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Some R&D Projects at the Department of 
Automatics, Biocybernetics and Robotics at the 
Jozef Stefan Institute 
Abstract: Our department is engaged in three 
basic activities: research, development and 
education. In research a wide range of 
problems included in the so-called “movement 
of man and machine” give the main impetus. In 
particular in recent years, the policy has been 
to emphasize applicative research and to 
intensify the transfer of new technologies to 
manufacturing and other industrial processes. 
In this article we present some of the 
applications in different fields like food 
industry, battery cell manufacturing, and shoe 
industry. We describe also our activities in the 
field of shoe testing. 

1 Uvod  
Raziskave na področju robotike in 
avtomatizacije na Odseku za avtomatiko, 
biokibernetiko in robotiko na Institutu Jožef 
Stefan so usmerjene v veliki meri v sodelovanje 
z industrijo. Odsek je interdisciplinarna skupina 
raziskovalcev na različnih področjih: 
elektronika, mehanika, biomehanika, 
računalništvo in uporabna matematika. Skupina 
izvaja širok spekter aktivnosti, ki vključujejo 
bazične in aplikativne raziskave, katerim je 
skupno gibanje človeka in stroja. 

V začetku smo se ukvarjali predvsem z 
razvojem industrijskih robotov in njihovo 
aplikacijo v industriji. V laboratoriju smo razvili 
več različnih industrijskih robotov in drugih 

fleksibilnih avtomatov  za metalno, lesno in 
prehrambno industrijo.  

Izkušnje, ki smo jih pridobili v preteklih letih 
pri aplikaciji robotov v industrijo, so pokazale, 
da avtomatizacija nekega posameznega 
delovnega procesa v proizvodnji ne prinese 
vedno vseh pričakovanih učinkov, ampak da je 
potrebno pristopiti k avtomatizaciji celostno. 
Torej, če želimo povečanje ekonomskih učinkov 
proizvodnje, kot so povečanje konkurenčnosti, 
tržne uspešnosti, ter povečanje obstoječih in 
osvajanje novih trgov preko povečanja in 
spremljanja kvalitete izdelkov, je potrebno 
ročno delo v čim večji meri nadomestiti z 
avtomatiziranimi linijami, ki omogočajo vedno 
enako kakovost izdelkov. Iz teh razlogov smo 
razširili našo dejavnost na avtomatizacijo 
celotnih linij in avtomatizacijo kontrole 
kakovosti izdelkov. Posebej smo se usmerili na 
avtomatizacijo pakiranja, transporta in 
paletizacije. V nadaljevanju bomo opisali nekaj 
naših projektov s tega področja. 

Pri prenosu novih tehnologij in znanj pa se 
nismo omejili le na področje industrijskih 
robotov in fleksibilne avtomatizacije, temveč 
smo rezultate naših raziskav prenesli tudi na 
druga področja, kot sta npr. šport in medicina. 
Kot eni izmed prvih na svetu smo se začeli 
ukvarjati z meritvami v športu in s testiranjem 
športne opreme. Našo dejavnost smo razširili 
tudi na področje testiranja različne zaščitne 
opreme in psihofizičnih sposobnosti človeka. 
Kot primer bomo predstavili testiranje obutve. 
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Slika 1: Robotizirana celica za paletizacijo 

2 Projekti v prehrambni industriji 
Naš odsek dobro sodeluje s prehrambno 
industrijo. V začetku devetdesetih let smo 
razvili in v obratu Knorr Kolinske v Ljubljani 
instalirali robotizirano celico za paletizacijo. 
Različni izdelki prihajajo po transportnih 
trakovih iz več proizvodnih linij v celico, kjer se 
le-ti razpoznavajo in jih robot avtomatsko zlaga 
na palete (slika 1). 

Bolj obsežna in zahtevna pa je bila 
avtomatizacija v proizvodnji čajev v firmi 
DROGA Portorož, ki smo jo začeli izvajati sredi 
devetdesetih let in se nadaljuje še danes. V prvi 
fazi smo nadomestili ročno proizvodnjo in 
instalirali avtomatizirano linijo za pakiranje, 
ovijanje in paletizacijo čajev. Proizvodni proces 
poteka v več fazah. Več pakirnih strojev pakira 
sočasno različne vrste čaja v kartončke, ki 
potem potujejo po trakovih do naslednjih 
delovnih mest: kontrole teže, ovijalnih strojev, 
sortiranja, pakiranja, etiketiranja in nazadnje do 
celice za paletizacijo.  

