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Anotácia:
Opísaný je spôsob snímania a manipulácie s výrobkom
pomocou 3 D integrovaného senzorického zariadenia, kde
najprv prípravná časť s kamerovým systémom na báze stereovízie sníma 3D pracovný priestor a náhodne uložený vý
robok v 3D pracovnom priestore, z ktorého sa následne
prenášajú informácie do realizačného systému, ktorý vytvo
rí 3D model výrobku, z ktorého sa následne prenášajú in
formácie do vyhľadávacieho systému, ktorý vyhľadá a určí
miesto prichytenia výrobku, z ktorého sa následne prenáša
jú informácie do robotickomanipulačného systému, ktorý
najprv prichytí výrobok, potom natočí výrobok a nakoniec
presunie a uloží výrobok do požadovanej polohy a požado
vaného priestoru.
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Spôsob snímania a manipulácie s výrobkom pomocou 3D integrovaného senzorického
zariadenia

O blasť techniky

Technické riešenie sa týka spôsobu snímania a manipulácie s výrobkom
pomocou 3D integrovaného senzorického zariadenia, určeného na automatizované
činnosti s náhodne usporiadanými predmetmi so skladového hospodárstva.

Doterajší stav techniky

Do dnešného dňa sú známe rôzne technické riešenia

pre vyhľadanie,

rozpoznanie predmetu v 2D priestore podľa modelu. Nevýhodou týchto technických
riešení je, že nezabezpečujú identifikáciu objektov v 3D priestore a tak neposkytujú
celkové a ucelené riešenie automatickej manipulácie v robotickom prostredí.
Známe riešenie je opísané v slovenskom patentovom spise č.284 930 s názvom
Spôsob snímania projekcie s priestorovým efektom dynamických obrazov, snímacie
a projekčné zariadenie k tomuto spôsobu, kde snímanie sa uskutočňuje cez dve opticky
nezávislé záznamové sústavy, pričom prvá optická sústava je od druhej optickej sústavy
vzdialená o vzdialenost a obe záznamové sústavy sú závislé od spoločnej osi pohonu
dvoch nosičov obrazovej informácie a projekcia sa uskutočňuje na prehliadači, TV
prijímači, video prilbe alebo filmovom plátne. Nevýhodou tohto technického riešenia je,
že neriešia identifikáciu objektov v 3D priestore ani manipuláciu s nimi.
Ďalšie známe riešenie je opísané v európskom patentovom spise
724 972

EP č.2

s názvom Spôsob pre počítačovo podporované určenie polohy, kde je na

žeriave sú umiestnené senzory, ktoré snímajú z vrchnej strany motorové vozidlá
s kontajnermi 3D laserovým skenerom, aby sa najracionálnejšie využil nakladací
priestor kontajnera. Nevýhodou tohto riešenia je, že rieši iba identifikáciu objektov v 3D
priestore avšak bez možnosti manipulácie s nimi.

Podstata technického riešenia

Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje spôsob snímania a manipulácie
s výrobkom pomocou 3D integrovaného senzorického zariadenia, ktoré je tvorené
prípravnou

časťou

s kamerovým

systémom,

robotickomanipulačnou

časťou,

vyhľadávacím systémom a realizačným systémom, podľa technického riešenia, ktorého

-2podstata spočíva vtom, že najprv sníma 3D pracovný priestor kamerový systém na
báze stereovízie a laserového snímania a následne sníma náhodne uložený výrobok
v3D

pracovnom priestore kamerový systém

na báze stereovízie a laserového

snímania, ktorý následne prenáša informácie do realizačného systému, ktorý ďalej
vytvára 3D model výrobku, ktorý následne prenáša informácie do vyhľadávacieho
systému, ktoré ďalej vyhľadáva a určuje miesto uchytenia výrobku a následne prenáša
informácie do robotickomanipulačnej časti, ktorá najprv uchytáva výrobok, ďalej natáča
výrobok, ďalej presúva výrobok a nakoniec ukladá výrobok do požadovanej polohy
a požadovaného priestoru.

