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Spoštovani ! 
 
Univerza v Mariboru ponuja edina v Sloveniji samostojne študijske programe Mehatronike, ki jih 
izvajata Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter Fakulteta za strojništvo. 
Omenjeni fakulteti izvajata dodiplomski univerzitetni in visokošolski strokovni študijski program 
1. stopnje ter podiplomski magistrski študijski progam 2. stopnje. Posebno kvaliteto študijskih  
programov predstavlja projektno orientiran način študija, ki se je odlično obnesel pri 
izobraževanju  inženirjev mehatronike. Projektno delo s spremljajočimi sodobnimi tehnološkimi 
izzivi se izvaja v laboratorijih obeh fakultet, kjer je študentom na razpolago kadrovski in 
materialni potencial obeh fakultet.  
Letos ponovno organiziramo Letno konferenco Mehatronike, kjer bodo naši študentje 
mehatronike javno predstavili 24 projektov, ki se nanašajo na tematiko proizvodne in izdelčne 
mehatronike, proizvodne in servisne robotike ter električnih vozil. Konferenca je razdeljena na 3 
sklope.  V prvem sklopu se bodo predstavili študentje visokošolsko strokovnega študijskega 
programa mehatronike z 7. projekti.  V drugem sklopu bodo študentje univerzitetnega 
dodiplomskega študijskega programa predstavili 14 projektov in na koncu, v tretjem sklopu, 
bodo študentje podiplomskega magistrskega študijskega predstavili svoje delo na 3. projektih. 
Povzetke vseh projektov smo zbrali v tem zborniku. Na koncu zbornika je podan program 
konference. 
V imenu organizatorjev Fakultete za strojništvo ter Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in 
informatiko, Univerze v Mariboru, vas vabim, da se udeležite Letne konference Mehatronike! 
 
Koordinator študijskih programov Mehatronike 
doc. dr. Uroš Župerl 
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FREZANJE 3D OBLIK Z ROBOTOM ACMA XR 701 

Stašo Frlež, Tomi Polajžer, Tadej Rojko 
Mentor: izr. prof. dr. Aleš Hace (FERI), izr. prof. dr. Karl Gotlih (FS) 

 

 

Povzetek 

 
Projekt smo izvajali na robotu ACMA XR701: Naš osnovni cilj je bil, da prilagodimo robotski 
manipulator iz njegove prvotne naloge, ki je bila točkovno varjenje v CNC obdelovalno enoto. Tako smo 
uporabili vse potrebne metode, da smo manipulator fizično predelali. Namesto varilnih klešč smo nanj 
pritrdili rezkalno glavo, izvedli priklop preko frekvenčnega pretvornika. Srečevali smo se z velikim 
številom problemov, med katerimi smo največ časa posvetili zelo zapletenemu postopku programiranja, 
kot tudi razumevanju samega delovanja manipulatorja. Ti problemi so nastali predvsem zaradi zastarele 
tehnike za podporo robota in francoskega osnovnega jezika na robotu. Po velikem številu ur dela na 
samem robotu smo ob pomoči naših mentorjev uspeli premostiti vse nastale probleme in s pomočjo 
manipulatorja izvesti zadano nalogo. Tako smo izvedli vse potrebne postopke, da je iz ideje o rezkanju 
nastal tudi uspešen končni izdelek, pri tem pa smo vse te postopke skrbno dokumentirali za ostale 
generacije. 
 
 
Ključne besede: ACMA XR701, manipulator, CNC rezkanje, potrebni postopki. 
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POSODOBITEV KRMILJA ZA ŠEST KOLESNI MOBILNI ROBOT 

Jurij Filipančič, Jernej Ivačič 
Mentor: mag. Janez Pogorelc (FERI), izr. prof. dr. Karl Gotlih (FS) 

 

 

Povzetek 

 
V sklopu projekta  sva dobila nalogo, da posodobiva zastarelo krmilje šest kolesnega mobilnega robota 
katerega opcije so, hoja po stopnica in vožnja po terenu. Obseg obnove je zahteval, čiščenje, pregled, 
predelava in po potrebi menjava servo motorjev, projektiranje novega krmilja, dodajanje senzorjev za 
zaznavanje ovir ter opcijo vezja za nadgradnje (bluetooth vodenje…). Prva faza je bila pregled starega 
poročila, ki vsebuje vse dinamične lastnosti robota ter konstrukcijske značilnosti. Sledila je izbira 
mikrokrmilnika, ki bi zadovoljil zahteve trenutnega  stanja konstrukcije ter imel možnosti za nadaljnje 
nadgradnje oz. projekte. Izbran je bil mikrokrmilnik PIC18F25K22, ker je zelo zmogljiv in ima veliko 
možnosti za nadgradnje robota. Za načrtovanje vezja sva uporabila program Eagle. S pomočjo tehniških 
sodelavcev iz laboratorija sva naredila vezje, kateremu še prilagajava program. Celoten projekt je do 
sedaj potekal brez težav. 
 
 
 Ključne besede: Pregled, načrtovanje, izvedba, programiranje. 
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ROBOTSKA MANIPULACIJA OBJEKTOV NA TEKOČEM TRAKU 

David Jelenko, David Kotnik, Žan Kuder  
Mentor: izr. prof. dr. Aleš Hace (FERI), izr. prof. dr. Karl Gotlih (FS) 

 

 

Povzetek 

 

Pri projektu smo si izbrali robotsko manipulacijo objektov na tekočem traku. Naloga predstavlja dejansko 
delo v industriji, saj so podobne zahteve pobiranja izdelkov s tekočega traku in njihovo ločevanje močno 
prisotne. Uporabljali smo manjši paralelni robot Fanuc, ki ga odlikujeta predvsem natančnost ter hitrost. 
Dodana je kamera s katero določa lego objektov v delovnem prostoru. Projektna naloga je bila usposobiti 
robota tako, da bo manipuliral z določenimi objekti na tekočem traku, pripraviti kamero ter inkrementalni 
enkoder za določanje hitrosti tekočega traku. Cilj, ki smo si ga zadali ob začetku dela je bil, da nam robot 
loči kocke, ki se gibljejo po tekočem traku ter jih prenese v različna skladišča, glede na število pik, ki so 
na kocki. Prva naloga je bila izdelava nosilcev za pritrditev dveh različnih inkrementalnih dajalnikov ter 
nosilec za pritrditev tekočega traku. Nadaljevali smo s programiranjem robota ter pripravo kamere za 
strojni vid. Nastavitev kamere ter njena kalibracija glede na tekoči trak nam je uspela, vendar so se začeli 
pojavljati prvi problemi pri programiranju. Pojavi se težava, da nam robot pri pobiranju kocke, ki se giblje 
po tekočem traku zgreši dejansko pozicijo glede na x-os za 1 cm za to je preveč oddaljen in jo z 
vakumskim prijemalom ne more prijeti. Problem smo začeli reševati tako, da smo na x-os nastavili 
dodaten odmik. Ta rešitev ni bila ustrezna, zato iščemo nove, tako da nam problema do danes še ni uspelo 
odpraviti. Zadovoljni smo s potekom projekta, tako, da bomo nadaljevali z delom do predstavitve in 
odpravili čim več težav. 