Vodenje linije je izvedeno na več nivojih. 
Poleg računalnikov, ki krmilijo vse naprave, je 
linija opremljena še z nadzornim računalniškim 
sistemom, ki nadzoruje delovanje celotne linije, 
zajema vse potrebne podatke in jih shranjuje v 
podatkovno bazo za nadaljnjo uporabo. 
Nadzorni sistem omogoča tudi integracijo v 
informacijski sistem celotne firme in s tem 
predstavlja enega izmed potrebnih gradnikov 
integralnega sistema za obvladovanje in 
spremljanje kakovosti oz. za boljšo 

organiziranost proizvodnje. Prav to pa je tudi 
glavna vsebina sedanjega projekta, ki ga 
izvajamo v Drogi. V sklopu projekta razvijamo 
informacijski sistem za avtomatizirano pripravo, 
nadzor in krmiljenje linije za pakiranje različnih 
vrst tipov čajev. Sistem teče na petih 
računalnikih in deluje povezano z ostalim 
informacijskim sistemom tovarne. Sistem 
zagotavlja avtomatski prenos podatkov iz 
planiranja proizvodnje na računalnik za 
operativno pripravo, kjer se na osnovi planov 
predhodno generirajo potrebni podatki za vse 
stroje, ki bodo vključeni v neko proizvodnjo. 
Avtomatsko se ažurirajo vse proizvodne 
podatkovne baze. Podatki se prenesejo na 
nadzorni sistem, kjer zadolženi za izvedbo 
proizvodnje preko ustreznega vmesnika 
razporedi planirane naloge po proizvodnih 
kapacitetah. Vsi potrebni podatki se prenesejo 
na krmilnike linije, ki ustrezno krmilijo stroje za 
izvedbo naložene proizvodnje. Sistem 
zagotavlja tudi sledljivost proizvodnje, zbiranje 
podatkov o poteku proizvodnje, o izkoriščenosti 
strojev, statistične podatke in ostale, potrebne za 
analizo poteka proizvodnje. 

3 Proizvodnja baterij 
Naslednji R&D projekt, ki ga želimo predstaviti 
je avtomatizacija proizvodnje alkalnih baterij v 
firmi ISKRA Baterije Zmaj. Zmaj je ena izmed 
najstarejših proizvajalcev baterij v Evropi. 
Alkalna baterija je sestavljena iz dveh delov, 
pozitivne in negativne elektrode. Tehnologija 
zahteva, da se obe elektrodi proizvajata ločeno 
in se sestavita šele v zadnji fazi proizvodnje. 
Obstoječa proizvodnja je bazirala na ročnem 
delu, kjer so se le v določenih operacijah 
uporabljale enostavne naprave za pomoč 
delavcem. Posledično je bilo zelo težko 
zagotoviti konstantno kvaliteto proizvodnje. 
Drug razlog za uvedbo avtomatske linije pa je 
bila potreba po povečanju proizvodnih 
kapacitet. Pri ročni proizvodnji bi jo bilo možno 
povečati le z  zaposlitvijo dodatnih delavcev, 
kar pa bi precej povečalo ceno izdelka 
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Slika 2: Linija za izdelavo negativne elektrode v 
proizvodnji 

 

in zmanjšalo konkurenčnost. Pomemben vidik 
avtomatizacije pa je bila tudi ekologija. Večina 
surovin, ki se uporabljajo v proizvodnji, je 
okolju škodljivih in zato je bilo zmanjšanje 
odpadkov eden izmed pomembnih ciljev 
projekta. Pred samim razvojem avtomatske 
linije so bile potrebne obsežne R&D aktivnosti, 
v okviru katerih je bilo potrebno določiti novo 
tehnologijo proizvodnje baterij, ki je primerna 
za avtomatizacijo. V prvi fazi projekta, ki se je 
nanašala na razvoj pozitivne elektrode, je bilo 
potrebno določiti pravilno dozo metalnih 
oksidov in električno prevodnih delcev za 
elektrodo in način, kako se izdela elektroda, da 
bo dosežena želena kvaliteta in bo čim manj 
odpadkov.  

Vsebina druge faze projekta pa je bila 
proizvodnja negativne elektrode. Prva 
tehnološka operacija je doziranje cinkove mase 
v čašico. Ker mešanica mase, ki se je 
uporabljala pri ročni proizvodnji, ni bila 
primerna, smo morali določiti ustrezno 
mešanico cinkovih zrnc in dodatkov, tako da 
smo dosegli ustrezno stisljivost in lepljivost 
mase. Nato smo razvili ustrezne naprave za 
doziranje cinkove mase v čašice. V naslednji 
operaciji je potrebno čašico zaliti z elektrolitom. 
Tudi tukaj je bilo potrebno rešiti več 
tehnoloških problemov povezanih z 
avtomatizacijo procesa. Kot rezultat projekta je 

bila razvita nova tehnologija, primerna za 
avtomatizacijo ter izdelana in instalirana 
avtomatska proizvodna linija (slika 2). 

