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Digital factory – support for plannig of
automated assemlby systems
Digital factory is a common name for a
wide range of digital models, methods and
software solutions integrated with a data
management system. The aim of digital factory
is to support planning, evaluation and
continuous improvement of essential processes
and resources in production regarding entire
product and product system lifecycles.
Example shows planning of automated
assembly site supported with Solid Edge and
Plant Simulation.
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Uvod

Razvoj je tvorjenje podatkov in sprejemanje
odločitev, ki omogočajo in zagotavljajo
učinkovito in kakovostno izdelavo ter
kakovostno in cenovno konkurenčen izdelek.
Izziv pri odločanju je predvsem ocena stroškov
in koristi posamezne odločitve. Stroške lahko
običajno dovolj natančno in točno ocenimo,
težje pa je predvideti učinke oziroma koristi
posamezne odločitve. To velja na splošno za
razvoj izdelka in izdelovalnih tehnologij,
uvajanje novih in preureditev obstoječih
proizvodnih zmogljivosti, kot tudi za
avtomatizacijo in informatizacijo proizvodih in
poslovnih procesov.
Pod vse večjim pritiskom zniževanja
stroškov, zagotavljanja kakovosti in predstavitvi
novih proizvodov pred tekmeci, iščejo podjetja
konkurenčno prednost in priložnost tudi v
zgodnjem snovanju izdelka in izdelovalnega
sistema oziroma na stopnji, na kateri inženirji iz
zamisli tvorijo zasnovo, iz zasnove pa

specifikacijo za izdelavo prototipa in tehnične
dokumentacije.
Na stopnji razvoja izdelka sta izdelava
prototipa in njegovo preizkušanje običajen
korak, izdelava prototipa izdelovalnega sistema
in preskušanje v resnični proizvodnji pa z
ekonomskega vidika običajno ni upravičena [1].
V obeh primerih lahko sodobna inženirska
programska orodja za oblikovanje, modeliranje
in simulacijo pohitrijo razvoj ter omogočijo
odpravljanje napak in optimizacijo izdelka,
izdelovalnega procesa in sistema že na stopnji
njihovega načrtovanja.
Programske rešitve za računalniško podprto
oblikovanje in modeliranje CAD (Computer
Aided Design) so v industriji že povsem
uveljavljene, prednosti inženirskih programskih
orodij CAE (Computer Aided Engineering) za
pomoč pri razvoju izdelka, kot so na primer
kinematična in dinamična analiza ter analiza s
končnimi elementi, pa v industriji šele
odkrivajo. Podobno je tudi na področju
načrtovanja izdelave, kjer so programi za
podporo načrtovanju izdelovalnih postopkov in
procesov
CAM
(Computer
Aided
Manufacturing)
že
dokaj
uveljavljeni,
programske rešitve za reševanje organizacijskih
in logističnih izzivov, kot je diskretna
simulacija, pa nikakor ne najdejo svoje prave
uporabe.
Vzrokov za tako stanje je več. Na eni strani
sta dokaj velik strošek in zahtevnost obstoječih
programskih rešitev, na drugi pa dvom v
koristnost tovrstnih orodij in njihovo slabo
poznavanje. Tega se zavedajo ponudniki
programskih rešitev kot tudi potencialni
uporabniki v industriji, zato so pričakovanja od

zasnove in programskih orodij, ki so združena
pod imenom digitalna tovarna, zelo velika [2].
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Digitalna tovarna

Sodobna računalniška podpora vse bolj
temelji na simulaciji in se dobesedno seli v
računalniško, se pravi digitalno okolje.
Posamezne aktivnosti se združujejo v podporo
skozi celoten življenjski ciklus izdelka, pa tudi
tehnologij izdelave in izdelovalnih sredstev.
Prehod
od
združevanja
posameznih
računalniško podprtih aktivnosti do celovite
programske rešitve za podporo načrtovanju
izdelka in izdelave vodi po stopnjah predvsem
podatkovne povezanosti in povezljivosti
posameznih programskih orodij od konceptov in
programskih rešitev za upravljanje podatkov
izdelka (PDM – Product Data Management) do
upravljanja z življenjskim ciklusom izdelka
(PLM – Product Lifecycle Management).

