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1. Opis sytuacji
Pewna firma produkcyjna rozpoczyna proces digitalizacji swojego zakładu wprowadzając go do
wirtualnej rzeczywistości. Przed wdrożeniem robota na stanowisko klient chce przeprowadzić
testy, symulację w środowisku 3D oraz VR bez konieczności wprowadzania zmian na rzeczywistym stanowisku. Obserwacja pracy stanowiska będzie możliwa dzięki danym historycznym
zebranym podczas testów.
W celu poprawy efektywności realizowanych procesów na linii produkcyjnej klient zdecydował
się również na przeprowadzenie symulacji w przestrzeni wirtualnej, która pozwala na dobór
optymalnego schematu pracy dla danego stanowiska oraz lokalizację wąskich gardeł. Celem bliźniaka cyfrowego jest zarządzanie danymi, wizualizacja, symulacja oraz optymalizacja wszystkich
procesów w zakładzie. Firma integratorska, której jesteś pracownikiem wspiera swojego klienta
w przejściu transformacji digitalnej.
Zajmij się tym, powodzenia!

2. Opis zadania
Zadanie podzielone jest na dwie części. Pierwsze polega na przygotowaniu stanowiska zrobotyzowanego w studio 3D, połączenie stanowiska z API bliźniaka cyfrowego na danych historycznych, uruchomienie cyfrowego bliźniaka z animacją w środowisku VR. W drugiej części należy
przeprowadzić analizę gotowej linii produkcyjnej w Studio 3D pod kątem wydajności pracy na
stanowiskach (operatorów, maszyn oraz robotów) a następnie należy zaproponować zmiany poprawiające ergonomię pracy stanowisk. Poprawa efektywności będzie wyliczona automatycznie
dzięki algorytmom AI i wyświetlona na tablicy.

3. Opis procesu
Część 1:
W zadaniu oceniana będzie wizualizacja stanowiska zrobotyzowanego w Studio 3D, odpowiednia konfiguracja danych historycznych pobieranych z serwera przez API z odtworzonych stanowiskiem zrobotyzowanym,
Dodatkowo należy napisać program TP realizujący proces szukania oraz depaletyzacji detali tj.
przenoszenia ich z jednej palety na drugą, wykorzystując niezbędne instrukcje ruchowe oraz
wizyjne. Dla przyśpieszenia pracy można skorzystać z przygotowanego wcześniej podprogramu
CALC_PLACE.

Zasada działania
API_D pozwala na połączenie danych zbieranych w czasie rzeczywistym na zakładzie produkcyjnym ze środowiskiem 3D Platformy Robotów DBR77. Dzięki temu wirtualny zakład w środowisku 3D będzie wiernie odwzorowywać ruch i pracę realnego zakładu w czasie rzeczywistym. Tak
wygenerowany “Bliźniak Cyfrowy” pozwala nam na zdalną kontrolę pracy zakładu oraz oferuje

możliwość analizy bieżącego procesu. Dane rzeczywiste mogą zostać połączone z symulacją wygenerowaną przez użytkownika w studio 3D, otwierając nowe możliwości na planowanie modyfikacji oraz udoskonaleń aktualnego procesu.
Poprzez API_D nie musimy wysyłać jedynie sygnałów z rzeczywistej pracy maszyn. Możemy także przesyłać zestaw danych historycznych lub pojedyncze instrukcje dla konkretnych obiektów
(np. Panel kontrolny maszyny, instrukcje dla robota itp.).

Instrukcja Część 1
1. Zbudowanie sceny 3D z odpowiednich komponentów.
2. Ustawienie identyfikatorów do obiektów zgodnie z wytycznymi.
3. Konfiguracja połączenia z serwerem.
4. Weryfikacja poprawności połączenia.

Zbudowanie sceny 3D z odpowiednich komponentów
Wybuduj stanowisko wybierając kolejne elementy zawarte w dołączonej instrukcji z rozwijalnej
listy po lewej stronie. (Prawy górny róg -> tryb edycji, po lewej stronie ekranu pojawią się ikony z
dostępnym wyposażeniem elementów stanowiska w Studio 3D).

Stanowisko zrobotyzowane do odtworzenia:

- Frezarka CNC 3
- M20iD/25L
- Chwytak mechaniczny 10
- Transporter taśmowy
- Euro Paleta

Ustawienie identyfikatorów do obiektów zgodnie z wytycznymi
Gdy stanowisko jest już gotowe, przejdź do trybu “Mapowanie Bliźniaka”. W trybie tym obiekty,
które mogą być zasilane danymi pozostaną w odpowiednich kolorach, a na nich pojawi się dodatkowa ikonka ze znakiem zapytania.

