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Prihranite do 30% pri skupnih stroških lastništva 
s tehnologijo SIMATIC Safety Integrated
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Spoštovani,

V letu 2013 je velik robotski predlog v okviru FET-F z imenom Robocom na 
tretjem mestu zaostal za zmagovalcema Graphene in Human brain, tako evrop-
ska robotika v naslednjih 10 letih ne bo prejela izdatnega financiranja. V EU 
prostoru so sicer bili do nedavnega robotiki organizirani v dve komplementarni 
skupini, EURON z  236 univerzitetnimi in inštitutskimi člani iz 27 držav ter 
EUROP kot robotska tehnološka platforma s 142 predvsem industrijskimi par-
tnerji.

Letos v 2014 je že uveljavljena nova oblika združevanja tako industrijskih, 
kot akademskih partnerjev euRobotics z do sedaj 168 člani iz različnih dr-
žav Evrope. euRobotics je pomembno omeniti zaradi Strategic Research Agenda 
(SRA) in Multi-Annual Roadmap (MAR) dokumentov. To sta tista dva zapisa, 
katerih vsebinske opredelitve so upoštevane pri Horizont 2020 razpisih evropske 
komisije na področju robotike, to sta robotska razpisa 23 v 2014 in 24 v letu 
2015. V okviru teh dveh razpisov je predvideno financiranje raziskav in inovacij 
(industrijska in servisna robotika, področja proizvodnje, poljedelstva, komerci-
alne in civilne uporabe robotov), prenos robotske tehnologije ter predtržnih faz v 
robotiki. Robotika lahko prispeva tudi k rešitvam v nekaterih drugih razpisih, 
tako je pričakovati tudi sodelovanje robotikov drugod.

ECHORD je bil od leta 2007 okvir možnega sodelovanja med akademskimi in 
industrijskimi partnerji. Trenutno in do 14.4.2014 je za raziskovalne skupine, 
podjetja in robotske proizvajalce odprt razpis ECHORD++. Že v 2012 je ameri-
ška DARPA razpisala Grand Robotic Challenge, ki predvideva, da se dva robota 
pripeljeta z avtonomim avtomobilom do tovarne in opravita številna robotsko 
zahtevna opravila. V 2014 pa so pred nami tudi European Robotic Challenges. 
Ta pričakujejo reševanje treh vrst problemov: rekonfigurabilne interaktivne ro-
botske celice, logistike in manipulacije v proizvodnji ter pregled in servisiranje 
sistemov.

Vse to je zapisano v dokaz, kako trdno je Evropa še nadalje usmerjena v reše-
vanje konkretnih industrijskih robotskih izzivov. Točno to je tudi smisel Dnevov 
industrijske robotike (DIR 2014). DIR 2014 organizirajo študentje Fakultete za 
Elektrotehniko, UL, kot sodelovanje med robotskimi proizvajalci Yaskawa, ABB, 
Fanuc, Kuka, Stäubli (Domel), Epson (DAX), Mitsubishi (Inea) in slovenskimi 
študenti na UL in širše. Ekipa je zopet pripravila zanimive nove aplikacije, na 
katere se lahko prijavi katerikoli študent v Sloveniji brezplačno, pride samo 
pogledati na FE, UL, ali se zabava z atraktivnimi roboti od torka do četrtka 
popoldne. V ponedeljek bodo štiri zanimiva, predvsem industrijska predavanja, 
petek je rezerviran za ekskurzijo v Plastika Skaza in KLS Ljubno. Dodatno se 
bodo študentske ekipe pomerile še  v tekmovanju Robot Challenge. En teden pred 
DIR dobijo ekipe naloge, za katere je na voljo 7 dni za pripravo najboljše robot-
ske simulacije, za zmagovalce so pripravljene lepe nagrade.

Vsem želim veliko vedre zabave in novih spoznanj, organizacijski ekipi študen-
tov in industrijskim partnerjem pa gre priznanje za veliko dobre volje in truda.

www.dnevirobotike.si

prof. dr. Marko Munih
Ljubljana, 10.3.2014
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DIR 2014

PROGRAM DIR 2014
31.03.2014 PONEDELJEK

12:15
UVODNI POZDRAV ORGANIZATORJA IN POZDRAVNI NAGOVOR DEKANA FE

12:30 - 13:45
OSNOVE ROBOTIKE
V predavanju bodo predstavljene osnovne značilnos   robotskih manipulatorjev, robotskih vozil, 
sistemov človek-robot in biološko zasnovanih robotov. Poseben poudarek je dan robotskim raziskavam 
in razvoju robotov na slovenskih univerzah in inš  tu  h. Predstavljena bosta tudi uvajanje in uporaba 
robotov v slovenskem industrijskem okolju.
Predavatelj: prof. dr. Tadej Bajd

13:45 - 14:00
ODMOR

14:00 - 14:30
PREDAVANJE PODJETJA PLASTIKA SKAZA D.O.O
Predavatelja: Ana Laura REDNAK, Matej TRATNIK

14:30 – 14:40
ODMOR

14:40 - 15:10
PREDAVANJE PODJETJA LTH ULITKI D.O.O.
Predstavljeni bodo avtoma  zirani sistemi v podjetju na področju strojne obdelave. Predstavljena 
bo lastna integracija robo  ziranih sistemov, podrobneje pa bosta predstavljeni robo  zirani stregi 
obdelovalnih strojev, ki zajemata uporabo robotskega vida.
Predavatelj: Vinko DREV, LTH Ulitki, do.o.

15:10 – 15:20
ODMOR

15:20 - 15:50
AVTOMATIZACIJA V PROIZVODNJI
Predavanje bo zajemalo opis avtoma  zacije v podjetju Hella Saturnus, ki sodi med največja industrijska 
podjetja in največje izvoznike v Sloveniji, po številu robotov pa se, takoj za Revozom, uvršča na drugo 
mesto.
Predavatelj: Hella d.o.o.,  Marjan BREZARIČ

15:50 – 16:00
ODMOR

16:00
RAZGLASITEV REZULTATOV IN PODELITEV NAGRAD TEKMOVANJA ROBOTCHALLENGE
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01.04.2014 TOREK - ČETRTEK

13:00 - 14:30
DELO Z REALNIMI ROBOTI  1. CIKEL
Namenjeno predvsem študentom. Za sodelovanje na aplikacijah se je potrebno prijavi   preko prijavnega obrazca!

14:30 - 16:00
DELO Z REALNIMI ROBOTI  2. CIKEL
Namenjeno predvsem študentom. Za sodelovanje na aplikacijah se je potrebno prijavi   preko prijavnega obrazca!

16:00 - 17:30
DELO Z REALNIMI ROBOTI  3. CIKEL
Za sodelovanje na aplikacijah se je potrebno prijavi   preko prijavnega obrazca!

17:30 - 19:00
DELO Z REALNIMI ROBOTI  4. CIKEL
Za sodelovanje na aplikacijah se je potrebno prijavi   preko prijavnega obrazca!

04.04.2014 PETEK

7.00 - 15:00
EKSKURZIJA V PLASTIKA SKAZA D.O.O. IN KLS LJUBNO D.O.O.

Odhod iz Ljubljane bo ob 7:00 pred Fakulteto za elektrotehniko. Odpeljali se bomo na pot pro   Velenju in tam 
nastanjenem podjetju PLASTIKA SKAZA D.O.O., ki se ukvarja z proizvodnjo plas  čnih elementov za pohištvo 
in kuhinjski pribor. Po končanem ogledu bomo nadaljevali pot pro   Ljubnem, kjer si bomo ogledali podjetje 
KLS Ljubno d.o.o., ki je največji slovenski proizvajalec zoba  h obročev za vozila. Po končanih ogledih se bomo 
skupaj vrnili pro   Ljubljani, vmes pa se bomo posladkali še s trojanskimi krofi , brez katerih pač ne gre. Vrnitev 
v Ljubljano je predvidena ob 15:00.

KAZALO ZBORNIKA DIR 2014
  3 Uvodnik
  4 Program DIR 2014
52 Predstavitev ekipe DIR 2014
53 POKROVITELJI DIR 2014
54 Zahvala vodje projekta
   
 AVTORSKI ČLANKI
  6 Uvod v robo  ko
11 Varnost pri delu z industrijskimi 
 robo  
14 Robo   v medicini

 INDUSTRIJSKA PREDAVANJA
10 Hella - Avtoma  zacija v proizvodnji
13 Plas  ka Skaza - Uporaba 
 avtoma  zacije v Plas  ki Skaza

13 LTH - Avtoma  zacija strege 
 obdelovalnih strojev z uporabo 
 robotskega vida

 APLIKACIJE
19 ROBOTCHALLENGE
22 Robotsko lovljenje žoge
30 Graviranje v čokolado
33 Vodenje žoge po labirintu
35 KUKA WIRE LOOP
38 Vafl ji  á la Robot
40 KUKA YOUBOT labirint
42 Robo hokej
45 Robot ponudi osvežilno pijačo
47 Robot in tekoči trak

 PREDTAVITVE PODJETIJ
24 YASKAWA SLOVENIJA
25 PLASTIKA SKAZA
26 HELLA SATURNUS SLOVENIJA
27 REVOZ
28 LPKF
29 IC ELEKTRONIKA
32 DOMEL
34 FESTO
37 ROBOTEH
37 FANUC ROBOTICS
44 ABB
46 DAX
49 INEA RBT
50 HALDER
51 ODELO SLOVENIJA
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ČLANKI

UVOD V ROBOTIKO
Tadej Bajd, Matjaž Mihelj in Marko Munih

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko

POVZETEK
V prispevku je najprej predstavljena robo  ka v najširšem pomenu besede: robotski manipulatorji, robotska vozila, 
sistemi človek-robot in biološko zasnovani robo  .
V osrednjem delu so opisane osnovne značilnos   industrijskega robotskega manipulatorja. Zaključni del predstavlja  
uporabo robotov v različnih industrijskih okoljih. Predstavljen je robot kot gospodar ali suženj v proizvodni celici in 
industrijski robot v specialnih aplikacijah.

ROBOTIKA
Sodobno robo  ko najbolje opišemo kot inteligentno gibanje 
robotskih mehanizmov, ki jih razdelimo v naslednje š  ri 
skupine: robotski manipulatorji, robotska vozila, sistemi 
človek-robot in biološko zasnovani robo   (Slika 1).

Slika 1  - Delitev robotov

Najpogostejši robotski manipulatorji so serijski robotski 
mehanizmi, kjer si robotski sklepi in segmen   izmenoma 
sledijo v obliki serijske verige. Podrobneje jih bomo  spoznali 
v osrednjem delu prispevka.Vse bolj zanimivi postajajo 
paralelni robo  , kjer sta baza in vrh robota povezana 
s paralelnimi segmen  . V teh paralelnih segmen  h so 
nameščeni translacijski aktuatorji, ob sami ploščadi in 
bazi pa nastopajo pasivni sklepi. Paralelni paralelogramski 
robotski mehanizem Delta (Slika 2) ima vse motorje 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. Prednos   paralelnih robotov so v splošnem 
velika nosilnost, togost, natančnost in izvrstne dinamične 
lastnos  .

Slika 2 - Paralelni robotski mehanizem

Ker robotski manipulatorji zamenjujejo človeka pri razli-
čnih proizvodnih opravilih, je velikokrat tudi njihova veli-
kost podobna velikos   človekove roke. Seveda pa so na 
voljo tudi ogromni robo  , 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. Uporabljeni so za 
po  skanje, rezanje in do  kanje v svetu molekul in delcev. 
Med njimi je najbolj razširjen nanomanipulator na principu 
mikroskopa na atomsko silo. Pri tem nanomanipulatorju je 
kot aktuator izbran piezoelektrični kristal, upogib kristala 
pa merita fotocelica in laserski vir. 

Avtonomna robotska vozila srečujemo na kopnem, v vodi 
in zraku. Mobilni robo   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. Velika večina mobilnih robotov se vendarle 
giblje po ravnih tleh. Gibanje omogočajo, enako kot pri, 
na primer, avtomobilu, kolesa. Mobilni robot ima samo tri 
prostostne stopnje gibanja. Lahko se giblje naprej ali nazaj, 
v desno ali levo in lahko se zavr   okrog svoje ver  kalne 
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 
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pri vzvratnem parkiranju. Mobilni robo   imajo običajno 
tri kolesa, kar zadošča za njihovo stabilnost. Večkrat so 
na mobilnih robo  h specialna kolesa, ki imajo nekakšne 
pasivne kotalke po obodu kolesa, kar omogoča gibanje v 
poljubno smer in problemov z »vzvratnim parkiranjem« ni 
več. Kolesa mobilnega robota so bodisi ak  vna ali pasivna. 
Številna 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 robo   pošiljajo s površja Marsa. 
Med robotskimi zračnimi plovili so v zadnjem času zelo 
moderni helikopterji s š  rimi propelerji, kvadrokopterji. 
Kvadrokopter ima razmeroma enostavno mehansko 
zgradbo, ki je primerna za hkratno gibanje in sodelovanje 
več robotov ter za letenje med ovirami. Opremljen je z 
žiroskopi in pospeškomeri in nosi tudi kamero. Telemetrično 
je povezan s stacionarno postajo. S kvadrokopterji merimo 
in modeliramo velike objekte, kot so, na primer, zgradbe. 
Sicer pa se robotska zračna plovila uporabljajo predvsem 
v izvidniške vojaške namene. Robo   v vodi so bodisi 
plavajoči ali podvodni. S podvodnimi robo   raziskujemo 
dno oceanov, arheološko pomembne razbi  ne ladij in 
nadziramo na  ne pločadi. Plavajoči robo   so opremljeni 
s senzorji kemičnih in fi zikalnih lastnos   vode. S takimi 
robo   ekologi preverjajo čistočo voda.

Kot posledica novih znanj pri vodenju robotov, so vse bolj 
pogos   sistemi človek-robot. Uporaba hap  čnih 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 o  pa  . Hap  čni robo   omogočajo o  p navideznega 
predmeta. Hap  čne robote pa uporabljamo tudi pri 
merjenju, vrednotenju in urjenju gibov zgornjih ekstremitet 
ohromelih oseb. Razmeroma velik in močan hap  čni robot 
drži zapestje ohromele roke in ga vodi po želeni po  , ki 
jo bolnik opazuje v navideznem okolju, prikazanem na 
zaslonu računalnika. Hap  čni robot izvaja na zapestje 
dve vrs   sil. Kadar bolnik ni sposoben opravi   giba, ki mu 
ga zadamo v navideznem okolju, robot po  ska 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 po  , robot po  ska zapestje v bližino želene 
trajektorije. Telemanipulatorji so robo  , 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. Zanimiva je njihova uporaba 
v medicini oziroma še posebej v kirurgiji. Eksoskeletni 

robo   so pripe   na človekove noge ali roke in ojačujejo 
njihove gibe. Največ se uporabljajo v rehabilitacijske 
namene, kot, na primer,  eksoskelet ARMIN, ki omogoča 
urjenje ohromele roke (Slika 3). Robotski mehanizem ne 
izvaja sil samo na zapestje kot hap  čni robo  , ampak na 
vse segmente zgornje ekstremitete.

Slika 3 - Robotsko urjenje zgornje ekstremitete

Biološko zasnovani robo   se delijo v humanoidne robote 
in robote iz živalskega sveta. Okolja, v katerih živimo, so 
zasnovana tako, da so čim bolj udobna za nas ljudi. Če bi za 
pomoč pri vsakdanjih opravilih želeli uporabi   industrijske 
robotske manipulatorje, bi morali naše prostore, na 
primer, kuhinjo, povsem spremeni   in priredi   za delo z 
robo  . Humanoidni robot je podoben človeku in s tem 
prilagojen na naše okolje. Humanoidni robo   so že prešli 
otroško dobo, v kateri so se naučili stabilne dvonožne hoje. 
Današnje raziskave humanoidnih robotov so povezane z 
robotskim vidom, razpoznavanjem okolja in učenja gibov 
v okolju, ki ni poznano vnaprej. Razvijalci robotov pa ne 
posnemajo le človeka ampak iščejo navdih tudi pri živalih. 
Š  rinožni in šestnožni robo   imajo velik podporni poligon 
in stabilne hoje ni težko doseči. Ustvarimo lahko različne 
 pe hoje, kot sta na primer trot ali galop, ki ju poznamo pri 

konjih. Nožni robo   se lahko gibljejo po terenu, kamor ne 
morejo ni   terenska vozila. Lep primer je gozdarski robot, 
ki ne samo da se giblje po težavnem terenu, ampak hkra   
tudi podira drevesa. Zanimive so tudi robotske kače, ki 
jih uporabljamo pri pregledu in popravilih cevovodov. Z 
realizacijo posebnega prostorskega gibanja tankih kril, so 
robo  ki dosegli tudi letenje robotske muhe. 

INDUSTRIJSKI ROBOTSKI MANIPULATOR

V današnjem času so najbolj koristni industrijski robotski 
manipulatorji, ki nadomes  jo človeka pri težkih, monotonih 
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in nevarnih opravilih, ki pogosto potekajo v za človeka 
neprimernem in nezdravem okolju. Robotske manipulatorje 
sestavljajo roka, zapestje in prijemalo (Slika 4). Robotska 
roka je serijska veriga treh togih segmentov, ki poskrbijo 
za pozicioniranje prijemala v prostoru. Dva sosednja 
segmenta robotskega manipulatorja povezuje robotski 
sklep. Robotski sklepi so bodisi translacijski ali rotacijski. 
Robotske sklepe poganjajo električni ali hidravlični motorji, 
senzorji v sklepih pa merijo kot, razdaljo ali hitrost. Zapestje 
s tremi rotacijskimi sklepi pa zasuče (orien  ra) prijemalo v 
želeno lego. Na vrhu robota je dvo ali več-prstno prijemalo 
oziroma ustrezno orodje.

Slika 4 - Shema  čni 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 predmet na poljubno 
mesto v delovnem prostoru robota. Robotsko zapestje 
pa predmet lahko zasuče okrog katerekoli izmed treh osi 
pravokotnega koordinatnega sistema. 