Slika 1: Življenjski ciklusi se prepletajo
Celoviti obravnavi izdelka skozi celotni
življenjski ciklus je sledila tudi celovita
obravnava izdelovalnih tehnologij, procesov
izdelave in izdelovalnih sredstev. Vsak od njih
ima seveda svoj življenjski ciklus, ki se prepleta
z drugimi, in če ne prej, pridejo skupaj v fazi
dejanske izdelave v sami proizvodnji. Da bi
življenjske cikluse začeli učinkovito prepletati
že v fazi razvoja oziroma načrtovanja in da bi že
v zgodnjih fazah lahko z dovolj veliko
gotovostjo dobili podatke o njihovih dejanskih
lastnostih in dinamičnem obnašanju, so na voljo
programska orodja, ki jih danes najdemo
združena v programske rešitve z oznakami
digitalni razvoj izdelka (Digital Product

Development), digitalna izdelava (Digital
Manufacturing) in digitalna tovarna (Digital
Factory), med seboj pa jih podatkovno povezuje
in uporabniško združuje upravljanje z
digitalnim življenjskim ciklusom (DLM –
Digital Lifecycle Management).
2.1

Opredelitev digitalne tovarne

Digitalna tovarna je skupno ime za obširno
skupino digitalnih modelov, metod in orodij, kot
so na primer modeliranje, simulacija in 3D
vizualizacija, ki so med seboj povezani s
sistemom za upravljanje s podatki (npr. DLM).
Cilj digitalne tovarne je celovita podpora
načrtovanju,
vrednotenju
in
stalnemu
izboljševanju bistvenih procesov in sredstev v
proizvodnji v povezavi z izdelkom in naročilom
(slika 1).
Namen in zamisel digitalne tovarne nista
novi, saj je že zasnova navidezne izdelave
(Virtual Manufacturing) temeljila na združitvi
obstoječih modelov proizvodnje, tehnik
analiziranja in oblik predstavitve v povezan,
skladen in razumljiv sistem na način, ki
omogoča, da se lahko preizkusijo in preverijo
nove tehnike in metode načrtovanja in vodenje
proizvodnje brez uporabe in motenj dejanskega
proizvodnega sistema [3].
Digitalna tovarna je osredotočena na podporo
življenjskemu ciklusu tovarne, kjer je tako kot v
dejanski proizvodnji, stičišče tokov materiala,
podatkov in proizvodnih sredstev. Zapletenost
digitalne tovarne zahteva prepletanje različnih
modelov, programskih orodij, analiz in
simulacijskih tehnik, kar je pogojeno z
raznolikostjo tehnologij (na primer obdelava,
sestavljanje, ravnanje z materialom in
skladiščenje), sredstev (stroj CNC, robot,
samodejno vodeni voziček, paletni transportni
sistem, avtomatizirana linija za sestavljanje,
avtomatizirano regalno skladišče), in členitvijo
proizvodnje na ravni tovarne, proizvodne linije,
proizvodne celice, stroja in procesa.
To postavlja pred digitalno tovarno velik
izziv, saj je potrebno združiti različne digitalne
modele in analize, ki obravnavajo opazovani
sistem kot zvezni ali diskretni [4]. Zato je

priložnost, ki jo ponuja zasnova digitalne
tovarne,
združevanje
računalniško
in
simulacijsko podprtih aktivnosti in modelov na
ravni podatkov (slika 2).
2.2

načrtovanja končana, kljub temu, da se z
izdelavo modela analiza in optimizacija lahko
šele začneta.

Stanje ponudbe digitalne tovarne

Celovite programske rešitve digitalne
tovarne, ki bi bila komercialno dostopna in bi
omogočala
izvajanje
računalniško
in
simulacijsko podprtih aktivnosti celotnega
življenjskega ciklusa izdelka in proizvodnega
sistema iz enega programskega okolja, še ni.
Velika vrzel je še zmeraj med programskimi
rešitvami za razvoj izdelka, načrtovanje
procesov in vodenje proizvodnje. Vendar gre
razvoj komercialnih programskih rešitev
nedvomno v smer združevanja v digitalnem
okolju, kar potrjujejo nekateri predvsem
največji ponudniki programskih rešitev CAD,
CAE in CAM, ki že označujejo svoje rešitve z
digitalno izdelavo in digitalno tovarno.
Programske rešitve so vse bolj zmogljive,
enostavne za uporabo in omogočajo reševanje
vse bolj zapletenih nalog. Vprašanje je, kako
bomo uporabniki sledili temu razvoju oziroma
ponudbi in kako učinkovito bomo znali
izkoristiti priložnosti, ki jih sodobna
programska orodja že danes nudijo, pa za njih
ne vemo ali ne poznam njihovih možnosti.
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Podpora načrtovanju sestavljanja

