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Spoštovani,

Tudi leto 2014 je bilo za EU robotiko zanimivo. Horizont 2020 raziskovalni 
program, aktiven je v letih 2014 do 2020 je samo eden od ukrepov za stabili-
zacijo finančnega in gospodarskega sistema ter istočasno sprejetje ukrepov za 
ustvarjanje gospodarskih priložnosti v EU. Finančni obseg vseh sklepov Evrop-
skega sveta z dne 8. februarja 2013 je dvanajstkrat večji od okvirja Horizont 
2020. Horizont 2020 ima tri prednostne naloge: odlična znanost (4 področja), 
vodilni položaj v industriji (5 področij) in družbeni izzivi (7 področij) ter še dru-
gih 6 področij. Eno od področij znotraj vodilnega položaja v industriji so tudi 
Informacijske in komunikacijske tehnologije (Information and communication 
technologies, ICT), tu je 5 podpodročij, eno od teh je tudi robotika. Do sedaj sta 
bila v letih 2014 in 2015 na temo robotike dva razpisa označena kot ICT-23 in 
ICT-24. Do leta 2020 lahko pričakujemo še dva razpisa, ICT-2016 in ICT-2017.

Kaj pove vse to? Kljub popularnosti robotike in splošnemu zavedanju o pomenu 
in potencialu robotike, tega ni mogoče opaziti v direktnem obsegu financiranja 
raziskav in delovanja na tem področju. To pomeni, da ima robotika največje 
možnosti za vlaganja in razvoj na drugih področjih, tam kjer robotski pristopi 
rešujejo konkretna vprašanja. Med številnimi sta dva taka primera v okviru 
družbenih izzivov področje zdravja (Personalising Health and Care – PHC) ali 
Sistemi trajnostne proizvodnje hrane (Sustainable Food Security-SFS) ter mnogi 
problemi znotraj vodilnega položaja v industriji.

Reševanje konkretnih industrijskih robotskih izzivov je že od nekdaj moto Dne-
vov industrijske robotike (DIR 2015). Tudi DIR 2015 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 devet zanimi-
vih novih aplikacij. Vsak študent v Sloveniji si lahko rezervira termin, s tem je 
aplikacija z animatorji na voljo prijavitelju ob definirani uri. Študentje organi-
zatorji prilagodijo kompleksnost predstavitve predznanju slušatelja, specifično 
predznanje ni zahtevano. Ogled atraktivnih aplikacij za ostale obiskovalce je 
možen od torka do četrtka v popoldanskem času, brez najave. V ponedeljek bodo 
štiri predavanja iz industrije ter predavanje o paralelnih robotih. Prav tako 
bo v ponedeljek tudi razglasitev rezultatov in podelitev nagrad za tekmovanje 
Robot Challenge. Že 19.3.2015 so ekipe dobile naloge, ter 7 dni časa za pripra-
vo najboljše robotske simulacije, za zmagovalce so pripravljene lepe nagrade. 
Petek, 3.4.2015 je rezerviran za ogled proizvodnje v Odelu in BSH, študentje 
prijavite se.

Udeležencem želim veliko prijetne zabave in novih spoznanj, študentski organi-
zatorski ekipi različnih letnikov in usmeritev pa priznanje za tudi tokrat pri-
vlačen dogodek. 

Še to: čez eno leto bo poleg DIR 2016 v Ljubljani skoraj istočasno od 21. do 23. 
marca tudi European Robotics Forum 2016 (www.erf2016.eu). Če vas zanima 
robotika, že sedaj označite svoj koledar za ta mednarodni dogodek.

prof. dr. Marko Munih
Ljubljana, 27.3.2015
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 DIR 2015

PROGRAM DIR 2015
30.03.2015 PONEDELJEK

12:15
UVODNI POZDRAV ORGANIZATORJA IN POZDRAVNI NAGOVOR DEKANA FE

12:30 - 13:30
PARALELNI ROBOTI
Predavatelj: prof. dr. Jadran Lenarčič

13:30 - 13:40
ODMOR

13:40 - 14:10
PREDAVANJE PODJETJA YASKAWA SLOVENIJA D.O.O.
Predavatelja: g. Hubert Kosler, univ. dipl. inž., g. Erih Arko

14:10 – 14:40
AVTOMATIZACIJA  ORODJE ZA DOSEGANJE KONKURENČNOSTI
S prispevkom želimo poudari   pomembnost vključitve avtoma  zacije v proces ponujanja novih ar  klov 
kot op  malno možnost, s katero si podjetje pridobi boljše izhodišče in konkurenčno prednost pri kupcu.
Predavatelja: g. Matej Tratnik, ga. Polona Tratnik; Plas  ka Skaza d.o.o.

14:40 - 14:50
ODMOR

14:50 - 15:20
STANJE IN TRENDI NA PODROČJU INDUSTRIJSKE ROBOTIKE
Skupina ABB je kot vodilno podjetje na področju energe  ke in avtoma  zacije tudi v industrijski robo  ki 
vedno postavljalo trende in mejnike. Predavaje bo v začetku podalo kratek pregled razvoja ABB 
industrijskih robotov od prvega, električno gnanega robota leta 1974, do današnjega dne. Nadaljevalo 
pa se bo s pregledom najnovejših robotov in robotskih rešitev, ki šele prihajajo.
Predavatelj: mag. Robert Logar, ABB Inženiring d.o.o.

15:20 - 15:50
INDUSTRIJSKA UPORABA BREZPILOTNIH LETALNIKOV
Skupina ABB je kot vodilno podjetje na področju energe  ke in avtoma  zacije tudi v industrijski robo  ki 
vedno postavljalo trende in mejnike. Predavaje bo v začetku podalo kratek pregled razvoja ABB 
industrijskih robotov od prvega, električno gnanega robota leta 1974, do današnjega dne. Nadaljevalo 
pa se bo s pregledom najnovejših robotov in robotskih rešitev, ki šele prihajajo.
Predavatelj: g. Janez Nebec,  OneDrone d.o.o.

15:50  16:00
ODMOR

16:00
RAZGLASITEV REZULTATOV IN PODELITEV NAGRAD TEKMOVANJA ROBOTCHALLENG
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PROGRAM DIR 2015

31.03.2015 TOREK – 02.04.2015 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!

03.04.2015 PETEK

7.00 - 15:00
EKSKURZIJA V ODELO SLOVENIJA D.O.O. IN BSH HIŠNI APARATI D.O.O.
Odhod iz Ljubljane bo ob 7:15 pred Fakulteto za elektrotehniko. Odpeljali se bomo na pot pro   Preboldu in tam nastanjenem 
podjetju ODELO SLOVENIJA D.O.O., ki se ukvarja z proizvodnjo predvsem zadnjih luči za avtomobile. Po končanem ogledu 
bomo nadaljevali pot pro   Nazarjem, kjer si bomo ogledali podjetje BSH HIŠNI APARATI D.O.O.,ki se ukvarja s proizvodnjo 
gospodinjskih aparatov na motorni pogon. Po končanih ogledih se bomo skupaj vrnili pro   Ljubljani, vmes pa se bomo 
posladkali še s trojanskimi krofi  gos  nskega podjetja GP TROJANE D.O.O., brez katerih pač ne gre. Vrnitev v Ljubljano je 
predvidena ob 15:30.

KAZALO ZBORNIKA DIR 2015
  3 Uvodnik
  4 Program DIR 2014
35 Predstavitev ekipe DIR 2014
36 POKROVITELJI DIR 2014
37 Zahvala vodje projekta
   
 UVODNO PREDAVANJE
  6 Primeri gibanja robotskih 
 mehanizmov, ki spominjajo na 
 človeka

 INDUSTRIJSKA PREDAVANJA
  6 Vodenje robota s 3D vision in 
 Force controlo
  7 Stanje in trendi na področju 
 industrijske robo  ke
  7 Industrijska uporaba brezpilotnih 
 letalnikov

 APLIKACIJE
  8 ROBOTCHALLENGE
10 ROBOTSKI KOKTEJLI
14 ROBO LEGO
18 KAVA IN MEFINI PO ROBOTSKO
20 IZREZ 3D MODELOV
22 SPAJKANJE
24 SPREJANJE MAJIC
26 VIRTUALNI RELLY
28 VODENJE ROBOTA NA DALJAVO
29 KRIŽCI IN KROGCI TER ŠTIRI V 
 VRSTO
31 PRIRPAVE EKIPE AVALANCHE

 PREDTAVITVE PODJETIJ
12 YASKAWA
13 PLASTIKA SKAZA
16 ABB

17 FANUC
17 ELMONT BLED
19 CONRAD
19 SLŠČIČARNA GALERIJA GRAD
21 ROBOTEH
23 ROBOLAB
27 PLAYGAME
27 OSA-TEH
30 INEA RBT
33 IC ELEKTRONIKA
34 ISKRA PIO
34 HALDER
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UVODNO PREDAVANJE / INDUSTRIJSKA PREDAVANJA

Primeri gibanja 
robotskih 

mehanizmov, ki 
spominjajo na 

človeka
Predavatelj: Jadran Lenarčič

Inš  tut »Jožef Stefan«

Vodenje robota s 
3D vision in Force 

controlom
Predavatelja: g. Hubert Kosler, g. Erih Arko

Yaskawa Slovenija d.o.o.

OPIS: 

Namen predavanja je predstavi   nekatere matema  čne 
aspekte gibanja mehanizmov pri človeku in stroju s 
poudarkom na kinema  čni redundanci in paralelnih 
mehanizmih.

Predavanje temelji na primeru dvigovanja uteži z enoročnim 
dvostopenjskim robotom. Ta naloga je podana kot problem 
reševanja inverzne kinema  ke redundantega robota, 
pri katerem poteka minimizacija navorov v motorjih. 
Primerjava je izvedena z gibanjem človeške roke. Izkaže 
se, da je mehanika človeške roke dejansko prilagojena 
gibanju, pri katerem je sekundarna naloga zmanjševanje 
napora, kar pa vključuje tudi izkoriščanje kinema  čne 
singularnos  , ki se ji v robo  ki praviloma izogibamo 
zaradi zahtevnih numeričnih problemov.

V nadaljevanju sledi prikaz nekaterih načinov vrednotenja 
kinema  čne redundance, ki imajo izreden pomen v 
robo  ki, pa kljub temu niso v splošni uporabi. Poudarek 
je na matematični kompleksnosti pri vrednotenju 
mehanizmov z višjo stopnjo redundance. Predavanje se 
zaključi z obravnavo značilnos   paralelnih mehanizmov 
s poudarkom na njihovi uporabi pri modeliranju gibanja 
pri človeku v kombinaciji s kinema  čno redundanco. 
Podani so računski problemi in navedeni nekateri primeri 
simulacije človeškega gibanja.

OPIS: 

MOTOSense Vision sistem
Je produkt domačega razvoja, ki ga uporabljamo v 
aplikacijah, kjer je potrebno robota adap  vno vodi   
med gibanjem  po trajektoriji v spreminjajočih pogojih. 
Sistem deluje s pomočjo zajema slike triangulacijskega 
modula, ki pošilja zajete podatke v nadzorni sistem. 
Ta skrbi, da robotski krmilnik v realnem času prilagaja 
koordinate gibanja.
Sistem se uporablja v različnih varilnih aplikacijah kot so 
TIG, MIG-MAG in lasersko varjenje.

MOTOFit
Je najnovejša funk-
cija, ki omogoča pri-
lagajanje robotske 
roke s pomočjo mer-
jenja sile v 6-ih koor-
dinatah. 
Omogoča, da robo-
 ziramo procese, ki jih 

je bilo do sedaj možno 
izves   le z uporabo 
ročnih spretnos  .

 INDUSTRIJSKO PREDAVANJE UVODNO PREDAVANJE
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INDUSTRIJSKA PREDAVANJA

Stanje in trendi 
na področju indu-
strijske robo  ke

Predavatelj: mag. Robert Logar
Vodja oddelka robo  ke in prokurist

ABB Inženiring d.o.o.

Industrijska 
uporaba 

brezpilotnih 
letalnikov

Predavatelj: g. Janez Nebec
OneDrone d.o.o.

OPIS: 
Skupina ABB je kot vodilno podjetje na področju energe  ke 
in avtoma  zacije tudi v industrijski robo  ki vedno postavljalo 
trende in mejnike. Predavaje bo v začetku podalo kratek 
pregled razvoja ABB industrijskih robotov, ki se je začelo 
s hidravličnim lakirnim robotom leta 1968. Sledil je glavni 
mejnik: prvi električno gnani robot leta 1974, za katerega 
lahko rečemo, da je predhodnik vseh današnjih industrijskih 
robotov. Nato je skozi leta sledila množica inovacij poleg 
rastoče palete različnih industrijskih robotov. Če omenim 
samo nekaj večjih: premikanje robotov s pomočjo “igralne 
palice”, uvedba vodenja robotov s pomočjo dinamičnega 
modela, paten  rani paralelni “Pick and Place” robot, ki 
je zaradi svoje hitros    pomenil revolucijo na področju 
pakiranja, itd. 
Danes so industrijski robo   in oprema na povsem drugem 

razvojnem nivoju: so zmogljivejši, lažji, kompaktnejši,  
boljše pokrivajo delovni prostor in za to porabijo manj 
energije. Upraba simulacijske opreme za analizo in izvedbo 

robotskih aplikacij je del našega vsakdana. V robotske 
krmilnike je integrirana strojna in programska oprema 
za robotski vid in vodenje po sili. Robo   so povezani in 
na daljavo sporočajo diagnos  čne podatke za namene 
op  mizacije in odprave morebitnih napak.

Jutri bodo industrijski robo   lahko varno sodelovali 
s človekom, integracija v robotsko aplikacijo bo še 
enostavnješa in hitrejša, navidezna resničnost in realni 
svet pa si bosta še bližje.

Predstavitev delovanja autopilotov v brezpilotnih letalnikih, 
predstavitev brezpilotnih letalnikov in njihova uporaba 
v profesionalne namene. Predstavitev različnih načinov 
uporabe v geodeziji, kme  jstvu in pri pregledu objektov.

 INDUSTRIJSKO PREDAVANJE

 INDUSTRIJSKO PREDAVANJE
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APLIKACIJE

ROBOTCHALLENGE
Aplikatorja: Mihael Kolar, Gašper Simonič

RobotChallenge je tekmovanje v programiranju robotov proizvajalca ABB. Tekmovanje poteka v okviru DIR2015. 
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 cele 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 študentje 
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   preko 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 
druge sestavne dele robotskih celic (različna orodja, 
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ROBOTCHALLENGE

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.

ZA KONEC

Tekmovanje RobotChallenge bo letos potekalo četrto leto 
zapored. Vsa prejšnja leta je bil odziv tekmovalcev dober 
in veliko rešitev je bilo dobro načrtovanih. Z organizacijo 
tekmovanja želimo udeležence nauči   osnovnega rokova-
nja 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.

Online način programiranja robotskega manipulatorja.

Primer robotske celice v RobotStudiu.
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APLIKACIJE

ROBOTSKI KOKTEJLI
Aplikatorja: Miha Šušterič, Petra Pahor

Udeleženci aplikacije se boste lahko odžejali z osvežilnimi koktejli, ki jih bo pripravil dvoročni robot Yaskawa Motoman 
SDA10, ki nam ga je prijazno posodilo podjetje Yaskawa Slovenija d.o.o. iz Ribnice. Robot bo izbiral med š  rim sokovi, 
ki bodo pretočeni v prave fl air barmanske steklenice. Nato bo sokove po vnaprej vnešenem receptu pretočil v shaker 
in zmešal sadni koktelj kot pravi barman ter ga nato postregel obiskovalcem. Aplikacija bo predstavila delovanje 
dovorčnega robota, ki ga v Sloveniji ne vidimo prav pogosto. 

