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MOVE INTO NEW DIMENSIONS
ROZWIĄZANIA OPARTE NA CZUJNIKACH DO
WSZYSTKICH WARIANTÓW ROBOTÓW MOBILNYCH

Odwiedź nas:
www.sick.com/mobile-robots

MOVE INTO NEW DIMENSIONS –
W PRODUKCJI, W LOGISTYCE I W USŁUGACH
Robotyka staje się mobilna – czy to w produkcji, w logistyce czy też w ramach serwisu. Coraz
większy jest przy tym udział w ruchu robotów mobilnych. Aby je bezpiecznie przemieszczać,
niezbędne są inteligentne rozwiązania czujnikowe. Ich warianty sięgają od pojazdów
transportowych bez kierowcy, poprzez roboty współpracujące, aż po przemieszczające
się w sposób autonomiczny roboty mobilne. Krótko mówiąc – przyszłość należy do
autonomicznych robotów mobilnych. Dzięki temu robotyka staje się całościowo bardziej
elastyczna i umożliwia całkowicie nowe obszary zastosowań oraz modele biznesowe.
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HANDEL DETALICZNY, HIGIENA LUB LOGISTYKA: METRALABS
I SICK WPRAWIAJĄ ROBOTYKĘ MOBILNĄ W RUCH

PŁYNNOŚĆ PRODUKCJI
Autonomicznie przemieszczające się roboty w coraz większym stopniu wpływają na nasze codzienne
życie. Koszą tereny zielone, odkurzają pomieszczenia mieszkalne i myją okna – na życzenie nawet
bez przerwy. Jednakże oferta MetraLabs wykracza daleko poza te popularne zastosowania:
specjaliści w dziedzinie mobilnej robotyki usługowej z wieloletnim doświadczeniem praktycznym
mają w swojej ofercie roboty mobilne przeznaczone do najróżniejszych obszarów i funkcji. Od robotów
do inwentaryzacji w handlu detalicznym aż po roboty do dezynfekcji i zautomatyzowane układarki
dla intralogistyki. Wspólną cechą wszystkich modeli jest to, że poruszają się bezpiecznie dzięki
laserowym skanerom bezpieczeństwa oraz czujnikom 2D LiDAR firmy SICK – co jest warunkiem
skutecznego wykonywania usług serwisowych i efektywnego przepływu materiałów.
Dwa i pół razy dookoła świata
Od roku 2007 firma MetraLabs z siedzibą w Ilmenau
wprowadziła na rynek ponad 300 robotów i wprawiła
je w ruch. Razem mają one obecnie przebieg ponad
100 000 km, czyli właściwie dwa i pół razy dookoła
świata. Według Sabriny Greul-Nothnagel, odpowiedzialnej za sektor przemysłu i opieki zdrowotnej, istnieje
dobry powód, dla którego pokładają zaufanie w firmie
SICK od samego początku: „Mamy z firmą SICK bardzo
dobre doświadczenia. Jakość i technologia są bardzo
przekonujące, a jeśli chodzi o bezpieczeństwo, po prostu nie ma na rynku nic porównywalnego”. To najlepsze
warunki do wspólnego pokonywania kolejnych
kilometrów.
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Różnorodność robotyki mobilnej –
więcej niż tylko moda
Przykład ze świata mody: jeżdżący autonomicznie robot
TORY samodzielnie odnajduje drogę między regałami
z ubraniami w sklepie odzieżowym. Po zainstalowaniu
po raz pierwszy i udostępnieniu odpowiedniego mapowania przeprowadza automatyczną inwentaryzację za
pomocą rozpoznawania RFID, a ponadto umożliwia połączenie z odpowiednim systemem zarządzania towarami, na przykład w celu automatycznej obsługi zamówień. Już samo to byłoby nadzwyczaj fascynujące, gdyby
jeszcze dodatkowo nie fakt, że TORY działa zarówno
w nocy, jak i w dzień. Ruch klientów, bawiące się dzieci
czy też przedmioty takie jak torby z zakupami lub pudełka nie stanowią dla niego przeszkody. Jest to moż-
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CARY to autonomiczna miniukładarka, która transportuje
załadowane platformy transportowe.

liwe dzięki laserowym skanerom bezpieczeństwa z serii
S300 i TiM7xx. Łączą one w jednym urządzeniu inteligentną analizę pola i przekazywanie danych pomiarowych. Dzięki temu mogą one nie tylko rejestrować dane
dotyczące obecności obiektu w zdefiniowanym obszarze, lecz także udostępniać dokładne dane pomiarowe
zeskanowanej powierzchni. Ważna okoliczność: w ten
sposób laserowe skanery bezpieczeństwa spełniają
jednocześnie dwa najważniejsze wymagania – zabezpieczenie przejazdu w celu ochrony osób oraz jednoczesne rejestrowanie otoczenia za pomocą niezabezpieczonych danych pomiarowych w celu lokalizacji pojazdu.
Ponadto kompaktowa konstrukcja czujnika TiM7xx
sprawia, że nadaje się on szczególnie do stosowania
w platformach mobilnych, pojazdach transportowych
bez kierowcy (AGV) i mobilnych robotach usługowych.
Moc sztucznego słońca –
dezynfekcja bez przerwy
Inne zastosowania również uwypuklają różnorodność
robotyki mobilnej. Niedawno zainteresowano się przy
tym robotami dezynfekującymi. Ale nawet pomijając
obecną pilną sytuację, będą one słusznie nadal
w centrum uwagi. Zagadnienie higieny i dezynfekcji
wykracza daleko poza sektor ochrony zdrowia.
Roboty mobilne, takie jak STERYBOT firmy MetraLabs,
wykorzystują przy tym zasadę działania promieni słonecznych. Krótkofalowe promieniowanie UV-C eliminuje
nawet 99,99% wszystkich wirusów i bakterii, a wrażliwe
powierzchnie i sprzęt medyczny pozostają przy tym nienaruszone. Robot dezynfekujący porusza się całkowicie
niezależnie w swym otoczeniu roboczym – i również
w tym przypadku działa wyłącznie z pomocą laserowych
skanerów bezpieczeństwa. Zintegrowane bezpieczeństwo funkcjonalne i oprogramowanie nawigacyjne,
zoptymalizowane na przestrzeni dziesiątków tysięcy kilometrów, zapewniają niezawodną orientację i omijanie
ludzi oraz przeszkód. W przeciwieństwie do robotów,
które poruszają się po z góry ustalonych trasach, to właśnie swobodna nawigacja umożliwia osiągnięcie wysokiego stopnia dezynfekcji, a tym samym skuteczności
całego systemu. Oprócz dezynfekcji powierzchni pomieszczeń w szpitalach i gabinetach lekarskich, dezynfekcja UV może być równie dobrze stosowana do eliminacji mikrobów w supermarketach, centrach
handlowych, hotelach, biurach, szkołach lub też w produkcji – oto prawdziwie słoneczne perspektywy.

Autonomicznie jeżdżący TORY samodzielnie odnajduje drogę
między regałami z ubraniami w sklepie odzieżowym.

Miniukładarka – maksymalne bezpieczeństwo
Przy okazji produkcji. Firma z Ilmenau oferuje również
CARY, kolejnego robota mobilnego z laserowymi skanerami bezpieczeństwa firmy SICK, przeznaczonego do
różnorodnych zastosowań w produkcji. Jako autonomiczna miniukładarka z powodzeniem wypełnia on
niszę, jeśli chodzi o transport załadowanych platform
transportowych – nawet, a nawet szczególnie wtedy,
gdy są one załadowane bardzo delikatnymi częściami.
Roboty z tej serii można łatwo zintegrować z posiadanymi systemami intralogistyki, zarówno pojedynczo, jak
też w grupach po kilka sztuk.

