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

Proficy HMI/SCADA iFIX

Proficy Workflow

Vodilna programska oprema za nadzor in vodenje procesov na
svetu. Visoka funkcionalnost in odlična tehnologija.

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

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

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

Dream Report for Proficy
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.

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.
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Zdi se, da živimo v zanimivem času. To je veljalo lani in se ni spremenilo letos.
Seveda so v tem okviru mišljeni predvsem roboti tako in drugače. Nedavno je 16.
februarja 2017 EU parlament na plenarnem zasedanju sprejel poročilo o pravilih
na področju robotike (REPORT with recommendations to the Commission on Civil
Law Rules on Robotics). Oblika in vsebina bi se kaj zlahka v prihodnje prelevila
v direktivo za področje robotike.
Brez dvoma sta EU robotska industrija in raziskovalni sektor zelo učinkovita.
Robotika se širi in bo v prihodnosti imela še močnejši vpliv na naše življenje.
Pomembna je tudi EU kompetenca v okviru svetovnega trga robotike. Na nekaterih področjih smo se, kot kaže, znašli v nedefinirani praznini, zato je smiselno
oblikovati smernice robotike; potrebna je neka regulacija, tudi zelo striktna, če je
to potrebno.
Najprej je tu vprašanje odgovornosti za škodo, ki jo povzroči robot. Rešitve so lahko različne, od direktne odgovornosti do zavarovalnih shem, v vsakem primeru
mora biti škoda krita. Potrebna je tudi hitrejša standardizacija na tem področju.
Z namenom visoke varnosti je potrebno zagotoviti ustrezne protokole.
Eden od največjih izzivov je varovanje podatkov. Roboti lahko zbirajo in sprejemajo različne vrste podatkov: kdo je njihov lastnik, kdo lahko dostopa do njih.
Poročilo predlaga poglavje etike, tudi etično kodo za programerje. Poročilo vztraja
na transparentnosti.
Na nek način je poročilo kontradiktorno glede vpliva robotov na socialno področje
dela. Nekatere študije pesimistično napovedujejo masovno izgubo delovnih mest,
realističen je ton, kjer se izgube zaposlitve kompenzirajo z drugačno obliko dela,
tudi v povečanem obsegu. Predvsem ta del so močno pograbili novinarji. Brez dvoma
se morajo izobraževalni sistemi spremeniti in vnaprej prilagoditi tem novim razmeram, s prekvalifikacijo in kreiranjem aktivnosti, ki danes še niso tako izražene.
Poročilo ne vsebuje tehnične fobije, prepoznava pozitivne aspekte: roboti so/bodo
sposobni opravljati za človeka nevarno in naporno delo, lajšajo interdisciplinarno delo in spodbujajo integracijo ljudi s posebnimi potrebami.
Priznati je potrebno, v vmesnih fazah nastajanja je poročilo govorilo tudi o davku
na delo robota, kar se zdi popolnoma nerealistično. Na drugi strani pa je potrebno pozdraviti predloge o npr. Agenciji za robotiko v okviru EU ter nujno potrebne
standarde pri letečih, mobilnih in kolaborativnih platformah.
Med študenti robotike opažamo, da se hitro razletijo po industriji, z njo so tesno povezani že med študijem. Dnevi industrijske robotike, izdaja DIR 2017, v
organizaciji študentov Fakultete za Elektrotehniko, UL, so tukaj. Tradicionalno
vsakoletno srečanje med robotskimi proizvajalci Yaskawa, ABB, Fanuc, Kuka,
Stäubli (Domel), Universal Robots in slovenskimi študenti. Ekipa je znova pripravila atraktivne nove aplikacije. Katerikoli študent v Sloveniji se lahko brezplačno
prijavi na DIR, pride na FE, UL in se zabava z zanimivimi roboti od torka do
četrtka popoldne. V ponedeljek bodo zanimiva predavanja, petek je rezerviran za
ekskurzijo v Krko in TPV. Nadaljuje se tudi tekmovanje RobotChallenge. Že teden
pred DIR bodo ekipe dobile naloge in imele en teden za pripravo najboljše robotske
simulacije. Zmagovalci bodo prejeli 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

T sk
Ti
sk:: EVROGRAFIS D.O.O., Maribor

Ljubljana, 24.3.2017

www.dnevirobotike.si
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PROGRAM DIR 2017

PROGRAM DIR 2017
27.03.2017 PONEDELJEK
12:00 – 12:15
Uvodni pozdrav organizatorja in pozdravni nagovor prodekana FE
12:15 - 13:00
Daljinsko lasersko varjenje z robotom
Predavatelj: dr. Hubert Kosler, univ. dipl. inž. str., direktor podjetja Yaskawa Slovenija d.o.o.
13:00 – 13:15
ODMOR
13:15 - 14:00
Robotski invalidski voziček in tekmovanje Cybathlon
Predavatelj: prof. dr. Matjaž Mihelj, univ. dipl. inž. el., Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
14:00 - 14:15
ODMOR
14:15 - 15:00
TAFR, kme jski robot
Predavatelj: Janez Cimerman, vodja študentske ekipe TAFR
15:00 15:15
ODMOR
15:15 – 16:00
Robotski sistemi v protonski terapiji
Predavatelj: Žiga Naglič, dipl. inž. el. (UN), Bor Marolt, univ. dipl. ﬁz.
16:00 – 16:15
ODMOR
16:15
Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad za tekmovanje RobotChallenge

4

AVTOMATIKA 151/2017

ZBORNIK DIR 2017

17
20

PROGRAM DIR 2017

28.03.2017 TOREK – 30.03.2017 ČETRTEK
13:15 - 14:00
Delo z realnimi robo - 1. cikel
Za sodelovanje na aplikacijah se je potrebno prijavi preko prijavnega obrazca!
14:15 - 15:00
Delo z realnimi robo - 2. cikel
Za sodelovanje na aplikacijah se je potrebno prijavi preko prijavnega obrazca!
15:15 - 16:45
Delo z realnimi robo - 3. cikel
Za sodelovanje na aplikacijah se je potrebno prijavi preko prijavnega obrazca!
17:15 - 18:45
Delo z realnimi robo - 4. cikel
Za sodelovanje na aplikacijah se je potrebno prijavi preko prijavnega obrazca!

31.03.2017 PETEK
9:15 - 15:30
Ekskurzija v podjetji TPV, d.o.o. in Krka, d.d.
Odhod iz Ljubljane bo ob 9:15 pred Fakulteto za elektrotehniko. Odpeljali se bomo v Veliko Loko na Dolenjskem, kjer ima
podjetje TPV, d.o.o. eno izmed svojih poslovnih enot. Tam nam bodo predstavili najnovejša avtomatsko vodena vozila.
Sledil bo ogled podjetja Krka, d.d. v Novem mestu, kjer nam bodo razkazali tehnološko dovršen obrat Notol 2. Po ogledu
sledi povratek v Ljubljano. Povratek v Ljubljano je predviden okoli 15:30.

KAZALO ZBORNIKA DIR 2017
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INDUSTRIJSKO PREDAVANJE

Robotski invalidski
voziček in tekmovanje
Cybathlon
Predavatelj: prof. dr. Matjaž Mihelj, univ. dipl. inž. el.,
Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

OPIS:

INDUSTRIJSKO PREDAVANJE

Sodobne tehnologije omogočajo osebam s prizade mi
motoričnimi funkcijami opravljanje vsakodnevnih življenjskih
ak vnos in s tem občutno izboljšanje kakovos življenja.
Gibalne funkcije je mogoče izboljša oziroma nadomes
bodisi z robotskimi rešitvami, kot so robotske proteze za
spodnje in zgornje okončine ali eksoskele , ki delujejo
kot ojačevalniki moči, oziroma s funkcionalno električno
s mulacijo, ki umetno ak vira preostala mišična vlakna.
Boljšo mobilnost prizade h oseb omogočajo robotski
invalidski vozički. Za interakcijo najhuje prizade h oseb z
okoljem in napravami pa je mogoče uporabi možganske
vmesnike. Razvoj omenjenih asistenčnih tehnologij je
izjemen, prave primerjave med različnimi rešitvami ne
obstajajo in marsikatera dobra rešitev žal ostane na nivoju
laboratorijskega proto pa.

Cybathlon je tekmovanje, ki spodbuja in promovira razvoj
novih tehnologij in kjer se med seboj pomerijo invalidne
osebe, ki v vsakodnevnem življenju uporabljajo različne
pripomočke za pomoč pri gibanju. Tekmujejo v šes h
različnih disciplinah: ak vne ročne proteze, ak vne
nožne proteze, robotski eksoskele , robotski invalidski
vozički, funkcionalna električna s mulacija ter možganski
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vmesniki. Pri tem morajo premagova različne ovire, ki
najbolje predstavljajo vsakodnevne ak vnos .
Ekipa študentov Univerze v Ljubljani je razvila nov
koncept robotskega invalidskega vozička, s katerim se
je 8. oktobra 2016 v Zürichu v Švici pomerila na prej
omenjenem tekmovanju. Sistem temelji na hibridni
pogonski tehnologiji, ki vključuje š rikolesni pogon z
neodvisnim zavijanjem posameznih koles in gosenice s
spremenljivo geometrijo. Združitev najboljših lastnos
obeh pogonov omogoča udobno vožnjo po nezahtevnem
terenu in premagovanje najzahtevnejših ovir, kot so
stopnice. Ekipa je na tekmovanju osvojila bronasto medaljo.

TAFR, kme jski
robot
Predavatelj: Janez Cimerman, vodja študentske ekipe TAFR

OPIS:
TAFR je ekipa študentov različnih fakultet Univerze
v Ljubljani, ki je v zadnjih šes h mesecih razvijala
avtonomnega kme jskega robota. Robotova uporabnost
in konkurenčnost se kažeta v sposobnos avtonomne
vožnje ter ocenjevanju stanja vinskih trt in pridelka s
pomočjo računalniškega vida in drugih senzorjev. Po
potrebi robot poskrbi tudi za dognojevanje ter poskrbi za
zaščito rastlin. Z novim robotom se bodo letos udeležili
Field Robot Event-a v Angliji, kjer se bodo pomerili z
najboljšimi evropskimi ekipami v avtonomnem iskanju
bolezni in dognojevanju pridelkov.

Vizija projekta je izboljša pogoje vsakdanjega dela
vinogradnikov in poljedelcev z razvojem tehnologije, ki
je vedno bolj uporabna ter iskana na različnih področjih
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Center za protonsko terapijo je sestavljen iz pospeševalnika,
transportne linije in obsevalne sobe z gantrijem in robotom.
V pospeševalniku protone najprej pospešimo in jih po
transportni liniji peljemo do obsevalne sobe, kjer se nahaja
pacient. Naloga gantrija je, da usmeri žarek pod določenim
kotom v pacienta, ki leži na mizi, ki jo premika robot.

človekovega delovanja. S tem bi pripomogli k večjemu
vključevanju zelenih tehnologij in povečanju konkurenčnos
ter prepoznavnos slovenskih produktov na področju
agro-robo ke v svetovnem merilu.
Povezava: h p://tafr.si/
INDUSTRIJSKO PREDAVANJE

Robotski sistemi v
protonski terapiji
Predavatelja: Žiga Naglič, univ. dipl. inž. el.,
Bor Marolt, univ. dipl. ﬁz., Cosylab, d.d.

V podjetju Cosylab razvijamo kontrolni sistem za pospeševalnik
in obsevalno sobo. V predavanju bomo na kratko predstavili
posamezne dele sistema v obsevalni sobi, natančneje
6-osnega robota za premikanje pacienta, sistem za op čno
sledenje mize in gantri ter njihovo vodenje.

Dotaknili se bomo tudi varnostnih mehanizmov in vmesnikov
za upravljanje sistema in izvedbo obsevanja.

OPIS:
Protonska terapija je čedalje bolj popularna tehnika
zdravljenja raka, pri kateri s pomočjo žarkov protonov
zelo natančno obsevamo in uničimo obolelo tkivo. V
primerjavi z obsevanjem z rentgenskimi žarki ima tovrstno
obsevanje manj stranskih učinkov, saj se večina energije
spros na točno določeni globini, pri čemer je absorbirana
energija pred in za to globino zanemarljivo nizka.
ZBORNIK DIR 2017
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ROBOTCHALLENGE
Aplikatorja: Kris na Nikolovska, Aleksander Rajhard

RobotChallenge je tekmovanje v programiranju robotske celice z robo proizvajalca ABB v programskem paketu
RobotStudio. Tekmovanje poteka v okviru Dnevov industrijske robo ke 2017 – DIR 2017.

