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8. Gyárt órendszerek informatikai kérdései 24
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1. Bevezet̋o

Az automatizálás témakörének egyik legdinamikusabban fejlődő ágazata a gyártásautomatizálás.

Ez az ágazat szinte az összes hagyományos automatizál´asi ágat magábafoglalja, kiegészı́tve az

informatika és a matematika széleskörű alkalmazásával.

Az automatizált vagy részben automatizált gyártás minden esetben két folyamatra bontható,

ezek:

• anyagi folyamat, amely a tulajdonképpeni megmunkálás ´es kiegészı́tő folyamatai,

• informatikai folyamat, amely a gyártás során a lépéseket követi, és az eseményeket regiszt-

rálja.

Érdekes kérdés, hogy a gyártórendszerek miért terjednek a világban, amikor a fejlett gaz-

dasággal rendelkező államokban is van mérhető munkanélküliség. A válasz szerteágazó.

Elsődlegesen a korszerű berendezésk gyártásához igen jól képzett és fegyelmezett munkaerőre

van szükség, ennek megszerzése nem egyszerű feladat. Amásodik jelentős probléma, hogy

a munkaerő ára egyre magasabb — főleg, ha az magasan kvalifikált. A felsorolásunkban

utolsó szempont, hogy az automatizált berendezések sokszempontból megbı́zhatóbbak, mint

a ”megbı́zhatatlan” ember.

Ezért a tömeggyártásban az ember, mint tényező a termelésből a karbantartásba és az üzemel-

tetésbe kerül át. Ezáltal nem a monoton munkaerejét, hanem problémamegoldó képességét és

intelligenciáját használják fel.

2. Gyárt órendszerek oszt́alyozásaés elemei

Az automatikus gyártóberendezések a következő területeken fordulnak elő:

• Gépgyártás, ahol nem egyedi berendezéseket, hanem relatı́ve nagy szériákat (> n× 100)

állı́tanak elő, például: autóipar.

• Elektronikai ipar azon területei, ahol nagy a szériaszám, de a megbı́zhatóságnak is nagy-

nak kell lennie, például: ABS gyártás1.

1Blokkolásgátló.



• Vegyipar azon területei, ahol a soroztagyártás elképzelhető, például gyógyszeripar.

Az utóbbi időben néhány terület egyre inkább törekszik az automatizált gyártórendszerek alkal-

mazására. Ilyen az élelmiszeripar és a finomkohászat.

A gyártórendszerek egyediek, de szinte minden redszerben megtalálhatjuk a következő eleme-

ket:

• anyagmozgató alrendszerek,

• raktárak,

• megmunkáló berekdezések, illetőleg állomások.

Természetesen ezek számtalan formában jelennek meg. Haösszehasonlı́tunk két azonos jellegű

terméket készı́tő gyártósort, akkor láthatjuk, hagy az azonos célt betöltő állomások mennyire

különbözhetnek egymástól.

Megjegyźes: A gyártásautomatizálás az egyik legszélesebb tudást igénylő automatizálási ágazat.

Nem elegendő a hagyományos irányı́tástechnika ismerete, hamen kompex gépész, villa-

mos, matematikai és informatikai tudás szükséges a feladatok megoldására.

Nagyon fontos, hogy a m̋uveleteket neönmagukban, hanem rendszerḱent vizsǵaljuk

3. Anyagmozgat́o alrendszerek

Az anyagmozgató alrendszerek szerepe az, hogy biztosı́tsák a munkadarabok mozgását a meg-

munkálást végző állomások között.

Az anyagmozgató alrendszerek csoportosı́tása a következő:

• szállı́tószalagok,

• konvejorok,

• robottargoncák, manipulátorok,

• anyagmozgató robotok,



3.1. Sźallı́tószalagokés konvejorok

A szállı́tószalagok a leggyakrabban alkalmazott anyagmozgató eszközök.

A szállı́tószalagok szerkezetileg a következő részekből állnak:

• Hordozó felület — az esetek többségében a szalag — amely a munkadarabot közvetlenül

mozgatja.

• Meghajtórendszer, ez az esetek többségében egy vagy t¨obb görgő, amely a hordozó felü-

letet mozgatja. Ide tartozik a görgőt mozgató motor illetőleg a szükséges áttételek.

• Támasztórendszer, amely a hordozó felületet megvezeti. Ez lehet görgősor vagy sı́n.

A szállı́tószalagok meghajtására villamos motorokatalkalmaznak. Az alkalmazott motorok kis

szalagoknál lehetnek DC motorok, a nagyobb szalagok eset´en frekvenciaváltós AC hajtások.

Nagyon indokolt esetekben — főleg laboratóriumokban — alkalmaznak léptetőmotorokat.

3.1. ábra: Szalag anyagok

A szalag anyaga lehet:

• Műanyag vagy gumı́rozott felület, amelyet valamilyen szövet anyagra visznek fel. Ezek a

szalagok kis súlyú, nem éles peremű munkadarabok mozgatására használhatók. Előnyük,

hogy áruk alacsony, felületük tapadása kiváló (ez persze lehet hátrány is). Hátrányuk,

hogy sérülékenyek, csak normál hőmérsékleten használhatók, — tehát sem alacsony, sem



3.2. ábra: Gunı́rozott szövet szalag

• A felületet műanyag láncszemekből épı́tik fel.́Altalában az anyag önkenő műanyag

— valamilyen poliamid származék, például danamit. El˝onyük, nagy a kopásállóságuk,

vı́zszintes sı́kban is meghajlı́thatók, nem szükségesa szalagot megállı́tani, amikor a munka-

darabot meg kell állı́tani. Hátrányuk, a magas ár, a statikus feltöltődésre való hajlam,

érzékenyek a nedvességre és az olajra, rosszul viselika szélsőséges hőmérsékletet.

3.3. ábra: Műanyag lánc szalag

• A felületet fémgörgők alkotják, amelyeket egy láncra szerelnek fel. Ezek a szalagok

általában kétoldalas felépı́tésűek, vagyis a szalag nem összefüggő felületű, csak a két

szélén van hordozó felület ı́gy a szalag közepe ”üres”. Előnyük, hogy a munkadarab

megállı́tható úgy, hogy a szalagot nem állı́tjuk meg, jól viselik a szélsőséges hőmérsékeleti

viszonyokat, nem hajlamos a statikus feltöltődésre. H´atrányuk, a relatı́ve magas ár, nem

alkalmasak ferde anyagmozgatásra.