Mamy bardzo dobre doświadczenia
z firmą SICK. Jakość i technologia są
bardzo przekonujące, a jeśli chodzi
o bezpieczeństwo, po prostu nie ma
na rynku nic porównywalnego.
Sabrina Greul-Nothnagel, Sales & Global Partner
Management, MetraLabs GmbH

Mobilny duch badań
Przykład MetraLabs pokazuje wyraźnie jedną rzecz: tak
jak różnorodne stają się w międzyczasie obszary
zastosowań robotyki mobilnej, tak silne jest również
zainteresowanie bystrych umysłów tą dynamicznie
rozwijającą się branżą. „Od lat współpracujemy
z Uniwersytetem w Ilmenau, m.in. w zakresie projektów
badawczych – zainteresowanie studentów jest
ogromne” – mówi Sabrina Greul-Nothnagel. Jest to
współpraca, którą firma SICK również wspiera najlepiej
jak potrafi, aby utrzymać stałą ciekawość i ducha
badań w ruchu każdego dnia. (mw)
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JAK MAGAZINO DZIĘKI FIRMIE SICK WYPEŁNIA LUKĘ
W ZAUTOMATYZOWANYM UZUPEŁNIANIU ZAPASÓW

NOWY ROBOT MOBILNY DO
PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ
Rzadko zdarza się, by wypełnianie luk było tak innowacyjne: w postaci nowego SOTO
firma Magazino, specjalizująca się w robotyce, opracowała robota do łańcucha dostaw,
przeznaczonego do tych pośrednich obszarów produkcji, które do tej pory nie były
z automatyzowane. We współpracy z firmą SICK opracowano robota mobilnego do
zaopatrywania linii produkcyjnych. Ten mały, rewolucyjny robot ma znaleźć zastosowanie
w przemyśle motoryzacyjnym i wielu innych sektorach.
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Trzy umieszczone pod podłogą pojazdu laserowe
skanery bezpieczeństwa microScan3 służą do
lokalizacji i nawigacji.

„Magazino oraz SICK łączy długa historia
współpracy”, mówi Raphael Vering, Product Manager w Magazino. Najnowszy
rozdział tej historii tworzy robot mobilny
SOTO 2, który całkowicie autonomicznie
zaopatruje produkcję przemysłową przy
użyciu małych nośników ładunku.
Zautomatyzowane zaopatrzenie
materiałowe w produkcji przemysłowej
Podczas gdy procesy przed i za liniami
produkcyjnymi prawie zawsze wymagały
ręcznej obsługi, SOTO stanowi dzisiaj
punkt zwrotny: wjeżdża do magazynu, pobiera małe pojemniki, ładuje je niejako
„na barana”, a następnie dowozi skrzynki
na miejsce montażu, aby je tam znowu
pozostawić – wszystko to całkowicie
autonomicznie i w systemie just-in-time.
„Sięganie na różne wysokości i regały, jednoczesny transport nawet 24 pojemników oraz elastyczne dostawy do różnych
miejsc montażu:
SOTO jest obecnie prawdopodobnie
jedynym produktem, który łączy te trzy
etapy w jednym pojeździe”, mówi
Raphael Vering.
Wszechstronność dzięki rozwiązaniom
opartych na czujnikach firmy SICK
Wizja „Fabryki 4.0” jest więc nadal realizowana, a firma SICK była miała w tym
również swój udział, jako specjalista
w dziedzinie inteligentnych rozwiązań
opartych na czujnikach dla robotów mobilnych. „Dzięki współpracy z firmą SICK,
byliśmy w stanie zbudować robota, który
może niezawodnie postrzegać środowisko i dobrze pracować ramię w ramię
z człowiekiem”, dodaje Vering. Trzy
umieszczone pod podłogą pojazdu laserowe skanery bezpieczeństwa microScan3 służą do lokalizacji i nawigacji.
Ponadto optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa zapobiegają zakłócaniu pracy jadącego pojazdu przez osoby postronne. Firma SICK dostarczyła również
enkodery inkrementalne DFS60. I wreszcie, kamera Visionary-T Mini 3D kontroluje z góry drogę przejazdu, wspomagając
nawigację i wykrywając przeszkody, które

nie znajdują się na wysokości laserowych
skanerów bezpieczeństwa.
Visionary-T Mini jako Argus Eye
w czasie rzeczywistym
To przede wszystkim ten czujnik wizyjny
3D umożliwił firmie Magazino wprowadzenie SOTO 2 do produkcji seryjnej.
Dzięki procesowi rejestrowania zdjęć 3D
z prędkością do 30 obrazów na sekundę
możliwe jest wykrycie potencjalnych przeszkód na trasie przejazdu: tuż nad ziemią
należy wykryć np. zęby wózka widłowego
lub duże śruby czy nakrętki. Visionary-T
Mini identyfikuje również obiekty wystające ze ścian, takie jak gaśnice czy monitory. Podobnie jak przeszkody typu: wystające pręty, towary na paletach, opadające schody lub rampy.
Zaletą Visionary-T Mini była również jego
praktyczna przydatność w środowisku
przemysłowym: stabilne opcje montażu,
dobre połączenie Ethernet, wysoka rozdzielczość i płynne przetwarzanie danych

oraz duży zasięg. Do tego doszła owocna
współpraca pomiędzy odpowiednimi ekspertami: firma Magazino otrzymała prototyp kamery wizyjnej 3D na wczesnym etapie, aby na przykład skomplikowane
etapy projektowania mogły zostać rozwiązane w ścisłej koordynacji z ekspertami
firmy SICK.
Wyznacza trendy optymalnej logistyki
produkcji
W ten sposób SOTO 2 tworzy brakujący
element układanki w inteligentnej logistyce produkcji. Ponadto automatyzuje
produkcję, odciąża pracowników i pomaga zwiększyć wydajność procesów. Robot
mobilny ma być wykorzystywany przez
producentów pojazdów i poddostawców,
a w dalszej kolejności także w produkcji
sprzętu gospodarstwa domowego i elektronicznego. „Będziemy nadal polegać na
firmie SICK i jej rozwiązaniach opartych
na czujnikach dla robotyki mobilnej” –
zapewnia Vering. Wspólna historia sukcesu rozwija się nadal. (gm)

Czujnik wizyjny 3D Visionary-T Mini kontroluje z góry drogę przejazdu, wspomagając
nawigację i wykrywając przeszkody, które nie znajdują się na wysokości laserowych
skanerów bezpieczeństwa.
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INTELIGENTNY TRANSPORTER DO ŁADUNKÓW SUITEE
COBOTICS REWOLUCJONIZUJE PRACĘ W SUPERMARKETACH