POTEK TEKMOVANJA
Tekmovanje je sestavljeno iz dveh uvodnih predavanj in
tekmovalnega dela. Na uvodnih predavanjih udeležencem
predstavimo osnovne funkcionalnos okolja RobotStudio
in skupaj rešimo par primerov. Na koncu predavanj dobijo
udeleženci tri naloge različnih težavnos . V naslednjih sedmih
dneh jih skušajo samostojno reši . Ko tekmovalci oddajo
svoje rešitve, jih organizatorji pregledajo ter ocenijo. Trem
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najboljšim ekipam na razglasitvi podelimo privlačne nagrade.
Udeležba je brezplačna za vse študente; za sodelovanje je
potreben le prenosni računalnik z naloženo brezplačno
30-dnevno različico programa RobotStudio. Tekmovanja
RobotChallenge se lahko udeležijo študentje vseh fakultet,
saj predznanje ni potrebno. Vse informacije, ki jih udeleženci
potrebujejo za samostojno delo, so podane na uvodnih
predavanjih. Tekmuje se v dvojicah, med seboj se pomeri
10 ekip. Zainteresirani tekmovalci se morajo prijavi preko
spletnega obrazca na naslovu www.dnevirobo ke.si.

ZBORNIK DIR 2017
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uspešnos v praksi so simulacijski pake postali nepogrešljiv
del pri vsakem razvoju robotske aplikacije.

RobotStudio
RobotStudio je programski paket namenjen modeliranju,
simulaciji in programiranju robotskih celic na osebnem
računalniku. Spada pod okrilje podjetja ABB. Paket vsebuje
knjižnico vseh robotskih manipulatorjev ABB, nekatere
druge sestavne dele robotskih celic (različna orodja, tekoče
trakove itd.), poleg tega pa lahko uporabnik uvozi ali sestavi
komponente po lastnih željah. Možno je programiranje
v dveh načinih: “oﬄine” ali “online”. Pri “oﬄine” načinu
programiramo robotski manipulator s pomočjo virtualnega
krmilnika, ki teče na osebnem računalniku, pri “online”
načinu pa robota preizkušamo kar na realnem krmilniku.
Dobra lastnost RobotStudia je natančna replika virtualnega in
realnega krmilnika, kar pomeni, da je računalniška simulacija
enaka realnemu proizvodnemu procesu. Na tekmovanju se
bomo posve li programiranju v “oﬄine” načinu.

ZA KONEC
Tekmovanje bo potekalo v sklopu DIR 2017 že šesto leto
zapored. Vsa prejšnja leta je bil odziv tekmovalcev dober
z veliko dobro načrtovanimi rešitvami. 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 sta jih pripevali podjetji IC elektronika in KD skladi.

Prednost pri uporabi simulacijskega programa je v razvojni
fazi, kjer lahko tes ramo in ocenimo robotsko celico, še
preden je ta zgrajena. RobotStudio je dobra rešitev tudi v
primeru nadgradnje ali posodobitve že obstoječe celice. Tako
ni potrebe po zaustavitvi celotne proizvodnje linije za celoten
čas razvijanja programa. Podjetja, ki uporabljajo RobotStudio,
so ocenila, da prihranijo do 30 % stroškov pri realizaciji in do
50 % časa za razvoj in implementacijo robotske celice. Zaradi
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PREDSTAVITEV PODJETJA IC ELEKTRONIKA
Vodovodna cesta 100, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: 01 568 01 25
E-mail: info@ic-elect.si
Spletna stran: www.ic-elect.si

Podjetje IC elektronika d.o.o. je največji neodvisni distributer elektronskih komponent v
Sloveniji. Ustanovljeno je bilo leta 1989. Sedež podjetja je v Ljubljani. Družba ima svojo
hčerinsko podjetje v Zagrebu. Skozi leta smo s trudom postali spoštovani in cenjeni na tržišču.
Odlikujejo nas dobri odnosi s partnerji in dobro poznavanje kupcev ter njihovih želja.
V podjetju smo na vseh področjih ustvarili kakovostno delovno okolje, ki ga nenehno
izboljšujemo. Naša prva skrb so kupci. Nenehno si prizadevamo povečati njihovo zadovoljstvo
in predanost. Nudimo jim tehnično svetovanje in se prilagajamo njihovim potrebam. Pomagamo
jim optimizirati nabavne stroške, ter skupaj z njimi iščemo rešitve po meri.
Če iščete dobavitelja elektronskih komponent, je IC elektronika d.o.o. najboljša rešitev za vas.
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LOČEVANJE ODPADKOV
Aplikatorja: Gaja Žumer in Jakob Zadnik

Posledice potrošniške družbe se kažejo tudi v kopičenju raznovrstnih odpadkov. S krepitvijo ekološke zaves pri
ljudeh raste tudi potreba po učinkovitem sistemu ravnanja z njimi. Z najino aplikacijo sva se dotaknila pomembnega
področja v ekologiji - ločevanja odpadkov. Cilj aplikacije je s pomočjo kamere in senzorjev prepozna vrsto odpadkov,
ki se pojavijo na tekočem traku, in jih nato z robotsko roko prenes v ustrezno zbirno posodo.

OPIS OPREME

Senzorika

Robot Motoman MA1440

Za splošno delovanje aplikacije in prepoznavanje različnih
materialov je uporabljena kombinacija kamere in raznih
senzorjev.

Pri aplikaciji je uporabljen robot Motoman MA1440 podjetja
Yaskawa Slovenija d.o.o. Ta 6-osni robot je bil izvorno
izdelan za varjenje, vendar je zaradi svoje vsestranskos
brez težav kos tudi nalogi razvrščanja odpadkov. Odlikuje
se v hitrem delovanju in vitki zgradbi, kar mu povečuje
zmogljivost in produk vnost.
Njegova masa znaša 130 kg, vrh robota pa lahko prenaša
predmete, katerih masa ne presega 6 kg. Ima veliko
delovno območje z dosegom 1.44 m v horizontalni smeri..

Kamera je preprosta spletna kamera znamke Crea ve, ki
ob zaznavi objekta na tekočem traku zajame sliko in jo
pošlje v analizo.
Ker prepoznavanje s kamero ni popolnoma zanesljivo,
so pri aplikaciji uporabljeni tudi trije dodatni senzorji.
Vse potrebne senzorje za aplikacijo je posodilo podjetje
MIEL Elektronika d.o.o., ki je pooblaščeni in ekskluzivni
zastopnik OMRON-a v Sloveniji.
Nabor senzorjev vsebuje induk vni senzor OMRON
E2Q2-N40ME3-H, ki lahko brez kontakta, na razdalji do
4 cm, prepoznava feromagnetne predmete, na primer
železno konzervo. Deluje na principu Faradayevega
zakona indukcije. Oscilator v senzorju proizvaja navzven
usmerjeno magnetno polje. Ko mu približamo kovinski
predmet, se v njem inducirajo vr nčni tokovi, zaradi
tega pa se spremeni primarno magnetno polje. S kalo
se vklopi, ko je sprememba dovolj velika.
Uporabljen je tudi fotoelektrični senzor OMRON E3SDBP21. Prepoznava lahko razne vrste plas ke in druge
prosojne materiale na razdalji do 4.5 m. Ima ''Smart
Teach'' funkcijo, ki mu omogoča učenje prepoznavanja
materialov. Deluje na principu odboja svetlobe.
Za delovanje je potrebna tudi svetlobna zavesa OMRON
F3SG-2RA0240-14. Njena glavna naloga je, da na točno
določenem mestu na tekočem traku zazna odpadek in
tako omogoči robotski roki natančno prijemanje..

Motoman MA1440.
ZBORNIK DIR 2017
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Prijemalo

Program

Za prijemanje objektov je uporabljeno prijemalo podjetja
Festo, d.o.o., ki so ga priskrbeli pri Yaskawi. Oblikovano
je po zgledu človeške roke s palcem in dvema prstoma.
Prijemalo je pnevmatsko in ima 2 stanji (odprto in zaprto),
narejeno pa je s 3D skalnikom.

Glavnino dela pri ločevanju odpadkov opravlja računalniški
program, napisan v programskem jeziku Python, v povezavi
z internetno aplikacijo Clarifai.
Celoten program je sestavljen iz dveh delov. Prvi del skrbi
za zajem slik, drugi pa za posredovanje slik v obdelavo in
pošiljanje dobljenih rezultatov robotu.
Za zajem slike sta pomembni dve funkciji. Funkcija
poimenovana mo on_detec on zaznava premikanje na
tekočem traku. Ko je presežen prag tolerance premika,
pomeni, da se predmet nahaja v vidnem polju kamere.
Ta zajame sliko predmeta in jo shrani v datoteko. Na tem
mestu se v proces vključi drugi del programa. Ta občasno
preveri mapo s shranjenimi slikami. Če se v njej nahaja
nov zapis, ga pošlje v obdelavo spletni aplikaciji Clarifai.
Ta glede na bazo referenčnih slik analizira prejeto sliko in
določi vrsto odpadka, ki se najbolj približa referenčnemu
vzorcu. Informacijo o tem preko strežnika pošlje robotu.

Prijemalo Festo.
Določitev vrste odpadka.

OPIS DELOVANJA APLIKACIJE
Cilj aplikacije je s pomočjo robota pravilno razvrs
odpadke, ki se pomikajo na tekočem traku. Odpadkov
je pet vrst: plas čna, aluminijasta, steklena in železna
embalaža ter tetrapaki.
Kamera s pomočjo ene od programskih funkcij zazna
premikanje na tekočem traku, kar pomeni, da se v njenem
vidnem polju nahaja odpadek. Kamera zajame sliko
odpadka in jo pošlje spletni aplikaciji Clarifai v obdelavo.
Rezultat analize je posredovan robotu, ki predmet prime
in ga odloži v ustrezen zabojnik.

12
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ZAHVALA
Zahvaljujeva se podjetju Yaskawa Slovenija, d.o.o. za
vso posojeno opremo. Posebna zahvala gre Erihu Arku,
Romanu Trudnu, Tadeju Koprivcu in Urošu Kromarju za
koristne napotke ter pomoč pri aplikaciji. Zahvaljujeva
se tudi vsem asistentom in zaposlenim v Laboratoriju za
robo ko, ki so nama s svojimi nasve in prizadevnostjo
pomagali uresniči to aplikacijo. Prav tako se zahvaljujeva
podjetju MIEL Elektronika, d.o.o. za posojene senzorje.

ZBORNIK DIR 2017

Ponuditi dolgoročno konkurenčnost vašemu podjetju je tisto, kar nas žene naprej.

Podjetje Yaskawa Slovenija d.o.o. je
sistemski dobavitelj robotike in avtomatizacije
delovnih procesov v industriji. Izdeluje
sistemske in specialne aplikacije z roboti
Motoman japonskega podjetja Yaskawa.

Smo podjetje, ki ima 26 let izkušenj delovanja
na trgu Slovenije in držav bivše Jugoslavije s
široko paleto implementiranih rešitev na
različnih področjih avtomatizacije, kot so npr.
varjenje,
montaža,
strega
strojev,
preoblikovanje izdelkov, odstranjevane in
nanašanje
materialov,
pakiranje,
t.i.
pick&place operacije, paletiranje,…

Naša predanost k uspehu vsake stranke, v
kombinaciji z inovativnimi, uporabnikom
prijaznimi in visoko kakovostnimi rešitvami
nas je uvrstila med evropskega dobavitelja in
globalnega akterja na področju robotizacije
procesov.

Podjetje Yaskawa Electric Corporation je
vodilni svetovni proizvajalec na področju
robotike, ki letno proizvede več kot 25.000
industrijskih robotov in ima skupno
instaliranih več kot 300.000 industrijskih
robotov, 10 milijonov servo in 18 milijonov
inverterskih motorjev, ki so vključeni v
različne proizvodne procese.

Industrijski roboti Motoman podjetja Yaskawa
ustvarjeni, da zablestijo v vaši proizvodnji.
Yaskawa Slovenija d.o.o.
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UGANKE Z ROBOTOM NAO
Aplikatorki: Sanja Kezić, Nina Pernuš

Glavni namen aplikacije je prikaza vse sposobnos humanoidnega robota Nao ter kako se odzove pri interakciji s
človekom. Osredotočili smo se predvsem na govorno razpoznavanje in robotovo izpopolnjeno dinamiko.

OPIS OPREME
Pri aplikaciji smo uporabili robota Nao proizvajalca
Aldebaran Robo cs.

Robot Nao
Nao je samostojen humanoidni robot, visok 58 cm in
težak 4.3kg. Ima več različnih senzorjev za normalno
interakcijo z okoljem.
25 prostostnih stopenj mu omogoča premikanje in
prilagajanje na zunanji svet. Sam vzdržuje ravnotežje in
ve, v kakšnem položaju se nahaja. Številni senzorji na
glavi, rokah in nogah mu omogočajo zaznavanje okolja.
Na glavi ima vgrajene tri na do k občutljive senzorje,
na vsaki nogi pa ima po en senzor do ka. Vgrajene ima
š ri direktne mikrofone in zvočnike, tako da komunicira
s človekom na popolno naraven način. Opremljen z
dvema kamerama, ki mu pomagata posnema okolje ter
prepoznava oblike in objekte. Robot ima vgrajen 500
MHz AMD procesor z 256 MB RAM-a in 2 GB spomina. Na
procesorju teče Embedded Linux distribucija, ki omogoča
robotu avtonomno delovanje, z računalnikom pa se lahko
poveže preko vgrajenega WiFi in Ethernet modula. Ne
moremo reči, da ima ta robot umetno inteligenco, ampak
vseeno je zmožen razpozna človeško vedenje in se nanj

tudi primerno odzva . Nao je zelo razširjen humanoidni
robot in se uporablja v zdravstvene namene in različne
raziskave. Pogosto se uporablja tudi kot pomoč pri učenju,
saj je zaradi svoje zunanje podobe in prikupnega izgleda
primeren za interakcijo z otroki.

