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Spoštovani ! 
 
Že več kot desetletje je tega, kar smo na Univerzi v Mariboru pričeli z izobraževanjem inženirjev 
mehatronike na univerzitetnem nivoju. Pobuda za uvedbo študija mehatronike pa sega še nekaj 
let nazaj.  Prof. dr. Karel Jezernik je bil prvi, ki je spoznal, da bo tudi v svetovnem merilu relativno 
nova smer izobraževanja, ki daje nov, interdisciplinarni profil inženirjev,  pomembna za 
družbeno-ekonomski razvoj naše domovine. Danes na Univerzi v Mariboru ugotavljamo, da je 
bila ta pobuda za dvig konkurenčnosti našega gospodarstva dobro zastavljena, naši inženirji 
izobraženi kot mehatroniki pa so se v Sloveniji »dobro prijeli«. Prof. dr. Karel Jezernik je bil 
glavna gonilna sila pri uvajanju izobraževanja mehatronike, za kar se mu na tem mestu tudi 
iskreno zahvaljujem. 
Študij mehatronike smo v Mariboru zasnovali skupaj na Fakulteti za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko ter Fakulteti za strojništvo, saj gre za interdisciplinarni profil 
inženirjev, ki sicer niso specialisti za posamezno strokovno diciplino, ampak morajo biti 
kompetentni za delo s kompleksnimi mehatronskimi sistemi, ki vključujejo posamezne strokovne 
specialnosti kot so mehanika, elektronika in računalništvo. Naša univerza edina v Sloveniji 
ponuja samostojne študijske programe Mehatronike na dodiplomski univerzitetni in visokošolski 
strokovni 1. stopnji ter podiplomski magistrski 2. stopnji študija. V letošnjem šolskem letu prva 
generacija končuje magistrski študij, in imamo tudi prvo generacijo v prvem letniku 
visokošolskega strokovnega študijskega programa. Trenutno je na vseh študijskih programih 
Mehatronike vpisanih skoraj 170 študentov.  
Posebno kvaliteto predstavlja projektno orientiran način študija Mehatronike. Študentje del 
študija opravijo v univerzitetnih laboratorijih obeh fakultet, kjer v skupinah delajo na različnih 
praktičnih mehatronskih projektih, ki se vedno dotikajo sodobnih tehnoloških izzivov. Javna 
predstavitev je zaključni del študijske obveznosti projektnega dela. Na študentske projekte, ki se 
izvajajo že vsa leta, kar teče izobraževanje inženirjev mehatronike na mariborski univerzi, smo 
še posebej ponosni, študentom pa so, kolikor vem, večini  tudi v veselje, saj se lahko na sodobnih 
praktičnih mehatronskih problemih, polnih izzivov, preizkusijo in izkažejo.  
Letošnje leto je na nek način prelomnica, saj bodo prvi naši študentje postali magistri inženirji 
mehatronike. Tudi zato smo se odločili, da letos organiziramo predstavitev študentskih 
projektov v obliki Letne konference Mehatronike. Na njej se bodo z devetimi projekti predstavili 
študentje 2. letnika univerzitetnega študijskega programa Mehatronike, ki se v okviru svojega 
študija prvič srečajo s praktičnimi mehatronskimi problemi. Z enajstimi projekti se bodo 
predstavili tudi študentje 3. letnika tega prvostopenjskega študija, ki bodo zaključili svoj študij z 
diplomskimi deli, katera bodo izhajala iz predstavljenih projektov. S štirimi projekti se bodo 
predstavili še študentje magistrskega študija, bodoči vodilni strokovnjaki na področju 
mehatronike. Skupaj se bo torej predstavilo 24 projektov, ki se nanašajo na teme proizvodne in 
izdelčne mehatronike, proizvodne in servisne robotike, hibridnih in električnih vozil.  Povzetke 
teh projektov smo letos zbrali v pričujoči zbornik, kjer so razvidne osnovne informacije, 
podrobneje pa bodo predstavljeni na konferenci. Vsi projekti so zanimivi in zato vas vabim, da se 
udeležite Letne konference Mehatronike! 
 
Koordinator študijskih programov Mehatronike 
izr. prof. dr. Aleš Hace 



1. letna konferenca Mehatronike, UM FERI, UM FS 

 

 

 

KAZALO 

 

Marko Juršič, Matej Mihelčič, Miha Tertinek: 
3D REZKAR ................................................................................................................................... 2 

Blaž Berden, Leon Vratuša: 
KOORDINATNA MIZA ................................................................................................................ 3 

Marko Antončič, David Vidakovič: 
MODEL ELEKTRIČNEGA VOZILA NISSAN LEAF ................................................................. 4 

Žiga Bobek, Benjamin Ošlaj: 
MODEL ELEKTRIČNEGA VOZILA ESTRIMA BIRO .............................................................. 5 

Peter Lupša, Primož Bitenc, Jernej Smodiš, Robert Ojsteršek, Bojan Čontala: 
RAZVOJ ROBOTIZIRANEGA PRSTA ........................................................................................ 6 

Tomaž Rajh, Stanko Skledar, Teodor Krapež in Kristijan Korez: 
MODEL PRSTA S TREMI PROSTOSTNIMI STOPNJAMI ....................................................... 7 

Senekovič Jure, Ostanek Tadej, Fridrih Matic in Novak Tomas: 
MEHATRONSKI MODEL PRSTA Z DVEMA ZGIBOMA ........................................................ 8 

Denis Kokol: 
SCARA ROBOT ............................................................................................................................. 9 

Simon Bračič, Tadej Motaln: 
ISKANJE ŽRTEV S TERMALNO KAMERO ............................................................................ 10 

Matic Navotnik: 
AVTOMATIZACIJA PRAZNJENJA ORODJA IN ČIŠČENJA GUMIJASTIH IZDELKOV .. 12 

Klemen Lilija: 
DINAMOMETER ......................................................................................................................... 13 

Rok Bolarič, Slavko Brečko, Domen Pihler: 
HIBRIDNO ELEKTRIČNO VOZILO-ANALIZA ELEKTRIČNIH IN MEHANSKIH 

LASTNOSTI VOZILA ................................................................................................................. 14 

Mitja Makovec, Silvester Muršec, Jernej Geč, Sebastjan Ribič: 
IZDELAVA IN AVTOMATIZACIJA MEHANSKEGA PRIJEMALA SORTIRNEGA 

MANIPULATORJA ..................................................................................................................... 15 

Primož Raner, Benjamin Jovanovič: 
MOBILNI ROBOTSKI SISTEM.................................................................................................. 16 

Blaž Kočevar, Kristina Trajkovska, Jaka Marguč: 
NADGRADNJA MEHANIZMA ZA STEREO RAČUNALNIŠKI VID .................................... 17 

Damjan Copot, Benjamin Lukman, Gregor Tašner: 
SISTEM SONČNE ELEKTRARNE ............................................................................................ 18 

Toky Ravelojaona: 
UPORABNIŠKI VMESNIK ZA CNC REZKALNI STROJ ....................................................... 19 

Uroš Kovač, Jernej Ribič, Timi Karner: 
IMPLEMENTACIJA SIEMENS SERVO MOTORJA V OBRAČALNO MIZO ZA ROBOT 

ACMA XR 701 ............................................................................................................................. 20 

Andrej Novak, Denis Vinšek, Janja Mikolič: 
ROBOT ZA REŠEVANJE IN TEKMOVANJE ROBOCUP....................................................... 21 



1. letna konferenca Mehatronike, UM FERI, UM FS 

 

 

 

Nino A. Ferle, Jernej Hribar, Dominik Barat: 
ELEKTRIČNI VELOMOBIL ....................................................................................................... 22 

Boštjan Lorbek, Mitja Golob: 
ROBOTSKO HAPTIČNO TELEOPERIRANJE ......................................................................... 24 

Jernej Hari: 
NAPAJALNI IN POGONSKI SISTEM SERIJSKEGA HIBRIDNEGA VOZILA ..................... 25 

Gregor Tuljak, Maj Perovšek Tribušon: 
NADGRADNJA PROGRAMSKE OPREME INVALIDSKEGA VOZIČKA VOIC ................. 26 

Tadej Kociper: 
NAPENJALEC OPTIČNEGA VLAKNA V REZALNIKU OPTIČNEGA VLAKNA ............... 27 

 



1. letna konferenca Mehatronike, UM FERI, UM FS 

 

 

 

UN MEHATRONIKA 2. LETNIK 



1. letna konferenca Mehatronike, UM FERI, UM FS 

 

 

UN Mehatronika, 2.letnik 2 

3D REZKAR 

Marko Juršič, Matej Mihelčič, Miha Tertinek 

Mentor:  doc. dr. Andreja Rojko in mag. Marijan Španer 

 

 

Povzetek 

 

Projekt 3D rezkarja. Želeli smo se naučiti programiranja in vodenja 3D rezkarja, ter ga ustrezno krmiliti 

in regulirati vse 3 prostorske stopnje in pripadajoče motorje. Tega smo se naučili skozi uporabo različnih 

računalniških orodij. Ena pomembnejših nalog je bila nastavitev regulacijskih parametrov motorjev. 

Poleg tega smo osvežili spomin na različne možnosti regulacijskih zank. 

