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Uvodne besede DIR 2016, www.dnevirobotike.si
Zdi se, da živimo v zanimivem času. Ne samo, da avtomobili postajajo roboti. Pri 
tem na eni strani proizvajalci samozavestno izjavljajo, da bodo krili vso škodo, 
ki jo bodo povzročili njihovi samovozeči avtomobili. Na drugi strani smo bili 
nedavno priča prvi avtomobilski nesreči te vrste, povzročila naj bi jo napaka v 
programski opremi, video pa je umaknjen s spleta.

Tudi doma, v Sloveniji se nam dogaja. Strategija pametne specializacije (SPS – 
S4) je vaja, ki se je začela že pozabljenega leta 2013. Prav sedaj, v mesecu aprilu 
2016, bo prvi skok čez prvo zaresno oviro, to je zaključek prvega razpisa na SPS 
temo. Kdor se je v zadnjem času srečal s SPS se zaveda lova odprtega na osmih 
področjih: pametna mesta in skupnosti, pametne zgradbe in dom z lesno veri-
go, mreže za prehod v krožno gospodarstvo, trajnostna pridelava hrane, tovarne 
prihodnosti, zdravje – medicina, mobilnost, razvoj materialov kot končnih pro-
duktov. Znotraj tovarn prihodnosti je robotika prepoznana kot obetavna, poleg 
orodjarstva in fotonike. Robotika se najde tudi še med drugimi presečnimi teh-
nologijami: robotika, nanotehnologija, sodobne proizvodne tehnologije za mate-
riale, plazemske tehnologije, fotonika z mikro in nanoelektroniko in tehnologije 
vodenja. Očitno v naši okolici in družbi obstaja zaupanje v potencial robotike.

Drugi pomemben dogodek v Sloveniji se je odvil med 21.3. in 23.3.2016, Europe-
an Robotics Forum 2016 (www.erf2016.eu). EuRobotics je združenje raziskoval-
nih in industrijskih partnerjev v Evropi z 265 člani (organizacijami). Dogodek 
ERF2016, kot letno srečanje euRobotics, je v letu 2016 predstavljal najpomemb-
nejše EU srečanje znanstvenikov, raziskovalcev in predstavnikov industrije ter 
hkrati pomembno priložnost za druženje. Slovenija je bila za gostiteljico Evrop-
skega foruma robotike 2016 izbrana na podlagi močne vključenosti v mednarodni 
raziskovalni prostor, na osnovi referenc slovenskih znanstvenikov ter zaupanja, 
ki so ga znotraj evropske skupnosti uspeli zgraditi v preteklih letih.

H2020 razpisi so že stalnica, tudi slovenski partnerji so že aktivni v več H2020 
raziskovalnih projektih. Te dejavnosti so vsaj na robotiki za manjša podjetja in 
obrtnike, na robotih primernih za rudnike in na izpopolnjenih robotskih sistemih 
za industrijo prihodnosti.

Robotika je živa tudi med študenti. Ponovno so pred nami Dnevi industrijske 
robotike, izdaja DIR 2016, v organizaciji študentov Fakultete za Elektrotehniko, 
UL, kot tradicionalno vsakoletno srečanje med robotskimi proizvajalci Yaskawa, 
ABB, Fanuc, Kuka, Stäubli (Domel), Epson(DAX), Universal Robots in slovenskimi 
študenti, predvsem na UL. Ekipa je pripravila številne zanimive nove aplikacije. 
Katerikoli študent v Sloveniji se lahko brezplačno prijavi na DIR, pride na FE, UL 
in se zabava z zanimivimi roboti od torka do četrtka popoldne. V ponedeljek bodo 
zanimiva predavanja, petek pa je rezerviran za ekskurzijo v TitusPlus in Cimos. 
Nadaljuje se tekmovanje Robot Challenge. Že v sredo, 23. marca, bodo ekipe dobile 
naloge. Imele bodo en teden za pripravo najboljše robotske simulacije, zmagovalci 
pa bodo prejeli lepe nagrade.

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

prof. dr. Marko Munih 

Ljubljana, 4.4.2016          www.dnevirobotike.si
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PROGRAM DIR 2016

PROGRAM DIR 2016
04.04.2016  PONEDELJEK

12:15 - 12:30
Uvodni pozdrav organizatorja in pozdravni nagovor dekana FE

12:30 - 13:15
ROBOTI V KMETIJSTVU
Predavatelj: doc. dr. Jurij Rakun, univ. dipl. inž. rač. in inf., Fakulteta za kme  jstvo in biosistemske 
vede, Univerza v Mariboru

13:15 – 13:25
ODMOR

13:25 - 14:00
Predavanje podjetja RLS
Predstavitev podjetja in tehnologije, ki jo izdelujejo. Predstavitev aplikacij, kjer se uporabljajo njihovi 
enkoderji.
Predavatelj: Simon Smolnikar, RLS Merilna tehnika d.o.o.

14:00 - 14:15
ODMOR

14:15 - 15:00
Seman  čna segmentacija za detekcijo ovir avtonomnem robotskem čolnu
Predavatelj: Fakulteta za računalništvo in informa  ko, Univerza v Ljubljani

15:00  15:15
ODMOR

15:15 – 16:00
NOVI KONCEPTI PRI KRMILJENJU ROBOTSKIH SISTEMOV  AVTONOMIJA, ADAPTIVNOST IN 
PORAZDELJENOST
Predavatelj: dr. Zaletelj Viktor, dr. Sluga Janez, L-Tek elektronika d.o.o.

16:00 – 16:15
ODMOR

16:15
RAZGLASITEV REZULTATOV IN PODELITEV NAGRAD TEKMOVANJA ROBOTCHALLENG
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PROGRAM DIR 2016

05.04.2016  TOREK – 07.04.2016  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!

08.04.2016 PETEK

8:00 - 15:30
Ekskurzija v podjetji Titusplus d.o.o. in Cimos d.d.
Odhod iz Ljubljane bo ob 8:00 pred Fakulteto za elektrotehniko. Odpeljali se bomo pro   obali v Dekane, kjer 
je nastanjeno podjetje TITUSPLUS D.O.O.. Podjetje uspešno razvija in izdeluje stroje za avtoma  zacijo, orodja 
in livarsko tehnologijo. Sledil bo še ogled podjetja Cimos d.d. v Kopru, ki je eno izmed vodilnih podjetji, ki 
izdeluje komponente za avtomobilsko industrijo. Po ogledu sledi povratek v Ljubljano. Predviden povratek je 
okrog 15:30. Študente vabimo, da se nam pridružijo s prijavo na spletni strani.

KAZALO ZBORNIKA DIR 2016
  3 UVODNIK
  4 PROGRAM DIR 2016
37 PREDSTAVITEV EKIPE DIR 2014
38 POKROVITELJI DIR 2014
39 ZAHVALA VODJE PROJEKTA
   
 INDUSTRIJSKA PREDAVANJA
  6 ROBOTI V KMETIJSTVU
  7 SEMANTIČNA SEGMENTACIJA 

ZA DETEKCIJO OVIR NA 
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ČOLNU
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ADAPTIVNOST IN 
PORAZDELJENOST

 APLIKACIJE
  8 ROBOTCHALLENGE
10 ROBOTSKI PIKADO
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16 SODELAVEC YUMI
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23 ROBOTSKA POKOVKA
25 POLNJENJE EPRUVET
27 OPERACIJA
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INDUSTRIJSKA PREDAVANJA

Robo   v 
kme  jstvu

Predavatelja: doc. dr. Jurij Rakun, univ. dipl. inž. rač. in inf., 
Fakulteta za kme  jstvo in biosistemske vede, Univerza v 

Mariboru

OPIS: 

Kme  jstvo je ena izmed panog, ki si v prihodnos   ob 
uporabi napredne tehnologije obeta veliko. Avtoma  zacija 
ponavljajočih se opravil, večja hitrost, boljša natančnost 
izvedbe in selek  vna obdelava je le nekaj opravil, ki bi 
v kme  jski panogi predstavljale precejšnjo prednost. 
Zastavljeni cilj pa je vse prej kot lahek, saj kme  jstvo s 
svojimi nepredvidljivimi situacijami in nenadzorovanimi 
pogoji predstavlja precejšen izziv. To je tudi razlog, da 
vsestranskih kme  jskih robotov še ni, se pa z razvojem 
tehnologije situacija vztrajno izboljšuje in nakazuje svetlo 
prihodnost.

FRE2014 79

Pomembno vlogo pri razvoju novih tehnologij ima 
izobrazba ustreznih kadrov. Na Univerzi v Wageningenu 
na Nizozemskem so tako 14 let nazaj prišli na idejo, da 
bi organiziralo prvo mednarodno robotsko tekmovanje 
v kme  jstvu z željo, da zane  jo zanimanje študentov za 
to področje tudi v kme  jstvu. Nastalo je tekmovanje 
poljskih robotov oz. Field Robot Event. [V lanskem letu 
je tekmovanje potekalo že trinajs  č zapored] (h  p://
fre2015.um.si/), tokrat prvič v Sloveniji, na njem se je 
pomerilo 130 študentov iz 11 držav, 18 univerz in 18 
robotov.

 INDUSTRIJSKO PREDAVANJE

FRE2014 79

Na Fakulte   za kme  jstvo in biosistemske vede Univerze 
v Mariboru že šesto leto zapored razvijamo manjšega 
robota, ki bo sposoben opravi   osnovna opravila, kot 
so samodejna navigacija po polju, zaznava plevela in 
selek  vnen nanos fi to-farmacevtskih sredstev. V okviru 
interdisciplinarnega projekta združimo znanje iz strojništva, 
elektronike in računalništva, študentom pa predstavimo 
snov na prak  čen, zanimiv in poučen način. 

V preteklih le  h smo na tekmovanjih Field Robot Event 
dosegli 3. mesto v skupnem seštevku (Herning, Danska, 
2011), prvo mesto v disciplini Freestyle (Venlo, Nizozemska, 
2012) in tretje mesto v disciplini Basic Navigo  on 
(Hohenheim, Nemčija, 2014). 
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INDUSTRIJSKA PREDAVANJA

Seman  čna 
segmentacija za 

detekcijo ovir 
na avtonomnem 
robotskem čolnu

Predavatelj: doc. dr. Matej Kristan, Fakulteta za računalništvo 
in informa  ko, Univerza v Ljubljani

Novi koncep   pri 
krmiljenju robot-

skih sistemov 
– avtono mija, 
adap  vnost in 
porazdeljenost 

Predavatelja: . Zaletelj Viktor, dr. Sluga Janez, 
L-Tek elektronika d.o.o.

OPIS: 
V zadnjem času smo priča razvoju robotov, ki plujejo ob 
obali in avtonomno izvajajo meritve onesnaženos  , lokalnih 
vremenskih razmer ter opozarjajo na izredne dogodke. 
Za varno plovbo robo   uporabljajo GPS ter zemljevide, 
kar pa ni dovolj v primerih, ko jim pot prekrižajo čolni, 
plavalci, boje ali plavajoče sme  . Zahteve po energijski 
varčnos   ter omejitve v nosilnos   močno omejujejo 
spekter možnih senzorjev, ki jih lahko uporabimo v praksi 
na majhnem robotskem čolnu. 

V zadnjem času se zato veliko pozornos   posveča uporabi 
kamer kot boga  h virov informacije, kar pa zahteva 
izdelavo izredno učinkovi  h algoritmov za interpretacijo 
slike, ki morajo delova   v stvarnem času. V predavanju 
bomo na kratko predstavili majhno robotsko plovilo, ki 

smo ga razvili v sodelovanju z FE in podjetjem Harpha 
Sea, poudarek pa bo na metodi za hitro detekcijo ovir 
zgolj s pomočjo monokularne kamere.

OPIS: 
V predavanju bomo na kratko predstavili osnovne 
dejavnosti podjetja L-tek elektronika in razvojne 
usmeritve. Dotaknili se bomo stanja tehnike na področju 
avtonomije, adap  vnos   in porazdeljenos   vodenja 
robotskih sistemov ter predstavili lasten pristop reševanja 
problema  ke vodenja različnih manipulacijskih struktur. 
Koncept bo demonstriran na proto  pu rekonfi gurabilnega 
manipulatorja, s katerim rešujemo gibanje orodja po 
želeni trajektoriji za poljubno izbrano mehansko strukturo.

 INDUSTRIJSKO PREDAVANJE

 INDUSTRIJSKO PREDAVANJE
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APLIKACIJE

ROBOTCHALLENGE
Aplikatorja: Matej Jeglič, Gašper Simonič

RobotChallenge je tekmovanje v programiranju robotov proizvajalca ABB. Tekmovanje poteka v okviru DIR2016. 
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 sedem dni, 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 15 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 
podjetja ABB, nekatere druge sestavne dele robotskih celic 
(različna orodja, tekoče trakove itd.), poleg tega pa lahko 
uporabnik uvozi ali sestavi komponente po lastnih željah. 
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ROBOTCHALLENGE

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 peto leto 
zapored. Vsa prejšnja leta je bil odziv tekmovalcev odličen 
in veliko rešitev je bilo dobro načrtovanih. Z organizacijo 
tekmovanja želimo udeležence nauči   osnovnega rokovanja 
s programskim paketom RobotStudio, predvsem pa 
jih želimo spodbudi   h krea  vnemu iskanju rešitev in 
samostojni realizaciji idej. Verjamemo, da se tekmovalci 
naučijo marsikaj novega, če pa se obenem izkažejo za 
najboljše, jih bogato nagradimo z atrak  vnimi nagradami, 
ki jih prispevata podjetji Conrad in KD Skladi.

Online način programiranja robotskega manipulatorja.

Primer robotske celice v RobotStudiu.
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OPIS OPREME
Pri aplikaciji sta uporabljeni dve elektronski pikado 
tarči Echowell BC 100, ki sta prirejeni za komunikacijo z 
računalnikom, mikrokrmilnik STM32F4 Discovery, robotski 
manipulator Motoman MH5, serijsko robotsko prijemalo 
Schunk EGP 40, varnostna ograda TROAX, osebni računalnik 
z nameščeno programsko opremo NI LabView in vmesnik 
NI USB-6501 z digitalnimi vhodi in izhodi. V nadaljevanju 
bova opisala le nekaj izmed našte  h oprem.

Pikado aplikacija.

Robot Motoman MH5

Motoman serije MH5 je kompaktni visoko-hitrostni 
6-osni robot, ki omogoča vrhunsko zmogljivost v različnih 
aplikacijah. Omogoča 706 mm dosega ter tako za svoj 
razred ponuja največje delovno območje. Prav tako ima 
vgrajeno funkcijo za preprečevanje trkov v delovanju z 
več robo  . Teža robota znaša 27 kg, njegov vrh pa lahko 
obremenimo do 5 kg. Natančnost ponovitve oz. odstopanje 

pri polni obremenitvi znaša ±0,02 mm. Pri linearnih gibih 
pa lahko doseže hitrost do 1500 mm/s.