OPIS DELOVANJA APLIKACIJE
Celoten program za aplikacijo smo ustvarili s pomočjo
programskega vmesnika Choregraphe. Ta nam omogoča
enostavno upravljanje robota s posameznimi bloki, ki
jih povežemo med seboj in tako ustvarimo določeno
zaporedje gibov.

Izvedba aplikacije
Robot najprej pozdravi obiskovalca in vpraša, če je pripravljen
na igro, prepozna odgovor in se sprehodi do mizice, kjer ima
pripravljeno tablo in pisalo. Robot naključno izbere stvar,
ki jo bo narisal ter prične z risanjem po korakih. Robota je
potrebno nauči posamezne gibe. Po vsakem vmesnem
koraku obiskovalce vpraša, če vedo, kaj je narisal. Ko
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prepozna pravilen odgovor, preneha z risanjem in pohvali
obiskovalca. Če ne odgovorimo ali pa podamo napačen
odgovor, robot nadaljuje z risanjem, dokler ne konča
celotne slike. V kombinaciji gibov in oddajanja različnih
glasov je sposoben pokaza tudi svoje emocionalno
stanje, kar bomo prikazali skozi igro. Na koncu si bomo
ogledali še njegove motorične sposobnos , saj je zaradi
svoje majhne velikos zmožen tudi bolj zahtevnih gibov.
Med aplikacijo se bomo naučili, kako upravlja s samim
robotom in obiskovalcem dali možnost samostojnega
vodenja. Cilj aplikacije je predstavi humanoidnega robota
širši množici in svet robo ke približa posamezniku.

ZAHVALA
Zahvalili bi se Inš tutu Jožefa Stefana, ki nama je posodili
robota, predvsem Mihi Deniša, ki nama je pomagal pri
pripravi aplikacije.

DŝƚƐƵďŝƐŚŝůĞĐƚƌŝĐƌŽďŽƟ͘,ŝƚƌŝ͕ƉƌĞĐŝǌŶŝ͕
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ROBOTEH d.o.o. - strateški partner
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• izdelava robotskih celic s KUKA roboti
• prePiXP roboti KUKA z odliþno nabavno ceno
• KUKA roboti novih JeneraciM A*,/U6 in QUANTEC
• ,,:A roboti - sensitive toXch
• KUKA krPilMa nove JeneraciMe KRC in KRCcoPp
• programiranje in servisiranje robotizacije KUKA
• tehniþna dovršenost in Xgodna cena
• stalna podpora  hotline      
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PALAČINKE 2.0

PALAČINKE 2.0
Aplikatorja: Urh Likar, Nejc Tržan

Letos se bodo obiskovalci posladkali s palačinkami, ki jih bodo pripravili trije industrijski robo . Na meniju bo na
voljo več različnih nadevov in prelivov, ki jih bo obiskovalec lahko izbral preko uporabniškega vmesnika na tabličnem
računalniku. V vlogi glavnega kuharja bo robot Mitsubishi RV-4FLM-Q, ki bo delo dopolnjeval z dvema robotoma
Kuka KR 10 R900 sixx. Komunikacija med robo bo zagotovljena s ﬁzično in programsko povezavo med krmilniki. Za
doziranje mase bo uporabljena tlačna posoda z ven lom, za nadev pa namenska brizgalka oz. testomat s pnevmatskim
pogonom.

Robot KUKA

OPIS OPREME
Robot in IQ pla orma

Robot RV-4FLM-Q je 6-osni serijski manipulator z nosilnostjo
4 kg in maksimalnim dosegom 648 mm. Maksimalna
kompozitna hitrost je 9000 mm/s. 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 (ang. mul ple
CPU) na enem samem podnožju.

Robot KR 10 R900 sixx je 6-osni serijski manipulator z
nosilnostjo 10 kg in maksimalnim dosegom 902 mm.
Oba krmilnika sta serije KRC4 compact. Prvi vsebuje
razširitveno enoto s 16 digitalnimi vhodi in izhodi, drugi pa
Master/Slave komunikacijski modul. Komunikacija poteka
preko EtherCAT sistema, ki ga je razvilo podjetje Beckhoﬀ
Automa on. Protokol je standardiziran z oznako IEC 61158
in je primeren tudi za sisteme, ki delujejo v realnem času.

Uporabniški vmesnik
Za izbiro nadeva in preliva bo obiskovalcem na voljo
tablični računalnik s spletnim SCADA (Supervisory Control
And Data Acquisi on) uporabniškim vmesnikom. Osnova
za delovanje je Linux strežnik (Raspberry Pi), ki je preko
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serijskega (Modbus RTU) ali ethernet (Modbus TCP/IP)
vodila povezan na krmilnik. Programska arhitektura zajema
gonilnike za komunikacijo in protokol za inicializacijo sistema
v programskem jeziku Python, sta čno in dinamično MySQL
bazo s spremenljivkami ter dinamično spletno stran, ki
služi kot orodje za interakcijo z uporabnikom.

ki jo lahko preko s kalnega releja upravljamo z izhodi na
krmilniku robota. Na začetku se ponev namas in segreje.
Masa se preko dozirnega sistema zvezno vlije v ponev, ki se
nato s spreminjanjem orientacije vrha robota enakomerno
razporedi. Ko je palačinka na eni strani dovolj pečena, jo
s prvim robotom Kuka in nameščeno lopatko ﬁksiramo,
z drugim robotom in lopatko pa obrnemo.

Dozirni sistem
Masa za palačinke je shranjena v namenski tlačni posodi,
ki je pod pri skom. Uporablja se plin CO2, ki je primeren
za shranjevanje živil. Zaradi tlačne razlike lahko maso
nadzorovano doziramo po teﬂonski cevi preko krogličnega
ven la s pnevmatskim aktuatorjem, ki je krmiljen z
električno vklapljanim potnim ven lom. Op malni premer
cevi in čas odprtja ven la je bil določen eksperimentalno.
Količino mase v posodi spremljamo s tehtalnim modulom in
digitalnim prikazovalnikom. Podoben sistem je uporabljen
za doziranje olja. Oprema je standardizirana za uporabo
v živilski in prehrambeni industriji, ki narekuje uporabo
primernih materialov (nerjavno jeklo). Nadevi in prelivi
so shranjeni v testoma h za piškote, ki jih poganjajo
pnevmatski cilindri s pripadajočimi ven li.

OPIS DELOVANJA APLIKACIJE
Palačinke pečemo v ponvi, ki je ﬁksno pritrjena na robota
Mitsubishi. Vir toplote predstavlja električna grelna plošča,
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Med peko druge strani palačinke robot Kuka z vakuumskim
prijemalom prenese papirnat krožnik iz zalogovnika na
servirno mesto. Ko je palačinka pečena, se glede na željo
uporabnika doda nadev, nato pa robota Kuka dvakrat
prepogneta palačinko in jo preneseta na servirni krožnik.
Na željo uporabnika se doda še preliv. Sistem se po koncu
cikla vrne v začetno stanje in čaka na ukaz za začetek
novega.

ZAHVALA
Zahvaljujeva se podjetjem Roboteh, d.o.o. za izposojo
dveh robotov Kuka, Inea RBT, d.o.o. za izposojo robota
Mitsubishi, Miel, d.o.o. za izposojo tehtalnega modula s
prikazovalnikom ter Ljubljanskim mlekarnam, Kozjanskemu
mlinu in Petlja d.o.o. za podarjene sestavine za palačinke.
Zahvala gre tudi Laboratoriju za robo ko za vso pomoč.

ZBORNIK DIR 2017

Modernizirajte vaš delovni proces
Z našimi novimi mobilnimi roboti, poznani kot avtonomna inteligentna vozila (Autonomous Intelligent
Vehicles (AIV)) lahko znatno povečamo produktivnost v proizvodnih in logističnih oddelkih. Z integracijo
mobilnih robotov povečamo pretočnost, skrajšamo čas za posamezne delovne operacije, avtomatsko
odrivamo morebitne napake v delovnem procesu in izboljšamo sledljivost proizvodnje, medtem ko se
vaši zaposleni osredotočijo na naloge, ki zahtevajo kompleksnejšo človeško upravljanje.

Prilagodljivost

17
20

ZLAGANJE PERILA

ZLAGANJE PERILA
Aplikatorja: Jacinta Mihelčič, Jernej Perko

Ste si kdaj pri zlaganju majice zaželeli, da bi to namesto vas naredil robot? Pri tej aplikaciji vam bomo to željo izpolnili.
Pomagal nam bo kolabora vni robot YuMi, ki bo z našo pomočjo zlagal majice. Na koncu bo vse pripravljeno, da perilo
odnesete domov in samo zložite v omaro.

OPIS OPREME
Pri aplikaciji smo uporabili dvoročni kolabora vni robot
IRB 14000-0.5/0.5 podjetja ABB.

ABB YuMi
Kot nakaže beseda »kolabora vni«, je YuMi namenjen
neposrednemu sodelovanju robota in človeka. Robot se
najpogosteje pojavlja v aplikacijah, kjer sestavlja manjše
dele , recimo proizvodnja ur, igrač ali elektronike.
Če pride pri delovanju do nezaželenega s ka s človekom,
se YuMi ustavi in se lahko ponovno zažene s enostavnim
pri skom na gumb »Play« na ročni učni napravi. To je
možno zaradi vgrajenega sistema za zaznavanje do ka
v rokah, ki preko električnega toka motorjev v sklepih
določa navor v sklepih. V aplikacijo lahko dodamo tudi
možnost želenega s ka s človekom, kjer se robot odzove po
vnaprej napisanem programu. Skrb za varnost ne poslabša
karakteris k delovanja, saj je še vedno izjemno natančen
in hiter s ponovljivostjo gibov 0.02 mm in maksimalno
hitrostjo 1.5 m/s.
Vsaka roka je sestavljena iz sedmih sklepov. Nosilnost
ene roke je 0.5 kg. Krmilnik je vgrajen v ohišje. Robot je
težak 38 kg. Na roke so pritrjena modularna prijemala,
ki so lahko sestavljena iz vakuumskih prijemal, kamere in
prstov. Ti so lahko poljubnih oblik za prijemanje različnih
predmetov.

OPIS DELOVANJA APLIKACIJE
Aplikacija prikazuje primer zlaganja majice s kratkimi rokavi.
Namen aplikacije je prikaza , kako si lahko z robotom
pomagamo pri domačih opravilih.
Delovni prostor je sestavljen iz mize, na kateri stoji robot,
in mehke podlage za lažje prijemanje perila. Na mizi je
postavljen tudi list z navodili za varno uporabo robota.

Začetna pozicija zlaganja.

Med zlaganjem.

Časovni potek aplikacije
Robot na začetku stoji tako, da ne ovira uporabnika. Ta
položi majico v naprej določeno mesto, se umakne robotu
in pri sne gumb start. Robot prične z zlaganjem majice
in se postavi v začetni položaj, ko jo zloži...

Program
Program za upravljanje z robotom YuMi je napisan v
programskem jeziku RAPID, ki se uporablja pri robo h
podjetja ABB. Program je napisan s pomočjo ročne učne
naprave, s katero vodimo robota do željenih lokacij,
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ureja v programskem okolju RobotStudio, kjer se doda
sinhronizacija in spreminja natančnost in hitrost gibanja
rok za uspešnejše zlaganje perila.

ZAHVALA
Zahvaljujeva se Laboratoriju za robo ko, ki je priskrbelo
in posodilo robota YuMi in naju seznanilo z njegovim
delovanjem in programiranjem.

Zložena majica.
katere shranjujemo in tako robotu ustvarimo pot, po
kateri se bo potem premikal. Program se lahko tudi
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Popolne sestavine:
60 let izkušenj.
Novi Bosch OptiMUM:
vsestranski kuhinjski aparat.

www.bosch-home.si
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GRAVIRANJE Z ROBOTOM

GRAVIRANJE Z ROBOTOM
Aplikator: Jure Štojs

Aplikacija prikazuje dve pomembni uporabi industrijskih robotov: en robot je zadolžen za graviranje, naloga drugega
robota pa je pomoč prvemu, tako da pobere in drži obeske med samim graviranjem. Oba robota sta med seboj
povezana s krmilnimi signali za zagotavljanje pravilnega delovanja aplikacije.
za aplikacije, kjer so potrebne nizke nosilnos . Robot
TX40 je manjši model robota TX60. Za krmiljenje robota
skrbi krmilnik CS8C.
TX60 je v tej aplikaciji namenjen za graviranje. Njegova
nosilnost je 3.5 kg, doseg 670 mm, ponovljivost pa ±0.02 mm.
TX40 v tej aplikaciji pobira obeske, jih drži med graviranjem
ter odlaga nazaj na pladenj. Ima 1.7 kg nosilnos , 515
mm dosega ter ±0.02 mm ponovljivos .
Ker imata oba robota visoko ponovljivost pozicioniranja,
sta primerna za uporabo v tej aplikaciji.