Zadali smo si nalogo pripraviti 3D rezkar do tega, da se s pomočjo vgrajenih senzorjev sam postavi v 

referenčno točko (vseh treh osi) ter zrezkati enostavnejšo obliko. Za načrtovanje smo morali uporabiti vse 

razpoložljive »datasheete«, da smo na podlagi ukazov gradili program. Ta programski jezik je bil za nas 

nov, zato smo nekaj pomoči potrebovali tudi pri uporabi sintaks, saj smo se dosedaj srečali le s 

programiranjem v C-jeziku, ter Matlabu. Kot že omenjeno so nam pri iskanju referenčne točke pomagala 

vgrajena končna stikala, s pomočjo katerih smo vedeli (določili tudi programsko) kje je konec delovnega 

območja stroja. Preden smo stroju dali vsa navodila za postavitev v refernčno lego, smo morali dodobra 

premeriti vse osi. Glede na to smo vnesli željene pomike od končnih stikal. Položaj je izhajal iz 

inkrementalnih dajalnikov, katerih število pulzov smo morali pretvoriti v milimetre za lažji nadzor 

premikanja. Pri tem nismo smeli pozabiti na prestavo med elektromotorjem in vretenom rezkarja.  

Nad končnim rezultatom, rezkanim izdelkom smo bili zadovoljni, nekaj dela nam je vzela priprava vzorca 

za rezkanje. To smo izdelali v programu AutoCAD. Veselilo nas je da smo se v praksi naučili vsaj malo 

programiranja in upravljanja s CNC stroji. 

 

 

 

Slika 1: Koordinatni sistem rezkalnega stroja 

 

 

Ključne besede: 3D, rezkanje, cnc, regulacija ... 
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UN Mehatronika, 2.letnik 3 

KOORDINATNA MIZA 

Blaž Berden, Leon Vratuša 

Mentor: doc. dr. Andreja Rojko,  mag. Marijan Španer 

 

 

Povzetek 

 

Cilj projekta je bil spoznati delovanje koordinatne mize, priključiti krmilnik gibanja, se seznaniti s 

programskim jezikom in izvesti delovno nalogo po lastni izbiri. To je vključevalo tudi preučiti strukturo 

predprogamiranega regulatorja, nastaviti parametre regulatorja za oba motorja mehanizma, poiskati 

referenčne točke koordinatne mize  ter  nenazadnje s pomočjo optičnega senzorja in pravega algoritma 

rešiti labirint. Pravilno strukturiran program za labirint omogoči robotu, da prevozi labirint, brez da bi 

prebil navidezen zid.  Za to je bilo potrebno spoznati razvojno okolje in  program Motion perfect 2. 

Sprva smo spoznali osnove programa Motion perfect 2 ter lastnosti in delovanje servo motorjev, ki so 

enaki tistim, ki poganjajo koordinatno mizo. Začeli smo s preprostimi programi, kot so gibanje motorja za 

5 obratov v eno smer  ter nazaj. Z opazovanjem tega gibanja smo nato v parametrih, s pomočjo 

vgrajenega osciloskopa, iskali idealne nastavitve za našo koordinatno mizo.  Obravnavali smo digitalne 

vhode. Te smo uporabili kot končna stikala, ki so preprečevala, da bi prišlo do morebitnih poškodb 

strojne opreeme.  Poleg tega smo uporabili tudi programska  končna stikala ter v algoritmu določili, kako 

se servo motorji obnašajo, ko jih sprožijo. Naslednji korak je bil iskanje referenčne točke. To je 

podprogram, ki mizo postavi v začetno lego. Preden smo lahko ta program napisali smo morali izmeriti 

našo delovno območje.  Pred pisanjem algoritma smo morali le še preučiti optični senzor ter uporabo 

digitalnih vhodov v razvojnem okolju. Pri tem in vseh drugih programskih problemih nam je bil veliko 

pomoč priporočnik podjetja Trio Motion, ki je prosto dostopen na njihovi domači strani. Na podlagi tega 

smo se lotili pisanja glavnega programa. Za dobro delujoč program ni enega recepta ali ene same rešitev, 

ampak obstaja nešteto različnih možnosti . Cilj je, da dobimo čim več različnih idej in jih poskusimo 

realizirati. Pisanje programa je potekalo počasi. S sprotnim odpravljanjem napak smo prišli do cilja. Cilj 

je bil dosežen, ko je robot sam prevozil labirint in našel izhod. 

Ugotovili smo, da problema ne moremo rešiti zgolj z programiranjem, ampak smo morali pred tem 

izmeriti, preračunati in nastaviti številne  druge parametre. 

 

Ključne besede: koordinatna miza, servo motor, Motion perfect 2 
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UN Mehatronika, 2.letnik 4 

MODEL ELEKTRIČNEGA VOZILA NISSAN LEAF 

Marko Antončič, David Vidakovič 

Mentor: doc. dr. Andreja Rojko (FERI) 

 

 

Povzetek 

 

Naša naloga projekta je v bila izdelati računalniško simulacijo vozila, ter s pomočjo simulacije ugotoviti 

kakšne so določene karakteristike vozila. Nalogo je bila razdeljena na tri podnaloge, tako da smo 

sistematično gradili in sproti preverjali pravilnost našega dela. Najprej smo naredili splošni simulacijski 

model električnega vozila s pomočjo programa MATLAB, Simulink. V tem delu smo modelirali 

dinamiko vozila, tako da smo modelirali vpliv kotalnega trenja, zračnega upora in gravitacije. Vključili 

smo tudi model Li-ion baterije. Potem smo določili preostale paramtere za električno vozilo Nissan Leaf 

ter s simulacijo preverili pravilnost modela, tako da smo izmerjene podatke iz simulacije primerjali z 

podatki navedenimi s strani proizvajalca. Ko je model zadovoljeval zastavljene pogoje, smo simulacijo 

priredili za avtomobil Estrima Biro. Izmerjeni podatki iz naših simulacij so se od dejanskih razlikovali za 

manj kot 5%, kar smo člani skupine vzeli za uspešno opravljen projekt. 

  

 

 

 
 

Ključne besede: model, simulacija, električni, hibridni, avto 
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UN Mehatronika, 2.letnik 5 

MODEL ELEKTRIČNEGA VOZILA ESTRIMA BIRO 

Žiga Bobek, Benjamin Ošlaj 

Mentor: doc. dr. Andreja Rojko (FERI), mag. Marijan Španer (FERI) 

 

 

Povzetek 

 

Cilj projekta je bila izgradnja simulacijskega modela električnega vozila. Zgradili smo model, ki 

izračunava vse sile ki delujejo na električno vozilo med vožnjo odvisnosti od vpliva, zunanjih dejavnikov. 

Vključili smo še model baterije, ki nam glede na porabo izračunava stanje napolnjenosti (SOC – State of 

Charge), napetost ter tok baterije. 

 

Simulacijski model električnega vozila smo naredili v programskem orodju MATLAB/Simulink. 

 

Najprej smo v model vključili vpliv zunanjih sil. Zajeli smo silo kotalnega trenja, silo zračnega upora, ter 

silo gravitacije. Prav tako smo preračunali kakšen je vpliv rotirajočih delov v avtomobilu, ki jih nismo 

mogli vključiti neposredno v naš model, ki je bil izgrajen na silah. Ker pa je bil vpliv vztrajnosti vseh 

rotirajočih mas v avtu po pretvorbi v maso le približno 2% celotne teže avtomobila, smo jo zanemarili in 

izpustili. Vse sile smo nato sešteli, da smo dobili rezultanto sil, ki so vplivale na gibanje električnega 

vozila. Kot naslednje smo naredili regulacijsko progo v kateri smo uporabili P regulator. Regulirali smo 

hitrost, ki je morala slediti vhodnemu signalu. Vhodni signal je bil vozni cikel ECE – 15, ki nam 

ponazarja primer mestne vožnje, v katerem je precej ustavljanja in speljevanja. Nazadnje smo v 

simulacijski model vključili še model LI-ion baterije, ki ob pospeševanje prazni, ob zaviranju pa polni. 

Baterija se prazni/polni glede na porabljeno oziroma razpoložljivo  moč. 

 

Pravilnost delovanja modela smo preverili z vnosom parametrov za vozilo Nissan Leaf in naše rezultate 

primerjali s tistimi, ki jih je podal proizvajalec. Ko smo potrdili pravilnost delovanja našega modela, smo 

model prilagodili za vozilo električno vozilo Estrima Biro, ki se nahaja na Fakulteti za elektrotehniko, 

računalništvo in informatiko. Izmerili smo vse potrebne parametre tega vozila, pogledali tip in 

zmogljivost baterij, tip in zmogljivost motorjev, ter vse to vključili v model. 

 

Pravilnost našega modela smo preverili tako, da smo preverili čas, ki ga potrebuje Nissan Leaf, da pospeši 

do 100km/h. Naš simulacijski model je ta čas za eno sekundo krajši, domnevamo, da zaradi tega, ker 

nismo upoštevali vztrajnosti vseh rotirajočih mas, ter še kakšnega zunanjega vpliva. Temperatura zraka na 

baterijo nima posebnega vpliva, saj se sila zračnega upora ob spreminjaju temperature spreminja za 15%, 

kar pa je zanemarljivo glede na celotno silo, ki jo avto mora premagovati.  

 

Rezultate smo prikazali v obliki grafov, ki so vsebovali odzive hitrosti, navora, moči in stanja 

napolnjenosti baterije (SOC). Po osnovni analizi odziva, smo v simulacijo vnesli še parametre, kot so 

naklon, temperatura zraka ter hitrost vetra. Opazovali smo kako se spreminja stanje napolnjenosti baterije, 

če vozimo po klancu navzgor in če piha veter proti smeri gibanja ali v smeri gibanja. 