Načrtovanje sestavljanja poteka običajno po
določenem vrstnem redu aktivnosti od analize
izdelka, opredelitve operacij sestavljanja in
njihovega zaporedja, zasnove delovnih mest,
naprav in sistema, izdelave tehnološke
dokumentacije, do naročanja in izdelave
sestavin,
izdelave
krmilnih
programov,
postavitve, poskusnega zagona in prevzema v
redno proizvodnjo.
Osnovno orodje za izdelavo načrta postavitve
sistema za sestavljanje in razvoja naprav za
sestavljanje je program CAD, s katerim
načrtovalci vedno bolj pogosto poleg 2Dnačrtov izdelajo tudi 3D-modele. Običajno je s
tem uporaba računalniških orodij na tej stopnji

Slika 2: Model združevanja podatkov
3.1

Dinamična analiza mehanizmov

Razvoj programskih rešitev CAE gre v smer
združitve s programi CAD tudi na ravni srednje
zmogljivih programskih paketov za 3Dmodeliranje. Večina jih omogoča analizo
kinematike, s pomočjo katere lahko hitro in
enostavno ugotovimo pravilnost gibanja
mehanizmov, ki so sestavni del strojev in
naprav za sestavljanje in ravnanje z materialom.
Naslednji korak uporabe simulacije gre v
smer dinamične analize in metode končnih
elementov. Metoda končnih elementov je
najbolj razširjena numerična metoda za
reševanje nalog povezanih s trdnostjo in
konstrukcijo v tehniki. Daje natančen vpogled v
splošna napetostna in deformacijska stanja
strojnih elementov, naprav in konstrukcij.
Programski paketi z oznako mCAD
(mechanical CAD) združujejo CAD in CAE v
enem okolju, kar odpravlja nepotrebno
prenašanje in netočno prevajanje podatkov med
programi. Združitev CAD in CAE pomeni za
uporabnika enostavnejše in hitrejše izvajanje
analiz, kar je povzročilo povečanje njihove
uporabo v praksi. Poenostavitve izdelave
analize s predlogami (templates) in pomočniki
oziroma čarovniki (wizards) vodijo uporabnika
korak za korakom od geometrijskega
modeliranja, določitve materiala, izdelave
mreže in priprave vhodnih podatkov do
preračuna, analize in preverjanja rezultatov ter
izdelave preglednega poročila.

Inženirji s sodobnimi programskimi orodji
CAD/CAE
hitro
osvojijo
geometrijsko
modeliranje, na potek preračuna in tvorjenje
mreže pa običajno nimajo vpliva. Tako morajo
na začetni stopnji analize določiti še robne
pogoje, katerih natančnost določa uporabnost
rezultatov.
Določitev robnih pogojev za vhodne
obremenitve poteka na stopnji razvoja
mehanizma običajno na osnovi ročnih
preračunov, fizičnih poskusov, precenitve
obremenitve ali celo ugibanj. Dovolj natančno
in točno oceno obremenitev za analizo
mehanizmov omogočajo programski paketi za
dinamično analizo.
Mehanizmi so sestavljeni iz posameznih
delov, ki imajo določeno svobodo gibanja
oziroma prostostne stopnje. S sestavljanjem
delov v mehanizem in postavljanjem relacij med
njimi
odvzemamo
posameznim
delom
prostostne stopnje. S tem omogočimo, da se sila
v digitalnem modelu, ki deluje na določen
sestani del, prenaša v pravilno sestavljenem
mehanizmu tudi na druge dele. Na ta način
dobimo pravilne vrednosti obremenitev za vsak
posamezen sestavni del in jih lahko uporabimo
za robne pogoje v analizi z metodo končnih
elementov.
Sodoben način konstruiranja mehanizmov v
okolju CAD poteka v treh korakih. Prvi korak je
izdelava digitalnega prototipa mehanizma, sledi
dinamična analiza za pridobivanje robnih
pogojev, zadnji korak pa je trdnostni preračun z
metodo končnih elementov.
Digitalni prototip oziroma model mehanizma
in dinamična analiza nudita načrtovalcu naprav
za sestavljanje še druge možnosti kot sta
samodejno zaznavanje trkov med deli
mehanizma in preverjanje hitrosti giba na
osnovi sil, trenja ter ocenjenega časa giba.
Nenazadnje sta zelo uporabni tudi prostorska
predstavitev in animacija gibanja mehanizma, ki
omogočata boljšo predstavo o zgradbi in
delovanju naprave še pred njeno izdelavo.