Motoman MH5.

Programska oprema NI LabView in vmesnik 
NI USB-6509

Programska oprema NI LabView in vmestnik NI USB-6509
Za povezavo med robotom, igralcem in pikado tarčo smo 
uporabili osebni računalnik z nameščeno programsko 
opremo Na  onal Instruments LabView. LabView program 
nadzira potek igre preko zunanje digitalno vhodno-izhodne 
USB kar  ce Na  onal Instruments USB-6501, ki komunicira 
z robotskim krmilnikom FS100, podatke pa prikazuje preko 
grafi čnega vmesnika.

APLIKACIJE

ROBOTSKI PIKADO
Aplikatorja: Jožica Piškur, Tomaž Bogovič

Glavna/predhodna aplikatorja: Rok Bartol (Yaskawa Slovenija, d.o.o.), 
Luka Ambrožič (Laboratorij za Robo  ko, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani)

Robotski pikado predstavlja arkadno aplikacijo, kjer je princip igre enak klasičnemu pikadu. V našem primeru robot 
in obiskovalec izmenjujoče mečeta po tri pikade ali več v tarčo. Mikrokontroler, ki je povezan na pikado pla  ormi, 
spremlja vrednost polja tarče, ki je bila zadeta s pikado. Dano informacijo pošilja v program LabView, kjer nato robot 
dobi povratno informacijo o metu in se rezultat meta izpiše na zaslon. Dana aplikacija ima tri vrste iger - 301, 101 in 
MAX. Pri prvih dveh človek in robot izmenično mečeta po 3 puščice v tarčo, dokler ne zbijeta vrednost 301 oz. 101 
do 0. Pri igri MAX pa se mečejo vse puščice, ki so na voljo, vrednos   pa se seštevajo. Zmaga  s  , ki doseže najvišji 
seštevek točk metov. 
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ROBOTSKI PIKADO

Prijemalo Schunk EGP 40

Za prijem puščic se uporablja serijsko robotsko prijemalo 
Schunk EGP 40. Prijemalo je zasnovano tako, da prime ter 
začasno in hkra   varno drži puščico. Prijemalo je krmiljeno 
je po sili, pri tem pa ima š  ri različne nastavitve za silo 
prijema. Za potrebe aplikacije Robotski pikado smo prijemalo 
nadgradili s prs  . Sami prs   so bili izdelani s tehnologijo 
3D  ska v Laboratoriju za robo  ko. Z ustreznimi prs   
zagotavljamo, da lahko robot vedno na enak način prime 
puščico, saj je ponovljivost prijema ključnega pomena, da 
robot zadane željeno polje.

Prijemalo Schunk.

OPIS DELOVANJA APLIKACIJE
Robotski pikado je aplikacija, kjer obiskovalec in robot 
tekmujeta v metanju puščic v pikado tarčo s poljubno 
izbiro igre. Obiskovalec lahko izbira med tremi igrami: 
301, 101 in MAX.

Pri igri 301 obiskovalec in robot mečeta 3 puščice v nizu. 
Z igro začne obiskovalec. Od začetne vrednos   301 se 
odšteva vsota vseh vrženih puščic. Če je ta vsota več od 
preostale vrednos  , se niz ne upošteva in možnost za igro 
dobi naslednji igralec. Prvi igralec, ki pride do rezultata 
0, zmaga.

Igra 101 poteka na enak način, le da je tu začetna vrednost 
101.

Igra MAX pa je ravno obratna, saj tu šteje najvišje število 
doseženih točk. Na voljo je poljubno število metov, s 
katerimi najprej začne igralec. Pomembno je, da se vmes 
med me   ne pobira puščic iz ak  vne tarče. Ko igralec 
pomeče vse razpoložljive puščice, svoj rezultat potrdi na 
 pko za potrditev metov, nato pa pobere svoje puščice 

iz tarče. Robot potem začne z me  . Na voljo ima enako 
število metov kot igralec. 

Aplikacija po končanih me  h javi eno izmed treh možnos  :
1. zmagovalec je robot, 
2. zmagovalec je igralec,
3. rezultat je izenačen.

Če je rezultat izenačen, dobita tako igralec kot robot 
možnost dodatnega meta. 

Program

Ko se robot nahaja v varnem območju ter v predpisani 
legi, se zažene ustrezen program in avtomatski način 
delovanja. S pri  skom na  pko START zaženemo novo 
oz. željeno igro. 

Igra oz. vmesnik je spisan v programskem okolju NI LabView, 
ki teče na osebnem računalniku. Ta krmili tudi dovoljenje 
za met robota. Na razpolago imamo 2 načina igranja: 1) 
izmenično metanje treh pikad v tarčo, ter 2) enkratno 
metanje poljubnega števila puščic. Celoten program je 
sestavljen iz zank, ki spremljajo in nastavljajo vhodne in 
izhodne digitalne signale, zanke za serijsko komunikacijo, 
zanke za uporabniški vmesnik ter zanke, ki krmili logiko 
igre ter določa vrednos   izhodnih signalov na robotu.

Po končanih me  h robota se robot vrne v varni prostor 
in čaka. 

ZAHVALA
Zahvaljujeva se podjetju Yaskawa Slovenija, d.o.o., ki je 
omogočilo in pomagalo pri izvedbi aplikacije, predvsem 
bi se zahvalila Erihu Arku ter Roku Bartolu. Ravno tako 
se zahvaljujeva Luki Ambrožiču, nekdanjemu sodelavcu 
Laboratorija za robo  ko, za seznanitev s predhodnim 
delom na aplikaciji. Poleg tega bi se zahvalila še reviji 
IRT3000, ter podjetjema TROAX in SCHUNK.



Podjetje Yaskawa Slovenija d.o.o. je sistemski doba-
vitelj robo  ke in avtoma  zacije delovnih procesov v 
industriji. Izdeluje sistemske in specialne aplikacije 
z robo   Motoman japonskega podjetja Yaskawa.

Smo podjetje, ki ima 25 let izkušenj delovanja na 
trgu Slovenije in držav bivše Jugoslavije s široko 
paleto implemen  ranih rešitev na različnih podro-
čjih avtoma  zacije, kot so npr. varjenje, montaža, 
strega strojev, preoblikovanje izdelkov, odstranje va ne 
in nanašanje materialov, pakiranje, t.i. pick&place 
operacije, pale  ranje, …

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

Podjetje Yaskawa Electric Corpora  on je vodilni 
svetovni proizvajalec na področju robo  ke, ki letno 
proizvede več kot 24.000 industrijskih robotov in 
skupno več kot 300.000 industrijskimi robo  , 10 
milijoni servo in 18 milijoni inverterskimi motorji, 
ki so vključeni v različne proizvodne procese.

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

Yaskawa Slovenija d.o.o.

Ponudi   dolgoročno konkurenčnost vašemu podjetju je  sto, kar nas žene naprej.
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DOMINE

DOMINE
Aplikatorji: Andrej Pangerčič,  Jan Lipovšek,  Jan Kramžar

Igralec bo pro   robotu igral nekoč priljubljeno igro Domine. Na začetku igralec in robot prejmeta vsak po pet 
naključnih domin, na sredino mize pa je položena še dodatna domina. Cilj igre je položi   vse svoje domine na igralno 
površino pred drugim igralcem. Za pomoč pri prepoznavi domin si bo robot pomagal s kamero in ustreznimi algoritmi. 
Programerljiv logični krmilnik bo skrbel za logiko in potek igre. Ker bo človek med igro segal v delovni prostor robota 
bo v izogib potencialnim poškodbam uporabljen op  čni varnostni senzor.

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 s 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 Mitsubishijevi 
skupni IQ pla  ormi. Sistem omogoča uporabo več procesnih 
enot ''mul  ple CPU'' na enem samem podnožju. Tudi naša 
celica vsebuje na enem podnožju tako programirljivi logični 
krmilnik kot tudi procesno enoto robota. Omogoča tudi 
vgradnjo dodatnih robotov, če bi jih potrebovali.

Robot RV-4FLM-Q.

ROTOSCAN RS4
Leuze Rotoscan RS4 je dvodimenzionalni op  čni varnostni 
senzor, ki ima dva nivoja zaščite (opozorilni in varnostni). 
Senzor oddaja periodične svetlobne pulze preko vrteče-se 
odbojne enote, nato pa preračuna natančen položaj ovir 
glede na kot odbojnih signalov, ki pridejo nazaj. Če se ovira 
znajde znotraj opozorilnega ali varnostnega območja, senzor 
na izhodu vrne ustrezen signal. Spodaj je prikazana slika 
zaščitnih območij v programu za konfi guracijo in diagnos  ko 
RS4So  , v katerem lahko poljubno spreminjamo obliko in 
velikost zaščitnih območij in ostale nastavitve senzorja. 
Rdeča črta prikazuje varnostno polje, zelena opozorilno 
polje in rumena okoliški prostor.

Cognex In-Sight® Micro 8000

Kamera podjetja Cognex, serije Micro 8000, je primerna 
za vgrajevanje poleg robotskih prijemal, saj zaseda malo 
prostora, prav tako pa ne potrebuje dodatnega napajanja kot
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APLIKACIJE

Programski paket RS4So  .

večino drugih senzorjev. Kamera je sposobna zajema   
slike visoke ločljivos  , podatke pošilja preko gigabitnega 
omrežja, prav tako pa podpira tudi zajem barvnih slik. Za 
razpoznavo domin v sliki potrebujemo algoritme, ki so že 
vgrajeni v programsko okolje In-Sight Explorer EasyBuilder. 
Programiranje kamere je enostavno, saj omogoča grafi čno 
programiranje. Program zajema tudi konfi guracijo in 
kalibracijo kamere, ki sta pomembni izhodišči za vizualne 
senzorje. Iskanje elementov lahko realiziramo preko iskanja 
geometrijskih oblik ali zaporedja belih in črnih vzorcev. 
S programsko opremo lahko detek  ramo tudi velikost 
in vsebnost vseh sestavnih delov. Programska oprema 
podpira tudi branje QR kod in prepoznavo besedila.

Operatorski panel GOT1000

Naprava je namenjena operaterjem v proizvodnji za 
upravljanje z širokim naborom strojev. Namen operaterskih 
zaslonov je enostavnejše in varnejše upravljanje z 
napravami v proizvodnji. To pomeni, da lahko s panelom 
končnim uporabnikom omejimo  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.

Got1000.

Opis delovanja aplikacije
Na začetku se bomo najprej spoznali z robotsko celico. 
Pri aplikaciji se bomo zanašali na uporabo slikovnega 
senzorja, zato bomo najprej predstavili osnove osvetlitve, 
saj ta močno vpliva na kvaliteto rezultatov. Nato bomo 
nastavili parametre slike: nastavitev leče in zaslonke 
ter območja. Če želimo pohitri   iskanje elementov, je 
priporočljivo, da jih ne iščemo po celotni sliki ampak 
samo na delu, ki nas zanima.

Ko smo zadovoljni s sliko, sledi kalibracija. S kalibracijo 
koordinatni sistem kamere poeno  mo z delovnim 
koordinatnim sistemom, ki ga uporablja robot. V ta namen 
najprej pod kamero položimo kalibracijski papir, na katerem 
so kvadra   s stranico 1 cm ali krogi. Iz kalibracijskega 
papirja kamera prepozna koordinatni sistem, prav tako pa 
tudi izračuna razmerje med piksli in milimetri. Rezultate 
kamere potrebujemo v milimetrih, saj se robot giblje v 
metričnem sistemu. Ta koordinatni sistem nastavimo, kot 
robotov delovni koordinatni sistem. Ko imamo koordinatna 
sistema poravnana, se lahko začne iskanje elementov.

Domine bomo iskali s pomočjo funkcije PatMax, ki je 
namenjena za iskanje 2D objektov na površini. Ko bo 
domina zaznana, bomo naknadno prešteli še število pik 
na domini s pomočjo funkcije Blob, ki omogoča štetje 
črnih objektov na beli površini in obratno. Ko bomo 
imeli preštete pike na levi in desni strani domine, bomo 
prepoznali vrednost domine. 

Iskanje domin.

Naslednji korak je domino ustrezno zagrabi   iz začetne 
površine in jo položiti na ustrezno mesto na mizi. 
Programiranje robota bo potekalo v Mitsubishijevem 
programskem okolju RTToolBox2. Okolje omogoča tudi 
3D simulacijo, kar je v pomoč pri začetnem programiranju 
in tes  ranju aplikacije. Premiki robota so realizirani z 
osnovnimi ukazi Mvs (linearna interpolacija, vrh robota 
se iz začetne točke v končno pomika naravnost) in Mvj 
(vrh robota se poljubno premika do naslednje točke, 
vendar op  malno glede na njegovo lego).
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Ko bo igralec odložil domino na igralno 
površino, se bo umaknil iz delovnega 
prostora robota ter preko operaterskega 
panela potrdil, da lahko robot izvede 

naslednjo potezo. V primeru, da se 
upo rabnik spozabi in med delovanjem 
robota poseže v delovni prostor, se bo 
robot ustavil in tako preprečil morebitne 

poškodbe. V ta namen bomo uporabili 
senzor Rotoscan RS4, ki zaznava ovire 
v celici. V primeru, da igralec seže z 
ro kami v celico, bo senzor zaznal oviro 
in sporočil robotu, da se nemudoma 
ustavi. Pogledali si bomo tudi kako 
senzor deluje in kako ga programiramo. 

ZAHVALA
Zahvaljujemo se podjetju IneaRbt, ki 
je posodilo robota ter nudilo izvrstno 
podporo pri spoznavanju sistema. 
Zahvala gre tudi podjetju TipTech, 
ki je posodilo Cognex-ovo kamero. 
Prav tako tudi se zahvaljujemo tudi 
zaposlenim v Laboratoriju za robo  ko, 
ki so kakorkoli pripomogli pri nastanku 
aplikacije. 

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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OPIS OPREME
Pri aplikaciji sta uporabljena najnovejši dvoročni robot 
ABB YuMi in industrijski števec podjetja Iskraemeco. 

ABB YuMi

Robot YuMi predstavlja inovacijo in napredek na področju 
avtoma  ziranih robotskih sistemov. Oblikovan je z namenom, 
da pomaga človeku sestavi   vrhunske izdelke; izkaže se 
predvsem pri sestavljanju manjših izdelkov. 