 

Ključne besede: simulacijski model, vpliv zunanjih dejavnikov, baterija 
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UN Mehatronika, 2.letnik 6 

RAZVOJ ROBOTIZIRANEGA PRSTA 

Peter Lupša, Primož Bitenc, Jernej Smodiš, Robert Ojsteršek, Bojan Čontala 

Mentor: izr. prof. dr. Karl Gotlih, red. prof. dr. Zoran Ren 

 

 

Povzetek 

 

Vsi vemo, da se v vsakdanji rabi vse pogosteje srečamo z roboti in zato je potrebno robote približati 

človeku, predvsem po človeški uporabnosti, zato smo se odločili narediti robotiziran človeški prst. Najrej 

smo iz osnovne ideje, ki smo jo preprosto narisali na list papirja, prenesli v računalniško obliko iz katere 

smo potem lahko simulirali posamezne strojne elemente in samo delovanje prsta. Po končanem 

dimenzioniranju smo se lotili izdelave samega prsta. Za osnovni material ogrodja smo si izbrali plastiko, 

saj vemo, da je zelo primerna za prototipe. Najprej smo se lotili obdelovalnih postopkov struženja in 

frezanja, da smo izdelali osnovno ogrodje. Samo gibanje prsta je izvedeno z vrvico, ki je napeljana preko 

jermenic in posameznih delov prsta in priključena na servomotor, ki se vrti levo oz. desno, s tem pa se 

izvršuje gibanje prsta. Po končanem izdelovanju ogrodja smo se loti ustrezni izbiri servomotorja saj smo 

hoteli s pomočjo mikro krmilnika regulirati samo gibanje. Najprej smo se pozanimali o silah, ki delujejo 

na prst in smo ugotovili da mora naš prst pritiskati s silo 35 N, izbrali smo ustrezen servomotor. Po 

temeljiti razpravi o krmiljenju servo motorja smo se odločili za TI LunchPad msp430, katerega smo 

uporabili tudi pri predmetu Mikrokrmilniki za končni seminar. Preko njega pa smo s pomočjo 

potenciometra krmilili naš servo motor. S tem smo določili gibanje servo motorja, pomik levo oz. desno 

in samo hitrost giba. Na koncu smo vse komponente povezali v celoto, usterzno priključili vse module in 

tako dobili končni produkt. Na koncu smo imeli nekaj težav predvsem s tem, ko nam je večkrat popustila 

vrvica saj je bila prešibka, a smo tudi to težavo rešili. Posebej moremo povdariti, da smo vsak sestavni 

element skrbno načrtovali, saj smo se le tako lahko izognili večjim težavam, še posebej dimenzijoniranje 

ustreznih jermenic, saj smo z njimi delno uravnavali pomike prsta (prestavno razmirje). Tu povdarimo še 

to, da imam naš servomotor vgrajen tudi zobniški prenos, ki zagotovi ustrezne navore motorja in majhne 

pomike, ki jih lahko kontroliramo. Gib je voden preko mikrokrmilnika in je tako ponovljiv, kar je zelo 

pomembno saj se bi dali tako izvedenih pet prstov povezati v celoto in tako dobiti zaključeno celoto- 

dlan. Mislimo, da je bil to tudi nek cilj našega projekta, da se s svojimi zamislimi prekoplejmo do nekega 

v praksi uporabnega projekta. 

 

Ključne besede: razvoj, znanje, povezovanje, napredek 

 

  



1. letna konferenca Mehatronike, UM FERI, UM FS 

 

 

UN Mehatronika, 2.letnik 7 

MODEL PRSTA S TREMI PROSTOSTNIMI STOPNJAMI 

Tomaž Rajh, Stanko Skledar, Teodor Krapež in Kristijan Korez 

Mentor: izr. prof. dr. Karl Gotlih, red. prof. dr. Zoran Ren 

 

 

Povzetek 

 

Smisel projektne naloge je bil, da bi se naučili kako delovat kot skupina, si razdeliti naloge in seveda s 

skupnimi močmi priti do cilja. Namen naloge je bil zbrati čim več informacij o mehanski strukturi 

človeškega prsta, ter nato sestaviti oz. izdelat robotski prst. Cilji projekta, ki smo si jih zastavili so bili, da 

bi ustvarili prst katerega poganja motorček. Sam prst bi imel tri sklepe, kot realen človeški prst. Naloge 

smo se lotili tako,da smo najprej v MS Adams narisali prst in s simulacijo mehanizma določili sile na 

sklepih oz. na gibljivih delih. To je bilo potrebno zato, ker se prst pomika s pomočjo vzvodov, katere smo 

morali ustrezno določiti, zaradi moči našega motorja. Ko smo imeli vse potrebne podatke, smo prst 

oblikovali v AutoCAD-u. Načrt prsta smo dali lasersko izrezat iz aluminija debeline 3 mm. Prst kot smo 

že omenili, poganja motorček kateri je krmiljen z mikrokrmilnikom MSP430G2231. Na začetku smo si 

zadali, da bi se prst zapiral in odpiral z tipkama, vendar zaradi predolgega načrtovanja prsta to ni uspelo. 

Zato se prst nenehno zapira in odpira.  Pri projektu smo ugotovili, da brez delitve nalog na posameznega 

študenta, ne bi uspeli pripraviti izdelka.  

 

 

Ključne besede: skupina, prst, projekt, sila 
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UN Mehatronika, 2.letnik 8 

MEHATRONSKI MODEL PRSTA Z DVEMA ZGIBOMA 

Senekovič Jure, Ostanek Tadej, Fridrih Matic in Novak Tomas 

Mentor: izr. prof. dr. Karl Gotlih, red. prof. dr. Zoran Ren 

 

 

Povzetek 

 

Smisel projektne naloge je bil, da bi se naučili kako delovat kot skupina, si določit vodjo skupine in 

razdelit naloge na posameznega študenta. Namen naloge je bil zbrati čim več informacij o mehanskih 

principih prstov (gradiva), ter nato sestaviti oz. izdelat robotski prst kot celovit mehatronski izdelek.  

 

Cilji projekta, ki smo si jih zastavili so bili,  

 da se naučimo delovat kot skupina (izkušnje bodo prišle prav v nadaljevanju šolanja in kasneje v 

službah),  

 izdelava prsta in  

 uspešna predstavitev izdelka.   

 

V nalogi smo si prst zastavili tako, da smo ga izdelali s umetne mase, medtem ko smo za členke prsta 

uporabili vzmeti, ki smo jih povezali med seboj z vrvico. Premikanje smo izvedli z motorčkom, ki je bil 

krmiljen z mikrokrmilnikom. Prst smo zasnovali tako, da je čim bolj podoben človeškemu prstu.  

 

Pri projektu smo ugotovili, da brez delitve nalog na posameznega študenta, ne bi uspeli zadane naloge 

izvesti do konca. 

 

Ključne besede: prst, projekt 
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SCARA ROBOT 

Denis Kokol 

Mentor: doc. dr. Andreja Rojko (FERI), izr. prof. dr. Karl Gotlih (FS) 

 

 

Povzetek 

 

Namen projekta je bila izvedba enostavnega robotskega krmilnika za SCARA laboratorijskega robota z 

uporabo DSP krmilnika. Robotski krmilnik bi naj zajemal vodenje robota v notranjih koordinatah in sicer 

z uporabo sin^2 hitrostnega profila ter izvedba gibov od točke do točke. Položaj, hitrost in pospešek 

robota je bilo potrebno preračunavat tudi v zunanje koordinate in temu ustrezno izpeljati direktni 

kinematični model. Cilj je bil tudi preskus in izvedba več vrst regulatorjev in sicer PD regulatorja in 

regulatorja po metodi izračunanega navora.   

Najprej smo analizirali celotno konstrukcijo robota, skicirali delovni prostor ter utemeljili namestitev 

pogonskih motorjev na ohišju. Nato smo izpeljali direktni kinematični model robota ter se seznanili z 

razliko med slednjim in inverznim kinematičnim modelom. Sledilo je vzpostavljanje osnovnih funkcije 

krmilnika robota kot zajemanje podatkov o dejanskenm položaju in hitrosti, izračun referenčne 

trajektorije in izdajanje referenčnega toka za pogona.. Pri tem smo  uporabili nekatere že pripravljene 

bloke iz MATLAB/Simulink knjižnice, nastavili njihove parametre in jih priredili za potrebe 

implementacije na laboratorijskem robotu. Po seznanjenju z osnovnimi bloki smo izvedel osnovno 

hitrostno regulacijo obeh osi robota z uporabo  P regulatorja. Kot rezultat dobimo bolje ˝tekoče˝ 

delovanje. Vendar še zmeraj nismo bili zadovoljni z rezultati zato smo se odločili, da bomo vodenje 

robota izvedli še z metodo izračunanega navora,  kjer pri vodenju dejansko uporabimo mehanske lastnosti 

robota kot so dolžina ročic, masa, vztranjostni momenti, centrifugalna sila ter vpliv coriolisove sile. 

Z direktnim modelom smo  lahko tudi spremljali položaj robota ko se je le ta spreminjal. 

 

 

 

Slika 2 Laboratorijski SCARA robot 

 

 

Ključne besede: pogrešek vrha, direktni kinematični model, metoda izračunanega navora  
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UN Mehatronika, 2.letnik 10 

ISKANJE ŽRTEV S TERMALNO KAMERO 

Simon Bračič, Tadej Motaln 

Mentorji: Andreja Rojko (FERI), Peter Lepej (FERI), Johannes Maurer (TU Graz) 

 

 

Povzetek   

 

Ideja projekta je razvoj robotske roke, ki omogoča iskanje žrtev v simuliranjem okolju. Glavni sestavni 

deli so termalna kamera FLIR PathFindIR, dva servomotorja Robotis Dynamixel RX-64, sklop senzorjev 

Microsoft Kinect ter aluminijasto ogrodje. Programski del je izveden v odprtokodnem meta-operacijskem 

sistemu ROS (robotski operacijski sistem), ki združuje razne knjižnice, orodja in gonilnike za vrsto 

naprav in aplikacij. ROS teče znotraj okolja Linux. 