3.2

Diskretna simulacija

Diskretna simulacija je namenjena izdelavi
dinamičnega digitalnega modela diskretnega
sistema in omogoča pridobivanje podatkov o
njegovem
dinamičnem
obnašanju
in
optimizacijo njegovega delovanja. Model
diskretnih sistemov je opis sestavin sistema in
logičnih povezav med njimi na način, ki
omogoča diskretno simulacijo oziroma izvajanje
modela v računalniku. Diskretna simulacija
obravnava dogodke le v tistih časovnih točkah,
v katerih se spremenijo lastnosti opazovanih
predmetov in procesov, kar omogoča simulacijo
daljšega časovnega obdobja v kratkem času.
Za izdelavo simulacijskega modela in
izvajanje poskusov so potrebni podatki o
zgradbi in lastnostih posameznih delovnih
postaj in naprav, izdelkih, naročilih in
morebitnih napakah. Zgradbo sistema opisujejo
tloris prostorske razmestitve (2D-risba ali 3Dmodel) in podatki o sredstvih kot so delovni
stroji, naprave za ravnanje z materialom,
transportne naprave, ročna delovna mesta, in
postopki vodenja v običajnih in težavnih
pogojih delovanja.
Diskretna simulacija je pri načrtovanju
sistemov za sestavljanje uporabna pri določitvi
in optimizaciji časov in produktivnosti,
določitvi mer, velikosti, števila in zmogljivosti
sredstev, ugotovitvi mejne zmogljivosti,
raziskavi vpliva napak in motenj, ugotovitvi
potreb po človeških virih, izboljšanju vedenja o
obnašanju
sistema,
določitvi
ustreznih
postopkov vodenja in ocenitvi alternativnih
možnosti.
Digitalni model nudi tudi dobro osnovo za
izdelavo postopkov krmiljenja strojev in naprav
ter vodenja proizvodnje, preverjanje različnih
postopkov na stopnji zagona nove zmogljivosti,
urjenje operaterjev in delavcev za ukrepanje v
različnih stanjih proizvodnje in oceno ključnih
kazalnikov
učinkovitosti
obstoječe
ali
načrtovane proizvodnje.
Rezultat simulacije je tudi 3D-animacija, ki
nam nazorno in najbolj razumljivo predstavi
zapletenost
in
delovanje
sodobnih,

prilagodljivih
ter
visokoavtomatiziranih
proizvodnih in logističnih sistemov.
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Primer

Obstoječa avtomatizirana linija [1] za
sestavljanje vključuje paletni transportni sistem
za premik palet med delovnimi postajami,
avtomatizirane postaje za sestavljanje in
kontrolo ter ročno delovno mesto, za jemanje
izdelka z linije in vstavljanje baznega dela na
linijo. Delavec na liniji je zadolžen tudi za
polnjenje vmesnih skladišč sestavnih delov na
delovnih postajah, optično kontrolo izdelka in
odpravljanje morebitnih zastojev na liniji.
Z avtomatizacijo jemanja izdelka s palete in
vstavljanja novega kosa na paleto bi lahko
razbremenili delavca in zmanjšali odvisnost
njegove stalne prisotnosti na produktivnost
linije,
s
čimer bi zagotovili njeno
enakomernejše delovanje in večjo učinkovitost.
Izziv naloge je narediti in preveriti načrt
izvedljivosti in upravičenosti zamisli in pokazati
uporabnost programskih rešitev CAD, CAE in
diskretne simulacije, ki so tudi osnovni gradniki
zasnove digitalne tovarne.
4.1