ON TO POTRAFI

W 2015 roku, zgodnie z tradycją ugruntowaną
przez Google, Pierre Legendre i Benjamin Loize
podążali za duchem społeczności start-upów
i całkowicie skupili się na tylko innowacjach:
obaj pracowali jako inżynierowie w firmie
U GIE-IRIS we Francji nad rozwiązaniem
ułatwiającym pracę ręczną w supermarketach
drive in sieci Système U. Ten nowy sposób
robienia zakupów nabiera coraz większego
znaczenia. Oczywiście wzrasta przy tym również
ryzyko urazu personelu, np. ze względu na urazy
kręgosłupa lub też zmęczenie, spowodowane
dużym obciążeniem podczas kompletowania
zakupów. Jednocześnie ważną rolę odgrywa
efektywność ekonomiczna. Organizacja
i wydajność to duże wyzwania. Na przykład
produkty są umieszczane przez pracowników
na półkach, z których są następnie zabierane
przez innych pracowników do odbioru
samochodowego.
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Narodziny SUitee Cobotics
Pierre Legendre i Benjamin Loize pracowali przez dwa lata nad
projektem mającym na celu zmniejszenie obciążenia pracą
i zwiększenie rentowności oferty drive in. Zaproponowali
kierownictwu firmy, aby wyposażyć pracowników marketów
w naturalnej wielkości robota do szczególnie uciążliwych
czynności, który będzie ich wspomagać np. podczas transportu
ciężkich produktów na regały czy też przy częstym przestawianiu
towarów między magazynem a obszarem sprzedaży. Firma
Système U dała im wolną rękę we wdrożeniu tego
autonomicznego robota pomocniczego. Dlatego we współpracy
z innymi partnerami przemysłowymi opracowali mobilnego
robota, który został przetestowany na różnych rynkach.
Dwaj inżynierowie zaprezentowali swój projekt udziałowcom
i właścicielom Système U. Ich pomysły spotkały się
z zainteresowaniem, ale ponieważ produkcja robotów mobilnych
nie stanowi podstawowej działalności U GIE-IRIS, program
innowacji został przerwany. Powstało więc pytanie dla nich obu:
powrócić do poprzednich projektów – czy też opuścić firmę, aby
samodzielnie wdrożyć roboty mobilne?

Robot mobilny pomaga pracownikom
w układaniu na regałach.
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Nowa przygoda z firmą SICK
Dlatego też w marcu 2018 roku zdecydowali się na założenie
własnego start-upu. Sześć miesięcy później powstaje SUitee
Cobotics. Uzgodniono z firmą Système U, że Legendre i Loize
mogą wykorzystać wszystkie wyniki swojego poprzedniego
projektu i bezproblemowo kontynuować od tego miejsca,
w którym przerwali. Jednak szybko zdali sobie sprawę, że nie
wszystko jest tak dojrzałe, jak myśleli – i zaczęli wszystko od
początku.
Przez dwa lata weryfikowali całą koncepcję: kształt, design
i technologię. Robot mobilny musi mieć możliwość pracy
w dwóch trybach: z jednej strony musi poruszać się w sposób
autonomiczny (niezależne przemieszczanie się między
magazynem a pomieszczeniem sprzedażowym), z drugiej zaś
musi wspierać personel w uzupełnianiu towaru (ruch z daną
osobą). Ponieważ robot często przemieszcza się w wąskich
obszarach, gdzie może napotkać wielu klientów, należy
zapewnić bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa, aby uniknąć
kolizji i wypadków.
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SICK jest jednym z nielicznych
producentów na świecie, który
wytwarza produkty o tak samo
wysokich standardach
bezpieczeństwa, do jakich dążymy
w przypadku naszych robotów.
Pierre Legendre, SUitee Cobotics

Robot mobilny powinien być w równym stopniu zdolny
samodzielnie osiągnąć precyzyjnie określony cel, jak
też bezpiecznie podążać za człowiekiem.

Z pytaniem, w jaki sposób można spełnić optymalnie
wymagania bezpieczeństwa, założyciele firmy SUitee zwrócili się
do oddziału SICK we Francji. „SICK jest jednym z nielicznych
producentów na świecie, który wytwarza produkty o tak samo
wysokich standardach bezpieczeństwa, do jakich dążymy
w przypadku naszych robotów” – mówi Pierre Legendre.
„Producentów czujników LiDAR jest wielu, ale jeśli chodzi
o zgodność z określonymi normami bezpieczeństwa, ich liczba
szybko topnieje” – dodaje Benjamin Loize.
Poszukując odpowiednich czujników LiDAR do planowanego
prototypu, firma SUitee Cobotics skontaktowała się z inżynierem
sprzedaży firmy SICK, Yannickiem Planchenault. Na miejscu,
razem z ekspertem ds. aplikacji mobilnych, Jeffreyem Yannou,
zostało wybrane odpowiednie rozwiązanie czujnikowe.
Natomiast niezbędne szkolenie produktowe zostało
przeprowadzone w przedstawicielstwie firmy SICK w Nantes.
Wyposażenie najwyższej klasy – w trosce o bezpieczeństwo
nas wszystkich
Wprowadzenie robota mobilnego musiało nastąpić w marketach
bez żadnych ingerencji budowlanych. W związku z tym nie było
mowy o wyznaczaniu linii na ziemi i antenach GPS czy też
masztach nadajnikowych. Zamiast tego robot musiał być
wyposażony w niezwykle precyzyjne czujniki. Powinien przecież
umieć samodzielnie osiągnąć precyzyjnie określony cel, jak
również bezpiecznie podążać za człowiekiem.
Mobilny robot pomocniczy SUitee jest wyposażony w różne
czujniki 2D LiDAR i laserowe skanery bezpieczeństwa. Trzy

spośród nich obsługują obszar bezpieczeństwa (laserowy
skaner bezpieczeństwa S300 i TiM-S), kamera termowizyjna 3D,
pokładowa sztuczna inteligencja, sterownik bezpieczeństwa
(Flexi Soft), a także enkodery przyrostowe z funkcjami
bezpieczeństwa (DFS60S Pro) i sterownik opracowany przez
SUitee Cobotics.
Czujniki LiDAR firmy SICK służą do punktowego mapowania
wnętrza budynków. Surowe dane są następnie wczytywane,
a inżynierowie wykorzystują je do generowania mapy
supermarketu, która jest przechowywana w systemie. Czujnik
2D LiDAR TiM510 oraz laserowy skaner bezpieczeństwa TiM-S
– oba opracowane specjalnie do zastosowań mobilnych –
charakteryzują się przy tym wysokim poziomem niezawodności
podczas wykrywania przeszkód lub pomiaru otoczenia. Dzięki
różnym czujnikom robot mobilny może poruszać się
autonomicznie z punktu A do punktu B. Potrafi sam wyznaczyć
swoją trasę, manewrować między nieruchomymi przeszkodami
(wózki podnośne, kartony), zwolnić lub też zatrzymać się, gdy
napotka ludzi, a nawet obliczyć nową trasę, jeśli dana droga jest
nieprzejezdna. Potrafi również w odpowiednim trybie podążać
za daną osobą i towarzyszyć jej.
Pomimo opóźnień spowodowanych ograniczeniami
w poruszaniu się, założyciele firmy SUitee Cobotics byli w stanie
ukończyć testy przed upływem lata dzięki szerokiej dostępności
zespołów SICK. Przyniosły one pożądany wynik, dlatego też
pierwsze autonomiczne roboty pomocnicze zostały już
dostarczone. (aa)
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TRAYSHUTTLE FIRMY BRAUN SONDERMASCHINEN
OPTYMALIZUJE ŁAŃCUCH TECHNOLOGICZNY

MOBILNY DYSTRYBUTOR
Systemy transportu samojezdnego mają wiele możliwych zastosowań. Są one
idealne dla sektora logistycznego i transportowego, ponieważ tutaj ładuje się wiele
produktów i przygotowuje dostawy do wysyłki. Załadunek i rozładunek to podstawowa
funkcja tych robotów mobilnych. Firma Braun Sondermaschinen GmbH opracowała
w postaci BS Trayshuttle system transportu samojezdnego, który może autono
micznie odbierać małe nośniki ładunku lub stos tacek z jednego paletyzatora
i umieszczać je w innym paletyzatorze. Zadaniem systemu BS Trayshuttle jest
zapewnienie bezpiecznego wykrywania pozycji, pomiaru odległości i nawigacji.
Kompleksowe rozwiązania oparte na czujnikach firmy SICK są używane, aby sprostać
tym różnorodnym wyzwaniom.