Najprej si oglejmo prostostne stopnje togega telesa, s 
kakršnim, denimo manipulira industrijski robot (Slika 5). 
Najpreprostejše togo telo je sestavljeno iz treh masnih 
delcev. En sam masni delec ima tri stopnje prostos  . 
Opišemo jih s tremi premiki vzdolž pravokotnih premic. 
Gibanje vzdolž premice imenujemo translacija. Sedaj pa 
dodajmo prvemu masnemu delcu še en masni delec, 
ki naj ima konstantno razdaljo do prvega. Drugi masni 
delec potuje lahko le po površini krogle okrog prvega. 
Njegov položaj lahko opišemo z dvema krožnicama, ki 
nas spomnita na vzporednike in poldnevnike pri globusu. 
Gibanje po krožnici imenujemo rotacija. Tretji masni delec 
dodamo tako, da ima enako konstantno razdaljo do prvih 
dveh. Na ta način tretji masni delec opisuje krožnico, 
nekakšen ekvator, okrog prvih dveh delcev. Spoznali smo, 

da ima togo telo 6 prostostnih stopenj: tri translacije in 
tri rotacije. Prve tri določajo pozicijo telesa, druge tri pa 
njegovo orientacijo. Pozicijo in orientacijo z eno besedo 
imenujemo lega.

Slika 5 - Prostostne stopnje togega telesa

Večkrat rečemo, da je naš svet tridimenzionalen in 
čas predstavlja četrto dimenzijo. Svet robo  ka pa je 
šestdimenzionalen in je čas šele na sedmem mestu. 

Pomembni lastnos   industrijskih robotskih manipulatorjev 
sta reprogramibilnost in večnamenskost. Sodobna industrijska 
proizvodnja ne pozna velikih zalog materiala in skladišč 
izdelkov. Pravimo, da se proizvodni proces odvija ravno 
ob pravem času. Kot posledica se na is   proizvodni liniji 
v istem dnevu pojavijo različni  pi posameznega izdelka. 
Problem rešujemo z uporabo industrijskih robotskih 
manipulatorjev. Lastnost reprogramibilnos   omogoča, da 
zgolj s pri  skom na gumb preidemo s proizvodnje enega 
 pa izdelka na drugega. Robotski manipulator je nadalje 

večnamenski mehanizem. Robot poskuša bi   nekakšen 
posnetek človekove roke. Enako kot uporabljamo roko 
za natančna in groba opravila, skušamo is   robotski 
manipulator uporabi   za različne naloge. To je še posebej 
pomembno, ker je ekonomska življenjska doba robota 
razmeroma dolga (12 do 16 let). Tako se lahko zgodi, da 
smo nek industrijski robot kupili zaradi varjenja, kasneje pa 
nam bo služil za prenašanje in urejanje izdelkov v palete.

Robotske roke pa imajo še eno pomembno lastnost. Osi 
dveh sosednjih sklepov sta bodisi vzporedni ali pravokotni. 
V industrijskih procesih so najpogostejši antropomorfni 
robo   (Slika 6), ki so posnetki človekove roke. Pri teh 
robo  h so vsi sklepi rotacijski.
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Slika 6 - Antropomorfna robotska roka

Antropomorfna roka je izmed vseh industrijskih robotov 
še najbolj podobna človeški roki, od koder je tudi njeno 
ime. Kot vidimo s slike 6, je druga os pravokotna na prvo in 
tretja os vzporedna z drugo. Delovni prostor antropomorfne 
roke je kroglaste oblike. V prak  čnih izvedbah najdemo 
še š  ri različne robotse roke: SCARA, sferična, cilindrična 
in kartezična.

INDUSTRIJSKA ROBOTIKA

V svetu deluje preko milijon in pol industrijskih robotskih 
manipulatorjev. Razdelimo jih lahko v tri skupine. V prvo 
skupino uvrščamo industrijske robote, ki imajo v robotski 
celici vlogo gospodarja. V drugo skupino štejemo robote, 
ki so v proizvodni celici sužnji. V tretjo skupino smo zbrali 
robote, ki delujejo v posebnih aplikacijah (Slika 7).

Slika 7 - Delitev industrijskih robotov

Industrijskega robota, ki deluje kot gospodar v robotski 
celici, srečamo pri naslednjih izdelavnih procesih: varjenje, 

barvanje in zalivanje, strojna obdelava in sestavljanje. 
Robotsko varjenje (točkovno, obločno, lasersko) predstavlja 
najpogostejšo robotsko aplikacijo. Odlikujejo jo hitrost, 
točnost in ponovljivost. Robotsko varjenje je posebej 
ekonomično, kadar poteka v treh izmenah. Danes srečamo 
največ varilnih industrijskih robotskih manipulatorjev v 
avtomobilski industriji. Za avtomobilsko industrijo velja, 
da imamo na šest delavcev po en robotski manipulator. 
Industrijske robote pogosto uporabimo v za človeka 
neprimernem in nevarnem okolju. Takšni so, na primer, 
robo   za razpršilno barvanje. Robotsko razpršilno barvanje 
omogoča varčevanje materiala in visoko kvaliteto pobarvanih 
površin. Zaradi toksičnega okolja so socialni razlogi pri 
uvajanju robotov bolj pomembni kot ekonomski faktorji. V 
aplikacijah strojne obdelave robot običajno drži orodje ali 
izdelek, na katerem opravlja operacije vrtanja, brušenja ali 
raziglanja (Slika 8). Industrijski robotski manipulatorji vse 
bolj prodirajo v procese montaže, kjer gre za sestavljanje 
posameznih sestavnih delov v funkcionalen sestav. 
Pomembno področje robotskega sestavljanja je montaža v 
elektromehanski industriji. Atrak  vni montažni aplikaciji v 
avtomobilski industriji pa sta nameščanje vetrobranskega 
stekla in sedeža v karoserijo.

Slika 8 - Robotsko brušenje 

Robot nastopa kot suženj robotske celice v naslednjih 
industrijskih aplikacijah: rokovanje s sestavnimi deli in 
materialom, pale  zacija ter strega, livarstvo in fl eksibilno 
vpenjanje. Vlogo gospodarja v teh primerih prevzame 
obdelovalni stroj v proizvodni celici. Operacije »primi-
položi« predstavljajo najbolj običajno uporabo robotov 
pri rokovanju s sestavnimi deli. Rokovanje s sestavnimi 
deli in materialom je za človeka zaradi ponovljivos   
dolgočasno, utrudljivo in pogosto tudi nevarno. Takšno 
je, na primer, delo pri preši. Velikokrat robote uporabimo 
za naloge, kjer se morajo giba   s točke na točko. Takšne 
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primere uporabe srečamo pri pale  zaciji, to je urejanju 
sestavnih delov ali izdelkov za potrebe podajanja strojem 
ali pakiranja. Robotska pale  zacija je posebej primerna in 
dobrodošla pri prenašanju težkih predmetov, kakršni so, 
na primer, sodi v pivovarni. Značilnos   robotskega ulivanja 
so vročina, umazanija in nevarnost, ki predstavljajo za 
človeka neprimerno okolje. Po drugi strani pa so odlitki 
v livarskem stroju natančno orien  rani, kar je idealno 
za robo  zacijo procesa. Učinkovitost robotske celice 
povečamo z vključevanjem sistemov fl eksibilnega vpenjanja. 
Fleksibilnost robotske celice dosežemo s pozicijsko vodenimi 
programibilnimi podajnimi mizami, ki omogočajo hitrejši 
in spretnješi izdelavni proces.

Slika 9 - Robotsko prijemalo panelov v gradbeništvu

Specialne aplikacije industrijskih robotov so: zagotavljanje 
kakovos  , nadzor in tes  ranje, vzdrževanje in popravila, 
robo   v prehranski in teks  lni industriji ter v gradbeništvu. 
Operacije zagotavljanja kakovos  , nadzora in tes  ranja so 
pogosto uporabljene v elektronski industriji, kjer merimo 
električne parametre (npr. napetost, tok, upornost) med 
sestavljanjem elektronskih vezij. V splošnem je smiselno, 
da robot pomeri nek sestavni del, medtem ko ga prime in 
prestavlja na nov položaj. Lahko gre tudi za dimenzijske 
meritve mehanskega sestavnega dela. Pri robotskem 
vzdrževanju in popravilih uporabljamo bodisi teleopera-
cijske ali avtonomne robote. Z njimi se srečujejmo v 
nuklearkah, na avtocestah, železnici, daljnovodih in v 
letalstvu. V zadnjih le  h se industrijski robotski manipulatorji 
vse bolj uveljavljajo v prehranski industriji. Poleg rokovanja 
s prehranskimi izdelki in pake  ranja, robo   pripravljajo 
hrano ali celo okrašujejo čokoladne sladice. 

Uporaba robotov je v teks  lni industriji postavljena 
pred posebne izzive zaradi mehkih in upogljivih lastnos   
materiala. Rokovanje s teks  lom in podobnimi materiali 
predstavlja izjemno kompleksen problem. V svetu je 

bilo razvi  h precej gradbenih robotov, le malo pa jih je 
zaživelo na gradbiščih. Specialno robotsko prijemalo na 
sliki 9 omogoča postavljanje ogromnih panelov na steno 
poslopja.
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AVTOMATIZACIJA 
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Predavatelj: Marjan Brezarič

Predavanje bo zajemalo opis avtoma  zacije v podjetju 
Hella Saturnus, ki sodi med največja industrijska podjetja 
in največje izvoznike v Sloveniji, po številu robotov pa 
se, takoj za Revozom, uvršča na drugo mesto.



11AVTOMATIKA 122/2014ZBORNIK DIR 2014

VARNOST PRI DELU Z INDUSTRIJSKIMI ROBOTI

VARNOST PRI DELU Z 
INDUSTRIJSKIMI ROBOTI

Izr. prof. dr. Roman Kamnik

1. UVOD

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 varnos   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 robo   med obratovanjem sami 
ogrožajo varnost delavcev. Pri delu z robo   so možni nesrečni slučaji, lahko tudi tragični, če ni ustrezno poskrbljeno 
za zagotavljanje varnos  . 

2. NEVARNOSTI PRI DELU Z ROBOTI

Pri delu z robo   nevarnos   izvirajo iz naslednjih vzrokov:

•  Nevarnos   krmilnega sistema: To so nevarnos   
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 nevarnos  : V ta razred sodijo nevarnos  , 
ki so posledica mehanskih lastnos   obdelovancev ali 
orodij, ki jih prenaša robot. Te so npr. ostri robovi, 
večje mase ali nezastrte elektrode. Zaradi mehanskih 
napak lahko robotsko prijemalo nepredvideno izpus     
obdelovanec. Vzroki mehanskih napak so prekomerna 
obremenitev, korozija, utrujanje materiala in pomanjkljivo 
vzdrževanje.

•  Nevarnos   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.

•  Nevarnos   človeških napak: V večini robotskih celic 
mora operater dela   v bližini robota ali vstopa   v 
njegov delovni prostor. V tem primeru je izpostavljen 

nevarnos   trka ali s  snjenja, 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 robo  .

•  Nevarnos   perifernih naprav: V večini robotskih celic 
robot dela v povezavi s perifernimi enotami, kot so 
obdelovalni stroji, tekoči trakovi, obdelovalna orodja, 
s  skalnice, 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 robo   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 giba   in hitro 
pospeševa  .

3. ZAHTEVE IN ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PRI 
DELU Z ROBOTI

Splošne zahteve za varno delovanje industrijske strojne opreme 
predvidevajo, da morajo bi   vsi gibajoči se deli opreme, vsak del 
prenosnih sistemov in vsak nevaren del varno zakri  . Smernice 
za varno delovanje strojev so podane v direk  vah o strojih 
98/37/EC in 2006/42/EC. Pri klasičnih strojih so nevarni deli 
običajno vgrajeni v njegovi notranjos  . V nasprotju s stroji, pa 
je pri robotski celici lahko potencialno nevarna širša okolica 
robota, ki obsega celoten robotov delovni prostor, pa tudi 
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bližnjo okolico v primeru letečih delcev ali kosov. Najnovejša 
objavljena standarda, ki postavljata zahteve za varno delovanje 
robotskih celic, sta ISO 10218-1   - ang. naslov: Robots for 
industrial environments – Safety requirements – Part 1: 
Robot (objavljen 2011) in ISO 10218-2 - ang. naslov: Robots 
for industrial environments – Safety requirements – Part 1: 
Industrial robot system and integra  on, (objavljen 2011). 
Standarda podajata priporočila za simultano delovanje več 
robotov, zahteve in pogoje za skupno delovanje robota in 
človeka in priporočila za programsko omejevanje gibanja osi 
in delovnega prostora z uporabo senzorjev in programskih 
orodij. Standard, ki ureja vedno bolj pereče področje stalnega 
sodelovanja med človekom in robotom, ISO/TS 15066 – ang. 
naslov: Technical specifi ca  on on collabora  ve workspace, 
pa je trenutno še v razvoju.
 
3.1. Zagotavljanje varnos   na nivoju strojne opreme

Sodobni trendi uporabe robotskih sistemov se razvijajo 
v smeri stalnega sodelovanja človeka in robota. Fizično 
varovanje z mehanskimi ovirami (Slika1) se spreminja v 
elektronsko varovanje (Slika 2). Tako so ključni elemen   
za zagotavljanje varnos   senzorji za zaznavanje objektov 
v delovnem prostoru robota. Razvijajo se novi op  čni 
senzorji, kot so umetni vid in laserski skenerji. Zaznavanje 
do  ka se uporablja v primerih celic z manjšimi robo   kjer 
operater med obratovanjem stoji v bližini robota. Signal, 
ki ponazarja do  k z robotom, povzroči hipno izključitev 
obratovanje robotske celice. 

Tipka za izklop v sili je pomembna pri zagotavljanju varnos  , 
saj operaterju omogoča hitro zaustavitev gibanja robota. 
Tipka za izklop v sili je nameščena na več mes  h v robotski 
celici in je nujno velika ter rdeče obarvana. Vse varnostne 
naprave, kamor spada tudi  pka za izklop v sili, so zaradi 
čim hitrejšega izklopa obratovanja s krmilnikom povezane
preko ožičene logike in niso del programske opreme. 

Slika 2 - Varovanje s pomočjo zaznavanje prisotnos   operaterja 
in takojšnjo izključitev delovanja

Sodobni robo   imajo že vgrajene opcije elektronskega 
omejevanja gibanja osi (npr. ABB EPS) ali omejevanja 
hitros   gibanja robota ob prisotnos   človeka (npr. ABB 
SafeMove).

Slika 3 - Varovanje s pomočjo op  čnega skenerja za zaznavanje 
področja prisotnos   operaterja in ustreznega prilagajanja 

delovanja robota

3.2 Zagotavljanje varnos   pri razvoju programske opreme
Programiranje in učenje robotskega gibanja se izvaja 

Slika 1 - Varovanje s fi zično ograjo in podajalnimi mehanizmi s popolno ločitvijo človeka in robota
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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 fi zičnim vodenjem vrha 
robota vzdolž trajektorije gibanja, ki si jo robotski krmilnik 
zapomni in izvaja. V obeh primerih se mora operater med 
učenjem nahaja   v robotski celici rela  vno blizu robotu. 
Med učenjem je zato za zagotavljanje varnos   potrebno 
bi   pozoren na:

•  Operater, ki robot uči, mora bi   za to dobro usposobljen, 
mora bi   seznanjen s celotno aplikacijo in z vsemi 
potencialnimi nevarnostmi. Pri delu se mora zaveda  , 
da lahko s programsko napako ali napako v konfi guraciji 
robota ustvari nevarne razmere. 

•  Med učenjem gibanja se robot ne sme giba   z visokimi 
hitrostmi.

•  Operater mora ime   lahek in hiter dostop do  pke za 
izklop v sili.

•  Operater mora v vsakem trenutku sta   na mestu kjer je 
majhna možnost, da ga robot s  sne k   fi ksnim objektom 
v celici ali da ga poškoduje v primeru okvare. Hkra   pa 
mora poskrbe  , 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 nosi   zaščitno opremo 
in zaščitno obleko. Zaščitna čelada je obvezna, če obstaja 
možnost poškodbe glave.

•  Ročna učna naprava mora bi   izvedena tako, da omogoča 
gibanje robota samo v primeru,   ko operater drži posebno 
 pko.

4. ZAKLJUČEK

Industrijski robo   so potencialno nevarni za vse, ki se nahajajo 
v njihovem delovnem prostoru. Zato je za zagotavljanje 
varnos   nujno upošteva   priporočila in standarde 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. 

AVTOMATIZACIJA 
STREGE 

OBDELOVALNIH 
STROJEV Z 
UPORABO 

ROBOTSKEGA 
VIDA

Predavatelj: Vinko DREV, LTH Ulitki, d. o. o.

Predstavljeni bodo avtoma  zirani sistemi v podjetju 
na področju strojne obdelave. Predstavljena bo lastna 
integracija robo  ziranih sistemov, podrobneje pa bosta 
predstavljeni robo  zirani stregi obdelovalnih strojev, ki 
zajemata uporabo robotskega vida.

UPORABA 
AVTOMATIZACIJE 

V PLASTIKI 
SKAZA

Predavatelja: ANA LAURA REDNAK, MATEJ TRATNIK

 INDUSTRIJSKO PREDAVANJE

 INDUSTRIJSKO PREDAVANJE
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ROBOTI V MEDICINI
Primož Glavač

Ko je leta 1921 češki pisatelj  Karel Čapek v svoji dramski igri uporabil be -
sed no zvezo robot se ni zavedal, kaj si bodo 90 let kasneje ljudje predstav-
ljali pod to besedo. Dandanes beseda robot predstavlja avtoma  zirano 
industrijo,  pomoč pri delu in ne nazadnje višek tehnologije, kar se odraža 
tudi v medicini.

Medicina je veda, ki se ukvarja s preprečevanjem in zdravljenjem bolezni 
ter povrnitvijo zdravja ljudem. Pri tem se zdravniki poslužujejo raznih 
pripomočkov in metod. Zadnjih trideset let pa se v medicini odraža tudi 
robo  ka in to prav na vseh področjih. 
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Robote v medicini najdemo pri 1) diagnos  ciranju bolezni, 
kjer z odlično ponovljivostjo poskrbijo za objek  vnost; 
2) v kirurgiji, kjer z izredno natančnostjo omogočajo 
kirurgom hitreje opravi   kirurške posege in zmanjšujejo 
travma  čnost posegov; 3) v rehabilitaciji, kjer pacientom 
omogočajo lažje ter hitrejše okrevanje; ter 4) v robotskih 
protezah in eksoskele  h, ki pacientom z izgubljenimi udi 
ali funkcijami uda povrnejo samostojnost in možnost 
ponovnega opravljanja vsakodnevnih aktivnosti. V 
nadaljevanju je na kratko predstavljena uporaba robo  ke 
v različnih vejah medicine. 