DVOROČNI ROBOT SDA10
Pri izvedbi aplikacije bomo uporabljali dvoročnega robota 
YASKAWA MOTOMAN SDA10, ki ima 15 prostostnih stopenj 
gibanja – sedem na vsaki roki in eno za rotacijo baze. 
SDA10 lahko prenaša bremena do teže 10 kg na vsaki roki. 
Odlikuje ga izjemna gibljivost, ki mu omogoča izvedbo 
kompleksnih nalog. Roki lahko naloge opravljata skupaj 
ali pa samostojno. SDA10 lahko v industrijskih aplikacijah 
opravlja naloge sestavljanja, pakiranja, prenašanja delov, 
rokovanja s stroji in druga dvoročna dela, ki jih je prej 
lahko opravljal samo človek. Primeren je tudi za okolja, 
ki so nevarna ali škodljiva za človeka in njegovo zdravje..

KRMILNIK FS100 IN ROČNA UČNA NAPRAVA

Vodenje robota poteka preko robotskega krmilnika FS100 
in ročne učne naprave.
Prednost robotskega krmilnika FS100 je njegova kompaktna 
zgradba, zato je primeren za aplikacije, ki so prostorsko 
omejene, saj ne zasede veliko prostora. Odlikuje ga tudi 
odprta arhitektura, ki omogoča urejanje programov v 
širše poznanih okoljih kot so C, C++, C# in .NET. Krmilnik 
FS100 je tudi varčen z energijo in skladen z varnostnimi 
zahtevami. 
Ročno učno napravo, ki služi kot pripomoček za ročno 
vodenje robota, učenje točk in pisanje robotskega programa, 

Simbolična slika aplikacije.
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ROBOTSKI KOKTEJLI

Konfi guracija in delovno območje robota YASKAWA MOTOMAN SDA10.

odlikuje barvni zaslon, ki je občutljiv na do  k, visoka hitrost 
procesiranja in intui  ven uporabniški vmesnik. Robota 
lahko vodimo s pomočjo hap  čnih  pk, ki jih najdemo 
na prednji strani naprave, pod zaslonom.

Krmilnik FS100 in ročna učna naprava.

Na sami ročni učni napravi lahko s pomočjo zaslona na 
do  k pišemo, popravljamo in urejano 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 vsaki roki monitrano dvoprstno, paralelno, 
pnevmantsko prijemalo DHPS-20-A, ki nam ju je posodilo 
podjetje Festo iz Trzina. Na prijemalo so pritrjeni prs  , ki 
so bili oblikovani in sprintani v 3D printerju, da se čimbolj 
prilegajo shakerju in steklenicam s sokovi. 

Program je napisan tako, da na podlagi koktejla, ki si ga 
obiskovalec izbere, robot z vsako roko pobere ustrezne 
steklenice s sokovi, ki jih natoči v shaker. Nato odloži 
steklenice, zapre shaker in ga premeša z obema rokama 
hkra  . Ko je koktejl dobro pretresen, ga pretoči v kozarec 
in ponudi obiskovalcu.

NAMEN APLIKACIJE
Na začetku se bodo udeleženci aplikacije najprej spoznali z 
ročno učno napravo. Robota bodo vodili ročno s pomočjo 
hap  čnih  pk. Prav tako se bodo naučili nastavlja   hitrost 
robota in preklaplja   med vodenjem prve, druge ali pa obeh 
rok ter vodenjem rok v različnih koordinatnih sistemih. 
Po osvojenih osnovah ročnega vodenja in učenja točk 
bomo udeležencem predstavili tudi program, ki skrbi za 
pravilno pripravo in mešanje koktejlov.
Udeleženci se bodo lahko sami preizkusili v programiranju 
robotskih rok, spoznali bodo razliko med različnim 
robotskimi gibi, ki so lahko neodvisni ali pa skupni za 
obe roki. Na koncu bodo najbolj pogumni lahko tudi 
poskusili spisa   program za čisto svoj koktejl in ga nato 
tudi zasluženo spili.

ZAHVALA
Zahvaljujeva se podjetju Yaskawa Slovenija d.o.o., ki 
nama je posodilo robota in tako omogočilo, da sva se 
lo  la izziva, ki ga predstavlja programiranje dvoročnega 
robota. Posebej bi se rada zahvalila g. Erihu Arku za ves 
njegov trud in pomoč, ki nama jo je nudil med nastajanem 
aplikacije. 

Prav tako velja omeni   vse zaposlene v Laboratoriju za 
robo  ko, ki so kakorkoli pripomogli k nastanku aplikacije.
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PREDSTAVITEV PODJETJA  YASKAWA

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

Naša predanost k uspehu vsake stranke, v kombinaciji z 
inova  vnimi, uporabnikom prijaznimi in visoko kakovostnimi 
rešitvami nas je uvrs  la med evropskega dobavitelja in 
globalnega akterja na področju robo  zacije procesov.

Yaskawa Slovenija d.o.o, hčerinsko podjetje Yaskawe Electric, ki je vodilni 
proizvajalec robotov v svetu z več kot 300.000 nameščenimi robo  , uspešno 
deluje na slovenskem trgu in trgih nekdanje Jugoslavije.

Nudimo širok spekter industrijskih robotov za različne namene 
uporabe; varjenje, pale  ranje, strega in montaža, barvanje, čiščenje, 
t.i. cleanroom, za specialne aplikacije kot tudi za sistemske rešitve za 
varjenje na ključ z najvišjo možno kakovostjo delovanja.

Industrijski robo   Motoman podjetja Yaskawa 
ustvarjeni, da zables  jo v vaši proizvodnji.

Yaskawa Slovenija d.o.o.
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PREDSTAVITEV PODJETJA PLASTIKA SKAZA

Podjetje Plas  ka Skaza je že več kot 37 let del razvoja Šaleške doline, ter se strmo navzgor vzpenja z 
več kot 200 zaposlenimi. 
Lani so prejeli pomembno gospodarsko priznanje  in si pridobili naziv Zlata gazela za leto 2014. Da 
so se uspehi vrs  li en za drugim so dokazali tudi, ko je direktorica Tanja Skaza postala Femme Fatale 
in mlada menedžerka leta 2014. 
Pohvalijo se lahko tudi z nazivom Managerkam prijazno podjetje, ter pred dnevi osvojeno zlato nagrado 
Gospodarske zbornice Slovenije za  izjemne gospodarske in podjetniške dosežke.

Plas  ka Skaza  je tudi razvojno usmerjeno podjetje, ki dela za znane mul  nacionalke, kot so Ikea, 
Gorenje in Landis&Gyr. Razvijajo in posledično tudi proizvajajo izdelke, ki so produkt lastnega 
razvojnega oddelka. 

Poleg razvojne naravnanos   v podjetju, dajejo velik poudarek na želje in potrebe kupcev. Razvili so 
tudi uspešni lastni blagovni znamki, namenjeni končnim kupcem – koš za biološke odpadke Organko 
in dizajnersko dovršene, visoko kakovostne, plas  čne kuhinjske pripomočke Cuisine. V več kot 90 % 
se izdelki izvozijo na trge Evrope, Rusije, ZDA in Kitajske.

www.plas  ka-skaza.si 
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APLIKACIJE

ROBO LEGO
Aplikatorja: Be   Fajdiga, Rok Goljat

Robo LEGO je  pična industrijska aplikacija predstavljena na nekoliko zabavnejši način, z uporabo LEGO kock namesto 
realnega izdelka iz industrije. V sodelovanju dveh različnih robotov bo predstavljen del robo  zirane industrijske linije 
s tekočim trakom in robotskim vidom. Problem sor  ranja izdelkov na tekočem traku je rešen z uporabo kamere nad 
delovno površino. Drugi del aplikacije je odvisen od prvega dela, kjer se sor  rani izdelki uporabijo v naslednjem 
koraku procesa. Tako je delo drugega robota odvisno od predhodne robotske postaje. 

OPIS OPREME

Pri aplikaciji sta uporabljena dva robotska manipulatorja 
različnih  pov, in sicer serijski mehanizem IRB 1200 
podjetja ABB ter paralelni mehanizem delta robot M-1iA 
podjetja FANUC.

Robot IRB 1200

Robot IRB 1200 
je trenutno naj-
novejši šest osni 
robot proizvajal ca 
ABB. Robot priha ja 
v dveh različnih 
izvedbah, ki se med 
seboj razlikuje ta 
v dosegu in no-
silnos  , oba pa sta 
izredno hitra zara-
di kratkega časa 
cikla. Zaradi svoje 
gladke površine je 
robot primeren 
za okolja kjer je 
po trebno redno 
čiščenje oziroma 
ohranjanje čisto-
če. Robot doseže 
standard zaščite 
IP40, z dodatno 
op remo pa lahko 
doseže tudi stan-
dard IP67. Robot ima tudi integrirane priključke za zrak, 
električne signale in ethernet povezavo.

Delta robot M-1iA

Delta robot M-1iA je paralelni robot proizvajalca FANUC. 
Zaradi svoje konfi guracije ima majhno delovno območje, 
vendar je zaradi tega tudi izredno hiter. Robot ima tudi 
prostor za kamero iRVision, ki se jo pri tej aplikaciji uporablja 
za iskanje in pobiranje kock na tekočem traku. Robot 
je lahko nameščen pod poljubnim kotom, zaradi svoje 
kompaktnos   pa je primeren tudi za delo v bližini ljudi. 
Opremljen je tudi s prepros  m vakuumskim prijemalom, 
s pomočjo katerega pobiramo kocke.

Specifi kacije robota M-1iA.

Prijemalo

Robot IRB 1200 je opremljen s prijemalom SCHUNK EGP 
40-N-N-B, ki je krmiljen po sili in ima š  ri različne nastavitve 
za silo prijema. Sami prs   prijemala so bili načrtani posebej 
za aplikacijo prijemanja LEGO DUPLO kock, izdelani pa so 
bili s tehnologijo 3D  skanja v Laboratoriju za robo  ko. 
Zraven prijemala je nameščena še pametna kamera 
Cognex, ki je posebej prirejena za delo z ABB robo   in 
se jo programira kar preko RobotStudia, ki je ABB-jev 
programski paket za lažje programiranje robotov.

Specifi kacije robota IRB 1200.
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ROBO LEGO

Prs   prijemala.

OPIS DELOVANJA APLIKACIJE
Cilj aplikacije je, da prvi robot LEGO kocke z uporabo 
robotskega vida sor  ra glede na izbrano velikost in jih 
postavi na drčo, da se pomaknejo do naslednje delovne 
točke. Drugi del aplikacije predstavlja šestosni serijski 
mehanizem, ki glede na dobljene kocke iz prve postaje 
sestavi izbrano strukturo, pri čemer si pomaga s črno-
belo kamero, s katero izbere barvo s pomočjo sivinskih 
vrednos  . Strukturo izbere uporabnik s pri  skom na gumb. 
Program za ABB-jev robot je napisan v programskem 
okolju RAPID, ki ima tudi funkcije za povezave s kamero.

Postavitev celice in princip delovanja
Celica je prostorsko zasnovana tako, da lahko robota 
med seboj delujeta neodvisno a hkra   uporabljata isto 
drčo, ne da bi se pri tem mo  la. S tem prvi robot dik  ra 
tak delovanja drugega, in sicer z zmožnostjo dostavljanja 
uporabljenih elementov. Takt prvega robota dik  ra tekoči 
trak in število izdelkov na njem, ter zmožnost razpoznavanja 
izdelkov z že vgrajeno črno-belo kamero.

Program
 Program na robotu FANUC: Program je sestavljen iz 

več delov. Robot komunicira z že vgrajeno črno – belo 
Sony-jevo kamero, ki pregleduje tekoči trak in zaznava 
dve različni velikos   kock. V robotski program pošlje 
koordinate najdenih kock ter ModelID za ločitev 
med veliko in malo kocko. Ko robotski program dobi 

Postavitev dela aplikacije z ABB robotom in LEGO kockami ter 
posebno oblikovanimi prs   prijemala. 

Postavitev dela aplikacije z FANUC robotom in vakumskim 
prijemalom.
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APLIKACIJE / PREDSTAVITEV PODJETJA ABB

ustrezne pozicije za premik 
se premakne v poslano 
točko, pobere kocko in jo od - 
nese na odložišče. Pro gram 
zajema tudi komunikacijo 
s krmilnikom ABB robota. 
Ta mu pošilja start/stop 
signale za tekoči trak.

 Program na robotu ABB: 
Podobno kot program del-

 ta robota M-1iA, tudi ta
 program zajema komunika-

cijo s kamero in tekočim 
trakom, ter del programa 
za sestavljanje raznoraz-
nih skulptur. Robot ima 
že priključeno robotsko 
ka mero, s katero na drči 
preverjamo barvo kocke, ki 
jo želimo naslednjo posta vi   
na strukturo. Glede na to, 
katero strukturo si je upo-
rabnik izbral, pa se kliče 
us trezni podprogram, kjer 
so že preddefi nirane točke 
za gradnjo določene glede 
na izbrani workobject, ki je 
v našem primeru osnovna 
plošča za LEGO kocke.

ZAHVALA

Zahvalila bi se podjetjema ABB 
Inženiring d.o.o. in FANUC Adria 
d.o.o., ki sta nam posodila 
robota za izvedbo aplikacije, 
ter sodelavcem Laboratorija za 
robo  ko, ki so nama pomagali 
pri pripravi aplikacije.

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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PREDSTAVITEV PODJETIJ FANUC IN ELMONT BLED

Elmont Bled, proizvodnja, inženiring, storitve, d. d.,  je 
podjetje s pe  nšestdesetletno tradicijo. Njegova vizija 
je bi   eden glavnih ponudnikov vizualnih sistemov, 
profesionalne gos  nske opreme in kave na trgih Evrope.

Podjetje Elmont Bled, d. d. ponuja široko paleto izdelkov vizualnih komunikacij in celostno storitev: svetovanje, 
projektno vodenje, oblikovanje, prevajanje oblik, inženiring, izdelavo znakov, montažo in vzdrževanje. Vizualni 
sistemi Elmont Bled, d. d. odsevajo izjemne standarde odličnos  .

Elmont Bled, d. d. je podjetje specializirano za proizvodnjo in prodajo profesionalne gos  nske opreme. Proizvaja 
lastne kavne aparate znamke AGE in zastopa vse izdelke in aparate vrhunskih svetovnih blagovnih znamk, kot 
so Dihr, Icema  c, Mazzer, Cunill, Rancilio, RGV, Roller Grill, Burlodge in Grandimpian  . Zastopnik je tudi za 
italijansko espresso kavo Pavin.

Družba  doživlja rast v obeh panogah in se povezuje z vrhunskimi tujimi partnerji. V novem  sočletju se je 
obrnila na trge celotne Evrope. Enkratnost družbe izvira iz hkratnega uresničevanja zahtev globaliziranega trga 
in posameznega kupca. Dinamično podjetje ak  vno sodeluje v tehnološkem razvoju. Matrična organiziranost 
mu omogoča hitro in veliko prilagodljivost poslovnih funkcij konkretnim zahtevam projektov.