 
 
 
Ključne besede: Robot, tekoči trak, strojni vid, robotska manipulacija.
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MANIPULACIJA Z INDUSTRIJSKO ROBOTSKO ROKO UR5 

Jaka Pustavrh, Alen Vuk, Gregor Klemenc 
Mentor: izr. prof. dr. Aleš Hace (FERI), izr. prof. dr. Karl Gotlih (FS) 

 

 

Povzetek 

 

Razvoj industrijske robotike gre v smeri vse večjega sodelovanja človeka z robotom pri izvajanju 
različnih proizvodnih nalog. Delovni prostor robota in človeka je v tem primeru skupen, takšni robotski 
sistemi pa morajo sami po sebi zagotavljati varno interakcijo s človekom, s čimer se tudi znebimo dragih 
dodatnih varnostnih sistemov pri klasičnih industrijskih robotskih aplikacijah. V okviru projekta se je 
potrebno spoznati z industrijskim robotom UR5, ki je industrijski robot nove generacije, in je namenjen 
za maloserijska opravila v sodelovanju s človekom. Pripraviti je potrebno robotsko aplikacijo enostavne 
manipulacije objektov z dvo-prstnim pnevmatskim prijemalom in robota naučiti oz. ga sprogramirati za 
uspešno izvedbo robotske naloge. 
Naloga je bila, da bi lahko preko industriskega robota naredili avtomatsko serviranje čaja. Robota smo 
programirali preko učne plošče. Najprej smo se lotili same zamisli oz. ideje kako naj bi potekal cikel 
kuhanja čaja. Ideje smo dali na papir, potem smo naredili kratko simulacijo približnega poteka in hkrati 
definirali kakšne pripomočke potrebujemo za izvedbo. 
Najprej smo priskrbeli vse pripomočke kot so čajna skodelica, kuhalnik, čajne vrečke, plastenka. Že tukaj 
smo ugotovili, da bomo morali uporabiti drugačne pripomočke kot v simulaciji in smo temu primerno 
prilagodili ostale elemente. Med njimi so bili razni pripomočki izdelani na 3D tiskalniku z ABSplus 
materialom. To so bili prijemalo za robotsko roko, pripomoček za dvigovanje kuhalnika, stojalo za 
vrečke. Vse elemente ki so bili izdelani na 3D tiskalniku smo prej dimenzionirali v obliki skice in nato 
narisali s pomočjo programov Solidworks, Catia, Blender ter jih shranili v obliki STL formata. 
Za samo premikanje robota smo se naučili razliko med ukazoma MovL in MovJ. Ugotovili smo da je 
ukaz MovJ za hitre dolge in nenatančne premike, premike po zunanjih koordinatah robotskih sklepov. 
MovL pa je premikanje po notranjih koordinatah robota katere sproti računa in se uporablja za kratke, 
počasne, natančne premike.  
Delujoč program smo poskusili z vodo, količino smo z vsakim uspešnim ciklom povečevali. Ugotovili 
smo, da se voda pretaka brez težav in se ne poliva. Zadnji test smo izvedli z najvišjo količino vode in 
cikel posneli in dokumentirali. Projekt je uspešeno zaključen.  
 
 
Ključne besede: Robot, čaj. 
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RAČUNALNIŠKO KRMILJEN (CNC) REZKALNI STROJ 

Marcel Petek, David Šalamun, Uroš Gelt, Gregor Žefran 
Mentor: izr. prof. dr. Karl Gotlih (FS), doc. dr. Suzana Uran (FERI) 

 

 

Povzetek 

 

Cilj projekta je bil, da sestavimo in preizkusimo CNC rezkalni stroj. Rezkalni stroj je firme GOcNc, 
model Hobby A4 CNC. Stroj je v primerjavi s klasičnimi CNC rezkalnimi stroji dosti cenejši vendar tudi 
manjši in šibkejši. Namenjen je rezkanju manjših obdelovancev iz mehkejših materialov. Krmiljen je 
preko računalnika s pomočjo ustrezne programske opreme, ki je priložena. Namen naloge je bil, da 
podrobno spoznamo sestavo in delovanje bolj preprostih CNC rezkalnih strojev. 
Projekt smo začeli s preračunavanjem rezalnih sil na podlagi znanih parametrov. Rezultate izračunov za 
različne materiale (aluminij, medenina) smo nato uporabili za izračun potrebnega momenta koračnih 
motorjev, ki so namenjeni premikanju orodja po x, y in z osi. Rezultati so nam služili za primerjavo 
potrebne moči motorjev za rezkanje z močmi naših motorjev priloženih v kompletu. 
Po spoznanju, da so naši motorji dovolj močni za rezkanje manjših obdelovancev iz različnih materialov 
smo se lotili sestavljanja CNC rezkalnega stroja. Najprej smo poslikali in označili vse sestavne dele, ki 
smo jih dobili zraven v kompletu, kot je bilo to že narejeno v navodilih. Navodila pa so bila na žalost v 
nemškem jeziku, kar nam je delo še otežilo, saj noben od nas na zna nemško. Uporabili smo Google 
prevajalnik in navodila sproti prevajali, da smo razumeli kako se stroj sestavi. 
Stroja nam ni uspelo do konca sestaviti, saj nam je manjkalo še nekaj potrebnih delov (napenjalec 
jermena, naprava za rezkanje – Dremel in samo orodje za rezkanje). Ker nismo imeli napenjalca smo 
lahko krmilili le dve od treh osi, namesto potrebne naprave za rezkanje pa smo uporabili manjši ročni 
brusilnik, ki je v osnovi namenjen vrtanju in brušenju manjših obdelovancev. 
Stroj smo povezali na računalnik preko kartice za krmiljenje motorjev in CNC Studio USB vmesnika ter 
ga uspeli krmiliti po obeh uporabnih oseh. Uspeli smo tudi napisati program za izvrtavanje dveh lukenj 
obdelovanca v obliki kvadra višine 5 cm.  
Na žalost nam ni uspelo izpolniti zastavljenega cilja, ki je bil, da bi krmilili rezkalni stroj po vseh oseh. 
To nam je preprečilo pomanjkanje sestavnih delov stroja. 
 

                                                                   
         Slika 1: Ročni brusilnik na stroju                                                            Slika 2: Končni izgled stroja 

 
Ključne besede: CNC rezkalni stroj, rezalne sile, sestavni deli, napenjalec jermena, CNC Studio USB. 
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AVTOMATIZACIJA MEŠALNEGA PROCESA 

Matevž Karner, Saša Stradovnik, Jernej Žolger  
Mentor: izr. prof. dr. Aleš Hace (FERI), izr. prof. dr. Darko Lovrec (FS) 

 

 

Povzetek 

 

Naloga je bila zasnovati avtomatsko voden proces za mešanje tekočin. Naša ideja je bila izdelati avtomat 
za mešanje in pripravo različnih napitkov. Sistem sestavljajo štirje rezervoarji napolnjenimi z različnimi 
tekočinami, katere doziramo preko štirih črpalk v mešalno posodo. Nivo tekočine nadzorujemo z 
nivojskimi stikali, nameščeni v mešalni posodi. V mešalni posodi je tudi mešalo, ki ga vrtimo s pomočjo 
elektro motorja, pa  tudi temperaturni senzor, preko katerega nadzorujemo temperaturo tekočine. Hlajenje 
je izvedeno s pomočjo vrtinčne hladilne (»Vortex«) cevi. Preko odtočnega ventila pa izpraznemo 
pripravljen napitek v kozarec. Krmilje je izvedeno z uporabo prosto programabilnega logičnega krmilnika 
Siemens S7-200 in nato še preko novejšega modela Siemens S7-1200, kjer je program zapisan v Ladder 
jeziku s pomočjo programa TIA portal. Za lažji nadzor nad procesom je izdelana vizualizacija sistema z 
uporabo Siemens HMI prikazovalnika na dotik. V okviru projekta smo izvedli testiranje in vizualizacijo 
procesa, izdelali smo program v različnih programskih jezikih (FBD, STL, Ladder), vizualizacijo krmilja 
na HMI zaslonu, povezali komponente v ethernet mrežo ter upravljali in odpravljali sistemske napake 
preko ethernet modula. Delovanje krmilja: Uporabnik preko prikazovalnika izbere vrsto napitka, 
intenziteto ter želeno temperaturo izbranega napitka. Po proženju tipke START se mešalna posoda 
napolni z izbrano tekočino do prvega nivojskega stikala oziroma sorazmerno z izbrano intenziteto 
napitka. Sledi napolnitev mešalne posode z vodo do drugega nivojskega stikala. Ko je posoda polna, se 
prične proces mešanja in hlajenja, ki traja tako dolgo, dokler pijača ni dovolj ohlajena. Ko je napitek 
pripravljen, se to tudi izpiše na prikazovalniku. Preko tipke »nalij« se izbrana tekočino nalije v kozarec.  
Delovanje celotnega procesa pa lahko uporabnik neposredno spremlja tudi preko prikazovalnika. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: Mešanje, procesna tehnika, avtomatizacija, krmilje, Siemens 1200. 
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AVTOMATIZACIJA OBDELOVALNEGA PROCESA S 
KRMILNIKOM PROCONOS WIN RT 