Slika 2 - Industrijski robot Puma 560, uporabljen pri prvi robotski 
operaciji. (Vir: Stanford)

ROBOTSKA KIRURGIJA

Robotska kirurgija je najbolj razvita, razširjena in poznana 
veja robo  ke v medicini. Razvoj kirurških robotov izhaja 
iz želje po natančnejši, hitrejši ter neinvazivni izvedbi 
kirurškega posega. Začetki razvoja segajo v devetdeseta 
leta prejšnjega stoletja, ko so preuredili industrijski robot 
Puma 560 z natančnostjo 0.05 milimetra ter ga uporabili 
za stereoskopsko biopsijo možganov. Leta 1992 je podjetje 
Integrated Surgical Systems razvilo kirurški robot ROBODOC 
za pomoč pri operacijah in zamenjavi kolka ter kolena. 
Kirurg s pomočjo slik računalniške tomografi je pripravi 
načrt posega, nato pa ROBODOC operacijo izvrši. Pri tem 
so klinične študije pokazale, da je ROBODOC natančnejši 
v primerjavi s konvencionalnimi metodami. 

Kljub temu, da je bilo po Evropi izvršenih že več  soč 
posegov s sistemom, ga v Ameriki in po svetu redno 
uporabljajo šele zadnjih pet let, zaradi težav pri pridobivanju 
cer  fi kata agencije FDA (Food and Drug Administra  on).

Slika 3 - Najnovejši robotski sistem ROBODOC, za operacije 
kolena in kolka. (Vir: Koreai   mes)

Dobri  dve desetletji po prvih poročilih o robotsko 
opravljenih kirurških posegih, so dandanes   razširjeni po 
celem svetu. Kljub nenehnemu razvoju v medicini, robo   
trenutno še ne operirajo sami, ampak opravljajo nalogo 
asistenta ali robotskega podaljška kirurga.  Pri slednjem 
načinu je običajno robot sestavljen iz upravljalne ter 
izvršne enote. Upravljalno enoto upravlja kirurg preko 
teleopereacijskega sistema, izvršna enota pa izvaja gibe in 
naloge.  Prednost teh sistemov je v natančnejšem izvajanju 
nalog, v manjši invazivnos   ter hitrejšem izvajanju operacij. 
Danes je komercialno  najuspešnejši teleoperacijski kirurški 
sistem daVinci. Uporablja se lahko pri različnih kirurških 
posegih, najpogosteje v urologiji, abdominalni kirurgiji, 
kardiovaskularni kirurgiji, žilni kirurgiji ter ginekologiji. 
Sestavljen je iz upravljalne enote, ki je ponavadi kar v is   
sobi kot pacient ter izvršne enote, ki vsebuje š  ri robotske 
roke, ki se upravljajo preko upravljalne enote. Tri robotske 
roke so namenjene upravljanju z orodji, kot so skalpel, 
škarje in igla, četrta robotska roka pa drži endoskopsko 
kamero, ki vsebuje dve leči in vrača slikovno informacijo 
upravljalni eno  . Kirurg na visoko zmogljivih zaslonih 
upravljalne enote opazuje povečano stereoskopsko 
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sliko, preko dveh nožnih stopalk ter dveh ročnih krmilnih 
palic pa upravlja z izvršno enoto. DaVinci  kirurški sistem 
skalira, fi ltrira ter preslika kirurgovo gibanje rok v izredno 
natančne gibe robotskih rok, ki so vstavljene v človeško 
telo preko majhnih vhodnih ran. Bolnišnica Celje je kot 
prva v Sloveniji ter na področju zahodnega Balkana leta 
2010 uvedla robotsko operacijo prostate s pomočjo 
daVinci sistema. 

Slika 4 - Operacija vodena z daVinci kirurškim sistemom. (Vir: 
Bartolomebeltran)

Obstajajo tudi sistemi, ki omogočajo popolnoma nein-
vazivne metode zdravljenja. CyberKnife je robotski 
sistem, ki s pomočjo radioterapije zdravi oz. uničuje 
tako benigne kot tudi maligne tumorje. Glavni elemen   
CyberKnifa so 1) linearni pospeševalnik delcev, ki ustvarja 
radiacijo; 2) robotska roka, ki omogoča prenos radiacije 
na točno določen del telesa iz vseh smeri; ter 3) sistem 
za natančno zaznavanje pozicije tumorja. Pacient, ki se 
zdravi s CyberKnife sistemom, najprej opravi slikanje z 
računalniško tomografi jo, ki zazna morebitne nepravilne 
tvorbe ali tumorje. Med posegom CyberKnife sistem zajema 
rentgenske slike in jih primerja s slikami računalniške 
tomografi je. Poleg tega pacientu v bližini tumorja na 
kožo nalepijo markerje (infrardeče diode), ki kameram 
omogočajo zaznavanje premikov. Računalniški program 
nato na podlagi vseh informacij vodi robotsko roko tako, 
da rentgenski žarki obsevajo samo tumor. Zaradi natančne 
usmerjenos   žarkov, omogoča takšen sistem zdravljenje 
z visoko energijskim rentgenskim žarčenjem. Slednje se 
odraža v hitrejšem okrevanju. V večini primerov je dovolj 
že pet do sedem terapij. 

V zadnjih le  h se v robotsko-kirurškem svetu odvija prava 
mala revolucija, ki meji že na znanstveno fantas  ko. 
Znanstveniki so ugotovili, da je ključ do uspeha v minimalno 
invazivnih metodah diagnos  ciranja in zdravljenja bolezni. 

Tako se razvija nova veja kirurških robotov, imenovana 
mikrorobo   v medicini. Mikrorobo   so nenevarni, brezžično 
vodeni robo  . Njihove velikos   so od nekaj cen  metrov pa 
vse do nekaj nanometrov. Bistvena prednost pred makro 
robo   je v tem, da lahko dostopajo do mest v telesu, 
kamor s klasičnimi pristopi ne moremo. Mikrorobo   se 
namreč gibljejo znotraj telesa po naravnih poteh (krvno-
žilni sistem, dihalni sistem, prebavni trakt). Uporabimo 
jih lahko za različne naloge, npr. za pregled prebavnega 
trakta, pregled prostate in ledvic, prenos zdravil na lokalno 
mesto v telesu (do tumorja oz. rakavih celic) ter biopsijo. 
Raziskovalci na ins  tutu ETH Zurich so razvili sistem 
OctoMag za operacijo oči. OctoMag vsebuje mikrorobote 
iz magnetnih materialov ter sistem preciznih magnetov, ki 
omogočajo manipulacijo magnetnih delcev v 3D prostoru 
z nanometrsko natančnostjo (ŽIT, 2013/12). Kljub vsemu 
se mikrorobo   trenutno pojavljajo zgolj v laboratorijih 
in še niso vključeni v standardno diagnos  ciranje in 
zdravljenje ljudi.

Slika 5 - Upodobitev mikrorobota pri posegu. (Vir: Coneyljay)

ROBOTI V REHABILITACIJI

Motorična rehabilitacija je po nekaterih poškodbah ali 
boleznih vitalnega pomena za okrevanje bolnikov. Ta 
proces se odraža v ponavljajoči se vadbi gibanja okončin. 
Zaradi raznolikih poškodb in rehabilitacije le teh, se 
morajo terapev   in zdravniki vsakemu pacientu posve    
individualno. Proces rehabilitacije je običajno dolgotrajen 
in drag. Alterna  va klasični terapiji je vadba z namenskimi 
rehabilitacijskimi robo  , ki omogočajo nekatere prednos   
pred klasično terapijo: se ne utrudijo, objek  vno zbirajo 
podatke o bolniku in njegovemu napredku ter so sposobni 
opravlja   nekatere vaje, ki jih terapev   ne zmorejo. Med 
pionirje rehabilitacijske robo  ke lahko uvrs  mo univerzo 
MIT, ki je razvila rehabilitacijskega robota MIT-Manus. Gre 
za sistem z dvema prostostnima stopnjama namenjenima 
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gibanju zgornjih ekstremintet. Ker se je sistem v praksi 
izkazal za uspešnega, je danes robot komercialni produkt.

Slika 6 - Pacient se po možganski kapi uči gibanja roke z MIT-
Ma nus robotom. (Vir: MIT) 

Kot izredno uspešni rehabilitacijski sistemi so se izkazali 
hap  čni robo   v povezavi z navideznim okoljem. Hap  čni 
robo   oziroma hap  čni vmesniki so sistemi, ki omogočajo 
neposredno fi zično interakcijo med človekom in robotom, 
pri tem pa obojestransko prenašajo informacije med 
njima. Med letom 2008 in 2011 je potekal evropski pro-
jekt MIMICS, ki se je ukvarjal z robotsko rehabilitacijo v po-
vezavi z naprednimi tehnologijami prikaza in zaznavanja. 

Slika 7 - Rehabilitacija s pomočjo virtualne resničnos  . Na sliki 
prva puščica prikazuje hap  čni robot, druga in tretja prijemalo 
ter nosilec za premagovanje teže roke, četrta virtualno okolje 
ter peta in šesta puščica vedro v katero mora pacient odloži   

žogo. (Vir:Jneuroengrehab)

Pri projektu je sodelovala tudi Univerza v Ljubljani. Re-
habilitacijski sistem MIMICS omogoča rehabilitacijo 
pacienta po možganski kapi z inova  vnim pristopom na 
osnovi računalniških iger. Sistem preko senzorjev zaznava 
psihofi zično stanje pacienta in mu glede na njegovo 
stanje določa težavnost nalog. Pri vadbi pacientu pomaga 
hap  čni robot. Naloge so prikazane kot igre na velikem 
zaslonu, ki posredujejo tudi zvočne informacije. Pacien   
tako pozabijo, da gre za rehabilitacijo, kar se odraža v 
boljših rezulta  h ter boljšem počutju.

ROBOTSKE PROTEZE IN EKSOSKELETI

Izguba uda je vedno bila in bo travma  čna izkušnja za 
človeka. V preteklos   so izgubljeni ud nadomes  li s približki, 
izdelanimi iz lesa, kovin ter usnja. Z razvojem medicine so 
se razvijale tudi proteze, iz lesenih v preproste mehanske 
in kovinske, pa vse do današnjih robotskih protez, ki so 
sposobne povezave z živčnim sistemom. Robotska proteza 
omogoča pacientu, da ponovno postane samostojen, 
samozavestnejši ter mu omogoča opravljanje vsakodnevnih 
ak  vnos  . Najpogostejše so robotske proteze rok in nog. 
Robotska proteza je sestavljena iz plas  čnih, karbonskih 
ter kovinskih materialov, pogonov, sklepov, mehanskih 
te  v ter različnih senzorjev za zaznavo položaja, sil in 
pospeškov. Na preostali del uda je pritrjena preko podnožja, 
katerega vstavi kirurg. Proteza lahko vsebuje senzorje, ki 
merijo mišično ak  vnost v preostalem delu uda ter na 
ta način omogoča premikanje sklepov proteze (koleno, 
gleženj, komolec, dlan, prs  ).

Slika 8 - Bionična proteza roke. (Vir: touchbionics)

Eksoskelet je nosljiva struktura oz. robot, ki se v največji 
možni meri prilega uporabniku tako po obliki kot tudi po 
kinema  čnih lastnos  h. Primarni namen eksoskeleta je 
zagotavljanje opore uporabniku. Del obremenitve zaradi 
teže tovora ali lastne teže telesa prevzame mehanizem, kar 
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se odraža v razbremenitvi uporabnika. Ogrodje eksoskeleta 
je sestavljeno iz segmentov in sklepov, ki se morajo 
prilagaja   uporabniku. Narejeni so iz  tanovih zli  n ter 
kompozitnih materialov, ki imajo visoko specifi čno trdnost 
(razmerje trdnost/masa). Ogrodje vsebuje senzorje za 
detekcijo uporabnikove hotene ak  vnos   ter za zaznavo 
okolja in prostorsko pomembnih informacij. Eksoskelet 
potrebuje za delovanje tudi baterijo in procesno enoto.
Tehnološki napredek že od nekdaj kroji vojaška industrija. 
To velja tudi pri ekoskele  h. Ko mobilne vojaške enote 
odpovedo, se morajo vojaki znaj   sami. S seboj tovorijo tudi 
do 60 kg opreme, pri tem pa si lahko pomagajo s trenutno 
najbolj izpopolnjenem eksoskeletom, imenovanim HULC. 
To je hidravlični antropomorfni eksoskelet, ki omogoča 
visoko gibljivost ter prenašanje bremen do 90 kg. Omogoča 
hojo, tek, izvajanje počepov, plazenje, vzpenjanje ter 
sestopanje. Baterija zagotavlja do 72 ur delovanja, samo 
ogrodje pa je zgrajeno tako, da zagotavlja oporo tudi ob 
popolni izpraznitvi baterij. Iz dolgoletnih študij in raziskav 
sistema HULC, so razvili eksoskelet eLEGS, ki paraliziranim 
ljudem omogoča hojo. Sestavljen je iz električnih motorjev 
v kolčnem in kolenskem delu. 

Slika 9 - Paraplegik naredi svoje prve korake s pomočjo ekso-
skeleta eLEGS.   (Vir: Eksobionics)

Pacient si ga lahko zaradi rela  vno enostavnega mehanizma 
sam pripravi in nadane. Pri hoji si pacient pomaga z 
berglami, ki vsebujejo senzorje gibanja. Slednji pošljejo 
informacije v glavni krmilnik in s tem omogočijo izračun 
želene trajektorije. Eksoskelet omogoča izvedbo recipročnega 
koraka (korak, ko sta v ospredju nasprotna uda, npr. leva 
roka in desna noga), zaradi pasivnega sklepa v gležnju, pa 
je trenutno mogoča hoja le po ravnih površinah.

MEDICINSKI ROBOTI V PRIHODNOSTI

Zaradi velikega zanimanja javnos   in strokovnjakov ter 
velikih potreb zaradi staranja prebivalstva, je robo  ka 
v medicini ena izmed najhitreje napredujočih panog. 
V bližnji prihodnos   si bodo znanstveniki prizadevali 
še izboljša   trenutne algoritme in rešitve. Razvoj se bo 
dogajal predvsem na mikro in nano robo  h, neinvazivnih 
metodah operacij ter boljši implementaciji bioničnih 
protez. Pri tem pa se marsikdo sprašuje, koliko časa še 
imamo, preden bo glavno besedo prevzel robot.
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SPLETNI NASLOVI

h  p://www.davincisurgery.com/
Uradna spletna stran robotskega kirurškega sistema daVinci.

h  p://www.cyberknife.com/
Uradna spletna stran robotskega sistema CyberKnife.

h  p://www.ir-rs.si/
Spletna stran rehabilitacijskega inš  tuta Slovenije – Soča.

h  p://www.mimics.ethz.ch/
Evropski projekt rehabilitacije z navidezno resničnostjo 
– MIMICS.

h  p://www.cyberlegs.eu/
Bionične proteze spodnjih okončin – CyberLegs
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ROBOTCHALLENGE
Aplikatorja: Denis Leskovar, Gašper Simonič

RobotChallenge je tekmovanje v programiranju robotov proizvajalca ABB. Tekmovanje poteka v okviru DIR2014. 
Tema  ka tekmovanja je programiranje robotskih celic v programskem paketu RobotStudio.

POTEK TEKMOVANJA

Tekmovanje je sestavljeno iz uvodnega in tekmovalnega  
dela. V uvodu pripravimo dve predavanji, kjer udeležencem 
predstavimo osnovne funkcionalnos   programa, skupaj 
rešimo nekaj nalog, na koncu pa tekmovalcem razdelimo 
tri naloge, ki si sledijo po težavnos   in se med seboj 
navezujejo. S tem se začne tekmovalni teden, v katerem 
imajo tekmovalci na voljo celotne dneve, da doma načrtajo 
čim boljše robotske postaje. Te oddajo do dogovorjenega 
roka, nato jih organizatorji pregledajo ter ocenijo. Trem 
najboljšim ekipam na razglasitvi podelimo privlačne 
nagrade. 

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 študen   
katerekoli fakultete. Predznanja ne pričakujemo, saj gre za 
dokaj specifi čno problema  ko 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 prijavi   prek spletnega 
obrazca na naslovu www.dnevirobo  ke.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 
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druge sestavne dele robotskih celic (različna orodja, tekoče 
trakove itd.), poleg tega pa lahko uporabnik uvozi ali sestavi 
komponente po lastnih željah. Možno je programira   v 
dveh načinih, tako imenovano offl  ine ali online.

Pri offl  ine 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 RobotStudia 
je natančna replika virtualnega in realnega krmilnika, 
kar pomeni, da je računalniška simulacija enaka realni 
predstavitvi proizvodnega procesa. Na tekmovanju se 
bomo posve  li programiranju v offl  ine načinu. 

Prednos   pri uporabi simulacijskega programa: najbolj 
očitne pridobitve so v razvojni fazi, kjer lahko tes  ramo 
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 uspešnos   v 
praksi so simulacijski pake   postali nepogrešljiv del pri 
vsakem razvoju robotske aplikacije.
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Tekmovanje RobotChallenge bo letos potekalo tretje leto 
zapored. Vsa prejšnja leta je bil odziv tekmovalcev dober 
in veliko rešitev je bilo dobro načrtovanih. Z organizacijo 
tekmovanja želimo udeležence nauči   osnovnega rokovanja 
s programskim paketom RobotStudio, predvsem pa 
jih želimo spodbudi   h krea  vnemu iskanju rešitev in 
samostojni realizaciji idej. Verjamemo, da se tekmovalci 
naučijo marsikaj novega, če pa se obenem izkažejo za 
najboljše, jih bogato nagradimo.

Primer robotske celice v RobotStudiu.

ROBOTCHALLENGE
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ROBOTSKO LOVLJENJE ŽOGE
Aplikatorja: Be   Fajdiga, Katja Pretnar

Ideja aplikacije je izredno preprosta: obiskovalec bo vrgel žogo v bližino robota, ta pa bo spremljal njegovo namero 
in žogo še pravi čas ulovil. Aplikacija je sestavljena iz dveh delov: opazovanja leta žoge in lovljenja na koncu. Njen 
namen je predstavitev enostavnega vodenja robotskega manipulatorja po poziciji, zajem koordinat žoge v danih 
trenutkih ter izračun trajektorije leta. 
Let žoge bomo spremljali s pomočjo sistema za zajem globinske slike Kinect. Posnete zaporedne točke leta bodo 
služile za izračun matema  čne krivulje. Tako lahko enostavno predvidevamo pozicijo žoge v naslednjem trenutku in 
robota vodimo v izračunano lego.

OPIS OPREME

Pri aplikaciji se uporablja robotski manipulator Motoman 
MA1900 in sistema za sledenje žogi Microso   Kinect. 
Program je napisan v okolju LabView.

Robot Motoman MA1900

Robot je šest-osni antropomorfne konfi guracije. Njegova 
nosilnost je 3 kg, doseže pa lahko maksimalno hitrost 1,5 
m/s. Doseg ima 1900 mm.