Kompara  vne prednos   družbe Elmont Bled, d. d. so inženiring, proizvodna infrastruktura, komunikacija z 
naročnikom in logis  čna podpora, ki jo omogočajo partnerji po celotni Evropi.

Več na www.elmont.si.
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APLIKACIJE

OPIS OPREME
Pri aplikaciji bomo uporabili robotski manipulator 6-osni 
Epson PS3, gos  nski kavni aparat Elmont Bled AGE 2 EL, 
kavni mlinček in dekorirno pištolo Wilton.

Epson PS3

Epson PS3 je robot antropomorfne konfi guracije s šes  mi 
prostostnimi stopnjami. Robot je kompakten, saj tehta le 
45 kg, vendar ima precej velik delovni prostor. Horizontalni 
doseg ima 791mm, njegova najvišja kompozitna hitrost 
znaša 2000 mm/s, z zmanjšano dinamiko pa je sposoben 
obvladova   breme z maksimalno težo 5 kg. Njegove 
prednos   so tudi dobra ponovljivost (0,030 mm), preprosta 
names  tev in možnost enostavnega programiranja.

POSTAVITEV CELICE IN PRINCIP DELOVANJA
Celica je zasnovana tako, da se v sredini nahaja robot. 
Pred robotom se nahaja miza na kateri so na desni strani 
postavljeni mafi ni in dekorirna pištola. Neposredno pred 
robotom se nahaja prostor, kjer bo robot okrasil mafi nih 
in prostor, kamor bo odložil sveže pripravljeno kavo. Na 
levi strani mize se nahaja kavni mlinček. Levo od robota 
se nahaja dodatna delovna površina, kjer so postavljene 
čiste skodelice in gos  nski kavomat.

S pri  skom na  pko bomo izbrali, kaj želimo, da nam 
robot postreže. 

Pri izbiri mafi na bo robot prijel mafi n, ga postavil pod 
dekorirno pištolo in z njo s  snil sladko smetano, nato 

KAVA IN MAFINI PO ROBOTSKO
Aplikatorja: Blaž Perme, Jožica Piškur

Robot obiskovalcu pripravi kavo in okrasi mafi n.  Gost si lahko zaželi kavo ali mafi n ali pa oboje. Aplikacija je sestavljena 
iz dveh delov: priprave kave in okrasitve mafi na. Kavo bo robot pripravil s pomočjo kavnega mlinčka in gos  nskega 
aparata. Nato bo okrasil mafi n s stepeno smetano ter s posipom, ki si ga bo izbral obiskovalec. Izbiral bo lahko med 
pisanimi in čokoladnimi drob  nicami.
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KAVA IN MAFINI PO ROBOTSKO

bo po njej potresel še čokoladne ali pisane drob  nice, 
odvisno od izbire.
Pri izbiri kave bo robot najprej postavil ročko kavomata 
pod kavni mlinček in v njo doziral sveže mleto kavo. Nato 
bo to kavo nekoliko s  snil, ročko vpel v kavomat, podstavil 
skodelico in s pri  skom na gumb izbral kavo. Na koncu jo 
bo postregel gostu.

Program

Robota upravljamo s program, ki je napisan v okolju Epson 
RC+. V programu so defi nirani različni koordinatni sistemi 
in robotsko prijemalo. Eden izmed koordinatnih sistemov 
je pripet na mizo pred robotom. Glede na ta koordinatni 
sistem je defi nirana pozicija predmetov, ki se nahajajo 
na mizi. Zaradi večje zanesljivos   in natančnos   gibov pri 
rokovanju s kavomatom, smo tudi na njem defi nirali svoj 

koordinatni sistem. Robot se med izvajanjem programa 
giblje glede na točke, ki so defi nirane v enem izmed 
koordinatnih sistemov. Ker se robot ne zaveda svoje 
okolice, je bilo v programu v nekaterih primerih potrebno 
defi nira   dodatne točke in trajektorije, da smo preprečili 
trke z ostalimi predme  .

ZAHVALA
Zahvaljujeva se podjetju Elmont Bled 
d.d. za gos  nsko opremo in kavo ter 
slaščičarni Galerija Grad d.o.o. za 
pri pravo mafi nov.
Zahvala gre prav tako Aljažu Krulcu, 
Petri Pahor ter sodelavcem Laboratorija 
za robo  ko, ki so nama pomagali pri 
pripravi in izvedbi aplikacije.

Že 20 let slaščičarne v Ljubljani

Galerija Grad d.o.o.
Rožna dolina Cesta XV/14 1000 Ljubljana
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APLIKACIJE

AVTOMATIKA 121/2014

IZREZ 3D MODELOV
Aplikatorja: Matevž Luin, Marko Sitar

Pri aplikaciji v programu za CAD modeliranje narišemo 3D model, ki ga nato robot Kuka Agilus  z nameščeno grelno žico 
izreže iz kosa s  ropora. Aplikacija je sestavljena iz risanja modela v CAD programu, obdelave CAD modela v programu 
Mastercam, generiranja trajektorije za robota v Robotmastru in izreza modela. Namen aplikacije je spoznavanje s 
programi za modeliranje, in programi za strojno obdelavo modela.  

OPIS OPREME
Pri aplikaciji se uporablja robotski manipulator Kuka Agilus 
KR10 R1100 SIXX, program Mastercam za načrtovanje 
obdelave 3D modela, ter v  čnik Robotmaster za generiranje 
trajektorije za vodenje robota.

Robot Kuka Agilus KR10

Robot Kuka Agilus KR10 
je hiter in kompakten šest 
osni robotski manipulator 
z zelo dobrim razmerjem 
med težo in nosilnostjo. 
Teža manipulatorja znaša 
54 kilogramov, nosilnost 
pa 10 kilogramov. Ponov-
ljivost robotskega mani-
pulatorja dosega 0,03mm.

Šest osni robotski manipulator 
Kuka.

Mastercam X7

Mastercam je eden najbolj razširjenih programskih paketov 
za CAM pripravo NC programov oziroma za generiranje 
trajektorij za CNC stroje in robotske manipulatorje. Z 
programom Mastercam lahko naredimo obdelavo za 
poljuben model s poljubnimi orodji, ki so lahko že vgrajena 
ali pa jih defi nira kar uporabnik sam. Modeli, katerih 
obdelave lahko naredimo so lahko zelo enostavni, program 
pa podpira obdelavo tudi zelo zahtevnih modelov, kot so 
na primer sestavni deli avtomobilskega motorja. 

Ker se program Mastercam načeloma uporablja za rezkanje, 
je potrebno model, ki ga izrezujemo z grelno žico obdela   
nekoliko drugače. Os z, ki je običajno normala na neko 
ploskev, ki jo obdelujemo, je potrebno zasuka   za 90° in 
na tak način pravilno defi nira   pot orodja. 

Simulacija izreza modela v Mastercam X7 programu.

Robotmaster

Robotmaster je v  čnik, ki je del programa Mastercam. 
Uporablja se predvsem za simulacijo obdelave modela in 
generiranje trajektorij za robotski manipulator. Z Robotmaster 
v  čnikom lahko preverimo ali se robotski manipulator 
giblje v skladu z našimi zahtevami in omejitvami. Preverimo 
lahko tudi ali v katerih točkah nastopijo singularnos   in 
trki med orodjem in okolico ali robotskimi segmen  . 

V našem primeru je Robotmaster zadnja točka pred 
poganjanjem dejanskega programa na robotskem 
manipulatorju.
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IZREZ 3D MODELOV

Simulacija izreza modela z Robotmaster v  čnikom.

OPIS DELOVANJA APLIKACIJE
Aplikacija deluje tako, da z Mastercam programom 
naredimo obdelavo 3D modela z grelno žico. Potek izreza 
3D modela nato preverimo s simulacijo v programskem 

okolju Mastercam, ki simulira le pot orodja. Ko potrdimo 
da je potek orodja pravilen, v Robotmaster v  čniku 
nastavimo parametre postavitve modela glede na bazo 
robota. Nato z v  čnikom Robotmaster, ki simulira delovanje 
dejanskega robotskega manipulatorja preverimo še izrez 
3D modela v dejanskem okolju. 

ROBOTEH d.o.o. - strateški partner
proizvajalca KUKA za področje Adria  c
Goričica 2a, SI-3230 Šentjur, Tel. 03 746 4244
www.roboteh.si, offi  ce@roboteh.si

•  izdelava robotskih celic s KUKA 
robo  

•  premium robo   KUKA z odlično 
nabavno ceno

•  KUKA robo   novih generacij AGILUS 
in QUANTEC

•  IIWA robo   - sensi  ve touch

•  KUKA krmilja nove generacije KRC4 
in KRC4comp

• programiranje in servisiranje 
robo  zacije KUKA

•  tehnična dovršenost in ugodna cena
•  stalna podpora 24/7 (hotline: 051 

645 205, 041 697 845)

ROBOTEH d.o.o. je strateški partner 
proizvajalca robotov KUKA Roboter Gmbh 
za področje Adria  c. V podjetju projek  rajo 
in izdelujejo vse vrste robotskih celic za 
razne namene v industriji. Z robo   KUKA 
robo  zirajo-avtoma  zirajo 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. Odlike podjetja so hiter odziv 24/7, profesionalna tehnična podpora in 
zelo konkurenčne cene. 
Izvajajo tudi cer  fi cirana šolanja za robote KUKA, cer  fi cirane servise in vršijo stalno 
tehnično podporo uporabnikom robotov KUKA.
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APLIKACIJE

SPAJKANJE
Aplikatorja: Žiga Naglič, Andrej Pangerčič

Namen aplikacije je prikaz avtomatskega spajkanja SMD (surface-mount device) komponent na  skano  vezje s tehniko 
pretaljevanja (refl ow soldering). Predhodno na  skano vezje s pomočjo šablone nanesemo spajkalne paste. Podobno 
kot v industriji, tudi pri aplikaciji za polaganje komponent uporabljamo robota. Ta ima nameščeno vakuumsko pipeto 
in omogoča zelo precizno pozicioniranje komponent na ustrezna mesta na  skanem vezju. Vezje, ki ga izdelujemo, 
je sestavljeno iz mikrofona, operacijskega ojačevalnika, tranzistorja in svetlečih diod (LED), napaja pa ga 9V baterija. 
Ledice se ak  virajo preko mikrofona in utripajo glede na zvok v okolici. 

OPIS OPREME

Uporabljamo kompaktni šest osni robot Motoman MH5 
s krmilnikom DX100. 

Robot Motoman MH5

Kompaktni šest osni robot

Tiskano vezje
Vezje smo izrisali s programom CadSo   EAGLE. Najprej 
smo narisali električno shemo vezja. V knjižnicah smo 
poiskali sestavne elemente, jih razporedili in ustrezno 
povezali. Shemo smo nato pretvorili v ploščo, kjer smo risali 
dejansko  skano vezje. Med povezovanjem komponent 
smo upoštevali omejitve, ki jih postavlja tehnološki 
postopek izdelave  skanih vezij (npr. minimalna debelina 
povezave, minimalni premer lukenj).

Končano vezje smo izvozili v Gerber formatu. Dobili smo 
več datotek, vsaka od njih predstavlja posamezno plast 
vezja (npr. baker na zgornji strani, montažni  sk, maska 
za stop lak). Te datoteke smo na koncu poslali podjetju, 
ki izdeluje  skana vezja. V našem primeru je bilo to 
podjetje Lingva d.o.o.

Komponente
V večini uporabljamo SMD komponente velikos   1206 
(3,2 x 1,6 mm). To je 8 uporov in 2 kondenzatorja. V vezju 
je tudi operacijski ojačevalnik LM358AD v tehnologiji 
SOIC-8. Tok skozi svetleče diode kontrolira tranzistor 
MMBT4401, tehnologija SOT-23. Za zaščito je v vezju tudi 
dioda SCHOTTKY SOD-323. Svetleče diode so v tehnologiji 
PLCC-2 in prav tako omogočajo names  tev direktno na 
površino vezja. Vse skupaj ak  vira electret kondenzatorski 
mikrofon velikost 9,7 mm. Za napajanje skrbi 9V baterija, 
ki jo priključimo preko konektorja.

Program Mastercam prvotno ni namenjen izvedbi 
obdelave z orodjem z grelno žico, zato bodo pri aplikaciji 
že vnaprej pripravljene obdelave določenih modelov, 
ker je za prilagajanje obdelave s  ropora z grelno žico 
potrebno kar precej časa in nastavitev ter preverjanj 
gibanja robotskega manipulatorja. Zelo pomembna je 
tudi nastavitev v programu Robotmaster, ki nam pove 
na kakšni razdalji in višini se nahaja obdelovanec. Če to 
zgrešimo lahko pride do trkov orodja z okolico.

ZAHVALA
Zahvala gre podjetju Roboteh d.o.o., kjer so nama omogočili 
delo na robotu. 

Zahvaljujemo se g. Roku Mikušu iz podjetja Camincam 
d.o.o. za posojo in pomoč na programu Mastercam z 
Robotmaster v  čnikom.
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SPAJKANJE

Vakuumska pipeta
Za prijemanje komponent uporabljamo votlo kovinsko 
iglo premera 0.58mm. Nameščena je na prijemalo, ki 
smo ga izdelali s 3D  skalnikom. Prijemalo ima priključek 
za cev, preko katere izsesavamo zrak. Drugi konec cevi 
priključimo na robota, vakuum pa vklapljamo in izklapljamo 
na robotskem krmilniku, preko vhodno izhodnega pina, 
na katerega je nameščen elektromagnetni ven  l.

Pretaljevalna pečica (Refl ow oven)
Ko so komponente položene, ploščico  skanega vezja 
prenesemo v pretaljevalno pečico. Da se komponente 
dobro prispajkajo, mora temperatura v pečici natančno 
sledi   temperaturni krivulji. Postopek je sestavljen iz 
predgretja, prepajanja, taljenja in ohlajanja. Da dosežemo 
najvišjo temperaturo, 260 °C, si pomagamo s fenom za 
vroč zrak (vklop pri 180 °C). Najvišjo temperaturo držimo 
20 – 40 s. Temperaturo kontroliramo z mikrokrmilnikom 
Arduino, ki ima priključen temperaturni senzor, ter krmili 
releja za vklop pečice in fena.

OPIS DELOVANJA APLIKACIJE

Cilj aplikacije je izdelava  skanega vezja, ki ga podarimo 
obiskovalcu. Za vsako vezje vnaprej pripravimo komponente 
in jih razporedimo po pladnju, vsako na točno določeno 
pozicijo. V sredino pladnja vstavimo  skano vezje z že 
nanešeno spajkalno pasto. Robot pozna koordinate 
komponent in njihovo končno mesto na vezju. Tako lahko 
vsako posebej uspešno prenese na ustrezno mesto. Ko 
končamo s polaganjem, vezje damo v pretaljevalno pečico, 
kjer se komponente prispajkajo na vezje.

Program
Vodenja robota je zelo enostavno, saj smo si zaradi lažje 
izvedbe projekta poenostavili nekaj ključnih elementov. Z 
nameščenim vakuumskim prijemalom se najprej približamo 
pladnju s komponentami in vezjem, kjer si najprej zapomnimo 
začetno pozicijo. Nato se preko  krmilnika DX100 precizno 
postavimo nad prvo elektronsko komponento, kjer si 
zapomnimo položaj robota, vključimo vakuum in prisesamo 
komponento na vakuumsko pipeto. Robotsko roko sedaj 
dvignemo in se premaknemo v pozicijo nad vezjem, kjer bi 
radi odložili komponento. Elektronsko komponento precizno 
spus  mo na vezje in nato izključimo vakuum. Postopek 
prenašanja ponovimo še za preostale komponente. 