3.4. ábra: Görgős szalag

• A felületet fémszövetből állı́tják elő. Ezt a szalagtı́pust alkalmazzák a hőkezelő ke-

mencéknél. Előnyük, hogy nagyon jól viselik a széls˝oséges hőmérsékleti viszonyokat,

nem hajlamosak a statikus feltöltődésre. Hátrányuk,hogy konstrukciójuktól függően

sérülékenyek lehetnek, kiszálkásodhatnak, tárolják a hőt, balesetveszélyesek.

A szalag felületi kialakı́tása a következő lehet:

• Sı́k felület. Ez az esetek tőbbségében megköveteli a munkadarab járulékos megvezetését

főleg abban az esetben, ha a szalag hossza meghaladja a szélesség 15 - 20-szorosát.

• Homorú felület. A szalag mozgására merőleges keresztmetszeten a szalag felső felülete

homorú. Ezt a megoldást por szerű anyagok, illetőleg granulátumok szállı́tásánál al-

kalmazzák.

• Nem folytonos szalag felület. A szalag több párhuzamosan mozgó rész-szalagból áll,

ezek között rés van (lásd görgős szalag).



3.5. ábra: Sı́k szalag

3.6. ábra: Nem folytonos felületű szalag

• Bordázott felületű szalag. A szalag felületét valamilyen célszerű irányban bordázattal



3.7. ábra: Bordázott szalag

A szalag jellegű anyagmozgatás másik eszköze a konvejor. A konvejor a magyar szakzsar-

gonban a ”felülvonszolt” anyagmozgató láncot jelent. Tehát a mozgatás a munkadarab felett

helyezkedik el és a munkadarabot célszerű eszközökkel ehhez rögzı́tik.

A konvejorok alkalmazása sokkal ritkább, mint a szalagoké. Ennek az a oka, hogy az munka-

darab rögzı́tése, pozı́cionálása sokkal nehezebb. Ezért ezeket az eszközöket csak akkor alkal-

mazzák, ha az nagyon indokolt.

Ilyen alkalmazások:

• gépkocsi karosszériák festése,

• egyéb merı́tett felületkezelő technológiak,

• a karosszéria és a futómű, illetőleg a motor összeszerelése.

Mint láthatjuk a fenti felsorolásban egyik technológiasem igényel nagy pontosságot (Az utolsó

pontban a pontosságot emberi munkerővel biztosı́tják.).



3.2. Robottargonca

A másik klasszikus anyagmozgató eszköz a robottargonca(AGV). Ez egy részben kötöttpályás

jármű, amely a megmunkáló állomások között szállı́tja a megmunkálandó egységeket.

Az AGV alkalmazása akkor indokolt, amikor a mozgatandó munkadarab nagytömegű, szalagon

nem mozgatható, vagy a munkadarab nagyon gondos kezeléstigényel.

Az AGV-k túlnyomórészt kötöttpályás, zárt térben felhasználható járművek. A kötött pálya eb-

ben az esetben nem lehet sı́n, mert az üzemi területen ez balesetveszélyes lenne. A pályakövetést

elektronikusan biztósı́tják.

A legelterjedtebb módszer, hogy az üzem padlójába huzalokat épı́tenek be és ezeken adott

áramerősségű és frekvenciájú áramot vezetnek. A targonca aljába indukciós érzékelőket he-

lyeznek el és ezek adatait felhasználva tartják az AGV-tpozı́cióban.

Másik pozı́cionáló eljárás, hogy az AGV fedélzeténképfelismerő rendszereket helyeznek el,

amelyek az üzemben található tájékozódási pontokat figyelik. Ennek a megoldásnak az alap-

vető hátránya az indukciós megoldással szemben, hogysokkal nagyobb fedélzeti intelligenciát

igényelnek és érzékenyek a takarásokra,

A kötött pálya azonban nem jelenti azt, hogy az AGV csak egyetlen pályát járhat be. A vasúthoz

hasonlóan itt is lehet váltókat beépı́teni. Ezeknek a segı́tségével a targonca felhasználhatósága

növekszik. Az általánosságban használt trajektóriák a következők:

• vonaljárat,

• körjárat,

• általános járat.

A teljességhez hozzátartozik, hogy léteznek olyan AGV-k is, amelyek nem előre meghatározott

pályán mozognak. Ezek általában nem zárt térben ker¨ulnek felhasználásra. Pozı́cionálásuk

sokkal összetettebb, továbbá a fedélzeti intelligencia általában nem elegendő, a teljes lefedett

területre valamilyen központi irányı́tás szükséges.

A szabadon mozgó AGV pozı́cionálására használható aGPS illetőleg a közeljővőben üzembe

állı́tandó Euklid redszer2. Ezekben az esetekben a targoncák az adott pozı́ciókbólirányvektorokat

kapnak. Az ütközések és dugók elkerülésére a fedélzeti rendszernek folyamatos kapcsolatban

kell lennie a központi irányı́tással.



Ilyen eszközöket használhatnak repülőtereken csomagszállı́tásra, illetőleg minden olyan helyen,

ahol az emberi járművezető alkalmazása túl drága, vagy túl kockázatos.

Az AGV-k általában nem közvetlenül szállı́tják a munkadarabokat, hanem a munkadarabok

palettákra vannak szerelve.

A palettákról a kiegészı́tő berendezéseknél lesz szó.

3.3. Manipulátorok és robotok

Defińıció: Manipulátornak nevezzük azt a karrendszerrel ellátotteszközt, amely a munka-

terében előre meghatározott pontokat előre meghatározott sorrendben képes elérni.

A manipulátorok bonyolultabb és jobban pozı́cionált mozgatásokra alkalmasak, mint a szala-

gok és a konvejorok. Alkalmazásukra akkor kerül sor, amikor néhány pontos pozı́cióra van

szükség. Például szerszámba — készülékbe helyez´es és kivétel, a munkadarab orientációjának

megváltoztatása (praktikusan megfordı́tása), stb. . . .

A manipulátorok mozgatása általában pneumatikus eszközökkel (hegrekkel és fordı́tókkal) történik.

A pneumatika alkalmazása egyszerű, nagy erőket lehet vele kifejteni, gyors, nem érzékeny

a szivárgásokra, nem környezetszennyező. Mivel a poz´ıcionálás mechanikusan, ütköztetéssel

történik a pontossága is nagy. A kipufogás oldali folytással sebessége is adott határok között

beállı́tható. Nem elvetendő szempont az sem, hogy az üzemekben általában a táplevegő rendel-

kezésre áll.