Šest osni robostki manipulator antropomorfne konfi guracije.

Microso   Kinect

Kinect je vhodna naprava podjetja Microso   (prva verzija je 
na tržišče prišla novembra 2010) in je v prvi vrs   namenjena 
igranju iger na podlagi prepoznavanja uporabnikovih 
gibov in ukazov. Zaradi napredne tehnologije in dostopne 
cene (109 €, vir Amazon.de) pa je Kinect zanimiv tudi za 
razvijalce različnih aplikacij.

Strojna oprema Kinecta je sestavljana iz avdio senzorja s 
š  rimi mikrofoni, RGB kamere (hitrost zajemanja 30 Hz 
z ločljivostjo 640x480 px) in globinskega senzorja. Ta je 
sestavljen iz IR laserskega vira in IR kamere, oddaljenost 
pa se izračunava s triangulacijo na osnovi strukturirane 
svetlobe. Hitrost zajemanja slik z informacijo o oddaljenos   
predmetov je 30 Hz, ločljivost 640 x 480 px, merilno 
območje senzorja pa je (0,8 m - 3,5 m). 

Ker je primarna naloga Kinecta uporaba za igranje iger, 
proizvajalec zagotavlja tudi podporno programsko opremo. 
Le ta omogoča sledenje človekovemu telesu (razpoznavanje 
premikov, gibov itd.), razpoznavanje izrazov na obrazu 
in podobno. Na voljo so tudi različna okolja za razvijalce 
aplikacij, ki omogočajo pridobivanje informacij s senzorjev. 

V našem primeru smo uporabili knjižnico Kinect SDK 
(Kinect So  ware Development Kit for Windows).

Kinect in  pa slik, ki jih lahko zajame.
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Programsko okolje LabView

Program za spremljanje leta žoge in pošiljanje ukazov 
robotu je napisan v okolju LabView. Aplikacija zahteva 
uporabo modula za računalniški vid (NI Vision Development 
Module) in dveh knjižnic: prva je za komunikacijo s Kinect-
om (Kinesthesia Toolkit for Microso   Kinect – University 
of Leeds), druga omogoča vodenje robota (Robo  cs 
Library for Yaskawa Motoman – DigiMetrix GmbH). Ukaze 
posredujemo robotskemu krmilniku preko povezave 
Ethernet.

Opis delovanja aplikacije

Cilj aplikacije je, da robot ulovi žogo pri poljubnem 
metu uporabnika. Iz znanih pozicij žoge v referenčnem 
koordinatnem sistemu lahko poračunamo presečišče 
točke s končno ravnino (lahko si predstavljamo poševni 
met žoge v steno). Uporabi   je potrebno kar najhitrejše 
algoritme obdelave globinskih slik in samega izračuna, 
saj met žoge traja le par sekund. V tem času pa se mora 
tudi robot premakni   na ustrezno mesto.

Postavitev celice in princip delovanja

Celica je zasnovana tako, da na eni strani stoji uporabnik 
(ki bo vrgel žogo), na drugi strani pa je postavljen robot, 
ki bo poskušal prestreči met žogice. Med njima je vmesni 
prostor, ki ga s p  čje perspek  ve nadzira Kinect. V vsakem 
trenutku vzorčenja bo zaznal vse tri koordinate žoge:

• x,y: na podlagi tega, kje na sliki je razpoznal žogico 
(in izračunal njen center),

• z: na podlagi informacij o globini predmeta zanimanja 
(žoga).

Da bi robot lahko ujel žogo, je potrebno predvideva  , 
kje v lovilni ravnini bo pristala. To storimo tako, da si za 
vsako posneto sliko med letom zapomnimo 3D pozicije 
centra žogice, na te točke pa nato pripnemo matema  čno 
krivuljo po metodi najmanjših kvadratov. Iz fi zike vemo, da 
met lahko opišemo s parabolo v x-z ravnini oz. z linearno 
funkcijo v x-y ravnini. 

Program

Program je zgrajen iz pe  h stanj kot prikazuje diagram 
prehajanja stanj. Prvo (”initalize”) in zadnje (”stop”) sta 
namenjena le ustrezni inicializaciji spremenljivk in opreme 
oz. njeni zaustavitvi. Program se konča, ko uporabnik 
pri  sne na gumb STOP ali v primeru kakršnekoli napake med 
izvajanjem. Program je večino časa v stanju ”trigger”, kjer 
preverja, če se je v vidnem polju Kinect-a pojavila žogica. 
Če se je, sproži stanje ”acquire”, v katerem se zajame 10 
slik. Na vsaki sliki se poišče center žogice ter ”povprečna” 
oddaljenost (3D koordinate). Če je razpoznavanje leta 
potekalo brez napak, se program nadaljuje v stanju 
”robot”. Iz zaje  h točk se izračuna, kje bo žogica sekala 
lovilno ravnino robota. Ta podatek se posreduje robotu, 
ki se ustrezno premakne in ujame žogo.
Progam se vrne v stanje ”trigger”, kjer znova čaka na 
žogico. Ko se le ta pojavi, se celoten cikel ponovi.

ZAHVALA

Zahvalile bi se podjetju Yaskawa Slovenija d.o.o., ki nam je 
posodilo robota za izvedbo aplikacije, ter g. Petru Arku in 
sodelavcem Laboratorija za robo  ko, ki so nama pomagali 
pri pripravi aplikacije.

Diagram prehajanja stanj.
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PREDSTAVITEV PODJETJA YASKAWA SLOVENIJA

Ponudi   dolgoročno kon ku-
renčnost vašemu podjetju je 
 sto, kar nas žene naprej. 

Naša predanost k uspehom 
vsake stranke, v kombinaciji 
z inova  vnimi, uporabnikom 
prijaznimi in visoko kako vostni-
mi rešitvami, nas je uvrs  la 
med evropskega dobavitelja 
in globalnega akterja, ki smo 
danes.

MOTOMAN, oddelek robo  ke korporacije Yaskawa Electric, je vodilni 
proizvajalec robotov v svetu, z več kot 230.000 robotov nameščenih po 
vsem svetu.

Nudimo najširši spekter robotov, vključno z robo   za določene namene 
uporabe, kot so varjenje, pale  ranje, posluževanje, barvanje in čiščenje, 
kot tudi sistemske rešitve za varjenje na ključ z najvišjo možno kakovostjo 
delovanja.
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PREDSTAVITEV PODJETJA PLASTIKA SKAZA

V PLASTIKI SKAZA že več kot 35 let združujemo svoje 
izkušnje, znanje, vrhunsko tehnologijo in odgovorno 
okoljevarstveno poli  ko na področju brizganja plas  ke in 
predelave plas  čnih mas. 

90% svoje proizvodnje namenimo za tuji trg. Naši partnerji  
(Striebel & John, Landis + Gyr, IKEA, Grammer, za katerega 
delamo izdelke za blagovne znamke Jaguar, Opel in Fiat), 
nam priznavajo izjemno razvojno naravnanost - nudimo 
jim celovito rešitev in z njimi ak  vno sodelujemo vse od 
idejnega osnutka pa do realizacije končnega izdelka. Izkušeni smo  na področju pohištvene industrije, bele 
tehnike, avtomobilske in elektro industrije. Razvili pa smo in na trg uspešno lansirali tudi lastni blagovni znamki 
namenjeni končnim kupcem, to sta  Organko in Cuisine.

Zavedamo se, da avtoma  zacija proizvodnje, ne predstavlja 
več prednos   pred konkurenco, termveč pogoj za obstanek na 
tržišču. Večja produk  vnost in natančnost, na drugi strani pa 
lažja sledljivost ter kontrola v sami proizvodnji so bili zadostni 
pogoji, da smo že pred časom uvedli avtoma  zirane procese.  
S tem smo dosegli večjo zanesljivost ter povečali  sam obseg 
proizvodnje, možnos   za napake pa dali na minimum in s 
tem op  mizirali stroške.

Avtoma  zacijo danes izvajamo smotrno  na 2800 m2 
proizvodnih površinah, kjer na leto proizvedemo več kot 

700 milijonov plas  čnih izdelkov. Zaradi izjemnega razpona zapiralne moči naših proizvodnih strojev  (od 50 
do 1000 ton) lahko izdelamo plas  čne izdelke s težo komaj 0,2 g, kot tudi večje s težo 6 kg.  

Obvladujemo tako 1K – enokomponentno kot 2K – dvokomponentno brizganje v kon  nuiranem procesu 
(združujemo plas  ko s kovinami ali steklom). Nudimo tudi dodatne storitve: lasersko graviranje izdelkov, 
ultrazvočno varjenje, tampo  sk, sito  sk, dovajanje plina v proces brizganja (GIT tehnologija), sestavljanje in 
pakiranje končnih izdelkov.

Uporabljamo najkakovostnejše granulate, tudi reciklirane, katerim dodajamo steklena vlakna ali adi  ve za 
negorljivost, UV stabilnost in temperaturno obstojnost. Preizkušamo se tudi v biorazgradljivi plas  ki, saj 
verjamemo, da prehajamo v obdobje, ko bodo vsi vhodni materiali razgradljivi in ponovno uporabni.

Naša družbena odgovornost in okoljevarstvena poli  ka  sta močno vpe   v naše poslovanje. Prav tako kot skrb 
za zaposlene, vlaganje v njihovo znanje in razvoj. 

Verjamemo, da vsi delci štejejo. 
www.plas  ka-skaza.si 
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PREDSTAVITEV PODJETJA HELLA SATURNUS SLOVENIJA

Globalna korporacija Hella je eden ključnih inovatorjev na tržišču svetlobne opreme za avtomobilsko 
industrijo. Na 100 lokacijah v 35 državah zaposluje 29.000 sodelavcev, od tega 5.600 v raziskavah in razvoju, 
ki so v preteklem poslovnem letu 2012/13 ustvarili 5 milijard evrov prihodkov. S 15% tržnim deležem na 
področju svetlobne avtomobilske opreme se uvršča med 50 najboljših dobaviteljev svetovne avtomobilske 
industrije ter med prve 3 v Evropi. 

Eno najuspešnejših podje  j Hellinega koncerna 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 2012/2013, ki se je zaključilo maja lani, 
je družba ustvarila  224 milijonov evrov prihodkov in 
preko 8 milijonov evrov dobička. Podjetje zaposluje blizu 
1900 ljudi, med njimi preko 250 strokovnjakov strojništva, 
fi zike in elektronike. V Helli Saturnus Slovenija razvijajo 
in izdelujejo visokokakovostna sve  la za avtomobile, kot 
so žarome  , dodatni žarome   za meglo, dnevne luči ter 
eno- in večfunkcijske sve  lke. Proizvodnja na letni ravni 

znaša okoli 3 milijone žarometov in 9 milijonov meglenk in dnevnih sve  lk. Med kupci prednjačijo 3 skupine 
proizvajalcev avtomobilov: GM-Opel, VW-Audi in Renault-Nissan. Sledijo BMW, Porsche, Seat, Škoda, Ford, 
Toyota, Lamborghini idr. 
    
Ljubljansko podjetje je v okviru koncerna 
pridobilo 3 kompetenčne centre - za dodatne 
žaromete, enofunkcijske sve  lke in program 
sve  l za športne avtomobile.

Svoje bogato znanje in izkušnje s področja 
avtomobilske industrije Hella prenaša v koristne 
in učinkovite aplikacije v drugih panogah, kot 
so področja LED razsvetljave ulic, zgradb in 
letališč ter štetja prehodov ljudi.
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PREDSTAVITEV PODJETJA REVOZ

Revoz, edini slovenski 
proizvajalec vozil.
Revoz, d.d., iz Novega mesta je edino slovensko 
podjetje za proizvodnjo avtomobilov. V več kot 50-letni 
zgodovini avtomobilske industrije v Novem mestu so se 

razvila znanja in sposobnos   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-odstotni lastnik podjetja, proizvodnja modelov renault twingo in clio II. Twingo je namenjen evropskemu 
trgu, pri čemer prevladujejo Francija, Nemčija in Italija, medtem ko je proizvodnja clia II, ki je medtem v Evropi 
na voljo že v svoji 4. generaciji, namenjena izključno severnoafriškemu trgu. Slovenski trg v proizvodnji Revoza 
predstavlja zelo majhen delež – le 1 %, tako že en dan proizvodnje zadostuje za kritje potreb domačega trga. 
 
Zagotavljanje tekoče proizvodnje in naložbe v nov projekt

V letu 2013, ki ga je zaznamoval vnovični padec 
povpraševanja na evropskem trgu, in to še posebej v 
razredu majhnih vozil, v katerega sodijo modeli, izdelani 
v Novem mestu, je s proizvodnih trakov Revoza zapeljalo 
93.733  avtomobilov, kar je za 30 % manj kot leto poprej 
in več kot 50 % manj kot v rekordnih le  h. Vendar je 
podjetju kljub temu lani uspelo izpolni   najpomembnejši 
cilj – uspešno izvedbo zaključne faze velike naložbe, 
povezane s povsem novo proizvodnjo modelov, ki izhaja 
iz partnerstva med Zvezo Renault-Nissan in nemškim 
Daimlerjem. Gre za naslednika današnjega twinga in 
š  risedežnega smarta. Projekt prinaša nove razvojne 
možnos  , novo zaposlovanje in dvig proizvodnih količin, 
kar je ključnega pomena za zagotavljanje obstoja proizvodnje v Novem mestu.
 
S kakovostjo in zavzetostjo vseh zaposlenih v vrh po učinkovitos  

Skrb za kakovost je ena od prednostnih usmeritev podjetja, ki jo uveljavljamo tako v proizvodnem procesu 
kot na izdelku. Twingo se lahko pohvali z najboljšo oceno kakovos   v svojem razredu, tako glede na anketo JD 
Power (Francija, Nemčija) kot na anketo francoske revije L'Automobile. Ključni dejavnik zagotavljanja uspeha 
so seveda zaposleni, njihova usposobljenost in zavzetost za napredek. Za podjetje je v prvi vrs   odločilno 
učinkovito poslovanje, po katerem se v zadnjih le  h uvršča v sam vrh Zveze Renault Nissan, po drugi strani 
pa si prizadeva v čim večji meri izkaza   odgovornost na področju ravnanja z okoljem, odnosa do zaposlenih 
in družbe.
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PREDSTAVITEV PODJETJA LPKF

www.lpkf.si

Več o naših proizvodih

STRUKTURIRANJE 
najzahtevnejših tiskanih vezij visoke gostote

IZREZOVANJE
- zahtevnih oblik velike ločljivosti

- brez mehanskih obremenitev

REZANJE IZ JEKLENE PLOČEVINE
- SMT kovinske šablone
- visokoprecizni mehanski deli VARJENJE PLASTIKE

- zanesljiva tehnologija spajanja plastičnih delcev
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PREDSTAVITEV PODJETJA IC ELEKTRONIKA

 
 

 
 

Connect ControlContact --

Naš partner je tudi
Vodovodna cesta 100, 1000 Ljubljana, Slovenija

Fast &
    flexible = IC ELEKTRONIKA 

POLEG OSTALIH PRODAJNIH PROGRAMOV SMO ZASTOPNIKI ZA:
Aktivne komponente Pasivne komponente Elektromehanične komponente

Podjetje IC elektronika d.o.o. je največji neodvisni distributer elektronskih 
komponent v Sloveniji. Ustanovljeno je bilo leta 1989. Sedež podjetja je v 
Ljubljani. Družba ima svoje hčerinsko podjetje v Zagrebu. Skozi leta smo s 
trudom postali spoštovani in cenjeni na tržišču. Odlikujejo nas dobri odnosi 
s partnerji in dobro poznavanje kupcev ter njihovih želja. 

V podjetju smo na vseh področjih ustvarili kakovostno 
delovno okolje, ki ga nenehno izboljšujemo. Naša prva 
skrb so kupci. Nenehno si prizadevamo poveča   njihovo 
zado-voljstvo in predanost. Nudimo jim tehnično svetovanje 
in se prilagajamo njihovim potrebam. Pomagamo jim 
op  mizira   nabavne stroške, ter skupaj z njimi iščemo 
rešitve po meri. 

Če iščete dobavitelja elektronskih komponent, je IC 
elektronika d.o.o. najboljša rešitev za vas.
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APLIKACIJE

GRAVIRANJE V ČOKOLADO
Aplikator: Rok Goljat

Pri aplikaciji bo lahko vsak izmed udeležencev nekaj narisal na list papirja, to risbo bomo nato prenesli na računalnik 
in jo uporabili kot osnovo za načrtovanje graviranja. Udeleženci se bodo pri aplikaciji spoznali z obdelavo slik in 
načrtovanjem robotskih programov s pomočjo programske opreme.

OPIS OPREME

Pri aplikaciji se uporablja robot Staübli TX60 iz podjetja 
Domel, obdelava slike je narejena v programskem okolju 
MATLAB, samo rezkanje pa se načrtuje v programskem paketu 
Mastercam z dodatkoma Robotmaster in Mastercam Art.

Robot Staübli TX60.

Staübli TX60

Robot Staübli TX60, ki bo izvajal graviranje, je majhen 
6 osni robot s antropomorfno konfi guracijo. Odlikuje 
ga predvsem njegova robustnost, saj ima zaprto ohišje, 
ki je odporno na prašno okolje in vodni curek. Njegova 
ponovljivost se giblje v rangu 0,02 mm pri obremenitvah 
do 3,5 kg. Uporablja krmilnik serije CS8, programira se 
lahko preko računalnika ali ročne učne naprave.

MATLAB

V programskem okolju MATLAB je pripravljena aplikacija, 
ki zajeto sliko risbe poravna, pretvori v črno-belo in jo 
shrani kot novo sliko novih dimenzij, ki jo nato uvozimo 
v program Mastercam.

Mastercam in dodatki

Mastercam je programski paket za računalniško podprto 
CNC programiranje. Program je sofi s  ciran 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 je enostavno, učinkovito, 
zanesljivo in hitro NC programiranje. Z dodatkom Robotmaster 
lahko izberemo robota in preverimo pravilnost delovanja 
aplikacije. Ugotovimo lahko, ali bi robot med izvajanjem 
programa prišel v nedovoljene oziroma nedosegljive lege 
ali pa bi celo prišlo do trkov. Dodatek Mastercam Art med 
drugim omogoča načrtovanje trajektorij na podlagi slik 
in je zato še posebej primeren za aplikacije graviranja.

Simulacija v dodatku Robotmaster.
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GRAVIRANJE V ČOKOLADO

Staübli Robo  cs Suite

S pomočjo Staübli Robo  cs Suite lahko med drugimi pišemo 
kodo  za robota, preverjamo njeno pravilnost in prenašamo 
programe med krmilnikom robota in računalnikom. Pri 
tej aplikaciji predvsem preverjamo pravilnost kode, ki jo 
generira programski paket Mastercam in nato to kodo  
prenesemo na robotski krmilnik.

