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Bilten poletne šole robotike 
 

Srednji vrh pri Gozd Martuljku 
 

od  28. 6.  do  4. 7. 2009 
 
 

Šola  robotike je bila namenjena udeleţencem od 12. do 17. leta starosti ne glede na to, ali ste bili 

popolni začetniki ali pa ste imeli na tem področju ţe nekaj izkušenj.  

 

Robotika kot disciplina povezuje različna naravoslovna in tehnična znanja, zato je bila taka tudi 

poletna šola:   

seznanili ste se s prvimi koraki v računalniško programiranje robotov v programskih okoljih 

Visual Basic in Bascom, oba temeljita na programskem jeziku »basic«, 

sestavljali ste lastne robotke in se tako seznanili s temeljnimi principi delovanja strojev in 

mehanizmov, preko uporabe senzorjev in pogonov različnih motorjev ste spoznali tudi nekaj osnov 

elektronike in fizikalnih osnov delovanja robotov. 

Zadnja dva dneva ste se v parih lotili svojega projekta, ki je predstavljen tudi v tem biltenu. 

Nekateri projekti so bili usmerjeni v programiranje ţe izdelanih mobilnih robotov, drugi so 

temeljili na konstrukcijski sestavljanki FischerTechnik. 

Šola je temeljila na vmesniku in mobilnem robotu, razvitem v okviru EU projekta 

(http://e-prolab.com/comlab/) ComLab na Pedagoški Fakulteti v Ljubljani, vsa preostala 

programska oprema pa je brezplačna. Udeleţenci lahko po tečaju z minimalnimi stroški za nakup 

vmesnika svoje raziskovanje robotike nadaljujejo doma ali na šoli skupaj s svojim učiteljem 

tehnike. 

Poskrbeli smo tudi za sprostitev, športne aktivnosti, spoznavanje okolice itd.  
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Sodelujoči 
 

Vodja poletne šole:  

 

Dr. Slavko Kocijančič 

slavko.kocijancic@pef.uni-lj.si 

 

Mentorji: 

 

David Rihtaršič 

Tomaţ Kušar 

Darja Torkar 

Primoţ Trček 

 

Pedagoški vodja: 

 

Danijel  Haromet 

 

Koordinatorka s strani ZOTKS:  

 

Tjaša Toni 

tabori@zotks.si 

 

Udeleženci: 

 

Tadej Škvorc 

Urban Škvorc 

Luka Rudman 

Ţan Mladkovič 

Maks Repanšek 

Tim Dolinšek 

Vid Petrovič 

Tilen Meglič 

Jan Golob 

Simon Gregorc 

Aleš Zupančič 

Anja Lotte Kastelic 

Ana Udir 

Simon Udir 

Matej Udir 

Polona Rebernik 

Ela Bernik 

Anţe Zaplotnik 

Jaka Zupan 

Tadej Svetina 
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Projekti udeležencev 

Vrtalnik 

Aleš Zupančič, ales.zupancic1@gmail.com 

Tim Dolinšek, dolinsektim@hotmail.com 

 

 

 
 

Cilj projekta 
Do ideje sva prišla z uporabo Fisher Technik kataloga. Sprva je bila naprava mišljena kot 

električni mešalnik, a sva napravo priredila potrebam vrtalnika. 

 

Izvedba 
Vrtalnik sva sestavila z orodjem FisherTechnik in ga sprogramirala v Microsoft Visual Basicu. Za 

sestavo sva uporabila 5 motorčkov, 4 stikala, prav tako sva  uporabila svetlobni senzor.  Program 

eProLab sva uporabljala za testiranje elementov. Program najprej preveri, ali je vrtalna glava na 

začetku, če ni, jo vrne v začetno lego, jo spusti do obdelovalne površine, ''izvrta'' luknjo, glavo 

malo dvigne,  premakne obdelovalno površino in izvrta novo luknjo, vse vrne v začetno luknjo. 

Prav tako je nameščen senzor, ki zaznava premikanje, in s tem izključi napravo.  

 

Zaključek  
Z delom, sva zadovoljena, a bi se z več časa dalo izboljšati estetiko in tehnično izvedbo. 