ABB YuMi je industrijski robot, ki za svoje delovanje ne 
potrebuje ograj, saj zaradi dodatnih varnostnih mehanizmov 
in same zgradbe ne more fi zično poškodova   človeka. 
Tudi če med delovanjem robota pride do neželenega s  ka 
robota s človekom, se YuMi takoj ustavi, saj ima v rokah 
vgrajen dovršen sistem za zaznavanje do  ka, ki preko 
merjenja električnega toka motorjev v sklepih določa 
navor v sklepih.

YuMi je fl eksibilen in izredno natančen kolabora  ven robot, 
ki skupaj s človekom ustvarja lepši svet. V vsaki izmed rok 
ima 7 sklepov in tako 7 prostostnih stopenj. V vsaki roki 
ima nosilnost 0,5 kg in ponovljivostjo gibov 0,02 mm. YuMi 
je zelo kompakten industrijski robot, saj tehta le 38 kg in 
ima krmilnik že vgrajen v ohišje. Lahko mu dodamo tudi 
generična modularna prijemala, ki lahko poleg prstov in 
vakuumskega prijemala vsebuje tudi kamero.

OPIS DELOVANJA APLIKACIJE
Aplikacija prikazuje sestavljanje industrijskega števca s 
pomočjo robota ABB YuMi. Namen aplikacije je prikaza   
možnos   sodelovanja človeka z robotom v industriji 
sestavljanja izdelkov.

Delovni prostor je podoben sestavljalnim postajam v 
tovarnah: pred človekom sta števec in YuMi, na eni strani 

YuMi

so sestavni deli in postaja za preverjanje ustreznos   
sestavnih delov, na drugi pa zaslon z navodili. Navodila so 
razdeljena po korakih, ki jim sledita tako robot kot človek. 
Aplikacija ponazarja, kako bo v prihodnos   potekalo 
sestavljanje izdelkov v industriji.

SODELAVEC YUMI
Aplikatorja: Valen  na Stanić, Gašper Simonič

Prihodnost je tu: robot in človek z ramo ob rami sestavljata električni števec. Predstavili vam bomo najnovejšega 
robota podjetja ABB – YuMi, ki ruši pregrade med robo   in ljudmi. Obiskovalci boste imeli priložnost spozna   delovanje 
tega inova  vnega robota, njegove zmožnos   in skupaj z njim tudi sestavi   industrijski števec podjetja Iskraemeco.
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SODELAVEC YUMI

 

Delovni Prostor

Časovni potek aplikacije

Delavec si pred sabo pripravi golo ohišje električnega 
števca. Ko je pripravljen, to sporoči robotu s pri  skom 
na gumb. Robot nato vzame električno vezje, ki je prvo 
namenjeno za vgradnjo, in ga vstavi v testno postajo, ki 
preveri, ali vezje deluje pravilno. Med tes  ranjem vezja, 
robot pripravi manjše dele, jih poda človeku, ta pa jih 
vgradi v izdelek.

Če električno vezje uspešno prestane tes  ranje, na napravi 
zasve   zelena lučka. Hkra   testna naprava sporoči rezultate 
tudi robotu, ki poda vezje uporabniku, ta pa ga vgradi v 
pripravljeno ohišje. Ker robot ne ve, kdaj je uporabnik 
končal vgradnjo vezja, mora uporabnik to sporoči   robotu 
s pri  skom na gumb. Na tak način robot in delavec skupaj 
dokončata števec.

Program

Program za upravljanje z robotom YuMi je napisan v 
programskem jeziku RAPID, ki se uporablja v robo  h podjetja 
ABB. Čeprav YuMi kot eden izmed prvih industrijskih 
robotov omogoča tudi preprosto učenje s kineste  čnim 
vodenjem iz točke v točko, je robotski program aplikacije 
spisan s pomočjo ročne učne naprave (Flex-Pendant), saj 
ta način programiranja še vedno omogoča največ možnos   
za pisanje programa in tudi največ natančnos  . Robotski 
krmilnik je povezan s testno postajo, ki je narejena z 
mikrokrmilniškim sistemom Arduino. Če vezje deluje 
pravilno in uspešno prestane preverjanje, Arduino to 
sporoči robotskemu krmilniku. V primeru napake se le ta 
sporoči delavcu s prižigom rdeče lučke na postaji.

Delavcu, ki skupaj z robotom sestavlja električni števec, se na 
računalniškem zaslonu prikazujejo navodila za sestavljanje 
števca. Navodila so interak  vna in vedno prikazujejo 
naslednji korak pri sestavljanju. Tak sistem pomaga delavcu 
odkri   ali prepreči   napake, ki v industriji niso tako zelo 
redke, zaradi hitrega menjavanja proizvajalnih linij.

Program tako postopoma vodi robota in delavca k skupnemu 
cilju – uspešno sestavi   brezhiben industrijski števec.

ZAHVALA
Zahvalila bi se podjetju Iskraemeco, 
ki je prispevalo industrijski števec 
in sodelavcem iz Laboratorija za 
robo  ko, ki so nama pomagali pri 
pripravi aplikacije.
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PREDSTAVITEV PODJETJA ISKRA EMECO

Metering is our Business

Iskraemeco že sedem desetletij ponuja kakovostne izdelke in storitve, ki energetskim podjetjem 
po celem svetu omogočajo učinkovito rabo energije. Iskraemecov portfelj vključuje števce 
električne energije, izdelke za komunikacijo, programsko opremo za upravljanje merilnih 
podatkov in podporne storitve.S števci, ki so prilagojeni zahtevam različnih trgov, s številnimi 
komunikacijskimi možnostmi in podpornimi storitvami, pomagamo energetskim podjetjem 
oblikovati prihodnost na področju upravljanja z energijo. 

Pametno merjenje zagotavlja elektrodistribucijam ustrezne podatke za učinkovito upravljanje 
z energijo, načrtovanje porabe in doseganje stroškovno učinkovitega delovanja. Uporabnikom 
omogoča delovanje v skladu s trajnostnim razvojem in znižuje njihove stroške električne 
energije.

Eden največjih oddelkov za Razvoj in raziskave v panogi

Že od ustanovitve leta 1945 zaposleni v Iskraemecu združujemo dragocene izkušnje, inovacije 
in razumevanje potreb kupcev v celovite rešitve za upravljanje energije. Eden največjih oddelkov 
za Razvoj in raziskave v panogi (v Evropi) napredne ideje pretvarja v realnost in zagotavlja 
elektrodistribucijam kakovostne in trajnostne energetske rešitve za prihodnje generacije. 
Danes upravljamo z uveljavljeno mrežo partnerjev, hčerinskih podjetij in proizvodnih obratov, 
ki ponujajo zanesljivo in učinkovito podporo celotni bazi strank.
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SPAJKANJE
Aplikatorja: Nejc Tržan, Urh Likar

Letos bo obiskovalcem ponovno na voljo prikaz nadgrajene aplikacije avtomatskega spajkanja SMD komponent na 
s  skano vezje s tehniko pretaljevanja (refl ow soldering). Tokrat bodo pri aplikaciji uporabljeni dva robota in podajalniki 
komponent (SMT-feederji), ki se uporabljajo v realnih industrijskih aplikacijah spajkanja za podajanje elementov 
robotu. Postopek pričnemo z nanašanjem spajkalne paste na  skana vezja s pomočjo robota Staübli in predhodno 
izdelane šablone. Pripravljene ploščice podamo drugemu robotu Fanuc, ki z nameščeno vakuumsko pipeto prenese 
elektronske komponente s podajalnikov na  skano vezje. Sledi zadnja faza, kjer pripravljeno vezje z robotom Stäubli 
prenesemo v pečico in segrejemo spajkalno pasto. Vezje, ki ga izdelujemo, je s  kalo na ploskanje oz. clap relay.

DELOVANJE VEZJA
Mikrofon proži diferenciator, ki zaznava hitre spremembe 
jakos   zvoka. Taka vezava preprečuje, da se vezje sproži 
tudi ob konstantni veliki jakos   (npr. poslušanje glasbe). 
Fil  ranje signala je izvedeno z monostabilno vezavo 
znanega integriranega vezja 555. Zadnji del predstavlja 
T fl ip-fl op, ki s prvim ploskom vključi porabnik, z drugim 
ploskom pa ga ugasnemo. 

Izhodna stopnja je NPN-open-collector s prostorom za 
pritrditev releja in signalna LED-dioda.

OPIS OPREME

Robot Stäubli

Za nanašanje spajkalne 
paste in prenos tiskanih 
vezij uporabljava kompaktni 
šestosni robot Stäubli RX/
TX s prirejenim prijemalom. 
Konstrukcijske lastnosti 
robota omogočajo poljubno 
orientacijo vrha in veliko de-
lovno območje, kar izkorišča va 
pri odpiranju in zapiranju pe-
čice ter vstavljanju  skanih 
vezij.

Robot Stäubli.

Delta robot M-1iA

Delta robot M-1iA je paralelni robot proizvajalca FANUC. 
Slabost konfi guracije je majhno delovno območje, ki ga 
odlično kompenzira izredno velika hitrost in zadovoljiva 
ponovljivost. Robot je lahko nameščen pod poljubnim 
kotom, zaradi svoje kompaktnos   pa je primeren tudi za 
delo v bližini ljudi. Opremljen je s prepros  m vakuumskim 
prijemalom oz. pipeto, ki smo jo izdelali s pomočjo 
3D-  skalnika.

Robot Fanuc.
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SMT-podajalniki

Za podajanje elektronskih komponent uporabljava SMT-
podajalnike oz. feederje starejše izvedbe, ki jih je davno 
uporabljalo podjetje Nokia za izdelavo prvih mobilnih 
telefonov in jih še danes srečamo v podobni izvedbi, saj so 
nepogrešljiv del »pick-and-place« robotskih celic. Delujejo 
na principu pnevma  ke. V podajalnik položimo trak z 
elektronskimi komponentami, kateremu najprej z navojnim 
kolutom odstranimo folijo. Trn preko pnevmatskega cilindra 
po  ska trak po utoru pro   robotu. Premike reguliramo z 
elektropnevmatskim ven  lom, ki ga krmilimo z izhodnimi 
pini na krmilniku robota.

Vakuumska pipeta

Za prijemanje komponent uporabljamo votlo kovinsko iglo 
premera 0,58 mm. Nameščena je na prijemalu, izdelanim 
s 3D-  skalnikom. Na strani je izveden priključek za cev, 
preko katere izsesavamo zrak. Ven  l prav tako krmilimo 
preko krmilnika robota.

Pretaljevalna pečica

V zadnji fazi procesa segrevamo pripravljeno vezje 
po predpisanem temperaturnem profi lu, da stalimo 
spajkalno pasto in dobro prispajkamo komponente. 
Postopek je sestavljen iz predgretja, prepajanja, taljenja 
in ohlajanja. Da dosežemo najvišjo temperaturo taljenja 
260 °C, uporabimo ven  lacijsko pečico, ki jo krmilimo z 
industrijskim temperaturnim PID-regulatorjem. Ohlajanje 
zagotovimo z ven  latorjem in dotokom hladnega zraka.

OPIS DELOVANJA APLIKACIJE
Cilj aplikacije je demonstrira   avtomatsko sestavljanje 
 skanih vezij. V praksi so uporabljeni namenski stroji 

(»pick&place«), tu pa je uporabljen Fanucov delta robot, 
ki ga v primerjavi s klasičnimi robotskimi rokami odlikuje 
visoka hitrost in je zato najbolj primeren za dano nalogo. 
Transport in pripravo  skanin obvladuje 6-osni Stäubli. 

Postavitev celice in princip delovanja

Celica je postavljena tako, da se robota med seboj 
dopolnjujeta, a hkra   ne mo  ta delovanja drug drugega. 
Delovanje mora bi   usklajeno: Stäubli preko matrike nanese 
spajkalno pasto, počaka, da Fanuc names   vse elemente 
in položi ploščico v pečico. Fanuc medtem vzame od prej

pripravljeno  skanino, jo names   v nosilec in začne s 
polaganjem elementov. 

Zaporedje teh korakov se ponavlja, dokler ni zaseden ves 
prostor v pečici.

Program

Program na robotu FANUC: Program je sestavljen iz 
treh delov: Prvi je preprosto zaporedje točk, na katere 
je treba položi   elemente. Hkra   je potrebno proženje 
SMT-podajalnikov – za vsak element en impulz; torej 
je npr. za 5 is  h elementov na vezju podajalnik treba 
proži   5-krat v enem ciklu. Proženje mora bi   usklajeno 
s polaganjem elementov.

Tretji del programa je komunikacija z drugim robotom, 
ki zagotavlja sinhrono delovanje.

Program na robotu Stäubli: delovanje Stäublija je v osnovi 
preprostejše, ker je počasnejši in izvede manj operacij. 
Program prav tako sestavljajo trije deli: nanašanje spajkalne 
paste, podajanje ploščice in sinhornizacija robotov.

ZAHVALA
V prvi vrs   se zahvaljujeva podjetjema FANUC Adria, d.o.o. 
in DOMEL, d.o.o., ki sta za namen aplikacije posodila 
robota. Zahvala gre tudi podjetju Festo d.o.o., za uporabo 
pnevma  ke in podjetju P&P Group d.o.o. za donacijo 
SMT podajalnikov.

Poleg tega se zahvaljujeva še podjetju Intec TIV d.o.o., ki 
je izdelalo  skana vezja in matriko.
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FANUCOVIH ŠEST DESETLETIJ INOVACIJ V AVTOMATIZACIJI
Fanuc je globalno podjetje in ključni inovator na področju avtoma  zacije proizvodnih procesov in robo  zacije. Njihove 
rešitve že 60 let premikajo meje avtoma  zacije za povečanje storilnos   in zmanjšanje stroškov v najrazličnejših panogah. 
Fanucovi izdelki se ponašajo z 99,99-odstotno zanesljivostjo, pristopom, ki je osredotočen na stranke, vrhunskimi 
storitvami in nešte  mi rešitvami za industrijske robote, sisteme CNC in namensko izdelane stroje za žično erozijo, 
električno injekcijsko brizganje, rezkanje in vrtanje – s Fanucom boste avtoma  zacijo kar najbolje izkoris  li. 

Podjetje ima najširši nabor sistemov CNC v panogi, ponuja vse, kar boste potrebovali za svoj obdelovalni stroj: od cenovno 
ugodnih krmilj z zmogljivo funkcionalnostjo do visokozmogljivih krmilnih sistemov za kompleksne stroje. Krmilja, motorji 
in ojačevalniki, kabli in konektorji so na voljo v pake  h, ki so prilagojeni zahtevam uporabnikov in jih je mogoče preprosto 
names   . Ker jih je mogoče tudi enostavno programira   in so prepros   za uporabo, zagotavljajo najvišjo kakovost in kratke 
čase ciklov. Ne nazadnje je dovolj zgovoren podatek, da ima Fanuc 65-odstotni tržni delež na področju CNC tehnologije.