Obiekty, które nie mogą być zasilane danymi będą miały kolor szary. Najechanie kursorem na
znak zapytania wyświetli parametry, jakie mogą być ustawione dla danego obiektu.

W trakcie RoboChallange wiadomości zostały już skonfigurowane w odpowiedni sposób. Twoim
zadaniem jest przypisanie odpowiednich identyfikatorów obiektom, by móc je powiązać z danymi przychodzącymi z serwera.
Zaznacz obiekt, któremu chcesz przypisać identyfikator. Jego kolor zmieni się na zielony a w prawym dolnym rogu ekranu wyświetli się okienko.

W okienku wpisz odpowiedni identyfikator zawarty na planie a następnie zatwierdź akcję przyciskiem “enter”. Gdy identyfikator zostanie zapisany poprawnie, obiekt wykona lekką pulsującą
animację.

Powtórz czynność dla robota oraz taśmy.

Gdy wszystkie identyfikatory zostaną poprawnie ustawione, przejdź do panelu “Bliźniaka Cyfrowego”, znajdującego się po prawek stronie ekranu.

W oknie podaj nazwę kolejki, z którą chcesz połączyć swoje wirtualne stanowisko.

Nazwa kolejki - “/robochallenge”
A następnie aktywuj Bliźniaka Cyfrowego przyciskiem Start DT. Gdy bliźniak jest aktywny, przycisk zmieni swój stan umożliwiając zatrzymanie symulacji.

Nazwa kolejki - “/robochallenge”
A następnie aktywuj Bliźniaka Cyfrowego przyciskiem Start DT. Gdy bliźniak jest aktywny, przycisk zmieni swój stan umożliwiając zatrzymanie symulacji.

Gotowe! Twoja scena została właśnie połączona z danymi. Porównaj teraz nagranie procesu ze
swoją sceną, by przekonać się czy dane zostały odpowiednio powiązane. Pomiędzy ruchem rzeczywistym a Twoją sceną może być chwila opóźnienia, wynikająca z połączenia internetowego.
Uruchomienie cyfrowego bliźniaka z animacją w środowisku VR wykonasz razem z opiekunem
zadania.

Część 2:
W zadaniu oceniana będzie poprawa efektywności realizowanych procesów na linii produkcyjnej
zaprojektowanej w Studio 3D.

Zasada działania
Przeprowadzenie symulacji w przestrzeni wirtualnej pozwala na dobór optymalnego schematu
pracy dla danego stanowiska.
Studio 3D daje możliwość przeprowadzenia nieograniczonej ilości testów, symulacji i modyfikacji
w przyjaznym środowisku 3D bez konieczności wprowadzania zmian w fizycznym produkcie.
W Studio 3D istnieją trzy tryby pracy: tryb layoutu, edycji, animacji. Polejno do wyboru w lewym
górnym rogu.

W trybie layout można edytować istniejące obszary oraz rysować nowe, nadawać im charakterystyczne cechy oraz opisywać.
W trybie edycji można modyfikować ustawienie elementów na scenie oraz dodawać kolejne. Aby
zmienić ustawienie naszyny należy najechać kursorem na wybrany element, przytrzymać lewym
przyciskiem myszy a następnie przesunąć w inne miejsce. W celu rotacji elementu należy ponownie go przytrzymać i użyć klawiszy “q” lub “e”. Ignorowanie kolizji tj. dosunięcia jednego elementu
do drugiego na odległość zablokowaną systemowo można wykonać po przytrzymaniu klawisza “i”.

Tryb animacji pozwala na symulację pracy maszyn, robotów czy operatorów. W tym trybie w dole
ekranu pokazują się linie animacji tj. linie symulujące pracę na poszczególnych stanowiskach czy linii.

Linii animacji znajdują się informacje związane z procesem:
• Nazwa linii – pozwala na powiązanie linii animacji z obszarem na scenie
• Detal - wybór elementu symulowanego w animacji (w tym przypadku cylinder duży),
po najechaniu na eement otwiera się lista dostępnych modeli mozliwych do symulacji
• Tryb odtwarzania linii:
		
a) Cykl opóźnienie - możliwość ustalenia czasu cyklu (co ile ma uruchomić się ponownie
		
symulacja) oraz opóźnienia z jakim linia ma rozpocząć pracę, podawany czas
		
w sekundach
		
b) Powtarzlny - zapętlona symulacja
		
c) Seria - możliwość istawienia ilości cykli oraz czasu między cyklami
		
d) Zadarzenia – pozwala na uruchomienie linii w momencie rozpoczęcia
		
lub zakończenia innego procesu
Kostki na linii animacji sybolizują poszczególne kroki w procesie.