BS Trayshuttles firmy Braun Sondermaschinen umożliwiają firmom bezobsługowy transport ładunków z jednego miejsca
do drugiego na linii produkcyjnej. Ładunki mogą być przy tym pobierane przez
robota mobilnego całkowicie samodzielnie z jednego paletyzatora i umieszczane
w innym. Roboty zabezpieczają i zwiększają wydajność produkcji oraz efektywność całej linii produkcyjnej poprzez zapewnienie maksymalnej efektywności
logistyki transportu wewnętrznego. Jest
to nieoceniona zaleta w przypadku firm

Wszystkie czujniki systemu transportu
samojezdnego pochodzą z firmy SICK.
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korzystających z systemów transportu
samojezdnego. W kwestii wyboru technologii czujników firma Braun Sondermaschinen zwróciła się do firmy SICK. Specjaliści z firmy SICK zapoznali się z celami oraz wyzwaniami, a następnie
zaimplementowali je w sposób dostosowany do potrzeb wieloletniego klienta. W
rezultacie powstał robot mobilny, którego
oprogramowanie można zaprogramować
tak, aby dokładnie odpowiadało procesom zachodzącym na miejscu eksploatacji.

Elementy: kompletne rozwiązanie firmy
SICK
Do realizacji systemu BS Trayshuttle
wykorzystano autonomicznego robota
mobilnego (AMR) firmy MiR. Urządzenia
AMR sprawdziły się już w innych zastosowaniach. Konstrukcja techniczna systemu BS Trayshuttle jest zamontowana
na pojeździe MiR250. AMR jest standardowo wyposażony w sterownik bezpieczeństwa FlexiSoft oraz laserowy skaner
bezpieczeństwa nanoScan3. Dzięki małej
i zwartej konstrukcji skanera nanoScan3
można było w modelu MiR250 uzyskać
oszczędność miejsca. Dwa skanery
nanoScan3 zabezpieczają pojazd dookoła. Standardowo zainstalowany system
FlexiSoft umożliwia bezpieczną pracę nawet wtedy, gdy jedno z maksymalnie
128 dowolnie konfigurowalnych pól
ochronnych skanera laserowego zostanie
naruszone, na przykład przez pracownika. Oprócz bezpiecznej pracy, kombinacja ta zapewnia również maksymalną
elastyczność podczas dostosowywania
prędkości pojazdu i kierunku jazdy.
Wszystkie czujniki systemu transportu
samojezdnego pochodzą od firmy SICK.
Do wykrywania położenia tacek jest używany fotoprzekaźnik MultiTask PowerProx WTT12L. Ponadto do wykrywania
położenia krańcowego jest stosowany
fotoprzekaźnik Mini W4-3, a w samym
pojeździe położenie jest wykrywane za
pomocą indukcyjnego czujnika zbliżeniowego IME2S.
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już potrzebny, wraca do stacji ładowania,
gdzie czeka na kolejne zadanie.

BS Trayshuttle autonomicznie pobiera małe nośniki ładunku (KLT) lub stosy tacek
z jednego paletyzatora i umieszcza je ponownie w innym paletyzatorze.

Inne wyzwania związane z BS Trayshuttle
również zostały rozwiązane dzięki zastosowaniu czujników firmy SICK: na przykład, WTT12L mierzy odległość w pojeździe, aby prawidłowo wprowadzić i wysunąć tackę. Cały pojazd przemieszcza się
teraz na właściwe miejsce. Następnie
czujniki indukcyjne sprawdzają, czy osiągnięto właściwą lokalizację.
BS Trayshuttle w użyciu
BS Trayshuttle jest precyzyjnie zaprogramowany do pracy na miejscu i zna drogę,
którą ma podążać. Aby wprawić go
w ruch, wystarczy nacisnąć zielony przycisk Start, a pojazd zacznie poruszać się
automatycznie. Opuszcza wtedy swoją
stację i jedzie do określonego miejsca
przeznaczenia, aby tam załadować lub
rozładować towary. W tym celu system
transportowy ustawia się na dokładnie
zdefiniowanej powierzchni przed regałem. Czujniki pomagają przy tym w prawi-

dłowym określeniu lokalizacji. Po dotarciu na miejsce BS Trayshuttle wysuwa
swoją tackę. Jest to powierzchnia zamontowana w pojeździe, na której można
umieszczać towary. Czujniki kontrolują
również, jak daleko należy wysunąć tackę, aby zoptymalizować przenoszenie towarów. Wysokość samego urządzenia
można regulować, aby umożliwić przekazywanie w różnych punktach. Po zakończeniu wymiany tacka jest ponownie
wsuwana. W celu zapewnienia jaszcze
większej wydajności działania można
oczywiście obsługiwać kolejno kilka
półek regału, tzn. BS Trayshuttle najpierw
przekazuje produkt na półkę, następnie
przemieszcza się do następnej półki, aby
pobrać tam nowy produkt, a potem transportuje go do kolejnej lokalizacji. Jest to
możliwe bez problemu dzięki zmiennej
wysokości przejmowania tacek w zakresie od 200 mm do 1200 mm. Gdy system transportu samojezdnego nie jest

Uważnie wysłuchać i dokładnie zaprogramować
Aby system transportu samojezdnego
mógł z prędkością do 7 km/h przemieszczać się po hali z pozoru tak łatwo, jakby
to było dziecinnie proste, potrzebna jest
dokładna znajomość wymagań: szczególną uwagę zwrócono na obszar techniki
bezpieczeństwa. W jaki sposób pojazd
musi reagować w określonych sytuacjach
i jakie rozwiązania są niezbędne do
sprawnego działania?
Firmy Braun Sondermaschinen i SICK intensywnie współpracowały, aby się tego
dowiedzieć. Przez cały czas trwania projektu zespół Braun Sondermaschinenbau mógł polegać na tych samych ekspertach z firmy SICK. Umożliwiło to znalezienie rozwiązań dla wielu różnych
wyzwań na miejscu. W efekcie końcowym
powstał nie tylko robot mobilny dostosowany do potrzeb klientów firmy Braun
Sondermaschinen. Również dotychczasowa współpraca pomiędzy firmami
Braun Sondermaschinen i SICK została
dzięki temu projektowi jeszcze zintensyfikowana. (Lein)
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DEZYNFEKCJA ZA POMOCĄ ŚWIATŁA UV I SKANERA NANOSCAN3

ŚWIATŁO NA HORYZONCIE
W lecie chronią nas przed nim okulary przeciwsłoneczne i kremy do
opalania. Dla wirusów nie ma jednakże ucieczki. Mówimy tu
o promieniowaniu UV. Chociaż może być szkodliwe dla skóry i oczu,
jego niszczycielskie działanie na wirusy jest bardzo pomocne. Dlatego
też światło UV jest obecnie regularnie i z powodzeniem stosowane,
zwłaszcza do dezynfekcji pomieszczeń. Aby chronić ludzi również
w przypadku tych zastosowań, pomysłowe umysły opracowały w tym
celu roboty. Chiński start-up Youibot używa skanera nanoScan3 firmy
SICK jako sprawdzonego rozwiązania do kontroli platform mobilnych.
16
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Wyposażenie w nanoScan3 oznacza swobodę
ARIS-K2 porusza się w przestrzeni bezpiecznie
jak platforma mobilna.