A pneumatikus mozgatás manipulátorokban történő felhasználásának egyetlen hátránya a zajos

működés. Ezt a problémát hangtompı́tókkal csökkenteni lehet.

Manipultorokban villamos hajtást is használják olyan helyeken, ahol a pneumatika valamilyen

okból nem alkalmazható. Ez a meghajtás igen ritka.

Rendkı́vül nagy terhek mozgatására speciális esetbenalkalmazható a hidraulikus hajtás. Ennek

részletezését a 6. fejezetben tesszük meg.

Defińıció: Ipari robotnak nevezzük azt a karrendszerrel ellátott eszközt, amely a munkaterében

megadott pontossággal szabadon elérhet tetszőleges pontot, továbbá mozgása szabadon

programozható3.

3Számos robot definı́ció létezik, szerintem a fenti defin´ıció a legfontosabb ismérveket összefoglalja.



A robotok alkalmazása anyagmozgatásra szinte kizárólag a rugalmas gyártócellákban fordul

elő. A robot, mivel képes a munkatérben számos lokáci´o4 elérésére közel tetszőleges sorrend-

ben, kellően rugalmas ahhoz, hogy a pillantanyi igényekhez alkalmazkodni tudjon.

A robotok nagyon költségesek, ezért alkalmazásuk csakindokolt esetben célszerű.

A robotok tulajdonságait a 6. fejezetben részletezzük.

3.4. Egýeb anyagmozgat́o berendeźesekés szerelv́enyek

A gyártósorokon az előbbiekben ismertetett berendezések mellet még számos kiegészı́tő anyag-

mozgató berendezés található, ezek közül ismertet¨unk néhányat.

Csúsztatók (slider), liftek A sliderek tulajdonléppen úgy tekinthetők, mint egyetlen mozgást

elvégezni tudó — egy szabadságfokú — manipulátorok. Alapvető feladatuk az, hogy

munkadarabot a valamilyen irányba eltolja.

A sliderek általában pneumatikus elven működnek. Ennek az az oka, hogy kevés pozı́cióban

— ez általában kettő — kell az eszköznek megállnia.

Kivételes esetekben a slider hajtása lehet villamos, ha az oldal irányú pozı́cionálásnak

rugalmasnak kell lennie.

A lift tulajdonképpen egy függőleges slider, amely a munkadarabokat szintek között moz-

gatja a lift annyiban bonyolultabb, hogy a sı́kban tartástnem bı́zhatjuk a gravitációra,

vagy az egész palettát — ha van — kell emelnünk, vagy megfogóra van szükségünk.

Görgősorok A hajtott görgősorok főleg nehézipari gyártósorokban fordulnak elő, ahol nagy-

tömegű szál jellegű munkadarabokat kell mozgatni.

A görgősorok hajtása aszinkron villamos motorokkal történik. A pozı́cionálásra szinte

kizárólag ütközőket használnak.

Passźıv görgősorok, golýos asztal A passzı́v görgősorok feladata pl. a slider által kitoltmun-

kadarabok átmeneti tárolása. Amint az az eszköz nevéből következik a görgőket semmi

nem hajtja meg, feladatuk csupán a surlódás csökkentése. A munkadarabok mozgatása

lehet gravitációs, vagy a munkadarabok egymást tolják.

4Adott pont, adott orientációval.



3.8. ábra: Passzı́v görgősor

A golyós asztal felületét adott távolságban elhelyezett szabadon elforgó golyók alkotják.

A munkadarab mozgatása itt is gravitációsan történik.

A munkadarab pozı́cionálása bizonytalan, ezért a goly´os asztal alkalmazása akkor célszerű,

ha emberi munkaerőt alkalmzunk, például a munkadarabokcsomagolásánál.

Rezg̋oadagoĺok A rezgőadagoló a munkadarabokat és az alkatrészeket vibráció segı́tségével

mozgatja. Kisebb alkatrészeket, mint csavarokat, elektronikai alkatrészeket stb. moz-

gathatnak. A rezgőadagolók ötletes passzı́v eszközökkel kiegészı́tve az alkatrészeket

pozı́cionálva szállı́thatják. Alkalmazásuk egyszerű és olcsó.

Paletták A paletták szerepe az, hogy a munkadarabokat jól pozı́cionáltan és könnyen kezel-

hessük. Amennyiben a munkadarab bonyolult alakzat, amelyen nehéz definit felületet

találni — például egy varrógép teste, vagy egy motorblokk — akkor célszerű a munkada-

rabot palettára szerelni.



A paletta lehetővé teszi, hogy a munkadarabot megfogjuk,szalgon és AGV-n szállı́thassuk,

megmunkáló központokba rögzı́thessük, stb.

A palettáknak van egy másik szerepük az, hogy megakadályozza a munkadarab esetleges

torzulását a megmunkálás során.

4. Raktárak

A raktárak a gyártósorok fontos elemei. Számos esetbena gyártás folyamata megtörhet, ennek

oka különböző lehet, például ütemezési okokból egy gyártócella nem tudja feldolgozni a sorról

érkező anyagokat. A beérkező anyagokat, alkatrészeket és a készterméket is tárolni kell, bár ezt

a gyártók célszerű ütemezéssel csökkenteni szeretnék — lásdJust in Time JIT ütemezés.

A raktárak felosztása a gyártósorban elfoglalt helyük szerint:

• Bemeneti és nyersanyag raktárak, ahol a gyártás kiinduló anyagait tárolják.

• Gyártásközi raktárak, amelyek a gyártósor kritikushelyein találhatók. Céljuk az átmeneti

pufferelés, a feldolgozás és az anyagmozgatás közti szinkronizálási problémákat oldják

meg.

• Késztermék raktárak. A gyártási folyamat végén találhatók. Néhány esetben speciális

követelményeket kell kielégı́teniük, például klimatizálni kell őket.

A raktárak felosztása a tárolt anyag minősége szerint:

• Ömleszett anyag raktárak. Ezek tárolhatnak folyékony anyagokat, porokat, granulátumokat

és kötőelemeket. Lényeges, hogy az ezekben tárolt anyagok nem pozı́cionáltak.

• Darabos anyagokat tároló raktárak. Az alkatrészek pozı́cionáltak, hozzáférésük sorrendje

egyértelmű.

• Palettára szerelt anyagok tárolására szolgáló raktárak.

A raktárak felosztása a raktár geometriai felépı́tése szerint:

• Klasszikus raktárak. Automatizálásuk nehézkes, a hagyományos raktárkezelés célszerű.