Príklady uskutočnenia
Príklad

Spôsob snímania a manipulácie s výrobkom

pomocou

3D integrovaného

senzorického zariadenia spočíva vtom, že je tvorený prípravnou časťou s kamerovým
systémom, robotickomanipulačnou časťou, vyhľadávacím systémom a realizačným
systémom. Najprv je zosnímaný 3D pracovný priestor kamerovým systémom na báze
stereovízie. Ďalej je zosnímaný

náhodne uložený

3D výrobok

v 3D pracovnom

priestore kamerovým systémom na báze stereovízie a laserového snímania. Ďalej sú
prenesené zosnímané informácie do realizačného systému. Ďalej je vytvorený

3D

model výrobku zo zosnímaných informácií v realizačnom systéme. Ďalej sú prenesené
informácie o 3D modeli výrobku do vyhľadávacieho systému. Ďalej je vyhľadané
a určené v 3 D

priestore miesto uchytenia výrobku

vyhľadávacom systéme. Ďalej sú prenesené

rôznej

veľkosti a tvarov vo

informácie do robotickomanipulačnej

časti. Ďalej sa výrobok natočí a následne uchytí v robotickomanipulačnej časti.
Nakoniec sa výrobok presunie a uloží do požadovanej polohy v 3D pracovnom priestore
robotickomanipulačnou časťou 3D integrovaného senzorického zariadenia.

Priem yselná využiteľnosť

Technické riešenie je možné využiť pri manipulácii s výrobkami pomocou 3D
senzorických systémov v rôznych priemyselných odvetviach, a to pri akejkoľvek
interakcii človek - stroj, kde je nevyhnutné strojové priestorové videnie pre súčinnosť
človeka

s robotickým

systémom,

napríklad

v

oblasti

depaletizácie,

teda
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automatizovaného vykladania náhodne usporiadaných predmetov zo skladového
hospodárstva, kde je registrácia modelu daného predmetu, zosnímanie pracovného
priestoru a vyhľadanie pozície a natočenia predmetu, pričom tieto informácie následne
slúžia manipulátoru pre správne uchopenie a premiestnenie daného výrobku do
požadovanej polohy a požadovaného priestoru. Technické riešenie je využiteľné pri
robotickej automatickej manipulácie s výrobkami rôznych tvarov a veľkostí v 3D
priestore

pri

automatických

paletizačných

a

depaletizačných

technologických

procesoch, ktoré zabezpečia vyhľadanie predmetu, určenie miesta jeho uchytenia,
samotné uchytenie predmetu a následné konečné uloženie výrobku rôznej veľkosti a
tvarov z hromady náhodne uložených výrobkov/predmetov a to v 3D priestore.
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NÁROKY

1. Spôsob

snímania

senzorického

a

NA

manipulácie

zariadenia,

ktoré je

OCHRANU

s výrobkom
tvorené

pomocou

prípravnou

3D

časťou

integrovaného
s kamerovým

systémom, robotickomanipulačnou časťou, vyhľadávacím systémom a realizačným
systémom, vyznačujúci sa tým, že najprv sníma 3D pracovný priestor kamerový
systém na báze stereovízie a laserového snímania a následne sníma náhodne
uložený výrobok v 3D pracovnom priestore kamerový systém na báze stereovízie
a laserového snímania,

ktorý následne prenáša

informácie do realizačného

systému, ktorý ďalej vytvára 3D model výrobku, ktorý následne prenáša informácie
do vyhľadávacieho systému, ktoré ďalej vyhľadáva a určuje miesto uchytenia
výrobku

a následne prenáša informácie do robotickomanipulačnej časti, ktorá

najprv uchytáva výrobok, ďalej natáča výrobok, ďalej presúva výrobok a nakoniec
ukladá výrobok do požadovanej polohy a požadovaného priestoru.
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