Seveda pa to ni edino področje, kjer je Fanuc uspešen. Pohvalijo se lahko tudi s prodajno paleto z več kot 100 različnimi 
modeli robotov, kar jih uvršča v sam vrh na svetu. Njihovi robo   so primerni za pester nabor aplikacij in panog in so 
prepros   za upravljanje ter zagotavljajo popolno fl eksibilnost s številnimi možnostmi za specifi čne aplikacije, enostavno 
integracijo, obremenitve do 2300 kilogramov in največjim dosegom do 4,7 metra.

GLOBALNO PODJETJE 
Pri Fanucu se zavedajo, da se zahteve kupcev razlikujejo, zato se morata servis in podpora vseskozi prilagaja   kupčevim 
zahtevam. Ne glede na to, ali je potrebno poveča   kapaciteto proizvodnje ali podaljša   življenjsko dobo stroja, servisne 
in podporne storitve Fanuca so osredotočene predvsem na potrebe uporabnikov. Da bi obljubljeno izpolnili in vam 
omogočili kar najboljši izkoristek strojev, ponujajo celovito paleto rešitev za korek  vno in  preven  vno vzdrževanje, 
izredno obsežen katalog rezervnih delov ter standardnih in prilagojenih programov usposabljanja. Servis in rezervne 
dele so sposobni zagotovi   za vso življenjsko dobo strojev, se pravi tudi več kot 30 let.

PRISOTNI TUDI V SLOVENIJI
Fanuc ima svoje predstavništvo tudi v Sloveniji pod imenom Fanuc Adria s sedežem v Celju. Slovensko predstavništvo 
pokriva celotno tržišče nekdanje skupne države – poleg Slovenije še Hrvaško, Srbijo, Bosno in Hercegovino ter Črno 
goro. »Svojim strankam omogočamo celotno podporo pri inves  ranju v proizvodno opremo (robo  , robodrill, 
robocut, roboshot, CNC krmilniki), šolanja za njeno uporabo in seveda vrhunsko usposobljen servis za vzdrževanje 
opreme,« pravijo v vodstvu družbe in dodajo: »Nudimo vam tudi podporo in prodajo pri nabavi rezervnih delov 
za obstoječe stroje in robote, ter servis in vzdrževanje. Želimo, da veste, da smo vam na razpolago v Sloveniji in 
da se lahko zanesete na nas.«  Omenijo še, da bodo imeli v mesecu maju in juniju posebno akcijo preven  vnih 
pregledov in servisov s popus   za vzdrževanje robotov in robodrill, robocut, roboshot in CNC krmilnikov.
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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 preko 30:

• manipulacija pri sestavi različnih elektromotorjev
• montaža
• pale  zacija
• posluževanje strojev za brizganje plastike: 

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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ROBOTSKA POKOVKA
Aplikatorja: Sašo Vozlič, Janez Stegnar

Obiskovalcem bo letos pridišala sveže pečena pokovka, ki jo bo pripravil industrijski robot Kuka Agilus KR10 podjetja 
Robotech. Ob pri  sku na gumb bo  robot  z uporabo ponve in kuhalnika pripravil gostu okusno pokovko. Namen 
aplikacije je predstavitev delovanja robota z ročno učno napravo in programiranje preko točk.

OPIS OPREME
Pri aplikaciji se uporablja robotski manipulator Kuka 
Agilus KR10 R1100 SIXX, prijemalo Schunk PPG-F80, 
razvojna plošča Arduino Nano, kuhalna plošča Bomann 
EKP 5027, ponev fotoresistor in zajemalo. Prste prijemala 
in ročaj ponve ter pokrova smo načrtovali v Laboratoriju 
za robo  ko in izrezali iz aluminija.

Schunkovo prijemalo.

Robot Kuka Agilus 
KR10

Robot Kuka Agilus KR10 
je hiter šest osni robotski 
manipulator z zelo dobrim 
razmerjem med težo, 
nosilnostjo in standardom 
zaščite IP 67. Njegova teža 
je 57 kg, nosilnost pa 10 
kg. Maksimalen doseg je 
1101 m, ponovljivost pa 
0,03mm Za upravljanje 
uporablja kompaktni robotski 
krmilnik KR C4. Primeren 
je za barvanje, delo v pro-
izvodni liniji.

Postavitev in delovanja aplikacije

Na mizi je na pro  požarni plošči postavljena kuhalna plošča, 
na drugi plošči pa je postavljena ponev.  Na robu mize je 
posoda s koruzo prelito z oljem, sol  ter skleda za pečeno 
pokovko. Gost s pri  skom na gumb pošlje signal Arduinu, 
kar zados   pogojem za izvajanja programa. Preko releja 
se vključi napajanje kuhalne plošče, ki se prične segreva  . 
Robotski krmilnik prejme preko pretvornika napetostnega 
nivoja ukaz za začetek programa. V robotskem programu  
smo defi nirali koordinatni sistem mize, na kateri ima vsak 
objekt določeno mesto. S tem se lahko mizo prestavlja 
in je za ponovno pravilno delovanje programa potrebno 
samo posodobi   položaj koordinatnega mesta miza glede 
na bazo robota. 

Z uporabo »point-to-point« programiranja robot najprej 
odstrani  pokrov iz posode, zajame koruzo iz posode, ter 
jo strese v ponev. Nato pristavi pokrov nazaj na ponev in 
čaka na signal za drugi del naloge.  Ta se prične izvaja  , 
ko se plošča segreje na nastavljeno temperaturo. Ko je 
dosežena želena temperatura se na plošči izključi lučka, 
kar zaznamo s fotouporom, ki preko Arduina pošlje signal 
na krmilnik. Robot  pristavi ponev na ploščo in čaka, da 
koruza popoka. Potreben čas je bil predhodno določen 
preko empiričnih poskusov in traja okoli sedem minut. 
Po pretečenem času odstavi posodo, odstrani pokrov in 
strese pokovko v posodo ter jo soli. Robot posodo nato 
ponovno pokrije in se vrne v začetno lego, Arduino pa 
izključi kuhalno ploščo. Aplikacija je s tem zaključena in 
pripravljena na naslednjega gosta, aplikator gostu na koncu 
postreže željeno količino pokovke v posodici.

Obiskovalcem aplikacije bo predstavljeno delovanje 
aplikacije in robotskega manipulatorja. Spoznali bodo 
delovanje ročne naprave in programiranje »point-to-
point«, v katerem se bodo lahko preizkusili in si poskušali 
sami pripravi   pokovko.Kuka Agilus KR10.
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Pokovka.

ZAHVALA

Zahvaljujeva se podjetju Roboteh d.o.o. za izposojo robota 
Agilus in podjetju Schunk GmbH & Co. KG za izposojo 
robotskega prijemala. Zahvaljujeva se tudi sodelavcem 
iz Laboratorija za robo  ko, ki so nama pomagali pri 
pripravi aplikacije, še posebej Aljažu Lončarju, ki nama 
je pomagal pri programiranju robota in Petru Čeponu 
za splošno tehnično in izvedbeno podporo.

ROBOTEH d.o.o. - strateški partner
proizvajalca KUKA za področje Adria  c
Goričica 2b, 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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POLNJENJE EPRUVET
Aplikatorja: Žiga Rumpret, Žiga Naglič

Predstavitev  pične industrijske aplikacije s sodelovanjem dveh različnih industrijskih robotov, ABB 1600-7/145 in 
Epson E2S651. 6-osni ABB-jev robot bo s tekočega traku pobiral epruvete, jih napolnil in prenesel v skupni delovni 
prostor obeh robotov. Tam bo drugi robot na epruveto privil zamašek, ki ga bo prej pobral s pomočjo robotskega 
vida. Nato bo epruveto prijel in jo zapakiral v škatlo. Udeleženci delavnice se bodo imeli možnost spozna   z različnimi 
načini programiranja robotov in komunikacijo med robotoma, tekočim trakom ter sistemom za polnjenje.

OPIS OPREME
Pri aplikaciji sta uporabljena dva industrijska robotska 
manipulatorja, in sicer šest osni robot ABB 1600-7/145 
ter SCARA robot EPSON E2S651S.

ABB 1600-7/145

Industrijski robot ABB IRB 1600-7/145 je robot s 
šes  mi prostostnimi stopnjami gibanja antropomorfne 
konfi guracije. Robot je namenjen izvajanju različnih 
operacij v industrijskem okolju, kot so npr. manipulacija 
objektov, varjenje, lakiranje ali nanašanje lepila. Sposoben 
je prenaša   breme do 7 kg. Odlikuje ga konfi guracija, 
ki omogoča zavr  tev nazaj. Krmilnik za vodenje robota 
ABB IRB 1600-7/145 je zgrajen na osnovi industrijskega 
osebnega računalnika, ki za vodenje posameznih osi 
uporablja PCI regulatorske karte. Zasnovan je modularno 
z ločenim močnostnim in krmilniškim delom. Modularna 
zasnova omogoča vodenje več robotov hkra   z enim samim 
krmilnikom. Kot uporabniški vmesnik za ročno vodenje 
robota, učenje točk in razvoj robotskega programa služi 
ročna učna naprava angleško imenovana FlexPendant. 
Napravo odlikuje zaslon občutljiv na do  k ter krmilna 
palica s tremi prostostnimi stopnjami gibanja.

Robot ABB IRB 1600-7/145 in krmilnik IRC5.

Prijemalo

Robot ABB IRB 1600-7/145 je opremljen z Robohand 
RP-50PM pnevmatskim prijemalom, ki se krmili preko 
digitalnih izhodov na robotu. Prs   prijemala so bili načrtani 
posebej za aplikacijo prijemanja epruvet in izdelani s 
tehnologijo 3D  skanja.

Render prstov prijemala za epruvete izdelanega s 3D 
 skalnikom.

EPSON E2S651S

Robot Epson E2S651 je robot tipa SCARA srednje 
velikos  . Krmilnik robota je zasnovan na industrijskem 
osebnem računalniku. Osi robota vodijo neodvisni 
namenski procesorji, uporabniški vmesnik Epson RC+, ki 
predstavlja delovno okolje za vse robote Epson, pa teče 
v operacijskem sistemu Windows 2000. Vse komponente 
krmilnika, vključno s končnimi stopnjami ojačevalnikov, so 
v standardnem ohišju. Pisanje robotskih aplikacij poteka 
v programskem jeziku SPEL (izpeljanka BASIC-a), ki nudi 
široke možnos   komunikacije in vključevanja v aplikacije, 
razvite s splošno namenskimi programskimi jeziki (vmesnik 
Ac  veX, TCP/IP itd.).
Za potrebe robotskega vida območje delovnega prostora 
robota pokriva kamera The Imaging source DMK 21AF04 
s Firewire vodilom. Ima slikovni senzor CCD velikos   
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640×480 slikovnih elementov, objek  v z 8 mm goriščne 
razdalje in omogoča zajem 256 sivinskih odtenkov ter 
digitalen zajem in prenos slike.

Robot Epson E2S651 med pobiranjem zamaškov.

OPIS DELOVANJA APLIKACIJE
Cilj aplikacije je, da epruvete, ki prihajajo s tekočega traku 
napolnimo, zapremo in zapakiramo v škatlo. Prvi robot pobere 
epruveto s tekočega traku, ko ta sproži presvetlitveni senzor. 
Epruveto napolni z vsebino preko mehanizma za polnjenje, ki 
je kontroliran preko pnevmatskega ven  la. Nato jo prenese 
v doseg drugega robota in mu da signal, da je pripravljen na 
prevzem. Drugi robot s pomočjo kamere in programskega 
paketa Matlab dobi pozicije zamaškov v delovnem prostoru. 
Zamašek pobere počaka na signal prvega robota. Ko ga 
dobi, se pomakne na pozicijo epruvete in zamaše privije. 
Signalizira prvemu robotu, ta pa odpre prijemalo. Epruveto 
sedaj drži drugi robot in jo prenese v škatlo za pakiranje. 
Postopek se ponovi, dokler se škatla ne napolni.
 
Postavitev celice in princip delovanja

Celica je zasnovana tako, da se delovna prostora robotov 
delno prekrivata, kar omogoča medsebojno interakcijo. 
Robota se sporazumevata preko digitalnih vhodov in 
izhodov. Logika obeh robotov deluje na 24 V, krmilnika 
pa sta povezana preko posebej načrtane relejske ploščice, 
ki poskrbi za galvansko ločitev.
 

PROGRAM
 Program na robotu ABB: Program najprej prižge tekoči 
trak, ki je povezan na enega izmed digitalnih izhodov. 
Ko dobi signal iz digitalnega vhoda, kamor je priključen 
presvetlitveni senzor (to pomeni, da ga je prečkala 

epruveta), uskladi hitrost gibanja robota s hitrostjo traku in 
pobere epruveto. Robot se premakne do polnilne postaje 
in epruveto napolni. Pnevmatski ven  l mehanizma za 
polnjenje je, podobno kot trak, priključen na digitalni 
izhod. Ko robot konča s svojim delom postopka polnjenja, 
prižge digitalni izhod, ki je povezan na drugega robota in 
ga drži v visokem stanju, dokler ne dobi nazaj potrditve 
(preko digitalnega vhoda), da epruveto drži drugi robot 
in jo lahko spus  .

 Prevzem epruvete.
 
 Program na robotu EPSON: Na ločenem računalniku s 
pomočjo programskega paketa Matlab zajamemo sliko s kamere 
in izračunamo pozicije zamaškov. S posebnim ukazom preko 
omrežja TCP/IP poženemo program na robotu in mu hkra   
pošljemo še izračunane pozicije zamaškov. Robot pobere prvi 
zamašek, počaka na signal iz prvega robota in privije zamaše 
na epruveto. Ko konča, postavi digitalni izhod, ki signalizira 
prvemu robotu, da lahko odpre prijemalo. Epruveto sedaj 
drži samo robot EPSON in jo odloži v škatlo. Postopek se 
ponavlja, dokler škatla ni polna. Pozicija odlaganja epruvete 
v škatlo je ob vsaki ponovitvi drugačna. To dosežemo s 
pomočjo zanke, v kateri se ob vsaki ponovitvi indeks točke 
odlaganja poveča za ena. Te točke izračunamo na začetku 
programa, poda   moramo le število mest za odlaganje v 
vrs  ci in stolpcu ter tri točke v vogalih: prvo levo spodaj, 
drugo na koncu spodnje vrs  ce desno in še eno na začetku 
zgornje vrs  ce levo. Ostale točke se izračunajo samodejno, 
tako da so postavljene v obliki pravokotnika, razmik med 
njimi pa je enakomeren.
 