• Paletta tárak. Mivel a paletták lehetővé teszik az egységes kezelést a gyártás bármely

fázisában lévő, de palettázott alkatrészt el lehet helyezni ezekben a raktárakban.

A paletta tár lehet asztal jellegű, ahol a paletták mintegy asztalon helyezkedhetnek el,

illetőleg nagyobb alkatrészek esetén függőleges mátrix jellegű kialakı́tásúak.

Az általános célú paletta tárak kezelése komoly informatikai hátteret igényel.

• Karusszel tárak. A tár egy körtárcsa, amelyen meghatározott helyeken találhatók a tárhelyek.

Ilyen jellegű tárak a megmunkáló berendezések szerszámtárai.

• Magasraktárak. A magasraktárak háromdimenziós mátrix jellegű palettatárak. A tároló-

mátrixok egymással párhuzamosan helyezkednek el, a köztük lévő utcákban villás robot-

targoncák, vagy sı́nen mozgó kocsik biztosı́tják az anyagmozgatást.

A magasraktárak kezelése nagyon információigényes,komoly irányı́tástechikai és mate-

matikai ismereteket igényel.

5. Megmunkáló beredeźesek

A gyártósorokon az alkatrészek megmunkálása az esetek nagy többségében automata beren-

dezésekkel történik5.

A megmunkáló berendezések tı́pusa az alkalmazott technológiától függ. A technológia lehet:

• elektronikai szerelési technológia,

• gépészeti alkatrész — készülék gyártási technol´ogia,

• gépész szerelési technológia.

A villamos szerelési technológia automata eszközei:

• NYÁK beültető beredezések, amelyek a nyomtatott áramköri lapokra helyezik az al-

katrészeket. Az alkatrészek lehetnek hagyományos és SMD (Surface Mounted Device

— felület szerelt eszköz) eszközök. Az SMD az automata szerelésben manapság szinte

egyeduralkodó.

A NYÁK beültetők bonyolult, nagy intelligenciával rendelkező és nagyon drága eszközök.

5A szerelősorokon gyakran előfordul, hogy a szerelés egyrészét emberi munkaerő végzi.



• Programozó berenedzések. Napjainkban gyakorlatilag alig van olyan berendezés, amely-

ben nincs valamilyen programozott egység. Minél bonyolultabb és drágább az eszköz,

annál inkább igény az, hogy a programját módosı́tani lehessen.

Megjegyźes: Ez nem azt jelenti, hogy az egyedi példány programját változtatjuk élet-

tartama alatt, hanem azt, hogy a tı́pus programját változtatjuk a gyártás során, hogy

a különböző specifikációknak megfeleljen.

Ezért a NYÁK-on található mikrovezérlőket programozni kell. Erre a célra a gyártósorba

egy flash programozó egységet állı́tanak be, vagy integrálnak valamelyik berendezésbe.

• Teszterek. Akár automata, akár kézi a gyártás, az elk´eszült termékeket tesztelni kell, tehát

a gyártósorba több helyre is tesztberendezéseket kellelhelyezni, amelyek külömböző

követelmények szerint tesztelik az egységeket. Néhány szempont a teljesség kedvéért:

– villamos teszt,

– szélsőséges klimatikus teszt,

– vákuum és túlnyomás teszt,

– terheléses teszt,

– ki—bekapcsolási teszt,

– méret ellenőrzés.

• Egyéb kiegészı́tő berendezések, úgymint:

– forrasztó kemencék és hullámforrasztók,

– ragasztó berendezések,

– cı́mkéző és gravirozó állomások (bizonylatolás),

– behelyező és szerelő állomások.

A gépész alkatrész — készülék gyártó technológiaelemei a következők:

• CNC esztergák. A forgácsolási technológia ”legegyszerűbb” berendezései. Felhasználásuk

főleg az alkatrészgyártásban jelentős. A technológia által megkı́vánt szerszámigény nem

túl nagy.

• CNC marógépek. Széles körben felhasznált szerszámgépek. Rugalmasan alkalmazkod-

nak a kı́vánt technológiákhoz, és ezért szerszámig´enyük is jóval nagyobb, mint az előző

pontban tárgyalt esztergáké.



Megjegyźes: Az esztergák esetén a feladat nagyrészt kétdimenziós(2D), mı́g a maró

esetén a legegyszerűbb horizontál gép esetén is 3D.És ekkor még nem beszéltünk

a szerszám korrekciókról, amely maró esetén körölbelül egy nagyságrenddel nehe-

zebb feladat, mint eszterga esetén.

A CNC marók szerszámigénye magasabb, mint az esztergáké, ezért a technológusnak

érdemes ügyelni a szerszámtár összeállı́tási sorrendjére és megmunkálások sorrendjére.

• CNC köszörük. A finomfelületi és preciziós megmunkálás eszközei. Szintén az alkatrész

gyártásban van szerepük. Ezzel a technológiával alakı́tanak ki precı́ziós fogaskerekeket,

orsókat stb.

A köszörülésnél az alkatrész visszamérése szükséges a kő kopása miatt.

• Többszabadságfokú megmunkáló központok. Ezek a gépek egy felfogásra több különböző

műveletet tudnak végrehajtani. A jellemző művelet a marás és a fúrás, de néhány központ

képes esztergálásra és sı́k— és furatköszörülésre is.

Ezeket a gépeket főleg blokköntvények megmunkálás´anál használják, például motor-

blokk, vagy varrógép.

Szerszámigényük nagyon nagy. Az ütemezéselméletben külön tudományág foglakozik a

szerszámtárak kezelésével.

A többszabadságfokú megmunkáló központok a CNC berendezések legjei, a legtöbbet

tudják, de a legdrágábban.

Megjegyźes: A fenti CNC berendezések nagypontosságú berendezések, de ha10µm-es pon-

tosság alá szeretnénk menni a megmunkálást klimatiz´alt körülmények között kell végeznünk.

• CNC vágó, vagy kivágó berendezések. Három vágási technológia terjedt el, ezek:

– lángvágók, pontosságuk3− 5mm,

– lézeres vágó berendezések, általábanCO2 lézerekkel üzemelnek, pontosságuk0.5−

1mm,

– vı́z jet-ek, nagy—3000 bar nyomású vı́zzel vágnak, pontosságuk0.5− 2mm.