OPIS DELOVANJA APLIKACIJE

MATLAB aplikacija

Fotografi jo risbe je potrebno najprej preslika   na ustrezno 
velikost, ker je v ozadju zagotovo viden še del podlage 
oziroma če je slika zajeta pod kotom. Sliko je nato potrebno 
pretvori   v binarno, kjer sta prisotni samo črna in bela 
barva. Če se izkaže, da so črte na sliki pretanke za rezkar, 
jih je potrebno odebeli  . S klikom na gumb sliko nato 
shranimo in s tem je pripravljena za nadaljnjo uporabo.

Mastercam in dodatki

Urejeno sliko uvozimo v dodatek Mastercam Art, kjer 
najprej rastrsko sliko pretvorimo v vektorsko, kar nam 
da krivulje, na podlagi katerih načrtujemo graviranje. 
Načrtovanje poteka tako, da na podlagi prej generiranih 
krivulj ustvarimo površino, ki predstavlja končni izdelek, 
nato pa določimo način obdelave (operacijo). Pri tem je 
potrebno določi   parametre, kot so dimenzije rezkarja, 
korak v globino in vstran ter omejitve. 

Z osnovnimi orodji Mastercam-a lahko preverimo, kako 
poteka graviranje in vidimo kakšna bo čokolada ob 
koncu obdelave. V primeru kompleksnejših obdelav bi 
v tem delu program zaznal trke med obdelovancem in 
orodjem robota ter javil napako. V dodatku Robotmaster 
izberemo orodje in robota ter določimo lego obdelovanca 
v celici. Nato poženemo še op  mizacijo, ki je zelo močno 
Mastercam-ovo orodje, saj preveri vse možne napake 
do katerih lahko pride med izvajanjem programa, hkra   
pa nam dovoljuje, da vplivamo na zasuk orodja in s tem 
odpravimo morebitne zaznane napake. 

Delovanje lahko preverimo tudi na simulaciji, ki v 3D okolju 
prikazuje gibanje robota. Ko smo z vsem zadovoljni, le še 
s klikom na gumb generiramo kodo za robota.

Prikaz trajektorije.

Prenos kode na robota

V Staübli Robo  cs Suite odpremo kodo, ki nam jo je generiral 
post-procesor Mastercam-ovega dodatka Robotmaster. 
K trenutni kodi še lahko dodamo svojo kodo in nato vse 
skupaj prenesemo na krmilnik robota. Nato s pomočjo 
ročne učne naprave kodo naložimo in jo poženemo ter 
tako začnemo z graviranjem.

ZAHVALA

Zahvalil bi se podjetju Domel za posojenega robota, g. 
Mateju Žlebirju za pomoč pri delu z robotom in g. Roku 
Mikušu za vso pomoč s programskim paketom Mastercam 
in dodatki.
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PREDSTAVITEV PODJETJA DOMEL

ROBOTIZACIJA PROIZVODNIH 
PROCESOV V PODJETJU DOMEL d.o.o.
Poslovna enota PC OZI se v okviru podjetja DOMEL ukvarja z avtoma  zacijo proizvodnih procesov. Tradicija 
izdelave te opreme je daljša od 30 let. Gre predvsem za montažne linije ali posamezne naprave, ki se uporabljajo 
v procesu sestave različnih vrst elektromotorjev. 

Od leta 2008 je Domel d.o.o. uradni zastopnik za robote STAUBLI v Sloveniji.  S tem je robo  zacija proizvodnih procesov skozi 
velika vrata vstopila v Domel. V nekaj le  h smo na različnih delovnih področjih vgradili 26 Staübli robotov:

• manipulacija pri sestavi različnih elektromotorjev
• montaža
• pale  zacija
• posluževanje strojev za brizganje plas  ke: vstavljanje delov 

na zalivanje, odvzem izdelkov iz stroja, dodatna obdelava in 
nadzor kvalitete preko strojnega vida

• posluževanje hitrotekočih excentričnih s  skalnic
• nanosi lepila, epoksi mase, tesnilnih mas

A naše izkušnje sežejo tudi na področja lakiranja, živilske industrije, 
pakiranja, razreza z laserjem ali vodnim curkom. Prednos   
STÄUBLI robotov se kažejo predvsem v doseganju  velike hitros   
v povezavi z natančnostjo, dolga življenjska doba, minimalni 
stroški servisa, sprejemljiva cena, zaradi vitke oblike potrebuje 
malo prostora za vgradnjo. 

Programska oprema STÄUBLI temelji na Windows pla  ormi. VAL3, 
kot osnovno programsko orodje, je namenjeno za programiranje različnih robotskih aplikacij. Veliko podporo uporabnikom 
nudijo VAL produk  , namenjeni za posamezne proizvodne procese. So enostavni za uporabo s predpripravljenimi moduli, 
upoštevajoč varnostne zahteve: 
Pain  Xen – lakiranje, VALTending – posluževanje različnih CNC 
strojev, VALPlast – posluževanje strojev za brizganje plas  čnih 
mas, VALhsm - obdelava z robotom, VALTrack – odvzem ali 
dodajanje delov na tekoči trak.

Najnovejša pridobitev na tem področju je programsko orodje 
SIUTE 2013. Omogoča postavitev proizvodne celice s poljubnim 
številom robotov, uvoz različnih CAD datotek, programiranje s 
simulacijo delovanja, detekcijo trka in dosega robotske roke, 
vse v realnem času. 

Tako pripravljeno aplikacijo prenesemo na krmilnik robota, 
izvedemo zagon in potrebno op  mizacijo. Na ta način lahko 
programiranje aplikacije izvedemo istočasno s samo izdelavo 
naprave. Za predstavitev je možna izdelava video simulacije.

Za vso programsko opremo STAUBLI velja, da ni letnih plačil licenc. Nadgradnja 
posamezne serije z različnimi posodobitvami je brezplačna. Za lastnike licence pa  
predstavlja nadgradnja na novo VAL3 serijo minimalen strošek.

Pripravil in informacije: Brane Čenčič, tel: 041747536
Več o vsem na: h  p://www.staubli.com/en/robo  cs/ 

Vstavljanje in lepljenje magnetov na napravi STIHL

Kontak  ranje statorjev
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VODENJE ŽOGE PO LABIRINTU
Aplikatorja: Bojan Sitar, Marko Sitar

NAMEN APLIKACIJE

Udeleženci aplikacije se bodo seznanili z delovanjem 
pnevma  čnih mišic in krmiljenjem le teh s pomočjo 
pnevma  ke. Spoznali bodo še delovanje krmilne enote 
in okolje Matlab/Simulink, v katerem bodo lahko tudi 
sami izdelali program krmiljenja mišic. Udeleženci bodo 
s pomočjo igralne palice premikali labirint in s tem vodili 
žogico iz začetne pozicije v končno, pri čemer se bodo 
med seboj lahko pomerili. Najboljši rezultat bo objavljen 
tudi na spletni strani. 

Celoten sistem.

DELOVANJE APLIKACIJE

Celotna aplikacije deluje na tak način, da se premik igralne 
palice preko računalnika s  pomočjo pogramskega okolja 
Matlab/Simulink prenese kot ukaz na krmilno enoto. 
Krmilna enota nato odpre potrebne ven  le, ki spus  jo zrak 
v željene pnevma  čne mišice. Ko zrak vstopi v pnevma  čno 
mišico, se ta skrči in povzroči nagib pla  orme z labirintom, 
posledično pa se premakne tudi žogica.

Pnevma  čne mišice

Na posebne pnevma  čne mišice podjetja Festo bo pritjena 
pla  orma z labirintom, po kateri se bo kotalila žogica. 
Pnevma  čne mišice bodo s krčenjem in raztezanjem 
premikale labirint. Mišice delujejo na tak način, da vstop 
zraka pod tlakom do 8 barov napihne mišico, kar povzroči 

njeno krčenje. Takšen način delovanja omogoča mišicam 
zagotavljanje veliko večje sile, kot jo omogočajo cilindi. 
Hkra   pa zasnova mišic omogoča zelo visoke frekvence 
krčenja in proženja, ker se ne pojavlja trenje, prav tako 
pa vzdrževanje ni potrebno. 

Mišice omogočajo tudi mehke gibe pri nizkih hitros  h, 
kar bo poglavitna prednost pri aplikaciji vodenja žoge po 
labirintu. Uporabljena velikost mišice s premerom 10 mm 
omogoča največjo silo 630 N.

Pnevma  čna mišica.

Delovanje mišice.

Krmilna enota

Za krmiljenje elektromagnetnih monostabilnih ven  lov, 
ki krrmilijo pnevma  čne mišice, bo uporabljena vhodno 
izhodna kar  ca podjetja Measurement compu  ng, ki 
omogoča priključitev na osebni računalnik preko USB vhoda. 
Krmilna enota USB-1208FS ima osem analognih vhodov, 
dva analogna izhoda in 16 digitalnih vhodno-izhodnih 
priključkov. Analogna izhoda in digitalni vhodno-izhodni 
priključki omogočajo generiranje napetos   od 0 V do 5 V. 
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Ker elektromagnetni ven  li delujejo z napetostjo 24 
V, so uporabljeni darlington tranzistorji za krmiljenje 
ven  lov s krmilnim signalom. 

Krmilna enota.

Igralna palica

Upravljanje sistema pnevma  čnih mišic in labirinta bo 
mogoče s pomočjo igralne palice, kjer se bo premik 
le te odrazil v nagibu labirinta, to pa bo povzročilo 
gibanje žogice po pla  ormi. 

ZAHVALA
Zahvala gre podjetju FESTO d.o.o, ki je doniralo 
pnevma  čne mišice in posodilo potrebni material 
za izvedbo pnevma  čne povezave mišic ter s tem 
omogočilo izvedbo aplikacije. Hkra   pa gre zahvala 
tudi Laboratoriju za robo  ko, ki je posodil računalnik 
in opremo za krmiljenje pnevma  čnih mišic.

Nemško podjetje Festo sta leta 1925 ustanovila partnerja 
Go  lieb Stoll in Albert Fezer. Izdelovala sta lesno obdelovalne 
stroje in prvi stroj, ki ga je Festo prodal v tujino, je kupil 
slovenski kupec, oče nam vsem znanih bratov Dovžan. 
Razvoj za lastne potrebe je prerasel v proizvodnjo izdelkov 
za industrijsko avtoma  zacijo. Hkra   z razvojem tehnologije 
za avtoma  zacijo se je širil tudi proizvodni program novega 
podjetja, in že koncem sedemdese  h let prejšnjega stoletja 
obsegal tudi elektronska spominsko programirna krmilja. Že 
leta 2000 je bil program tako obsežen, da je nastalo neodvisno 
podjetje Festool, ki izdeluje profesionalna električna in 
pnevma  čna orodja. Kot družinsko podjetje, neodvisno 
od trenutnih zahtev inves  cijskega kapitala, Festo že dolgo 
vlaga tudi v tehnologije bodočnos  . Tako imenovani Bionic 
Learning Network združuje proizvodno znanje industrije z 
vizijami univerzitetnih raziskovalcev, ki ustvarjajo napredne 
projekte z možnimi industrijskimi aplikacijami v prihodnos  .
Podjetje, ki je še vedno v družinski las  , ima že š  ridesetletne 
izkušnje na področju izobraževanja in proizvodnje učil in učnih 
pripomočkov in sredstev (Festo Didac  c).

BionicOpter, Festov električni kačji pas  r. Bionic Learning Network 
projekt Festa in znanstvenih ustanov.

Festo se je v Sloveniji, po na začetku omenjenem izvoznem 
poslu, začel uveljavlja   v sedemdese  h le  h prejšnjega stoletja, 
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najprej preko trgovskega zastopstva podjetja Kovinotehna in 
kasneje Kovintrade. 

Leta 1990 je ustanovil hčerinsko podjetje Festo d.o.o. v 
Zagrebu, ki je bilo predvideno za prodajo po celotnem 
področju bivše Jugoslavije. Iz znanih razlogov, pa je bilo leta 
1992 ustanovljeno podjetje Festo d.o.o. v Ljubljani, ki od leta 
1993 posluje v industrijski coni Trzin. Tudi slovenski sodelavci 
sledimo poslanstvu in ciljem naših lastnikov.

Festo tehnološki center v Berkheimu v Nemčiji

Prostori Festo v Trzinu, Slovenija

S svojimi kupci skupaj delamo na povečevanju njihove 
produktivnosti. Naše znanje združujemo s strastjo do 
podrobnos  , pri tem pa nikoli ne izgubimo pregleda nad 
celotno sliko. Podpiramo vzdržno rast in vzdržujemo nenehni 
napredek sveta.

KUKA WIRE 
LOOP

Aplikatorja: Aljaž Lončar, Petra Pahor

Aplikacija je namenjena tekmovanju udeleženca 
in robota v priljubljeni igri wire loop, katere cilj 
je kar najhitreje pripelja   obroček po ukrivljeni 
po   iz cevi, brez da bi se obroček dotaknil cevi. 
Ob do  ku se namreč sklene električni krog, ki 
vklopi svetlobni signal – lučko in zvočni signal – 
''buzzer''. Pri podjetju Roboteh iz Celja so nam 
letos prijazno posodili robota KUKA KR 16-2, ki 
ga odlikujeta vsestranskost in fl eksibilnost in je 
zato kot nalašč za opisano aplikacijo. Robot KUKA 
KR 16-2 bo s pomočjo vnaprej naučenih točk, na 
podlagi katerih bo imel sprogramirano gibanje, 
skušal prehite   udeleženca pri pomikanju obročka 
po ukrivljeni cevi.

OPIS OPREME
Pri izvedbi aplikacije bomo uporabljali robot KUKA 
KR 16-2, ki ima 6 prostostnih stopenj gibanja in 
lahko prenaša bremena do teže 16 kg. Robot je 
zaradi svoje fl eksibilnos   primeren za različne 
aplikacije, na primer varjenje, spajkanje, pale  ranje, 
vstavljanje in mon  ranje, pakiranje itd. Vodenje 
robota poteka preko robotskega krmilnika KR C4 
in s pomočjo ročne učne naprave smartPAD.  

Konfi guracija in delovno območje robota 
KUKA KR 16-2.

ROČNA UČNA NAPRAVA SMARTPAD

Ročno učno napravo smartPAD, ki služi kot pripomoček 
za ročno vodenje robota, učenje točk in pisanje 
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robotskega programa, odlikuje velik brezodsevni zaslon, 
ki je občutljiv na do  k in odporen na praske, ergonomična 
6D miška in intui  ven uporabniški vmesnik. Robota lahko 
vodimo s pomočjo miške, ki se nahaja na desni strani 
učne naprave, ali pa se poslužujemo hap  čnih  pk, 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 
do  k pišemo, popravljamo in urejamo robotski program. 
Naprava omogoča tudi spreminjanje hitros   izvajanja 
robotskega programa, preklapljanje med ročnim načinom 
vodenja in avtomatskim delovanjem ter omogoča zvezno 
vodenje robota ter vodenje po inkremen  h ter v različnih 
koordinatnih sistemih.

OPIS DELOVANJA APLIKACIJE

Robot ima na vrhu zapestja monitran obroček, ki ga mora 
kar najhitreje spravi   po po  , ki je izdelana iz ukrivljenih 
cevi, brez da bi se pri tem obroček cevi dotaknil. Robot 
se s pomočjo vnaprej napisanega programa in naučenih 
referenčnih točk pomika po po  . 

Na drugi strani zaščitne stene iz pleksi stekla se nahaja 
enaka pot, po kateri obroček vodi človek s svojo roko in 
tekmuje z robotom. Na koncu zmaga  s  , ki prvi z obročkom 
prepotuje celotno pot, brez da bi se dotaknil cevi.

Simbolična slika aplikacije.

NAMEN APLIKACIJE

Na začetku se bodo udeleženci aplikacije najprej seznanili 
z ročno učno napravo smartPAD. Robota bodo vodili 
ročno s pomočjo miške in hap  čnih  pk. Prav tako se 
bodo naučili nastavlja   hitrost robota, preklaplja   med 
avtomatskim in ročnim vodenjem ter vodenjem robota 
v različnih koordinatnih sistemih. Po osvojenih osnovah 
ročnega vodenja in učenja točk bomo udeležencem 
predstavili tudi program, ki skrbi za pravilno premikanje 
robota po po  , ki je sprogramirana s pomočjo naučenih 
vmesnih točk.

Udeleženci se bodo lahko sami preizkusili v programiranju 
po   robota ter spreminjali hitrost, s katero robot vodi 
obroček po po  . Na koncu bodo najbolj pogumni tudi 
poskusili premaga   robota ter na vzporedno postavljeni 
po   skušali prvi pripelja   obroček od začetka do konca po  .

ZAHVALA

Zahvaljujeva se vsem zaposlenim v podjetju Roboteh, ki 
so nama odstopili svoj prostor in čas ter s svojim znanjem 
pripomogli k nastanku aplikacije.
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ROBOTEH d.o.o. je strateški partner proizvajalca robotov KUKA Gmbh za področje Adria  c regije.

Projek  ramo in izdelujemo vse vrste robotskih celic za razne namene v industriji. Z robo   KUKA robo  ziramo-
avtoma  ziramo aplikacije kot so posluževanje strojev, avtomatskih izsekovalnih strojev in s  skalnic, strojev 
za brizganje plas  ke in gume, varjenje TIG/MIG/MAG/pod prahom, plazma varjenje in rezanje, pale  zacijo in 
manipulacijo različnih izdelkov, brušenje-poliranje, lakiranje-barvanje, rezanje, mon  ranje, lepljenje, vijačenje, 
3D robotsko rezkanje, frikcijsko varjenje, nadzorovanje proizvodnih procesov in aplikacije robotskega vida v 
najrazličnejših ostalih delovnih procesih.

ROBOTEH razvija inova  vne avtoma  zacijske koncepte in inteligentno informacijsko tehnologijo. Naše odlike 
so hiter odziv 24/7, profesionalna tehnična podpora in zelo 
konkurenčne cene. Kot strateški partner KUKE izvajamo 
cer  fi cirane servise robotov, programiranja vseh nivojev krmilja 
(KRC1, KRC2, KRC4) in šolanja Basic+Advanced.  
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VAFLJI À LA ROBOT
Aplikatorja: Valen  n Novak, Aljaž Krulec

Namen aplikacije je spozna   udeležence z vodenjem in programiranjem robota FANUC preko ročne učne naprave. 
Pogledali si bomo osnovne ukaze in določili točke, po katerih se bo robot gibal. Končni cilj aplikacije bo, da nam bo 
robot pripravil vafelj, ga prelil s prelivom in natočil kavo.