Podczas gdy na całym świecie poszumożliwości integracji były kolejnym
kuje się rozwiązań mających na celu
argumentem przemawiającym na
powstrzymanie pandemii, promieniokorzyść chińskich projektantów robotów.
Główne obszary zastosowań to
wanie UV jest coraz częściej stosowane
Zapewniają one dużą elastyczność
na przykład centra handlowe,
do dezynfekcji powierzchni i pomieszi oszczędność czasu, także podczas
zakłady produkcyjne oraz
czeń. Firmy na całym świecie pracują
wdrażania systemu dezynfekcji.
wszystkie miejsca, gdzie spotyka
nad mobilnymi rozwiązaniami do
„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że
się wiele osób.
dezynfekcji powierzchni za pomocą
mogliśmy wesprzeć firmę Youibot
światła UV. Tak jest również w przyw stworzeniu tego robota w tak krótkim
Benny Liu, Menedżer Produktu SICK Chiny
padku chińskiego start-upu Youibot,
czasie. Z naszym skanerem nanoScan3
który opracował robota dezynfekująbędzie on bezpiecznie poruszać się po
cego. Nazwa „ARIS-K2 Virus Killing Robot”, mająca
swoich dezynfekcyjnych trasach”, podsumowuje Benny
nieco militarny charakter, jednoznacznie wskazuje przy
Liu, odpowiedzialny menedżer produktu w firmie SICK.
tym jednak na najważniejszą funkcję tego nowego urządzenia. Jednakże działa to przede wszystkim dzięki jego
Dezynfekcja na całym obszarze
„wewnętrznym wartościom”, które firma SICK wnosi
Poza lampami UV robot mobilny jest wyposażony
jako partner w postaci skanera nanoScan3. Między
w kamerę termowizyjną. Dzięki temu może on pełnić
innymi dzięki temu robot może rzeczywiście wykonywać
podwójną funkcję: w ciągu dnia robot sprawdza
swoją pracę, nie stwarzając żadnego zagrożenia dla
temperaturę ciała przechodniów, a w nocy dezynfekuje
ludzi.
na przykład puste hale produkcyjne za pomocą
zamontowanych pionowo lamp świetlnych.
Wiele funkcji, platforma mobilna
„Główne obszary zastosowań to na przykład centra
Wyposażony w skaner nanoScan3, robot ARIS-K2
handlowe, zakłady produkcyjne oraz wszystkie miejsca,
porusza się bezpiecznie w przestrzeni jak platforma
gdzie spotyka się wiele osób” – wyjaśnia Benny Liu.
mobilna. Laserowy skaner bezpieczeństwa doskonale
Ujmując konkretniej, ten fascynujący robot już teraz
nadaje się do zabezpieczania i lokalizacji platform
wyróżnia się w fabrykach, na lotnisku i w szpitalu – to
mobilnych. Łatwa obsługa oprogramowania
prawdziwe cacko na horyzoncie. A dzięki nanoScan3
konfiguracyjnego Safety Designer i inteligentne
można być zawsze po bezpiecznej stronie. (mw)
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FIRMY FABMATICS ORAZ SICK SPRAWIAJĄ,
ŻE ROBOTY MOBILNE SĄ BEZPIECZNE

ŻADNYCH PÓŁŚRODKÓW
Czyste pomieszczenia do produkcji półprzewodników, to z pewnością ich
terytorium: roboty, w każdej postaci, są tu na porządku dziennym. Prowadzone
po torze, stacjonarne lub mobilne – pełnią swe zadania podczas produkcji,
załadunku i rozładunku. Roboty mobilne zyskują przy tym coraz większe
znaczenie. W przeciwieństwie do systemów prowadzonych po torze, są one
bardziej elastyczne i mogą swobodnie poruszać się w przestrzeni. W przypadku
transportu wafli – płytek krzemowych, na których powstają mikroprocesory –
stanowią one już teraz dla specjalistów z firmy Fabmatics integralny element
rozwoju inteligentnych rozwiązań w zakresie robotyki. Szczególnie w przypadku
przemieszczających się swobodnie robotów HERO®FAB w odniesieniu do obszarów
takich jak Safety oraz pozycjonowanie ramienia chwytaka, decydującą rolę
odgrywają laserowe skanery bezpieczeństwa oraz fotoprzekaźniki firmy SICK.
Nie zawsze są rozpoznawalne na pierwszy rzut oka, ale są ukrytymi
„bohaterami bezpieczeństwa” w HERO®FAB.
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Specjaliści w dziedzinie produkcji półprzewodników
Firma Fabmatics GmbH z Drezna opracowuje inteligentne rozwiązania w dziedzinie automatyki i robotyki dla klientów z przemysłu półprzewodnikowego. W tym obszarze firma posiada unikalne kompetencje, umożliwiające jej oferowanie kompleksowych
systemów automatyzacji, robotyki i manewrowania do zastosowań w warunkach pomieszczeń czystych. To odpowiedzialne
zadanie: „W końcu, w ramach produkcji półprzewodników, transportujemy za pomocą naszych robotów bardzo wartościowe
towary. Często zdarza się, że jeden z naszych robotów dźwiga na
swoich barkach wartość jednorodzinnego domu” – mówi Martin
Däumler, Group Manager Product Development System Integration w firmie Fabmatics. Dlatego też tym ważniejsze jest znalezienie niezawodnych rozwiązań. Między innymi z pomocą partnerów takich jak SICK powstają warunki wstępne dla bezpiecznej
mobilności. Zarówno sprzęt, jak też oprogramowanie, począwszy
od planowania i rozwoju, poprzez produkcję i instalację, aż po
serwis posprzedażowy, są oferowane przez jednego partnera.
Laserowe skanery bezpieczeństwa S300 Expert, a w przyszłości
także microScan3, przejmą tutaj zadania związane z poziomym
i pionowym zabezpieczeniem pomieszczenia. Natomiast
fotoprzekaźniki Mini z rodziny W2S-2 tworzą inteligentne rozwiązanie czujnikowe podczas załadunku i rozładunku przy użyciu
ramienia chwytaka – małe, inteligentne i lekkie.

W końcu, w ramach produkcji
półprzewodników, transportujemy
za pomocą naszych robotów bardzo
wartościowe towary. Często zdarza
się, że jeden z naszych robotów
dźwiga na swoich barkach wartość
jednorodzinnego domu.
Martin Däumler, Group Manager Product Development &
System Integration w firmie Fabmatics

Mobilność w pomieszczeniach czystych
HERO®FAB zapewnia mobilność w pomieszczeniach czystych.
Łączy on sprawdzony, czysty i bezpieczny system robotów z innowacyjną platformą transportu samojezdnego. Rozwiązanie to
zostało opracowane w celu zapewnienia całkowicie automatycznego załadunku i rozładunku urządzeń produkcyjnych oraz
umożliwienia szybkiego transportu pomiędzy poszczególnymi
etapami procesu, a także magazynowania pośredniego
w pomieszczeniach czystych. Konkretnie zaś robot może przemieszczać do czterech pojemników – w pomieszczeniu czystym
są to najczęściej pojemniki do transportu 25 sztuk płytek
200 mm lub 300 mm każdy. Ale stosowane są również wersje
specjalne HERO®FAB z pojemnikami o pojemności 60 l. Na bazie
sprawdzonego już wcześniej rozwiązania szynowego HERO®Rail,
kolejne rozwinięcie HERO®FAB oferuje możliwość swobodnego
poruszania się w pomieszczeniu czystym bez połączenia szynowego lub kablowego. Dzięki laserowym skanerom bezpieczeństwa firmy SICK robot mobilny spełnia, oprócz zapewnienia bezpieczeństwa obiektów, najbardziej wymagające wyzwania
w zakresie bezpieczeństwa, związane z interakcją między człowiekiem i maszyną w tym samym pomieszczeniu roboczym. W
zależności od stopnia interakcji i obowiązujących lokalnie wymagań bezpieczeństwo personelu jest zapewniane na różnych
poziomach.
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Szczególnie w przypadku przemieszczających się swobodnie robotów HERO®FAB
w odniesieniu do obszarów takich jak Safety oraz pozycjonowanie ramienia chwytaka,
decydującą rolę odgrywają laserowe skanery bezpieczeństwa oraz fotoprzekaźniki
firmy SICK.