6. Az ipari robot, mint univerz ális eszk̈oz

Az ipari robot intelligencájánál fogva — természetesen ne gondoljunk emberi intelligenciára



Ha a robotot felszereljük megfelelő érzékelőkkel, a robot — a korlátai között — döntéseket

hozhat. Például ha egy szélvédőt kell egy gépkocsi karosszériájába behelyezni. A szélvédő

üvegből készül, ezért a járulékos pozı́cionáláskockázatos, mert a szélvédő elrepedhet. Ekkor

képfelismerő segı́tségével a szélvédőt a megfogás után a robottal állı́thatjuk optimális pozı́cióba

a behelyezéshez.

6.1. A robotok oszt́alyozása

A robotok főmozgásuk kinematikája szerint négy csoportba oszthatók:

• Descartes koordinátás robot. A robot főmozgásai egyenesek. Ezért a mechanika irányı́tása

egyszerű, a pontosság a munkatérben nem változik. A mechanika felépı́tése bonyolult,

mivel az egyenes mozgás létrehozása jóval bonyolultabb, mint a forgó mozgásé.

A robotok őskorában ez egy kedvelt kinematika volt.

• Henger koordinátás robot. Itt két egyenes vonalú és egy forgó mozgás van. Ez a robot

irányı́tását bonyolı́tja, de a mechanika egyszerűbb ´es kisebb, mint a Descartes esetben.

Ritka kinematika, akkor alkamazzák, ha a robotnak arányaihoz képest magasra kell nyúlnia.

• Gömbkoordinátás robot. Egy egyenes vonalú mozgást és két forgó mozgást használanak

a tér pontjainak eléréséhez.

Szintén egy őskori kinematika. Nem túl előnyös, mert akar visszahúzása akadályozza a

szabad mozgást.

• Humanoid vagy antropomorf robot. Nincs egyenes vonalú mozgás. Ez a mechanikát

lényegesen egyszerűsı́ti, de a robot irányı́tása lényegesen bonyolultabb lesz.

A modern robotokban szinte kizárólag ezt a megoldást alkalmazzák. Azt, hogy az irányı́tás

mennyivel bonyolultabb, azzal tudnánk érzékeltetni, hogy az ilyen mechnanikák kezelésére

új irányı́tási elméleteket dolgoztak ki.

6.9. ábra: Kinematikai láncok



A robot pályakövető képességei szerint a robotok osztályozhatók:

• PTP (Point To Point) képességű robotok. Ezek egy lokációt pontosan el tudnak érni, de

az elérési út nem meghatározott (azért nagy vonalakban ismerjük).

• CP (ContinuousPath) pályakövetésre alkalmas robot. Ezek képesek egy lokációt meg-

határozott pályán elérni. A pálya általános esetben lehet:

– egyenes,

– kör,

– valamilyen interpolált görbe.

A robotok az alkalmazott hajtás szerinti csoportosı́tása a következő:

• Villamos hajtások. A legelterjettebb hajtás. Ennek oka,hogy ezeket a hajtásokat viszony-

lag könnyű irányı́tani. A villamos hajtások három csoportba oszthatók:

– DC motoros hajtások, nagyon elterjedt módszer, kezelésük egyszerű. Hátrányuk az,

hogy nem gazdaságosak.

– Aszinkron motoros hajtás. Ez a módszer egyre jobban terjed. Irányı́tásuk bonyolult,

a cégek az AC szervók kezelését ipari titokként kezelik6. Ezek a hajtások nagyon

gazdaságosak.

– Léptetőmotoros hajtás. Kezelése a legegyszerűbb, deegyrészt lassúak, másrészt

gazdaságtalanok (viszont a pozı́cionáló rendszer elhagyható). Ezért az ilyen jellegű

hajtásokat csak laboratóriumi robotokban használják.

• Hidraulikus hajtás. Nagyon nagy a hajtás erő — súly aránya, ami nagyon kedvező. Ezért

nagy terhek mozgatására ez a hajtás nagyon kedvező. A probléma a hidraulikus rednszer

rugalmassága. Bár a folyadékok összenyomhatatlanok,de a csövezés és a szerelvények

rendelkeznek rugalmassággal, ami a rendszer szempontjából pontatlanságot eredményez.

A hidraulika másik hátránya, hogy érzékeny a szivárgásra és környezetszennyező. Továbbá

a nagynyomású olaj balesetveszélyes lehet.

• Pneumatikus hajtás. A robotok esetében a pneumatika használata nem célszerű. Ennek

oka a levegő összenyomhatósága. Néhány kisérleti robotot épı́tettek villamos — pneu-

matikus kombinált hajtással.

A robotok osztályozhatók a megoldandó feladat szerint:



• Anyagmozgató robotok. Méretük a manipulalandó tehertől függ. Teherbı́rásuk5−100kg.

A mozgás felbontása általában0.01− 0.1mm. A mozgás sebessége0.1− 3000
mm

s
.

Feladatuk a munkadarabok mozgatása a berendezések köz¨ott, például a munkadarab be-

helyezése egy CNC esztergába, paletta tár töltése, csomagolás.

• Szerelő robotok. Méretük közepes. Teherbı́rásuk ritkán haladja meg az5kg-ot. A mozgás

felbontása0.01− 0.04mm. A mozgás sebessége0.05− 1000
mm

s
. A pályavezérlés köve-

telmény.

• Hegesztő robotok. Ezeket két csoportra oszthatjuk:

– Ponthegesztő robotok. Nagy robosztus robotok, terhelhetőségük el kell, hogy érje

a 100kg-ot. Felbontásuk0.1mm. Sebességük minimum3000mm

s
. A pályavezérlés

nem követelmény.

– Ívhegesztő robotok. Közepes terhelhetőségű berendezések20−50kg-ig. Felbontásuk

0.1mm, sebességük1− 100
mm

s
. A pályavezérlés követelmény.

Ilyen követelményeknek kell megfelelnie a ragasztó robotoknak is.

• Festő robotok. Ezek a berendezések festékszórási technológiákra vannak felkészı́tve.

Méretük és terhelhetőségüka festékszóró berendezés méretétől függ. A1mm-es felbontás

kielégı́tő. Sebességük0.1− 1000
mm

s
.

6.2. A robot csukló és megfoǵo

A robot főmozgásainak az a szerepe, hogy a megfogót vagy szerszámot a kı́vánt térbeli hely

közelébe vigye. Arról, hogy az adott térbeli pontot a robot megfelelő orientációval érje el, a

csukló gondoskodik.