ZAHVALA
Zahvaljujeva se podjetju Lingva d.o.o., ki je sponzoriralo 
 skana vezja in šablono. Prav tako se zahvaljujeva 

sodelavcem Laboratorija za robo  ko, ki so nama pomagali 
pri pripravi aplikacije.
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SPREJANJE MAJIC
Aplikatorja: Mar  n Jug, Benjamin Komel

Na dogodku bova obiskovalca fotografi rala, njegovo fotografi jo računalniško obdelala v programskem okolju Matlab 
in jo prek serijske povezave poslala na pomnilnik mikrokrmilnika NXP LPC 2138. Robot bo nato fotografi jo nasprejal 
na majico. Namen aplikacije je pokaza   sinhronizirano delovanje robota in mikrokrmilnika. Medtem, ko se robot 
premika po svoji trajektorji, mu mikrokrmilnik sledi tako, da ob pravem času odpre ven  l airbrush nastavka analogno 
pripisani sivinski vrednos  .

OPIS OPREME
Uporabljava šestosni robot 
Staubli RX/TX, mikrokrmilnik 
NXP (Philips) LPC2138 ter 
airbrush nastavek s Futaba 
s3003 servo motorjem.

Kompaktni šest osni robot.

Airbrush nastavek

Airbrush nastavek vključuje airbrush pištolo in prej 
omenjeni servo motor. Vse skupaj povezuje ogrodje 
narejeno iz bosch profi lov. Airbrush pištola za svoje 
delovanje potrebuje pri  sk od 1 do 2,5 bara. Servo motor 

napajamo z napetostjo 6 voltov in krmilimo s pulzno 
širinsko modulacijo.

Mikrokrmilnik NXP (Philips) LPC2138
LPC2138 je mikrokrmilnik, ki temelji na 32-bitnem 
ARM7TDMI-S centralno procesnem jedru. Ima še 512 
kB hitrega Flash pomnilnika, 32 kB SRAM-a, tri 32-bitne 
 mer-je, 8-kanalni 10-bitni AD pretvornik, 10 bitni DAC 

pretvornik, PWM kanale in 47 hitrih GPIO pinov z 9 pini, ki 
so občutljivi na pozi  vne / nega  vne fronte ter napetostne 
nivoje. V naši aplikaciji uporabljava dva vhodno -izhodna 
pina, ki služita za sinhronizacijo ob pričetku sprejanja in 
prehodi v novo vrs  co in enega izmed pulzno-širinsko 
modulacijskih kanalov mikrokrmilnika.
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PREDSTAVITEV PODJETJA DOMEL

OPIS DELOVANJA APLIKACIJE
Cilj aplikacije je na majico naspreja   portret obiskovalca. 
Program najprej počaka, da mu prek serijske povezave 
pošljemo matriko obiskovalčeve fotografi je v š  rih 
sivinskih vrednos  h in sicer bela, svetlo siva, temno siva 
in črna. Ko se fotografi ja naloži na krmilnik, le ta preko 
enega izmed vhodno / izhodnih pinov robotu sporoči, da 
je fotografi ja pripravljena in čaka na njegov signal, ko se 
bo začel premika   vzdolž prve vrs  ce.

Program

Programiranje se prične takoj po fotografi ranju obiskovalca. 
Najprej fotografi jo obreževa na ustrezno velikost in jo 
pretvoriva v sivinsko fotografi jo. Nato se programska koda 
sprehodi čez piksle in povpreči sivinske vrednos   na določeni 
površini fotografi je. To površino nato zapolni kvadratek 
s povprečno sivinsko vrednostjo. Rezultat je fotografi ja, 

sestavljena iz majhnih kvadratkov. Med procesom nalaganja 
na mikrokrmilnik, se program odloči, ali bo posameznemu 
kvadratku pripisal eno izmed š  rih vrednos   0, 1, 2 ali 
3, glede na sivinsko vrednostjo kvadratka, ki se nahaja 
med 0-255. Po preje   fotografi ji se aplikacija nadaljuje 
na mikrokrmilniku in robotu. Na mikrokrmilniku se slika 
shrani v polje 8-bitnih števil velikos   produkta vrs  c in 
stolpcev prej pridobljene fotografi je. Krmilnik poda robotu 
signal, da je fotografi jo prejel, robot pa odgovori ko se 
začne premikat in tako nadaljuje dokler ni slika končana.

ZAHVALA
Zahvaljujeva se podjetju CN EUPORT d.o.o. (airbrush.
si), ki nama je na posojo dalo airbrush pištolo, g. Mateju 
Žlebirju in vsem študentom in članom laboratorija za 
robo  ko, ki so nama pomagali pri aplikaciji. 

ROBOTIZACIJA PROIZVODNIH PROCESOV 
V PODJETJU DOMEL d.o.o.

Poslovna enota PC OZI se v okviru podjetja DOMEL d.o.o. 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. Pri tem se v vedno večji meri uporabljajo robo   Stäubli, v nekaj le  h smo jih na različnih 
delovnih področjih vgradili 26:

• 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

Seveda so Stäubli robo   primerni za uporabo tudi v številnih drugih proizvodnih procesih: lakiranje, živilska industrija, pakiranje, 
razreza z laserjem ali vodnim curkom, obdelava z robotom. Prednos   
STÄUBLI robotov so predvsem v tem, da dosegajo 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. Stäubli SIUTE 
2013, kot osnovno programsko orodje, 
je namenjeno za programiranje različnih 
robotskih aplikacij z možnostjo izdelava 
3D simulacije delovanja robota v okviru 
proizvodne celice. Veliko podporo 
uporabnikom nudijo VAL produk  , 
namenjeni za posamezne proizvodne 
procese, ki so zelo enostavni za uporabo.Vstavljanje in lepljenje magnetov na napravi STIHL
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VIRTUALNI RALLY
Aplikatorja: Valen  n Novak, Aljaž Krulec

100 letni šport, ki še vedno navdušuje ljudi po svetu, bo zdaj prišel v avlo Fakultete za elektrotehniko!
Obiskovalci se boste lahko pomerili z najboljšimi vozniki na svetu, kjer boste doživeli kar najbolj resničen občutek 
vožnje rally avtomobila

RALLY SIMULATOR
Izvedba aplikacije je bila kar zahtevna, saj sva morala 
uporabi   širok nabor znanja. Načrta   in izdela   je bilo 
potrebno okvir, na katerega se bo usedel uporabnik. Izbra   
je bilo potrebno tudi ustrezne krmilnike in motorje, ki 
bodo po moči zadoščali za premikanje simulatorja. Vse 
skupaj je bilo potrebno poveza   v neko celoto, ki deluje 
ena z drugo.

Simbolična slika aplikacije.

HARDWARE OPREMA
Za dobro delovanje simulatorja sva morala dobro izračuna   
vse sile in navore, ki so potrebni za premikanje simulatorja. 
Krtačni, enosmerni motorji potrebujejo napetost 12V in 
ob največji obremenitvi zahtevajo tok 40A. K večjemu 
navoru pripomore še prestavno razmerje 1:60. Temu 
primerno sva morala izbra   tudi napajalnike, ki so zmožni 
dosega   takšne tokove. Krmilnik je zaradi visokih tokov 
potrebno primerno hladi  , zato sva izdelala ohišje, ki 
skrbi za primeren konstanten zračni tok.
Okvir sva izrisala v programskem okolju SolidWorks in 
potem naredila tehnično dokumentacijo za njegovo 
izdelavo. Najin cilj je bil naredi   aplikacijo čim cenejšo, 
zato sva za material za konstrukcijo izbrala železo.

Simbolična slika aplikacije.

OPIS DELOVANJA APLIKACIJE
Dva močna motorja sta preko  ročic pritrjena pri ramenih 
voznika. Tako po  skata konstrukcijo nad njima v primerne 
strani glede na podatke, ki jih dobiva iz video igrice. Pri 
pospešku je uporabnik nagnjen nazaj in s tem dobi občutek 
pospeševanja. Obratno velja za zaviranje. Simulator je 
tudi sprogramiran, da simulira udarce v avto. Občutek 
premikanja in sorazmerno premikanje slike v 3D očalih 
nam da zelo realis  čen občutek vožnje z rally avtomobilom. 

NAMEN APLIKACIJE
Na aplikaciji bodo udeleženci imeli zelo kratek uvod 
kako stvari delujejo. Pogledali si bomo kaj je potrebno 
za izdelavo takšnega simulatorja in potem nadaljevali 
z zabavnim delom – igranjem igric! Vsak udeleženec 
se bo lahko pomeril z drugim udeležencim in poskušal 
odpelja   najhitrejšo etapo. Zmagovalec dneva dobi 
majhno prak  čno nagrado! 
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PREDSTAVITEV PODJETIJ PLAYGAME / OSA-TEH

ZAHVALA
Zahvaljujeva se izr. prof. dr. Gregorju Geršaku, ki nama je posodil 3D virtualna očala Oculus Ri   s katerimi je aplikacija 
dosegla svoj namen.
Zahvalila bi se podjetju OSA-TEH, še posebej Bogdanu Mohoriču, ki nama je v celo   izdelal ogrodje simulatora in nama 
pomagal tako pri dizajnu, kot tudi pri drugih tehničnih stvareh. Zahvalila bi se tudi podjetju Rally-shop in podjetju 
Playgame, ki sta nama podarila rally sedež in rally volan.

Ne gre pa brez zahvale Laboratoriju za robo  ko, ki nama je pomagal uresniči   ta projekt.
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VODENJE ROBOTA NA DALJAVO
Aplikatorja: Timotej Gašpar, Žiga Rumpret

Cilj aplikacije je demonstracija vodenja mobilnega robota na daljavo in ponazoritev težav s katerimi 
se pri takem načinu vodenja soočamo. Obiskovalci se bodo lahko preizkusili v vodenju robota skozi 
labirint in interakciji z okolico s tem, da vidijo le sliko iz kamere, ki je pritrjena na robotu.

OPIS OPREME
Aplikacija sestoji iz več elementov povezanih med seboj.  
Robot, ki ga bodo udeleženci vodili skozi labirint je mobilni 
robot Kuka Youbot. Robota sestavljata mobilna pla  orma 
ter robotska roka s pe  mi prostostnimi stopnjami. Mobilna 
pla  orma se premika s pomočjo vsesmernih koles (“Omni 
Wheels”). To pomeni, da se lahko pla  orma giblje v tri 
smeri, po X smeri (naprej, nazaj), Y smeri (levo, desno), 
ter okoli osi Z (rotacija v smeri in nasprotni smeri urinega 
kazalca).

Mobilna pla  orma KUKA YouBot in hap  čna robota Omega.

Za vodenje robota se uporabljata hap  čna robota Omega 
proizvajalca Force Dimension. Hap  čni robot Omega 
ima 3 ak  vne prostostne stopnje, 3 pasivne ter dodatno 
ak  vno ročico za prijem.
Hap  ka ponazarja interakcijo med robotom ter nekim 
navideznim okoljem preko tak  lne informacije. Robotski 
mehanizem Omega je zasnovan tako, da so sile trenja 
v sklepih in sila gravitacije zaradi mase segmentov, ki 
delujejo na samega robota, zanemarljivo majhne in tudi 
ak  vno kompenzirane. Na ta način ne ču  mo nobenega 
upora, ko je robot nastavljen na pasivno delovanje. V 
našem primeru pa je nastavljen na ak  ven način, to 
pomeni, da robot deluje na uporabnikovo roko s silo, ki 
je proporcionalna odmiku iz referenčne lege.

OPIS DELOVANJA APLIKACIJE
Na aplikaciji se bodo udeleženci pomerili v spretnos   
vodenja mobilnega robota skozi enostaven labirint. 
Dodatno bodo na mestu označenem kot mesto pobiranja, 
pobrali predmet ter ga na mestu označenem kot mesto 
odlaganja, odložili. Na voljo bodo imeli le sliko iz kamere, 
ki je nameščena na robotu. Aplikacija ponazarja težave 
s katerimi se uporabnik sooča pri teleoperaciji robotov. 
Treba je ime   v mislih, da so ukazi, ki se pošiljajo na 
robota ter slika, zakasnjeni. To predstavlja dodaten izziv, 
saj je lahko reakcija včasih prepozna.

Mobilnega robota se vodi s pomočjo hap  čnih robotov 
Omega in sicer tako, da desna Omega služi premikanju 
same pla  orme, leva pa za premikanje roke. Vodenje je 
hitrostno, kar pomeni, da se vektor odmika od referenčne 
lege na omegi preslikajo na vektor hitros   platorme 
ali roke. Pri tem smo zaradi varnos   samega robota in 
preprečitve trka robotske roke z bližnjo okolico omejili 
delovni prostor.

Za prenos slike uporabljamo USB kamero, ki je pritrjena 
na vznožju robotske roke, kar omogoča pogled iz različnih 
kotov. Zajeta slika se prenaša preko wi-fi  signala po omrežju 
do krmilnega računalnika.

ZAHVALA
Aplikatorja se zahvaljujeta osebju Laboratorija za robo  ko 
za vso nudeno pomoč pri izdelavi aplikacije in podjetju 
Iskra PIO d.o.o. za pomoč pri izdelavi elementov labirinta.
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KRIŽCI IN KROGCI

KRIŽCI IN KROŽCI TER ŠTIRI 
V VRSTO

Aplikatorja: Denis Leskovar, Jan Kramžar

Igralca bosta igrala namizni igri križci in krožci ter š  ri v vrsto. Robot bo skrbel za premike in postavljenje igralnih 
ploščkov po prostoru, programirljiv logični krmilnik pa bo skrbel za logiko in  potek igre. Igralci bodo postavljali igralne 
ploščke na operaterskem panelu GOT, ki bo skrbel za interakcijo med robotsko celico in igralcem. 

OPIS OPREME
Robot  in IQ pla  orma
Robot RV-4FLM-Q je šest osna robotska roka z nosilnostjo 4 
kg in maksimalnim dosegom 648 mm. Čas enega cikla je 0,36 
kar pomeni, da v omenjenem času opravi povratno gibanje 
v ver  kalni razdalji 25 mm in vodoravni oddaljenos   300 
mm z maso 1 kg na vrhu robota. Maksimalna kompozitna 
hitrost je 9000 mm/s. 

IQ pla  orma.

Za krmiljenje robota 
skrbi zmogljiv krmilnik 
CR-750Q. Oznaka Q 
pomeni, da krmilnik 
temelji na Mistubishije-
vi skupni IQ pla  ormi. 
Sistem omogoča upo-
rabo več procesnih 
enot (mul  ple CPU) na 

Robot.

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. 

Operatorski panel GOT1000
Naprava je namenjena operaterjem v proizvodnji za 
upravljanje z 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 
Slika: GOT1000

GOT1000.

OPIS DELOVANJA APLIKACIJE
Programiranje robota je potekalo v Mitsubishijevem 
programskem okolju RTToolBox2. Okolje omogoča 
3D simulacijo, kar je izredno koristno pri začetnem 
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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). 
Vse pozicije igralnih površin so že 
vnaprej določene in se spreminjajo 
glede na podatke, ki jih hrani operaterski 
panel GOT. Pravila igre so enaka kot 
so v namiznih različicah iger.