Vakuumsko prijemalo
Vakuumsko prijemalo je narejeno posebej za to aplikacijo.
Pritrdi se ga na vrh robota, zraven pa je še generator
vakuuma. Okoli obeska in pod njim so še dodatne omejitve,
ki preprečujejo premikanje med graviranjem.

Robotska celica

OPIS OPREME
Pri aplikaciji sta uporabljena dva robota proizvajalca
Staübli. Vsak od njiju ima različno prijemalo (vakuumsko
za držanje obeskov in prijemalo za gravirni motor). Oba
robota sta zaprta v celici, poleg njiju pa je še pladenj z
12 obeski.

Robota Stäubli TX60 ter TX40
Oba robota sta šest-osna industrijska robota namenjena

Robotska celica ima dimenzije 1000 mm x 1000 mm x
2000 mm (DxŠxV). V njej sta oba robota, vsak v svojem
kotu, ter pladenj z obeski. Ker sta robota zelo omejena s
prostorom, je potrebno pazljivo načrtovanje premikanja,
da ne pride do trka med robotoma ali med robotom in
steno celice.
Celica je popolnoma zaprta in vsebuje varnostno s kalo. V
primeru, da so vrata celice odprta, nam to s kalo preprečuje
poganjanje aplikacije in tako zagotavlja dodatno varnost.
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OPIS DELOVANJA APLIKACIJE
Celotna aplikacija je bila najprej sprogramirana v
programskem in simulacijskem okolju Staübli Robo cs
Suite (SRS) v VAL3 programskem jeziku. To okolje omogoča
»oﬄine« programiranje in simulacijo programa, brez
uporabe dejanskega robota.
Ker programsko okolje vsebuje simulator z robo , lahko
spro vidimo, kako bo aplikacija delovala tudi v realnem
okolju. Poleg tega se lahko uvozi tudi 3D modele (celica,
prijemala).
Na koncu so potrebni manjši popravki na dejanskih robo h,
ampak, ker SRS omogoča celotno simulacijo aplikacije,
so minimalni.

Graviranje obeska

Menjava orodja

Ko robot, ki je zadolžen za graviranje, prejme signal, da
je obesek na mestu, se požene program za graviranje.
Najprej se robot postavi v pozicijo za graviranje, to je
pravokotno na obesek in 10 mm stran od njega, nato pa
začne z graviranjem.

Ker se orodje obrabi, lahko pride do poškodbe, zato ga je
potrebno zamenja . Za ta namen na robotu, ki skrbi za
graviranje, vzporedno teče še podprogram za menjavo
orodja.
Podprogram čaka na pri sk pke in, če je potrebno, prekine
graviranje. Robot se najprej premakne v pozicijo čakanja (če
je to potrebno), nato pa se premakne v pozicijo menjave
orodja. Ko se orodje zamenja, se preko ročne kontrolne
naprave vpiše novo oddaljenost orodja, kar krmilnik nato
upošteva pri nadaljnjih premikih.
Oddaljenost orodja preprosto pomerimo s kljunas m
merilom od vrha orodja, pa do mesta, kjer se orodje
vpne v motor.

Samo programiranje graviranja vsebuje okoli 100 točk
in pravilno deﬁniranih parametrov premika med temi
točkami. Za vsak naslednji premik je potrebno določi
lego, v katero se bo robot premaknil, ter pospešek in
hitrost, s katero bo ta premik izvedel.
Ko robot konča z graviranjem, se umakne v točko čakanja.
Prek krmilnega signala drugemu robotu sporoči, da je
zaključil z graviranjem in da se lahko obesek nese nazaj
na pladenj.

Pobiranje in držanje obeska
Ko uporabnik pri sne start, robot TX40 dobi signal, da
lahko začne z aplikacijo. Najprej se pomakne nad obesek
in ga pobere.
Ker je na pladnju 12 obeskov, si robot spro zapomni,
katerega je že pobral in nadaljuje na naslednjega. Nato
premakne obesek v pozicijo za graviranje in sporoči
drugemu robotu, da je v pravi poziciji, ter da lahko začne z
graviranjem. Nato čaka, da robot TX60 konča z graviranjem.
Ko TX40 prejme signal, da je graviranja konec, postavi
obesek nazaj na mesto, iz katerega ga je pobral, in spet
čaka, da nekdo pri sne start.
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ZAHVALA
Zahvaljujem se podjetju Domel d.o.o., ki je pripravilo
celotno robotsko celico. Poleg tega so pomagali tudi pri
uvajanju v programiranje robota v Staübli Robo cs Suite.
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Izdelujemo
dajalnike
za robote
1HJOHGHQDWRNDNRRGOLþQDMHQMHJRYD
zasnova, je vsak robot še vedno odvisen od
VYRMLKVHVWDYQLKGHORY'DMDOQLNLSRORåDMDVR
tako ena glavnih komponent pri krmiljenju
URERWRYHJDSRORåDMDRULHQWDFLMHLQJLEDQM
Brezkontaktni magnetni dajalniki RLS™
nudijo izjemno zmogljivost, varnost sistema
LQVWDELOQRVW]DDSOLNDFLMHQDURERWLKNRW
VRGRORþDQMHSRORåDMDPRWRUMHYNUPLOMHQMH
SRORåDMD]JLERY]D]QDYDQMHOLQHDUQLKJLEDQM
prijemala in merjenje sile. Na voljo so dajalniki
QDMUD]OLþQHMãLKREOLNLQYHOLNRVWL]DÀHNVLELOQRVW
pri projektiranju sistemov. Pri senzorjih RLS
ODKNR]DKYDOMXMRþEUHNRQWDNWQLWHKQRORJLML
PDJQHWQLKGDMDOQLNRYUDþXQDWH]GROJROHWQR
zanesljivostjo obratovanja.
ż 2GOLþQRUD]PHUMHPHGFHQRLQ]PRJOMLYRVWMR
ż âLURNRWROHUDQþQRREPRþMH]DPRQWDåR
ż Standardni absolutni ali inkrementalni izhodi
5D]LãþLWHQDMUD]OLþQHMãHPRåQRVWLLQ
NRQ¿JXUDFLMH
www.rls.si/magnetic-encoders-for-industrialrobotics
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RM08—Kompakten, izredno
majhen visokohitrostni
magnetni dajalnik kota/
zasuka, zasnovan za uporabo
na robotih tam, kjer je malo
prostora.

MBA—Magnetni dajalnik
v obliki modula, zasnovan
]DPQRåLþQRYJUDGQMRSUL
SURL]YDMDOFLKRULJLQDOQHRSUHPH

RoLin—Miniaturen
inkrementalni dajalniški sistem
v obliki modula, zasnovan
za vdelavo pri pogonskoSR]LFLRQLUQLKVLVWHPLK

Na voljo v naši spletni
trgovini:

www.rls.si
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ROBOTSKA LEKARNA

ROBOTSKA LEKARNA
Aplikatorja: Jan Vodopivec, Katja Mihalič

Po svetu se v farmaciji uporablja vse več robotov, predvsem za sor ranje, pakiranje zdravil ter iskanje določenih
izdelkov po skladišču. Na ta način se opravila naredi hitreje, hkra pa se zmanjša možnost človeških napak. Aplikacija
prikazuje možnost uporabe robota v lekarni. Po branju črtne kode na receptu nam robot izda potrebna zdravila.

Kolabora vni robo
Do zdaj so v podjetjih prevladovali avtonomni robo , ki
niso prilagojeni za delo z ljudmi. Pojavljala so se vprašanja,
kako se na področju avtoma zacije in robo zacije
izogni dragim varnostnim zaščitam ter hkra zagotovi
operaterjem varno delo.
Danes na trg vse bolj množično vstopajo kolabora vni robo
(tudi »cobot«, »sodelujoči robot«, »robot sodelavec«).
To so robotske naprave, ki sodelujejo s človekom v okviru
delovnega prostora, znotraj katerega zanj veljajo določene
omejitve glede smeri in hitros gibanja ter dovedene moči.
Ideja kolabora vnih robotov je v tem, da je posamezna
faza delovnega procesa razdeljena med ljudi in robote –
robot zagotavlja ponovljivost in kombiniranje moči (npr.
prenašanje bremen), človek pa je boljši v gibljivos in
sposobnos zaznavanja.

Glavne prednos uporabe kolabora vnih robotov so
enostavno programiranje, hitra names tev, enostavno
prilagajanje in premeščanje robota z ene delovne naloge
na drugo ter delovanje neposredno ob ljudeh brez
nevarnos za poškodbe

OPIS OPREME
Robot UR5
Pri aplikaciji Robotska lekarna je uporabljen industrijski
robot UR5 danskega proizvajalca Universal Robots. Robot
ima 6 prostostnih stopenj, nosilnost 5 kg in doseg 850
mm. Zaradi majhne mase, ki znaša samo 18.4 kg, ga
lahko enostavno premeščamo iz ene lokacije na drugo.
Za komunikacijo z okolico je v robotskem krmilniku na
voljo 16 digitalnih vhodov/izhodov in 2 analogna vhoda/
izhoda ter komunikacija po protokolih TCP/IP 100 Mbit,
Modbus TCP, Proﬁnet in EthernetIP.
Robot je kolabora ven, torej je primeren za delo skupaj s
človekom. Omogoča kineste čno vodenje, kar pomeni, da
lahko ob pri sku na gumb »freedrive« robota primemo
in ga postavimo v želen položaj, ki si ga robot zapomni.
Človek se med delovanjem robota lahko nahaja v delovnem
okolju robota, saj se robot v primeru trka s človekom
oziroma prekoračenih sil ustavi.
Robota upravljamo preko 12-paličnega zaslona na do k
z graﬁčnim uporabniškim vmesnikom. Programiranje je
zelo poenostavljeno, saj intui vna programska oprema
omogoča tudi neizkušenim uporabnikom, da hitro osvojijo
osnove programiranja. Na njihovi spletni strani je brezplačna
Akademija »Universal Robots Academy«, kjer lahko vsak
pridobi veščine programiranja in upravljanje UR robotov
ter spremlja gibanje robota prek simulacij in interak vnih
robotskih animacij.
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OPIS DELOVANJA APLIKACIJE
Robot UR5, ki je pritrjen na mizo, je opremljen z vakuumskim
prijemalom Gima c MFI-A144. Na mizi se nahajata tudi
čitalec črtne kode, h kateremu uporabnik približa recept
za zdravila, ter omara s policami, na katerih se nahajajo
različne škatlice zdravil.
Za komunikacijo med čitalcem črtne kode in robotom skrbi
računalnik, na katerem se izvaja program v programskem
okolju Matlab. Komunikacija je izvedena preko TCP/IP.

30
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Ob branju kode se podatki obdelajo v Matlabu, nato
pa se robot glede na prebrane podatke pomakne pro
ustreznemu mestu v omarici. Tam s pomočjo vakuumskega
prijemala vzame škatlico, ki jo položi pred uporabnika.

ZAHVALA
Zahvaljujeva se g. Robertu Grilu iz podjetja mCost, d.o.o.,
Timoteju Gašparju za pomoč pri nastajanju aplikacije,
podjetju Mizarstvo Ročka, s.p. za izdelavo omarice ter
podjetju KRKA, d.d., ki nam je podarila škatlice zdravil.
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HAPTIČNI NAMIZNI TENIS

HAPTIČNI NAMIZNI TENIS
Aplikatorja: Sašo Vozlič, Aljaž Baumkircher

Področje navidezne resničnos in interak vnih sistemov doživlja pravi razcvet, ki vztrajno tanjša mejo med virtualnimi
okolji in resničnostjo, kar bomo tudi predstavili obiskovalcem s pomočjo Omega.7 hap čnega vmesnika. Z njegovo
pomočjo se bodo obiskovalci pomerili v navidezni igri namiznega tenisa ter pri tem doživeli enake sile in občutke kot
pri pravi igri.

OPIS OPREME

Program

Pri aplikaciji smo uporabili dva Omega.7 hap čna vmesnika.

Sama aplikacija, ki se poganja na dveh računalnikih, je
izvedena v programskem okolju Matlab - Simulink in Unity
Engine. Čeprav je Unity Engine kot programsko okolje za
izdelavo videoiger zmožen simulira trke, ni dovolj hiter,
da bi ga lahko uporabili s hap čnim vmesnikom.

Omega.7 hap čni robot
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 proizvodni liniji.

OPIS DELOVANJA APLIKACIJE
Namen aplikacije je obiskovalcu prikaza zmožnos
hap čnega vmesnika preko zabavne igre namiznega
tenisa, ki jo bodo obiskovalci odigrali med seboj ali pa
pro aplikatorju.

Aplikacija je sestavljena iz dveh nasprotno obrnjenih
ekranov, pred katerima je po en hap čni vmesnik. Ekrana
sta povezana z računalnikom, na katerem se poganja Unity
Engine, ter preko mrežne povezave še z računalnikom,
ki poganja programsko okolje Matlab-Simulink. Na tem
računalniku bo aplikator spremljal pravilno delovanje
aplikacije.