4 Projekti v čevljarski industriji 
V zadnjih letih naš odsek intenzivno sodeluje s 
firmo Alpina Žiri. Sodelovanje poteka na 
področju testiranja obutve in na razvoju 
avtomatskih proizvodnih celic. Eden izmed bolj 
zahtevnih operacij v proizvodnji čevljev je 
lepljenje podplatov na zgornji del čevlja. Ta 
operacija se izvaja na posebnih strojih, ki pa 
zahtevajo precej ročnih operacij. Podplat in 
zgornji del čevlja je potrebo najprej natančno 
pozicionirati, nato pa ga vstaviti v namenski 
stroj, ki oba dela zlepi. Bilo je že več poskusov 
avtomatizacije tega stroja, kjer so večinoma 
vstavili zgornji del direktno v stroj. Zaradi 
problemov, kako natančno poravnati oba dela 
pred lepljenjem, so bili ti poskusi neuspešni. 
Naša rešitev avtomatizacije te tehnološke 
operacije je podana na sliki 3. V celici je poleg 
stroja za lepljenje še 6-osni industrijski robot 
opremljen z namenskim prijemalom in naprava 
za pozirioniranje podplata in zgornjega dela 
čevlja. Pozicionirana naprava sestoji iz več 
pnevmatskih pogonov za prijemanje in fiksacijo 
delov, servo stopnje za natančno pozicioniranje 
zgornjega dela čevlja in video sistema, ki 
zaznava položaj obeh delov. Za razliko od 
ostalih, se tukaj izvaja pozicioniranje na 
obrnjenem čevlju. Z video kamero zaznamo 
položaj obeh delov in ju s servo pozicionerjem 
poravnamo. Poravnana dela zgrabi in fiksira 
robot s posebnim prijemalom in ju vstavi v stroj 
za lepljenje. Predlagana  rešitev poveča 
produktivnost proizvodnje celice in poveča 
kvaliteto izdelave. Poleg tega ni več potrebno 
pribijanje podplata na kopito, ki je nujno pri 
ročnem delu. 

Odsek sodeluje tudi pri evropskem projektu 
EURO ShoE, katerega namen je razvoj 
avtomatske linije za izdelavo čevljev po meri. V 
sklopu tega projekta smo zadolženi za celico 
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Slika 3: Robotizirana celica za lepljenje 
podplatov 

 

 

Slika 4: Robotizirana celica za čiščenje čevljev 

 

za končno poliranje in čiščenje čevljev, ki sta 
zaključni operaciji v proizvodnji obutve. 
Običanjo poteka tako, da delavci s pomočjo 
čistil odstranijo ostanke lepil in drugih 
površinskih nečistoč, ki jih narekuje proizvodni 
proces, nato nanesejo polirno pasto in čevelj 
spolirajo na vrtečih krtačah. Namen projekta je 
nadomestitev delavcev z robotskim 
manipulatorjem. Pri tem  imamo  na izbiro dva 
osnovna pristopa: da robot drži orodje ali pa da 
robot drži čevelj. Glede na to, da je čevelj lažji 
od obdelovalnega orodja in glede na obstoječe 
stroje za poliranje smo se odločili za drugo 
rešitev (slika 4). Pri avtomatizaciji delovnega 
mesta je potrebno upoštevati  naslednje 
dejavnike:  

a) obliko in priročnost delovnega prostora, ki 
pogojuje kinematsko strukturo robota. Zato 
smo izbrali ustreznega robota s 6 
prostostnimi stopnjami, ki bo omogočal 
hitro in zvezno izvajati gibe, ki jih delavec 
običajno doseže s preprijemanjem.  

b) spremenljivo obliko obdelovancev. V ta 
namen bomo uporabili podatkovno bazo 
oblike čevljev in modificirali trajektorije 
glede ne zunanje konture plašča čevlja. V tej 
fazi bomo uporabili tudi videokamero za 
nadzor in kontrolo čiščenja. Pričakujemo, da 
vodenje po sili pri operacijah poliranja ne bo 
potrebno, bo pa neobhodno pri relizaciji 
čiščenja ostankov lepila. 

5 Razvoj naprav za testiranje čevljev 
Čevlji so pomemben del športne opreme in se 
neprestano razvijajo in izboljšujejo. To velja 
posebej za obutev pri zimskih športih. Običajno 
razvoj nove športne obutve poteka po principu  
poskusov in napak, kjer se vsak nov model 
testira na terenu. Tak pristop je časovno 
zahteven in seveda drag. Poleg tega pa so 
rezultati testiranja subjektivno odvisni od osebe, 
ki testira obutev. Da bi izboljšali postopek 
testiranja, smo predlagali nov pristop k 
testiranju športne obutve z industrijskim 
robotom. Postopek testiranja poteka v dveh 
fazah: faza meritev in faza simulacije. V fazi 
meritev izmerimo gibanje in sile, ki nastopajo 
med športno aktivnostjo. Gibanje merimo s 
pomočjo video sistema, za merjenje reakcijskih 
sil podlage  na terenu pa smo razvili posebno 
merilno opremo (slika 5). Merjenje sil je 
sinhronizirano z video posnetkom, kar omogoča 
boljšo analizo dogajanja pri izvajanju simulacij 
športnih aktivnosti. 