ZAHVALA
Zahvalila bi se sodelavcem Laboratorija za 
robo  ko, ki so nama pomagali pri pripravi 
aplikacije, še posebej Juretu Rejcu za pomoč 
pri komunikaciji med robotoma in Petru Če-
ponu za pomoč pri izdelavi  prstov prijemala.
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OPERACIJA
Aplikatorja: Jacinta Mihelčič, Kris  na Nikolovska

Preko aplikacije se bomo spoznavali s hap  čnim robotom Omega, z robotom Motoman MH5 pa bomo predstavi   
njegovo uporabo v medicini.

OPIS OPREME
Pri aplikaciji sta uporabljena hap  čni robot Omega.7 
ter robot Motoman MH5, EndoWrist prijemalo (Large 
needle driver), senzor Microso   Kinect ter družabna 
igra Operacija.

Senzor Microso   Kinect

Microso   Kinect je igralni pripomoček, ki je primarno 
namenjen za konzolo Xbox 360, vendar se vedno bolj 
uporablja tudi v raziskovalne namene, na primer v robo  ki, 
medicini. Na konzolo ali računalnik ga priklopimo preko 
USB-ja oz. posebnega priključka. Kinect se uporablja za 
upravljanje igre s sledenjem človeških gibov ter glasovnim 
vodenjem. Komponente, ki jih vsebuje Kinect so: RGB 
kamera, senzorja globine (laserski projektor, senzor 
infrardeče svetlobe), polje mikrofonov, senzorja naklona in 
pospeška, stojala z motorčkom. S tehnologijo, imenovano 
intervalna kamera,ki je sestavljena iz infrardečega projektorja, 
kamere in namenskega procesorja, spremlja gibanje v 3D 
prostoru. Da je to mogoče, poskrbi tehnologija, imenovana 
svetlobno kodiranje, ki posnete slike sestavlja v 3D sliko.

Microso   Kinect.

Robot Motoman MH5

Je šest osni kompaktni robot s krmilnikom DX100. 
Uporabljamo ga v različnih aplikacijah, kjer je potrebna 
raznolikost, kot so pakiranje, barvanje, pale  zacija.

Prijemalo Large needle driver

Prijemalo Large needle driver proizvajalca Intui  ve Surgical 
je del družine EndoWrist inštrumentov. Uporabljajo se 
v kirurgiji. Narejena so po vzoru človeškega zapestja, 
vseeno pa ponujajo večji obseg gibanja.  EndoWrist ima 
7 prostostnih stopenj in intui  vno gibanje.

Hap  čni robot Omega.7

Za vodenje robota se uporablja hap  čni robot Omega.7, 
ki ga proizvaja Force Dimension. Hap  čni robot sile 
interakcije med izvršnim robotom ter okoljem preko 
hap  ke preslika do operatorja. Omega.7 ima tri ak  vne 
in tri pasivne prostostne stopnje ter dodatno ak  vno 
prijemalo. Robot je narejen tako, da so sile trenja v 
sklepih in sila gravitacije zaradi mase segmentov ak  vno 
kompenzirane. Robot je nastavljen na ak  ven način, to 
pomeni, da robot deluje na uporabnikovo roko s silo, 
ki je proporcionalna odmiku iz referenčne lege. Robot 
se uporablja pri aplikacijah, kjer hap  čna informacija 
predstavlja ključni del naloge oz. pomembno doprinese 
h konkretnejši in hitrejši izvedbi naloge. Primeren je za 
uporabo v medicinski in vesoljski robo  ki, kot mikro in 
nano manipulatorji, za virtualne s  mulatorje, vadbene 
sisteme, raziskave, rehabilitacijo…

Robotski sistem.
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Družabna igra Operacija

Igra je sestavljen iz igralne plošče in ščipalke ter 13-ih 
fi guric. Cilj igre je z igralne plošče pobra   čim več fi guric, 
ne da bi se pri tem dotaknili kovinskih sten prostora. Če 
se dotaknete stene, se vklopi signalna lučko in vibriranje. 
Igralec, ki pobere največ fi guric, zmaga. 

Igra Operacija.

OPIS DELOVANJA APLIKACIJE
S pomočjo hap  čnega robota vodimo robota Motoman, 
s katerim preko prijemala pobiramo fi gurice s plošče 
družabne igre Operacija. Cilj igre je pobra   čim več fi guric 
z igralne plošče. Igra Operacija predstavlja pacienta na 
operacijski mizi. Igralec z uporabo različnih načinov vodenja 
(hitrostno, pozicijsko, »endowrist«) preko hap  čnega 
robota vodi izvršnega robota, s katerim pobira fi gurice.
Pri hitrostnem vodenju se hap  čni robot obnaša kot igralna 
palic: odmik od središčne lege prestavlja robotu referenco 
za smer in hitrost gibanja. Pri pozicijskem vodenju izvršni 
robot sledi gibanju vrha Omega.7 robota, z »endowrist« 
vodenjem pa igralec upravlja s prijemalom EndoWrist.

ZAHVALA
Zahvaljujeva se vsem asistentom in profesorjem 
iz Laboratorija za robo  ko in Laboratorija za 
meritve in merilno tehnologijo.
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ROBOMASAŽA
Aplikatorja: Tadej Prinčič, Katja Mihalič

Aplikacija Robomasaža bo obiskovalcem ponujala dve vrs   robotske masaže – spros  tveno in rehabilitacijsko. Pri 
aplikaciji bomo uporabili kolabora  vni robot Universal Robots UR5. Dodatni varnostni mehanizem robota predstavlja 
spremljanje obremenitve motorjev, če je navor na motorju prevelik, se robotski mehanizem ustavi. Udeleženci 
delavnice bodo imeli možnost, da se spoznajo z vodenjem in programiranjem robota.

OPIS OPREME
Universal Robot UR5
Robot UR5, proizvajalca Universal Robots, je šest osni 
robot namenjen za industrijsko okolje, saj je kompakten 
in prilagodljiv. Masa robotske roke je samo 18,4 kg, kar 
omogoča, da ga lahko hitro premes  mo iz ene lokacije na 
drugo lokacijo. Gre za kolabora  vni robot, kar pomeni, da 
je varen za delo ob človeku brez posebnih varnostnih ograj.
Robota upravljamo preko 12-paličnega zaslona na do  k z 
grafi čnim uporabniškim vmesnikom. Široka paleta funkcij 
nam omogoča enostavno programiranje. Delovno področje 
ima obliko krogle z radijem 85 cm. Ponovljivost robota je 
+/–0,1 mm, nosilnost pa 5 kg. Sklepi omogočajo rotacijo 
+/–360° in največjo hitrost 180°/s.

Za komunikacijo z okolico je v robotskem krmilniku na 
voljo poleg 16 digitalnih izhodov/vhodov in 2 analogna 
izhoda/vhoda. komunicira po protokolih Modbus TCP 
in Ethernet/IP. 

Robotsko ročno upravljalo.

Robot ima poleg klasičnega načina robotskega vodenja 
implemen  rano tudi kompenzacijo gravitacije, kineste  čno 

vodenje ter vodenje po sili. Kineste  čno vodenje deluje 
tako, da robotski mehanizem premikamo z roko na 
podlagi izmerjenih navorov na posameznih motorjih. S 
tem dosežemo poljubno lego, katero uporabnik premika 
neposredno preko fi zične interakcije. Dinamičen model 
robota omogoča vodenje, pri katerem izvaja konstantno 
silo na okolico.

Universal Robot UR5 z masažnim nastavkom.

Masažni nastavek
Robot UR5 omogoča names  tev raznih nastavkov. 
Odločila sva se za nakup masažnega pripomočka SISSEL 
Funmassager. Za names  tev masažnega pripomočka na 
robota je bilo potrebno naredi   prirobnico, ki smo jo 
izdelali s tehnologijo 3D  ska v Laboratoriju za robo  ko.
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Masažni pripomoček.

OPIS DELOVANJA APLIKACIJE
Udeleženec bo lahko izbiral med sprostitveno in 
rehabilitacijsko masažo. Pri spros  tveni masaži bo robot 
nežno krožil po celotnem hrbtu. Rehabilitacija pa je 
namenjena masiranju preobremenjene mišice, zato je 
potrebna določena sila, da jo razbremeni. Robot se bo 
počasi približeval stolu in ko bo zaznal določeno silo, bo 
pričel masira   z nameščenim masažnim pripomočkom. 
Z rotacijskimi gibi se bo pomikal po celotnem hrbtu od 
zgornjega levega dela do desnega dela in tako postopoma 
pro   spodnjemu delu hrbta.

PROGRAM

Vodenje robota upravljamo preko uporabniškega vmesnika 
PolyScope, ki je enostaven ter preprost za uporabo, poleg 

tega ima določene funkcije že prilagojene. V programu 
smo uporabili funkcijo za krmiljenje robota preko hitros   v 
zunanjih koordinatah. Tej funkciji lahko prilagodimo smer 
gibanja, pospešek in čas gibanja. Robot med izvajanjem 
naloge preverja silo, s katero masira, ter jo po potrebi 
prilagodi.

Primer delujoče aplikacije na udeležencu.

ZAHVALA

Zahvaljujeva se podjetju RLS merilna tehnika d.o.o., ki nam 
je omogočil izposojo robota. Posebej bi se rada zahvalila 
g. Robertu Grilu iz podjetja mCost d.o.o. in Timoteju 
Gašparju za ves njun trud in pomoč, ki sta jo nam nudila 
med nastajanjem aplikacije. Prav tako se zahvaljujeva 
sodelavcem Laboratorija za robo  ko, ki so pripomogli k 
nastanku aplikacije.



  
      

®

Inovativne rešitve nadzora procesov in 
magnetni dajalniki pomika in zasuka

Obratovalna temperatura od -40 °C do +125 °C
Industrijsko standardizirani absolutni, inkrementalni
in analogni izhodi

Preprosta vgradnja

Delovanje pri visokih hitrostih, do 60.000 obr/min
Brezkontaktna izvedba

RLS d.o.o.
T 01 527 2100    F 01 527 2129    E mail@rls.si    na: www.rls.si



Elesovi ambasadorji vrednot so: Jakov Fak, kolesarke ekipe BTC City, Miha Podgornik, Atletska zveza Slovenije, Benjamin Savšek in Marin Medak.

www.eles.si

Energija teče, skupaj z nami. Ker 

kot sistemski operater slovenskega 

elektroenergetskega prenosnega omrežja 

skrbimo za njen varen, zanesljiv in 

neprekinjen prenos 24 ur na dan. Smo 

strokovnjaki z znanjem in izkušnjami, 

ki sogradimo energetsko prihodnost 

Slovenije na skrbno zastavljenih temeljih: 

odgovornosti , zavzetosti, znanju, 

zanesljivosti, sodelovanju in vztrajnosti. 

Strateško in trajnostno načrtujemo, 

gradimo in vzdržujemo prenosno omrežje 

Republike Slovenije. Za električno energijo 

na dosegu vaše roke.
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ROBOTSKI VOZIČEK

V članku bomo na kratko predstavili projekt robotskega 
vozička, s katerim se bomo študentje pod vodstvom profesorja 
Matjaža Mihlja udeležili tekmovanja Cybathlon.

Cybathlon je pres  žno mednarodno tekmovanje, namenjeno 
športnikom invalidom, ki se bo odvijalo 8. oktobra letos v Zürichu. 
Tekmovanje bo potekalo v različnih disciplinah, kjer se bo v vsaki 
disciplini uporabljal drugačen robotski pripomoček za pomoč 
gibalno oviranim osebam pri premagovanju ovir. Udeleženci 
bodo tekmovali z eksoskele  , bioničnimi protezami za roke, 
nožnimi bioničnimi protezami, robotskimi vozički in celo v 
vodenju elektronskih naprav s pomočjo možganov. Naša ekipa 
iz Fakultete za elektrotehniko se je odločila, da bo tekmovala v 
disciplini, kjer se za premagovanje ovir uporablja robotski voziček. 

Glavni namen tekmovanja je krea  vni razvoj različnih robotskih 
tehnologij, uporabnih za gibalno ovirane osebe, ki bi jih 
lahko uporabljali za vsakodnevno premagovanje ovir in s tem 
povezano boljšo kvaliteto življenja. Te vsakdanje ovire so, na 
primer, pločniki, klančine, neraven teren, stopnice, ... Slednje 
še posebej otežujejo dostop invalidom do marsikaterega 
objekta oziroma cilja. Vse te ovire pa bo naš robotski voziček 
tudi zmožen premaga  . 

Vožnja na preizkusu proge v Švici.

Razvoj robotskega vozička se je pričel pred dvema letoma, ko 
se je zbrala skupina študentov pod mentorstvom profesorjev in 
asistentov Laboratorija za robo  ko na Fakulte   za elektrotehniko. 
Tako je že kmalu začel nastaja   prvi proto  p vozička. Proto  p 
je bil električno napajan iz baterije, ki je poleg vseh sistemov 
napajala tudi š  ri motorje vgrajene v kolesa. S tako izvedbo 
smo prihranili veliko prostora za ostale komponente, ki so tudi 
potrebne za op  malno delovanje vozička. Ker je šlo za prvi 
proto  p, je bilo samo krmiljenje vozička izvedeno odprtozančno 
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in ga je izvajal voznik s krmilno palico. Po približno enem letu 
je bil prvi proto  p narejen. Z njim smo se udeležili uradnega 
preizkusa proge v Švici. Preizkus nam je omogočil tes  ranje 
vozička v razmerah, kakršne bodo tudi na samem tekmovanju. 
Proto  p se je izkazal odlično in uspešno smo premagali vse 
ovire, razen stopnic. Med sodelujočimi ekipami smo uvrs  li med 
najboljše, čeprav sam preizkus ni bil namenjen tekmovanju.

Ker so stopnice najpomembnejša naloga, smo se lo  li izdelave 
drugega, končnega, proto  pa. Iz že preverjenega proto  pa smo 
vzeli najboljše rešitve in jih še nadgradili. Izboljšali smo baterijo 
in dodali zaprtozančno vodenje koles. Razvili smo tudi robotski 

gosenični modul, ki nam bo omogočil premagovanje stopnic. Ker 
so kolesa veliko hitrejša od gosenic, smo se odločili da skrijemo 
gosenice pod sam voziček in jih spus  mo pred dvigom oziroma 
spustom po stopnicah. 