Najprej vzpostavimo povezavo med računalnikom in
hap čnim vmesnikom. Nato zaženemo Matlab-Simulink
in z uporabo primernih hap čnih knjižnic uvozimo podatke
o poziciji, hitros in orientaciji Omege.7. Tam jih najprej
primerno skaliramo na želeno območje. V našem primeru
bodo to mere standardne mize za namizni tenis. Na koncu
določimo še potrebne objekte in njihovo geometrijo. Za
našo aplikacijo smo določili sfero za žogico in valj za loparja;
mizo smo deﬁnirali kot stenski objekt. Vsem objektom
določimo primerno orientacijo, maso, odbojnost, dušenje
ter trdoto. Po tem vnesemo vse podatke o objek h,
njihovih hitros h in pozicijah v funkcijo, ki izračuna, kakšna
bo nova hitrost in pozicija objektov ter, če se prekrivajo.
V tem primeru izračuna primerne sile ter smer in hitrost
odboja. Nato preko izhodne funkcije pripeljemo te sile
nazaj v hap čni vmesnik, kjer motorji poskrbijo za njihov
prenos do uporabnika.
Program skrbi tudi za beleženje točk igre. Vse podatke o
objek h pripeljemo v funkcijo, ki določa, kdaj se je žoga
nazadnje pravilno odbila ter na čigavi strani. Tako kot pri
realni igri, je potreben odboj na naši in nasprotnikovi strani.
Zaradi težav knjižnice pri implemen ranju mrežice na mizi
za namizni tenis, smo jo upoštevali samo pri točkovanju.
Ko glavni program izračuna vse podatke, jih preko
mrežne povezave pošlje na drugi računalnik, kjer poteka
vizualizacija igre v Unity Enginu. Za primerno vizualizacijo
je potrebno prilagodi velikost objektov v programih
Unity in Simulink, saj drugače pride do neskladja med
vizualnim modelom in modelom trčenja ter vodi do
slabe uporabniške izkušnje. Potrebno je poskrbe tudi
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za primerno senčenje in vizualno predstavitev, saj s tem
kompenziramo pomanjkanje globinske predstave.

ZAHVALA
Zahvaljujeva se sodelavcem iz Laboratorija za robo ko, ki
so nama odstopili hap čna robota Omega.7 ter pomagali
pri pripravi aplikacije.
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ŠTIRI V VRSTO
Aplikatorja: Kevin Černeka, Andrej Simonič

Pri aplikaciji se bomo spoznali z robotom Fanuc LR Mate 200iD ter se po možnos z njim pomerili v igri š ri v vrsto.
Cilj igre je postavi 4 ﬁgure v vrsto, bodisi vodoravno, navpično ali diagonalno. Robot premika ﬁgure s pomočjo
vakuumskega prijemala, ki je sestavljen iz komponent podjetja Schmalz.

OPIS OPREME

iPendant Touch

Robot LR Mate 200Id

iPendant Touch.
Programirna naprava FANUC iPendant Touch krmilnika
R30iB združuje uporabniku prijazno upravljanje, hitro
delovanje in učinkovito porabo energije. Poleg ergonomske
oblike in velikega barvnega zaslona občutljivega na do k,
ima tudi funkcijske pke za nadzor sedme in osme osi. Na
zaslonu je mogoče prikaza eno ali dve okni, pri čemer
uporaba dveh oken izboljšuje uporabnost večopravilnih
funkcij. Na zaslonu je mogoče prikaza tudi 3D graﬁko,
kar operaterju v primerjavi z 2D zelo olajša izvedbo
programskih korakov.

iRVision

Robot s prijemalom.
Robot FANUC LR Mate 200iD je kompakten šestosni robot
s približno velikostjo in dosegom človeške roke. Združuje
nosilnost najboljših robotov v svojem razredu s standardno
stopnjo zaščite IP67 in izjemno kakovostjo FANUC. Zato je
robot LR Mate 200iD eden najboljših in najzanesljivejših
mini robotov za avtoma zacijo procesov v številnih
panogah. Njegova nosilnost je do 7 kg ter doseg 717mm.
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iRVision je edinstveni sistem družbe FANUC za vidno
zaznavanje z zmogljivostjo »priključi in uporabljaj«.
Sistem, ki je popolnoma integriran v krmilnik R-30iB,
je zasnovan za hitro names tev, preprosto uporabo in
izredno ﬂeksibilnost.
Z 2D ali 3D prepoznavanjem delov lahko robot poišče
obdelovance ne glede na njihovo velikost, obliko ali
pozicijo. Bere lahko tudi črtne kode, razvršča objekte
glede na barve ter podpira podajanje ﬂeksibilnih delov,
vizualno sledenje trakovom z veliko hitrostjo (iRPickTool)
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in pobiranje zabojnikov/palet. iRVision poveča storilnost,
saj ne potrebujete naprav za pozicioniranje, s tem pa
dodatno zmanjšate stroške.

Robot bo razpoznal nasprotnikove ﬁgurice preko iRVisiona
in sporočil pozicijo računalniku, ki bo preko mrežne
povezave priključen na robota. Na računalniku se bo izvajal
program igre 4 v vrsto, ki bo robotu podajal ukaze, kam
naj postavi ploščice.

Igra š ri v vrsto.

ZAHVALA
Zahvaljujeva se podjetju Fanuc, ki nama je omogočil
izposojo robota. Posebej bi se rada zahvalila Andreju
Žaberlu za vodenje pri izobraževanju ter pomoči pri uporabi
robota. Zahvaljujeva se tudi podjetju Schmalz za izposojo
komponent za vakuumsko prijemalo.
iRVision.

Vakuumsko prijemalo
Prijemalo je sestavljeno iz cilindra FSTE G1&8-AG 25
ter vakuumskega generatorja z osnovnim injektorjem z
dodatnimi funkcijami SBP-C 15 G02 NO A VS-T podjetja
Schmalz. Prijemalo izsesa zrak tako, da ustvari vakuum.
Plošček se tako ''pritrdi'' na prijemalo. Ko plošček pripeljemo
do željene točke, izključimo vakuum, da plošček spus mo
na željeno mesto. Prijemalo ima tudi možnost izpihavanja,
kar je v določenih situacijah zelo priročno.

OPIS DELOVANJA APLIKACIJE
Za začetek sva preko Microso sharepoint 2013 s pomočjo
ukazov ac veX ustvarili HTML datoteko s 65 polji, pri
katerih je 64 igralnih in eden start. Vsako polje vsebuje
svojo iden acijo, ki je obenem notranji signal robota. V
programu Robolab, s katerim se simulira robotsko okolje in
programira robote, smo na vsakem polju določili program,
ki ob pri sku na pko polja in nato še na pko start požene
robota, ki se odpelje po ﬁguro in jo postavi na izbrano
polje. Tipko start smo dodali zaradi varnos , da preprečimo
neželene premike robota ter se tako izognemo poškodbam.
ZBORNIK DIR 2017
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POKROVITELJI DIR 2016

GENERALNI POKROVITELJ

ZLATI POKROVITELJI

®

www.miel.si

B S H H i š n i a p a r a t i d . o . o . N a za r j e

SREBRNI POKROVITELJI

BRONASTI pokrovitelji

MEDIJSKI PARTNERJI

edina prava revija za mlade www.student.si
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EKIPA DIR 2017
Dnevi industrijske robo ke so eden izmed večjih dogodkov na Fakulte za elektrotehniko v Ljubljani.
Na začetku vsakega študijskega leta se oblikuje nova ekipa študentov, ki se zavzame za organizacijo tega
projekta. Letos je bila to »moja« ekipa.
Rada bi se zahvalila vsem aplikatorjem (Katja Mihalič, Jan Vodopivec, Urh Likar, Nejc Tržan, Nina Pernuš,
Sanja Kezić, Kevin Černeka, Andrej Simonič, Jure Štojs, Jakob Zadnik, Gaja Žumer, Sašo Vozlič, Aljaž
Baumkircher, Jacinta Mihelčič in Jernej Perko), ki ste s svojim trudom uspeli naredi začrtane aplikacije,
medijski ekipi (Andrej Filipič, Mojca Bertoncelj in Sebas jan Kužner), ki je vestno skrbela za promocijo
dogodka, graﬁku Žigi Nagliču, »web mojstru« Krištofu Aliču, ﬁnančniku Mateju Zorcu, Blažu Milarju
za slikovno in video gradivo ter Kris ni Nikolovski in Aleksandru Rajhardu, ki sta poskrbela za še eno
uspešno tekmovanje RobotChallenge.
Hvala tudi sponzorjem, ki ste nas ﬁnančno in materialno podprli in nam tako omogočili ponovno izvedbo
Dnevov industrijske robo ke.
Velika hvala fakultetnemu osebju za materialno podporo, nasvete, vsestransko pomoč in hvala profesorju
Marku Munihu, brez katerega Dnevi industrijske robo ke ne bi obstajali.
Hvala vsem, ki ste na kakršenkoli način doprinesli k dogodku DIR 2017!
Vodja projekta
Valen na Stanić
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Avtoindustrija odlično, a manjka nam
robotov v drugih panogah
Prof. dr. Marko Munih, predstojnik Laboratorija za robo ko (Robolab) na Fakulte za elektrotehniko Univerze
v Ljubljani je človek z zelo širokim pogledom na robo ko. Prav zato je pravšnji sogovornik na temo rabe in
razvoja robo ke v Sloveniji.
Miran Varga
Digitalizacija poslovanja narekuje znatne spremembe v podjetjih vseh velikos in vrst. Kaj digitalna preobrazba
pomeni za avtoma zacijo in robo zacijo?
Ne gre le za digitalizacijo poslovanja, ampak za digitalizacijo prav vseh procesov znotraj Industrije 4.0. Digitalizacija
je le orodje za doseganje večje opera vne prilagodljivos na številnih področjih. Prvo od teh je upravljanje z viri, npr.
porabo energije ali izkoristkom vhodnega materiala, drugo pa področje proizvodnih sredstev – od prilagodljivos poteka
proizvodnje, ﬂeksibilnos strojev, daljinskega upravljanja, preven vnega vzdrževanja in rabe navidezne resničnos
ter simulacijskih orodij v pripravi proizvodnje. Človek je močno vpleten v področje dela, kjer velja omeni sodelovanje
robotov in človeka, spremljanja raznih proizvodnih parametrov, kot tudi sistema ziran oziroma avtoma ziran pristop
k upravljanju znanja. Četrto področje je povezano z zalogami, vključno z obsegom in hitrostjo obračanja pa tudi
dostopnostjo rezervnih rešitev, npr. 3D- skanja. Z vsemi našte mi je povezana tudi kakovost, digitalizacija prinaša
digitalno sprotno spremljanje kakovos in z njim povezane (nadzorne) procese. Šesto področje predstavlja uravnotežena
dobavna veriga – v smislu načrtovanja in vsakokratnega trenutnega stanja. Sedmo dimenzijo predstavlja čas – čas
nastopa na trgu, ki je povezan z možnostmi hitrega proto piranja, prenosa in izrabe vseh obstoječih tehnologij ter
sodelovanja uporabnikov v inovacijskem procesu. Zadnje področje je vezano na podporo končnemu izdelku in vsebuje
možnos preven vnega vzrževanja, dostop na daljavo ter orodja za odpravljanje napak.
Našteli ste prak čno vse poslovne vidike digitalizacije. Kaj pa o njej pravi praksa?
Sama proizvodnja je povezana s tremi ali pe mi izmed našte h področij, avtoma zacija in robo zacija prav tako.
Vendar digitalizacija ne zahteva nujno avtoma zacije in robo zacije, sta pa slednji lahko ustrezna pristopa za
izboljšanje parametrov proizvodnje, npr. dvig kakovos , zmanjšanje izmeta, doseganja nižje cene na enoto itd.
Na najnižjem nivoju prav avtoma zacija in robo zacija pripomoreta k lažji digitalizaciji, saj že vsebujeta urejene
procese in možnos merjenja česarkoli.
V Sloveniji se rela vno veliko podje j ukvarja z robo ko. Mar bi lahko bila robo ka uspešna tržna niša, s katero
bi Slovenija (z)rasla na svetovnem robotskem zemljevidu?
V Sloveniji je na področju robo zacije ak vnih več deset manjših in nekoliko večjih podje j. Ni pa mogoče trdi o
rela vno veliki številki. Prav tako ne smemo podcenjeva potenciala zgodovinsko številčnih in izkušenih drugih
dežel na področju robo zacije. Pogled po državah EU pokaže, da se Nemčija, Francija, Italija in Avstrija zavedajo
pomena robo ke, saj imajo organizirane specializirane centre na področju robo ke. Podjetja, službe, vedno cenejše
in bolj kakovostne proizvode bo jutri težko zadrža v regiji brez robo zacije. Robo zacija torej ni modna muha ali
nadstandard, ampak nujna potreba. Marsikaj je mogoče sorazmeroma hitro kupi , razvoj kadrov pa potrebuje
čas. Za uspešno robo zacijo potrebujemo ključne kadrovske proﬁle, kot so: elektrotehniki, strojniki, računalničarji,
matema ki in ﬁziki. Dobra slovenska ﬁrma so že danes iskana v tujini, v vse večjem obsegu tudi na področju robo ke.
Kako ocenjujete stanje robo zacije in avtoma zacije v slovenski industriji? Se lahko po tej pla primerjamo z
industrijsko bolj razvi mi državami v Evropi?
V Sloveniji smo dokaj primerljivi s svetovnimi trendi na področju robo ke, je pa v domači razvoj seveda treba vlaga .
Robo se sicer danes še vedno najpogosteje uporabljajo v industriji, kjer lahko nadomes jo človeka pri težkih, monotonih
in nevarnih opravilih, ki pogosto potekajo v človeku neprimernem in nezdravem okolju. Napovedi ocenjujejo, da se
bo prodaja industrijskih robotov do leta 2018 na globalnem nivoju vsako leto povečala kar za petnajst odstotkov.
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V Sloveniji imamo sta s čno več kot 110 robotov na 10.000 zaposlenih. Po sta s ki Interna onal Federa on of
Robo cs imamo več kot 650 robotov na 10 soč zaposlenih v avtoindustriji. Po tem kazalniku so najboljši Japonci,
Južnokorejci in Nemci, Slovenija pa je že zelo blizu državam, kot so Španija, Italija in Češka, prehiteli smo Avstrijo. V
avtoindustriji smo torej razmeroma dobro opremljeni, manjka pa nam robotov v drugih panogah. Prav povečanje
števila robotov v neavtomobilski industriji je eden od ciljev Strategije pametne specializacije.
Robo vztrajno širijo svojo prisotnost v domačih podjetjih. Kakšne vrste projek robo zacije so v domači
industriji najbolj aktualni?
Zelo različno. Domača podjetja so na različnih stopnjah tehnološkega razvoja. Od s h povsem ročnih proizvodenj,
ki bolj okvirno in v obliki želja razmišljajo o robo h, do drugih s kompleksnimi produk , kjer v proizvodnji najdemo
moderne robotske proizvodne celice ter avtoma zacijo. Robo zacija je smiselna takrat, ko prinaša jasne ekonomske
učinke, boljše pogoje za zaposlene ter dvig kakovos . Robo zirana proizvodnja v Sloveniji cenovno bistveno ne
odstopa od ste v drugih državah, torej ni razloga za selitev drugam. Če jo spremlja še znanje o produktu ali procesu,
potem obstajajo znatne primerjalne prednos pa tudi številna poslovna tveganja so ob domači proizvodnji bolj
obvladljiva oziroma manjša. Vsekakor se danes slovenska podjetja lotevajo rabe robotov tudi v bolj kompleksnih
procesih varjenja, v navezi s strojnim vidom, s sprotnimi raznolikimi merjenji, s kompleksnimi prijemali in vpenjalnimi
napravami, v rekonﬁgurabilnih okoljih za sprotno menjavo produktov, nekaj je tudi sodelovanja robot-človek brez
vmesne ograje.
Na fakulte skrbite za oddelek Robolab. Se v okviru rešitev s področja industrijske robo ke povezujete tudi z
domačimi podjetji?
Se. Opažanje iz zadnjega obdobja je ogrevanje industrijskega okolja, torej večanje zanimanja za nove produkte in
robo zacijo nasploh, ta zavest se krepi. Resna podjetja so že ustrezno robo zirala in avtoma zirala svojo proizvodnjo,
a o njih redko slišimo ali beremo. Poleg projektov je preprost indikator sodelovanja tudi povezovanje našega okolja
z industrijo v okviru študentskih seminarjev. Prav te dni se v 5. letniku študija zaključuje 22 študentskih industrijskih
seminarjev. Prva in osrednja komponenta seminarja je realnost problemov iz slovenske industrije, tej so namenjeni
tudi rezulta . Tema ke so večinoma del konkretnih industrijskih, raziskovalnih in infrastrukturnih razvojnih projektov,
tudi mentorji prihajajo iz industrije. Končne robotske naloge so izbrane izključno v skladu z interesi slovenskih
podje j, ki bodisi uvajajo robotske celice ali pa so uporabniki robotov. Merilna problema ka je vezana na tekoče
raziskovalne projekte, sodelovanje pri industrijskih projek h, tudi tehniško zakonodajo, varnost in kakovost. Industrija
tako preko mladih ljudi v večini primerov dobi rezultate v vrednos več soč, morda več deset soč evrov.
Kje pa poteka seminar – na fakulte ali po podjetjih?
Manjšina študentov izvaja projektno nalogo za industrijo v laboratorijih fakultete, nekaj na raziskovalnih inš tu h,
večina pa v samih podjetjih. Ker gre za študente v devetem semestru študija, uporabljajo znanja iz vseh obdobij
študija, seveda predvsem znanja, pridobljena pri predme h s področja robo ke ter merjenj. Vsak študent projektno
nalogo opravlja samostojno, v primerih udeležbe študentov z drugih fakultet pa se seminar prilagodi udeležencem.
Lahko izpostavite kakšen konkreten in zanimiv projekt?
Zanimivih projektov ne manjka. V enem izmed podje j gre za izvedeno robo zacijo preizkušanja posebnih namenskih
čipov, v drugem pa za študijo izbora primernega robota za ﬁno aplikacijo. V tretjem primeru gre za sodelovanje
človeka in robota, medsebojno potrjevanje ak vnos . Naslednji projekt obravnava prepoznavanje oblik na dva
različna načina, ki bosta omogočila avtomatsko robotsko kontrolo produkcijskega postopka. Ena od aplikacij rešuje
sestavljanje embalaže za izdelek. Primer je tudi naprava za predeformacijo izolacije, podjetje uporablja robota
za e ke ranje izdelkov. Zanimiva je tudi naloga, ki vključuje kalibracijski sistem za umerjanje piranometrov, v
nadaljevanju pa še merjenja stanja elektromotorja. Pri vseh temah bi poudaril tudi odlično sodelovanje s kolegi
specialis za merjenja iz Laboratorija za metrologijo in kakovost.