 

Najin namen  je bil zajeti čim večji zorni kot. Termalna kamera zajema le 36° horizontalnega in 27° 

vertikalnega pogleda, zato je bilo potrebno razviti iskalno strategijo. Odločila sva se za preprosto 

pomikanje kamere po nivojih. Najprej se kamera premakne iz izhodišča (pogled naravnost naprej) v levo, 

in ko doseže približno 160° stopinj zasuka, se dvigne za približno 20°, nato se pomika v desno mimo 

izhodišča dokler ne doseže skrajne desne točke, kjer se spusti za približno 15° pod izhodišče in se vrne 

nazaj levo. Ta iskalna strategija se izvaja neprekinjeno, dokler ne zaznamo žrtve oziroma dokler operater 

ne prekine iskanja. 

 

Sama prepoznava žrtev, oziroma zaznava toplih objektov se vrši preko interpolacije zajete slike s 

funkcijami knjižnic OpenCV. Najprej sva nastavila mejne vrednosti sivin (območje odtenkov prepoznih 

kot žrtev) in tako pretvorila zajeto sliko v bitno sliko katera kaže »blob« oz. množico točk opazovanega 

objekta. Okoli tega objekta sva naredila izrisovanje okvirja, hkrati pa tudi izračun in izris težišča objekta. 

 

V primeru, da zaznamo žrtev medtem, ko se mi ali žrtev premikamo, moramo le tej slediti. Za sledenje 

sva uporabila predhodno izračunano težišče in ga primerjala s središčem slike. Razlika ki jo dobiva nama 

predstavlja potreben premik servomotorjev. Če sva imela na primer v horizontali pozitiven presežek, se 

premikajo v desno, če pa negativni presežek v vertikali pa dol. Pri tem sva omejila maksimalni zasuk 

servomotorjev, da ne bi prišlo do mehanskih poškodb.  

 

Ker se s termalno kamero ni dobro videlo kaj se dejansko dogaja, sva za prikaz procesa iskanja žrtve 

uporabila tudi kamero senzorja Kinect, kjer je ideja in delovanje lepše razvidno. Pri uporabi RGB kamere 

se pojavi problem spreminjanja osvetlitve, ki močno vpliva na učinkovitost zaznave. Zato je potrebna 

ponastavitev pragov.  

 

Ključne besede: iskanje, žrtev, termalna, ROS, OpenCV 
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AVTOMATIZACIJA PRAZNJENJA ORODJA IN ČIŠČENJA 

GUMIJASTIH IZDELKOV 

Matic Navotnik 

Mentor: Miran Rodič (FERI), Karl Gotlih (FS), Samo Grobelnik (TesnilaGK) 

 

 

Povzetek 

 

V projektu je natančno opisana avtomatizacija procesa, ki se je predhodno v celoti izvajal ročno. To temo 

sem si izbral predvsem zaradi njene uporabnosti, zanimanja za avtomatizacijo ter novih spoznanj. Želel 

sem pridobiti tudi izkušnje na področju avtomatizacije in dela na realnih sistemih. Delo sem v celoti 

opravil na podjetju TGK, ki se ukvarja s proizvodnjo gumenih izdelkov. 

 

V osnovi se proces izvaja v treh delih: praznjenje orodja, čiščenje izdelkov in odlaganje le-teh na točno 

določeno končno pozicijo. V okviru projekta so bila načrtovana in izdelana prijemala za praznjenje 

orodja, klešče za čiščenje gumijastih izdelkov in odlagalna miza. Dodatno je načrtovana, izdelana in 

preizkušena tudi programska oprema za vodenje robotske roke. 

 

Osnovni sestavni deli za avtomatizacijo so torej odlagalna miza, čistilne klešče in  prijemala za praznjenje 

orodja, ki so izvedena pnevmatsko. Prijemalo je prilagojeno obliki izdelkov, od standardne rešitve se 

razlikuje le v obliki klešč in ogrodja. Raziskane so bile možnosti izvedbe čiščenja gumijastih izdelkov 

(pnevmatsko, lasersko, …) in izbrana je bila optimalna rešitev – čiščenje z čistilnimi kleščami, ki so tudi 

izdelane. Odlagalna miza služi za stabilizacijo izdelkov in je izvedena z vakuumsko tehniko. 

 

Programska oprema je napisana za šest-osnega robota proizvajalca Fanuc, zajema vodenje robotske roke, 

prijemal, klešč in odlagalne mize. Delovanje robota je sinhronizirano s strojem za izdelavo gumijastih 

izdelkov, iz katerega robotska roka pobira izdelke. 

 

Sistem bo v prihodnosti uporabljen v velikoserijski proizvodnji, zato zanesljivost delovanja igra še 

posebno pomembno vlogo. Zaradi možnosti izdelave več podobnih naprav in servisiranja sem posebno 

pozornost posvetil tudi ustrezni dokumentaciji. 

 

Zastavljen cilj sem dosegel, saj se proces izvaja brez posega delavca, posamezne operacije so zanesljive, 

končni izdelki pa so kvalitetno očiščeni. Poleg tega je poskrbljeno tudi za visoko varnost opreme in 

zaposlenih. 

 

 

 

Ključne besede: avtomatizacija, čistilne klešče, pnevmatska prijemala, vakuumska odlagalna miza, 

robotska roka 
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UN Mehatronika, 3.letnik 13 

DINAMOMETER 

Klemen Lilija 

Mentor: doc. dr. Darko Hercog (FERI), mag. Marijan Španer (FERI), izr. prof. dr. Karl Gotlih (FS) 

 

 

Povzetek 

 

Projekt Dinamometer zajema nadgradnjo že obstoječe strojne opreme za preizkušanje tekstilnih 

materialov v sistem, ki je sposoben preizkušanja materialov ter zajemanja želenih meritev preko 

uporabniškega vmesnika na osebnem računalniku. 

 

Pri projektu je bilo najprej potrebno pregledati razpoložljivo opremo ter zasnovati sistem, ki omogoča 

izvedbo želenih meritev. Glede na zmogljivosti in omejitve razpoložljive strojne opreme smo se 

osredotočili na meritve sile v materialih pri cikličnih obremenitvah. Uporabili smo že izdelan sistem za 

vpetje in natezanje materialov, ki med drugim vsebuje dva senzorja za merjenje sile - HBM Q11 (od 0 do 

50 N) in HBM Z6 (od 50 do 2000 N) ter servomotor vezan na krmilnik gibanja Trio Motion MC206. Kot 

ojačevalec smo uporabil HBM modul DV11, ki je zamenjal nezanesljiv starejši ojačevalec ISEL, za 

pretvorbo zajetih meritev v digitalno obliko ter prenos podatkov na računalnik je skrbel HBM modul 

CP03. Oba HBM modula sta bila vstavljena v ohišje HBM DMCplus. 

  

Po uspešni vezavi in prilagoditvi izbranih strojnih komponent smo se lotili inicializacije celotnega 

sistema, programiranja osnovnih varnostnih mehanizmov ter preizkušanja pravilnosti delovanja 

posameznih elementov sistema (krmilja, senzorjev, povezave med HBM DMCplus enoto ter osebnim 

računalnikom, LabVIEW gonilnikov za krmilnik gibanja MC206 in HBM DMCplus ipd.). 

 

Naslednja faza projekta je bila izdelava programa ter uporabniškega vmesnika za preizkus obnašanja 

tekstilnih materialov pod dolgotrajnimi cikličnimi obremenitvami v skladu s standardi in zahtevami, ki so 

jih podali na Oddelku za tekstilne materiale in oblikovanje (FS). Program, ki skrbi za pravilno krmiljenje 

in zajem podatkov je spisan deloma v jeziku TrioBASIC (programski jezik krmilnika gibanja MC206) 

deloma pa v programu LabVIEW. Uporabniški vmesnik je v celoti narejen v programu LabVIEW in 

omogoča enostavno prilagoditev glavnih parametrov meritve (želeno število ciklov, 

maksimalni/minimalni raztezek, hitrost in pospešek gibanja prižem). Rezultat meritev je izrisan graf v 

programu LabVIEW ter tekstovna datoteka s podatki meritev v obliki primerni za obdelavo v poljubnih 

programih za analizo (Matlab, Excel, ipd.). 

  

Trenuten sistem dosega zadovoljive rezultate ter natančnost pri preizkusih tekstilnih materialov pod 

cikličnimi obremenitvami, za izvedbo drugih vrst meritev, kjer bi zahtevana gostota zajema meritev bila 

večja kot pri cikličnih meritvah, pa bi bila potrebna nadgradnja sistema oziroma zamenjava nekaterih 

komponent (glavna omejitev je nezadostna hitrost RS-232 povezave med HBM DMCplus in 

računalnikom). 