Ahhoz, hogy a robot tetszőleges orientációval legyen k´epes egy térbeli pontot elérni, a csuklónak

legalább három tengely mentén el kell tudnia fordulni. Arobotokban két csuklómechanika ter-

jedt el:

• Roll-yaw-roll a legelterjettebb megoldás, ahol a csuklóegy csavarás, egy bólintás és egy

újabb csavarás mozgásból éri el a kı́vánt orientációt.

Ennek a mechanikának a kritikus helyzete, amikor a két csavaró mozgás egyvonalba esik.

Pályavezérlés esetén ez az orientáció megoldhatlanmatematikai problémát jelent.

• Roll-yaw-pitch kevésbé elterjedt. A három mozgás tengelye egy pontban metszi egymást.

Fizikai megvalósı́tása nehezebb, mint az előző mechanikáé.



6.10. ábra: Csuklómegoldások

Defińıció: A robot szabadságfokainak száma az, hogy a robot egyidej˝uleg hány tengely mentén

képes elmozdulni és elfordulni.

Háromdimenziós térben a szabadságfokok maximális száma 6. Azx, y, z tengely mentén

történő elmozdulás és aϕ, ψ, ϑ a tengelyek mentén történő elfordulás.

Minden lokáció a fenti szabadságfokok lineáris kombinációjából előállı́tható.

Megjegyźes: Téves definı́ció, hogy a robot szabadságfokainak számaa robot tengelyeinek

száma.́Igy akár 15 szabadségfokú rotot is lehet definiálni.

Ha egy robotnak több, mint hat független tengelye van, akkor szabadságfokainak száma

marad hat, de a mechanika redundáns lesz.

A megfogó szerkezetek skálája szintén rendkı́vül sz´eles. A megfogóknak alkalmazkodnia kell a

mozgatandó anyaghoz, ez az esetek többségében nagyon komoly feladatot ad a technológusnak.

A megfogók megfogási elv szerinti csoportosı́tása:

• Alakos megfogók. A munkadarabot geometria tulajdonságai alapján fogja meg a robot.

Ezek a megfogók minimális mozgást végeznek, viszont egyediek.

• Szorı́tó megfogók. Ezek a megfogók a munkadarabot erővel rögzı́tik. A rögzı́tő erő lehet:

– ujjak összeszorı́tása,

– vákuum,

– mágneses erőtér.

Az ujjak összeszorı́tását végezheti:

– Pneumatika. Ez egyszerű, igénytelen. A szorı́tó erő határok közt állı́tható. Meg-

valósı́tható munkahengerrel vagy hajlékony ujjakkal.



– Villamos motor. Igen pontos megfogást tesz lehetővé. Haintelligens ujjakat (tapin-

tás, szabályozott szorı́tóerő, stb.) akarunk készı́teni a motoros meghajtás optimális.

A vákuumos megfogás sı́k felületek esetén használható, a vákumm előállı́tható ejektorral, vagy

vákuum szivattyúval.́Erzékeny a felületi szennyeződésre.

Az ejektoros vákuum értéke0.1bar. Szivattyú esetén0.4bar.

Ferromágneses anyagok esetén használható az elektromágneses megfogás. Kialakı́tása nagyon

egyszerű, megbı́zható. Energia igénye nem túl nagy, ı́gy áramkimaradás esetén a fejben lévő

akkumulátor elegendő biztonsági energiát szolgáltat, hogy az alkatrészt a fej ne ejtse el.

6.3. A robotra szerelt szersźam

A robotok csuklójára nem csak megfogót, hanem szerszámot is lehet szerelni. A robot pon-

tossága azonban kisebb, mint a szerszámgépeké és a mechanika sem annyira merev, ı́gy az

eléhető pontosság kisebb.

Abban az esetben, amikor a pontossági igény kicsi, de mozgékony, szabadon programozható

eszközre van szükség, akkor a robot optimális eszköz.

Ilyen feladat például az öntvénytisztı́tás, famunk´ak nagyolása, stb.

6.4. A robotok programozása

A robotok programozására számos programozási nyelvetfejlesztettek ki, ezek a nyelvek bár

egyediek, de a többségük egy logikára épül. Jellegét tekintve ezek a nyelvek a BASIC nyelvhez

hasonlóak.

A robotok programozási nyelve, mint minden más nyelv is szintaktikai elemekből áll. Ezek:

• Változók. Két csoportjuk van.

– Általános változók, amelyekkel számolni, és vezérelni lehet.

– Lokációs változók, amelyek a térbeli lokációk tárolására szolgál.

• Utası́tások. Három csoportjuk van.



– Álatlános programvezérlő utası́tások, úgymint elágazások, ciklusszervező és kal-

kulációs utası́tások.

– Mozgásvezérlő utası́tások, pozı́cionáló, interpoláló sebességvezérlő utası́tások.

– Ki — bemeneti utası́tások, amelyek a folyamat interfészek hozzáférését teszik le-

hetővé (néhány esetben ezek közvetlenül elágazási utası́tások is).

• Alprogramok. A robotnyelvek nem használják a szubrutinokat, hanem úgynevezett al-

programokat hı́vnak. Ezek az alprogramok külön forrás ´allományban szerepelnek, ı́gy

több program is hı́vhatja őket.

Az elmúlt években a robottechnika olyan mértékben változott, hogy a hagyományos robotnyel-

vek nem képesek ellátni a vezérlési feladatokat. Ezért a hagyományos programozási nyelveket

(ez leginkáb a C és a C++) kezdik alkalmazni, kibővı́tve aspeciális lokációs szintaktikai ele-

mekkel.

Az ilyen nyelvek lehetővé teszik a nagyon hatékony programozást, ı́gy a robot rendkı́vül alkal-

mazkodóképes lesz, továbbá a programfejlesztés hat´ekonysága is növekszik.

Az objektum orientált programnyelvek elősegı́tik a programok generálását és a szimuláció al-

kalmazását, ezért a gyártósor épı́tésével egyid˝oben a robotok programfejlesztése is elkezdődhet.

7. A rugalmas gýart ócella

A rugalmas gyártócella a gyártósorok legérdekesebb eleme. Nem minden gyártósor tartal-

mazza. Csak azok, amelyek valóban rugalmas gyártást végeznek. Ezek a gyártósorok túlnyomórészben

gépészeti alkatrészeket készı́tenek.

A klasszikus gyártócella tartalmaz:

• Megmunkáló berendezéseket. Szerepük egyértelmű.

• Raktárakat, amelyek a munkadarabok átmenti tárolására szolgálnak.

