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S

ystem przeznaczony jest do pracy na liniach produkcyjnych o małej skali produkcji lub o często zmienianym
asortymencie, we wszystkich gałęziach przemysłu. Dzięki automatycznej rekonfiguracji jeden manipulator
zastępuje pracę kilku robotów przemysłowych i dlatego predestynowany jest szczególnie do wykorzystania
w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Cechą charakterystyczną systemu jest zdolność do zmiany swojej konfiguracji oraz adaptacji do warunków panujących
na linii produkcyjnej. System wykorzystuje dostępny komercyjnie manipulator przemysłowy, który wyposażony został
w specjalizowany moduł bazowo-przyłączeniowy oraz czujniki otoczenia i specjalizowane oprogramowanie. Moduły
narzędziowe wyposażone zostały w układy elektroniczne pozwalające na automatyczne rozpoznawanie narzędzi i przechowanie informacji o stanie narzędzia, jego przeznaczeniu
i parametrach oraz wprowadzanie tej informacji do bazy danych systemu. System przeznaczony jest do wykonywania zadań wymagających bieżącej zmiany parametrów pracy oraz
częstej rekonfiguracji narzędzi.
W skład systemu wchodzi magazyn narzędzi z modułami
komunikacyjnymi umożliwiającymi kontrolę odłożonych
narzędzi. System, oprócz standardowych operacji manipulacji obiektami, wykonuje operacje pomiarowe i inspekcyjne
z wykorzystaniem systemów optycznych: kamery oraz skanera laserowego 3D.
Liczba stopni swobody:		

6

Pojemność magazynu narzędzi:		

5 gniazd

Udźwig robota:		

30 kg

Widok ogólny systemu manipulatora przemysłowego
z funkcjami adaptacji i rekonfiguracji

Rozdzielczość kamery światła widzialnego: 800x600 Mpx
Rozdzielczość skanera laserowego:		

2048 px
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T

he system is designed for technological lines intended for small-scale production or a production of
a varied range of products, and it can be used in all industries. Thanks to the automatic reconfiguration,
one manipulator replaces the work of several industrial robots and therefore it is especially predestined for
use in small and medium-sized enterprises. A characteristic feature of the system is the ability to change its
configuration and its adaptation to the conditions of the production line. The system uses a commercially available
industrial manipulator and specialized software. The tool modules have been equipped with electronic systems
enabling automatic recognition of the tool and storage
of information on its condition, purpose, and parameters.
This information is then uploaded into the database of
the system. The system is intended for tasks which require
ongoing changes in operating parameters and frequent
reconfiguration of tools.
The system includes tool storage with communication
modules enabling control of instruments that are not in use.
Additionally, apart from standard operations concerning
object manipulation, the system also performs measurements
and inspections using optical systems composed of cameras
and a 3D laser scanner.
General view of the system of the industrial manipulator
with the functions of adaptation and reconfiguration

Number of degrees of freedom:		

6

Capacity of the tool storage:		

5 sockets

Robot’s load capacity:		

30 kg

Resolution of the visible light camera:

800x600 Mpx

Resolution of the 3D scanner:		

2048 px
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Module of the vision system
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