Matjaž Pungeršek, Klemen Belej, Klemen Skok, Luka Šteger 
Mentor: izr. prof. dr. Aleš Hace (FERI), doc. dr. Uroš Župerl (FS) 

 

 

Povzetek 

 

Cilj projekta je bil izdelati sistem vodenja obdelovalnega-procesa. Vodenje je bilo izvedeno s pomočjo 
posebne programske opreme (ProConOS), ki naš osebni računalnik spremeni v programski virtualni 
krmilnik, ki je povezan s sistemom preko ethernet mreže. Obdelovalna celica ima 4 stroje ter tračni 
transporter, ki obdelovanec iz skladišča prenaša na vse delovne postaje. Obdelovalna celica je imela 3 D-
Sub priključke, zato je ne moremo direktno povezati z osebnim računalnikom. V ta name smo prigradili 
komunikacijski vmesnik z dodanimi I/O moduli. Vendar za vzpostavitev povezave med strojnimi 
napravami potrebujemo kar precej programske opreme (Factory Manager, Multiprog 4.0, ProCon OS 
WIN RT) ter korektno naslavljanje vseh strojnih naprav (PC, komunikacijski vmesnik). Postopek 
naslavljanja, nalaganja testnih programov, razhroščevanja bo bolj podrobno predstavljen v končni 
dokumentaciji. Vhodno izhodni moduli komunikacijskega vmesnika so bili že ožičeni, zato smo morali 
ugotoviti njihove naslove, pine, module… To smo storili s pomočjo dokumentacie. Za vsak posamezni 
senzor in aktuator smo morali ugotavljali njegov PIN (na D-Subu), naslov (na vmesniku) ter kje na 
modulu se nahaja ustrezen aktuator. Nekaterih vhodov in izhodov v dokumentaciji ni bilo navedenih 
(manipulator), zato smo jih morali sami poiskati. To smo storili s pomočjo voltmetra in razhroščevalnika, 
kjer se ob pritisku oz. aktiviranju posameznega senzorja spremeni stanje oz. barva vhoda oz. izhoda. 
Vhode in izhode smo za lažjo prepoznavnost smiselno poimenovali, tako da bodoče generacije ne bodo 
imele veliko težav pri programiranju ter ugotavljanju posameznih naslovov komponent. Programirali smo 
v LD kodi ter delujoče programe in testne programe arhivirali, da bodo v pomoč bodočim generacijam. 
Dosegli smo vse zastavljene cilje vključno z vodenjem modela obdelovalnega procesa.  

 

 
Ključne besede: Multiprog 4.0, Factory Manager, ProConOS WIN RT, krmiljenje obdelovalne celice. 
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3D TISKALNIK 

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

 

 

Povzetek 
 
Glavni cilji projekta so bili konstruirati, sestaviti in testirati 3D tiskalnik, ki tiska PLA in ABS plastiko. 
Konstruiranje glavnega okvirja je potekalo v programu Solidworks 2014, na že obstoječem 2D modelu 
tiskalnika Prusa i3, katerega je bilo potrebno prirediti za 6 mm debelino akrilnega stekla. Narisane dele je 
bilo nato potrebno pretvoriti iz 2D v 3D obliko, jih sestaviti v celoto ter preveriti morebitna neujemanja 
posameznih elementov v konstrukciji. Po nekaj manjših korekcijah je bil 3D model tiskalnika izpopolnjen 
do te mere, da se je lahko naredila dwg datoteka z vsebovanimi 2D risbami, potrebnimi za laserski izrez. 
Lasersko izrezane dele iz akrilnega stekla je bilo potrebno sestaviti in preveriti skladnost med elementi. 
Izkazalo se je, da so vsi elementi dobro sovpadali in delo se je nadaljevalo z montažo servo motorjev 
NEMA17, končnih stikal, pogonskih jermenov ter jermenic, extruderja, ogrevane plošče, LCD 
kontrolnega zaslona, napajalnika ter hibridnega krmilnega vezja. To hibridno vezje deluje na Arduino / 
Ramps 1.4 platformi na katerega je naložena odprtokodna Marlin programska oprema. Po sestavljanju je 
sledilo testno pozicioniranje v referenčni točki, ki se je izkazalo za uspešno. Naslednji korak – kalibracija 
je vzela skoraj toliko časa, kot sestavljanje tiskalnika, saj je bilo potrebno narediti tako kalibracijo v 
programski opremi, kot tudi na samem ogrodju tiskalnika oz. bolj natančno na ogrevani plošči. Pod 
kalibracijo programske opreme sodijo: kalibracija temperature extruderja in ogrevane plošče ter 
kalibracija pomika koračnih motorjev. Po končani kalibraciji je bil tiskalnik pripravljen za ti. 
»komercialno uporabo«, saj je bilo vse kar je treba storiti le še to, da se tiskalnik preko USB priključka 
poveže z računalnikom in že je pripravljen za tiskanje. Uporabljena je bila programska oprema Repieter-
Host in Slic3r.  
Kvaliteta tiskanja je bila v pričakovanih vrednostih. Tiska se lahko objekt velikosti 200x200x180mm v 
resoluciji plasti od 0.1mm-0.4mm. Hitrost kvalitetnega tiskanja je od 30-40mm/s, kar je sicer pod 
pričakovano vrednostjo 100mm/s ampak je še vedno zadovoljiva hitrost glede na kvaliteto tiska. Širina 
brizgalne glave je 0.4mm kar pomeni, da lahko tiskalnik tiska z 0.4mm nanosom. V kolikor se pojavi 
interes po še manjšem nanosu, se lahko zamenja brizgalna glava (do velikosti 0.1mm) in doda manjši 
popravek programske opreme. Manjša brizgalna sicer podaljša čas tiskanja, zato je bila pri tem projektu 
uporabljena večja 0.4mm glava, s katero dosežemo tudi bolj zanesljivo tiskanje. Preglavice je povzročalo 
tudi krivljenje tiskanega materiala, saj se je med tiskanjem obdelovanec odlepil od ogrevane površine. 
Rešitev za ta problem je bila preprosta, saj se na ogrevano površino namesti le steklo (do 5mm) in se ga 
premaže z lepilom v stiku. Z takšno predpripravo dosežemo, da se izdelki ne krivijo več 
 
 
Ključne besede: 3D tiskalnik, Prusa mendel i3, Solidworks, ABS, PLA, Laserski izrez, Akrilno steklo, 
NEMA 17. 
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SISTEM ZA UPRAVLJANJE SENČIL 

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

 

 

Povzetek 

 

Cilj projekta je bil izdelati sistem za upravljanje senčil, ki ga lahko upravljamo z TV-daljincem ali z 
časovno krmiljenimi premiki, ki jih nastavimo preko računalnika. Takšen sistem je uporaben tudi kot 
eden izmed gradnikov inteligentne hiše.  Sistem je voden z 8-bitnim mikrokrmilnikom PIC18F45K22, ki 
ga programiramo z Microchip-ovim orodjem MPLABX in programatorjem PICKIT3. Napajanje je 
izvedeno z AC/DC pretvornikom, ki ima 12V izhodno napetost za vodenje dveh koračnih motorjev, ki jih 
krmilimo z dvema L298N čipoma za upravljanje koračnih motorjev. Regulator napetosti pa oskrbuje 
mikrokrmilnik, uro realnega časa in IR-senzor z napetostjo 5V. Ukaze TV-daljinca sprejemamo preko IR-
senzorja, ki nam na izhodu daje signal v NEC protokolu. Ta signal zaznamo na vhodu mikrokrmilnika z 
prekinitvami in nato z merjenjem časa določimo ustrezne bite, ki tvorijo IR-ukaz. Ura realnega časa nam 
zagotavlja natančen čas tudi ob izpadu napajanja, saj je napajana tudi z baterijo. Čas  nastavimo z 
ustreznim programom, ki lahko komunicira z mikrokrmilnikom preko pretvornika USB-TTL. Prav tako 
lahko nastavimo čas, ob katerem se proži premik senčila v želeno pozicijo. Vsi nastavljeni parametri se 
shranjujejo v EEPROM pomnilniku, ki poskrbi za to, da se uporabnikove nastavitve shranijo tudi ob 
izpadu električne energije. Ob vsaki izgubi napajanja se sistem vrne v izhodiščno točko iz katere nato 
izhajajo vsi premiki. 
Izboljšati je potrebno zaznavanje začetne lege senčila. 
 