Przykładowa linia animacji dotyczy Maszyny 4, produkowany detal to cylinder duży, tryb pracy
to zdarzenie, linia uruchamia się w momencie wystartowania prosecu z linii 6. Podczas syluacji
operator pobiera element z miejsca pobrania, wkłada do maszyny, w której proces trwa 7 sekund, następnie wyjmuje detal z maszyny I odkłada na pole odkładcze.
Po wybraniu kroku procesu otwiera się okno parametrów. W tym miejscu można edytować trasy
operatorów, ruchy robotów czy zmienic parametry maszyny. Do wykonania tej części zadania
przydatma oże być znajomość edycji trasy operatora oraz ruchów robota.

Po najechaniu na wieszchołek ekran przemieści się do danego miejsca, po najechaniu na zaznaczony zielony obszar można sobodnie przesuwać wieszchołki w celu modyfikacji tras. Czas pracy
zadania określa czas potrzebny operatorowi na wykonanie danego zadania np. pobranie detalu,
umieszczenie w maszynie czy spakowanie. Załączone okno przedstawia dwa zadania. W pierwszym operator podchoni do pudełka i pobiera detal, w drugi zadaniu operator z pobranym detalem podchodzi do maszyny I go tam umieszcza. Po wybraniu ikony śmietnika można usunąć dany
wierzchołek trasy jeżeli jest on zbędny (minimalnie zadanie musi posiadać 2 wierzchołki trasy)

Analogicznie sprawa wygląda przy modygikowaniu ruchów robota. Jednak w tym przypadku
zmianiamy stopień obrotu na danej osi robota.
Przygotowanej nowej linii animacji dokonuje się poprzez wybranie ikony + w lewym dolnym
rogu. Następnie wybierany nową linię animacji i ustalamy kolejność wykonywania prac na stanowisku poprzez wybranie ze sceny kolejnych elementów, w zależności od potrzeb modyfikujemy
kolejne kroki w procesie nadając odpowiednie czasy cyklu czy ustalając trasę dla operatora.

Instrukcja Część 2
Produkcja obejmuję 2 obszary.

Tablica przedstawia z jaką wydajnością pracują poszeczgólne stanowiska.
W pierwszym obszarze znajdują się 4 frezarki obsługiwane przez 3 operatorów - to znaczy, że
zdefiniowane są 4 linie animacji. Detal do obróbki dostarczany jest na stanowiska przez wózki
autonomiczne na paletach. Transport detalu do obróbki oraz gotowego wyrobu nie jest brany
pod uwagę w tym zadaniu. Aby w tej części otrzymać punkt należy poprawić wydajność pracy
jednego z 3 operatorów. Przeanalizuj przygotowaną animację i stanowiska, na którym można
poprawić wydajność. W celu poprawy efektywności możesz zastosować:
→ zmianę ustawień maszyn
→ przypisanie operatorów do innych stanowisk
→ zrobotyzować stanowisko
→ zmianę ścieżki pracy operatora.
Czas pracy obrabiarek, czas potrzeby operatorowi na pobranie i odłożenie detalu nie jest do
zmiany.

W drugim obszarze znajdują się dwie linie montażowe. Na obu liniach montowane są te same
elementy. Za pomocą komentarzy opisany start linii oraz zakończenie procesu montażu i spakowanie gotowego produktu. Aby w tej części otrzymać punkt należy poprawić wydajność pracy
linii montażowych w obszarze 2. W celu poprawy efektywności linii możesz zastosować:
→ zmianę ustawień linii
→ przypisanie operatorów do innych stanowisk
→ zrobotyzować stanowisko
→ wykorzystać istniejącego robota do obsługi stanowisk
Czas pracy operatorów determinuje prędkość linii i jest nie do zmiany.
Po wprowadzeniu zmian uruchom animację i sprawdź na tablicy jak poprawiła się wydajność na
obu obszarach.
Przydatne tutoriale:
https://dbr77.com/tutorials

4. System oceniania
1. Osiągnięcie celu zadania – maksymalnie 2 pkt
a. Uruchomienie cyfrowego bliźniaka (1 pkt)
b. Poprawa efektywności pracy linii produkcyjnej (1 pkt)
2. Zaliczenia etapów – łącznie 3 pkt
• Zbudowanie stanowiska zrobotyzowanego do paletyzacji w studio 3D, połączenie
stanowiska z API bliźniaka cyfrowego na danych historycznych (1 pkt)
• Wprowadzenie zmian poprawiających wydajność pracy na stanowisku w obszarze 1 (1 pkt)
• Wprowadzenie zmian poprawiających wydajność pracy na stanowisku w obszarze 2 (1 pkt)
3. Czas wykonania po zapoznaniu się z instrukcją – maksymalnie 3 pkt
a. Ukończenie zadania poniżej 30 min (3 pkt)
b. Ukończenie zadania poniżej 35 min (2 pkt)
c. Ukończenie zadania poniżej 40 min (1 pkt)