 

Ključne besede: Dinamometer, LabVIEW, Trio Motion, HBM 
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HIBRIDNO ELEKTRIČNO VOZILO-ANALIZA ELEKTRIČNIH IN 

MEHANSKIH LASTNOSTI VOZILA 

Rok Bolarič, Slavko Brečko, Domen Pihler 

Mentor: doc. dr. Miran Rodič (FERI), izr. prof. dr. Karl Gotlih (FS) 

 

Povzetek 

 

Hibridna električna vozila predstavljajo enega od ključnih prispevkov k zmanjševanju problemov 

globalnega segrevanja ozračja in pojava tople grede. Število avtomobilov se vsak dan povečuje, zato je 

potrebno iskati rešitve, ki bodo prispevale k znižanju obremenjevanja okolja. V okviru teme za diplomsko 

nalogo se nam je ponudila priložnost raziskovanja na področju hibridnih električnih vozil. V okviru 

Projekta 2 in 3 smo zgradili sistem za podaljševanje dosega električnih vozil in tako ponudili rešitev 

problema omejenega dosega električnih vozil. Sam sistem je zgrajen iz bencinskega motorja Honda 

GX35,  ki predstavlja vir energije. Motor z notranjim zgorevanjem deluje v svojem optimalnem delovnem 

področju, kar omogoča doseganje optimalnega izkoristka (pod 340 g goriva na uro). Baterije bo polnil 

elektromotor podjetja Domel, ki bo deloval kot generator..  Motorja sta povezana z zobatim jermenom, 

prestavno razmerje je 0.6. Pritrjena sta na okvir iz aluminijastih profilov. Motorja sta pritrjena na nosilni 

plošči, ki sta iz aluminijaste pločevine. Za bencinski motor smo izdelali tudi podaljšek gredi, saj je bila 

prvotna gred prekratka in narejena preko centrifugalne sklopke, ta pa nam je onemogočala zagon motorja 

preko elektromotorja. Vrtljaje reguliramo preko odprtosti lopute za zrak bencinskega motorja s pomočjo 

servo motorja, ki ga vodi mikrokrmilnik. Celoten sklop bomo vgradili v avtomobil in je manjši od 

30x30x30 cm. 

 

V hibridnem električnem vozilu je zaradi zahtev varnega delovanja potrebno zagotoviti varen vklop in 

izklop vezja za polnjenje akumulatorskih baterij. V Projektu 3 smo nadaljeval z izdelavo vmesnika, ki bo 

omogočal varno oskrbo sistema z energijo. Z vmesnikom bomo lahko opravljali različne meritve 

(napetosti, toka, …). Prav tako bo omogočal komunikacijo preko SPI vodila z baterijskim sistemom ter 

CAN komunikacijo, ki jo omogoča mikrokrmilnik TMS320F28335. S pomočjo čipa bomo tudi vodili 

DC/DC pretvornik. Ker naj bi sistem bil uporabljen za večjo število aplikacij smo dodali priključek za 

inkrementalni dajalnik, preostali še ne uporabljeni digitalni ter analogni vhodi pa bodo zbrani na dodatnih 

konektorjih. 

 

Analizirali smo vezavo električnih sistemov v električnem vozilu Estrima Biro in se tako podrobneje 

spoznali z zmogljivostmi električnega vozila. Podrobnejše poznavanje električne sheme vezanih 

elementov v vozilu smo lahko vgradili krmilnik slovenskega podjetja Emsiso. Le ta nam je omogočil 

spremljanje dogajanja z vozilom in predvsem natančnejših meritev kot bi bile možne drugače z uporabo 

že tovarniško vgrajenih krmilnikov. V simulacijskem orodju MATLAB/Simulink je bil zgrajen 

matematični model električnega vozila s pomočjo katerega smo simulirali delovanje električnega vozila v 

realnem okolju. Ker vseh parametrov nismo mogli do potankosti določiti, smo uporabili približke. Ob 

primerjavi opravljenih meritev dejanskega delovanja vozila s simuliranimi smo ugotovili, da se rezultati 

meritev skladajo z rezultati simulacije. Vzrok za možna odstopanja simuliranih pogojev od meritev so 

možni šumi pri meritvah in napaka voznika. 

 

Ključne besede: hibrid, podaljševalnik, krmilnik 
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IZDELAVA IN AVTOMATIZACIJA MEHANSKEGA PRIJEMALA 

SORTIRNEGA MANIPULATORJA 

Mitja Makovec, Silvester Muršec, Jernej Geč, Sebastjan Ribič 

Mentor: dr. Aleš Hace (FERI), dr. Uroš Župerl (FS) 

 

 

Povzetek 

 

Kot prvi cilj projekta smo si zastavili izdelavo in avtomatizacijo laboratorijske naprave pnevmatskega 

manipulatorja z elektro-magnetnim mehanskim prijemalom za avtomatično ločevanje (odstranjevanje) 

neustreznih (kovinskih) izdelkov. Drugi glavni cilj projekta je bil zasnovati in izdelati takšno mehansko 

prijemalo, ki lahko vpenja cilindrične obdelovance premera od Φ30-Φ60, mase do 800g s silo manjšo od 

50N. 

 

Na začetku projekta smo se morali odločiti, kako bo potekal proces pnevmatskega manipulatorja. Odločili 

smo se, da bo sortiral kovinske in nekovinske obdelovance. Te bomo ločili s pomočjo induktivnega 

stikala, ki bo nameščeno na skladišču. Za prenos obdelovancev bomo uporabljali dve prijemali in 

podajalno mizo. Izbrali smo potrebne ventile in končna stikala za pnevmatske cilindre ter jih vgradili na 

manipulator. Naslednja naloga je bila povezava vseh pnevmatskih komponent s cevmi. Nato smo povezali 

končna stikala cilindrov in magnete ventilov s krmilnikom Siemens Simatic S7-200 za krmiljenje 

položajev sortirnega manipulatorja. Nadzor bomo upravljali s stikali, ki smo jih namestili na pleksi 

ploščo, nameščeno na ogrodje manipulatorja. Na njej so pritrjeni tudi vsi potrebni ventili, medtem ko sta 

na spodnjem delu ogrodja nameščena dva priključka za 24V enosmerne napetosti ter vhod in izhod 

signalov s krmilnikom.  

 

Naslednji korak je bila izdelava krmilne verige in diagrama stanj, ki sta nam bila v pomoč pri 

programiranju. Sledilo je programiranje celotnega procesa na krmilnik. Z njim smo določili pot 

obdelovanca in njegov končni položaj, torej upravljanje vseh potrebnih cilindrov in senzorjev. Delovanje 

programa smo najprej preverili na testni plošči. Po uspešnem delovanju programa, smo vključili še 

dvovrstični Siemensov prikazovalnik TD200 z osmimi tipkami. Tako lahko hkrati upravljamo z 

manipulatorjem preko prikazovalnika ali preko tipk na pleksi plošči. Vsi deli procesa so se uspešno 

prikazovali in potem smo program ter prikazovalnik implemetirali na manipulator. Sedaj nas je čakalo le 

še prijemalo. 

 

Obliko prijemala smo morali prilagoditi zahtevi, da deluje s pomočjo enosmernega elektromagneta tipa 

MR. Ob različnih idejah se nam je zdela najbolj uporabna konstrukcija prijemala, kadar se prijemalo ob 

sproženju elektromagneta zapre. Zadali smo si, da poskušamo prijemalo izdelati iz razpoložljivega 

materiala (različni profili, vijaki,…). Največ časa smo porabili za konstruiranje in testiranje v programu 

Catia. Sledila pa je izdelava pri kateri smo velikost prijemala prilagodili elektromagnetu, da je končna 

oblika čim bolj dovršena. Izdelali smo tudi tehniško dokumentacijo in navodila za uporabo oz. 

vzdrževanje ter servisiranje.  

 

Ključne besede: prijemalo, manipulator, krmilnik, prikazovalnik  
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MOBILNI ROBOTSKI SISTEM 

Primož Raner, Benjamin Jovanovič 

Mentor: izr. prof. dr. Aleš Hace (FERI), doc. dr. Uroš Župerl (FS) 

 

Povzetek 

 

Cilj projekta je  nadgradnja dvokolesnega mobilnega robota z optičnimi senzorji ter algoritmom za 

kartografiranje prostora ter izvesti brezžično vodenje robota (teleoperiranje), kot je prikazano na sliki 1. 

Na mobilnem robotu je kartica SB-RIO9632 proizvajalca National Instruments, ki je opremljena z 

industrijskim mikrokrmilnikom MPC5200 proizvajalca Freescale in digitalnim konfigurabilnim FPGA 

vezjem Spartan XC3S proizvajalca Xilinx. 

                                                                
Slika 1.: Mobilni robot na katrem je nameščen brezžični modul in optični senzor. 

 

Na prednjem delu mobilne robotske platforme je na modelarskem servomotorju pritrjen ultrazvočni 

senzor, ki ima možnost vrtenja za 180 stopinj ter tako zaznava ovire pred njim. S pomočjo informacij iz 

senzorja, lahko algoritem na krmilni kartici preprečuje trke. Ultrazvočni senzor je relativno počasen, zato 

smo ga zamenjali z optičnim (IR), ki je bistveno hitrejši. Slabost tega je sicer krajši domet, a se lahko 

robot hitreje giblje zaradi hitrejšega zajemanja informacij iz okolice. Eksperimente izvajamo zaenkrat le z 

enim takšnim senzorjem. V končni fazi načrtujemo okoli robota vgraditi obroč senzorjev, ki bi služil tudi 

pri vožnji nazaj, ter za implementacijo zahtevnejših algoritmov vodenja po nestrukturiranih okoljih. 

 

Izdelali smo tudi algoritem za vožnjo robota in za izris okolice na računalniku.  Slednje služi kot grafični 

vmesnik in pokaže prostor, ki ga robot odkriva in hkrati služi za nadzor mobilnega robota. Težavo pri 

komunikaciji predstavlja povezava robota z računalnikom preko kabla. Če se le-tega odklopi se bo robot 

sicer gibal po vpisanem algoritmu vendar ga potem ni več mogoče voditi po naši želji. 