 
Ključne besede: Upravljanje senčil, mikrokrmilnik, koračni motor, IR-senzor, UART komunikacija, 
inteligentna hiša. 
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INTELIGENTNI SISTEM ZA NADZOR TEMPERATURE V 
PROSTORU 

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

 

 

Povzetek 

 
Zaradi trenda sodobne tehnologije, sem si za projekt 1 zamislil posodobitev hiše v tako imenovano 
Inteligentno hišo, ki omogoča boljšo kvaliteto bivanja. V okviru projekta 1, sem si zadal cilj izvedbe 
samodejnega nastavljanja temperature v prostoru. Referenco nam predstavlja želena temperatura ob dveh 
časih tekom dneva. Cilj takšnega sistema je vzdrževanje optimalne temperature prostora in temu ustrezno 
prihranek energije in povečanje udobja bivanja. 
Sistem temelji na atmega2560 mikroprocesorju, kateri je nameščen na integrirano vezje proizvajalca 
Arduino. Za zaznavanje temperature sem uporabili senzor DHT22, kateri nam omogoča zaznavanje 
temperature in relativne vlažnosti prostora. Ker nam sistem omogoča nastavljanje temperature glede na 
dve referenčni točki, sem uporabil zunanjo uro realnega časa DS1302. Temperaturo nastavlja sistem 
posredno preko elektromagnetnega ventila nameščenega pred grelno telo, ki pa ga zaradi premajhne moči 
mikrokrmilnika krmilimo s pomočjo releja. Algoritem deluje tako, da vhodne podatke v nekem časovnem 
območju statistično obdelamo, določimo srednjo vrednost in kvantizirane vrednosti primerjamo z 
želenimi. Glede na želeno vrednost sistem miruje ali proži elektromagnetni ventil, ter podatke pošilja na 
izhodno enoto. V  našem primeru LCD1602 ali serijska povezava z računalnikom. 
V okvirju projekta 1 sem se ukvarjal z osnovnimi načini nadzora in vodenja temperature v prostoru. 
Ugotovil sem, da je sistem potrebno še nekoliko dodelati, zato bom le tega nadaljeval v projekt 2, kjer 
bom sistem nadgradil  z brezžičnim komuniciranjem med senzorskim in izvršnim delom. Dodan bo 
alarmni sistem in uravnavanje vlage. Vse to pa bo povezano z osebnim računalnikom, na katerem bo 
nameščen uporabniški vmesnik  za določanje parametrov.  
 
 
Ključne besede: Nadzor temperature, Arduino, Inteligentna hiša. 
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POGONSKI SISTEM ZA DRSNA VRATA 

Nick Drobec, Jernej Boček 
Mentor: mag. Marijan Španer (FERI), izr. prof. dr. Karl Gotlih (FS) 

 

 

Povzetek 

 
Kot prvi projekt v drugem letniku smo si izbrali razvoj pogonskega in krmilnega sistema drsnih vrat. 
Najprej smo si ogledali že znane rešitve ter podobne primere in raziskali možne načine realizacije 
takšnega sistema. Profesor nam je podal nekaj informacij, potrebnih za začetek dela (delovanje osnovnih 
komponent, itd.). Prebrskali smo internet in našli nekaj rešitev, ki bi bile primerne. Naredili smo načrt z 
osnovnimi sklopi komponent. Odločili smo se, da bomo za osrednji krmilnik uporabili dobro znan 
Arduino Uno, katerega prednosti so zanesljivost, ugodnost ter preprosto programiranje v okolju razvitem 
prav za krmilnike Arduino, za tehniko krmiljenja motorja pa tako imenovan PWM (puls with modulation 
– pulzno širinska modulacija). PWM je enostaven in učinkovit način nadziranja hitrosti vrtenja motorja. 
V ta namen je bilo potrebno tudi razviti novo vezje za napajanje in pogon DC motorja. Ko smo prejeli 
naročen krmilnik Arduino smo pričeli z osnovnimi programskimi strukturami, kot je vklapljanje LED luči 
in sčasoma napredovali do kompleksnejšega programa, s katerim smo generirali  PWM signal. Program je 
bil relativno enostaven. Na testni ploščici smo povezali vse komponente za test programa ter priključili 
vhode in izhode Arduino krmilnika. Spremljali smo delovanje in ugotovili, da program obratuje kot smo 
načrtovali. Pred nabavo vseh potrebnih komponent za pogonsko vezje motorja je bilo potrebno še izdelati 
podrobnejše načrte. Tu smo si pomagali s programom Eagle. Uporabili smo model tranzistorskega vezja. 
Izdelali smo: 
- prvotno enostavno obliko programa pulzno širinske modulacije za test krmilnika, nastavitev vhodno – 
izhodnih enot in programskega okolja, 
- določili primerne komponente za pogonsko vezje motorja in izrisali vezje v programu Eagle, 
Dodatno smo razmišljali tudi o sistemu s katerim bi lahko krmili delovanje preko daljinskega 
upravljalnika.  
 

 
 
Ključne besede: Arduino, pwm, Eagle, krmilni sistem. 
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DINAMIČNI MODEL ROBOTA 

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

 

 

Povzetek 

 
Cilj projekta je bil določitev strukture in parametrov dinamičnega modela robota in njegova uporaba pri 
izvedbi položajnega regulatorja. 
Potek projekta:  
Prva točka pri projektu je bila izbira ustreznega programa za 3D modeliranje. Zahteve so bile, da 
omogoča izračun masnih vztrajnostnih momentov, mas in da je uporabniku prijazen. Glede na te zahteve 
smo izbrali program Pro/ENGINEER. Sledilo je 3D modeliranje v Pro/ENGINEER-ju pri čemer sva 
uporabila predložene tehnične risbe.  
V tretji točki je bilo potrebno določiti parametre dinamičnega modela robota, glede na podatke 
pridobljene iz Pro/ENGINEER, kot so mase posameznih elementov, njihova težišča, lastni masni 
vztrajnostni moment posameznih elementov, lastni masni vztrajnostni moment po Steinerju, skupni 
vztrajnostni moment (seštevek lastnega masnega vztrajnostnega momenta in vztrajnostnega momenta po 
Steinerju) in skupni vztrajnostni moment z vsemi kosi. 
Za na konec smo morali v programskem okolju MATLAB/Simulink izdelati dinamični model robota. 
Prvi stopnji smo preverili senzorje za zaznavanje položaja, hitrosti in pospešek robota. Sledila je 
implementacija PO položajnega regulatorja in nato še implementacija robotskega PD regulatorja. 
Na koncu pa smo namenili čas realnemu dinamičnemu modelu, algoritmu, ki je zasnovan na naših 
izračunanih parametrih dinamičnega modela robota in s odčitavanjem podatkov o položaju, hitrosti in 
pospeških. 
Rezulati: 
Uspešno smo narisali 3D model robota v Pro/ENGINEER-ju, določili parametre dinamičnega modela 
robota, in zasnovali P in PD regulator. Za realni model dinamičnega robota smo naredili algoritem, 
vendar je prišlo na koncu do zapletov in zaradi primanjkljaja časa ni bilo možno dokončati te točke 
projekta. 
 
 
Ključne besede: Matlab, Pro/ENGINEER, momenti, regulator, Excel. 