Tudi pri zavijanju vozička smo se lo  li novega koncepta, s katerim 
bomo zavijali z vsemi š  rimi kolesi. Ta koncept bo omogočil 
vozniku lažje upravljanje vozička in bolj tekočo vožnjo. Prav tako 
se bo voziček sposoben obrača   na mestu. Dodali pa bomo tudi 
vzmetenje, ki bo omogočalo bolj udobno vožnjo čez ovire.  Kljub 
temu da je veliko dela že za nami, nas v prihodnjih mesecih 
čaka še veliko izzivov pri razvoju vozička, da bo sposoben pelja   
čez vse prepreke na tekmovanju. Pomembno nam je, da bo 
upravljanje vozička za gibalno ovirane osebe čim bolj enostavno, 
in da se bo z njim lahko hitro doseglo ciljne lokacije do katerih 
si gibalno ovirana oseba želi dostopa  .

V dosedanje delo smo študentje vložili že veliko ur. Prav tako 
pa tudi mentorji iz Laboratorija za robo  ko, ki nam z veseljem 
priskočijo na pomoč.

Seveda dosedanji razvoj ne bi bil mogoč brez pomoči sponzorjev 
od katerih prejemamo različne komponente za voziček kot 
tudi fi nančno pomoč. Pomagajo nam tudi tako, da izdelujejo 
sestavne dele vozička.

Za več informacij o delovanju in nastajanju robotskega vozička 
ter o možnos  h, kako nam lahko pomagate, si oglejte našo 
spletno stran www.cybathlon.si.
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PREDSTAVITEV EKIPE

PREDSTAVITEV EKIPE DIR 2016
DIR2016 ZA VAS PRIPRAVLJAJO:

ANDREJ PANGERČIČ  
Zadolžitev: Vodenje, Aplikatorstvo
Letnik: 5.

ŽIGA RUMPRET  
Zadolžitev: Vodenje, Aplikatorstvo 
Letnik: 5.

GAŠPER SIMONIČ 
Zadolžitev: Aplikatorstvo, Mediji
Letnik: 4.

BENJAMIN KOMEL   
Zadolžitev: Splet 
Letnik: 5.

JOŽICA PIŠKUR  
Zadolžitev: Aplikatorstvo, Socialna 
omrežja
Letnik: 4.

TADEJ PRINČIČ  
Zadolžitev: Aplikatorstvo
Letnik: 4.

ŽIGA NAGLIČ   
Zadolžitev: Aplikatorstvo
Letnik: 4.

JACINTA MIHELČIČ   
Zadolžitev: Aplikatorstvo
Letnik: 3.

JAN LIPOVŠEK   
Zadolžitev: Aplikatorstvo
Letnik: 2.

JANEZ STEGNAR  
Zadolžitev: Aplikatorstvo, Mediji
Letnik: 4.

KATJA MIHALIČ  
Zadolžitev: Aplikatorstvo
Letnik: 3.

KRISTINA NIKOLOVSKA  
Zadolžitev: Aplikatorstvo
Letnik: 4.

MATEJ JEGLIČ 
Zadolžitev: Aplikatorstvo
Letnik: 4.

NEJC TRŽAN   
Zadolžitev: Aplikatorstvo
Letnik: 4.

SAŠO VOZLIČ   
Zadolžitev: Aplikatorstvo
Letnik: 4.

TIMOTEJ GAŠPAR   
Zadolžitev: Oblikovanje
Letnik: mladi raziskovalec

TOMAŽ BOGOVIČ  
Zadolžitev: Aplikatorstvo
Letnik: 4.

URH LIKAR   
Zadolžitev: Aplikatorstvo
Letnik: 4.

VALENTINA STANIĆ  
Zadolžitev: Aplikatorstvo, Oblikovanje
Letnik: 3.

BETI SITAR  
Zadolžitev: Oblikovanje
Letnik: 5.
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POKROVITELJI DIR 2016

INDUSTRIJSKI   PARTNERJI

GENERALNI  POKROVITELJ

ZLATI  POKROVITELJI

SREBRNI   POKROVITELJI

BRONASTI   POKROVITELJI
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Dnevi industrijske robo  ke 2016

Študentje robo  ke iz Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani organiziramo že dvanajsto ponovitev 
tradicionalnega sklopa dogodkov »DIR 2016 – Dnevi industrijske robo  ke 2016«, ki bo potekal v tednu 
med 4. in 8. aprilom 2016. Dogodek je v prvi vrs   namenjen študentom, dobrodošli pa so tudi ostali 
obiskovalci vseh generacij. Ekipa organizatorjev DIR 2016 bo, tako kot vsako leto do sedaj, poskušala 
obiskovalcem prikaza   novos   v robo  ki  in predstavi   osnove različnih področij robo  ke. Namen DIR 
2016 je krepitev sodelovanja med industrijo, fakulteto in študen  , obenem pa omogoči   študentom, da 
spoznajo podjetja v Sloveniji, ki se ukvarjajo s področjem robo  ke in iščejo morebitne nove sodelavce.
Dnevi robo  ke se pričnejo v ponedeljek z uvodnim pozdravom dekana Fakultete za elektrotehniko in 
predstojnika Laboratorija za robo  ko. Zatem sledijo raznolika predavanja, na katerih bodo nastopili 
predavatelji iz industrije in raziskovalne sfere. V dneh od torka do četrtka so na sporedu predstavitve 
aplikacij, ki so namenjene vsem obiskovalcem. Vse robotske aplikacije smo implemen  rali študentje 
robo  ke na Fakulte   za elektrotehniko. Tako, kot vsa leta do sedaj bo zadnji dan  DIR 2016 namenjen 
strokovni ekskurziji v podjetja, ki uporabljajo tehnološke rešitve s področja industrijske robo  ke.

Tudi letos so se študentje pomerili v načrtovanju robotskih celic na tekmovanju RobotChallenge, ki se je 
začel dva tedna pred dogodkom z uvodnim predavanjem, kjer so se udeleženci tekmovanja seznanili z 
delovanjem programskega okolja RobotStudio. Cilj tekmovanja je načrtovanje robotskih celic in njihova 
simulacija. Na drugem predavanju so tekmovalci dobili navodila za izdelavo nalog, za dokončanje le 
teh pa so imeli en teden časa. Komisija je na koncu ocenila in izbrala tri najboljše rešitve, ki so bile 
nagrajene z izdelki podjetja Conrad d.o.o in KD Skladi d.o.o.. Podelitev nagrad se bo odvila prvi dan 
samega dogodka DIR 2016. 

V ponedeljek organiziramo tudi raznovrstna predavanja, ki so odprta za vse obiskovalce. Iz Fakultete za 
kme  jstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru nam bodo prestavili kme  jskega robota Cornstar, 
ki zadnja leta tekmuje na Field Robot Event-ih. Podjetje RLS merilna tehnika d.o.o. nam bo predstavilo 
svoje produkte, kjer največ časa dajejo v razvoj enkoderjev. Predstavil se bo še drugi interdisciplinarni 
projekt, ladjica, ki avtonomno pluje po morju in se zna izogiba   oviram s pomočjo kamere. Na koncu 
se bo še predstavilo podjetje L-TEK d.o.o. in njihov novi proto  p rekonfi gurabilnega manipulatorja.

Pri organizaciji nas podpira že kar veliko podje  j, kar nam daje zagon in spodbudo, da stremimo k 
prirejanju vedno bolj zanimivih aplikacij in s tem tudi večjo prepoznavnost dogodka. Največja zahvala 
gre večletnemu generalnemu sponzorju podjetju Yaskawa Slovenija d.o.o. in pa seveda tudi Fakulte   
za elektrotehniko, Laboratoriju za robo  ko. Robotske celice so letos prispevala podjetja: Yaskawa, ABB, 
Roboteh, Fanuc, Domel, Inea Rbt in RLS. Poleg podpore le teh podje  j pa so nas podprli še Brinox, 
Iskraemeco, Iskra Pio, Eles, Halder in mnogi drugi.

Letošnji medijski pokrovitelji dogodka DIR2016 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, Moja Občina in drugi.

Za uspešno izvedbo dogodka, pa so zaslužni predvsem člani ekipe, ki si želijo doseganja visokih ciljev 
pri izvedbi aplikacij in izboljšanju dogodka. V zadovoljstvo nama je bilo sodelova   z ekipo! Vsem se 
zahvaljujeva 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 DIR2016. Vsem 
obiskovalcem dogodka pa želiva veliko zabave pri pridobivanju novega znanja in izkušenj.

Vodji projekta,
Andrej Pangerčič in Žiga Rumpret
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Tipteh, d. o. o.
Ulica heroja Roba 23
1000 Ljubljana, Slovenĳ a
T: 01 200 51 50
F: 01 200 51 51
S: www.tipteh.si
E: info@tipteh.si

Vizĳ a
Avtomatizacĳ e

»IMATE TEŽAVO – 
IMAMO REŠITEV«Z nami je strojni vid 

enostaven!
Celovita ponudba opreme in rešitev 
za optično kontrolo izdelkov

Varnost in svoboda hkrati!
Novi varnostni skener LEUZE ELETRONIC 
RSL400 v robotizirano proizvodnjo 
prinaša bistvene prednosti.

razdalje 8,25 m.

mestih.

Naročnine na revijo Avtomatika na www.avtomatika.comNaročnine na revijo Avtomatika na www.avtomatika.com
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XTS – Linearni motor s krožno potjo
Informacije: Beckhoff  Avtoma  zacija d.o.o.

Novi pogonski sistem XTS (eXtended Transport System) podjetja Beckhoff  združuje prednos   pre-
izkušenih tehnologij vrtečih in linearnih pogonskih sistemov ter odpravlja nekatere omejitve obeh.

Zanimiva izvedba linearnega motorja

XTS je napreden modularen mehatronski sistem sestavljen 
iz fi ksnih motorskih modulov, premičnih motorskih delov, 
tračnic in računalnika. Posamezen motorski modul je 
kompletno integriran skupaj s pogonsko elektroniko in 
merjenjem pozicije. XTS ima enega ali več brezžičnih 
premičnih delov oziroma enot (angl. Mover), ki se lahko 
premikajo po mehanskih vodilnih tračnicah z veliko 
dinamiko do 4 m/s. Sistem krmili industrijski računalnik 
s krmilnim programom TwinCAT.

XTS ne potrebu-
je zapletene-
ga ožičenja in 
vlečnih verig. Za 
vsake 3 metre 
dolžine sistem 
potrebuje le dva 
kabla: napajalni 
kabel in Ether-
CAT kabel za 
po  vezavo z raču -

nalnikom. Kolesa premične enote imajo površino iz plas  ke 
s posebno majhnim trenjem. Mehansko robusten dajalnik 
posreduje položaj premične enote motornemu modulu. 
Dolžina in izvedbe krivulj XTS sistema so opredeljeni s 
številom in  pom motorskih modulov. Trenutno so na 
voljo sledeči motorski moduli:

• Ravni modul
• 180° krivina
• 45° krivina
• +22.5° zunanja krivina
• -22.5° notranja krivina

Številne možnos   uporabe

Za transport materiala lahko uporabimo 
celotno potovanje premične enote vključno 
s povratno progo in ovinki, s čimer lahko v 
celo   in učinkovito izkoris  mo razpoložljivi 
prostor. S tem prihranimo strojno opremo 
in dragoceni proizvodni prostor. Uporaba 
pogonskega sistema XTS omogoča številne 
možnos  . Premične enote pospešujejo, 
zavirajo, se ustavijo na določenem mestu 
in se med seboj usklajujejo (sinhronizirajo).

Novi način uporabe linearnih motorjev 
omogoča popolnoma nove možnosti po-
gonov:
• Značilnosti linearnih motorjev na ne-

skončni poti
• Več premičnih enot v usklajenem na-

činu delovanja
• Modularno zgradbo in enostavno pri-

lagoditev uporabi
• Majhno porabo energije in prostora
• Enostavno uporabo za zahtevne tran-

sporte
• Majhne stroške načrtovanja in posta-

vitve
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Lahko se ustavijo na absolutnem 
položaju ali na položaju glede na 
druge premične enote, se premikajo 
v skupini in ustavljajo druga za drugo, 
med potjo tvorijo prijemalno silo, vozijo 
po ovinkih in ravnih progah, vračajo 
energijo pri zaviranju ter uporabljajo 
pot tja in nazaj za transport materiala.
XTS lahko uporabimo v številnih raz-
ličnih aplikacijah. 

Rešitev je primerna predvsem za 
hitro ravnanje z materia lom in sicer 
ko je treba:
• predmet po  ska   naprej, prilagodi   

razdaljo med predme  , zmanjša   
ali poveča   hitrost predmetov,

• predmet vpe   in premakni  ,
• predmet prenes   in odloži  
• ali predmet dvigni  , obrni  , za-

pre   itd.

Motorski modul je integriran s pogonsko elektroniko 
in merjenjem pozicije.

Posebnost sistema XTS je tudi to, da je premična 
enota brez žične povezave.

Lastnosti sistema XTS
Maks. sila Do 100 N v mirovanju
Nazivna sila Do 30 N (pri temperaturni razliki ~30 °C med 

motorjem in ogrodjem)
Hitrost 4 m/s pri napajalni napetosti 48 V DC 
Pospešek > 100 m/s² (brez bremena)
Maksimalna dolžina sistema > 10 m (odvisna od procesne moči)
Zaščita IP 65

Električne karakteristike XTS
Napajalna napetost Krmilna napetost 24 V DC, napajanje do 50 

V DC
Poraba motornih modulov 19 W/m (komunikacija, elektronika, 

zaznavanje pozicije)
Razdalja med dovodnimi 
priključki

Do 3 m (napajanje, EtherCAT), odvisna od 
obremenitve

Poraba posameznega 
premikajočega dela

pribl. 12 W pri 4 m/s (brez bremena)

Električni/mehanski izkoristek 
pri 30 N

η = 66 % pri 1 m/s, 90 % pri 4 m/s

XTS lahko uporabimo za ureditev 
materiala v neenakomernem toku, ki 
ga prenese z enakomerno hitrostjo in 
v enakomernem razmiku na naslednjo 
delovno postajo. Poleg tega lahko 
sistem pobira izdelke in jih prenaša z 
ene delovne postaje na drugo. 

Tako kot servopogoni serije AX5000 
in servomotorji serije AM8000 so 
tudi vse sestavine sistema XTS razvite 
in izdelane v podjetju Beckhoff  v 
Nemčiji. S programsko opremo za 
avtoma  zacijo in krmilniki na osnovi 
računalnikov podjetje Beckhoff  ponuja 
celovite rešitve pogonov.