Članek je bil prvič objavljen v časniku Finance dne 25. januarja 2017 v prilogi Avtoma zacija in robo zacija. Avtor
članka je Miran Varga. Prispevek je povzet v celo .
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METRONIK
HAMTECH VIDEONADZOR
FBS ELEKTRONIK
DATALAB
AIG2017
BECKHOFF
ELEKTROSPOJI
MIEL
WAGO
TEHNA
LINGVA
PS LOGATC
PS LOGATEC
ALKATRON
HAMTECH RIGOL
YASKAWA SLOVENIJA
TIPTEH
LSO
4WEB
ELGOLINE
INDUSTRIJSKI SEJEM

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




POŠTNINA PLAČANA PO
POGODBI ŠT. 183/1/S

št.
FAX:

Nepreklicno naročam(o) revijo AVTOMATIKA+E na naš naslov.
Celoletno naročnino (11 številk) z 10%-nim popustom v višini
41.28 €/kpl* bom/o poravnal/i v 8. dneh po prejemu ponudbe. V
ceno je vštet DDV in poštnina za Slovenijo.
Kot član ZRS prosim za 40% popust
(27,52 €)! (odkljukajte)

Podpis:

M.P.

Izjavljam(o), da sem(smo) seznanjeni s pogoji prodaje!
* kpl je 11 zaporednih številk!
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AVTOMATIKA+E
S5tehnika.net d.o.o.
Sostrska cesta 43C
1261 Ljubljana Dobrunje

Naročilnico izrežite in izpolnite z zahtevanimi podatki.
Dopisnico brez znamke vrzite v poštni nabiralnik...

Naročnine na revijo Avtomatika tudi na www.avtomatika.com
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO
VARNOSTNE SVETLOBNE ZAVESE SLIM LINE
NOVE DISTRIBUCIJSKE IN SENZORSKE SPONKE
WEIDMUELLER KLIPPON® CONNECT
SPOHN+BURKHARDT UPRAVLJALNE ROČICE IN
KONTROLNE POSTAJE
ETHERNET MODULI ZA ENOSTAVNEJŠO
VKLJUČITEV TURCK RFID SISTEMOV

SISTEMI AVTOMATIZACIJE
»READY-TO-USE« VARNOSTNE REŠITVE
CENTRALNI NADZORNI SISTEM V STAVBAH
FAKULTETE ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
TER FAKULTETE ZA RAČUNALNIŠTVO

V O D I L N I S L O V E N S K I P R O I Z VA J A L E C
INDUSTRIJSKE SENZORIKE

Proizvodnji program:
- induktivni senzorji
- kapacitivni senzorji

- REED senzorji

- temperaturna tipala

- elektronski sklopi in krmilniki

Distribucijski program:
- ŽƉƚŝēŶŝƐŝƐƚĞŵŝǌĂĚǀŝŐĂůĂ
- ŽƉƚŝēŶŝƐŝƐƚĞŵŝǌĂ
avtomatska vrata
in prehode

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

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

- industrijski
konektorji

- ŬŽŶēŶĂƐƚŝŬĂůĂ
- ŽƉƚŝēŶŝƐĞŶǌŽƌũŝ - industrijski
- ďƌĞǌǎŝēŶĂƐƚŝŬĂůĂ - ŽƉƚŝēŶŝƐŬĞŶĞƌũŝ GSM vmesniki
- varnostna stikala
- komunikacijske
ŶĂƉƌĂǀĞǌĂĚǀŝŐĂůĂ

- razvoj ƐĞŶǌŽƌũĞǀƉŽǎĞůũĂŚŬƵƉĐĞǀ
- ƌĂǌǀŽũĞůĞŬƚƌŽŶƐŬŝŚƐŬůŽƉŽǀ;ŬƌŵŝůŶŝŬŽǀ͕ƌĞŐƵůĂƚŽƌũĞǀŝƉĚͿ
- ŵĞƌũĞŶũĞǌĂƵƐƚĂǀŝƚǀĞŶŝŚēĂƐŽǀƐƚƌŽũĞǀ

www.fbselektronik.com
info@fbselektronik.com

tel: 03/ 89 83 700
fax:03/ 89 83 718
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43

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

Varnostne svetlobne zavese SLIM LINE
Avtor: Damijan Smonkar, dipl.ing.el., FBS elektronik d.o.o.

Podjetje FBS elektronik d.o.o. predstavlja novo linijo varnostnih svetlobnih zaves na tržišču. Nova
linija SL se ponaša s ključnimi konstrukcijskimi novostmi:
 ultra-tanek proﬁl 15 mm x 32mm;
 minimalna zaščitna višina od 150 mm do
1.200 mm;
 korak zaščitne višine je 30 mm;
 op čna zaščita po celotni dolžini proﬁla –
Zero Dead Zone;
 resolucije: 14 mm, 24 mm, 34 mm;
 možnost povezave 3 letev v vezavo CASCADA.

Uporaba v aplikacijah:
- avtomatske in polavtomatske linije za pakiranje;
- avtomatski in polavtomatski rezalni stroji;
- avtomatske in polavtomatske montažne linije;
- linijah, kjer se izvaja avtomatska in polavtomatska
kontrola kakovos ;
- na strojih za obdelavo kovin.

Slika 3

Slika 1
Modeli varnostnih svetlobnih zaves Slim Line so uporabne
v aplikacijah kjer je montaža zaščite prostorsko omejena.

Slika 2

44

AVTOMATIKA 151/2017

Univerzalna struktura proﬁla s sistemom Zero Dead Zone
omogoča povezavo treh letev v vezavo CASCADA tako,
da se med prehodi letev ne izgublja resolucija zaščitnega
op čnega polja. Zelo primerne so za uporabo v aplikacijah
kjer je potrebna names tev s kotom 90° v obliki črke U. Pri
takšni postavitvi se izkorišča Zero Dead Zone konstrukcija
letev, ki omogoča ohranjanje resolucije in se s tem eliminira
potrebo po dodatni ﬁzični zašči na ko h.
Operaterjem na stroju omogoča dostop do vstavljanja
obdelovanca v stroj in zaščito med obdelavo obdelovanca
v stroju iz treh strani (slika 4).
Tehnične lastnos :
• varnostna kategorija KAT. 2 (EN 61496-1) in KAT. 4
(EN 61496-1);
• resolucije varnostnega op čnega polja 14 mm, 24
mm in 34 mm;
• Zero Dead Zone;
• delovanje 0,2 m do 6 m;

VARNOSTNE SVETLOBNE ZAVESE

3.600 mm;
• možnost izbire funkcij: avtomatski ali ročni restart,
EDM funkcija;
• funkcija prikaza sinhronizacije/poravnave Tx in Rx
preko LED indikacije;
• LED diagnos ka delovanja.

LED indikacija na letvah omogoča operaterju in vzdrževalcu
neposredno spremljanje in kontroliranje stanja delovanja
varnostne svetlobne npr.: poravnanost oddajnika in sprejemnika,
normalno delovanje, javljanje napak ECM motneje itd.