 

Predlogi  
S poletno šolo robotike sva v celoti zadovoljna. 
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HROŠČ 

Matej Udir, udir.matej@gmail.com 
Ana Udir, udir.ana@gmail.com 

 

 

 
Cilj projekta 
Najprej se nisva mogla odločiti, kaj bi naredila. Odločila sva se za hrošča, ki je bil ţe napol 

sestavljen. Hrošča sva sprogramirala tako, da sledi črni črti, ko pa se ustavi, začne utripati.       

 

Izvedba 
Hrošča sva sestavila iz ţe narejenega podvozja in krmilnika. Na krmilnik sva vezala svetlobni 

senzor, tipalke, motorčke, luči in seveda baterije. Vse te elemente sva skupaj s krmilnikom 

pritrdila na ohišje. Uporabila sva tudi stikala na krmilniku (B0-B2). Z vmesnikom eproDasRob1 

sva ga povezala s kablom za programiranje, sam vmesnik pa sva povezala z računalnikom. Najin 

program deluje tako, da se hrošč po robu črte pelje toliko časa, dokler se ne zaleti. V tem primeru 

spelje malo nazaj, nato zopet poišče črto. Če pritisnemo tipko B1 se robot ustavi in začne utripati z 

lučkami. Če hočemo robota spet pognati po črti, moramo pritisniti tipko B2. Če pritisnemo tipko 

B3, robot zapleše. Svetlobni senzor zaznava svetlobo, ki ustvari analogni signal manjši od 600. Ko 

hočemo ustaviti robota, pritisnemo B0. To  je najin hrošč: 

  

               
 
Zaključek 
Z izdelkom sva zelo zadovoljna, saj nama je uspelo skoraj vse, kar sva načrtovala. 

 

Predlogi  
Poletna šola robotike nama je bila zelo všeč, za naslednje leto pa predlagava kopanje. 
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Testno vozilo BMW micro car 

Ela Bernik, bloody.massacre@windowslive.com 

Polona Rebernik, polonchy1@hotmail.com 

 

 

Cilj projekta 
Najin namen je bil sestaviti avtomobilček, ki bi sledil črni črti. Če bi se zaletel v oviro, bi se 

ustavil in svetil z lučmi. Zapeljal bi vzvratno, nato pa vozil v krogu. Idejo sva dobili iz vaje, ki smo 

jo izvajali pri praktičnem pouku.  

 

Izvedba 

 

Za izdelavo sva potrebovali: ogrodje 

avtomobilčka z ţicami, električno 

vezje, svetlobni senzor, baterije in eno 

solidno idejo. Sprogramirali sva ga s 

pomočjo programa Bascom. Program 

za avtomobilček sva najprej napisali, 

ga shranili in nato zapisali nanj s 

pomočjo kabla. Med programiranjem 

sva večkrat preverili pravilno delovanje 

avtomobilčka s testnim programom 

eProLab. 

 

Zaključek 
Imeli sva veliko (ne)izvedljivih idej, toda na koncu nama je uspelo izvesti eno izmed laţjih.   

 

Predlogi  
Delo bi morali začeti s programom Bascom namesto Visual Basic, saj se nama zdi, da je z njim 

delo veliko laţje. Tudi razlaga je bila na začetku prehitra. Všeč pa nama je bilo to, da so nam 

učitelji pomagali pri izvedbi idej. Eden od najinih predlogov za naslednje leto je kopanje v 

Kranjski Gori. 
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AVTOMATSKI MENJALNIK 

Jaka Zupan , zupi44.jaka@gmail.com 

Luka Rudman, lrudman97@gmail.com 

 

  
 

Cilj projekta 
Po avtomobilu BMW 320D,  ki ima avtomatski menjalnik. V prvem načrtu bi moral vsebovati pet 

prestav, a ni bilo izvedljivo, zato ima le tri. 

 

Izvedba 
Na ploščo sva namestila stojala, na katera sva pritrdila osi z zobniki različnih velikosti. Menjalnik 

vsebuje tri stikala, propeler, dva motorčka in sedem zobnikov. 

 

 
 

Zaključek 
Na koncu se je pokazalo da se celotna zadeva skoraj ni razlikovala od najinih pričakovanj. 

A vseeno sva nameravala namestiti še četrto prestavo. 

 

Predlogi 
Dobro je bilo, da smo lahko delali svoj projekt. 

Naslednje leto bi lahko delali svoje projekte tri dni ne le dva. 