Idealne rozwiązanie w przypadku małych przestrzeni
montażowych
Fotoprzekaźniki Mini z rodziny W2S-2 prowadzą ramię robota
w sposób bezpieczny i niezawodny podczas chwytania cennych
towarów. Cechą szczególną jest przy tym również ich wielkość.
Przestrzeń montażowa jest zwłaszcza w przypadku robotyki mobilnej bardzo ograniczona. Sam układ sterowania w robocie zajmuje
około 80% dostępnej przestrzeni. Dlatego właśnie wybór padł
w tym przypadku na W2S-2. Ultrapłaskie czujniki G2 mogą być
integrowane w miniaturowych systemach i bardzo ciasnych przestrzeniach montażowych. Ponadto imponują one doskonałym
poziomem detekcji, dzięki wydajnemu tłumieniu tła. Nawet bardzo
małe obiekty są wykrywane z odległości 8 mm bez problemu,
podobnie jak niezawodnie wykrywane są również obiekty głęboko
czarne, odbijające światło, przezroczyste lub błyszczące.
Sprawdzone interfejsy na przyszłość
Łatwa instalacja to kolejna zaleta oraz możliwość zintegrowania
sterownika bezpieczeństwa z robotem mobilnym. Safe EFI-pro
System stanowi konsekwentne rozwinięcie udanego interfejsu
EFI i umożliwia inteligentne zabezpieczenie robota mobilnego.
Bazująca na przemysłowym standardzie Ethernet technologia
sieci EFI-pro wymienia i przesyła w bezpieczny sposób dane
związane i niezwiązane z bezpieczeństwem na wszystkich poziomach komunikacji. Centralnym elementem jest brama EFI-pro.
Zapewnia ona szybkie i bezpieczne połączenie w sieć, jak również bezpośrednią integrację sterowników robotów za pośrednictwem sieci EtherNet/IPTM CIP SafetyTM ze sterownikiem bezpieczeństwa Flexi Soft. Safe EFI-pro System stanowi zatem
decydujący krok w kierunku transformacji cyfrowej.
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Razem z naszymi klientami
rozwijamy się, rozwiązując
kolejne zadania – to właśnie
napędza nas każdego dnia!
Meik Kettinger, Key Account Manager Electronics & Solar,
SICK Vertriebs-GmbH

Razem ku przyszłości
Dla Martina Däumlera i Meika Kettingera, Key Account
Managera w dziale Electronic Solar w firmie SICK, dojrzałość
techniczna rozwiązań stosowanych przez firmę SICK jest
dobrym argumentem na rzecz przyszłej współpracy: „Nasz
rozwój jest to proces dynamiczny. SICK jest idealnym partnerem,
zwłaszcza jeśli chodzi o wymagania techniczne, tworzenie
specyfikacji oraz szybki czas reakcji na zapytania
i konsultowanie pomysłów”, opisuje Däumler, a Kettinger
dodaje: „Razem z naszymi klientami rozwijamy się, rozwiązując
kolejne zadania – to właśnie napędza nas każdego dnia!”
Podstawą udanej współpracy jest głęboka wiedza oraz wysoki
poziom techniczny, a także po prostu praktyczna mobilność.
Dzięki temu partnerzy mogą wspólnie podążać drogą do
sukcesu w przyszłości. Ciągły rozwój robotyki mobilnej nie
ogranicza się do przemysłu półprzewodnikowego i nie
zatrzymuje się również na innych sektorach. Dlatego też obie
firmy przyglądają się chętnie wspólnym zadaniom, które pojawią
się przed nimi jutro i są gotowe zastosować swoje wspólne
know-how w przemyśle farmaceutycznym lub technice
medycznej. (mw)

HERO®FAB łączy w sobie sprawdzony, czysty i bezpieczny
system robotyczny z innowacyjną platformą transportu
samojezdnego.

Fabmatics i SICK chcą również w przyszłości podążać
wspólną drogą do sukcesu.
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CZUJNIKI KONTROLUJĄ PRZYSZŁOŚĆ ROBOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH

NOWA MOBILNOŚĆ
Rozwój małych, wydajnych i umożliwiających elastyczne zastosowania robotów,
które współpracują z człowiekiem, postępuje wielkimi krokami. Ważnym składnikiem
tego procesu są również czujniki firmy SICK. Inteligencja czujników odgrywa ważną
rolę zarówno w przypadku ustawiania i pozycjonowania mobilnych robotów
współpracujących, jak również podczas niezawodnego monitorowania ich otoczenia.
Najnowszy trend stanowią roboty współpracujące o niewielkiej masie, które
poruszają się na pojazdach transportowych bez kierowcy na swą pozycję roboczą
i samoczynnie się pozycjonują. Tym samym elastyczna praca bez ograniczeń
w postaci ogrodzeń staje się coraz częściej standardem w robotyce i tworzy nową
podstawę dla postępującej automatyzacji.
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Skończyły się czasy, gdy roboty współpracujące, wyposażone wyłącznie w osłony stałe, stanowiły większość zastosowań robotów przemysłowych. Mniejsze i bardziej elastyczne systemy poszerzają zakres zastosowań
o różnorodne aplikacje. W centrum uwagi znajdują się
przede wszystkim mobilne roboty współpracujące, montowane na systemach transportu samojezdnego i o masie
do ok. 15 kilogramów. Wykorzystywane jest przy tym całe
spektrum rozwiązań firmy SICK opartych na czujnikach
przeznaczonych dla robotyki i platform mobilnych: systemy wizyjne wykorzystujące roboty, Safe Robotics, oprzyrządowanie ramienia robota, pozycjonowanie, rejestrowanie otoczenia i bezpieczeństwo.
Robot współpracujący i platforma mobilna stają się
jednym
Korzyści z zastosowania robotów współpracujących są
oczywiste. Nadają się one szczególnie do elastycznych
zastosowań, które mogą być także tymczasowo
wykorzystywane na liniach produkcyjnych. Roboty
współpracujące są albo na stałe zintegrowane z liniami
produkcyjnymi, albo też – od niedawna – instalowane na
platformach mobilnych. Dzięki temu jeszcze bardziej
zwiększa się ich wydajność, ponieważ czas potrzebny na
instalację robotów współpracujących na stanowisku pracy
ulega drastycznemu skróceniu. Najistotniejsze jest przy
tym, że czujniki firmy SICK są już używane podczas
dojazdu robota współpracującego na stanowisko pracy
i podczas bezpiecznego pozycjonowania. W połączeniu
z systemami transportu samojezdnego powstają w ten
sposób jednostki mobilne, które autonomicznie odnajdują
swoją bezpieczną pozycję i samodzielnie dokonują korekt
pozycjonowania za pomocą zrobotyzowanych systemów
pozycjonowania robota. Systemy pozycjonowania robota,
takie jak PLR, ale także wszystkie inne systemy wizyjne
firmy SICK, sprawdzają się w tym przypadku szczególnie
dobrze.
W drodze na swoje stanowiska platformy mobilne wraz
z robotami współpracującymi muszą przejeżdżać przez
niekiedy wąskie korytarze produkcyjne, nie stwarzając
przy tym zagrożenia dla ludzi i maszyn. Odpowiednie
czujniki i rozwiązania systemowe firmy SICK umożliwiają
niezawodną ochronę ludzi i materiałów przed kolizjami,
a jednocześnie gromadzą wszystkie dane, jakie są
niezbędne do niezawodnej i elastycznej nawigacji
pojazdów transpor towych bez kierowcy. Dzięki
przełączaniu pól ochronnych pojazdy te mogą również
poruszać się z dużą prędkością nawet na zakrętach.
Współpraca zaczyna się od społeczności
Do efektywnego wdrożenia rozwiązania w postaci robotów
współpracujących można również wykorzystać tzw. system
operacyjny robotów (ROS – Robot Operating System). ROS
jest to oprogramowanie typu open source, opracowane
w środowisku uniwersyteckim. Dzięki tej bardzo aktywnej
społeczności w ostatnich latach znalazło ono zastosowanie w przemyśle na całym świecie. Również w tym przypadku firma SICK pracuje na najwyższym poziomie i na
równi ze swoimi partnerami, którzy wprowadzają roboty
współpracujące w życie z zastosowaniem ROS. Jest to
istotna zaleta, zwłaszcza w przypadku małych i średnich
przedsiębiorstw, ponieważ mogą one zaoszczędzić na
kosztach i zasobach związanych z rozwojem.