Uporabnik na operaterskem panelu 
izbere želeno pozicijo odlaganja ki 
se nato zapiše v skupne registre, do 
katerih imajo dostop vse naprave na 
iQ pla  ormi, robot pa nato ta podatek 

uporabi kot informacijo kateremu 
igralcu ter na katero točko naj robot 
odnese igralni plošček. Robot sam 
preko logičnega krmilnika ugotovi 
zmagovalca vsake igre.

Simulacija.

 
 

 

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 

 

www.mitsubishi-automation-si.com 

http://glob www.creating-productivity.com

al.mitsubishielectric.com
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PRIPRAVE EKIPE AVALANCHE
Ekipa Avalanche, skupina š  rinajs  h slovenskih študentov, se že od lanskega poletja pripravlja na pres  žno tekmovanje 
Cybathlon, na katerem se bodo predstavili s svojim invalidskim vozičkom na prvem profesionalnem tekmovanju, 
namenjem športnikom invalidom, ki si bodo pri premagovanju ovir pomagali z robotskimi pripomočki. Študentje so 
se zbrali pod vodstvom mentorja prof. Matjaža Mihelja, člana laboratorija za robo  ko Fakultete za elektrotehniko. 
Skupini elektrotehnikov so se kmalu pridružili še študentje drugih fakultet in tako je nastala interdisciplinarna 
skupina mladih zagnanih posameznikov,  ki ne štejejo več ur, ki jih preživijo v Laboratoriju za robo  ko Fakultete za 
elektrotehniko, a jih to ne mo  . Zanimanje in veselje do projekta ter vedno novi izzivi, ki jih srečujejo na po   do cilja, 
poskrbijo, da čas hitro mine. 

Pripravili so že prvi model vozička v 
razmerju ena pro   dve, s katerim bodo 
preverili kako se naprava odzove pri 
vožnji čez različne ovire, ki jih bodo 
srečali na tekmovanju. Voznik slovenske 
ekipe na tekmovanju bo Robi Bojanec, 
ki je po prometni nesreči pri dvanajs  h 
le  h postal paraplegik. Robi, študent 
Fakultete za elektrotehniko, je nad 
sodelovanjem z ekipo navdušen od 
prve predstavitve ideje dalje. 

Voziček, ki ga bodo študentje predstavili 
leta 2016 v Zurichu, se bo napajal 
baterijsko, opremljen bo s številnimi 

senzorji za merjenje nagiba vozička 
in stola in prav tako s senzorji za 
zaznavanje bližine stopnic in drugih 
objektov. Ekipa se je odločila za tako 
imenovane in-wheel ali motorje, 
vgrajene v kolesa, saj bodo s tem 
prihranili veliko prostora. Na koncu 
bo vse avtomatsko krmiiljeno, s tem 
pa bo omogočena varnejša vožnja po 
zahtevnih terenih.

Čeprav je voziček, ki ga trenutno 
raz vijajo, namenjem predvsem tek-
mo vanju, bi lahko z nekaj manjšimi 
predelavami, kot so baterije z večjo 

kapaciteto, ki bi vozičku omogočale 
daljšo avtonomijo, voziček bil prime-
ren tudi za vsakdanjo rabo. 

Prav to je  sto kar mo  vira slovensko 
ekipo, saj pravijo, da stremijo k čim 
več jim izboljšavam že obstoječih reši tev. 
Na mednarodem tekmovanju nagrada 
ni omenjena,  tako da, po besedah 
štu dentov, gre tukaj bolj za osebne 
izzive, reference, delovne izkušnje, 
razpoznavnost, in željo uporabe znanja 
k prispevanju za boljši jutri.
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Tekmovanje Cybathlon, zelo pres  ž no 
tekmovanje, primerljivo z zna nim 
tekmovanjem Nasa Green Flight 
Chal lenge, se bo dogajalo v Zurichu 
leta 2016 pod organizacijsko tak  rko 
švicarskega kompetenčnega 
centra za raziskave in razvoj 
robo  ke.

Na Cybathlonu se bodo para- 
atle   po merili v različnih 
disciplinah glede na robotske 
pripomočke, s katerimi si 
bodo pomagali; potekalo 
bo tekmova nje z  bioničnimi 
protezami za roke, tek z nož-
ni mi bioničnimi protezami; 
posebno tekmovanje za  ste, 
ki si pomagajo z možganski-
mi vmesniki za krmiljenje 
ra čunalnika… in čeprav jih v 
Švici čaka močna konkurenca 
več kot sto  h mednarodnih ekip, 
je dr. Matjaž Mihelj prepričan v uspeh 
svoje ekipe, saj meni da se slovenski 
projek   lahko kosajo z evropsko znanostjo. 

Časa ima ekipa še dovolj in poleg študentov s Strojne 
fakultete in Fakultete za elektrotehniko sta v ekipi tudi 
oblikovalec z likovne akademije, odgovoren za končno 

podobo vozička, in ekonomistka, ki 
pomaga pri zbiranju sponzorskega 
denarja in trženjskih ak  vnos  h. 

Študentje so tre nutno v projekt 
vlo žili že nekaj  soč evrov, a bi bil 
strošek precej višji, če ne bi uporabili 
opreme in komponent, ki so jim na 
voljo v Laboratoriju za robo  ko. 

Ker več sredstev pomeni, da 
bodo zastavljen projekt iz-

peljali kot so si zamislili, 
so za zbiranje zagonskih 

sredstev vzpostavili s  k 
z več potencialni mi 
sponz orji in med njimi 
našli nekaj takih, ki v 
ekipo verjamejo in so 
jo pripravljeni podpre   
na njeni po   do Švice, 
podprl pa jih je tudi 
Javni sklad Republike 
Slovenije za razvoj 
kadrov in š  pendije 
preko projekta Po kre-

a  vni po   do znanja. 
Navkljub močni konkurenci 

in fi nančnem zalogaju, ki ga projekt predstavlja, sodeč 
po trudu in predanos   mlade ekipe, se resnično zdi, da 
jih na po   do uspeha ne bo lahko ustavi  . 

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

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

www.metronik .s i
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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 svojo 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 
zadovoljstvo 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.

Vodovodna cesta 100, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: 01 568 01 25
E-mail: info@ic-elect.si
Spletna stran: www.ic-elect.si
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Smo trgovsko – storitveno podjetje,
Ki se s svojo inova  vnostjo in vztrajnostjo zanesljivo razvija že od leta 1993. Uspešna rast podjetja in poslovanja je sad zaupanja naših 
poslovnih partnerjev v kvalitetno in zanesljivo opravljanje našega dela ter profesionalnega poslovnega odnosa, ki ga odlikuje predvsem 
odkritost, spremenljivost in pripravljenost na pogovor oz. dialog.

Dolgoletne izkušnje, poznavanje kovinsko predelovalne industrije ter pozi  vno poslovno razmišlanje so pripomogle, da danes zastopamo 
na našem tržišču vodilne proizvajalce standardnih elementov in pripomočkov s področja vpenjalne tehnike, avtoma  zacije in orodjarstva. 
Časovna dinamika in visoke zahteve tržišča po kvalitetnih izdelkih so vplivale, da smo ponudbo v teh le  h sistema  čno širili ter tako 
zagotovili kvalitetnejšo in širšo ponudbo mehanskih, pnevmatskih in hidravličnih vpenjal, standardnih elementov za strojegradnjo in 
orodjarstvo ter ročnega orodja.

Pozi  vni poslovni rezulta  , pravilen odnos do dela in naših poslovnih partnerjev nam zagotavljajo že večletno uspešno poslovno sodelovanje 
z našimi največjimi podjetji s področja avtomobilske industrije, orodjarstva, strojegradnje, elektroindustrije in gradbeništva.

Prepričani smo, da lahko s pridobljenimi izkušnjami in znanjem, kvalitetno in hitro zadovoljimo, ter ponudimo 
celovite rešitve tudi najzahtevnejšim poslovnim partnerjem s področja vpenjanja obdelovancev ter razvoja in 
izdelave orodij.

Komponente za natančno, učinkovito in prilagodljivo AVTOMATIZACIJO. AA COMPANY

Halder d.o.o.
Bohova 73, SI-2311 Hoče,
E-mail: info@halder.si
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PREDSTAVITEV EKIPE DIR 2015
DIR2015 ZA VAS PRIPRAVLJAJO:

MARKO SITAR 
Zadolžitev: Zadolžitev: Vodenje, 
Oblikovanje, Aplikatorstvo, Logis  ka 
Letnik: 5.

TIMOTEJ GAŠPAR 
Zadolžitev: Aplikatorstvo, Oblikovanje
Letnik: 5.

ALJAŽ KRULEC 
Zadolžitev: Aplikatorstvo, Vodenje
Letnik: 4.

BETI FAJDIGA  
Zadolžitev: Aplikatorstvo, Oblikovanje 
Letnik: 5.

DENIS LESKOVAR 
Zadolžitev: Aplikatorstvo
Letnik: 4.

PETRA PAHOR 
Zadolžitev: Aplikatorstvo, Facebook
Letnik: 5.

ROK GOLJAT  
Zadolžitev: Aplikatorstvo
Letnik: 5.

GAŠPER SIMONIČ  
Zadolžitev: RobotChallenge
Letnik: 4.

MATEVŽ LUIN  
Zadolžitev: Aplikatorstvo
Letnik: 5.

VALENTIN NOVAK  
Zadolžitev: Reklama, Mediji, 
Aplikatorstvo
Letnik: 5.

ALINA PŠENIČNY 
Zadolžitev: Reklama, Mediji
Letnik: 3.

ANDREJ PANGERČIČ 
Zadolžitev: Aplikatorstvo
Letnik: 4.

BENJAMIN KOMEL
Zadolžitev: Splet, Aplikatorstvo
Letnik: 4.

BLAŽ PERME  
Zadolžitev: Aplikatorstvo
Letnik: 3.

JANJA SITAR  
Zadolžitev: Reklama, Mediji
Letnik: 3.

JOŽICA PIŠKUR  
Zadolžitev: Aplikatorstvo
Letnik: 3.

MARTIN JUG 
Zadolžitev: Aplikatorstvo
Letnik: 4.

MIHA KOLAR  
Zadolžitev: Robotchallenge
Letnik: 4.

MIHA ŠUŠTERIČ 
Zadolžitev: Aplikatorstvo
Letnik: 5.

TADEJ PRINČIČ 
Zadolžitev: Logis  ka
Letnik: 4.

ŽIGA NAGLIČ 
Zadolžitev: Aplikatorstvo
Letnik: 3.
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INDUSTRIJSKI   PARTNERJI

GENERALNA  POKROVITELJA

ZLATI  POKROVITELJI

SREBRNI   POKROVITELJI

BRONASTI   POKROVITELJI
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edina prava revija za mlade   www.student.si
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Dnevi industrijske robo  ke 2015

Ekipa študentov robo  ke s Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani tudi letos organizira tradicionalni 
dogodek »Dnevi industrijske robo  ke 2015«, ki se bo odvijal med 30. marcem in 3. aprilom 2015. 
Dogodek je namenjen predvsem študentom iz celotne Slovenije. Seveda pa je v popoldanskem času 
odprt tudi za ostale mlajše in starejše nadobudneže. Primarni namen dogodka je približa   industrijo 
študentom že v času študija in prikaza   uporabnost znanja, ki ga bodo v času šolanja lahko pridobili 
na fakulte  . 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 se bodo lahko študentje pomerili v načrtovanju robotskih celic na tekmovanju RobotChallenge, 
ki se začne že dva tedna pred dogodkom z uvodnimi predavanji, kjer se udeleženci tekmovanja 
seznanijo z delovanjem programa RobotStudio, ki ga prispeva 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. 
Žirija bo na koncu ocenila in izbrala tri najboljše izvedbe naloge, ki bodo nagrajene z izdelki podjetja 
Conrad d.o.o. Podelitev nagrad se bo odvila prvi dan samega dogodka DIR 2015.  Poleg tekmovanja 
RobotChallenge pa bodo na prvi dan dogodka predavanja š  rih podje  j, v prihodnjih dneh pa delavnice 
na aplikacijah in zadnji dan dogodka še ekskurzija za študente.

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. Največji zahvali 
gresta večletnemu generalnemu sponzorju podjetju Yaskawa Slovenija d.o.o. ter drugemu generalnemu 
sponzorju podjetju Plas  ka Skaza d.o.o. Zahvala gre seveda tudi Fakulte   za elektrotehniko, Laboratoriju 
za robo  ko ter Laboratoriju za metrologijo in kakovost. Robotske celice so letos prispevala podjetja: 
Yaskawa, ABB, Roboteh, Fanuc, Domel in Inea Rbt. Poleg podpore le teh podje  j pa so nas podprli še 
IC Elektronika, Elmont Bled, Halder, Iskra Pio, Playgame, OSATEH, Galerija Grad in drugi.

Letošnji medijski pokrovitelji dogodka DIR2015 so: Avtoma  ka, ki skrbi za zbornik dogodka in druge 
revije kot so Ven  l, Svet mehatronike, Svet elektronike, Joker, IRT3000, Računalniške novice, Študent, 
Mobinet in drugi.

Za uspešno izvedbo dogodka, pa so zaslužni predvsem predani člani ekipe, ki si želijo doseganja vedno 
višjih ciljev pri izvedbi aplikacij in izboljšanju dogodka. V zadovoljstvo mi je bilo sodelova   s tako 
zagnano ekipo, s katero smo uspešno izvedli kar nekaj zelo zanimivih aplikacij. Vsem se zahvaljujem 
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 DIR2015. Vsem 
obiskovalcem dogodka DIR2015 pa želim veliko zabave pri pridobivanju novega znanja in izkušenj.

Vodja projekta
Marko Sitar
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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
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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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STROKOVNI DOGODKI

Sejem IFAM-Intronika 2015 in Sejem IFAM-Intronika 2015 in 
sododelovanje gospodarstva in sododelovanje gospodarstva in 

znanos  znanos  

V času od 28 do 30 januarja 2015 je v Celju pod vodstvom ICM potekal specializirani 
sejem IFAM-Intronika 2015, ki pokriva številna tehnična in tehnološka področja kot 
so: avtoma  ka, robo  ka, mehatronika, profesionalna elektronika, merilna tehnika in 
drugo. Letos se je ponovno predstavilo precejšnje število različnih razstavljalcev, ki 
pokrivajo navedena tehnična področja. 

V okviru celovite sejemske predstavitve se je na velikem platnu predstavil odbor za 
znanost in tehnologijo pri OZS s partnerji: FERI-Univerza v Mariboru, Ins  tut Jožef Stefan, 
Kemijski inš  tut v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani, Univerza 
v Mariboru, Univerza v Novi Gorici, Center odličnos   Namaste, Center odličnos   za 
nanoznanos   in nanotehnologijo - Nanocenter in drugi. Sejem IFAM-Intronika je bil 
vse tri dni odlično obiskan, kar brez dvoma potrjuje, da je v Sloveniji veliko ljudi, ki 
se ukvarjajo z omenjenimi tehničnimi področji, ki so močno povezana z industrijo in 
gospodarstvom. Letošnji sejem je obiskalo veliko mladih, predvsem dijakov srednjih 
strokovnih in višjih strokovnih šol, ter študen   različnih fakultet in univerz.

Povezujemo gospodarstvo in znanost tudi na sejmu IFAM-Intronika 2015.