Slika 5: indikatorji sprejemnika

Slika 6: indikatorji oddajnika

• varnostne višine op čnega polja so od 150 mm do
1.200 mm (korak 30 mm);
• možnost konﬁguriranje izbira funkcij delovanja z
električno vezavo na priključnem kolektorju;
• standardni konektorski priključek M12 5-pin;
• možnost vezave v CASCADA (1-master, 2-slave) do

Več informacij o predstavljeni liniji varnostnih svetlobnih
zaves najdete na spletni strani: www. selektronik.com.
Za enostaven in hiter nakup senzorike obiščite našo
spletno trgovino!
FBS elektronik d.o.o., Prešernova cesta 8, 3320 Velenje
tel. 03-898-37-00, fax: 03-898-37-18, e-pošta: info@
selektronik.com, spletni naslov: www. selektronik.com

z

ê :
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
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POGONSKI SISTEM XTS

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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Nove distribucijske in senzorske sponke
Weidmueller Klippon® Connect
Večja učinkovitost med načrtovanjem, namestitvijo in upravljanjem
Vir: ELEKTROSPOJI d.o.o.

Vezanje elektro omar je integriran proces – vse od faze načrtovanja, do namestitve in upravljanja. Zato so
potrebni izdelki in storitve, ki prinašajo izboljšano produktivnost na vseh stopnjah procesa vezave elektro
omar. S tem namenom je Weidmüller predstavil novo serijo sponk Klippon® Connect, ki bo postopno
povsem nadomestila serijo P.
Moderne rešitve za vezave elektro omar
Nove sponke Klippon® Connect prinašajo večjo dodano vrednost in produktivnost skozi celoten proces
vezave elektro omar. Zagotavljajo več prostora v elektro omari in prihranek časa med namestitvijo.
Aplikativno prilagojene rešitve za distribucijo napajanja ter za senzorje in aktuatorje z inovativno PUSH
IN tehnologijo predstavljajo unikaten odgovor na zahteve pri vezavi elektro omar. Rešitve, ki prinašajo
izboljšano produktivnost tako pri načrtovanju, instalacijah kot tudi operacijah.
Naša ponudba zajema aplikativno usmerjen nabor in univerzalni nabor. Posamezne zahteve določajo,
katera vrsta je za posamezne potrebe najbolj učinkovita. Poleg ponudbe izdelkov vam lahko ponudimo
tudi storitve sestavljanja letev.
Glavne značilnosti univerzalnega nabora sponk Klippon® Connect
• Push-in tehnologija in obarvani sprostitveni gumb (pusher) preprečuje napake med vezanjem in
pohitri namestitev.
• Enoten koncept testiranja omogoča izboljšanje /testiranje nadzorne omarice in reševanje težav.
• Dva integrirana kanala za mostičenje uporabniku omogočata fleksibilnost in prihranek časa pri vezanju
elektro omar.
• Nove sponke omogočajo učinkovito označevanje z novim označevalnim trakom.
• Odstranjevanje sponk v ozkih prostorih olajšuje vzdrževanje in popravke.
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SPONKE WEIDMUELLER

Zanesljiv vzmetni kontakt
• Zaradi PUSH IN kontakta ni
potrebe po vzdrževanju
• Odporne na vibracije

Izolacijski material
• Temperaturno odporne do
130°C
• Razred samougasljivosti V0
po standardu UL 94
• Brez halogena, kadmija in
fosforja

Enostavno mostičenje
• Dva kanala za mostičke
Prostor za označevanje
• Velik prostor za
označevanje na obeh
straneh

Tip povezovanja
• PUSH IN

Enostavno upravljanje
• Razpon žic od 1,5 do 16 mm2
• Primerne za mehke in trde žice

Certifikati
• UL, CSA, EAC (stari GOST)
• IEC, IECEX
• GL

V Sloveniji je zastopnik za nemškega proizvajalca Weidmüller podjetje Elektrospoji d.o.o. Osredotoča se
predvsem na skupine izdelkov, kot so oprema za spajanje, industrijski konektorji, krmiljenje in avtomatizacija,
stikalna in zaščitna tehnika, orodje in označevanje v elektrotehniki ter instalacijska oprema. Za vsa vprašanja
v zvezi z novimi Klippon® Connect sponkami se obrnite na njihove specialiste, ki vam bodo z veseljem
svetovali.
Elektrospoji d.o.o.
Stegne 27, 1000 Ljubljana
E-pošta: info@elektrospoji.si
Tel.: 01 511 38 10
www.elektrospoji.si
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»READY-TO-USE« VARNOSTNE REŠITVE
E-Stop – G9SE – varnostni aktuator
Informacije: MIEL d.o.o.

Predstavljamo vam OMRON namenske rešitve, primerne za takojšnjo uporabo. Sestavljene so kot kombinacija
varnostnega stikala, G9SE varnostnega modula in varnostnega aktuatorja.

Kako deluje varnostna rešitev?
Varnostna rešitev bazira na strukturi: VHODI – LOGIKA – IZHODI
1. E-Stop varnostno stikalo pridobi informacijo (VHOD)
2. G9SE varnostni modul spremlja in procesira vhodni signal (LOGIKA)
3. Varnostni aktuatorji poskrbijo za varno zaustavitev stroja, če je aktivirana varnostna veriga (IZHOD)

50

AVTOMATIKA 151/2017

VARNOSTNE REŠITVE

Vrsta

Opis

Tip

Varnostne stop
pke (izberemo
lahko eno)

VHODI

Varnostni modul
(izberemo lahko
eno)

LOGIKA

Varnostni aktuator
(izberemo lahko
eno)

IZHODI

A22E
E-Stop pka
A165E
varnostna stop
pka
ER5018
kompaktno
varnostno s kalo
za žico
G9SE201DC24
G9SE401DC24
G9SE221T05DC2
J7KNA-09-01
kontaktor za
motor
MX2
frekvenčni
pretvornik
Accurax G5
Servo sistem
S8VK-G06024

Kompaktni
napajalnik, 60 W,
24 VDC

A22N

Tipka za ponovni
zagon, 22 mm pka

Standardni produkt

Značilnosti:
• Ustreznost s standardom ISO 13850
• Zmanjša stroške izvedbe in poveča profit
• Zaradi enostavnosti hitrejša rešitev varnosti za
stroj
• LED indikatorji za hitrejšo ugotovitev napake
• Do 4 varnostni izhodi pri samo 22,5 mm široki
varnostni enoti
• Odzivni čas posameznega kanala največ 15 ms
Uporabnost:
• Strojegradnja
• Manipulacija in logistika
• Pakirni stroji
• Prehrambena industrija
• Avtomobilska industrija
Definirajte svojo varnostno rešitev, odvisno od tipa
aplikacije. Spodnja tabela prikazuje primer uporabe
varnostnih elementov OMRON za vhode, izhode in
logično procesiranje.
Kontak rajte nas in skupaj bomo pripravili najugodnejšo
varnostno rešitev za vašo aplikacijo v industriji.
Več informacij: www.miel.si, info@miel.si
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BACnet/IP Controller
Fast Control Solution for Complex Applications!

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

SPOROČILA POSLOVNIH PARTNERJEV

WŽŶƵũĂŵŽƌĞƓŝƚǀĞǌĂŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŽĂǀƚŽŵĂƚŝǌĂĐŝũŽ͗
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SISTEMI ZA AVTOMATIZACIJO ZGRADB

Centralni nadzorni sistem
v stavbah Fakultete za kemijo in kemijsko
tehnologijo ter Fakultete za računalništvo
Informacije: mag. Aleš Skušek, Metronik d.o.o., Stegne 9a, 1000 Ljubljana

Zaradi napake članek v celoti ponovno objavljamo. Avtorju se iskreno opravičujemo za napake.
Šolsko leto 2014/2015 so zaposleni in študentje Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Fakultete
za računalništvo v Ljubljani pričeli na novi lokaciji. Kompleks treh povezanih stavb je zrasel ob robu
Ljubljanskega Rožnika, v neposredni bližini Biotehniške fakultete.
Ena večjih investicij na področju šolstva v zadnjem času vključuje več kot 600 prostorov različnih namembnosti – od tega 150 kemijskih laboratorijev - razporejenih v treh stavbah, z uporabno površino
blizu 30.000 m2.

Ključni izzivi
Ob zahtevi po zagotavljanju ugodnih ambientalnih razmer
in energetski učinkovitosti sta poseben izziv predstavljala
tudi velikost kompleksa ter zagotavljanje varne uporabe
prostorov.
Kemijski laboratoriji so prostori, kjer se uporabljajo različni mediji
in kemikalije. Ti so v določenih razmerah lahko škodljivi tako
za ljudi, kot tudi za okolico. Nenadzorovano uhajanje medijev
v okoliške prostore je potrebno preprečiti z vzdrževanjem
podtlaka v laboratorijih. Sistem avtomatizacije mora v vsakem
trenutku zagotavljati ustrezne razmere (podtlak ne sme biti
prevelik, nadtlak pa je nedopusten), in poskrbeti za ustrezen
odziv, če pride do odstopanj. Sistem mora preprečiti dotok
zemeljskega plina v primeru, ko ni ustreznega prezračevanja,
ali vzpostaviti maksimalno prezračevanje v laboratoriju, če
pride do povečane koncentracije tehničnega plina.

V ta namen je projekt predvideval izgradnjo kompleksnega
centralnega nadzornega sistema za energetske sisteme in
naprave. Izvedba sistema CNS je bila zaupana podjetju
Metronik.

Metronikova rešitev
Projekt centralnega nadzornega sistema vključuje vodenje
in upravljanje vseh sistemov in naprav, ki so kakorkoli
povezane s porabo energije. Nadzoruje in upravlja
kotlovnico, hladilni sistem, toplotne in hladilne postaje,
klimatizacijske in prezračevalne naprave ter razsvetljavo
in senčila v posameznih prostorih.
Zaradi energetske učinkovitosti je zahtevano, da se
optimalne ambientalne razmere v objektih in prostorih
vzpostavijo takrat, ko so ti dejansko zasedeni.
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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

Glede na zahtevnost in namen posameznih energetskih sistemov smo pri izvedbi
projekta na posameznih nivojih uporabili različne rešitve, najprimernejše za
konkretno nalogo. Za toplotne in hladilne postaje, pripravo sanitarne tople
vode in klimatske naprave so uporabljeni PLC krmilniki proizvajalca GE
Automation & Controls. Preverjena in robustna industrijska oprema z ethernet
komunikacijo omogoča veliko fleksibilnosti pri razvoju programske opreme,
kar zagotavlja zanesljivo in učinkovito obratovanje pri pripravi energetskih
medijev za stavbe.

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

Programirljivi logièni krmilnik

X20CP158X
- 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

Prihodnost je v naših rokah
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Honeywell Lynx je prostoprogramabilni krmilnik z možnostjo priključitve
4, 10 ali 21 vhodno/izhodnih signalov. Namenjen je vodenju enostavnih
ventilatorskih konvektorjev ter manjših klimatskih naprav ali toplotnih postaj.
Opcijsko je krmilniku možno dograditi zunanjo konfigurabilno posluževalno
enoto, ki je namenjena lokalnemu nadzoru in posluževanju. Na voljo so
modeli s prostorskim tipalom temperature ali kombinacijo tipal za merjenje
temperature, vlage in CO2. Za izmenjavo podatkov in povezavo z nadzornim
sistemom sta na razpolago Bacnet MS/TP ali LonWorks FT10 komunikacijska
vmesnika.
V okviru koncepta sobne regulacije so v posameznih prostorih (pisarne,
predavalnice, laboratoriji) nameščene različne naprave za zagotavljanje ustreznih
ambientalnih razmer. Pravilno in medsebojno usklajeno delovanje teh naprav
je pogoj za zagotavljanje zadovoljstva uporabnikov ter energetsko učinkovitost.
V več kot 500 prostorih so nameščeni krmilniki Lynx proizvajalca Honeywell.
Prostoprogramabilni krmilnik Honeywell Lynx z Bacnet komunikacijskim
vmesnikom se je pokazal kot odlična rešitev, saj je omogočil prilagajanje
različnim funkcionalnostim v prostorih. S krmilnikom Lynx uravnavamo
temperaturo v prostoru, skrbimo za ustrezno količino zraka, krmilimo
zunanja senčila in uravnavamo podtlak v kemijskih laboratorijih. Stenska
upravljalska enota omogoča konfiguracijo prikaza skladno s tipom prostora,
kar poenostavi delo vzdrževalcem in upravljalcem. V kemijskih laboratorijih
so s pomočjo krmilnika Lynx implementirane tudi varnostne funkcije: dotok
zemeljskega plina v laboratorij je povezan z zadostno izmenjavo zraka v
prostoru, v primeru detekcije t.i. tehničnih plinov v prostoru pa se vzpostavi
maksimalno prezračevanje prostora. Sistem sobne regulacije zaokrožuje
krmiljenje razsvetljave, ki omogoča lokalno upravljanje ali upravljanje iz
nadzornega sistema.
Nadzorni sistem na osnovi SCADA sistemske programske opreme GE iFIX, ob
standardnih funkcionalnostih izvaja tudi funkcije integracij različnih sistemov.
Določa položaj zunanjih senčil glede na položaj sonca in zunanjo osvetljenost,
za kar je bil razvit ustrezen algoritem. Povezan je tudi s sistemom elektronskih
ključavnic, ki zagotavlja ključne podatke za energetsko učinkovitost; sistem
aktivira komfortni način delovanja v prostorih ob dejanski prisotnosti. Hkrati
zaklepanje vrat aktivira sistem za ugašanje razsvetljave v prostoru. Povezava
s fakultetnim sistemom rezervacij predavalnic omogoča avtomatični prenos
podatkov v nadzorni sistem, kar je podlaga za aktiviranje komfortnega režima.