  

Zgrajen bo tudi sistem za brezžično komunikacija med robotom in računalnikom, ki bo nadomestil 

kabelsko povezavo. Za tip brezžične povezave smo izbrali omrežje IEEE 802.11(WLAN), ki bo izvedena 

z WLAN modulom SPB105 proizvajalca H&D. Sam modul nima implementiranega TCP/IP sklada, zato 

proizvajalec zraven ponuja program, spisan v jeziku C, ki zna upravljati z WLAN modulom in hkrati 

vsebuje TCP/IP sklad. Krmilna karta je v osnovni namenjena programiranju z grafičnim programskim 

jezikom LabView. Glavna težava, ki jo rešujemo pri brezžični komunikaciji je integracija dobljenega C 

programa z LabView aplikacijo. Rešitev smo našli v vtičnicah (ang. »socket«), ki se uporabljajo med 

drugim tudi za medprocesno komunikacijo. Tako smo lahko z operacijskim sistemom VxWorks 

transparentno povezali upravljalski program WLAN modula z LabView aplikacijo.  V LabView aplikaciji 

smo implementirali del, ki podpira delo z perifernimi napravami mikrokrmilnika (npr. SPI komunikacijo 

z WLAN modulom.) in razvili uporabniški vmesnik za vodenje robota. 

 

Ključne besede: zaznavanje okolice, brezžična komunikacija, algoritem vodenja.  
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NADGRADNJA MEHANIZMA ZA STEREO RAČUNALNIŠKI VID 

Blaž Kočevar, Kristina Trajkovska, Jaka Marguč 

Mentor: dr. Riko Šafarič (FERI), dr. Karl Gotlih (FS) 

 

Povzetek 

 

Obstoječo aparaturno (električno gnani 4-osni robotski mehanizem, PC, NI 4 osni krmilnik, senzorji) in 

programsko opremo (LabView programski paket) je bilo potrebno mehansko preuredili z močnejšim DC 

motorjem in jermenskim prenosnim sistemom za 1. os mehanizma. 

Naša skupina se je odločila za projekt nadgradnje sistema za stereo računalniški vid, ker je to izum, ki bi 

invalidskim vozičkom pomagal pri orientaciji v prostoru. To pomeni, da se lahko tudi tetraplegiki 

samostojno gibljejo in opravljajo veliko več, kot brez takšnega sistema. Na spodnji sliki je shematsko 

prikazan način delovanja tega mehanizma in primerjava s človeško glavo. 

 

Primerjava mehanizma s človeško glavo 

Na obstoječem sistemu je bila prva os mehanizma prešibka za izvajanje naloge, ki je, da se gibanje pol 

obrata prve osi izvede v cca. 0,5 sekunde po tkm. PTP profilu hitrosti. Zato smo preračunali parametre, po 

katerih bi bilo možno zadano nalogo opraviti in po njih izbrali nov motor za prvo os ter reduktor z 

zobatim jermenom. V nadaljevanju smo preverili in popravili ali izboljšali delovanje krmilnih kartic za 

servomotorje in povezovalno karto, preko katere enostavno priklopimo vse krmilne signale na NI 4 osno 

kartico (NI PXI - 7534). Med programiranjem in testiranjem z LabView programskim paketom smo 

ugotovili, da je potrebno zamenjati še nekaj brez kontaktnih končnih stikal zaradi okvare. 

Preko računskega načrtovanja in izvedbe smo zadovoljili zadane cilje. S tem, ko mehanizem deluje kot bi 

moral, se lahko prične nadaljnje delo, torej programiranje stereo računalniškega vida, kar pomeni 

izdelavo programske opreme za razpoznavo in merjenje okolja. 

 

Ključne besede: stereo računalniški vid, regulacije, Labview, NI PXI – 7534  
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SISTEM SONČNE ELEKTRARNE 

Damjan Copot, Benjamin Lukman, Gregor Tašner 

Mentor: red. prof. dr. Miro Milanovič in doc. dr. Miran Rodič (FERI), izr. prof. dr. Karl Gotlih(FS) 

 

Povzetek 

 

V okviru projekta smo imeli nalogo sestaviti sistem za krmiljenje sončne elektrarne, ki bo regulirala in 

oddajala izmenično napetost v omrežje. Uporabili smo enostopenjski pretvornik na katerem, so 

predhodno delali diplomanti. Pretvornik je bilo potrebno ustrezno sestaviti in ga pospraviti v ohišje. 

Odločili smo se da naredimo vmesnik v LabView-u ter dodamo potrebne komponente za filtriranje. 

 

Za potrebe izdelave ohišja je bilo potrebno celotni 

pretvornik skonstruirati v CAD orodju. Pri konstruiranju 

ohišja smo se zanašali na termične modele, ki smo jih 

naredili polprevodnike z največ izgubami, obenem pa 

smo morali poskrbeti za zadostno hlajenje celotnega 

sistema. Pri vsem tem smo si pomagali s simulacijskimi 

orodji. Prav tako je bilo potrebno poskrbeti za zaščito 

pred vlago in čim ugodnejšo razporeditev notranjosti.   

 

Pri filtrih smo s pomočjo programskega okolja 

Matlab/Simulink naredili matematični model in 

spreminjali parametre elementov tako, dolgo da smo 

prišli do zadovoljivih rezultatov. Kasneje smo model 

opisali z matematičnimi metodami in dobili prenosno 

funkcijo vezja za filtriranje. Zaradi nelinearnosti je bilo 

potrebno tudi ponovno naviti nekatere dušilke in jih 

premeriti. 

 

Programska oprema za vodenje pretvornika je bila v neki meri že izdelana, vendar smo jo morali 

nadgraditi in delno spremeniti, tako da je zagotovljena skladnost z industrijskimi standardi in izboljšana 

preglednost. Za potrebe lažjega preizkušanja raznih algoritmov 

vodenja, smo v programskem okolju LabView izdelali 

uporabniški vmesnik, ki omogoča sprotno zajemanje in 

prikazovanje rezultatov. 

 

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: enostopenjski pretvornik, pretvornik navzgor (boost), solarni panel, dušilke 
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UPORABNIŠKI VMESNIK ZA CNC REZKALNI STROJ 

Toky Ravelojaona 

Mentor: Darko Hercog (FERI), Karl Gotlih (FS) 

 

 

Povzetek 

 

V okviru projekta 3 smo poskusili realizirati uporabniški vmesnik za vodenje 3-osnega rezkalnega stroja z 

uporabo programa LabVIEW in krmilnika gibanja Trio MC-206x  podjetja Trio Motion Technology. 

Komunikacija med osebnim računalnikom in CNC krmilnikom je realizirana preko ActiveX kontrole in 

USB povezave. Po spoznavanje in preizkušanje posameznih komponent sistema ter pripadajoče 

programske opreme, smo prišli do osnovne realizacije uporabniškega vmesnika za vodenje mehanizma. 

Končna aplikacija bo omogočala inicializacijo in vodenje rezkalnega stroja z uporabo ukaznih komand v 

obliki standardne G kode pridobljene iz CAM (Computer Aided Manufacturing) programskega orodja. S 

realiziranim CNC rezkalnim strojem bo možno izvajati 2D in 2.5D rezkanje manjših objektov iz mehkih 

materialov (les, akrilno steklo, itd.) in rezkanje ter vrtanje tiskanih vezij. Uporabniški vmesnik oz. 

program, ki omogoča naložitev G kode in pretvorbo le-te v ukaze krmilnika je bil predhodno realiziran v 

sklopu druge diplomske naloge. Program smo modificirali tako, da ga je sedaj mogoče uporabiti v 

kombinaciji s krmilnikom gibanja Trio MC206X. 

 

Pri tem, uspeli smo vzpostaviti bloke za komunikacije in initializacija pomik za gibanja ter blok za 

pošiljanje ukaz v obliki G kode. Modificirali smo os konfiguracije s posebnimi dodatnimi 

spremenljivkami z uporabo TRIO BASIC programskega jezika uporabljano za vodenje krmilnik gibanja 

in smo vzpostavili način za premikanje sestavljen iz relativnih in absolutnih vodili v imenovani blok jog. 

V sklopu diplom bo se še naredilo finalizacija procesa za izvajanje z vsemi ostalimi spremenljivkami ter 

preizkušanje sistema za CNC rezkalni stroj s končna aplikacija. 

 

Ključne besede: LabVIEW, krmilnik gibanja, Trio basic, G-koda, CNC.  
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IMPLEMENTACIJA SIEMENS SERVO MOTORJA V OBRAČALNO 

MIZO ZA ROBOT ACMA XR 701 

Uroš Kovač, Jernej Ribič, Timi Karner 

Mentor: izr. prof. dr. Aleš Hace (FERI), izr. prof. dr. Karl Gotlih (FS) 

 

Povzetek 

Bistvo vključitve obračalne mize v sistem robot- obračalna miza je, da se pridobi dodatna prostostna 

stopnja pri sami obdelavi obdelovancev z robotom ACMA XR 701. Želja je, da bo ta sistem zmožen 

obdelovanja velikih obdelovancev, reda par kubičnih metrov. Problem, ki se tukaj pojavi, pa je sama 

dosegljivost robotske roke, saj je le ta omejena. Tako bo obračalna miza, s pomočjo obračanja 

obdelovancev, omogočila obdelavo tudi na najbolj odročnih mestih obdelovanca. Za sam pogon 

obračalne mize je bil izbran Siemens-ov servo motor, ki ga krmili krmilna enota skupine Siemens 

SINAMICS S120. Krmilna enota se programira s pomočjo Siemens-ovega programa STRATER, ki med 

drugim omogoča avtomatsko nastavitev vseh parametrov regulacijske zanke z bremenom na motorju. Vse 

komponente obračalne mize, razen motorja in same obračalne mize, se nahajajo v za to posebej 

namenjenem zabojniku. Prav tako smo vse komponente med sabo galvansko ločili, s pomočjo 

kontaktorjev in relejev, da bi bil vpliv motenj na sistem, kar se da majhen. Obračalno mizo lahko s 

pomočjo sistema Siemens SINAMICS S120 in programa STRATER pozicioniramo na desetinko stopinje 

natančno v ONLINE načinu (povezava z računalnikom), prav tako lahko nastavljamo parametre hitrosti, 

pospeške, pojemke, odzive motorja… Želeli bi pa vse prej našteto preizkusiti tudi v OFFLINE načinu 

(brez povezave z računalnikom). V ta namen bomo preizkusili delovanje samih vhodov in izhodov iz 

krmilne enote, samo pozicioniranje mize, pa bo sledilo iz posameznih kombinacij vhodov in izhodov. Po 

uspešno zaključenem testiranju vhodov in izhodov pa moramo vzpostaviti še komunikacijo med 

obračalno mizo in robotom, ki bo sprva potekala, kar preko vhodov in izhodov iz krmilne enote, pozneje 

pa bi komunikacija morala potekati serijsko preko RS232 povezave.                                  