OPIS OPREME

Uporabljali bomo robota FANUC LR Mate 200iD, ki ima šest 
prostostnih stopenj. Zaradi svoje majhne velikost in teže 
je zelo kompakten in enostaven za integracijo. Odlikuje 
ga tudi visoka hitrost, zaradi zaščite IP67 pa je primeren 
tudi za bolj agresivna okolja.
Robot bo priključen na krmilnik R-30iB v ohišju Mate Cabinet, 
ki je prav tako kompakten. Na krmilnik bo povezana ročna 
učna enota iPendant Touch.

Robot FANUC LR Mate 200iD.

Model Fanuc LR Mate 200iD
Število prostostnih stopenj 6
Nosilnost 7 kg
Doseg 717 mm
Ponovljivost 0,02 mm
Teža 25 kg
Območje posameznega sklepa 340°/245°/420°/380°/250°/720°

Krmilnik FANUC R-30iB.

OPIS DELOVANJA APLIKACIJE

Cilj aplikacije bo, da nam bo robot pripravil malico. Problem 
bomo razdelili na posamezne sklope, za vsakega pa bomo 
naredili svoj program. Iz glavnega programa bomo nato 
klicali ostale programe. Sklopi bodo naslednji: odpri pekač, 
nalij maso, zapri pekač, natoči kavo, dodaj sladkor, postavi 
vafelj iz pekača na krožnik, preliv jagoda in preliv čokolada. 
Uporabnik bo lahko izbiral med različnimi meniji s pomočjo 
grafi čnega vmesnika, ki temelji na HTML strani. Preko te 
strani lahko nastavljamo vrednos   v registrih robota, ki 
pa bodo nato pogoji za izvajanje posameznega sklopa. To 
stran lahko uredimo v poljubnem urejevalniku in jo preko 
USB vmesnika prenesemo na krmilnik. V programu nato 
z ukazom zaženemo to stran. 

Naloge bomo rešili s pomočjo različnih kuharskih pripomočkov, 
ki jih bomo prijeli z orodjem, na  skanim s 3D  skalnikom. 
Orodje bo pritrjeno na prijemalo, katerega bomo pnevmatsko 
odpirali in zapirali preko robotskih signalov. 
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UKAZI ZA PREMIKANJE

Če želimo robota premika  , moramo pri  sni   in drža   
varnostno s  kalo (»Deadman switch«), ki je na zadnji 
strani ročne enote, pri  sni   in drža    pko SHIFT, nato pa 
pri  snemo eno izmed 12  pk za premikanje robota. Robota 
lahko premikamo v enem od pe  h različnih koordinatnih 
sistemov, med katerimi preklapljamo s  pko COORD. 

Ko robota postavimo v želeno pozicijo, lahko to pozicijo 
shranimo z ukazom POINT. Pri temu pa lahko nastavljamo 
več parametrov kot so:

• Načini gibanja: 
o J (Joint) – Robot doseže pozicijo tako, da izračuna 

najhitrejšo trajektorijo.      
o L (Linear) – Robot doseže končno pozicijo premočrtno 

glede na predhodno pozicijo.           
o C (Circular) – Robot se giblje tako, da med gibanjem 

opiše lok, ki gre iz začetne točke skozi vmesno točko 
v končno točko.

• Hitrost: Posameznemu premiku lahko nastavljamo tudi 
hitrost. Največkrat v % končne hitrost ali pa v mm/s. 

• Terminacija: Določa na kakšen način robot doseže točko. 
Obstajata načina FINE in CNT.  Če je izbran način FINE, 
robot doseže posamezno točko in se na njej zaustavi, 
preden nadaljuje gibanje do naslednje pozicije. Opcija 
CNT določa, za koliko robot obide določeno pozicijo, 
brez da se zaustavlja.

Ostali osnovni ukazi:

• WAIT ukaz ustavi delovanje robotskega program, dokler 
ni izpolnjen pogoj za nadaljevanje.

• LBL ukaz predstavlja oznako v robotskem programu, 
kamor lahko skočimo z ukazom JMP.

• Ukaz CALL zažene drug program ali makro.

IZVAJANJE PROGRAMA

Izvajanje programa je možno v koračnem ali kon  nuiranem 
režimu delovanja, med katerima preklapljamo s  pko 
STEP. Za izvajanje programa po korakih držimo  pko 
SHIFT in pri  skamo  pko FWD, pri kon  nuiranem načinu 
pa jo pri  snemo samo enkrat. S  pkama +% in -% lahko 
nastavljamo hitrost premikanja robota. 

ZAHVALA

Zahvaljujeva se podjetju FANUC in g. Andreju Žaberlu 
za izposojo opreme, sodelovanje ter pomoč pri izvedbi 
aplikacije.

Delovno območje robota FANUC LR Mate 200iD.
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KUKA YOUBOT LABIRINT
Aplikatorja: Matej Bajc, Matevž Luin

Aplikacija je namenjena vodenju avtonomnega robota skozi virtualni labirint. Uporabnik lahko preko aplikacije z 
grafi čnim vmesnikom »nariše« poljuben labirint, ki se projecira na tla. Ko je s postavitvijo zadovoljen, lahko premakne 
robota iz točke A v točko B. Pot se obdeluje na osebnem računalniku z uporabo umetne inteligence IDA*. Robot 
se lahko giblje v smereh naprej/nazaj, levo/desno, z možnostjo izbire diagonalnega gibanja. V primeru, da pot ne 
obstaja, se robot ne premika. 

OPIS OPREME

Pri izvedbi aplikacije bomo uporabili avtonomni robot KUKA 
youBot in osebni računalnik na katerem teče aplikacija 
»Maze Solver«. Robota sestavlja pla  orma z vsesmernimi 
kolesi (»Omni wheels«) in robotska roka. Pla  orma mu 
omogoča premikanje v treh prostostnih stopnjah tj. v 
smeri X (naprej, nazaj), smeri Y (levo, desno) ter okrog 
osi Z (rotacija, levo in desno). Roka ima pet rotacijskih 
prostostnih stopenj in dvoprstno prijemalo. YouBot ima 
vgrajen tudi računalnik, na katerem teče operacijski sistem 
Ubuntu Linux, ki omogoča večnivojsko programiranje (API, 
ROS). Vodenje robota poteka preko UDP komunikacije 
med osebnim računalnikom in robotom, kjer se izvaja 
program, za sprejem ukazov preko omenjene povezave.

Možne smeri gibanja youBot pla  orme z robotsko roko.

MAZE SOLVER

Aplikacijo »Maze Solver« poženemo na osebnem računalni ku. 
Ta ima polni nadzor nad robotom, saj je ta sprogramiran

 tako, da izvršuje ukaze, ki jih dobi preko UDP povezave. 
Osebnemu računaliku je »feedback« iz robota podan s 
podatki o legi vseh segmentov. 

Iskanje po   robota v zgornji desni kot z aplikacijo ”Maze 
solver”.

OPIS DELOVANJA APLIKACIJE

Aplikacija »Maze Solver« vključuje prijazen uporabniški 
grafi čni vmesnik. Narejena je v okolju Visual Studio 2013. 
Izvorna koda je napisana v višjem programskem jeziku C# 
in uporablja .NET tehnologijo. Sestoji iz glavne forme in 
razreda MazeSolver.cs.

Aplikacija grafi čno prikazuje tudi dvorazsežno polje vrs  c 
in stolpcev, katerega vsak element ima prirejen objekt, ki 
izraža lastnos   polja (ovira, prostor, start, cilj), seveda lahko 
objekt enostavno razširimo in vsako polje dobi še veliko 
več lastnos  , ki jih bi morda v realni aplikaciji potrebovali 
(npr. polnilna postaja, področje polno sme  , tapeta, ipd). 

Možno bi bilo izvaja   tudi samo učenje, tako, da bi robot 
sam »o  pal« kaj se na tem mestu »skriva« ter to zapiše 
v objekt, ki teče na aplikaciji na osebnem računalniku.



41AVTOMATIKA 122/2014ZBORNIK DIR 2014

KUKA YOUBOT LABIRINT

NAMEN APLIKACIJE

Namen aplikacije je obiskovalce seznani   z možnostjo 
uporabe umetne inteligence in konceptom mobilne 
robo  ke. Aplikacija, kjer se izvaja umetna inteligenca, 
teče na rela  vno zmogljivih osebnih računalnikih, ob 
predpostavki, da le-ta pozna okolje (ovire, meje,...) ali pa 
možne po   gibanja robota vzpostavimo sami (nastavimo 
ovire). Izkoris   se lahko visoka računska moč osebnih 
računalnikov za izračun po  , kinema  ke, gibanje se pa 
v enostavni obliki pošlje robotu.

Lastnos   robota Kuka youBot.

ZAHVALA

Zahvaljujeva se starejšim kolegom 
in ekipi laboratorija za robo  ko.

MOBILNA KUKA YOUBOT
Mobilni robotski manipulator Kuka je bil razvit predvsem 
v namen raziskav in razvoja. Sestavljen je iz mobilne 
pla  orme, na kateri so 4 kolesa, katera omogočajo 
gibanje v vse smeri. Na pla  ormo je pritrjena 5 osna 
robotska roka, ki ima na koncu 2 prstno prijemalo.

Robot je visok 75 cm, celotna teža je 26 kg, nosilnost 
njegove roke je 0,5 kg. Prijemalo lahko prime tudi 
predmet širine do 7 cm. Za oskrbo z energijo skrbi par 
baterij integriran v mobilno pla  ormo, ki omogoča 
delovanje robota tudi do 90 minut. Z robotsko roko 
in pla  ormo lahko komuniciramo preko EtherCAT 
povezave. V mobilno pla  ormo je vstavljen računalnik, 
ki podpira WLAN in USB. Robot je mogoče nadgradi   
še z dodatnimi baterijami za daljše delovanje, s 3D
kamero ali kar s stereo sistemom kamer. Za bolj 
kompleksne aplikacije proizvajalec ponuja še dodatno
robotsko roko.
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ROBO HOKEJ
Aplikatorja: Timotej Gašpar, Primož Glavač

Z aplikacijo Robo Hokej bodo obiskovalci imeli priložnost  pomeri   se v namiznem oz. zračnem 
hokeju pro   robotu. Udeleženci delavnice pa bodo lahko podrobno spoznali cel sistem, ki skrbi, da 
je robot ob praven času na pravem mestu.

OPIS OPREME

Oprema, ki se za izvedbo aplikacije uporablja sestoji iz 
kamere, osebnega računalnika ter robota. Jasno je, da 
mora bi   med strojno opremo zagotovljena komunikacija. 
Med kamero in računalnikom se uporablja komunikacijski 
protokol IEEE 1394b oz. Firewire 800, med računalnikom 
ter krmilnikom robota pa TCP/IP. Tako je celoten sistem 
sestavljen iz treh glavnih podsistemov: sistem za zajem 
in obdelave slike, algoritem za izračun poteze ter robot.

ABB IRB 360 

Robot, ki ga bomo na aplikaciji uporabljali je od proizvajalca 
ABB in sicer model IRB360 poimenovan tudi FlexPicker. 
Robot je predvsem namenjen tako imenovanim »pick and 
place« nalogam in v ta namen je potrebno, da je robot 
hiter kljub zmanjšani nosilnos  . Ko govorimo o hitros   
nale  mo na podatek »cylce  me«, ki pove, kako hitro 
lahko robot opravi cikel, to je od prijema, premika, spusta 
in ponovnega pozicioniranja na izvorno mesto v nekem 
obsegu. Modeli IRB360 imajo tako od najdaljšega cikla 
0,92 sekunde pri nošenju 8kg težkega bremena, do 0,30 
sekunde pri nošenju 1kg težkega bremena. Tako lahko 
zgolj za ilustracijo izračunamo, kakšna je hitrost prijemala, 
če robot opravi premik iz enega v drugi vogal prostora 
dimenzij 25 – 25 – 305 mm. Diagonala/čas cikla = 1m/s. 
Vendar je na tem mestu še enkrat potrebno opozori  , da 
je v čas cikla upoštevan tudi prijem ter spus  tev predmeta.

Robot ABB IRB 360.

Pointgray Dragonfl y express kamera ter 
knjižnice OpenCV

Za zajem slike ter izračun pozicije hitro 
se premikajočega paka potrebujemo 
tudi kamero, ki je primerno hitra. V ta 
namen bomo na aplikaciji uporabljali 
kamero proizvajal ca Pointgray in sicer 
model Dragonfl y express. S kamero 
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bo mo zajemali slike s frekvenco 120Hz in reso lucijo 
640 x 480. Slike pa se bo obdelova lo na ra čunalniku 
s pomočjo prosto dostopnih in od prtokodnih knjižnic 
OpenCV. Program po skrbi, da iz slike izlušči pred-
met do ločene bar ve ter izračuna njegovo središče.

Algoritem za izračun premika paka

Ko program poskrbi za sprotno lociranje paka in dobivanje 
njegovih koordinat, je zelo enostavno izračunat hitrost ter 
smer premikanja paka. Na ta način lahko predvidimo po 
kakšni trajektoriji se bo pak premikal ter ob katerem času 
bo prišel do robota. Glede na to, kaj se s pakom dogaja, 
se bo algoritem odločal med tremi različnimi akcijami: 
obramba, obramba z napadom ali napad.

Obramba: robot se bo postavil na pot paka. Kako in kam 
se bo odbil ni pomembno, važno je, da ne pride mimo 
robota.

Obramba z napadom: robot se bo postavil na pot paka, 
vendar ga bo odbil na želeno mesto.

Napad: pak se premika prepočasno, robot bo direktno 
napadel ter pak odbil na želeno mesto.

OPIS DELA NA APLIKACIJI

Udeleženci delavnice bodo najprej spoznali razvojna okolja 
na katerih se je sistem razvil, to je Microso   Visual Studio 
ter ABB RobotStudio. Spoznali bodo osnovno delovanje teh 
okolji ter potek razvoja programa. Kasneje pa bodo morali 
ugotovi  , kako deluje povezava med podsistemi ter kako iz 
velike količine podatkov izlušči   pomembne informacije.

Zajem in obdelava slike

Udeleženci bodo morali priredi   program tako, da bo 
lahko komuniciral s kamero ter iz nje dobil sliko v formatu 
treh matrik. Izziv bo, ker je potrebno kamero s specifi čni 
ukazi pripravi   na to, da lahko sliko zajema. Vendar je 
treba upošteva  , da zapis, ki pride direktno iz kamere 
ni primeren za takojšnjo obdelavo s funkcijami knjižnice 
OpenCV. Zato je potrebno zajeto sliko na primeren način 
pretvorit v pravi format. Ko je slika zapisana v primernem 
formatu, lahko pričnemo z obdelovanjem.
Prvi cilj je dobi   bitno sliko »oblaka« pikslov enake barve. 
Nato nas zanima središče tega naključnega oblaka. Ko 

imamo središče, je obdelava slike končana. Nadaljujemo 
z izračunom premikanja paka.

Izračun premikanja

Enkrat, ko bodo udeleženci iz slike izluščili koordinate 
paka, jih bo potrebno pretvori   v hitrost ter smer. Problem 
ni zahteven, saj se pak premika po premici. V primeru 
odboja od stene je treba to ustrezno upošteva  . Na ta 
način bo cilj tega dela delavnice, da bo program vrnil 
vrednost pozicije paka ob fi ksni razdalji od roba mize do 
prijemala robota. Potrebno bo tudi poda  , ob katerem 
času se bo to zgodilo. V ta namen se bo uporabljalo števce 
časa znotraj programa.

Pošiljanje podatkov ter premik robota

Udeleženci bodo morali na tem mestu ugotovi  , kako 
prenes   podatke o koordinatah, na katere naj robot gre, 
na samega robota. To bodo storili s komunikacijo preko 
TCP/IP protokola. Spoznali bodo, kako ta komunikacija 
poteka ter kaj je potrebno zagotovi   zanjo. Začeli bodo 
s pošiljanjem enostavnih sporočil ter prikazom le teh na 
robotskem krmilniku FlexPendant. Podatke, ki bodo  pa 
string, bodo kasneje morali pretvori   v koordinate. Tako 
bodo na koncu spoznali, kako poteka samo programiranje 
robota ter kako se robot odzove na ukaze.

Namen aplikacije

Velikokrat moramo neke dele programa razvi   na računalniku 
iz različnih razlogov in krmilniku robota prepus    le 
manjše in enostavnejše programske operacije. Aplikacija 
bo ravno to prikazala, kako program, ki teče na računalniku 
poveza   z robotom.
Z udeležbo na delavnici bodo tako udeleženci dobili izkušnjo 
s programiranjem v jeziku C++ ter programskem jeziku 
RAPID, ki je bil razvit s strani proizvajalca ABB za njihove 
krmilnike. Spoznali bodo, kako izlušči   iz slik podatke, ki 
jih iščemo ter jih naprej obdela  . 

ZAHVALA

Zahvalil bi se rad na prvem mestu podjetju ABB, ki je za 
dogodek posodil robota ter nudil vso potrebno podporo 
med razvojem aplikacije. Zahvala gre tudi inš  tutu Jožef 
Štefan, kjer so posodili kamero ter program za zajem ter 
obdelavo slike, na katerem je del aplikacije narejen.
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Predstavitev podjetja:

ABB je vodilno podjetje na področju elektroenerge  ke in avtoma  zacije s trdnim tržnim položajem v okviru 
svojega poslovanja. Poslovnim partnerjem pomagamo pri učinkovi   rabi električne energije, pri povečevanju 
produk  vnos   in zmanjševanju nega  vnih vplivov na okolje. Skupina ABB je prisotna v približno 100 državah in 
ima več kot 145.000 zaposlenih.

ABB por  elj:
• Električne naprave, oprema in rešitve za avtoma  zacijo proizvodnje električne energije in industrijskih procesov
• Produk   in rešitve za prenos in distribucijo električne energije
• NN produk  
• Inteligentni sistemi za stavbe
• Pogonska tehnika (motorji, frekvenčni pretvorniki)
• Robo   in robotski sistemi

Produk   za avtoma  zacijo:

S področja avtoma  zacije ABB ponuja energijsko varčne in zanesljive izdelke za izboljšanje produk  vnos   v 
proizvodnji. To področje zajema frekvenčne regulatorje, motorje in generatorje, s  kalno tehniko,  psko tes  rane 
omare za distribucijo električne energije, instrumentacijo in anali  ko.