 



4. Letna konferenca Mehatronike 2015, UM FERI, UM FS 
 

UNI Mehatronika 17 
 

GRADNJA MOBILNEGA ROBOTA ZA RISANJE ZEMLJEVIDA 
LABIRINTA  

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

 

 

Povzetek 

 
Namen projekta je izgradnja mobilnega robota, ki bo sposoben prevoziti labirint in narisati načrt tega 
labirinta, ki ga bo nato mogoče prenesti na računalnik. V okviru projekta 1 smo zgradili robota, ki je 
sposoben prevoziti preprost labirint, ki je zgrajen iz enako velikih kock 30 x 30 cm, ki lahko imajo stene 
ob svojih stranicah.  
Za določanje lokacije v prostoru smo uporabili dva senzorja. Prvi je ADNS5090, to je optični senzor, ki 
zaznava premik glede na podlago v dveh oseh in ga uporabljamo za merjenje premika robota po labirintu. 
Podobne senzorje najdemo v optičnih miškah. Drugi senzor je kompas HMC6352, ki ga uporabljamo za 
merjenje kota zasuka glede na referenčno točko. Zraven teh dveh senzorjev imamo še tri infrardeče 
merilnike razdalje, ki jih uporabljamo za zaznavanje sten labirinta. Za pogon smo uporabili dva DC 
motorja, ki ju krmilimo s pomočjo pulzno širinske modulacije preko H-mostičev. Kot procesor smo 
uporabili PIC18F45K22. 
Robot uspešno prevozi labirint in nariše zemljevid, tako da je cilj projekta dosežen. Optični senzor 
premika ADNS5090 se je izkazal zelo dobro in omogoča zanesljivo merjenje razdalje, medtem ko se pri 
kompasu lahko pojavijo težave v prostorih z močno popačenim Zemljinim magnetni poljem, saj se v takih 
primerih lahko pojavi statični pogrešek senzorja kljub izvedbi kalibracijskega postopka po priporočilih 
proizvajalca. 

 
 
 
 

Ključne besede: Mobilni robot, labirint, risanje zemljevida. 
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AVTOMOBILSKI ROBOTSKI MANIPULATOR INVALIDSKEGA 
VOZIČKA 

Jernej Kosi, Bernie Bezenšek, Janez Hribernik, Klemen Bunta, Aljaž Jerenko, Denis Vincek, Marcel 
Palčnik, Domen Gošek 

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

 

 

Povzetek 

 

Namen projekta je bil skonstruirati robotski manipulator invalidskega vozička, ki bi vozniku invalidu 
pospravil invalidski voziček v prtljažni prostor avtomobila in obratno. Problematika samostojne vožnje 
paraplegikov, zaradi njihovih omejenih sposobnosti, je transport vozička. Do sedaj je najbolj uveljavljena 
rešitev predelano kombi vozilo, ki omogoča vožnjo paraplegikom. Na tržišču so že prisotni robotski 
manipulatorji, vendar se cenovno zelo približajo dragim predelavam vozila. Naš cilj je zasnovati cenovno 
dostopen produkt. Koncept, ki smo ga zasnovali, smo razdelili na več sklopov. Prvi del se je nanašal na 
pridobitev ustreznih podatkov o nadgradnji vozila. Te podatke je bilo potrebno pridobiti, saj smo nato 
vedeli, v katere dele avtomobila lahko posežemo in za katere posege bo potrebna dodatna homologacija 
vozila. Odločiti smo se morali, za katero znamko avtomobila bo v osnovi na voljo naš robot. Za izbran 
avto smo nato pridobili ustrezne podatke, ki smo jih potrebovali za vgradnjo robotskega sistema. 
Predvsem smo se tukaj osredotočili na notranje dimenzije prtljažnega prostora ter na razdaljo med 
prtljažnikom avtomobila in voznikovimi vrati. Šele ko smo poznali navedene podatke, smo lahko začeli s 
snovanjem konstrukcije. Izbrano začetno zamisel smo najprej ročno narisali in okvirno določili dimenzije 
ogrodja robota. Sledilo je modeliranje ogrodja. Izbrali smo si ustrezen program za 3D modeliranje in 
narisali ogrodje z vnaprej določenimi dimenzijami. Pridobili smo 3D model izbranega avtomobila, 
kateremu smo ustrezno priredili prtljažni prostor na realne dimenzije. Pridobili smo tudi 3D model 
invalidskega vozička, ki smo ga predelali na zložene dimenzije, saj bo voziček pri prestavljanju zložen. 
Ogrodje robota smo nato vstavili v prtljažni prostor avtomobila. Pri tem so se nam začeli pojavljati 
problemi, saj prvotno načrtovane dimenzije robota niso ustrezale optimalnemu delovanju oziroma 
gibanju, saj bi pri prestavljanju invalidskega vozička do voznika poškodovalo avto. Dimenzije smo morali 
prirediti tako, da smo zložen voziček spravili v prtljažni prostor in pri njegovem transportu do voznika 
doseči, da je robot spravil voziček čim bližje vozniku. To smo s popravki dimenzij tudi dosegli. Problem 
se je pojavil tudi pri konstrukciji prijemala za invalidski voziček. Cilj je bil doseči čim lažjo izvedbo 
prijemala. Želeli smo tudi, da nameščanje vozička v sistem prijemala vozniku ne bi povzročalo prevelikih 
naporov. Izbrali smo eno izmed idej projektantov in skonstruirali ustrezno prijemalo. Vse skupaj smo 
nato sestavili, tako da je dobilo podobo robotskega manipulatorja. S pomočjo računalniških programov za 
preračun obremenitev in nosilnosti smo določili ustrezne motorje, ki so morali biti dovolj zmogljivi za 
prenašanje preračunanih obremenitev. Potrebno je bilo izdelati tudi električno krmilje. Določili smo 
potrebne komponente in izdelali električno vezje Poskrbeli smo tudi za varnost pri prestavljanju vozička, 
saj smo želeli preprečiti morebitnemu mimoidočemu kakšno poškodbo. Zastavljene cilje smo uspešno 
izvedli, saj je približna preračunana cena izvedbe znesla precej manj, kot pri drugih že obstoječih 
produktih. Dosegli smo tudi optimalno delovanje robotskega sistema. 
 
Ključne besede: Robot, invalidski voziček, 3D modeliranje. 
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IZDELAVA SERVO-OJAČEVALNIKA ZA POGON DC MOTORJA  

Aleš Knaus, Matevž Lešnik 
Mentor: mag. Marijan Španer (FERI), izr. prof. dr. Karl Gotlih (FS) 

 

 

Povzetek 

 
V okviru projekta je bilo na osnovi dokumentacije in že delujočega poskusnega vezja servoojačevalnika 
za pogon DC motorja potrebno skonstruirati končno verzijo tiskanega vezja servoojačevalnika. Le-ta je 
namenjen premikanju sončnih celic v sončni elektrarni. Že obstoječa verzija vezja ni bila primerna, saj je 
imela vgrajene elemente na način lažjega dostopa do vezja, ki bi na daljši časovni dobi prinašali kar 
precejšne nepotrebne izgube električne energije. Najpomembnejša sprememba je bila sprememba načina 
krmiljenja DC motorjev in sicer bomo to naredili s pomočjo pasovno širinske modulacije. S tem se 
prihrani kar precejšnji del energije. Pri izbiri komponent sva se odločila za uporabo integriranega vezja 
proizvajalca Texsas Instruments, DRV8843, ki ima vgrajena 2 H-mostiča in je s tem najboljša rešitev za 
naše potrebe. DRV8843 sva potem še prilagodila željenemu načinu delovanja. Izdelala sva tudi vmesno 
vezje med inkrementalnim dajalnikom in PLK-jem. Pri tem je bil glaven problem razlika med 
napetostnima nivoja in sicer je inkrementalni dajalnik dajal signal z amplitudo 5V, PLK pa deluje na 24V.  
Za rešitev tega problema sva se odločila za uporabo integriranega vezja UCC27533. To vezje ima 
vgrajena 2 MOSFET tranzistorja, ki ob ustrezni nastavitvi dvigujeta napetostno amplitudo. Ker za 
pozicioniranje sončne celice potrebujemo 2 motorja potrebujemo tudi 2 UCC27533 vezji. 

