifi t inkrementalni dajalniki 

DBS36 in DBS50 sta najnovejši družini SICK-ovih inkrementalnih dajalnikov. Prak  čno naravnane 
op  mizacije zagotavljajo vsestransko uporabnost. Večje število najpogosteje uporabljenih 
modelov je vedno na zalogi v skladišču, kar omogoča hitro dostavo dajalnikov, enostavnih 

za vgradnjo.

Izstopajočo značilnost serije DBS36 in DBS50 predstavlja 
preprostost montaže. To so prvi SICK-ovi dajalniki, ki so 
predstavljeni pod blagovno znamko EASIMA -preprosta 
montaža za vsako aplikacijo. V skladu s tem ponujajo 
prepričljivo učinkovitost pri montaži zaradi svoje dobro 
premišljene zasnove. Na primer, posebna geometrija okrova 
omogoča postavitev odprtine za kabel skoraj v vsako smer 
in tako optimalno  napeljavo kablov. 

Dajalnik v različici s polno gredjo ima na sprednji strani 
več vzorcev lukenj za pritrditev. Na ta način je po eni strani 
lahko enak dajalnik uporabljen za različne aplikacije, po 
drugi strani pa univerzalna mehanska zasnova omogoča 
enostavno zamenjavo proizvodov drugih proizvajalcev s serijo 
DBS36 ali DBS50 brez kakršnih koli nadaljnih sprememb. 
Dodatni servo utor na okrovu dovoljuje uporabo servo 
objemke. Tudi različica z votlo gredjo prepriča zaradi svoje 
vsestranskosti. Standardni premer votle gredi je 8 mm,  z 
ustreznimi dodatki pa se lahko zmanjša na 5 mm ali 6 mm. 
Še en dobro zasnovan element je oblika nosilca statorja, s 
podolgovatima luknjama omogoča poravnavo pod kotom, 
dajalnik je tako lahko montiran na luknje z razdaljo 42mm 
in 46mm. Poleg tega so vijaki za pritrditev gredi zelo lahko 
dostopni, kar bistveno olajša namestitev dajalnika.

Dodatno izboljšana robustnost

Po eni strani je serija DBS36 in DBS50 usmerjena v stroškovno 
kritične aplikacije, po drugi strani pa prepriča zaradi svojega 
visoko kakovostnega videza: ohišje in prirobnica iz aluminija, 
IP65 stopnja zaščite, povečani ležaji za večjo odpornost 
pred udarci in vibracijami, kakor tudi povečana radialna in 
aksialna nosilnost zagotavljajo največjo možno robustnost 
dajalnika. Možne so izvedbe s poljubnim številom impulzov 
med 100 in 2500. 

Zagotovljena je hitra dostava priporočenih 
 pov

Glede na izkušnje z uporabo obstoječih vrst izdelkov, je 
SICK določill več kot 70 priporočenih tipov za nove EASIMA 
inkrementalne dajalnike. Predstavljajo najbolj pogoste 
zahteve glede mehanske pritrditve, električnih vmesnikov, 
dolžine kabla, in števila impulzov. Na voljo so za dostavo 
iz skladišča v zelo kratkem času, enako preprosto kot vsi 
ostali dodatki, ki naredijo serijo DBS36 in DBS50 še bolj 
vsestransko uporabno.

Avtor: David Vidmar, SICK d.o.o.



Zakaj razstavljati na sejmu:

  Predstavitev v prestolnici Slovenije
 Promocijske cene;
 Notranji opremljeni prostor že od 54  
 EUR/m2
 Zunanji prostor 17 EUR/m2
 Možnost neposredne prodaje na sejmu
 Najboljša priložnost za vašo neposredno  
 promocijo
 Odlična priložnost za navezovanje  
 osebnih stikov
 Strokovna svetovanja
 Preizkus odzivnosti trga in konkurence  
 na vaše proizvode in storitve
 Pridobivanje novih kupcev in prodajnih  
 poti
 Večja prepoznavnost vaše blagovne  
 znamke



PROCESNE KOMUNIKACIJE

SICK d.o.o. | Ljubljana | Slovenija | www.sick.si

Izkoristite izkušnje izumitelja svetlobnih zaves. Čisti prihranek na času in izboljšanje varnosti 
pri montaži, zagonu in delovanju. Značilnosti: inovativni nosilci, standardni konektorji, zagon 
brez nastavljanja, delovanje brez mrtvih con in zanesljivost z zaščito IP 67 ter obratovanje 
do - 30°C. Rezultat: Popolna varnost vodilnega na trgu!

Več informacij na www.sick.com/detec4

deTec4 Core varnostna svetlobna zavesa -  osredotočeni na bistvo

Popolna varnost vodilnega na trgu
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