W przyszłości ludzie i roboty będą ze sobą współpracować w jeszcze większym stopniu.

Roboty bez płotów, czujniki bez granic
Roboty współpracujące zazwyczaj charakteryzują się
dużą elastycznością ruchu dzięki posiadanym stopniom
swobody. Podczas ich działania do zabezpieczenia całej
przestrzeni roboczej potrzebna jest cała gama rozwiązań
z zakresu rozwiązań opartych na czujnikach. Firma SICK
oferuje rozwiązania w każdym z tych obszarów dzięki
swojemu szerokiemu portfolio: skanery laserowe
zapewniają zarówno bezpieczne pozycjonowanie robota
współpracującego w pomieszczeniu, jak również
bezpieczeństwo pracowników znajdujących się w pobliżu.
Obejmuje to monitorowanie otoczenia za pomocą
laserowych skanerów bezpieczeństwa. Powodują one
zredukowanie prędkości w momencie zbliżania się
człowieka. Częścią rozwiązania jest również automatyczne
ponowne uruchomienie po całkowitym zatrzymaniu, bez
konieczności ręcznej interwencji pracownika.
Ponadto wbudowane w robota współpracującego
systemy sprzężenia zwrotnego niezawodnie i bezpiecznie
przekazują do sterownika informacje o położeniu ramion
robota. Na podstawie tych danych jest bezpiecznie
monitorowany cały kartezjański obszar roboczy aż do
oprzyrządowania na końcu ramienia.
Ostatnia mila w zasięgu wzroku
Podobnie jak w branży logistycznej, pojęcie „ostatniej
mili” jest stosowane także w robotyce. Logistycy mają w
tym przypadku na myśli końcowe etapy dostarczania
towarów do klienta, które są w pełni zautomatyzowane. W
robotyce „ostatnia mila” oznacza wielkie wyzwanie, jakim
jest zapewnienie bezpieczeństwa i kontroli nad robotem,
aż po ostatnie milimetry jego działania. Zwłaszcza
w przypadku precyzyjnie wyregulowanych robotów
współpracujących, pracujących w wolnej przestrzeni bez
ogrodzeń ochronnych, spełnienie tego wymagania
wymaga mistrzostwa i prawdziwej sztuki. To właśnie ta
interakcja wielu czujników, zwłaszcza systemów
sprzężenia zwrotnego, umożliwia bezpieczne i płynne
oprzyrządowanie ramienia robota na chwytaku. Wkrótce
nowe rozwiązania na końcu ramienia umożliwią nawet
całkowite wyeliminowanie urazów rąk pracowników. W
tym celu w przypadku systemów wizyjnych
wykorzystujących roboty używa się rozwiązań 2D i 3D
bazujących na kamerach – czyli, inaczej ujmując, rodzaju
„wizyjnych robotów współpracujących”, dzięki którym
firma SICK realizuje ostatnią milę robotyki. (mw)
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NOWE RYNKI I MOŻLIWOŚCI DLA ROBOTÓW
W ZASTOSOWANIACH USŁUGOWYCH

ZAWSZE DO USŁUG
Rosnąca automatyzacja ma wpływ nie tylko na produkcję i wytwarzanie, ale coraz
częściej znajduje zastosowanie również w życiu codziennym. Roboty usługowe
wykonują już liczne zadania w szpitalach, na statkach wycieczkowych, w marketach
budowlanych, na lotniskach i w hotelach. Roboty przeżywają rozkwit w przemyśle,
a obecnie także w sektorze prywatnym.

W bankach i innych przedsiębiorstwach roboty usługowe mogą
rozdawać ulotki, zabawiać ludzi czekających w kolejkach lub
w holach, a także udzielać informacji potencjalnym klientom. W
branży turystycznej roboty przejmują część zadań personelu,
odciążając tym samym pracujących tam ludzi.
Na przykład od wiosny 2016 r. firma żeglugowa z Rostocku
używa na swoich statkach wycieczkowych humanoidalnego
robota o nazwie Pepper. Pepper pomaga gościom
w zameldowaniu się i odnalezieniu drogi na statku oraz udziela
wskazówek dotyczących wydarzeń i wycieczek w języku
niemieckim, angielskim i włoskim.
Kurt – kolejny robot, jest przyjazny, inteligentny,
komunikatywny i pomaga w pracach domowych. Kurt rozumie
ludzi wokół siebie i potrafi ich wspierać w codziennym życiu. Ten
inteligentny robot usługowy i sprzątający jest obecnie
opracowywany na Uniwersytecie Nauk Stosowanych
w Ravensburgu-Weingarten.
Współpraca ludzi i robotów jest możliwa dzięki rozwiązaniom
czujnikowym, takim jak czujniki 2D LiDAR z serii TiM. Za
pomocą czujników TiM roboty usługowe i zabezpieczające
wykrywają każdy szczegół w swoim otoczeniu i dynamicznie
dostosowują się do zmiennych warunków. Wchodzą w interakcje
z ludźmi i reagują na nieznane sytuacje – podobnie jak człowiek.
Zespół odpowiedzialny za serię TiM w firmie SICK AG
w Niemczech zawsze śledzi zmiany zachodzące na rynku.
„Szybko zmieniający się rynek platform mobilnych i robotów
wymaga ciągłego rozwoju oferty czujników 2D LiDAR” – mówi
Tiberius Pischke, menedżer produktu ds. czujników LiDAR 2D
i 3D. „Wraz z wprowadzeniem rodzin produktów TiM3xx (do
analizy pola) i TiM5xx (do danych pomiarowych), firma SICK
z powodzeniem umacnia swoją wiodącą rolę w dziedzinie
czujników 2D LiDAR.”