 
Slika1: Vezje za prilagoditev napetostnih nivojev med inkrementalnim dajalnikom in PLK-jem 

 
 
Ključne besede: PWM, DC motor, H-mostič, servoojačevalnik.
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UR5 KOT KIRURŠKI ROBOT 

Rok Pahič, Luka Mesarić 
Mentor: izr. prof. dr. Karl Gotlih (FS), izr. prof. dr. Aleš Hace (FERI) 

 

 

Povzetek 

 
Namen projekta je prilagoditev robotske roke UR5 za kirurške aplikacije. Uporabila bova EndoWrist 
klešče, ki se uporabljajo pri laparoskopskih robotskih operacijah za manipulacijo s tkivom in so del da 
Vinci kirurškega sistema. V projektu 2 sva izbrala servomotorje, naredila 3D model ohišja za 
servomotorje in ga z 3D tiskalnikom natisnila. Ohišje služi za  pritrditev EndoWrist klešč na robot in 
montažo pogona za klešča. Z izbranim mikrokrmilnikom sva napisala osnovni program za krmiljenje 
servomotorja. Projekt 3 zajema izdelavo napajanja pogona klešč in komunikacijsko povezavo robota z 
mikrokrmilnikom. Servomotorje in mikrokrmilnik napajava iz robota, ki omogoča  24 V napajanje. Z  
pretvornikom  navzdol sva napetost prilagodila  servomotorjem, ki potrebujejo 5 V  in mikrokrmilniku, ki 
potrebujejo  3,3 V. V vezju je uporabljen tudi digitalni  izolator za  odpravo motenj v sistemu. Za izbrane 
komponente  sva načrtovala tiskano vezje v programskem okolju Altium Designer. Komunikacija mora 
omogočati prenos štirih prostostnih stopenj v ustreznem časovnem okviru. Tako sva preučila 
komunikacijske možnosti med robotom in mikrokrmilnikom, ter jih primerjala med sabo. V sklopu 
projekta 3 je potrebno še fizično izdelati vezje in komunikacijo. Cilj projekta je delujoče krmiljenje 
sistema, seveda pa ne pričakujemo, da bosta natančnosti UR5 robota in da Vinci sistema enaki. 
 

 
 
 
Ključne besede: EndoWrist, da Vinci sistem, servomotorji, mikrokrmilnik, tiskano vezje, kinematika 
robota. 



4. Letna konferenca Mehatronike 2015, UM FERI, UM FS 
 

UNI Mehatronika 21 
 

ŠTEVEC VRTLJAJEV IN OBRATOVALNIH UR NA CEPILNIKU 
DRV 

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

 

 

Povzetek 

 
Cilj pri projektu je izdelava števca vrtljajev in obratovalnih ur za cepilnik drv. Dodatna zahteva vključuje 
tudi merjenje temperature hidravličnega olja. Števec mora šteti vrtljaje na kardanski osi pred hidravlično 
črpalko. Delovati mora avtonomno, s čim nižjo porabo električne energije, saj na cepilnikih ni dodatne 
elektronike. Števec bi uporabniku dajal informacije o pogojih pod katerimi obratuje cepilnik. S pomočjo 
štetja obratovalnih ur pa bi se lažje določali servisni cikli. 
Pri izbiri elektronskih komponent smo pazili, da imajo le te čim nižjo porabo električne energije in režime 
delovanja v sistemu varčevanja energije. Izbrali smo Microchip-ov 16 bitni mikrokrmilnik 
PIC24F16KA101 z nanoWatt tehnologijo, ki omoča delovanje z nizko napajalno napetostjo in majhno 
porabo električne energije. Hallov senzor, ki smo ga imeli za merjenje vrtljajev pri Projektu 2 smo 
zamenjali z reed-ovim stikalom, saj slednji porabi precej manj energije. Za prikaz podatkov smo izbrali 
grafični LCD zaslon Nokia 5110. Njegova prednost je predvsem nizka poraba in režim delovanja v stanju 
pripravljenosti. Število pik zaslona je 84 x 48. Kot vir energije pa smo izbrali zaporedno vezavo dveh 
standardnih AA baterij.  
Izdelati smo morali tudi ohišje, ki bo sistem zaščitilo pred mehanskimi in vremenskimi vplivi. Ohišje iz 
prejšnjih projektov smo zelo nadgradili. Novo ohišje je sestavljeno iz 3 delov, kjer lahko baterije 
menjamo brez večjih posegov v števec. Izpopolnjeno je tudi tesnenje ter mnogo drugih rešitev, ki so bile 
pomanjkljive na starem modelu. Vsi prototipni izdelki števcev so izdelani s 3D tiskalnikom.   
Štetje vrtljajev in obratovalnih ur je bilo izdelano že v prejšnjem projektu. Obratovalni čas se shranjuje v 
EEPROM mikrokrmilnika, tako da se vrednost ohrani tudi ob izpadu napajanja. Dodali smo še čas, ki ga 
lahko uporabnik sam resetira s pritiskom na tipko in tako beleži poljuben čas.  Za merjenje temperature 
smo uporabili navaden termistor (NTC). Zaporedno smo dodali upor in tako dobili napetostni delilnik. S 
pomočjo AD pretvornika merimo napetost na termistorju in jo s pomočjo polinomskega interpolatorja 
tretjega reda preračunavamo v temperaturo. Na problem smo naleteli pri preračunu, saj mikrokrmilnik ni 
zmogel pravočasno izračunati temperature. Preračun smo morali prilagoditi, tako da je bil preračun 
pravočasen. Dodali smo tudi spremljanje kapacitete baterij. Ko napajalna napetost pade pod 2,6 V, se na 
zaslonu pokaže simbol prazne baterije, tako da uporabnik ve, kdaj je potrebna menjava baterij. 
Izmerili smo porabo energije v delovanju in porabo v stanju pripravljenosti. V delovanju skozi sistem teče 
približno 0,5 mA električnega toka, torej bi morali dve alkalni bateriji zadostovati za vsaj 4000 ur. V 
stanju pripravljenosti pade vrednost toka, ki teče skozi sistem pod 10 µA. 
Osnovne cilje projekta smo tako dosegli, prostora za izboljšave pa je tudi še nekaj.  
 
 
Ključne besede: Števec, cepilnik, obratovalni čas, temperatura. 
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MOBILNA ROBOTSKA PLATFORMA 

Miha Gabrijelčič, Luka Jerebic 
Mentorja: doc. dr. Darko Hercog (FERI),), izr. prof. dr. Karl Gotlih (FS) 

 

 