 

Programer: Luka Rudman, oblikovalec: Jaka Zupan 
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GOSENICA 

JAN GOLOB , (redblackjimy@gmail.com) 

ANJA LOTTE KASTELIC, (riri.beby.19@gmail.com) 

 

 

 
Cilj projekta 
Do ideje za projekt sva prišla, ko je voditelj pokazal robota t.i. gosenico. Odločila sva se, da ga 

bova imela za projekt. Cilj programiranja je bil, da se ustvari robotek, ki se ne zadel v stene. 

 

Izvedba 
Ko sva dobila robotka, je bil ţe priključen na čip. Program deluje tako, da ko robotek pride do 

zidu, gre nazaj, se obrne in gre naprej. Če je tudi tam ovira, se bo obračal, dokler ne bo našel 

proste poti. 

Pri programiranju sva imela več teţav, ki smo jih uspešno rešili, in nekaj, ki smo jih malo manj 

uspešno rešili :). 

 

Zaključek 
S svojim delom sva zadovoljna, saj sva uspela narediti robotka, ki se zaleti le v ekstremnih 

primerih. 

 

Predlogi  
Bilo je zelo v redu, le prostor kjer smo imeli robotiko je bil malo majhen, a je bilo vseeno lepo. 

Všeč nam je bil tudi obisk astronoma in izlet v Planico in Kranjsko Goro. 
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DVIGALO 

 

Na desni: Simon Gregorc 

Na levi: Maks Repanšek 

 

 

 
 

Cilj projekta 
Narediti maketo podobna dvigalu, ki se ga uporablja na gradbiščih. 

 

 
 

Izvedba 
Maketo sva sestavila iz kompleta FischerTechnika. Potrebovala sva: en motorček in dve stikali, ki 

sva z vmesnikom eproDasRob1 povezala z kablom za programiranje. Program deluje tako, da ti 

meketa pokaţe zeleno luč, kar pomeni, da lahko vstopiš, nato motor dvigne ploščad v zrak in 

začne utripat redeča luč, ki opozarja, da dvigalo se dviguje. Ko pride do vrha, se dotakne stikala, ki 

ustavi dvigalo in sproţi zeleno luč, ki ponazarja da lahko izstopiš. Potem se dvigalo spusti in 

stikalo spet ustavi dvigal. Tako se naprej ponavlja ta proces. 

 

Zaključek 
Midva sva zelo zadovoljna z najino maketo in se nama zdi zelo zanimiva. Seveda se nama zdi 

tabor  tudi zelo dober, le jedilnik bi spremenila. 

 

Napisal: Maks Repanšek 
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Večprogramski robot 

Tadej Škvorc , tadej.skvorc@hotmail.com  

Urban Škvorc , urbannabru11@hotmail.com 

 

 

. 

 

Cilj projekta 
Za projekt sva se odločila izdelati robota, ki bi lahko s svetlobnim senzorjem zaznal najsvetlejšo 

točko v določenem prostoru. Ko sva ta program dokončala, nama je ostalo še precej časa, zato sva 

se odločila napisati še dva programa: Prvega, s pomočjo katerega lahko robot vozi proti svetlobi,  

in drugega, s katerim lahko robot obide določeno prepreko. 

 

Izvedba 
Z izdelavo sva začela tako, da sva na vmesnik povezala vse potrebne ţice robota (luči v C0,1,2,3, 

motorje v C4,5,6,7 , svetlobna senzorja v A6,7 in tipalki v A4,5). 

Nato sva začela s programiranjem programa, ki izvaja vse 3 prej omenjene funkcije. 

Program sva izdelala v BASCOM-u, saj je edino ta dovoljeval prenašanje programov direktno na 

čip robota. S tem sva svoje delo zaključila. 

Prvi program, ki poišče najsvetlejšo točko v prostoru, je gotovo najbolj zahteven od treh. Robotu 

se s programom najprej ukaţe, naj prevozi določeno polje, pri tem pa vseskozi meri trenutno 

osvetljenost svetlobnega senzorja in si to osvetljenost zabeleţi, če je večja od do sedaj največje 

izmerjene vrednosti. Čez nekaj časa se robot obrne in se ustavi, ko je trenutno izmerjena vrednost 

pribliţno enaka največji izmerjeni vrednosti (to sicer pomeni, da program ni najbolj natančen, 

vendar zaradi stalnega spreminjanja svetlobe in občutljivosti senzorja program sploh ne bi deloval, 

če bi se ustavil samo, kadar je izmerjena vrednost natančno enaka največji izmerjeni vrednosti).  