• Anyagmozgató eszközökett. Ez általában valamilyen anyagmozgató robot.

• Néhány esetben mérőberendezéseket, amelyek az alkatrészek minősı́tését végzik.



8. Gyárt órendszerek informatikai kérdései

Mint azt a jegyzet első részében is emlı́tettük a gyártás anyagi folyamatai mellett egy informa-

tikai folyamat is létezik.

Ennek egyik oka, hogy a minőségbiztosı́tási rendszerekmegkövetelik a termék nyomonkövetését,

és az eredmények archı́válását. Erre fokozott az igény akkor, ha valamilyen fokozott megbı́z-

hatóságú készüléket gyártanak, például gépkocsi, vagy repülőgép fedélzeti elektronikákat, stb.

Az archı́válás mellet lehetőség van a gyártás statisztikai adatainak gyűjtésére is.

A másik ok az, hogy az infomatikai rendszer teszi lehetőv´e a rendszer gyors átprogramozását.

Ez azt jelenti, hogy a gyártóberendezések programjait nagy sebességgel lehet letölteni, ha azt a

technológia megköveteli.

Az informatikai rendszer egyik legfontosabb eleme a hálózat. Az korai rendszereknél a háló-

zatokat a folyamatirányı́tó rendszereknél alkalmazott terepi buszok alkották. Ezek nagyon

megbı́zható eszközök, de sávszélességük kicsi.

A kellő sávszélességet az informatikai hálózatokban alkalmazott technológiákkal lehet elérni.

Ezért egyre inkább az ethernet alapú hálózatok terjednek.

Az alkalmazott kábel csavartérpár UTP, esteleg árnyékolt csavartérpár STP100Mbit

s
sávszélességgel.

Ha a sávszélesség igény nagy, esetleg az áthidalandótávolság nagy, vagy a környezet villamos

szempontból zajos, akkor az optikai kábel alkalmazása is indokolt.

Az informatikai rendszer másik része az alkalmazott számı́tógépek. Ezek lehetnek:

• Archı́váló adatbázis szerverek, amelyek követési információkat és statisztikai adatokat

tárolnak.

• Irányı́tó számı́tógépek, amelyek a gyártást figyelik és optimalizáslják azt. Az optima-

lizálás nagyon összetett matematikai feladat, amely sok esetben nem jól algoritmizálható,

ezért terjednek az úgynevezett soft-computing eljárások7, ezek tárgyalása nem része a

jegyzetnek.

• A gyártócellák irányı́tóberendezései. A gyártócella műveleteinek összehangolását a cel-

lavezérlő végzi. A cellavezérlő eleinte PLC volt, de aszámı́tási igény olyan nagy, hogy a

PLC-k számı́tási kapacitása ehhez túl kicsi. Ezért ezt a feladatot számı́tógépek vették át.

A gyártósor informatikai rendszere egészen az utóbbi időkig zárt rendszer volt, azonban az



internet terjedése ezt a területet is kezdi nyitottá tenni. A multinacionális vállalatok igénylik

a kı́vülről hozzáférhető rendszereket. Első pillanatban ez megdöbbentő, de a tapsztalat azt

mutatja, hogy ez az irányzat terjed. Ez azonban felveti a h´alózati biztonság kérdését.

9. Egýeb automatiźaslási elemek

A gyártósorokon az előzőekben emlı́tett elemek mellett számos más elemet is alkalmazni kell,

ezek:

• PLC-k, kompakt vezérlők,

• érzékelők,

• beavatkozók, végrehajtók.

9.1. PLC-k és kompakt veźerlők folyamat sźamı́tógépek

Sok olyan berendezés található a gyártósorokon, amely nem igényel bonyolult irányı́tást —

a bonyolult itt nem a ki- és bemenetek számát jelenti, hanem a feladat összetettségét — ak-

kor lehet PLC-t alkalmazni. Ilyen berendezések példáula szállı́tószalagok, az egyszerű mani-

pulátorok.

Ezekben az esetekben a vezérlések logikai függvényekkel jól leı́rhatók, nincs szükség nagy

mennyiségű aritmetikai műveletre és nincs szükség nagy rugalmasságra.

A legegyszerűbb vezérlési feladatokhoz használhatók a kompakt vezérlők, amelyek8 − 16

bemenetet és4 − 8 kimenetet tudnak kezelnin × 10 programlépésben. Ez általában szalag-

vezérlésekhez elegendő.

A PLC-k rendelkeznek valamilyen hálózati interfésszel. Ez vagy valamilyen terepi hálózati

csatlakozás, vagy ethernet kapcsolat. Az utóbbi alkalmazása egyre jobban terjed. Az alkalma-

zott hálózati protokoll általában valamilyen TCP/IP kapcsolat.

A folyamat számı́tógépek alkalmazása akkor indokolt,ha az irányı́tási feladat számı́tási igénye

nagy. Ilyen jellegű feladatot akkor adódnak, ha sok a szabályozási feladat, vagy a számı́tógépnek

valamilyen célból — például ütemezési feladat megoldása — matematikai műveleteket kell

elvégeznie.



Megjegyźes: Az ütemezési feladatok megoldására használható eljárások számı́tásigényesek.

Ezeket a feladatokat PLC-k nem képesek ellátni, viszont afolyamatszámı́tógépek erre a

célra alkalmasak.

A folyamatszámı́tógépek lehetnek külön erre a célrakifejlesztett eszközök megfelelő operációs

rendszerrel és periféria készlettel.

Az utóbbi években a PC-ket is elkezdték alkalmazni folyamatirányı́tási célra. Ott, ahol a

működési megbı́zhatósági igény elviseli a időnkénti meghibásodást, a PC alkalmazható. A

PC nagy előnye, hogy olcsó, ı́gy meghibásodás esetén könnyen és gyorsan cserélhető.

A PC-khez számos cég kifejlesztett periféria készletet, amellyel a folyamat kapcsolat megte-

remthető.

A perifériákhoz hasonlóan megjelentek a real-time8 operációs rendszerek, illetve héjak. A PC-s

real-time operációs rendszerek tipikus képviselője aQNX és a reak-time linux, a héjak esetén a

LabWindows-t emlı́thetjük.

9.2. Érzékelők

Ahhoz, hogy egy gyártóeszközt irányı́tani tudjunk sz¨ukségünk van infomációra, erre a célra

szolgálnak az érzékelők.