Povzetek 

 
Na mobilno robotsko platformo lahko implementiramo različne aplikacije. V okviru projekta in 
diplomske naloge bo izvedena daljinsko vodena kosilnica s pogonom na vsa štiri kolesa. Uporablja se na 
težko dostopnih in nevarnih terenih, pa tudi kot običajna kosilnica, ki jo lahko vodimo na daljavo. 
Daljinsko vodena kosilnica je sestavljena iz več podsistemov: pogon kosilnice s štirimi 'in wheel' motorji, 
pogon rezalnega noža, baterijski paket, krmilna elektronika ter ohišje kosilnice. Pogon kosilnice je 
realiziran z dvema pogonskima osema, ki sta bile tako kot ostale komponente izbrane oz. izdelane že v 
okviru projekta 2. Elektronika zajema razvod električne energije iz baterij, sprejemanje podatkov 
daljinskega upravljalnika, komuniciranje z BMS-om (battery management system), AHRS (attitude and 
heading reference system) in s krmilniki motorjev ter ultrazvočne senzorje. 
Razvod električne energije in spremljanje napetosti enosmerne zbiralke je izvedeno preko treh vezij. Prvo 
vezje skrbi za priklop baterije in pretvorbo na napetosti enosmerne zbiralke na napetosti 5 in 12 V. Preko 
releja je napetost enosmerne zbiralke distribuirana na krmilnike motorjev. Drugo vezje meri napetost na 
bateriji in jo prikazuje na LED ekranu. Tretje vezje funkcionira kot razširitvena ploščica SbRIO razvojne 
plošče, ki predstavlja glavno krmilno enoto. Na to enoto so priključeni vsi senzorji in periferne enote 
vključno s sprejemnikom daljinskega upravljalnika. 
V programskem okolju LabView je napisan program za pridobitev podatkov iz BMS in AHRS enote. 
Enota AHRS pakete podatkov pošilja neprekinjeno, medtem ko moramo pri BMS enoti pošiljanje zahteve 
za pridobitev želenih podatkov. Programska oprema mora sestaviti pravilno zaporedje paketa podatkov, 
da se strojna oprema odzove. Prebrane podatke uporabimo v nadaljevanju programa. 
Izdelana bo še programska koda za daljinsko vodenje in komunikacijo s krmilnikom za motorje. Funkcija 
programske kode je krmiljenje motorjev na podlagi vhodnih podatkov. Končni cilj mobilne robotske 
platforme je, da se samostojno orientira v prostoru s pomočjo gps-a in izvede želeno operacijo. 
Kosilnica za zdaj še ni sestavljena, saj čakamo na strojno obdelavo nekaterih ključnih komponent. 
Elektronske komponente smo povezali in preizkusili v laboratoriju. V ta namen smo izdelali prototipna 
tiskana vezja, ki omogočajo boljšo preglednost in lažjo prenosljivost. Posamezni podsistemi delujejo po 
pričakovanjih. V bodoče jih bo potrebno še vgraditi v ohišje kosilnice in testirati kosilnico kot celoto. 
 
 
Ključne besede: Mobilna platforma, daljinsko vodenje, LABview.
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NAČRTOVANJE SAMONASTAVLJIVEGA REGULATORJA 2 DOF 
ROBOTA S POMOČJO BA ALGORITMA 

Dušan Fister 
Mentor: red. prof. dr. Riko Šafarič (FERI), izr.prof. dr. Karl Gotlih (FS) 

 

 

Povzetek 

 
Z uporabo algoritmov umetne inteligence lahko nastavljamo, preizkušamo ter vrednotimo parametre 
položajnega regulatorja dvoosnega robotskega mehanizma. Parametri položajnega regulatorja so 
sestavljeni iz dvojice parametrov za vsako os. Regulator načrtujemo z optimizacijo teh dvojic. Naš cilj je 
izbrati optimizacijski algoritem, ki bo za vsako želeno stanje najbolj uspešno izbral dvojici parametrov. 
Uspešnost določamo po ocenjevalni funkciji, ki ocenjuje dejanski prenihaj, statični pogrešek ter čas 
nastavitve obeh osi. 
Algoritem po vzoru obnašanja netopirjev (angl. Bat Algorithm, krajše BA) smo sprva preizkusili na 
simulacijskem modelu, izdelanem v okolju MATLAB/Simulink. Njegove rezultate smo primerjali z že 
obstoječim genetskim algoritmom (angl. Genetic Algorithm, krajše GA) in se na podlagi dobre kakovosti 
simulacijskih rezultatov BA algoritma odločili, da bomo algoritem implementirali tudi na realno 
laboratorijsko aplikacijo. Mehanizem, imenovan SCARA, je bil že predhodno izdelan, kakor tudi 
vmesnik človek/računalnik. 
Optimizacija parametrov poteka na iterativni način. Pomeni, da z večanjem generacij izboljšujemo 
rešitve, vendar povečujemo tudi računski čas. Naš cilj je doseči čim bolj kvalitetne rezultate čim hitreje, 
saj čas dandanes neposredno vpliva na stroške v industriji. Sodeč po dobljenih rezultatih realne aplikacije 
smo ugotovili, da je BA algoritem primeren za načrtovanje parametrov. Ta pri konstantnih krmilnih 
parametrih uspešno zadovoljuje podane zahteve. Poleg tega BA algoritem zaradi hitre konvergence v 
celoti premaguje GA algoritem, tako po kakovosti, kakor tudi po časovni zahtevnosti. Ugotovili smo, da 
do dovolj kakovostnih rezultatov pridemo v kratkem času, medtem ko za bolj fine nastavitve predlagamo 
dodatno preciznejšo optimizacijo v bolj omejenem območju. V nadaljnje želimo na realno aplikacijo 
implementirati tudi hibridizacijo BA algoritma ter s tem še dodatno zmanjšati potreben čas optimizacije. 
Težave, ki so nas pestile med izvajanjem testiranj so v glavni meri mehanskega izvora. Zaradi 
dolgotrajnih testiranj – pospeševanj ter zaviranj motorja se je poškodoval reduktor. Postopoma so začeli 
izpadati zobje, zato bi bilo smiselno zobniški sklop zamenjati za jermenskega. 
 
  
Ključne besede: 2 DOF mehanizem, mehatronika, umetna inteligenca, regulacije. 
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3D TISKALNIK ZA POSTOPEK KAPLJIČNO-PRAŠNEGA 
NALAGANJA 

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

 

 

Povzetek 

 
V današnjem času, kjer šteje vsaka sekunda ljudje hrepenimo po čim hitrejšem snovanju in izdelavi 
zamišljenega izdelka. Ker strmimo k boljšim in naprednejšim tehnologijam, smo se tudi mi usmerili v to 
smer. Zato smo se v okviru predmeta projekt 2-3 ukvarjali z razvojem 3D tiskalnika za postopek 
kapljično-prašnega nalaganja. Takšne vrste tiskalnika krasijo lastnosti kot so: tiskanje brez podpornega 
materiala, večkratna uporaba že uporabljenega odvečnega materiala, izdelava izdelka iz praškaste osnove 
in dodanega veziva, itd. 
Osnovni cilj tega projekta je načrtovanje, izdelava in testiranje celotnega 3D tiskalnika za metodo 
kapljično-prašnega nalaganja. Predpostavke projekta so uspešna izvedba metode tiskanja brez potrebnih 
podpor in možnost vnovične uporabe odvečne praškaste osnove. Pri snovanju izdelka smo uporabili 
programsko opremo SolidWorks za modeliranje, Eagle za snovanje elektronskih vezij ter elektronsko 
ploščo Megatronics, v povezavi z odprtokodno obliko Arduino elektronike. Dodatno pomoč pri naši ideji 
smo poskušali povezati z elektronskimi viri, knjigami in s črpanjem znanja pridobljenega na fakulteti. Na 
podlagi ideje in projekta smo zasnovali 3D tiskalnik, ki ga je mogoče uporabljati v praksi in upošteva 
varnostna načela.  
Pri sami izdelavi 3D tiskalnika smo se omejili na postopke izdelave, ki so na odprtem trgu cenovno lažje 
dostopni. Pri projektu smo se srečali s tako imenovanim inženirskim pristopom razvoja, snovanja, 
modeliranja in izdelave končnega izdelka.  
Celoten proces izdelave nam je uspel, saj smo uspešno sestavili celoten 3D tiskalnik, katerega je mogoče 
uporabiti v praksi. 
 