 

Ključne besede: Sistem robot-obračalna miza, Siemens SINAMICS S120, galvanska ločitev komponent, 

komunikacija robot-obračalna miza, RS232 
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ROBOT ZA REŠEVANJE IN TEKMOVANJE ROBOCUP 

Andrej Novak, Denis Vinšek, Janja Mikolič 

Mentor: Suzana Uran, Karl Gotlih 

 

 

Povzetek 

 

          Tema projekta je gradnja mobilnega robota za reševanje žrtev po naravni katastrofi, ter bi lahko v 

bodoče  pomagal reševalcem pri iskanju žrtev. Projekt se izvaja skupaj s Tehniško univerzo v Gradcu, s 

komer se skupaj gradi robot, ter se sodeluje na evropskem tekmovanju RoboCup Rescue (2012, 2013) in 

kasneje tudi na svetovnem tekmovanju RoboCup Rescue (2014). Programska oprema mobilnega robota 

temelji na robotskem operacijskem sistemu ROS, ki je meta-operacijski sistem in vključuje knjižnice in 

orodja s katerimi si je možno pomagati pri ustvarjanju robotskih aplikacij.  

  

          Pri reševalnem robotu je potrebna visoka stopnja avtonomije, saj bo deloval tam, kjer je prenevarno 

za človeka. Pri tem lahko pride do problemov v samem delovanju in je potrebno prepoznati, kje se je 

pojavila napaka. To stori diagnostični sistem in napako odpravi. To stori z uporabo resetiranja. Sistem je 

zasnovan tako, da meri napetost in tokove za posamezne komponente robota, kot so: pogon, senzorji, 

kamera, komunikacija. 

 

          Za merjenje napetosti in tokov je potrebno načrtati vezje, ter tisk vezja ki bo merilo napetost in 

tokove. V ta namen se uporablja program Eagle, ki je praktičen za izdelavo tiskanin. Potrebuje se tudi 

mikrokrmilnik, katerega naloga je skrbeti za meritve ter posredovanje ROS-u, hkrati pa omogočati 

drugim vejam sistema, da se resetirajo. 

 

          Ker je naloga robota za reševanje iskanje žrtev na raznolikem terenu, in se lahko reševalna akcija 

sproži, ko robot zazna žrtev. Za to je potrebna idelava načtra oz. zemljevida, kjer robot označi lego žrtve. 

Za izdelavo načrta je potreben laserski merilnik in mehanizem za izravnavanje laserskega merilnika med 

vožnjo po neravnem terenu, kakor tudi pospeškometer, kompas in žiroskop. Za to je tudi izpeljan 

kinematični ter dinamični model mehanizma za izravnavanje laserskega merilnika. 

 

         Mobilni robot za reševanje je zgrajen na osnovi gosenic in ima na sprednjem delu dva členka. S 

pomočjo teh dveh členkov, je možno premagovanje zelo razgibanega terena z manjšimi ali večjimi 

ovirami. Za takšno vrsto robota je izpeljan kinematični in dinamični model. Za razumevanje obnašanja 

oz.  robota na terenu, je potrebno preiskušanje le-tega v simulatorju Gazebo, ki je del robotskega 

operacijskega sistema. 

 

 

Ključne besede: Robot za reševanje, ROS,  RoboCup 
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ELEKTRIČNI VELOMOBIL 

Nino A. Ferle, Jernej Hribar, Dominik Barat 

Mentor: izr. prof. dr. Aleš Hace (FERI), izr. prof. dr. Karl Gotlih (FS) 

 

 

Povzetek 

 

Namen našega projekta je bil izdelati hibrid med človeško in električno energijo. Ker so električna kolesa 

že vsem dobro znana, smo se odločili da izdelamo nekaj malo drugačnega. Odločili smo se za tricikel 

oziroma tako imenovani velomobil.  

Električni velomobil ima dva načina pogona. To je človeška moč oziroma poganjanje z nogami in 

električni pogon, ki služi v glavnem kot pomoč pri pogonu. Kot pogonsko kolo nam služi zadnje kolo, v 

katerem je tudi motor (HUB motor / wheel-in motor), z maksimalno močjo 1kW.  Baterija je 48V, 12Ah 

in ima domet od 30 do 60 kilometrov, odvisno od teže vozila in voznika ter od terena po katerem se 

vozimo. Baterija je LiFePo4, ki je prijazna okolju in zdrži 1500 – 2500 polnjen. Razmišljali smo, da bi pri 

vožnji navzdol lahko polnili baterijo in tako povečali domet vozila, vendar smo prišli do ugotovitve, da bi 

dobili ven tako malo energije, da se nam to ne bi izplačalo, zato smo to možnost opustili. Za različne 

načine voženj bomo v kratkem dodali dve različni vrsti senzorjev. In sicer tako imenovani P.A.S. senzor, 

ki deluje na principu inkrementalnega števca in glede na hitrost poganjanja pedal sporoča motorju preko 

krmilnika s kakšno hitrostjo se naj vrti. Druga vrsta senzorjev so tako imenovani »strain gauge« ali 

merilni lističi, ki glede na  deformacijo oziroma zvijanje materiala na katerega so pritrjeni dajo 

informacijo z kakšno silo se voznik trudi poganjati in glede na to se odziva tudi motor. Predvidevamo, da 

bi ta način prav prišel pri vožnji v hrib, saj voznik takrat poganja počasneje, pomoč motorja pa bi mu 

prišla zelo prav. 

Za varnost v prometu je poskrbljeno z svetlobnimi telesi (luči in smerniki).  Za spremljanje delovanja in 

nekaterih parametrov bo služil potovalni računalnik, ki nam bo med drugim podajal tudi domet vozila, 

stanje baterije itd…  

Za povezano in usklajeno delovanje vseh komponent je uporabljen mikrokrmilnik podjetja Parallax. 

Mikrokrmilnik nadzoruje delovanje svetlobnih teles, potovalnega računalnika, senzorjev in regulatorja 

motorja.  

Uspelo nam je izdelati velomobil – tricikel z električnim in človeškim pogonom, ki pa ga hočemo še 

nadgraditi z nekaj komponentami in za to potrebujemo še nekaj časa. Projekt je zelo zanimiv in povezuje 

znanja iz več področij, kar je tudi smisel mehatronike. 

 

Ključne besede: velomobil, električni tricikel, električni pogon 
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ROBOTSKO HAPTIČNO TELEOPERIRANJE 

Boštjan Lorbek, Mitja Golob 

Mentor: izr. prof. dr. Aleš Hace (FERI), doc. dr. Uroš Župerl (FS) 

 

Povzetek 

Haptično teleoperiranje robotskih sistemov se uporablja v primerih ko je samo delovanje robotskega 

sistema preveč zahtevno in mora posredovati človek. Le ta s pomočjo informacij, ki so mu na voljo izvaja 

odločitve. Kadar ima operater na voljo vizualno informacijo se imenuje takšno teleoperiranje (upravljanje 

na daljavo) unilateralno (enostransko). Kadar pa teleoperator omogoča refleksijo sile z oddaljenega 

sistema do operaterja pa se imenuje takšno teleoperiranje bilateralno (dvostransko). Takšen teleoperator 

(uporabniški vmesnik in robot) vsebuje haptični prikazovalnik. Uporaba teleoperatorjev s haptičnim 

prikazovalnikom skrajša čas in izboljša kvaliteto opravljene naloge.  

 

 
Slika 1: Shema bilateralnega teleoperiranja. 

 

Osnovna ideja pri tem projektu je bila zgraditi sistem, ki bo omogočal bilateralno teleoperirano vodenje 

planarnega paralelnega manipulatorja (PARMAN) z dvema prostostnima stopnjama. Za oddaljen sistem 

smo uporabili robotski sistem (PARMAN), haptično napravo pa smo realizirali z aktivnim dvoosnim 

mehanizmom, katerega smo sami skonstruirali in izdelali. Oba robotska mehanizma je bilo potrebno 

povezati z Ethernetom in TCP/IP oz. UDP/IP protokolom. Vodenje takšnega teleoperatorja smo izvedli s 

tako imenovano PP arhitekturo. Zanjo je značilno, da se med roboti medsebojno izmenjujeta le položaja 

oz. hitrosti. Gibanje master robota služi kot referenčna veličina za gibanje slave robota in obratno. 