CENTRALNI NADZORNI SISTEM
Komunikacijsko hrbtenico CNS sistema predstavlja ethernet omrežje s
podomrežji s serijsko povezavo (sobna regulacija). Uporabljeni so preverjeni
komunikacijski protokoli Modbus TCP/IP in Bacnet IP ter Bacnet MS/TP.
Rezultati:
Izvedeni sistem CNS na FKKT in FRI omogoča učinkovito nadziranje in upravljanje
energetskih sistemov in naprav z enega mesta. Sistem neposredno obvladuje
več kot 20.000 vhodno/izhodnih signalov in jih hkrati usklajuje z eksternimi
sistemi. Doseženi so bili naslednji rezultati:
 kombinacija PLC krmilnikov za energetske sisteme in DDC krmilnikov za
sobno regulacijo prinaša uporabnikom zanesljivo, prijazno in učinkovito
delovanje,
 distribuirana arhitektura sistema CNS zagotavlja neodvisnost posameznih
sistemov tudi v primeru izpada komunikacije,
 uporabljen koncept (prostoprogramabilni krmilniki za sobno regulacijo)
omogoča maksimalno prilagajanje dejanskim zahtevam v prostoru:
z istim krmilnikom lahko ogrevamo ali hladimo prostor, upravljamo s
prezračevanjem in vzdržujemo zahtevane tlačne razmere v prostoru,
 dinamična povezava s sistemom kontrole pristopa omogoča visoko stopnjo
energetske učinkovitosti, saj so prostori v komfortnem načinu le takrat,
ko se neposredno uporabljajo,
 razvit univerzalni algoritem za vodenje zunanjih senčil glede na položaj
sonca in na zunanjo osvetlitev dodatno ugodno vpliva na udobje
uporabnikov
 vključitev informacijskih tehnologij v nadzorni sistem omogoča uporabnikom
enostavno upravljanje s prostori in napravami (urniški sistem, vodenje
sistema prisotnosti,…),
 PC z nadzornim sistemom je center, preko katerega potekajo vse pomembne
funkcionalnosti za zagotavljanje energetske učinkovitosti (preklop režimov,
vključitev prostora v sistem kontrole pristopa,….).

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
Izvajamo:
- konstrukcije in izvedbe specialnih strojev
- predelave strojev
- regulacije vrtenja motorjev
- krmiljenje strojev
- tehnično podporo in servis
Dobavljamo:
- servo pogone
- frekvenčne in vektorske regulatorje
- mehke zagone
- merilne sisteme s prikazovalniki
- pozicijske krmilnike
- planetne reduktorje in sklopke
- svetlobne zavese in varnostne module
- visokoturne motorje
Zastopamo:
- EMERSON - Contol Techniques
- Trio Motion Technology
- ELGO Electronics
- ReeR
- Motor Power Company
- Ringfeder - GERWAH
- Tecnoingranaggi Riduttori
- Fairford Electronics
- Giordano Colombo
- Motrona
- B&R

Nudimo brezplačni prvi zagon (parametriranje) frekvenčnega pretvornika
večjih moči - od 55kW HD do 2,8MW.
V naši ponudbi lahko najdete frekvenčne pretvornike proizvajalcev:
Control Techniques
• Serija Unidrive M200-M700 (za moči do 250kW) omogoča različne
možnos nadgradenj za popolno prilagodljivost aplikaciji.
• Serija Unidrive M Modular (za moči od 90kW do 2,8MW) modularni
frekvenčni pretvorniki, kjer lahko s kombinacijo posameznih modulov
dosegamo različne izhodne moči celotnega regulatorja.
Invertek (frekvenčni pretvorniki z višjo IP zaščito - IP55 in IP66)
• Op drive P2 (za moči do 250kW) Namenjen prepros m aplikacijam,
z možnostjo dodatnih razširitev, vgrajen PLC krmilnik.
• Op drive ECO (za moči do 250kW) Namenjeni pogonu črpalk in
ven latorjev, vgrajen PLC krmilnik, BACnet komunikacija in Op ﬂow
funkcija.

AC odprtozančni regulator

Unidrive M100

*brezplačni zagon se izvaja na področju Slovenije.

- 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

Več informacij: PS, d.o.o., Logatec Kalce 30B 1370 Logatec, www.ps-log.si

Prihodnost je v naših rokah
AVTOMATIKA 151/2017

61

ZELENE ENERGIJE

Rekordno leto 2016 za
skupino BISOL Group
Informacije: Maja Omladič Topovšek, BISOL GROUP, d.o.o.

PREBOLD, 24. januar 2017 – Slovenski proizvajalec fotonapetostnih
modulov ponovno podira rekorde. V preteklem letu so proizvedene
količine za kar 90 % presegle tiste iz pred tem rekordnega leta 2015.

V skupini BISOL Group so posebej ponosni na razpršenost prodaje in
na dejstvo, da se tradicionalno močnim trgom zahodne Evrope, kjer
ima skupina dominanten dvoštevilčni tržni delež, pridružujejo številni
novi evropski in drugi trgi širom po svetu. Na seznam tradicionalnih
držav, med katere sodijo Italija, Francija, Švica, Velika Britanija in države
Beneluksa, se poslej uvrščajo še Poljska, skandinavske in baltske države. V
svetovnem merilu gre posebej izpostaviti poslovanje z državami Bližnjega
vzhoda in posameznimi državami Jugovzhodne Azije. V drugi polovici
leta je bila kljub izjemni finančni in logistični zahtevnosti posla uspešno
izvedena največja posamezna dobava v zgodovini skupine, in sicer 58
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BISOL GROUP

MW fotonapetostnih modulov BISOL, namenjenih
beloruski državni naftni družbi.
Poleg fotonapetostnih modulov se skupina BISOL
Group vse bolj uveljavlja kot proizvajalec nosilnih
konstrukcij za sončne elektrarne, hibridnih in otočnih
solarnih sistemov ter slovi kot eden redkih proizvajalcev
vrhunskih solarnih svetilk.
Skupina je tudi v letu 2016 kar 99,5% celotne prodaje
opravila v tujini, kar jo uvršča med največje slovenske
izvoznike. Nekonsolidiran EBITDA skupine za preteklo
leto znaša dobrih 5,5 milijona evrov, kar ji je omogočilo
skoraj celotno razdolžitev pri bankah in predčasna
poplačila kreditnih obveznosti.
Predsednik uprave skupine BISOL Group dr. Uroš Merc
dodaja: »Lansko leto je bilo v vseh pogledih izjemno,
zato že v prvem četrtletju načrtujemo občutno povečanje
proizvodnih zmogljivosti, ki jih v celoti financiramo
z lastnimi sredstvi in brez dodatnega zadolževanja.
Struktura prodaje, predvsem pa ekipa sodelavcev, me,
ob že sicer pozitivnih napovedih za panogo, navdaja z
optimizmom in motivacijo, da lanske rezultate vnovič
presežemo.«
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Spohn+Burkhardt upravljalne
ročice in kontrolne postaje
Informacije: TIPTEH d.o.o.

SPOHN+BURKHARDT, vodilni nemški proizvajalec upravljalnih ročic
(joystick) in kontrolnih postaj (sedežev) je podjetju Tipteh d.o.o. zaupal
distribucijo svojih proizvodov na področju Slovenije, Hrvaške, Srbije,
Bosne in Hercegovine ter Makedonije.

Spohn+Burkhardt je poznan po zelo visoki kvaliteti svojih upravljalnih
ročk, ki se ponašajo z dolgo življenjsko dobo, s širokim temperaturnim
področjem delovanja in dobro IP zaščito. Poleg stikalnih elementov za
smer in potenciometrov, so lahko opremljeni tudi s Hall-ovimi senzorji.
Najnovejši modeli pa se lahko pohvalijo tudi s 3D Hall senzorjem. Poleg
klasičnih stikalnih in analognih izhodov so v programu tudi upravljalne
ročice z različnimi podatkovnimi vodili, kot so CAN, HS2, Profibus in ProfiNet.
Zaradi visoke zanesljivosti in robustnosti, se njihove upravljalne ročke
oziroma joystick-i uporabljajo v gradbenih in luških žerjavih, v mostnih
dvigalih, različnih gradbenih, kmetijskih in gozdarskih strojih, teptalnikih
snega, železarnah, livarnah in tudi povsod drugod, kjer človek ročno upravlja

Vizija

avtomatizacije

gibanje stroja. Posebne palubne
krmilne ročke so namenjene tudi
upravljanju plovil (hitrost in smer) in
pa vklapljanju oziroma reguliranju
vitlov. »Railway Professional« serija
se uporablja za upravljanje z vlaki in
tramvaji, visoko precizne upravljalne
ročice pa se uporabljajo tudi za
upravljanje invalidskih vozičkov,
dvigal in ostalih pripomočkov.

Poleg upravljalnih ročic Spohn+
Burkhardt proizvaja tudi kompletne
kontrolne postaje s sedežem. V
proizvodnem programu pa imajo
tudi močnostne upore, ki se uporabljajo kot zavorni upori na žerjavih
in dvigalih.

GA700
Frekvenčni
pretvornik
r Identifikacija pretvornika
s QR kodo
r Online dokumentacija
r Bluetooth in USB povezava
r Android aplikacija za nastavitev
parametrov, spremljanje
delovanja, povezava v oblačne
storitve
r Registracija DWEZ za PLC
programiranje

»IMATE PROBLEM –
IMAMO REŠITEV«
Tipteh d.o.o., Ulica Ivana Roba 23
1000 Ljubljana, Slovenija
tel.: +386 1 200 51 50
fax: +386 1 200 51 51
www.tipteh.si
e-mail: info@tipteh.si

64

AVTOMATIKA 151/2017

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

Ethernet moduli za enostavnejšo
vključitev Turck RFID sistemov

UHF podatkovnih nosilcev se lahko
izvede enako hitro in enostavno kot
tudi branje in pisanje 8 KB HF nosilcev.
Napajanje in omrežna povezava sta
izvedeni preko M8 priključkov.

Informacije: TIPTEH d.o.o.

TURCK predstavlja nova kompaktna vmesniška modula TBEN-L-RFID
in TBEN-S-RFID v IP67 zaščiti za povezavo RFID sistemov v Ethernet
omrežje. Podatki prebrani z UHF ali HF bralnopisalnih glav se s pomočjo
večprotokolnega modula preko PROFINET, Ethernet / IP ali Modbus TCP
protokola prenesejo na krmilnik. Poleg bralnopisalnih glav lahko na
modul priključimo tudi dodatne senzorje in aktuatorje, zato je modul zelo
primeren za prenovo obstoječih naprav. IP67 zaščita modula omogoča
izvedbo brez stikalne omare kar poenostavi vgradnjo in ožičenje sistema.
TBEN-L varianta modula, ki se
programira s CoDeSys paketom, je
nekoliko večja a vsebuje tudi funkcije
krmilnika in tako lahko že lokalno
obdeluje pridobljene RFID podatke
ter krmilni priključeno periferijo.
Uporabnik lahko v CoDeSys-u nastavi
modul TBEN-LX-4RFID-8DXP-CDS na
enega od Ethernet komunikacijskih
protokolov – PROFINET, Ethernet / IP
ali Modbus TCP.
Ultrakompaktni RFID modul TBEN-S poenostavlja vključevanje v PLC
okolje, saj se podatki prenašajo direktno preko običajnih V/I preslikav na
krmilnik. Pisanje funkcijskih blokov ni več potrebno. Poleg dveh RFID glav na
TBEN-S modul lahko priključimo dodatne štiri senzorje ali aktuatorje preko
univerzalnih digitalnih V/I. Kljub majhnosti širine zgolj 32 mm, vmesniki
TBEN-S-RFID ponujajo zadostno zmogljivost. Možnost zaznavanja več kot 100

TBEN-L teče na 800 Mhz CPU, ki
dostopa do 128 MB DDR3-RAMa.
Poleg tega ima tudi 256 MB flash
pomnilnika. TBEN-L moduli so
na Ethernet povezani preko M12
konektorja, napajanje pa je izvedeno
preko 7/8” priključka.
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MEDNARODNI

Indurijski sejem 2017
Medijski partner

CELJSKI SEJEM
4.-7. april 2017

Največji doslej - sejmišče bo v celoti polno!
Novoi, ki jih pri nas še nismo videli.
Aktualne teme za rokovno ra:
Dan varilne tehnike (sreda, 5.4.)
Dan naprednih materialov (sreda, 5.4.)
Dan kovinske indurije (četrtek, 6.4.)

FORMA TOOL
VARJENJE IN REZANJE
MATERIALI IN KOMPONENTE
NAPREDNE TEHNOLOGIJE
www.ce-sejem.si

CELJSKI SEJEM