Več podatkov o XTS sistemu najdete 
na www.beckhoff .si ali pri podjetju 
Beckhoff  Avtoma  zacija d.o.o.
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PANTHEON je sodoben program za 
vodenje, upravljanje in razvoj poslovanja 
podjetij vseh velikosti in dejavnosti. 
Omogoča celovito pokritost poslovnih 
procesov od vodenja blagovno 
materialnega poslovanja, računovodstva 
in financ, do kadrovskih zadev, vodenja 
proizvodnje, trgovine in  kmetij, poleg 
tega pa omogoča tudi poslovanje z 
eRačuni in je pripravljen na prihod 
davčnih blagajn.

t 01 252 89 50, prodaja@datalab.si, www.datalab.si

Tehnična izobraževanja podjetja Beckhoff  Avtoma  zacija d.o.o.
Podjetje Beckhoff  Avtoma  zacija d.o.o. nudi različna izobraževanja za uporabnike Beckhoff  opreme. 
Izobraževanje se izvaja na sedežu podjetja v Sloveniji (Medvode) ali pa na sedežu ma  čnega podjetja 
Beckhoff  GmbH v Nemčiji (Verl), po dogovoru pa tudi pri stranki.
Tehnična izobraževanja ponujajo kupcem možnost, da iz prve roke spoznajo opremo Beckhoff  in preizkusijo 
njeno delovanje. Izobraževanje je prilagojeno vrs   uporabnika (programer, projektant, serviser, itd.)

Za več informacij o izobraževanju ali rezervacijo termina kontak  rajte 
info@beckhoff .si. 
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ZELENE ENERGIJE

Informacije: Maja Omladič, BISOL

Skupina BISOL Group je uspela 
na razpisu za 58-megavatno 
sončno elektrarno v Belorusiji

PREBOLD, 17. marec 2016 – Skupina BISOL Group je bila 
izbrana na razpisu za postavitev 58-megavatne sončne 
elektrarne v Belorusiji. Vrednost elektrarne je ocenjena na 
slabih 50 milijonov evrov, slovenski proizvajalec solarne 
opreme pa je v konzorciju izbranih družb odgovoren za 70 
% realizacije projekta.

Edini slovenski proizvajalec foto-
na petostnih modulov in nosil nih 
konstrukcij za sončne elektrarne je 
v tem tednu prejel uradno potrdi tev 
beloruskega energetskega gigan-
ta Belorusneft, da je bil izbran na 
razpisu za postavitev 58 MW sončne 
elektrarne, ki bo stala na južnem 
delu države v bližini ukrajinske me-
je. Skupaj s konzorcijem priznanih 
mednarodnih podjetij jim je bil 
zaupan posel v vrednosti skoraj 
50-ih milijonov evrov. BISOL Group 
je v omenjenem projektu partner z 
največjim deležem, ki predstavlja 
70 odstotkov realizacije.

Svečani podpis pogodbe je pred-
viden še v mesecu marcu, zaklju ček 
del na več kot 100 hektarjev veliki 
površini pa sega v sredino pri  hod-
njega leta.

Skupina BISOL Group je eden od 
5 največjih proizvajalcev viso-
ko kakovostnih fotonapetostnih 
modulov in nosilnih konstrukcij 
za sončne elektrarne v Evropi. 
Svo je izdelke uspešno trži na več
kot 64 tržiščih sveta, kjer je BISOL 
sinonim vrhunske kakovosti in 

profesionalnosti. Zaradi uspeš ne 
konsolidacije podjetja in izbolj-
šanja razmer na mednarodnem 
foto voltaičnem trgu je BISOL Group 
v minulem letu zabeležil kar 64 % 
rast prodaje glede na leto 2014. 

Napoved za leto 2016 je obetavna, 
saj slovenski proizvajalec v prvem 
kvartalu letošnjega leta že beleži 
popolno zasedenost proizvodnih 
kapacitet in presega rezultate 
pro daje iz enakega obdobja lani 
za 45 %.

Izvajamo:

  - konstrukcije in izvedbe specialnih strojev

  - predelave strojev

  - regulacije vrtenja motorjev

  - krmiljenje strojev

  - tehnièno podporo in servis

Dobavljamo:

  - servo pogone

  - frekvenène in vektorske regulatorje

  - mehke zagone

  - merilne sisteme s prikazovalniki

  - pozicijske krmilnike

  - planetne reduktorje in sklopke

  - svetlobne zavese in varnostne module

  - visokoturne motorje

  - robote

Zastopamo:

  - EMERSON - Contol Techniques

  - Trio Motion Technology

  - ELGO Electronics

  - ReeR 

  - Motor Power Company

  - Ringfeder - GERWAH

  - Tecnoingranaggi Riduttori

  - Fairford Electronics

  - Giordano Colombo

  - Motrona

  - B&R

  - Comau

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

Kalce 30 b, SI-1370 Logatec

T: 01 750 85 10, F: 01 750 85 29

E: ps-log@ps-log.si, W: 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 klasiènih in varnostnih V/I enot

- Možnost izbire zašèitenih (coated) modulov

- Enostavna izvedb redundantnega sistema

Programirljivi logièni krmilnik 

X20CP158X
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Krmilniki Allen-Bradley Compact 
GuardLogix 5370

Vir: Žiga Petrič , Tehna, d.o.o.

Družini krmilnikov Allen-Bradley CompactLogix se je nedavno pridružil nov model z 
možnostjo upravljanja funkcij strojne varnosti do nivoja SIL 3, CAT 4 oz. PLe (po ISO 
13849-1).

Slika 1: Družina krmilnikov CompactLogix

Slika 2: Novi CompactGuard Logix

Varnostni del programa uporablja bloke za standardne 
varnostne funkcije:

• E-stop
• Varnostne zavese (z muting funkcijo)

• Dvoročni vklop 
• Varnostni – dvokanalni izhod
• Varovana vrata, ipd…

Običajna programska koda lahko neposredno 
uporablja (bere) informacije varnostnega dela, ne 
more pa postavljati (vpisovati) spremenjivk, ki so 
defi nirane kot varnostne.

Compact GuardLogix je razširljiv z lokalnimi in 
oddaljenimi I/O enotami in sicer do cca:

• 20.000 digitalnimi vhodi in izhodi (24VDC)
• 1200 analognimi vhodi in izhodi (tip 4…20mA, 

0…10V, Pt100, termočlen)
• 400 dvokanalnimi varnostnimi vhodi in izhodi 

(do SIL 3, CAT 4 oz. PLe)
• 200 kanali za tehtalne celice (uporovni lističi)
• 100 kanali RS232/485

Oddaljene I/O enote in druge naprave se priključujejo 
preko vgrajenega Ethernet/IP vodila, in sicer do 48 
naprav (HMI in OPC povezave ne štejejo v ta limit). 
Večina teh naprav ima vgrajeno Ethernet stikalo z 
dvema priključkoma RJ45 in jih lahko povežemo 
v redundančno obročno topologijo (DLR – Device 
Level Ring).

Z ustreznimi razširitvenimi moduli so podprti tudi 
industrijski protokoli Profi bus, DeviceNet, Modbus 
(RTU, TCP), ASi, CANbus in mnogi drugi.

Vgrajeni večosni krmilnik gibanja (»Motion control«) 
omogoča koordinirano gibanje do 16 osi s servo 
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sistemi družine Kinetix in PowerFlex 
(različni modeli z razponom moči 
50W do 500kW na os). Kot na obi-
čajni PLC platformi CompactLogix 
so vgrajeni kinematični modeli za 

krmiljenje robotov s tremi pro-
stostnimi stopnjami (kartezični, 
SCARA, delta, antropomorfni in 
kombinacije).

Podprti programski jeziki so lest -
vična logika, funkcijski bloki, struk-
turiran tekst in diagram prehajanja 
stanj.  Pomnilnik je velik do 3MB 
(uporabniški program - od tega 
var nostni program do 1.5MB - in 
po datki).

Aplikacije
• Manipulatorji “pick and place”, 

paletizerji, enostavni roboti
• Pakirni in polnilni stroji, ovijalci
• Strega in montaža
• Naprave za razrez, leteče žage, 

tekoči trakovi
• Stiskalnice, preoblikovanje 

materialov, brizganje plastike, 
tlačno litje

• Naprave za avtomatsko kontrolo 
kvalitete izdelkov

Povezave:
www.rockwellautomation.com
www.tehna.si

Slika 3: Povezava krmilnika in drugih Ethernet/IP naprav
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SINEMA Remote Connect
Informacije: Simon Čretnik, Siemens d.o.o.

Globalna prisotnost je z ustrezno zaščitenimi napravami z vidika vzdrževanja in zajemanja 
podatkov lahko praktično skoraj tako enostavna in stroškovno učinkovita, kot da so vse 
naprave v istem objektu. Še posebej pomembno je, da je vsa infrastruktura pod lastnim 
nadzorom, kjer je server za VPN povezave del lastne infrastrukture.

SINEMA Remote Connect  zagotavlja varno upravljanje 
(VPN) med centralno lokacijo, serviserji in oddaljenimi 
napravami in obrati. Komunikacija med udeleženci v 
takem scenariju je neodvisna od protokola in temelji 
IP. Ni potrebe za neposreden dostop do omrežja 
podjetja, v katerem je vgrajena naprava. Serviser in 
stroj, ki ga je potrebno servisirati vzpostavita ločene 
povezave s SINEMA Remote Connect. Identiteta 
udeležencev je določena z izmenjavo certifi katov. 
Šele potem je oddaljen dostop do naprave odobren.

Povezava s SINEMA Remote Connect se lahko vzpostavi 
z različnih medijev, kot so brezžične komunikacije, DSL 
ali obstoječe, zasebne omrežne strukture. Siemens 
ponuja celovito paleto industrijskih usmerjevalnikov 
iz serije SCALANCE za povezave z oddaljenimi omrežji. 
Te je lahko enostavno konfi gurirati za povezavo na 
SINEMA Remote Connect s samodejno konfi guracijo.

V SINEMA Remote Connect client je na voljo tudi 
imenik. Lahko se uporablja za lažje prepoznavanje in 
izbranje vse stroje opreme in naprav za upravljanje 

v SINEMA Remote Connect .To je velika prednost v 
serijski proizvodnji strojev z istimi IP naslovi.

Uporabniku prijazen spletni vmesnik, kjer se preko 
WBM enostavno dodeli dostopne pravice za server. 
Administrator lahko spreminja nastavitve serverja 
in upravlja z uporabniki, Operaterji lahko upravljajo 
z napravami; z drugimi besedami dodajajo naprave 
in dodelijo uporabnike. Serviserji nimajo na serverju 
nimajo pravic. Lahko pa seveda uporabljajo povezavo 
preko serverja do oddaljenih obratov.

Funkcija telefonskega imenika z SINEMA Remote 
Connect Client, pri čemer uporabniki vidijo samo 
oddaljene objekte, ki so jim dodeljeni. Možna je 
stalna povezava ali vzpostavitev OpenVPN tunela z 
uporabo “wake-up” SMS. Avtokonfi guracija SCALANCE  
usmerjevalnika in SINEMA RC Client-a. Konfi guracija 
OpenVPN tunela je avtomatska.

Na napravi so potrebne samo osnovne nastavitve. 
Običajno so to dostopni podatki do javnega omrežja  
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(podatki ponudnika storitev) in IP naslov SINEMA 
RC Server-ja.

Nekaj tipičnih primerov uporabe je možno videti 
na slikah 1, 2 in 3.

Slika 1: Oddaljen servis za izdelovalce serijskih 
strojev

Slika 2: Teleservice za posebne stroje

Slika 3: Nadzor stanja

Osnovne nastaviteve serverja, da je  SINEMA RC 
dosegljiv preko interneta: 
 Fiksen ali dinamičen IP naslov oz. DNS za dostop 

preko interneta do serverja

 Posredovanje vrat za https in OpenVPN na internet 
usmerjevalniku 

 Lokalen IP naslov serverja s subnet masko 
 Privzeti prehod na serverju 

Slika 4: Osnovne nastavitve serverja

Upravljanje z uporabniki

Uporabniki...
 ... lahko uporabljajo WBM serverja preko https 

z uporabniškim imenom in geslom. Dostopni 
podatki so določeni s strani administratorja.

 ... določene so jim uporabniške pravice, ki 
dovoljujejo ali blokirajo dostop do serverja in 
spremembe na serverju  

 ... so določeni v skupine, ki lahko dostopajo do 
oddaljenih naprav 

 ... lahko vzpostavijo OpenVPN tunel do serverja 
preko SINEMA RC Client-a. Avtentifi kacija zahteva 
uporabniško ime in geslo 

Vloge in uporabniške pravice
 Vsakemu uporabniku so lahko določene različne 

uporabniške pravice. Uporabniške pravice 
dovoljujejo različne nastavitve na SINEMA RC 
Server.

 Profi li ponavljajočih se pravic se lahko opredelijo 
kot vloge na strežniku. Te vloge so določena 
uporabnikom, ki tako dobijo defi nirane uporabniške 
pravice. 

Lastni primeri
 Vloga ”role_admin” za administratorja 

Ima poln dostop in lahko v celoti upravlja s 
strežnikom 

 Vloga ”role_operator” 
Upravlja z napravami in povezavami dovoljenim 
med njimi 

 Vloga ”role_service” 
Nima pravic. Uporabnik lahko uporablja zgolj 
povezavo med klientom in oddaljenimi napravami. 



50 AVTOMATIKA 143/2016

EXPRESS NOVICE

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

Na mednarodnih strokovnih sejmih Energetika in Terotech-
Vzdrževanje se bodo na celjskem sejmišču od 12. do 15. aprila 
2016 predstavile najbolj pomembne blagovne znamke energetike 
in industrijskega vzdrževanja. Obiskovalci bodo lahko izbirali 
med ponudbo več kot 480 najboljših blagovnih znamk iz 29 
držav. Štiridnevno sejemsko dogajanje bodo zaznamovale 
novosti, koristne informacije in predvsem znanje, v prvi vrsti 
za strokovno javnost, pa tudi osveščeno splošno javnost, ki se 
zaveda pomena učinkovitega upravljanja z energijo in ustreznega 
vzdrževanja za doseganje prihrankov. Častni pokrovitelj sejmov 
je Ministrstvo za infrastrukturo RS.