Az érézkelők felosztása a szolgáltatott informáci´o szerint a következő:

• Bit információt szolgáltató érzékelők. Ezek lehetnek:

– Kontaktust adó érzékelők, például mikrokapcsolók.

– Optikai érzékelők. Ezek lehetnek sorompó és reflexiós kialakı́tásuak. Működési

elve következő: két részből áll egy adóból és egy vezőből. A vevő az adó által

sugárzott infravörős fénysugarat veszi. Ha munkadarab megszakı́tja a fénysugarat,

a vevő ezt érzékeli és adott jelet küld a kimenetén.

A sorompó kialakı́tás esetén az adó a vevővel szemben helyezkedik el. Reflexiós ki-

alakı́tás esetben az adó és a vevő egymás mellett helyezkedik el az ellenkező oldalon

egy prizmát helyeznek el, ami visszeveri az infravörös fénysugarat.

– Induktı́v érzékelők. Fémek érzékelésére alkalmazható. Működési elve: egy nyitot

mágneskörű induktivivitást használó LC oszcillátor rezeg, ha fémes anyag kerül a



közelébe az örvényáramú veszteség annyira megnő,hogy a rezgés leszakad, amit az

elekronika érzékel és vezérlőjellé alakı́t.

– Kapacitı́v érzékelők. Gyártósorokon nem alkalmazz´ak. Kapacitás változást érzékel.

• Analóg elmozdulás - elfordulás érzékelők9, ezek lehetnek:

– Potenciométerek. Problámájuk az, hogy a potenciométer csúszkája az ellenállás

felülethez fizikailag hozzáér, ezért kopik és a kapottjel zajos. Az iparban alkalma-

zott érzékelők szinte kizárolag huzal potenciométerek. Másik hátrányuk az, hogy

számı́tógépes feldolgozásukhoz A/D átalakı́tó sz¨ukséges. Tipikus felhasználás: ab-

szolut elfordulás érzékelés10.

– Induktı́v szögadók. Két90o fázisban eltolt, azonos frekvenciájú szinuszos jellel

gerjesztenek két merőleges tengelyű tekercset, amelyek a forgórész tekercsében

feszültségek indukálnak. Az indukált feszülség fázisa adja meg az elfordulás szögét.

Tipikus felhasználásuk: elfordulás érzékelés.

9.11. ábra: Az indukciós szögadó elve

Egy tengely elfordulásra az induktı́v szögadó abszolutszöghelyzetet mér. Az eszköz

hátránya, hogy bonyolult elektronikát igényel.

– Optikai adók. Lehetnek szögadók és lineáris elmozdulás adók.

Az elfordulás adók lehetnek abszolut szögadók, amelyek az induktı́v adókhoz ha-

sonlóan egy tengelyfordulatra abszolut szöghelyzetet mérnek.

Az abszolút optikai szögadók ára a felbontással exponenciálisan nő. Ennek oka,

hogy a kódot adó tárcsa kialakı́tása egyre finomabb technológiát igényel.

9Szebb elnevezésük: mérőátalakı́tók.
10A kimeneti jel a valós elfordulással, vagy elmozdulással arányos.



9.12. ábra: Az inkrementális adó felépı́tése

Az ár probléma kiküszöbölésére kiválóan alkalmasak az úgynevezett inkrementális

szögadók. Ezek az eszközök az elfodulással arányosan nem az abszolut szöghely-

zetet kapjuk, hanem az elfordulással arányos impulzusszámot.

Az elmozdulás irányát úgy határozzák meg, hogy nem egy impulzus sorozatot állı́t

elő a szögadó, hanem kettőt.

Ha a szögadó tengelyét állandó fordulatszámmal forgatjuk a két impulzus soro-

zat egymáshoz képest90o fázistolású 50%-os kitöltési tényezőjű négysz¨ogjelet ad,

ebből lehet a forgásirányt meghatározni.

Az inkrementális adó felbontása tovább finomı́tható.A két négyszőgjelből úgy-

nevezett digitális aláosztással megnégyszerezhetőa felbontás. Ezt még analóg alá-

osztással tovább lehet finomı́tani. Az analóg aláoszt´as értéke általában öt.Így egy

szokásos6000-es felbontású szögadó felbontása hússzorosára n¨ovelhető.

9.13. ábra: Az inkrementális adó jelalakjai



és nagyon sérülékenyek, ezért ha technológia megengedi forgóadókat alkalmaznak.

Az inkrementális adók legnagyobb problémája, hogy a berendezésnek legalább egy-

szer fel kell vennie egy úgynevezett referencia pozı́ciót, amelyhez viszonyı́tva tudja

a vezérlés meghatározni az aktuális pozı́ciókat.

• Intelligens érzékelők. Ez az érzékelő család nagyon összetett, ezért ebben a jegyzetben

csak felsoroljuk őket. Tipikus képviselőik:

– képfeldolgozó rendszerek,

– tapintó rendszerek,

– összetett terhelésmérő rendszerek,

– diagnosztikai rendszerek.

Az intelligens érzékelők alkalmazása a gyártócell´ak rugalmasságát többszörősére növeli.

A rendszer képes lesz felismerni alkatrészeket, ezek orientációját, képes mérni egy művelet

során a fellépő erőket és nyomatékokat. Fontos szempont, hogy az intelligens diagnoszti-

kai rendszerek felismerik a gyártóberendezések kezdődő meghibásodásait, elkerülve ez-

zel a nagyobb bajt, illetve a selejt gyártást.

Megjegyźes: A diagnosztikai rendszerek lehetővé teszik az állapot szerinti karbantartást.

Ez egy rugalmas rendszerben, ahol van megkerülési út, vagyis egy gyártóberendezés

rövid ideig helyettesı́thető egy másik eszközzel, ez amód biztosı́tja a folytonos

termelést.

Az intelligens érzékelők közé soroljuk a bar kód11 felismerőket.

A bar kód segı́tségével a munkadarabok könnyen azonos´ıthatók, ı́gy az informatika rend-

szer pontosan ”tudja” a munkadarab helyét.

Az intelligens érzékelők ipari robotokkal kombinálvaa gyártócellák hatékonyságát rendkı́vüli

módon megnövelik. Lehetővé válik az, hogy a cella képes legyen a munkadarabok automatikus

felismerésére. Ezáltal a kı́vánt munkafolyamat kiválasztása automatikus lehet, a programok a

hálózatról letölthetők és futtathatók emberi beavatkozás nélkül. Természetesen a cellának ebben

az esetben képesnek kell lenni a kı́vánt tevékenység elvégzésére.