Informacije: Janez Škrlec, 
Predsednik odbora za znanost in tehnologijo pri OZS in 
Član Sveta za znanost in tehnologijo RS
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Industrijski računalnik serije C6915 sedaj tudi z 2 ali 
4-jedrnim Intel® Atom™ procesorjem

Informacije: Bogdan Rojc, BECKHOFF AVTOMATIZACIJA d.o.o.

Podjetje Beckhoff  ponuja kompaktne računalnike serije C6915, ki jih poleg majhnih dimenzij odlikuje tudi to, da so 
v osnovni izvedbi brez gibajočih delov, saj se hladijo brez ven  latorja in imajo CF ali CFast kar  co. Z novimi Intel® 
Atom™ procesorji pa se kompaktnim računalnikom še poveča zmogljivost.

Serijo C6915 odlikujejo majhne dimenzije, saj so mere ohišja (brez 
montažne plošče) le 48 x 164 x 119 mm. V kompaktnem ohišju je vgrajena 
3½-palčna ma  čna plošča z Intel® Atom™ procesorjem. Vsi PC priključki so 
na sprednji stani ohišja. Računalniki serije C6915 se hladijo brez ven  latorja, 
delovna temperatura je od 0 do 55 °C. Poleg starejše verzije C6915-0000 
s procesorjem Intel® Atom™ Z510 (1,1 GHz) ali Intel® Atom™ Z530 (1,6 
GHz) je zdaj mogoče naroči   tudi novi model C6915-0010, pri katerem 
je mogoče izbira   med naslednjimi Intel® Atom™ procesorji: enojedrnim 
E3815 (1,46 GHz), dvojedrnim E3827 (1,75 GHz) ali š  rijedrnim E3845 
(1,91 GHz). Prav tako se je povečala količina delovnega  pomnilnika (RAM) 
z 1 GB DDR2 na 2 GB DDR3L (opcijsko do 8 GB DDR3L).
Industrijski računalnik C6915-0010 tako predstavlja zelo dobro kombinacijo 
robustnos  , zanesljivos  , zmogljivos   in cene. S programom TwinCAT 
lahko postane ta računalnik tudi zmogljiv PC krmilnik, še posebej v 
kombinaciji s hitrim vodilom EtherCAT.

Serija C6915 predstavlja zanimiv industrijski računalnik 
za vgradnjo v kontrolno omaro. Odlikujejo ga majhne 
dimenzije, saj je širok le 48 mm, hkra   pa že zelo 
zmogljiv, saj ima najmočnejša različica š  rijedrni 
procesor Intel® Atom™ E3845 1,91 GHz in 8 GB RAMa.

Poleg serije C6915 podjetje Beckhoff  ponuja 
tudi večje računalnike iz skupine C69xx, ki 
imajo med drugim tudi močnejše procesorje 
in dodatne reže za kar  ce. 

Predviden pričetek proizvodnje C6915-0010 
je v marcu 2015.

Več informacij o računalnikih serije C6915 
in drugih proizvodih za avtoma  zacijo 
najdete na www.beckhoff .si ali pri podjetju 
Beckhoff  Avtoma  zacija d.o.o..

Tehnični podatki C6915-0010

Procesor Intel® Atom™ E3815; 1,46 GHz; 1 jedro ali
Intel® Atom™ E3827; 1,75 GHz; 2 jedri ali
Intel® Atom™ E3845; 1,91 GHz; 4 jedra

Delovni pomnilnik (RAM) 2 GB DDR3 RAM (tovarniško razširljiv do 8 GB) 

Shranjevanje podatkov 2 GB CFast kar  ca (opcijsko do 32 GB)
Opcijsko tudi 2,5-palčni HDD ali SSD namesto CFast kar  ce

Priključki in vmesniki 1 x DVI-I priključek (grafi ka integrirana v Intel® procesorju)
2 x 100/1000BASE-T mrežni vmesnik
4 x USB 2.0
SATA RAID 1 krmilnik, Intel® Rapid Storage Technology

Dodatni priključki (kot opcija) RS232 ali RS422 ali RS485 ali dodatna reža za CFast kar  co
VGA adapter

Hlajenje Pasivno, brez ven  latorja 

Temperaturno območje Od 0 do 55 °C

Zaščita IP 20

Dimenzije (Š x V x G) 48 x 164 x 119 mm (brez montažne plošče)

Teža 1,25 kg (osnovna konfi guracija)

Napajanje 24 V DC (na voljo tudi UPS kot opcija)
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,

Žepna spojka
Informacije: EZŽ d.o.o.

Ima mehanski način tesnenja z IP68 uvodnicami, ki 
skrajša čas montaže, omogoča enostavno ponovno 
zapiranje in odpiranje, ter hkra   brezhibno tesni. 
Spojka MSC ima posebne spone za pritrditev kevlarja 
in razbremenilnih elementov in 4 okrogle vhode za 
kable premera od 8 do 16mm.

V kompletu je ohišje s veznim obročem in tesnilom, 
4 kasete, ščitniki zvara, držalo za stensko montažo 

in montažni obroč za drog, brusni papir, sušilo, označevalne nalepke, vezice, 
tesnilni trak, izolacijski trak, merilni papir, 2 ključa in navodila. 

Male op  čne spojke
Informacije: EZŽ d.o.o.

ZA 48 ZVAROV
Spojka HSC ima 3 okrogle vhode za kable 8-20 mm in en ovalni 
vhod za kable do 25 mm ali neodrezan kabel do 15 mm.

V kompletu je ohišje z obročem in tesnilom, 4 kasete, 3 skrčne 
cevi za okrogle vhode, 1 skrčna cev za ovalni vhod, klinas   
vložek za ovalni vhod, 2 držali za montažo, zaščitna folija, 
označevalne nalepke, vezice, ključ in navodila.

ZA 216 ZVAROV
Spojka 015Y1 omogoča dostopnost tudi pri velikem številu 
zvarov! Sprejme 9 kaset ali 216 zvarov. Ima 4 vhode za kable 
premera 8-21mm, 1 vhod za kable 8-15mm in 1 ovalni vhod.
V kompletu je ohišje s pokrovom in veznim obročem, 
tesnilna guma, ozemljitvena sponka, zračni ven  l, montažni 
okvir, 2 veliki kase  , pokrov za kasete, 4 toplo-skrčne cevi 
za kable od 8 do 21mm, 1 toplo-skrčna cev za ovalni vhod, 
zaščitne cevke za vlakna, klinas   vložek za ovalni vhod, 
vezice, zaščitna folija, brusni papir, trak z ježi in obroč za 
montažo na drog.

ZA 48 ZVAROV IN RAZCEPNIK
Spojka-delilnik 015Y7 je izdelana na osnovi kabelske spojke 015Y1 le da ima 
poleg 2 kaset vgrajeno še ploščo za montažo PLC razcepnika in spojnikov. Spojka 
ima prostora za največ 48 zvarov. Delilnik pa sprejme do 48 zaključnih kablov.
V kompletu je ohišje z obročem in tesnilom, montažni okvir, 2 veliki kase   
s pokrovom, premična plošča za SC, LCD, SCD ali LCQ spojnike, sušilo, 4 
toploskčne cevi za kable od 8 do 21mm, 1 toploskrčna cev za ovalni vhod, 
zaščitne cevke za vlakna, klinas   vložek za ovalni vhod, nalepke za označevanje, 
vezice, zaščitna folija, brusni papir in trak z ježi.
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Future of manufacturing

Industry around the world plays an important role. It is considered as a driver for innova  on, growth and social stability. 
At the same  me the growth of compe   on more intense. Customers require new, high quality and well tailored 
products in ever shorter intervals. In addi  on, it is necessary to con  nuously increase produc  vity. And only those 
who can do so with less energy and fewer resources will be able to cope with rising cost pressures. A good example 
of intensive growth demand, fast and fl exible produc  on is the automo  ve industry, where in the last decade the 
number of diff erent models that manufacturers are off ering on the market increased by several  mes.

Kratek pregled prispevka

Industrija po vsem svetu igra vse pomembno vlogo. Smatra se, kot gonilo za inovacije, rast in socialno stabilnost. 
Hkra   pa je rast konkurence vse bolj intenzivna. Kupci zahtevajo nove, visoko kakovostne in tudi prilagojene  v vedno 
krajših časovnih intervalih. Poleg tega je potrebno stalno povečanje produk  vnos  . In samo  s  , ki lahko to storijo z 
manj energije in manj sredstvi se bodo lahko soočili  z naraščajočimi stroškovnimi pri  ski. Dober primer intenzivne 
ras   zahtev hitre in prilagodljive proizvodnje je avtomobilska industrija, kjer se je v zadnjem desetletju za nekajkrat 
povišalo število različnih modelov, ki jih proizvajalci ponujajo na trgu.

Prihodnost proizvodnje
Simon Čretnik

Siemens d.o.o., Letališka cesta 29, 1000 Ljubljana
simon.cretnik@siemens.com

UVOD 
Industrija po vsem svetu igra vse pomembno vlogo. Smatra 
se, kot gonilo za inovacije, rast in socialno stabilnost. 
Hkra   pa je rast konkurence vse bolj intenzivna. Kupci 
zahtevajo nove, visoko kakovostne in tudi prilagojene  v 
vedno krajših časovnih intervalih. Poleg tega je potrebno 
stalno povečanje produk  vnos  . In samo  s  , ki lahko 
to storijo z manj energije in manj sredstvi se bodo lahko 
soočili  z naraščajočimi stroškovnimi pri  ski. Dober primer 
intenzivne ras   zahtev hitre in prilagodljive proizvodnje 
je avtomobilska industrija, kjer se je v zadnjem desetletju 
za nekajkrat povišalo število različnih modelov, ki jih 
proizvajalci ponujajo na trgu.
Te izzive je mogoče premaga  . Rešitev je v združitvi 
virtualne in realne proizvodnje, v inova  vni programski 
opremi, v avtoma  zacijski in pogonski tehnologij ter 
tudi storitvah. To bo zmanjšalo čas prihoda izdelka na 
trg, naredilo proizvodnjo bolj učinkovito in fl eksibilno 
- in pomagalo industrijskim podjetjem ohrani   svojo 
konkurenčno prednost.

Poleg industrije programske opreme in rešitev za 
gospodarno ravnanje v proizvodnji, je pomemben pogoj 

za prihodnost proizvodnje tudi v industrijski integraciji. 
Združitev virtualnega in resničnega sveta omogoči doseganje 
povsem novih vrst kakovos  , učinkovitos   in fl eksibilnos  . 
Rezultat je povezovanje celotne vrednostne verige, kot je 
v Siemens-u primer paketov Industry So  ware.

Slika 1 - Virtualna tovarna.

Pod streho »Industry So  ware« se nahajajo programske 
rešitve za dizajn, načrtovanje, inženiring, izvedbo in servis.

DIZAJN
Inovacijski ciklusi izdelkov postajajo vse krajši in krajši. 
Pri tem je pomembno, da ustrezni programski pake   
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pomagajo znatno skrajša   čas razvoja in posledično tudi 
stroške. Product Lifecycle Management (PLM) Programska 
oprema Siemens omogoča ustvarjanje enotnega razvoja 
okolja. Siemens PLM So  ware por  elj ponuja širok nabor 
rešitev za celoten življenjski cikel izdelka, s čimer ustvari 
okolje za izdelavo izdelkov ob pravem času. NX (CAD-
CAE-CAM) ponuja celotno paleto CAD funkcij, sodobno 
simulacijsko okolje in celovit nabor proizvodnih aplikacij. 
Orodja za vizualizacijo, simulacijo in analizo omogočajo 
hitro digitalno izdelavo proto  pov kompleksnih izdelkov 
in jasno komunikacijo v 3D čez globalno porazdeljene 
dobavne verige.

Slika 2 - NX.

Za razvoj kompleksnih izdelkov Siemens PLM So  ware 
zagotavljanja sistemsko usmerjen razvoj izdelkov in storitev, 
ki omogočajo drama  čno izboljšanje učinkovitost razvoja. 
Simulacija LMS in testne programske opreme integriran 
v Teamcenter in NX zagotavljajo robustno rešitev na 
modulu osnovanega sistemskega inženiringa, napredno 
načrtovanje simulacij in testov, ki omogočajo zaprto zančno 
preverjanje in digitalni potrjevanje na vsakem koraku. 
Inovacije na področju znanos   o materialih ustvarjajo 
nove možnos   za uporabo kompozitov v modelih in 
tako ustvarjajo potrebo po specializiranih inženirskih 
programskih rešitvah za učinkovito oblikovanje in izdelavo 
teh materialov. Siemens PLM So  ware Fibersim por  elj 

se uporablja za načrtovanje in proizvodnjo inova  vnih, 
trajnih in lahkih kompozitnih struktur.

Slika 3 - Fibersim.

PLANIRANJE
Simulacija in op  mizacija posameznih strojev in naprav, 
dolgo pred dejansko fi zično izvedbo prihrani čas, vire in 
energijo s tem pa znatno poviša profi tabilnost tovarne. 
Ključ do uspeha je integracija Siemens PLM in tehnologije 
za avtoma  zacijo. 

Zagotavljanje zanesljivih rešitev za oblikovanje procesov 
in načrtovanja za poenostavitev kompleksnih proizvodnih 
scenarijev je mogoče doseči s Siemens PLM So  ware 
Tecnoma  x por  eljem. Vse to je mogoče v digitalnih 3D 
navodilih za proizvodno delo s povezavo načrtovanje BOM 
in planiranja BOP. Tecnoma  x simulacijska in validacijska 
orodja stroškovno učinkovito prepoznajo in popravijo 
ročne operacije in proizvodne napake.

Slika 4 - Technoma  x.

S povezavo človeške anatomije/ergonomije in 3D tehnologije 
se določi op  malno postavitev in minimizira nepotrebne 
gibe, tako se precej zmanjša število preizkusnih postavitev 
in tako tudi čas zagona. Tecnoma  x rešitve podpirajo 
lansiranje in proizvodnjo ter vključujejo PLM-MES integracijo, 
izdelave analiz kvalitete in virtualni zagon.
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Slika 5 - Technoma  x + simulacija.

Zlas   v predelovalni industriji je ena od najpomembnejših 
nalog začetna kalkulacija stroškov in jasna predstavitev 
procesov. COMOS FEED zagotavlja podlago za začetno 
grobo kalkulacijo celo v tej zgodnji fazi inženiringa. Procesi 
so lahko pregledno prikazani v blokovnih diagramih. 
Celotne procesne sekvence, smeri pretoka in razmerja 
med različnimi procesi so lahko enostavno prikazane v 
teh diagramih.

INŽENIRING
Op  mizacija poteka del! Strojna in programska oprema, 
mora komunicira   in gladko dela   skupaj. Način za 
dosego tega je Totally Integrated Automa  on Portal (TIA 
Portal) - inova  vno inženirsko ogrodje za vse naloge iz 
avtoma  zacije.

Slika 6 - COMOS + PCS7.

Integriran inženiring od načrtovanja prek avtoma  zacije 
do obratovanja zmanjšuje stroške inženiringa in skrajšuje 
zanj potreben čas, povečuje produk  vnost in kakovost 
zagotavlja stalen pretok informacij, dosledno upravljanje 
podatkov in upravljanje delovnih sredstev v celotnem 
življenjskem ciklu. Primer takšnega simbioze sta COMOS 
in SIMATIC PCS 7.  Inženirski okvir TIA Portal je ključ, 
ki odpira celoten potencial popolnoma integrirane 
avtoma  ke. Programska oprema op  mizira vse postopke 

načrtovanja in procedure obratovanj strojev in procesov. 
Intui  ven uporabniški vmesnik, preprosta uporaba funkcij 
in popolna preglednost podatkov, so uporabniku zelo 
prijazni. Obstoječe podatke in projekte se lahko integrira 
brez veliko truda kar zagotavlja varnost naložb. 