Simulacijo športnih aktivnosti izvajamo s 
pomočjo industrijskega robota, ki ponavlja 
posnete gibe teh aktivnosti. Z uporabo različnih 
senzorjev lahko merimo sile, napetosti, vibracije 
v posameznih delih športne obutve. Glavna 
prednost opisanega pristopa je, da lahko 
različne objekte (čevlje) merimo pri povsem 
enakih pogojih, kar omogoča bolj točno 
primerjavo. 
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Slika 5: Merjenje sil pri smučarskem teku 

 

 

Slika 6: Manipulator Alpina 1 

 

Poleg tega lahko izvajamo meritve na prav 
vsakem delu čevlja, kar praktično na terenu ni 
mogoče. 

Ta pristop smo uspešno uporabili za 
testiranje in razvoj smučarskih čevljev za alpsko 
smučanje in tek ter pri pohodniški obutvi. Ker 
standardni roboti niso ustrezali zahtevam glede 
sil, hitrosti ali delovnega prostora, smo razvili 
dva namenska robotska manipulatorja. Robot 
Alpina 1 je namenjen testiranju smučarskih 
čevljev (slika 6), Alpina 3 pa za testiranje 
tekaških in pohodniških čevljev (slika 7). Poleg 
tega smo razvili še različne umetne noge z 
pasivnimi in aktivnimi zglobi, ki jih 
uporabljamo pri testiranju obutve.  

 

 

Slika 7: Robot Alpina 3 

 

V zadnjem času pa se je pokazala potreba, da 
se testira pri obutvi poleg mehanskih 
karakteristik (togost, kvaliteta podplata, ipd.) 
tudi druge karakteristike in to ne le pri športni 
obutvi, ampak pri vseh vrstah obutve. S stališča 
splošnega uporabnika je najbolj pomembno 
udobje čevlja. To je sicer zelo subjektivna 
lastnost, vendar na udobje pomembno vplivata 
toplotna izolativnost in prepustnost za vlago. Da 
bi omogočili testiranje teh karakteristik smo 
razvili posebno napravo, ki jo sestavlja 
simulator hoje (slika 8) in specialna umetna 
noga (slika 9). Naprava omogoča merjenje 
toplotne izolativnosti čevlja pod različnimi 
pogoji, saj lahko damo napravo v klimatsko 
komoro. Ker lahko izvajamo meritve pod 
različnimi obremenitvami (hitrost hoje, 
simulirana teža človeka) lahko dobimo natančne 
podatke o lastnostih obutve, kot jih ima ta v 
okolju kjer se navadno uporablja, a jih je 
praktično nemogoče izmeriti na terenu. 
Trenutno omogoča umetno stopalo le meritve 
temperaturnih karakteristik, v razvoju pa je 
stopalo, ki bo lahko simuliralo tudi znojenje 
človeške noge in bo omogočalo, da se bo 
izmerilo kako čevelj »diha«. Trenutno se 
naprava uporablja za testiranje vojaške obutve v 
Veliki Britaniji. 
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Slika 8: Manipulator za simulacijo hoje 

 

 

Slika 9: Termično stopalo 

 

Naš pristop  pri razvoju in ovrednotenju 
obutve in druge zaščitne opreme je večplasten. 
Poleg ovrednotenja biofizikalnih in 
funkcionalnih lastnostih zaščitne opreme z 
raznimi simulatorji, testiramo in ocenimo 
delovanje zaščitne opreme pod simuliranimi 
pogoji v laboratoriju tudi s preiskovanci. Tako v 
okviru testiranja obutve izvajamo meritve 
karakteristik s pomočjo prostovoljcev. Na 
primer, na sliki 10 je prikazano testiranje 

toplotne izolativnosti pohodniških čevljev  v 
vodni kopeli. Preiskovanca in čevelj smo 
opremili z ustreznimi senzorji za merjenje 
temperature. Nato je imel preiskovanec obute 
noge dalj časa v vodni kopeli. Merili smo 
temperaturne spremembe v čevlju, preiskovanec 
pa je ocenil svoje počutje. S statistično obdelavo 
rezultatov lahko določimo povezave med 
objektivnimi parametri (npr. temperatura noge) 
in subjektivnimi faktorji (počutje).  

 

 

Slika 10: Testiranje toplotne izolativnosti 
pohodniških čevljev v vodni kopeli 

 