Robo  ka 

ABB ima v svetovnem merilu največjo instalirano bazo industrijskih robotov. Zagotavljamo programsko opremo za 
robote, periferno opremo in kompletne celice za naloge kot so: montaža, barvanje, varjenje, strega strojem… Glavni 
segmen   v industriji vključujejo avtomobilsko industrijo, livarne, pakiranje, strega strojem… Visoka naravnanost 
k rešitvam se odraža v  sočih uspešno izvedenih aplikacijah po celem svetu.

ABB d.o.o.
Koprska ulica 92

1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: 01 244 54 40
Fax: 01 244 54 90

Email info@si.abb.com
URL: h  p://www.abb.si
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ROBOT PONUDI OSVEŽILNO PIJAČO
Aplikatorji: Marko Sitar, Tadej Beravs, Sebastjan Šlajpah

Aplikacija »Robot ponudi osvežilno pijačo« na zabaven način prikaže delovanje robota v s  ku s človekom. Robot 
pripravi osvežilno pijačo in vam jo ponudi. Ker je pri takšnem delovanju zelo pomembna varnost in ne sme pri   do 
s  ka samega robota in človeka, se robot ustavi, če sežete v njegovo delovno območje med delovanjem.

OPIS ROBOTA

Za izvedbo aplikacije je uporabljen šest-osni antropomorfni 
robotski mehanizem Epson PS3 AS00, s pripadajočim 
roboskim krmilnikom Epson RC170 in uporabniškim 
vmesnikom Epson RC 5.0+. Njegove največje prednos   
so kompaktnost, vendar še vedno velik delovni prostor, 
dobra ponovljivost (±0,030 mm) ter preprosta names  tev 
in programiranje. Maksimalna nosilnost robota je 3 
kilograme, kar je več kot dovolj za izvedbo naše aplikacije. 

Robot Epson.

Uporabniški vmesnik Epson RC 5.0+.

Rotoscan RS4-2E

V aplikaciji uporabljen senzor Rotoscan RS4-2E. Je op  čni 
dvodimenzionalni laserski varnostni senzor, ki ro  ra in 
oddaja periodične svetlobne pulze. Ti pulzi se v primeru 
ovire v polju senzorja (na primer naše roke) odbijejo in 
v napravi analizirajo. Senzor nato iz kota rotacije in časa 
pri odboju svetlobe preračuna natančno pozicijo ovire. 
Če je le ta v vnaprej določenem območju, senzor izvede 
začasno ustavitev aplikacije in omogoči delovanje šele, 
ko ovire ne zazna več.

Rotoscan RS4-2E laserski senzor.

Senzorji

Ostali trije senzorji, ki so uporabljeni v aplikaciji, so laserski 
senzor za zaznavanje ali je pijača že pripravljena oziroma 
je kozarec na stojalu, senzor, ki zazna spremembo tlaka 
in prepozna ali je kozarec prisesan ter glavno varnostno 
s  kalo za izklop sistema v primeru napake.
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Opis delovanja aplikacije

Aplikacija deluje v povezavi z robotskim vidom, kjer kamera 
zajema sliko, ki se nato s pomočjo programa obdela in 
prepozna vaše obrazne poteze. Virtualni natakar vas prosi 
za nasmeh in če mu ustrežete, robot prične s pripravo 
pijače. Priprava pijače se začne s pobiranjem kozarca, 
kar robot izvede s pomočjo pnevmatskih priseskov in 
senzorja za zaznavanje ali je kozarec prisesan. Nato se 
robot premakne v lego, kjer se dozira pijača. Po doziranju 
osvežilne pijače robot odloži kozarec in se vrne v začetno 
lego. Kot smo že omenili, je pri delovanju robota v s  ku 
s človekom na prvem mestu varnost, zato ima robotska 
celica vgrajeno tudi lasersko zaveso, ki zazna, če sežete 
v njegovo delovno območje in robota pravočasno ustavi, 
da ne pride do kakršnih koli poškodb. 

Aplikacija robot ponudi osvežilno pijačo.

ZAHVALA

Za izdelavo in realizacijo aplikacije se zahvaljujemo Laboratoriju 
za robo  ko, predvsem pa mladima raziskovalcema univ.
dipl.inž.el. Sebastjanu Šlajpahu in univ.dipl.inž.el. Tadeju 
Beravsu.

DAX electronic systems d.o.o. je podjetje, ustanov- 
ljeno leta 1991. Od tedaj dalje razvijamo in proizva-
ja mo T/M opremo, robo  zirane in avtoma  zirane 
proizvodne linje za specifi čne aplikacije. Naš cilj 
je zapolni   luknjo na T/M trgu z opremo, ki ni na 
voljo na tržišču. 

Naše znanje in izkušnje temeljijo na več kot 20-let-
nem delu s polprevodniki, belo tehniko, električnimi 
motorji, varovalkami, proizvodnjo s  kal in mnogimi 
drugimi projek  , ki smo jih opravili v preteklih 
le  h. Podjetje ima potencial, znanje in izkušnje, 
da izpolni vse zahteve naših kupcev. 

DAX nudi celovite rešitve in izvedbo najbolj 
zahtevnih projektov, ki združujejo znanje mehani-
ke, elektrotehnike, elektronike in računalništva. 
Naša proizvodna hala nudi možnos   sestavljanja 
in proizvodnje mehaničnih in električnih delov 
ter zmožnos   maloserijske proizvodnje PCB-jev 
(  skanih vezij). 

DAX je uradni dis  buter EPSON industrijskih robotov 
in magne  zacijske opreme Laboratorio Ele  rofi sico 
Milano za območje Republike Slovenije.

www.DAX.si

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

Fax: (+386)-03-5630-501
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ROBOT IN TEKOČI TRAK
Aplikator: Jan Kramžar

Predstavljeni Mitshubishijev robot je model RH-3FH  p SCARA, ki se v industriji največkrat uporabljajo za »pick and 
place« operacije. S svojo hitrostjo in učinkovitostjo so postali nepogrešljiv člen v vseh industrijskih panogah. Ker pa 
robot sam še ni zagotovilo za samostojno in nemoteno delo v proizvodnji, kar pomeni, da mora pogosto delova   enotno 
z ostalilmi napravami, kot so denimo tekoči trak, krmilnik, operaterski panel itd... . Vse te operacije robot opravlja 
v zaprtem prostoru, tako imenovani robotski celici, ki je nujno potrebna za nemoteno in varno delovanje robota. 

APLIKACIJA

V naši aplikaciji se robot v robotski celici pomika po leseni 
plošči z izrezanim napisom DIR_2014 kot po nekakšnem 
labirintu, delo pa mu otežuje tekoči trak, ki pomika 
omenjeni napis. Med delovanjem lahko tudi spreminjamo 
hitrost traku ter tako robotu še dodatno otežujemo delo. 
Aplikacija je namenjena seznanjanju udeležencev z uporabo 
tekočega traku v industriji, osnovnim konceptom robotske 
celice in njenim upravljanjem. 

Robotska celica.

OPIS OPREME

Trak poganja servo motor Mitsubishi HF-KP73 preko 
servo ojačevalnika Mitsubishi Mo  on Control  MR-J3-70B. 
Sporazumevanje med servo ojačevalnikom in krmilnikom 
robota poteka preko SSCNETIII op  čne komunikacije.

Robot in IQ pla  orma

Robot RH-3FH-Q je hitri š  ri - osni SCARA robot z nosilnostjo 
3kg in maksimalnim dosegom 550mm. Čas enega cikla je 
0.51s kar pomeni, da v omenjenem času opravi povratno 
gibanje v ver  kalni razdalji 25 mm in vodoravni oddaljenos   
300 mm. Maksimalna kompozitna hitrost je 8300mm/s.

Robot.

Za krmiljenje robota skrbi zmogljiv krmilnik CR-750Q. Oznaka 
Q pomeni, da krmilnik temelji na Mistubishijevi skupni IQ 
pla  ormi. Sistem omogoča uporabo večih procesnih enot 
(mul  ple CPU) na enem samem podnožju. Tako tudi naša 
celica vsebuje na enem podnožju programirljivi logični 
krmilnik, kot tudi procesno enoto robota in omogoča tudi 
vgradnjo dodatnih robotov, če bi jih potrebovali. 
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IQ pla  orma.

Operaterski panel GOT 1000

Naprava je namenjana operaterjem v proizvodnji za 
upravljanje s širokim naborom strojev. Namen operaterskih 
zaslonov je enostavnejše rokovanje kakor tudi zagotovi   
varnejše upravljanje z napravami v proizvodnji. To pomeni, 
da lahko s paneli omejimo končnim uporabnikom področje 
upravljanja s strojem. V našem primeru je panel serije GOT 
1000  pa GT1565-VTBA in je uporabljen za delo z robotsko 
celico. Za programiranje smo uporabili proizvajalčev 
namenski program GT Designer3.

Proizvajalec:  Mitsubishi Electric
Zaslon:   8.4” občutljiv na do  k 
Resolucija:   640 x 480
Komunikacija:  Ethernet
IP standard:  IP67

OPIS DELOVANJA APLIKACIJE
Programiranje robota je potekalo v  Mitsubishijevem 
programskem okolju RTToolBox2. Okolje omogoča 3D 
simulacijo, kar je izredno koristno pri začetnem programiranju 
in tes  ranju aplikacije. Tako smo v simulaciji izrisali robotsko 
celico, spisali program in stes  rali celotno aplikacijo. Na 
ta način smo odpravili vse morebitne napake in tako 
zagotovili večjo varnost pri začetnem zagonu aplikacije. 

Premiki robota so realizirani z osnovnimi ukazi Mvs (linearna 
interpolacija, kar pomeni da se vrh robota iz začetne točke v 
končno pomika naravnost) in Mvr (vrh robota se pomika po 
krožnici). Točke za osnovni pomik skozi labirint so vnaprej 
določene in shranjene, vendar moramo upošteva   še 
tekoči trak. Tako servo ojačevalnik preko omenjene op  čne 
komunikacije pošilja informacije iz enkoderja servo motorja 
direktno na robotski krmilnik, robot v programu interpre  ra 
vrednos  , jih preračuna v razdaljo pomika tekočega traku 
ter to razdaljo prišteje k svojim točkam za osnovni premik.
 

Slika spodaj - RTToolBox2 (3D simulacija)
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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 

podro je Slovenije kot tudi drugih držav, ki so bile del nekdanje Jugoslavije in Albanijo. 

Mo no strateško partnerstvo z Mitsubishi Electric podjetje s pridom izkoriš a za širitev 

uporabe tehnologije za avtomatizacijo na omenjenih trgih in pove anja podpore za svoje 

lokalne stranke. 

Mitsubishi Electric je edini celovit ponudnik produktov in rešitev za avtomatizacijo, ki 

obsega industrijske 6-osne in SCARA robote, PLK, operaterske panele, frekven ne 

pretvornike, servo pogone, krmilnike gibanja za servo osi, nizko napetostno stikalno 

opremo in CNC krmilnike. Robotske sisteme uspešno aplicira na trgu na osnovi skupne 

platforme tako strojne, kot programske, kar je prijazno za uporabo tako uporabniku, kot 

razvijalcu aplikativne opreme in drasti no zmanjšuje TCO (skupni strošek lastništva) in 

omogo a enostaven dostop do proizvodnih podatkov.    
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 let izkušenj pri zagotavljanju zanesljivih, visoko kakovostnih proizvodov tako 

podjetjem kot splošnim potrošnikom po vsem svetu je Mitsubishi Electric Corporation 

prepoznan kot vodilno podjetje za proizvodnjo, trženje in prodajo elektri ne 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.

www.mitsubishi-automation-si.com  
www.creating-productivity.com 

http://global.mitsubishielectric.com 

 



50 AVTOMATIKA 122/2014 ZBORNIK DIR 2014

PREDSTAVITEV PODJETJA HALDER



51AVTOMATIKA 122/2014ZBORNIK DIR 2014

PREDSTAVITEV PODJETJA ODELO SLOVENIJA

odelo Slovenija d.o.o.
Tovarniška cesta 12 | 3312 Prebold, Slovenija
www.odelo.si | info@odelo.si | tel: ++386 3 703 45 00

VRHUNSKOST JE NAŠE VODILO.
ODLIČNOST JE NAŠ PARTNER.

V skupini odelo, katere del je odelo Slovenija d.o.o., že 
več kot 70 let soustvarjamo avtomobilsko prihodnost. 
Smo vodilni v razvoju in proizvodnji zadnjih ter tretjih 
zavornih luči. Podjetje je sinonim za kakovostne proizvode, s katerimi zagotavlja profesionalnost in visoko 
učinkovitost. Kakovost naših izdelkov ter celovita in popolna obravnava zahtevnih kupcev ustvarjata zaupanje 
in partnerski odnos z najboljšimi proizvajalci avtomobilov. Konstrukcijsko zelo zahtevne in hkra   tudi zelo 
napredne luči, ki jih proizvajamo v podjetju Odelo Slovenija, so vgrajene v avtomobile najpres  žnejših blagovnih 
znamk, kot so Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Bentley, Ferrari, Opel, Rolls Royce, Volkswagen in druge.

ZNANJE JE NAŠ NAPREDEK.
ZAPOSLENI SO NAŠ KAPITAL.

S posebnim poudarkom na izobraževanju vsakega zaposlenega ter razvoju perspek  vnih kadrov si prizadevamo 
za visoko raven strokovnos   in profesionalnos  . Poleg tega smo s spodbujanjem samoodgovornos   in 
poudarjanjem pomena vsakega posameznika v procesu nenehnih izboljšav oblikovali kulturo zadovoljnih in 
mo  viranih zaposlenih.

Smo edino podjetje v Sloveniji z mednarodno nagrado TPM (Total Produc  ve Maintenance), ki dokazuje uspešno
vpeljavo metod vitke proizvodnje in njeno najbolj op  mizirano delovanje. Z nenehno modernizacijo in 
racionalizacijo si uspešno zagotavljamo svetovno konkurenčnost ter zasledujemo in postavljamo standarde
odličnos  .

V odelo Slovenija s tehnologijo tlačnega brizganja plas  ke proizvajamo ohišja in stekla 
avtomobilskih luči. V nadaljnjem procesu metalizacije, sestavljanja in varjenja luči nato dobijo 
končno podobo.

Že vse od nastanka podjetja v letu 2005 je bila 'lean kultura' glavno vodilo 
razvoja podjetja. Uspešna vpeljava temeljev vitke proizvodnje je podjetju v 
letu 2013 utrla pot k prejemu pres  žne mednarodne nagrade »Automo  ve 
Lean Produc  on Award«. Več kot 900 zaposlenih je pravi kapital podjetja, saj z 
mo  vacijo,  mskim delom in odprtostjo za novos   zagotavljajo pot k cilju: do 
leta 2015 se vzpe   med najboljša proizvodna podjetja na svetu in doseči raven 
World Class Manufacturing.

PODJETJE ODELO PROIZVAJA SISTEME IN KOMPONENTE ZADNJIH LUČI ZA 
PROIZVAJALCE NAJPRESTIŽNEJŠIH ZNAMK AVTOMOBILOV.
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PREDSTAVITEV EKIPE

PREDSTAVITEV EKIPE DIR 2014
DIR2014 ZA VAS PRIPRAVLJAJO:
MARKO SITAR 
Zadolžitev: Vodenje, Finance, Oglaševanje, 
Aplikatorstvo 
Letnik: 4.

TIMOTEJ GAŠPAR 
Zadolžitev: Finance, Aplikatorstvo, Oblikovanje
Letnik: 4.

ALJAŽ KRULEC 
Zadolžitev: Oblikovanje, Aplikatorstvo
Letnik: 4.

ALJAŽ LONČAR 
Zadolžitev: Aplikatorstvo
Letnik: 2.

KATJA PRETNAR 
Zadolžitev: Aplikatorstvo, Oglaševanje, Mediji, 
Reklama
Letnik: 5.

BETI FAJDIGA 
Zadolžitev: Aplikatorstvo, Oblikovanje, Mediji
Letnik: 5.

BOJAN SITAR 
Zadolžitev: Oblikovanje, Aplikatorstvo
Letnik: 5.

DENIS LESKOVAR 
Zadolžitev: RobotChallenge
Letnik: 4.

PETRA PAHOR 
Zadolžitev: Aplikatorstvo, Facebook
Letnik: 4.

PRIMOŽ GLAVAČ 
Zadolžitev: Aplikatorstvo, Mediji
Letnik: 5.

ROK GOLJAT 
Zadolžitev: Aplikatorstvo
Letnik: 5.

GAŠPER SIMONIČ 
Zadolžitev: RobotChallenge
Letnik: 3.

MARKO PANJEK 
Zadolžitev: Logis  ka
Letnik: 2.

MATEJ BAJC 
Zadolžitev: Splet, Aplikatorstvo
Letnik: 4.

MATEVŽ LUIN 
Zadolžitev: Aplikatorstvo
Letnik: 4.

VALENTIN NOVAK 
Zadolžitev: Reklama, Mediji, Aplikatorstvo
Letnik: 4.

PRIMOŽ FLANDER 
Zadolžitev: Logis  ka, Uvodno predavanje delavnic
Letnik: 5.
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ZAHVALA VODJE PROJEKTA DIR 2014

Dnevi industrijske robo  ke 2014

Tako kot že vrsto let, tudi letos študentje robo  ke s Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani organiziramo že 
tradicionalni dogodek »Dnevi industrijske robo  ke 2014«, ki se bo odvijal med 31. marcem in 4. aprilom 2014. 
Dogodek ni namenjen le študentom Univerze v Ljubljani,  ampak tudi vsem drugim študentom v Sloveniji. 
Seveda pa je odprt tudi za ostale mlajše in starejše generacije zunanjih obiskovalcev. Namen dogodka je 
predvsem povečanje zanimanja študentov in dijakov za sodelovanje z industrijo že v času študija, saj tako 
študentje pridobijo veliko izkušenj že med študijem, podjetja pa si zagotovijo pridobitev dobrih kadrov. Prav 
tako pa na ta način vedno več študentov poišče delo v podjetjih, ki se ukvarjajo z avtoma  zacijo in robo  zacijo 
industrijskih procesov.

Tudi letos bomo poleg predavanj znanih podje  j, aplikacij ter ekskurzije, organizirali tudi tekmovanje 
RobotChallenge, ki se bo začelo z dvema uvodnima predavanjema, kjer se bodo udeleženci tekmovanja seznanili 
z delovanjem programskega paketa RobotStudio, ki ga je omogočilo podjetje ABB. Cilj tekmovanja je načrtanje 
robotskih celic in simulacija v omenjenem programskem paketu. Na drugem predavanju  bodo tekmovalci 
dobili navodila za izdelavo nalog, za dokončanje le teh pa bodo imeli en teden časa, nato pa bo žirija ocenila 
in izbrala tri najboljše, ki bodo seveda nagrajene z izdelki podjetja Conrad d.o.o. Podelitev nagrad se bo odvila 
prvi dan samega dogodka DIR 2014. 