IZVEDBA
Totally Integrated Automa  on (TIA), industrijska pla  orma 
za avtoma  zacijo Siemens, je osnova da vse komponente 
za avtoma  zacijo učinkovito delajo skupaj. Poleg tega 
Integrated Drive Systems (IDS) ponujajo popolnoma 
usklajene pogonske komponente od enega vira za celoten 
življenjski cikel, neopazno integrirane v okolje avtoma  zacije. 
SIMATIC IT je prefi njen, visoko razširljiv MES sistem, ki 
je skladen s standardom ISA S95 (standard za diskretno 
proizvodnjo). Prinaša več zmogljivosti in omogoča 
op  malno uporabo z visoko kakovostjo proizvodnje ob 
nižjih stroških. SIMATIC IT omogoča takojšnje odkrivanje 
odstopanj v proizvodnem procesu, ki podjetjem omogoča 
zagotavljanje visoke kakovos   obsega proizvodnje.

Slika 7 - Sima  c IT.

Vključuje cilje kakovos   in obsega proizvodnje določenih v 
začetku zasnove izdelka in načrtovanja vsake proizvodnje faze. 
Ko so obra   v operaciji je prednostna naloga sposobnost, 
da se odzovejo na nove zahteve v realnem času. SIMATIC 
IT rešitev omogoča, da operaterjem na strojih ni več 
potrebno preverja   vseh funkcije posamično. Namesto 
tega se lahko proizvodne linije centralno nadzorujejo iz 
kontrolne sobe in tako zagotovijo nemoteno delovanje 
proizvodnje ter zaščito ljudi, opreme in okolja. 
Prepletanje PLM in MES omogoča integriran produkt in 
celovito upravljanje življenjskega cikla izdelkov ter celotne 
proizvodnje. Z bogato mero razpoložljivih informacij za 
načrtovanje in izvedbo, lahko delo poteka brez napak. 
Izmenjava teh informacij v zapr   zanki je osnova za 
potrebne količine in nenehno op  mizacijo. Skupno 
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upravljanje produk  vnos   je mogoče doseči le, če se lahko informacije o 
načrtovanju in izvedbi hitre izmenjujejo. Kontekstualni podatki na zahtevo 
lahko predstavljajo izjemno vrednost.
Strokovno vodenje obrata za racionalno poslovanje, je prva izbira, ko gre za 
izvajanje učinkovite strategije proizvodnje, imenuje se COMOS Opera  ons. 
Vsi podatki iz inženirske faze se lahko ponovno uporabijo v opera  vni fazi. 
Aplikacije vključujejo rešitve za vzdrževanje v času tekočega poslovanje in ob 
remon  h. Preko posebnih uporabniških vmesnikov, je mogoče neposredno 
poroča   o ukrepih v proizvodnji. 

SERVIS
Siemens podpira svoje stranke s proizvodi, sistemi in storitvami, povezanimi 
z aplikacijami  v celotnem življenjskem ciklu stroja ali naprave. Ker se 
kompleksnost še vedno povečuje rešitve zajete v »Plant Data Services« 
igrajo vedno bolj pomembno vlogo. Inteligentna analiza podatkov izboljšuje 
dostopnost, učinkovitost in uspešnost strojev in naprav.

Slika 8 - Servis.

Proizvajalci morajo minimizira   izpade proizvodnje, da so lahko produk  vni. Rešitve 
za upravljanje proizvodnje skozi celoten življenjski cikel s kontrolo opera  vnih 
stroškov, upravljanjem sredstev in minimiziranim časom servisov izboljšuje 
zadovoljstvo strank in imajo neposreden vpliv in ugled podjetja. 
Servisne in vzdrževalne ekipe ponujajo storitve, ki so popolnoma usklajene na 
posebne zahteve kupcev: od predhodnih prodajnih ak  vnos  , vključno s skupno 
oceno potreb in zahtev, specifi kacij projek  ranja, analizo fi nančnih učinkov, 
pozicioniranjem projektov vključno s smernicami dizajna. Posvetovanje, tehnično 
usposabljanje in poprodajne storitve pomagajo uresniči   rešitve, prilagojene 
edinstvenim poslovnim okoljem, da bi se povečala učinkovitost proizvodnje.

LITERATURA
[1] www.siemens.com
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SPOROČILA NAŠIH PARTNERJEV

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

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

www.metronik .s i
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SPOROČILA NAŠIH PARTNERJEV

avtomatizacija v industriji,
programiranje, elektronika
in storitve d.o.o.

Naše specializirano področje dela:

• Izdelava, obnova in predelava strojev

Demontaža, selitev in montaža industrijskih linij

Projektiranje, predelava in izdelava kontrolnih

robotov, skladiščnih regalov, strojev

svetovanje, programiranje ter avtomatizacija

procesov

•

•

avtomatik,

•

•

•

REFERENCE:

selitev linije, Plama Ilirska Bistrica

selitev linije, Livar Ivančna Gorica

avtomatizacija proizvodne linije peletov iz kurjega gnoja,

Unichem Ponikva

predelava posluževalnega ter obračalnega stroja, hpulcas GmbH

predelava, avtomatizacija ter programiranje varilnega stroja IDEAL, hpulcas GmbH

predelava, avtomatizacija ter programiranje linearnega robota, hpulcas GmbH

•

•

•

•

•

•

•

AIPE d.o.o. • Škofja vas 40c • 3211 Škofja vas • www.aipe.si

Linearni robot z magnetnimi prijemali v proizvodnji hpulcas GmbH

v procesu predelave čistih kovin (plošča iz 99,98% niklja).

Kontakt:
00 386 41 210 286

info@aipe.si

YASKAWA Slovenija d.o.o. 
T: + 386 (0)1 83 72 410  
www.yaskawa.eu.com
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MOTORSKI POGONI

Frekvenčni regulatorji 
UNIDRIVE M100 - M400

Visokozmogljivi regulatorji za moči od 0,25 kW do 110 kW

Informacije: PS, d.o.o., Logatec - ps-log@ps-log.si

Podjetje Emerson Industrial Automa  on, ki vključuje tudi družbo Control 
Techniques, je na tržišče lansiralo novo inova  vno družino frekvenčnih 
pretvornikov Unidrive M100-M400, razvito na podlagi želja in potreb 
uporabnikov. Družina frekvenčnih pretvornikov Unidrive M vključuje š  ri 
različne  pov, ki se razlikujejo po namembnos   in možnos  h uporabe. 

Unidrive M100 je cenovno ugoden odprtozančni frekvenčni regulator za pogon 
asinhronskih motorjev moči od 0,25 kW do 7,5 kW. Ima vgrajen prikazovalnik, 
fi lter in zaviralni modul.  Možnost enostavne montaže na DIN letev in enostavne 
nastavitve parametrov, osnovni parametri so navedeni na prednji strani regulatorja. 

Unidrive M200 je odprtozančni frekvenčni regulator za pogon asinhronskih 
motorjev moči od 0,25 kW do 22 kW (30 kW – HVAC). Ima vgrajen prikazovalnik, 
fi lter in zaviralni modul. Nudi možnost razširitve z dodatno vhodno/izhodno kar  co 
in dodatnimi komunikacijskimi kar  cami, ki omogočajo priključitev regulatorja 
na različne komunikacijske protokole. Unidrive M200 je ustrezna zamenjava za 
starejši  p frekvenčnih regulatorjev Commander SK

Unidrive M300 odprtozančni frekvenčni regulator za pogon asinhronskih motorjev 
moči od 0,25 kW do 22 kW (30 kW – HVAC). Od  pa M200 se razlikuje po tem, da 
ima vgrajeno varnostno funkcijo »Safe Torque Off « (2x STO terminala za SIL3/PLe 
nivo zaščite), ki omogoča, da za zagotovitev tega nivoja zaščite pred frekvenčnim 
regulatorjem ni potrebno vgradi   kontaktorja.
Unidrive M400 odprtozančni frekvenčni regulator za pogon asinhronskih motorjev 
moči od 0,25 kW do 110 kW (132 kW – HVAC ). Od  pa M300 se razlikuje po tem, 
da ima vgrajen PLC krmilnik, ki nam omogoča krmiljenje enostavnejših aplikacij. 
Programira se v CODESYS programskem okolju Machine Control Studio. Vključuje 
tudi možnost diferencialnega bipolarnega analognega vhoda, možnost priklopa 

Izvajamo:

- konstrukcije in izvedbe specialnih strojev

- predelav strojev

- regulacij vrtenja motorjev

- krmiljenje strojev

- tehni n podpor in servis

Dobavljamo:

- servo pogone

- frekven ne in vektorske regulatorje

- mehke zagone

- merilne sisteme s prikazovalniki

- pozicijske krmilnike

- planetne reduktorje in sklopke

- svetlobne zavese in varnostne module

- visokoturne motorje

Zastopamo:

- EMERSON - Contol Techniques

- Trio Motion Technology

- ELGO Electronics

- ReeR

- Motor Power Company

- Ringfeder - GERWAH

- Tecnoingranaggi Riduttori

- Fairford Electronics

- Giordano Colombo

- Motrona

e

e

o o

- B&R

č

č

Družba za projektiranje in izdelavo strojev, d.o.o.

T: F:

E: W:

Kalce 30 b, SI-1370 Logatec

01 750 85 10, 01 750 85 29

ps-log@ps-log.si, www.ps-log.si

Prihodnost je v naših rokah

-

-

-

-

-

-

-

-

CPE Intel ATOM, hitrosti do 1.6 GHz

Integriran RS232 ter Ethernet POWERLINK vmesnik

Program, vizualizacija in parametri shranjeni na

compact flash (CF) kartici

Reža za dograditev omrežnega modula

Velika izbira omrežnih modulov v master

in slave izvedbi

Velika izbira klasičnih in varnostnih V/I enot

Možnost izbire zaščitenih (coated) modulov

Enostavna izvedb redundantnega sistema

Programirljivi logični krmilnik

X20CP158X
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UNIDRIVE M100 - M400 / tBook MICSIG TABLIČNI OSCILOSKOP

različnih termistorjev, omogoča pa tudi priklop inkrementalnega dajalnika (A,B).

Ostale standardne značilnos    Unidrive M100-M400 regulatorjev:
• vgrajen potenciometer (Unidrive M101, M201)
• kopiranja parametrov s pomočjo AI-Back-up adapterja.
• stopnja zaščite IP21
• možnost montaže na montažno ploščo ali DIN letev (velikost 1 in 2)
• 10 osnovnih parametrov prikazanih na prednji strani regulatorja
• lahka dostopnost do pregledno označenih priključkov
• majhne izgube, do 98 % učinkovitost
• zunanji LED prikazovalnik (opcija)
• garancijska doba  2 le  
• stalna zaloga in servis na sedežu podjetja PS, d.o.o., Logatec
• kvalitetna tehnična podpora in možnost vgradnje
• brezplačen program M Connect za parametriranje 

Vsem strankam pri naročilu prvega frekvenčnega regulatorja Unidrive M100-M400 
brezplačno podarimo AI-Back-up adapter za kloniranje parametrov in AI-485 
adapter za RS485 komunikacijo.

Več informacij dobite na naslovu:
PS, d.o.o, Logatec, Kalce 30b, 1370 Logatec, 01/750-85-10, www.ps-log.si

Prvi tablični osciloskop na svetu 
– tBook proizvajalca Micsig!

Informacije: HAMtech, info@hamtech.eu

Družino prenosnih osciloskopov sestavlja šest modelov – z 2 ali 4 izoliranimi 
kanali , na voljo so pasovne širine 100 MHz, 150 MHz ali 200 MHz. Hitrost 
vzorčenja je odvisno od modela in znaša 1 GSa/s ali 2 GSa/s. Osciloskopi 
imajo 18 M točk spomina, z možnostjo nadgradnje na 90 M ali 360 M točk.

tBook je zasnovan na OS Android, kar uporabnikom omogoča preprosto 
rokovanje; povezljiv je preko LAN-a, WiFi-ja in USB 2.0. Ponaša se z 
10,1-palčnim zaslonom na do  k in zmogljivo baterijo, ki zdrži do 8 ur. Je 
kompakten, tanek in lahek, in zato idealen sopotnik na terenu!

Izvajamo:

- konstrukcije in izvedbe specialnih strojev

- predelav strojev

- regulacij vrtenja motorjev

- krmiljenje strojev

- tehni n podpor in servis

Dobavljamo:

- servo pogone

- frekven ne in vektorske regulatorje

- mehke zagone

- merilne sisteme s prikazovalniki

- pozicijske krmilnike

- planetne reduktorje in sklopke

- svetlobne zavese in varnostne module

- visokoturne motorje

Zastopamo:

- EMERSON - Contol Techniques

- Trio Motion Technology

- ELGO Electronics

- ReeR

- Motor Power Company

- Ringfeder - GERWAH

- Tecnoingranaggi Riduttori

- Fairford Electronics

- Giordano Colombo

- Motrona

e

e

o o

- B&R

č

č

Družba za projektiranje in izdelavo strojev, d.o.o.

T: F:

E: W:

Kalce 30 b, SI-1370 Logatec

01 750 85 10, 01 750 85 29

ps-log@ps-log.si, www.ps-log.si

Prihodnost je v naših rokah

AC odprtozančni regulator

Unidrive M100
- Za moči od 0,25kW do 7,5kW

- Potenciometer na regulatorju (opcija)

- Vgrajen RFI filter in zaviralni modul

- LED prikazovalnik

- Možnost montaže na DIN letev

- IP 21 stopnja zaščite

- Enostavna vgradnja, priključitev in zagon

- Na zalogi
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NAPAJALNI SISTEMI

Schneider Electric-ove APC Mobile Power 
Pack – zunanje baterije za pametne telefone 
in ostale naprave, ki se polnijo preko USB
Informacije: Schneider Electric, Mar  na Ćurić, Tel. : +385 1 3032 218
mar  na.curic@schneider-electric.com

Pridobite več iz vašega mobilnega telefona – dalj časa uporabljajte 
socialna omrežja, opravite več dela in dlje uživajte v igranju igric!

Ljubljana, 20. februar 2015. Schneider Electric, vodilno svetovno podjetje na 
področju upravljanja z energijo, je nedavno predstavilo niz izjemno učinkovi  h 
in visokozmogljivih zunanjih baterij APC Mobile Power Pack. Baterije APC 
Mobile Power Pack so namenjene polnjenju pametnih telefonov in  tabličnih 
računalnikov – oziroma vseh ostalih naprav, ki jih lahko polnimo preko USB 
priključka. Nove, izjemno lahke zunanje baterije omogočajo daljšo uporabo 
večjega števila aplikacij istočasno, vključno z aplikacijami, ki omogočajo 
navigacijske storitve in GPS ter tako porabljajo velike količine energije.