 
  
Ključne besede: 3D tiskalnik, kapljično-prašno nalaganje, Arduino, Megatronics, SolidWorks.
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IMPLEMENTACIJA SISTEMA ZA ON-LINE NADZOR STANJA 
HIDRAVLIČNEGA OLJA NA INDUSTRIJSKI AGREGAT 

Klemen Pušnik, Aljaž Čakš 
Mentor: izr. prof. dr. Aleš Hace (FERI), izr. prof. dr. Darko Lovrec (FS) 

 

 

Povzetek 

 
Gre za nadaljevanje projekta 2 iz prvega semestra tega letnika, v katerem smo program za nadzor stanj 
priredili za krmilnik S7-1200 in ga popravili ter dopolnili in testirali ter program v programskem okolju 
WinCC prilagodili za večji HMI zaslon. 
Najprej smo preučili obstoječo električno vezavo in popisali vse signale, ter vodnike po katerih se 
prenašajo, nato smo v programskem okolju Eplan izdelali električni načrt. V programskem okolju Wincc 
smo izdelali graf, ki beleži in shranjuje vrednosti parametrov (temperatura, tlak in nivo tekočine). Ker je 
potrebno PLK in HMI fizično vgraditi v elektro omarico, smo izdelali šablono, s pomočjo katere bomo na 
omarici izrezali potrebno luknjo za pravilno vgraditev HMI zaslona. Preučili smo tudi delovanje 
senzorjev za nadzor stanj (vsebnost vode, stopnja kontaminacije, dielektrična konstanta, električna 
prevodnost,…). Ko smo ugotovili, kako komunicirajo senzorji in preko kakšnih vodnikov, smo preučili, 
kako bomo napeljali nove signale s senzorjev do obstoječe letve v elektro omarici. Nato smo nove 
vodnike in signale popisali, ter dopolnili električni načrt. Dva senzorja delujeta preko priključka RS232, 
ki deluje v half - duplex načinu, ostali senzorji pa komunicirajo s tokovno zanko. Za zajemanje podatkov 
smo morali preučiti RS232 komunikacijo, ter naročili dva dodatna RS232 modula za Siemens S7-1200. 
Napisali smo tudi program za zajemanje in prikazovanje podatkov s senzorjev, ki ga bomo testirali, ko bo 
PLK fizično vgrajen v elektro omarico in bodo do njega povezani vsi signali z senzorjev. Na rezervoar bo 
pritrjena enota s senzorji. Ti senzorji potrebujejo pretok olja, zato je na enoti tudi črpalka, ki jo 
poganjamo z elektro motorjem. Ta potrebuje napajanje, v ta namen smo uporabili 60 W računalniški 
napajalnik, ki pri 12 V omogoča 5 A električnega toka. Senzorje smo priviti v bloke, kateri so med seboj 
vezani zaporedno.  
V nadaljevanju še moramo povezati celoten sistem z internetom. Trenuten cilj je le opazovanje sistema 
oz. vrednosti merjenih veličin in beležene zgodovine. Trenutno nam opazovanje sistema preko spleta 
povzroča velik problem, saj bomo morali napisati HTML kodo. Ta projekt se je tudi razvil v dve različni 
diplomski nalogi. 
 
 
Ključne besede: Hidravlični agregat, krmiljenje, nadzor, senzorji, HMI, RS232. 
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MULTIFUNKCIJSKA AVTONOMNA MOBILNA ROBOTSKA 
PLATFORMA 

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

 

 

Povzetek 

 
Projektno delo opisuje celovit postopek razvoja, izdelave in zagona multifunkcijske avtonomne mobilne 
platforme. Opisuje načrtovanje in izdelavo mehanskih, električnih in elektronskih komponent avtonomno 
vodene multifunkcijske robotske platforme, ki jo je moč nadgraditi oz. uporabiti v najrazličnejših 
aplikacijah, npr. kot avtonomni invalidski voziček, snemalno vozilo, transportni voziček v proizvodnji.  
Pogonski sistem ima za osnovo dva kolesna enosmerna motorja, ki ju krmili elektronsko vezje dveh H-
mostičev, krmiljenih z mikrokrmilnikom. Kot vir napajanja je uporabljen baterijski komplet, ki je 
nadgrajen s sistemom za upravljanje baterij (BMS). Vodenje platforme je  izvedeno z uporabo mobilnega 
telefona, ki zajema podatke iz kotov zasuka okoli posameznih osi in hitrosti spreminjanja teh kotov ter jih 
preko brezžične komunikacije pošilja na mikroračunalnik platforme. Opisana je tudi programska oprema 
platforme in mobilne aplikacije. Celotna robotska platforma ponuja dovolj veliko zanesljivost, nosilnost 
in robustnost, in predstavlja temelj za nadaljnje nadgradnje. 
 

 

Slika 1: MAMRP 

 
 
Ključne besede: Konstruiranje, vodenje, mobilna robotika, mikrokrmilnik, strojni vid, WiFi, 
avtonomnost, multifunkcionalnost. 
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DESIGN AND CONSTRUCTION OF PRODUCT MANUFACTURING 
TECHNOLOGICAL PROCESS OF PRODUCT  

Marko Drempetić 
Mentor: doc. dr. Uroš Župerl (FS), izr. prof. dr. Karl Gotlih (FS) 

 

 

Abstract 

 
This project contains: design, construction and technological process of product manufacturing. The 
product is a 3D model of "computer mouse" made from material W.n. 1.2726 (26NiCrMoV5) – 54 HRC. 
Due to the demanding design, and high hardness of material a well-developed technological process has 
to be developed. The first phase was drawing a 3D model in the software package “SolidWorks”. Then 
transfer drawing into software called “Esprit”, where I created a G-Code for milling machine. After that I 
sent data (G-Code) into milling machine using Ethernet cable. For machining I used a CNC Haas milling 
machine. Next, the raw material was put into the machine, and a coordinate system by using device called 
“Renishaw” was set. When workpiece is finished the dimensions were checked. For measurement, a 
FARO 3D scanner was used. By using software “cam2measure” quality and dimension of product were 
checked. 
 

 
Key words: Technological process, CNC miling, 3D scanner. 
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MODELIRANJE PROCESA FREZANJA VEČ-SLOJNIH KOVINSKIH 
MATERIALOV 

Antonio Radić 
Mentor: red. prof. dr. Franci Čuš (FS,) doc. dr. Uroš Župerl (FS), izr. prof. dr. Aleš Hace (FERI) 

 

 

Povzetek 

 
Laser Engineered Net Shaping (LENS) je sodobna dodajalna tehnologija nanašanja kovinskih materialov, 
pri kateri nastajajo več-slojni materiali. Pri obdelavi več-slojnih kovinskih materialov s frezanjem 
nastopajo težko določljive rezalne sile zaradi variabilne trdote materiala. Metoda nevronskih mrež je 
uporabljena za modeliranje povprečne rezalne sile, ki nastopa pri obdelavi več-slojnega kovinskega 
materiala. Optimalna nevronska mreža je izbrana s spreminjanjem števila slojev in nevronov. Kot vhod v 
mrežo so uporabljeni rezalni parametri: število vrtljajev, aksialna globina rezanja in podajalna hitrost. Za 
tarčo so uporabljene sile Fx, Fy in Fz. Z uporabo enakega orodja je modeliran časovni potek sil. Kot vhod 
za učenje nevronske mreže je uporabljen en podatek z dvoma parametroma, zasuk orodja in pretekli čas. 
Kot izhod iz mreže je uporabljena posamezna sila v X, Y in Z smeri. Sposobnost nevronske mreže je, da 
lahko napove, kako se rezalna sila spreminja s časom.  Uporabljene nevronske mreže napovejo rezalne 
sile z napako manjšo od 0,1%. Modelirane sile in naučene nevronske mreže pomagajo pri izbiri ustreznih 
rezalnih parametrov obdelovalnega stroja (število vrtljajev, globina rezanja, podajalna hitrost).  
V drugem delu projekta so izvedenr meritve debeline navarjenega sloja več-slojnega kovinskega 
materiala. Meritve debeline navarjenega sloja več-slojnega kovinskega materiala so največji dosežek 
projekta.  Za to nalogo je izdelan uporabniški vmesnik v Matlab-u, ki avtomatsko meri debelino 
navarjenega sloja z izbiro mikroskopske metalografske fotografije vzorca več-slojnega kovinskega 
materiala iz vgrajene baze fotografij. Z programiranjem in izdelavo uporabniškega vmesnika je 
avtomatizacija merjenja debeline navarjenega sloja postavljena na višji nivo. Natančno poznavanje 
debelin plasti navarjenega materiala omogoča natančno analizo procesa odrezovanja in tvorbe odrezkov 
pri frezanju teh težko obdelovalnih materialov. Omogoča določevanje optimalnih rezalnih parametrov 
frezanja in s tem podaljševanje obstojnosti frezal.  
  
 Ključne besede: frezanje, več-slojni kovinski materiali, modeliranje,  rezalne sile, debelina sloja. 
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