i jednoczesnej analizy pola w celu uniknięcia kolizji. Kolejną
nowością jest najmniejszy czujnik bezpieczeństwa z serii TiM-S.
„Dzięki dwóm związanym z bezpieczeństwem czujnikom 2D
LiDAR – TiM361S i TiM781S możemy teraz obsługiwać nowe
aplikacje robotów mobilnych i stacjonarnych zgodnie z obowiązującymi normami. Uwagę kierujemy głównie na szybko zmieniający się rynek robotów usługowych” – mówi Christoph Hirt,
menedżer produktu Safety Distance oraz LiDAR.
Synteza czujników i systemy wieloczujnikowe
Temat syntezy czujników będzie odgrywać w przyszłości
decydującą rolę – zwłaszcza w przypadku automatyzacji
obszarów zewnętrznych oraz w inteligentnych aplikacjach
produkcyjnych – w celu zapewnienia stałej, wysokiej dostępności
eksploatacyjnej maszyn mobilnych w trudnych warunkach
otoczenia. Czujniki TiM to prawdziwi gracze zespołowi
w połączeniu z kamerami 3D, a także z czujnikami 3D LiDAR,
ultradźwiękowymi lub dalmierzami. Różne czujniki oferują
klientom wyraźnie większe korzyści dzięki inteligentnej ocenie
poszczególnych danych pomiarowych. (mn)

W ostatnich latach wzrosło również zapotrzebowanie na czujniki,
które umożliwiają zarówno analizę pola, jak również przesyłanie
danych pomiarowych. Model TiM7xx spełnia dokładnie ten
wymóg. Główną cechą tego czujnika jest możliwość wykorzystania wartości pomiarowych do zadań lokalizacyjnych

Współpraca ludzi i robotów jest możliwa dzięki
rozwiązaniom czujnikowym, takim jak czujniki
2D LiDAR z serii TiM.
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Szybko zmieniający się rynek
platform mobilnych i robotów
wymaga ciągłego rozwoju
oferty czujników 2D LiDAR.
Tiberius Pischke, menedżer produktu
ds. czujników LiDAR 2D i 3D, SICK AG
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FIRMY SICK I STEERING MACHINES ZAPEWNIAJĄ OPTYMALNY ZAŁADUNEK
I TRANSPORT PRZY UŻYCIU POJAZDÓW AMR

ZACHOWAĆ RÓWNOWAGĘ
Pojazdy transportowe bez kierowcy i autonomiczne roboty mobilne (AMR) firmy
Steering Machines umożliwiają znaczny wzrost wydajności produkcji w przemyśle –
i wykorzystują w tym celu rozwiązania czujnikowe firmy SICK. Partnerstwo obu firm
zapewniło stabilne i bezpieczne rozwiązanie w przypadku produkcji w Comexi,
międzynarodowej firmie zajmującej się produkcją i sprzedażą dóbr inwestycyjnych
dla przemysłu drukarskiego i przetwórczego w zakresie opakowań giętkich.
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Enkoder bezpieczeństwa szybko dostarcza
dane wraz z najważniejszymi parametrami.

Wykorzystanie pojazdów transportowych
bez kierowcy oraz pojazdów AMR do wykonywania procesów roboczych oraz ruchów w środowisku przemysłowym nie
jest już trendem, lecz stanowi obecnie
integralną część łańcucha produkcyjnego. Aby jednakże zapewnić bezpieczne
użytkowanie tych pojazdów przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności,
konieczne są elementy zewnętrzne.
Systemy AGV i AMR do załadunku
i transportu w zakładach produkcyjnych
i centrach logistycznych
Firma SICK zapewnia w tym przypadku
optymalne i bezpieczne działanie pojazdów AGV i AMR w środowiskach przemysłowych. Dowodem na to jest właśnie
firma Steering Machines z Barcelony,
która opracowuje wielokierunkowe pojazdy AGV i AMR do załadunku i transportu
w zakładach produkcyjnych i centrach
logistycznych.
Firma Steering Machines potrzebuje
czujników, aby uzyskać dokładne i niezawodne dane o ruchu wielokierunkowych
pojazdów AGV/AMR serii Moby w odniesieniu do ich prędkości i kierunku. Zastosowano przy tym enkoder bezpieczeństwa firmy SICK, który szybko dostarcza
wiarygodnych danych na temat ważnych
parametrów.

Laserowy skaner bezpieczeństwa microScan3 zapewnia optymalną pracę pojazdów
AMR i oferuje wysoką odporność na brud, pył i światło słoneczne dzięki innowacyjnej
technologii skanowania safeHDDM®.

Rozwiązanie to jest tak wyjątkowe,
ponieważ wymaga tylko jednego enkodera
zamiast zwykle stosowanych dwóch i jest
zgodne z bezpiecznymi sterownikami
prędkości z rodziny produktów Flexi Soft
MOC0 oraz MOC1. Zintegrowane rozwiązanie firmy SICK dla Steering Machines
jest dopełniane przez laserowy skaner
bezpieczeństwa microScan3, który
oferuje wysoką odporność na brud, pył
i światło słoneczne dzięki innowacyjnej
technologii skanowania safeHDDM ®
(High Density Distance Measurement).
Sterownik bezpieczeństwa Flexi Soft
umożliwia przy tym optymalną skalowalność każdej aplikacji, w zależności od
stopnia jej złożoności.
Udane wdrożenie w firmie Comexi
Kombinacja rozwiązań firmy SICK
i Steering Machines natychmiast udowodniła swoją wartość w łańcuchu produkcyjnym Comexi. Comexi jest międzynarodową firmą, która produkuje i dystrybuuje
dobra inwestycyjne dla branży opakowań
giętkich, poligrafii i przetwórstwa. Celem
firmy było zwiększenie wydajności produkcji u klientów dzięki zastosowaniu
pojazdów AGV/AMR poprzez skrócenie
czasu przestojów podczas przemieszczania się między maszynami oraz ruchów
w małych obszarach produkcyjnych lub
w razie braku materiałów.

Dzięki Moby AGV/AMR i wsparciu firmy
SICK udało się zrealizować dokładnie
taki projekt. „Firmy SICK i Steering Machines dostarczyły nam solidne i bezpieczne rozwiązanie, które minimalizuje
błędy w łańcuchu produkcyjnym naszych
klientów. Dzięki pojazdom AGV/AMR
można przemieszczać duże ładunki na
małej przestrzeni, co zwiększa wydajność
pracy” – wyjaśnia Pedro Jiménez, Digital
Brand Manager w firmie Comexi. „Nasz
sojusz z firmą Steering Machines umożliwił nam dostarczenie dokładnie takiego
rozwiązania, jakie było potrzebne firmie
Comexi. Udało nam się stworzyć bezpieczne rozwiązanie i jednocześnie
zwiększyć wydajność” – potwierdza Mikel
Saez de Buruaga, menedżer produktu
w SICK Hiszpania. „Czujniki i rozwiązania
firmy SICK są naturalnym uzupełnieniem
naszych produktów. Udało nam się również osiągnąć poziom zapewnienia bezpieczeństwa d w zakresie ruchu, prędkości i rotacji. Jest to dokładnie zgodne
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi takich zastosowań” – mówi Carles
Domènech, CTO w Steering Machines.
(BNC)
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Odwiedź nas w Internecie:
www.sick.com/mobile-robots
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