Modeliranje haptične naprave smo izvedli s pomočjo CAD programske opreme in sicer s programsko 

opremo SolidWorks, v katerem je bila izdelana tudi vsa dokumentacija potrebna za dejansko izdelavo 

mehanizma. Dodatno smo še tukaj izvedli testiranje različnih obremenitvenih stanj, ki omogočajo 

vpogled v stanje deformacij in napetosti. Vedenje o obnašanju modela pod obremenitvami omogoča 

spremembe modela pred fizično izdelavo prototipa, kar zmanjša čas in stroške razvoja. 

Izvedli smo tudi povezavo programskih paketov SolidWorks in LabVIEW, slednji nam preko dodatnega 

modula omogoča konstruiranje gibanj, preverjanje kolizij, simuliranje dinamike vključujoč efekte teže 

elementov in trenja med njimi itd.  Na koncu smo izvedli tudi simulacijo s pomočjo MATLAB/Simulink-

ovega orodja SimMechanics, ki omogoča fizikalno modeliranje, s katerim smo preverili tudi primerjavo 

med realnim ter matematičnim modelom zgrajenim s SimMechanics Toolbox-om. 

Ugotovitve: klasična PP arhitektura ne zagotavlja ravno zelo dobre transparence (kakšno impedanco 

dejansko čuti operater), tudi pri nizkih frekvencah, in tudi slabo stabilnost (ne zagotavlja pasivnosti 

sistema). Nekoliko boljša izbira bi bila 4-kanalna arhitektura, ki transparentnost bistveno izboljša, vendar 

tudi ta ne more v splošnem zagotoviti pasivnosti. Uporabili bi lahko tudi novejše arhitekture, kot je na 

primer vodenje v drsnem režimu (izpeljana iz 4-kanalne arh.) z namenom povečanja robustnosti... 

 

Ključne besede: robotika, vodenje, teleoperiranje, bilateralno, haptika 
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NAPAJALNI IN POGONSKI SISTEM SERIJSKEGA HIBRIDNEGA 

VOZILA 

Jernej Hari 

Mentor: doc. dr. Miran Rodič, mag. Marijan Španer (FERI), izr. prof. Karl Gotlih (FS) 

 

Povzetek 

 

V zadnjih letih se število aplikacij s sinhronskimi motorji povečuje. Ta tip motorjev uporabljamo zaradi 

visoke specifične moči in visokega izkoristka. Ker hočemo voditi sinronski motor z visoko frekvenco 

potrebujemo visoko zmogljiv krmilnik. Da zagotovimo krajši čas izračuna algoritma, uporabimo FPGA. 

Vodenje sinhronskega motorja s trajnimi magneti je implementirano s trifaznim stikalnim razsmernikom s 

šestimi preklopnimi elementi ki ga krmili Xilinx FPGA. Vodenje uporablja metodo direktnega navora 

(Direct Tourqe Control - DTC). Celotno vodenje sinhronskega motorja s trajnimi magneti je izveden v 

Xilinx FPGA (Spartan-3). Načrtovanje in simulacijo krmiljenja pogona smo izvedli z uporabo 

Matlab/Simulink-a. Rezultati simulacij so pokazali izvedljivost takšnega pogonskega sistema. Predlagan 

način krmiljenja poveča odzivnost navora sinhronskega motorja. Pretvornik je sestavljen iz spodnje 

aluminijaste plošče ki služi tudi kot hladilno telo in nosilec komponent. Za optimalno odvajanje toplote  

se prekolopni elementi direktno privijačijo na ploščo. Ker hočemo, da je pretvornik večnamenski, 

predvidimo razporeditev lukenj za semitrans 2 in semitrans 3 velikostni razred. 

  

 

Slika 1 Metoda direktnega navora 

 

Slika 2 Vodno hlajenje pretvornika 

 

 

Ključne besede: FPGA-Field Programmable Gate Array, sinhronski motor s trajnimi magneti, DTC 

direktno vodenje po navoru 
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NADGRADNJA PROGRAMSKE OPREME INVALIDSKEGA 

VOZIČKA VOIC 

Gregor Tuljak, Maj Perovšek Tribušon 

Mentor: Riko Šafarič (FERI), Karl Gotlih (FS) 

 

Povzetek 

 

Z ustreznimi metodami lahko današnja tehnologija prepoznave govora omogoči edinstvene rešitve na 

področjih, kjer uporaba rok ni mogoča. Pri obravnavanem projektu se je v osnovi vse delo vršilo ali tako 

ali drugače vplivalo na električno gnani invalidski voziček, ki je v preteklosti že služil kot platforma za 

razvoj več specifičnih sistemov. Osrednji namen projekta je bil te sisteme združiti ter s tem invalidski 

voziček spremeniti v inteligentno napravo, ki bi jo bilo moč upravljati z govorom, ter bi do neke mere 

tudi delovala povsem avtonomno. Takšen invalidski voziček bi bil primeren predvsem za invalide 

tetraplegike oziroma podobno motorično prizadete osebe.  

Osrednji cilji so bili spočetka predvsem razumeti že obstoječe sisteme in rešitve. To je bilo doseženo s 

študijem obstoječe literature prejšnjih projektov, istočasno pa tudi s praktičnimi preizkusi samih sistemov. 

Naslednji korak je bil povezati ultrazvočne senzorje in ustrezno preurediti oziroma popraviti program za 

njih, nato pa v celoto vključiti še sistema za kompas ter merjenje zasuka koles. Najpomembnejši cilj pa je 

bil vse to narediti odvisno še od programa, ki je skrbel za glasovno komunikacijo. V tej fazi se je večino 

dela izvedlo v obliki programiranja v okoljih MPLAB, Microsoft Visual Studio ter MikroC. 

Količina in urejenost dokumentacije je bila ena od prvih problemov - ker je bilo predhodnih projektov 

oziroma diplom veliko, je bilo temu primerno tudi veliko poročil, člankov in ostalih virov. Nadaljnji večji 

problem se je pojavil pri programu za komunikacijo s senzorji - potrebna je bila prenova programa in v 

določenih primerih ponovno programiranje senzorjev. Problemi pa so se pojavljali tudi pri sistemih za 

kompas in merjenje zasuka koles - oba sistema sta bila pisana v MikroC okolju, večino ostalega pa v 

MPLAB-u. Tu je tekom projekta prišlo do dveh načinov razreševanja tega problema in sicer tako, da sta 

bila v obeh različnih okoljih napisana ustrezna programa za komunikacijo. 

V trenutnem stanju je mogoče invalidski voziček voditi z govorom, ultrazvočni senzorji pa ustrezno 

reagirajo na ovire. To pomeni, da v primeru, ko se invalidski voziček preveč približa določeni oviri, se bo 

premikanje avtomatično ustavilo, ne glede na govorni ukaz. Le-ti so določeni glede na vsakega 

uporabnika posebej - na podlagi glasu je s pomočjo nevronske mreže ustvarjena baza, ki jo uporabi 

program za vodenje. Ta istočasno služi tudi kot grafični uporabniški vmesnik za vse sisteme hkrati, saj je 

preko njega mogoče nadzorovati zaznavo govornih ukazov, podatke ultrazvočnih senzorjev, ter voziček 

voditi ročno. Govorne ukaze je mogoče prirediti po želji, dokler je izbran ustrezen fiksno določen ukaz v 

samem programu. Teoretično lahko komunikacija torej poteka v vsakem jeziku. Hitrost premikanja se 

trenutno ročno določa v  programu za vodenje, pravtako sama začetna povezava s celotnim sistemom. 

Trenutno v MikroC programu uspešno poteka tudi branje podatkov s sistema za kompas. Sistem za 

zaznavo zasuka koles deluje le delno.  

Na začetku podani cilji so bili v veliki meri izpolnjeni, zato je lahko projekt označen kot uspešen. 

Trenutno neuspešna je samo vključitev sistema za merjenje zasuka koles, glede na to, da pa projekt še ni 

zaključen, bo na koncu po vsej verjetnosti izvedeno tudi to, torej bodo izpolnjeni vsi cilji. 

 

Ključne besede: zaznava govora, invalidski voziček, MPLAB, krmiljenje 
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NAPENJALEC OPTIČNEGA VLAKNA V REZALNIKU OPTIČNEGA 

VLAKNA 

Tadej Kociper 

Mentor: Dr. Edvard Cibula (FERI), izr. prof. dr. Karl Gotlih (FS) 

 

Povzetek 

 

Na rezalniku optičnega vlakna, je potrebno različna optična vlakna pred rezom napeti z določeno silo. To 

je mogoče doseči s nadzorovanim premikom elektromagneta, ki ga krmilimo s pulzno širinsko 

modulacijo napajalne napetosti le-tega. Spremembo premika bomo izmerili s pomočjo merilnih lističov, 

dobljen signal pa bomo digitalno obdelali in v povratni vezavi uporabili pri vodenju elektromagneta. 

V nalogi bo potrebno pridobiti uporaben signal iz merilnih lističev, ga pretvoriti v digitalno obliko ter z 

dobljenimi vrednostmi izračunati ustrezno pulzno širino vzbujanja elektromagneta. Da bo napenjalec 

deloval v območju želenih sil, bo potrebno tudi umerjanje. 

Za dosego ciljev bo potrebna izdelava elektronskega vezja ter progremiranje PIC mikrokrmilnika za 

obdelavo signala in izvedba pulzno širinske modulacije.  

Dosedanji rezultati: Izdelava mostičnega vezje za pridobitev analognega signala iz merilnih lističev. 

Začetek programiranja mikrokrmilnika. 

 

Ključne besede:rezalnik optičnega vlakna, merilni listič, mikrokrmilnik, pulzno-širinska modulacija 
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