Pri organizaciji nas podpira že kar veliko podje  j, kar nam daje zagon in spodbudo, da stremimo k prirejanju 
vedno bolj zanimivih aplikacij in s tem tudi večjo prepoznavnost dogodka. Največja zahvala gre večletnemu 
generalnemu sponzorju Yaskawa Slovenija d.o.o. ter novemu generalnemu sponzorju podjetju Plas  ka Skaza 
d.o.o. Zahvala gre seveda tudi Fakulte   za elektrotehniko, njenemu Laboratoriju za robo  ko ter Laboratoriju 
za umetno zaznavanje, sisteme in kiberne  ko. Robotske celice so letos prispevala podjetja: Yaskawa, ABB, 
Roboteh, Fanuc, Domel, Inea Rbt in Festo. Poleg podpore le teh podje  j pa so nas podprli še Hella Saturnus, 
Revoz, LPKF, IC Elektronika, DAX, Odelo, Halder in drugi.

Medijski pokrovitelji, ki predstavljajo DIR2014 so: Avtoma  ka, ki skrbi za zbornik dogodka in druge revije, 
kot so Življenje in tehnika, Ven  l, Svet mehatronike, Svet elektronike, Moj Mikro, Monitor, Joker, IRT3000, 
Računalniške novice, Študent, Mobinet in drugi.

Za uspešno izvedbo dogodka pa so zaslužni tudi predani člani ekipe, ki si želijo doseganja vedno višjih ciljev pri 
izvedbi aplikacij in izboljšanju dogodka. Z zadovoljstvom sem sodeloval s takšno ekipo, kjer smo se dopolnjevali 
in predstavljali svoje ideje in zamisli ter jih tudi izvedli. Zahvaljujem se vsem za njihov čas, predvsem pa gre 
zahvala tudi mentorju prof. dr. Marku Munihu za koordinacijo in pomoč pri vodenju, ter tudi vsem ostalim, 
ki so bili v veliko pomoč pri izvedbi dogodka DIR2014. Vsem obiskovalcem dogodka DIR2014 pa želim veliko 
zabave pri pridobivanju novega znanja in izkušenj.

Vodja projekta
Marko Sitar



POSTANI INŽENIR
Programski jezik C večini dela probleme,
vendar lahko z raznimi že pripravljenimi 
primeri razvijate inženirskega duha ustvarjajoč nove 
ideje in se s tem intelektualno razvijate
tako skozi srednjo šolo, kot tudi 
na fakulteti.

SPOZNAJ 
MIKRORAČUNALNIKE

Mikroračunalniki so osnova skoraj vsake elektronske 
naprave v našem okolju. Pravi izziv je dojeti, kako 

delujejo in kako se jih programira. Z robotki EMoRo 
tudi programski jezik BASCOM-AVR,  ki je zapleten 

izziv, postane igra. 

NAPIŠI
PRVI PROGRAM
Pisanje programov se vse zdi zahteven in zelo 
kompliciran proces. S pripravljenimi FreeBasic 
knjižnicami in veliko program-skimi primeri, 
lahko z malo truda samo-stojno napišete svoj 
prvi program.

IGRAJ SE
Ne prekinjaj svoje kreativnosti v igranju zaradi 
učenja, ampak se igraj in uči. Program EMoRo 
RC ti omogoča, da skozi igro razvijaš svoje 
motorične sposobnosti in na enostaven način 
spoznaš računalnik in upravljaš s svojim prvim 
mobilnim robotom EMoRo.

RAZMIŠLJAJ LOGIČNO
Preko FlowDraw programa spoznajte osnove logike 

in razvijajte logično razmišljanje. S kreiranjem 
diagramov poteka ustvarjate vaš program za 

upravljanje EMoRo robotka. Pripravljeni 
programski primeri dodatno poenostavljajo 

samostojno učenje.

Več informacij na:

EMoRo.hamtech.eu
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INFORMACIJE

Naročnine na revijo Avtomatika tudi na www.avtomatika.comNaročnine na revijo Avtomatika tudi na www.avtomatika.com

Podjetje/pravna oseba/:  
 

Kontaktna oseba:  
Ime:  
Priimek:  
Ulica:                                                                          št.   
Številka in ime pošte:  
Tel.:                                              FAX:  
Ident. št. za DDV:  
E-mail:  
Domača stran podjetja:  

  Nepreklicno naročam(o) revijo AVTOMATIKA na naš naslov. Ce-
loletno naročnino v višini 37.53 €/kpl* za                izvodov bomo 
poravnali v 8. dneh po prejemu ponudbe.

Podpis:         M.P.

Izjavljamo, da sem(smo) seznanjeni s pogoji prodaje!
* kpl je 10 zaporednih številk!     Vse cene vsebujejo DDV!

POŠTNINA PLAČANA PO 
POGODBI ŠT. 183/1/S

AVTOMATIKA
S5tehnika.net d.o.o.
P.P. 5807

1261 Ljubljana Dobrunje
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Projek  ramo in vgrajujemo frekvenčne
pretvornike v aplikacijah:
•   procesnega vodenja (infrastuktura- 
     vodovod, tehnološki procesi)
•   industrijski avtoma  zaciji
•   dvigalih,
•   HVAC (klima  zacija, prezračevanje)

GO TO d.o.o., Ljubljanska cesta 45
1241 Kamnik, SLOVENIJA, www.goto.si
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HEADER

Obisk predstavnika Evropsko - japonskega centra Obisk predstavnika Evropsko - japonskega centra 
za industrijsko sodelovanje EUJCIC v Slovenijiza industrijsko sodelovanje EUJCIC v Sloveniji

V petek 14.3.2014 je na povabilo združenja JETNET, japonsko-evropskega združenja na področju naprednih energetskih 
tehnologij in tehnologij za vodenje sistemov (www.jetnet-group.com),  na  delovni obisk v Slovenijo prišel predstavnik 
organizacije EUJCIC (EU- Japan Centre for Industrial Coopera  on) g. Toshiyasu Ichioka. 

Gos  telj g. Peter Kosin, glavni direktor podjetja INEA, in z drugi predstavniki slovenskih in italijanskih podje  j, člani 
združenja JETNET,  so gostu predstavili načrte slovenskih visoko tehnoloških podje  j na japonskem in azijskih trgih in 
težave, s katerimi se pri tem soočajo. Obisk je bil predvsem namenjen medsebojnemu informiranju glede možnos   
podpore slovenskim podjetjem, ki vstopajo na japonski trg  tako s strani japonske vlade kot s strani skupnih programov 
evropske komisije in japonske vlade.

Gosta je  še posebej zanimal napredek pri načrtovanju slovensko japonskega demonstracijskega projekta na področju 
pametnih skupnos   in angažiranje slovenskih podje  j v okviru JETNET-a, ki delujejo na področjih energe  ke, v tem 
projektu. Projekt je namreč prepoznan tudi kot možnost preboja slovenskih podje  j, skupaj z japonskimi partnerji, 
na japonski trg  oziroma na tretje trge.

Popoldanski del srečanja je bil namenjen neformalnim razgovorom s predstavniki agencije SPIRIT in  slovenskih 
ministrstev, ki so deležniki v procesu podpore razvoja in izvoza slovenske visokotehnološke ponudbe. Organizacija 
EUJCIC  je namreč pred kratkim postala tudi kontaktna točka za japonske organizacije za sodelovanje v programu 
Obzorje 2020 ter je član programa EEN Enterprise Europe Network . Kot taka lahko pomeni pomemben informacijskih 
most  pri sodelovanju slovenskih in japonskih organizacij v okviru programa Obzorje 2020.

Informacije: Kompetenčni center za tehnologije vodenja
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PROCESNE KOMUNIKACIJE

ROBUSTNE MOBILNE NAPRAVE ZA 
M2M/IOT APLIKACIJE

Informacije: TELOS d.o.o.

Program podjetja Robustel (www.robustel.com) zajema širok nabor robustnih 2G, 
3G in 4G LTE industrijskih mobilnih usmerjevalnikov, prehodov in modemov, ki 
jih uporabljamo v aplikacijah povezovanja naprav v M2M (Machine to Machine) 
oz. IoT (Internet of Things) okoljih. Robustelovi proizvodi imajo vgrajene 
najkvalitetnejše komponente in se ponašajo s številnimi naprednimi lastnostmi. 
Tako v kombinaciji z odličnim razmerjem med ceno in kvaliteto, zagotavljajo 
izredno zanesljivost in zmogljivost. Ciljne aplikacije Robustelovim komunikacijskih 
naprav so: mobilno digitalno oglaševanje, nadzor in upravljanje oddaljenih 
naprav in lokacij, mobilni video nadzor, nadzor voznega parka, povezovanje 
POS terminalov in bankomatov, telemetrija, industrijska avtoma  zacija, itd.

Mobilne naprave Robustel GoRugged:

• Robustel GoRugged R3000 - visoko 
zmogljiv industrijski Dual SIM mobilni 
VPN usmerjevalnik za 2G/3G in 4G 
LTE omrežja

• KMALU! Robustel GoRugged R3000 
Quad - visoko zmogljiv industrijski Dual

SIM mobilni VPN 4G LTE usmerjevalnik s 4 LAN vhodi
• Robustel GoRugged R3000 Lite - industrijski Dual SIM mobilni VPN 

usmerjevalnik za 3G in 4G LTE omrežja

• Robustel GoRugged M1000 XP - 
industrijski mobilni prehod za 2G/3G 
omrežja

• Robustel GoRugged M1000 Pro V2 - 
Dual SIM industrijski mobilni prehod 
za 2G/3G omrežja

• Robustel GoRugged M1000 MP - 
mobilni modem za 2G/3G omrežja

• Robustel GoRugged M1000 UP - 
mobilni USB modem za 2G/3G in 4G 
LTE omrežja

• Robustel GoRugged M1000 - industrij-
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CAD/CAM SISTEMI

Varnostna tehnika
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Varnostni senzorji
-Varnostne svetlobne zavese

-Laserski skenerji

Varnostni krmilniki

Varnostne relejske enote

-V/I enote

-Ozke varnostne enota

-Blokirna stikala
-Brezkontaktna varnostna stikala

Ostala varnostna tehnika
-Varnostni releji

ePLAN knjižnica 
OMRON-ovih komponent

Informacije: Ambrož Podkoritnik, MIEL Elektronika d.o.o.

Izdelava dokumentacije za stroje in naprave zahteva veliko časa, zato Omron 
ponujajo bazo makrojev za sistem ePLAN. To omogoča hitro in enostavno 
vnašanje pripravljene komponente v dokument ali projekt. S tem prihranimo 
čas in ga koristneje uporabimo za projek  ranje in gradnjo naprave ali aplikacije. 
Omronova baza ePLAN makrojev trenutno obsega že več kot 3000 komponent 
za avtoma  zacijo in se veča. Obsega kompaktne krmilnike serije CP1, NB 
operaterske panele, daljinske V/I enote serije NX, komponente pla  orme 
Sysmac NJ, servo pogone Accurax G5, frekvenčne pretvornike serije MX2, 
varnostne krmilnike serije G9SP, temperaturne in procesne regulatorje serije 
E5_C, napajalnike S8VK-G, …  

Za več informacij se obrnite na podjetje MIEL Elektronika d.o.o.

 ski mobilni modem
• Robustel GoRugged M1000 USB - industrijski mobilni USB modem za 

2G/3G in 4G LTE omrežja
 
•   Robustel GoRugged R3000 NU - visoko 
     zmogljiv industrijski VPN usmerjeval-
    nik
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STROKOVN POSLOVNI DOGODKI

… 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

VZDR EVANJE 2014 | 24. sejem in posvet

Ot ec, 16. in 17. oktober 2014 | www.tpvs.si

     VZDR EVANJE JE IN...VESTICIJA!

Ne glede na to kakšen medij prečrpavate, vam sestavimo centrifugalno 
črpalko po vašem okusu. Izdelamo jo iz izbranih sestavin in jo serviramo 
v kratkem času!

Izbirate lahko med različnimi…
… materiali za ohišje (glede na medij in okolje)
… velikostmi  ohišja (glede na kapaciteto)

Za svetovanje pri izbiri pokličite 041 386 003
ali obiščite www.hennlich.si
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OGLASNA SPOROČILA

Najboljši varnostni 
proizvodi za industrijsko 

avtomatizacijo po 
 

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

Avtoma  zacijo laboratorijev predstavlja 
posebne izzive: pri  sk za zmanjševanje 
časa in stroškov, zahteva prilagodljivo, z 
laboratorijski sistemi združljivo opremo, 
ki zagotavlja zanesljivo kontrolo in 
spremljanje preizkusnih procesov.

Slika 1 - Op  mizacija

Siemens zagotavlja popoln odgovor s SIMATIC PCS 7 LAB Collec  on.

Ena od glavnih nalog v procesu razvoja je pridobivanje informacij o učinkih in postopkih. Iz tega razloga so laboratorijski 
poskusi bistvenega pomena. Neštete vrste poskusov še naprej izvajajo v številnih laboratorijih, da bi določili najustreznejše 
parametre reakcije in najbolj ugodne mešalna razmerja vhodnih materialov. V tej fazi lahko po meri avtoma  zirana rešitev 

SIMATIC PCS7 LAB Collec  on
Informacije: Simon Čretnik, SIEMENS d.o.o.

V Sloveniji velikokrat izraženo pomanjkljivo sodelovanje izobraževalnih ustanov, raziskovalnih inš  tutov in 
industrije se lahko z ustreznimi orodji, ki znatno olajšajo prenos znanja in tehnologije od primarnih raziskav 
do proizvodnje precej izboljša. Znanost, industrija, standardizacija – nekaj pojmov, ki označujejo lastnos   
laboratorijske opreme zasnovane na industrijskih rešitvah.
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za laboratorije bistveno poenostavi 
izvajanje poskusov in izboljša ponovljivost 
rezultatov preskušanj. Serije poskusov 
lahko delujejo popolnoma samodejno, 
brez nadzora osebja pri čemer postopki, 
če pride do nepričakovanih dogodkov, 
postavijo procese v varno stanje. Po 
uspešni sintezi, se zlahka eskalirajo 
rešitve naloge nadzora v testni centr, 
pilotne obrate in celotne proizvodnje.

Slika 2 - Podatki

Področja implementacije:

Razvoj novih izdelkov :
Razvoj novih izdelkov je običajno primarna naloga razvojnih procesnih laboratorijev . Nešteto preskusnih serij 
je potrebnih , da bi našli najbolj primerne nastavitve parametrov za izdelavo izdelka z op  malnim izkoristkom in 
minimalnimi odpadki. Le   postajajo bolj in bolj pomembni zaradi odlaganja odpadkov, kar je pogosto težko in drago.

Vzdrževanje proizvodnje:
Obstoječe komponente je potrebno vzdrževa   , da se zagotovi , da se lahko proizvaja po specifi kacijah . Na primer, 
komponenta potrebna za proizvodnjo obstoječega proizvoda postane zastarela. Ko se to zgodi, se od razvoja pričakuje, 
da hitro najdeje alterna  vo, da ne bi prihajalo do zamud pri proizvodnji.

Resen primer problema vzdrževanja je ključna komponenta (npr. mikroprocesor), ko je proizvodnja le te prekinjena, 
kar lahko vodi v popolno reorganizacijo tako strojne kot programske opreme.

V idealnem primeru so kri  čne sestavine ohranjajo na varnostni zalogi.

Vzdrževanje izdelkov je ključnega pomena, saj zagotavlja, da se dohodek od proizvodnje in prodaje obstoječih izdelkov 
ni izgubljen ter da kupci niso razočarani zaradi zamud pri dobavi .

Izboljšave izdelkov:

Spremenjeni izdelki z izboljšanimi 
lastnostmi ohranjanjo podjetje pred 
konkurenco , s prilagojenimi atribu   
obstoječi izdelek morda ostane dalj 
časa primern za prodajo in omogoči 
večji dobiček.

Slika 3 - Primer
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Izboljšava proizvodnega procesa:
V razvojnem laboratoriju najdi 
op  mizirane nastavitve parametrov, 
ki se uporabljajo v proizvodnji. To vodi 
do boljšega razmerja med stroški 
in učinkom , možna je op  mizacija    
proizvodnje.

Slika 4 - S88.01

Skladnost z reguliranimi postopki : 
Brez dvoma mora bi   razvoj izdelkov 
skladen s pravili, na primer 21 CFR 
Part 11 . Sistem mora bi   skladen s 
temi previli zahtev in zagotavlja   ustrezno okolje za zagotovitev pravnih potreb.

Slika 5 - Moduli

Vmesnik kakovos   razvoja:
S sledenjem kvalitete dizajna v fazi 
projek  ranja je možno zagotovi   je 
možno kvaliteto zagotavlja   skozi 
celotno življenjsko dobo projekta.

Slika 6 - Skalabilnost

Več informacij:
h  ps://www.automa  on.
siemens.com/mcms/
process-control-systems/
en/distributed-control-
system-simatic-pcs-7/
simatic-pcs-7-add-ons/
laboratory-automa  on
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» induk  vni enkoder, ki 
ne potrebuje mehanske 
povezave z osjo pogona

» inkrementalni/absolutni 
večobratni enkoder

» SSI, Modbus RTU, 
analogni, IO Link, pulzni 
izhod

» stopnja zaščite IP69K
» visoka resolucija

» Brezkontaktno merjenje 
pozicije

» Induk  vni princip na 
osnovi resonančnega 
kroga

» Visoka natančnost, dolga 
življenjska doba

» Robustno ohišje in 
enostavna montaža

» 4...20 mA, 0...10 V, SSI ali 
IO link izhod

Tipteh d.o.o., Ulica Ivana Roba 21, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 200 51 50 • Faks: +386 1 200 51 51

e-pošta: info@  pteh.si, www.  pteh.si

Linearni in rotacijski merilniki pozicijePRVI NA SVETU



    

Zakaj razstavljati na LOS:

• predstavitev v prestolnici, centru Slovenije
• Možnost neposredne prodaje na sejmu
• Najboljša priložnost za neposredno promocijo
• Odlična priložnost za navezovanje poslovnih stikov
• Preizkus odzivnosti trga in konkurence na vaše 

proizvode
• Večja prepoznavnost vaše blagovne znamke
• Promocijska cena nastopa!
• Obiskovalci po vaši meri!

Kupon lahko na blagajni prireditve zamenjate za Poslovno vabilo, ki vam bo omogočalo brezplačen vstop na prireditev.

KUPON ZA BREZPLAČEN 
OGLED SEJMA LOS 2014
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