Hajrudin Džananović, podpredsednik zadolžen za IT poslovanje v Schnedier 
Electric, je povedal: »Vsi uporabniki pametnih telefonov in ostalih naprav v 
določenih trenutkih potrebujemo baterije z  večjo kapaciteto, ne glede na to 
ali smo doma, na potovanju ali v službi. Vemo namreč, da naprave z visoko 
ločljivostjo porabijo več energije. Ob uporabi baterije APC Mobile Power 
Pack lahko uporabljamo aplikacije, ki jih v določenem trenutku potrebujemo 
– ne glede na to ali gre za branje e-pošte, twitanje, igranje igric ali nalaganje 
fotografi j in posnetkov na svetovni splet. Zahvaljujoč baterijam APC Mobile 
Power Pack, tako uporabniku ni potrebno stalno preverja   stanja baterije.« 

Zunanje baterije APC Mobile Power Pack so dostopne v dveh velikos  h: M5 (5.000 mAh) in M10 (10.000 mAh). Čeprav 
so dimenzije manjše baterije M5 108 mm x 65 mm x 15 mm in je njena teža enaka 142 gramov, ima baterija dovolj 
energije, da dvakrat napolni povprečni pametni telefon. Model M5 ima dimenzije 147 mm x 89 mm x 14 mm in težo 
243 gramov ter lahko napolni baterijo enega tabličnega računalnika ali š  rih pametnih telefonov.

Zunanje baterije APC Mobile Power Pack so dostopne v beli in črni barvi visokega sijaja. Odlično se skladajo s sodobnimi 
elegantnimi pametnimi napravami. Opremljene so z li  j-polimer baterijami, ki lahko sprejmejo dvakrat več energije 
kot li  j-ionske baterije. Zato imajo daljšo in bolj zanesljivo življenjsko dobo. Poleg tega imajo baterije APC Mobile 
Power Pack dva USB priključka, s čimer lahko hkra   polnijo dve napravi. Omeni   velja, da 4 LED sve  lke, ki prikazujejo 
razpoložljivo kapaciteto.

Zunanje baterije se polnijo preko micro USB priključka, polnjenje pa običajno traja š  ri ure v primeru uporabe baterije 
M5 in osem ur, ko uporabljate baterijo M10. Obe zunanji bateriji sta neverjetno učinkovi   v smislu shranjevanja 
energije: če jih več tednov pus  te na primer v torbah za prenosne računalnike, izgubijo zgolj majhen delež energije. 
Nanje se lahko popolnoma zanesete tudi v primerih, ko morate napolni   baterije vaših naprav, da lahko nadaljujete 
z delom. Tako M5 kot tudi M10 polnijo baterije namesto običajnih električnih v  čnic. 
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APC MOBILE POWER PACK

Schneider Electric osvojil  9. mesto na 
lestvici Global 100 najbolj trajnostno 
usmerjenih korporacij na svetu v letu 2015

Informacije: Schneider Electric, Mar  na Ćurić, Tel. : +385 1 3032 218
mar  na.curic@schneider-electric.com

Schneider Electric je vgradil tudi 
veliko pomembnih varnostnih rešitev, 
ki omogočajo dolgotrajno in varno 
uporabo baterije APC Mobile Power 
Pack. »Številne poceni zunanje baterije, 
ki se pojavljajo na tržišču nimajo 
varnostnih rešitev, ki bi vas zašči  le 

pred težavami, kot so prekomerno 
polnjenje baterije ali pregrevanje. 
Takšne situacije lahko privedejo do 
predčasnega propadanja baterije, 
pregrevanja ali prenehanjem delovanja 
v ekstremnih razmerah. Varnostna 
rešitev Protec  on Circuit Module 

(PCM) vas varuje pred težavami, ki bi 
lahko nastale v navedenih situacijah, 
vključno s težavami zaradi prevelikega 
toka (OCP), preobremenitve USB 
priključka, kratkega s  ka ali izjemno 
nizke napetos  «, je še dodal Hajrudin 
Džananović.

• Schneider Electric se že drugo leto zapored uvršča 
med 10 najboljših družb na lestvici

• Podjetje Schneider Electric se je, glede na lansko 
leto, povzpelo za eno mesto

Ljubljana, 4. marec 2015. – Podjetje Schneider Electric 
je osvojilo 9. mesto na tako imenovanem Global 100 
indeksu, na katerem so razvrščene najbolj trajnostno 
usmerjene korporacije na svetu v letu 2015. Indeks je 
nedavno objavilo podjetje Corporate Knights iz Toronta, 
specializirano za inves  cijsko svetovanje in raziskave na 
področju korpora  vnega trajnostnega razvoja. 

Po rezulta  h na področju trajnostne usmerjenos  , so 
podjetja, ki so se uvrs  la na lestvico Global 100 vodilna 
svetovna podjetja v svojih panogah. Podjetja so bila 
izbrana iz začetnega seznama, na katerem je bilo 4.609 
podje  j. Njihova tržna kapitalizacija presega 2 milijardi 
ameriških dolarjev. Seznam podje  j, ki so uvrščena na 
lestvico Global 100 je nastal z uporabo 12 kvan  ta  vnih 
kazalnikov trajnostne usmeritve, vključno s prihodki, ki 
jih podjetje  ustvari glede na enoto potrošene energije 
ter pogostos   poškodb pri delu (v odnosu na izgubljeni 
čas, t.i. lost-  me injury rate).

„Indeks Global 100 predstavlja korpora  vne pionirje, ki 
uporabljajo nove načine doseganja boljših rezultatov z 
manj vloženimi sredstvi,“ je povedal glavni izvršni direktor 
podjetja Corporate Knights Toby Heaps.

„Schneider Electric je že drugo leto zapored uvrščen med 

deset vodilnih družb, kar je izjemno priznanje za naše stalno 
prizadevanje na področju trajnos  . Schneider Electric 
poizkuša v svojem vsakodnevnem poslovanju pokaza   in 
dokaza  , kako so gospodarski, okoljski in družbeni interesi 
prepleteni. Merjenje rezultatov je pomembno, če želimo 
ustvari   pomemben učinek in dosega   stalne spremembe. 
Ravno zato je Schneider Electric uvedel specifi čne cilje in 
meritve svojih rezultatov ob koncu vsakega tromesečja, za 
kar uporabljamo orodje, imenovano Barometer planeta 
in družbe“, je dejal predsednik Uprave in glavni izvršni 
direktor podjetja Schneider Electric Jean-Pascal Tricoire.

Podjetje Schneider Electric sicer že deset let uporablja 
svoj Barometer, s katerim meri rezultate na področju 
trajnostnega razvoja. Gre za neke vrste točkovanje, ki 
ga uporabljajo od leta 2005, pri katerem spremljajo in 
prikazujejo triletne cilje in četrtletne rezultate. Z njimi 
opazujejo  uspešnost podjetja na področju trajnostnega 
razvoja. Za vsak program podjetja uporabljajo poseben 
barometer oziroma ključni pokazatelj uspeha. Skupni 
napredek pri trajnostnem razvoju se točkuje z ocenami 
od ena do deset. Končni rezultat Barometra planeta in 
družbe za obdobje od 2012 do 2014 je medtem že presegel 
svoj triletni cilj (oceno 8/10), saj je že dosegel oceno 9,52 
(od največjega možnega števila 10). 

Več informacij o Barometru planeta in družbe je dostopnih 
na internetni strani www.schneider-electric.com/barometer  

Celotni seznam podje  j Global 100 lahko najdete na strani
www.corporateknights.com/reports/global-100 
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HMI 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

OMRON-ova serija NA 
operaterskih panelov Sysmac 
v tehnologijo vnaša življenje

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

NA operaterski paneli so zasnovani na podlagi skrbne analize aplikacij 
in zahtev kupcev iz prakse. Tako omogočajo hitro in enostavno izdelavo 
dinamičnega in intui  vnega uporabniškega vmesnika, ki omogoča 
spremlja  , nadzorova   in upravlja   napravo ali stroj v realnem času 
oz. ponuja vpogled v zgodovino dogodkov na napravi. S tem pomaga 
poveča   produk  vnost in zmanjša   zastoje v proizvodnji.

ENOSTAVNO PROGRAMIRANJE V ENOTNEM 
PROGRAMSKEM OKOLJU
NA operaterske panele se programira preko edinstvenega in celovitega 
razvojnega programskega orodja Sysmac Studio, ki pokriva vsa področja 
avtoma  zacije, vključno z logiko, krmiljenjem gibanja, sistemov strojnega 
vida in varnos  . To pomeni, da se NA operaterski paneli lahko programirajo 
hkra   z drugimi gradniki vključenimi v avtoma  zacijo stroja ali naprave, kar 
pospeši razvoj in zmanjšuje kompleksnost programiranja. 

Za nadaljnjo pomoč pri razvoju programa je vmesnik NA opremljen z IAG 
gradniki (Intelligent Applica  on Gadgets), ki delujejo na podoben način kot 
funkcijski bloki. Uporabnik ima celo možnost razvoja dodatne IAG gradnikov, 
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

ki si jih lahko prilagodi po lastnih zahtevah in željah. Tako 
je mogoča popolna prilagoditev vmesnika za napravo.

UPORABA MULTIMEDIJSKIH ELEMENTOV
Zmogljivo mul  medijsko orodje omogoča uporabo 
različnih vrst datotek, kot so PDF datoteke, video odrezki 
in podatkovne datoteke. S tem še bolj nazorno prikažemo 
kako izves   določene postopke in hitro dostopamo do 
navodil za ostale sklope stroja ali naprave. 

PONUDBA
Novi NA operaterski paneli so na voljo z zasloni širokega 
formata v velikos   7-, 9-, 12- in 15-palcev. Na do  k 
občutljivi zasloni uporabljajo uporovno tehnologijo, ki 
deluje zanesljivo, tudi če je uporabnik orokavičen. Poleg 
tega so na voljo trije funkcijski gumbi, ki jim lahko določimo 
poljubno funkcijo. Na operaterski panel NA se je možno 
poveza   preko dveh Ethernet priključkov, dveh USB vrat 
in preko serijske povezave.

Enote za nadzor porabe energije
Informacije: Ambrož Podkoritnik, MIEL d.o.o.

V ponudbi so Omronove enota za nadzor energije s 
katerimi je možno meri  , prikazova   in op  mira   vaš 
račun za energijo. Kombinacija strojne opreme, programske 
opreme in Omronovega strokovnega znanja omogoča 
učinkovito upravljanje porabe energije brez zmanjšanja 
proizvodne kapacitete ali kakovos   in hkra   ustreza 
zahtevam direk  ve EU 27/2012 in ISO50001.
Na voljo so napredne enote za nadzor energije s 
prikazovalnikom, ki hkra   merijo električne in neelektrične 
veličine. Zagotavljajo hkratno merjenje napetos   in toka, 
ter veličine kot so moč, jalova moč, reak  vna moč, faktor 
moči, frekvenca, …

Enote za nadzor energije lahko priklopimo na PC in s 
pomočjo brezplačnega programskega orodja enostavno 
parametriramo, beležimo in s pomočjo grafov spremljamo 
trende porabe. 

Na voljo je tudi oddaljena enota za beleženje in spremljanje 
porabe, preko katere lahko do 31 enot za nadzor energije 
povežemo v mrežo (RS-485 komunikacija ali z uporabo 
brezžičnega pretvornika). Nastavi   je možno različne 
intervale beleženja, ki se shranjujejo na SD kar  co. Na 
enoto lahko dostopamo tudi preko LAN povezave.
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Poenostavljene names  tve z MASI68
MASI68 družbe Murrelektronik povsem poenostavlja decentralne rešitve za nameščanje – na 

primer v polnilnih napravah!

Informacije: Murrelektronik GmbH, info@murrelektronik.com

Decentralne names  tve z MASI68 so predvsem: 
posebej enostavne. Names  te jih lahko v kratkem 
času, so posebej prilagodljive, ponujajo učinkovito 
tehnologijo – in so ob tem še posebej robustne. 
Zaradi tega predstavljajo zelo zanimivo rešitev za 
izjemno veliko področij uporabe.

MASI68 names  tve se preko prehodov na preprost način 
integrirajo v nadrejene sisteme vodil. To pomeni: enkrat 
sestavljen koncept se lahko brez prilagajanja uporablja 
v številnih napravah in strojih iste vrste, zamenjajo se 
samo vmesniške komponente. Osnovno načelo se glasi: 
menjava upravljanja brez menjave sistema. Konkretna 
names  tev naprave ni odvisna od vodila.

Tudi v drugih pogledih je MASI68 preprosto enostaven:

MASI68 PREDSTAVLJA: PRILAGODLJIVO 
UPORABO
Obstaja več različnih MASI68 modulov,s š  rimi in osmimi 
režami, kot vhodni in izhodni moduli ter kot mešane 
različice. Koncepte names  tve lahko določite do potankos   
– natanko tako kot jih potrebujete v aplikaciji, tudi pri 
bolj kompleksnih topologijah. Raznolikost je zelo velika. 
Številni MASI68 moduli so takšni, da jih lahko nadgrajujete. 
To pomeni, da lahko v njih brez veliko truda integrirate 
druge sklope ali komponente.

MASI68 PREDSTAVLJA: HITRO NAMESTITEV
MASI68 moduli se nameščajo v neposredni bližini senzorjev 
in pretvornikov. Na ta  način lahko uporabite kratke priključne 
vode. In tukaj velja pri družbi Murreletronik načelo: 
„Priključeno, kako pa drugače.“ Družba Murrelektronik 
ponuja raznolike različice in visoko sposobnost pri 
priključenih okroglih spojnikih M12.

MASI68 PREDSTAVLJA: UČINKOVITO 
TEHNOLOGIJO
Podatki in energija se prenašajo preko neobdanih, š  rižičnih 
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MASI68

KAKO JABOLKO 
NAJLAŽJE PRIDE  
V STEKLENICO?
S POMOČJO 
MASI68.

murrelektronik.com
murrelektronik.at

Za tem se skriva več! Obiščite našo 
spletno trgovino. I/O sistem zmore 
praktično vse:

polnilne postaje, rezkalni stroji, 
tekoči trakovi in številne druge 
naprave. MASI68 lahko zelo hitro 
namestite, je prilagodljiv pri porabi, 
zelo robusten in dovoljuje tudi  
bolj zapletene topologije. Kar pa  
je najboljše:
MASI68 je glede učinkovitosti 
praktično nepremagljiv.

napeljav. Razdeljevanje poteka brez s  kal – in to omogoča precejšnje znižanje 
stroškov, posebej pri obsežnih names  tvah z višjim številom udeležencev in 
širšo names  tvijo. Tukaj gre za enostavno obvladljivo in robustno tehnologijo.

MASI68 PREDSTAVLJA: ROBUSTNO SESTAVO
Moduli so povsem uli   in izpolnjujejo zahteve standarda IP68. Uporabljajo se 
lahko v najbolj grobih industrijskih okoljih in nimajo težav s tesnjenjem. Zelo 
kakovostna obdelava zagotavlja, da so komponente dolgo časa zanesljive in 
delujejo brez napak.

MASI68  PREPROSTA REŠITEV ZA
• sestavo strojev in naprav
• pakirno tehniko
• skladiščno in transportno tehniko
• montažno in rokovalno tehniko
• avtomobilsko industrijo





S5TEHNIKA.net d.o.o.
Sostrska cesta 43C
1261 Ljubljana
h  p://emoro.hamtech.eu

e-mail: info@hamtech.eu
T.  059 010 952, 
G. 040 423 302
F.  059 011 070

V ceno vsakega kompleta je vra unana cena licence 
za FlowDraw. Vse izdelke EMoRo lahko kupite v 
spletni trgovini h  p://EMoro.HAMtech .eu 
Na znesek nad 2000€ priznamo 5% popust. V vse 
cene je vklju en 22% DDV.



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.

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

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.
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