Izvedljivost zasnove

Zasnova avtomatizirane naprave za jemanje
izdelka z linije in vstavljanje baznega dela na
linijo vključuje urejanje, dodajanje in
pozicioniranje baznega dela na mestu odvzema,
transport izdelka z delovnega mesta, kot tudi
potrebne gibe, ki jih mora pri tem izvesti
manipulator (slika 5).
Zasnova in preverjanje mehanizma sta bila
izvedeni s programskih orodjem Solid Edge, ki
omogoča v svoji osnovni različici hitro,
enostavno in natančno konstruiranje geometrije
mehanizma. Aplikacija motion, ki jo za Solid
Edge razvija podjetje Dynamic Designer,
omogoča kinematično analizo mehanizma in
kontrolo kolizij. Uporabnik ima funkcijo motion
na voljo v programske okolju Solid Edge, tako
da sta model in uporabniški vmesnik enaka.
Na ravni posameznih sestavnih delov
mehanizma je na voljo tudi trdnostna kontrola

oziroma preračun z metodo končnih elementov,
ki temelji na programu Femap. Aplikacij je
podprta s pomočnikom (wizard) Femap
Express, ki omogoča uporabniku z nekaj kliki
miške trdnostno kontrolo posameznih sestavnih
delov.

Slika 5: Gibi strežne naprave
Manipulator za prenos izdelka oziroma
baznega dela je zasnovan in v celoti
skonstruiran s programom Solid Edge. Za
hitrejše in bolj učinkovitejše konstruiranje smo
uporabili standardne sestavine oziroma njihove
3D-modele, ki so na voljo v spletnih knjižnicah
dobaviteljev
opreme
za
avtomatizacijo
sestavljanja in ravnanja z materialom.
Kinematiča analiza in preverjena pravilnosti
gibanja oziroma morebitne kolizije sestavnih
delov mehanizma med seboj in z drugimi
sestavinami v modelu linije sta bili izvedeni s
funkcijo motion. Sledila je razširitev aplikacije
motion na dinamično analizo, ki jo omogoča
programski paket podjetja Dynamic Designer.
Program za dinamično analizo ni običajni del
programske rešitve Solid Edge, vendar ga
uporabljamo v istem uporabniškem okolju.
Na podlagi dinamične analize so bili
pridobljeni podatki o hitrosti gibanja, pospeških
in silah v mehanizmu (Slika 6). Podatki o silah
so bili vhodni podatki v aplikacijo Femap
Express, kjer je bila izvedena trdnostna kontrola
posameznih elementov.

postaje smo uporabili programsko rešitev za
diskretno simulacijo Plant Simulation. Model
celotne linije je narejen na 2D-grafični podlagi
in upošteva vse bistvene lastnosti in značilnosti
delovanja linije vključno z delom delavca [1].
Za preverjanje in prikaz delovanja nove postaje
v povezavi z drugimi deli linije smo upoštevali
čase
dobljene
na
stopnji
preverjanja
izvedljivosti zasnove, prostorski model iz Solid
Edga pa je bil za boljšo predstavitev vključen
preko zapisa jt v 3D-model (Slika 7).
Slika 6: Model mehanizma in rezultati analize
Na podlagi analiz je bilo gibanje mehanizma
optimizirano, tako da manipulator v modelu
izvaja gibe s hitrostjo, ki jo pri določeni
obremenitvi zagotavlja ponudnik opreme in ki
omogoča doseganje želenega takta procesa na
delovni postaji.

5

Zaključek

Predstavljen način načrtovanja je prikaz
možnosti in priložnosti, ki jih nudijo sodobna
programska orodja. V prvem primeru je znotraj
enega programskega paketa združenih več
programov. S tem je za inženirja uporaba
takšnega programa veliko enostavnejša. Drugi
primer
prikazuje
uporabo
samostojne
programske rešitve, ki pa je združena z drugimi
programi na ravni podatkov.
Prihodnost
načrtovanja
je
digitalna.
Omogočila
bo
povezovanje
različnih
programskih rešitev s katerimi bo inženir
enostavno zgradil in analiziral svoje zamisli v
digitalnem okolju in ponudil kakovostna in
konkurenčna izdelek in storitev pred tekmeci.
Za to bo potreboval zamisel, orodje in seveda
znanje. Znanje tudi o možnostih in priložnostih,
ki jih omogočajo sodobne programske rešitve.
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Slika 7: 3D-animacija z diskretno simulacijo
4.2

Upravičenost zamisli

Rezultati preverjanja izvedljivosti zasnove so
osnova za izdelavo tehnične dokumentacije pa
tudi preverjanja upravičenosti zamisli. Na tej
stopnji razvoja je že v grobem znana cena
delovne postaje, ni pa podana njena
učinkovitost, ki je odvisna od zmogljivosti
naprave in njenega vpliva na delovanje celotne
linije.
Za modeliranje in preverjanje delovanja
linije pred in po namestitvi nove avtomatizirane
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