V letošnjem razstavnem programu sejma Energetika si bo mogoče 
ogledati celovito ponudbo za ogre vanje, hlajenje in prezračevanje (to-
plotne črpalke, klimatske naprave, prezračevalne naprave, cevni 
sistemi, kogeneracije, toplovodni kotli na biomaso, kotli na pelete, 
kotli na sekance, kotli na trda goriva …). Predstavljene bodo 
inovativne ener-
getske rešitve, hibridne rešitve. V ponudbi bodo tipala, termoelementi,

 

merilniki temperature, vlage in tlaka, analizatorji dimnih plinov, 
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predstavili se bodo izvajalci laboratorijskih in 
kalibracijskih storitev, dobavitelji opreme za energetske 
in tehnološke sisteme, ponudniki odvodnjavanja ravnih 
streh, strokovne revije in izobraževalne institucije. 
Na razstavnih prostorih si bo mogoče ogledati še 
ponudbo programskega orodja za modeliranje 
elektro in strojnih instalacij, kompresorje in opremo 
za kompresorje, sanitarno opremo, fi ltrirne naprave 
za vodo ter opremo za ogrevanje in hlajenje.
Sejem Terotech-Vzdrževanje prinaša celovito ponudbo 
za učinkovito industrijsko vzdrževanje. Predstavili se 
bodo ponudniki s področja hidravlike, pnevmatike, 
fl uidike, ventilov in gibljivih cevi. V razstavnem programu 
bodo fi ltrirni materiali, fi ltri za prostorsko, industrijsko 
in mokro fi ltracijo, ležaji, tesnila, verige, jermeni 
in zobniki, olja, maziva in naftni derivati, varilna in 
rezalna oprema, vijačni materiali in orodja, pnevmatika, 
plinske vzmeti, pogonska tehnika in elektromotorji, 
kompresorji in oprema, transportna kolesa, industrijska 
kolesa in transportne linije, senzorji za industrijsko 
avtomatizacijo, orodja in pribor za vzdrževalna dela. 
Predstavili se bodo ponudniki inženiringa in svetovanja 

v vzdrževanju, strojegradnje in strojev v vzdrževanju, 
ponudniki vzdrževanja strojev in naprav, serviserji in 
vzdrževalci osebnih in tovornih dvigal. V razstavnem 
programu je ponudba informatike, avtomatizacije, 
krmiljenja in merilnih naprav, predstavile se bodo 
izobraževalne institucije in strokovne revije.

Aktualne strokovne razprave - Veliko pozornosti 
mladim

V strokovnem programu bo govora o najbolj aktualnih 
temah na področju energetike (energetska sanacija 
javnih stavb, e-mobilnost, upravljanju porabe, 
pametna omrežja, uvajanju samooskrbe z električno 
energijo iz obnovljivih virov energije), predstavil se 
bo konzorcij Slovenska sončna elektrarna – konzorcij 
združuje podjetja Gen-I kot kupca električne energije 
proizvedene v sončnih elektrarnah, Sol navitas dobavlja 
konstrukcijo in skrbi za izvedbo, Letrika Sol razvija, 
proizvaja in prodaja solarne mikro razsmernike, Sitel 
zagotavlja nadzorne in upravljalne sisteme, hibridne 
napajalne sisteme in hranilnike električne energije, 
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LASERSKI VARNOSTNI 
SKENER 
OMRON OS32C

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

Sistemi za avtomatizacijo
- PLK sistemi 
- Omrežja 
- Operaterski paneli (HMI)
- SCADA 
- Programska oprema  

Regulacijska tehnika
- Temperaturni in procesni regulatorji 
- Števci in časovniki
- Digitalni prikazovalniki
- Nivojski regulatorji
- Stikalni napajalniki  

Pogonska tehnika
- Krmilniki gibanja
- Servo sistemi
- Frekvenčni pretvorniki

Industrijski roboti
- SCARA roboti
- DELTA roboti

Senzorika in sistemi strojnega vida
- Senzorji z optičnim vlakni
- Sistemi strojnega vida
- Induktivna stikala
- Fotoelektrični senzorji
- Merilni senzorji
- Končna stikala
- Dajalniki impulzov
- RFID sistemi

Varnostna tehnika
- Varnostne zavese in senzorji 
- Varnostni moduli 
- Varnostna stikala
- Varnostni releji
- Varnostni programirljivi krmilniki

Preklopna tehnika
- Mehanski releji
- Polprevodniški releji
- Stikala in tipke
- Kontaktorji

Signalizacija in svetila
- Signalni LED stolpiči
- Signalne LED luči
- Zvočni alarmi
- LED svetila

MIEL, d.o.o. •  Efenkova cesta 61 •  SI-3320 Velenje 
•  T  +386 (0)3 898 57 50 • F  +386 (0)3 898 57 60 

•  E  info@miel.si •  S www.miel.si

Omron je obstoječi varnostni skener 
posodobil z Ethernet/IP komunikacijo. S 
svojim revolucionarnim dizajnom je trenutno 
najmanjši varnostni laserski skener v svojem 
razredu, ki omogoča enostavno montažo. 
OS32C zagotavlja varnost kategorije 3 (brez 
dodatnega varnostnega krmilnika) in je skladen 
z varnostnim standardom ISO 13849-1 PLD 
in SIL 2.

FLEKSIBILNO IN VELIKO ZAZNAVNO 
OBMOČJE V KOMPAKTNI OBLIKI

OS32C je najmanjši varnostni skener v svojem razredu. 
Z dimenzijami 133 x 143 x 105 mm in težo 1,3 kg, 
ne potrebuje veliko prostora za montažo. Njegova 
poraba znaša 5 W. Kljub temu lahko pokriva območje 
270°, z zaznavno razdaljo do 10m (Slika 1). Nastaviti 
je možno varnostno območje do 4 m (model OS32C-
_-4M) in dve stopnji opozorilnega območja do 10 m.
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SPOROČILA NAŠIH PARTNERJEV

HENNLICH d.o.o., Podnart 33, 4244 Podnart

●  preprosta in hitra montaža, cenovno ugodno in hitro dobavljivo

●  samo z nekaj različnimi premeri se pokrije večino potreb

●  dolga življenjska doba 
 (zaradi paten  ranega postopka izdelave, ki omogoča izjemne lastnos  )

●  visoka tlačna trdnost omogoča brezhibno delovanje 
     (tudi v najtežjih pogojih delovanja)

●  za veliko vrst hidravličnih tekočin 
    (tudi za  ste s slabšimi mazalnimi lastnostmi)

●  zaradi neprekinjene strukture steklenih vlaken se ne trga
     (zato ni nevarnos   zamašitve fi ltrirnih sistemov)

Za več informacij in naročila pokličite 041 302 077 
ali obiščite hennlich.si/506

VODILNI TRAK V SPIRALI HALLITE F506
Tudi za hidravlične sisteme s težjo obremenitvijo!
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Slika 1: Veliko varovalno območje

Zaznavno območje skenerja je možno razdeliti na 
(do) 70 posameznih sektorjev in vsakemu posebej 
defi nirati varnostno območje ter dve opozorilni 
območji (Slika 2).

Slika 2: Delitev območja zaznavanja

AKTIVNI PRIKAZOVALNIK

Po obodu skenerja je nameščenih osem svetlobnih 
indikatorjev za lažjo določitev smeri iz katere je 
varnostno območje prekinjeno. Na sprednjem 
delu je nameščen LED vmesnik, preko katerega je 
razvidno delovanje in status skenerja, brez potrebe 
po priključitvi na osebni računalnik (Slika 3).

Slika 3: LED vmesnik na sprednjem delu

ENOSTAVNA KONFIGURACIJA IN 
ETHERNET/IP

OS32C se parametrira s pomočjo pripadajočega 
programskega orodja. Vmesnik je enostaven in intuitiven, 
tako da za nastavitev ne potrebujemo veliko časa. 
Parametriranje je možno v realnem času, poleg tega 
program omogoča skeniranje področja s pomočjo 
laserskega žarka in na ta način defi nira robove okolice, 
ki so potem vidni v programu. Defi nirani robovi se 
lahko uporabijo tudi kot referenčna postavitev in s 
tem se prepreči nepooblaščen premik laserskega 
varnostnega skenerja (slika 4). Varnostnemu skenerju 
je možno nastaviti odzivni čas v obsegu od 80 do 
680 ms, kar služi fi ltriranju in neželenemu ustavljanju 
(recimo v primeru letečih delcev v okolici).

Ethernet podpora omogoča povezavo več varnostnih 
skenerjev in s tem olajša analiziranje in preverjanje 
statusa skenerjev ter vzroka pri varnostni ustavitvi.
Prav tako je modele DM mogoče enostavno povezovati 
s krmilniki, operaterskimi paneli in ostalimi napravami, 
ki podpirajo Ethernet/IP (na voljo je EDS datoteka, 
ki jo lahko uporabimo pri konfi guraciji mreže) in 
tako spremljamo statuse in spreminjamo opozorilno 
območje preko komunikacije. Takšen varnostni skener 
omogoča tudi pošiljanje podatkov o razdalji in kotu 
predmeta ali ovire v realnem času do razdalje 50 m.

Slika 4: Programsko orodje za parametriranje

PRIMERI APLIKACIJ

Varnostni laserski skener OS32C lahko zaradi svoje 
fl eksibilnosti v veliko primerih nadomesti varnostne 
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zavese in senzorje. Sploh tam, kjer je potreba po širšem varovanju 
območja, se izkaže kot cenovno ugodnejša rešitev v primerjavi z uporabo  
varnostnih zaves. V primeru, da se na že obstoječem skenerju, pojavijo 
drugačne zahteve po varnostni funkciji, se skener enostavno premesti 
in/ali nastavi na drugačno delovanje.

Primer 1:
Varnostni skener vertikalno varuje robotsko celico. S pomočjo zunanjih 
signalov je na skenerju možno preklapljati med različnimi profi li (ki jih 
prednastavimo sami) varovanja območja. Tako lahko naprimer skener 
varuje samo levo ali desno stran robotske celice, glede na pozicijo 
robota.

Slika 5: Vertikalo varovanje celice in preklapljanje med profi li 
varovanja

Primer 2:
Majhne dimenzije omogočajo montažo in varovanje znotraj celice 
tudi v relativno majhnih strojih. S samo enim varnostnim skenerjem 
je zaradi 270° kota zaznavanja nevarno območje mogoče varovati na 
dveh straneh. 

Slika 6: Primera varovanja nevarnega območja

Primer 3:
Zanimiv primer uporabe je ustavitev in preprečevanje trkov na avto-
matsko vodenih vozilih (AVZ), kjer nam prednastavljeni profi li varovanja 
in parametriranje varovalnega območja po segmentih olajša varovanje 
tudi na zelo zahtevnih progah. Z uporabo dveh skenerjev lahko varujemo 
vso območje okoli vozila. (Slika 7 na naslednji strani.)
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Slika 7: Uporaba za varovanje avtomatsko vodenih vozil
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Multi-Display 
Graphics

 Video Wall  
Capture & Display

H.264  
AV-over-IP

KVM 
Extension

matrox.com/graphics

Control Room Collaboration 
starts with Matrox

Reliable hardware & software
High quality distribution & display
Dedicated customer support

Proizvodnji program:
 - induktivni senzorji 

- kapacitivni senzorji 
- REED senzorji - temperaturna tipala - elektronski sklopi in krmilniki 

Distribucijski program:

VO D I L N I  S LOV E N S K I  P R O I Z VA JA L EC   
I N D U S T R I J S K E  S E N Z O R I K E   

-  
-  
  avtomatska vrata  
  in prehode 

-  
SIL1, SIL2, SIL3 
-varnostni pohodni tepihi 
-  sistemi … 

 

-  
-  
- varnostna stikala 
  

-  
-  

- industrijski  
  konektorji 

- industrijski  
  GSM vmesniki 
 
- komunikacijske  
    

www.fbselektronik.com
info@fbselektronik.com

tel: 03/ 89 83 700
fax:03/ 89 83 718

FBS elektronik d.o.o.
Prešernova cesta 8
3320 Velenje

Storitve :
- razvoj  
-  
-  





High performance and flexibility for HVAC applications.

WAGO BACnet Building Controller (B-BC)

• Freely programmable with integrated Web server

• SD card slot and 2port switch

• Compact and modular I/O level

• Interfaces for LON, MPBus and more.

www.wago.com

BACnet/IP Controller

Fast Control Solution for Complex Applications!



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

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

www.metronik .s i

Metronik d. o. o.
Stegne 9a
1000 Ljubljana

Tel.: 01 514 08 00
Faks: 01 511 16 35

Proficy Workflow
Orodje za obvladovanje delovnega toka in avtomatiziranje ročnih 
operacij v procesnih sistemih. Prinaša večjo obvladljivost in boljši 
nadzor nad procesi ter zmanjšuje možnost napak operaterjev.

Proficy CSense
Močno analitično orodje, ki preko modeliranja in simulacije 
pomaga uporabnikom ugotoviti možne vzroke za težave in variacije 
v procesu ali vzroke za neustrezno kakovost proizvodov.

Proficy Batch Execution
Orodje za vodenje šaržnih procesov v skladu s standardom S88.

Proficy Plant Application
Rešitev za obvladovanje proizvodnih procesov s poudarkom na 
sledljivosti, kakovosti in učinkovitosti ter analizi ključnih informacij 
iz procesa.

Dream Report for Proficy
Orodje za izdelavo, generiranje in pošiljanje poročil. Poročila 
se lahko generirajo samodejno prek nastavljenega urnika (npr. 
dnevno, tedensko) ali na zahtevo, samodejno pa se lahko tudi 
natisnejo ali pošljejo na izbrane e-mail naslove. 

Proficy GlobalCare Complete
Predstavlja razširjeno garancijo, ki uporabnikom programske 
opreme GE IP nudi najvišji nivo tehnične podpore in možnost 
brezplačne nadgradnje na novo verzijo produktov v času trajanja 
pogodbe. 

Proficy HMI/SCADA iFIX 
Vodilna programska oprema za nadzor in vodenje procesov na 
svetu. Visoka funkcionalnost in odlična tehnologija.

Proficy WebSpace
Proficy WebSpace je zmogljiv spletni odjemalec, ki nudi popoln 
nadzor in vizualizacijo procesa preko lokalnega intraneta ali 
interneta, brez spreminjanja obstoječe iFIX aplikacije. 

Proficy Historian
Učinkovit arhiv procesnih podatkov z visoko zmogljivostjo zbiranja, 
hranjenja in distribuiranja podatkov. Lahko ga uporabljamo kot 
osnovo za poročanja in proizvodne informacijske sisteme.

Proficy Historian Analysis
Orodje za grafično analizo in prikaz procesnih podatkov shranjenih 
v bazi Proficy Historian preko spletnega brskalnika (HTML5 
tehnologija).

Proficy Mobile
Orodje za hiter dostop do ključnih procesnih informacij in alarmnih 
stanj ter prikaz natančnih delovnih navodil. Orodje je namenjeno 
uporabnikom, ki niso stalno v kontrolni sobi, a morajo imeti 
možnost hitrega vpogleda v delovanje procesa preko mobilnih 
naprav (Android, iOS) ali web okolja.
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