Drugi program je veliko bolj preprost. S pomočjo Do zanke se robot vrti na mestu, dokler 

vrednost, ki jo izmeri svetlobni senzor, ne presega določene vrednosti, nato pa se s pomočjo še ene 

zanke vozi naprej, dokler vrednost senzorja ne pade pod določeno vrednost (takrat se robot spet 

začne vrteti) 

Tretji program je najbolj preprost. Robot se enostavno pelje naprej, dokler se s tipalkami ne zaleti 

v oviro. Takrat pa preprosto zapelje nazaj, se obrne za nekaj stopinj in začne spet peljati naprej. 

 

Za vse to sva potrebovala:  

 2 motorčka 

 2 svetlobna senzorja 

 2 kolesi 

 2 tipalki 

mailto:tadej.skvorc@hotmail.com
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 4 luči 

 6 AA baterij 

 Vmesnik, ţice, izvijač ipd. 

 

 

 
 

 

Zaključek 
Vsi programi sicer teoretično delajo, vendar pa jih v praksi omejujejo nekateri problemi. Največji 

izmed njih je gotovo osvetljenost prostora, saj dva od treh programov temeljita na svetlobnem 

senzorju. Drugi problem pa so še baterije, ki se zelo hitro praznijo. To še najbolj ovira prvi 

program, saj se tam za zavijanje robota uporablja ukaz wait, zaradi različnih moči baterij pa lahko 

robot zavija prehitro ali pa prepočasi. 

 

Predlogi  
Zdelo se mi je, da je šola potekala večinoma dobro, čeprav programska oprema (predvsem 

gonilniki) ni vedno delovala perfektno, včasih pa robota tudi sploh ni prepoznala, kar je delo 

precej oviralo. Razen tega se mi je zdela poletna šola robotike precej solidna.  
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Magnetni žerjav 

Tadej Svetina, tadej.svetina@gmail.com 

Simon Udir, udir.simon@gmail.com 

 

 
 

Cilj projekta 
Na idejo sva prišla, ko smo šli na izlet in sva videla ţerjav in sva ga hotela kopirati. Naprava naj bi 

z magnetom dvignila kovinsko kocko in jo prenesla. 

 

Izvedba 
Osnova je sestavljena iz vrtečega zobnika, ki vrti ţerjav. 

 Ţerjav se lahko pomika gor in dol. Na njem je roka, ki se lahko premika levo in desno ter ima 

elektromagnet, ki dvigne kocko. Uporabila sva 1 potenciometer, ki meri rotacijo ţerjava, 3 stikala, 

3 motorje ter elektromagnet. 

 

    
 

Program se zaţene s pritiskom na stikalo. Potem ţerjava postavi v začetno lego. Ţerjav se nato 

zasuka, spusti proti kocki ter jo dvigne z elektromagnetom. Potem se dvigne in zasuče proti 

odlagališču, kjer se spusti in odloţi kocko. Potem se vrne v začetno lego. 

  

Zaključek 
S projektom sva zelo zadovoljna. 

 

Predlogi  
Šola robotike nama je bila zelo všeč. Dobro bi bilo, če bi imeli več pouka namesto prostega časa. 
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Gondola 

Tilen Meglič , tilenmeglic@hotmail.com 

Anţe Zaplotnik , anzy.zaplotnik@hotmail.com 

 

 
 

Cilj projekta 
Sestaviti delujočo avtomatično gondolo. Z dvema postajama. 

  

Izvedba 

 
 

Najprej sva naredila progo in gondolo, potem pa sva začela dodajati stvari na projekt in v program. 

S tem sva nadgradila nekatere stvari pri projektu. 

En motorček, 4stikala, kabli, vmesnik, tračnice in kocke. 

Gondola je na postaji ena, pritisneš na stikalo na postaji dve in gondola se bo začela premikati 

proti postaji dve. Med njeno voţnjo gori rdeča luč. Ustavi se, ko se dotakne stikala na koncu 

proge. Ko se ustavi, zgori zelena luč. Postopek je lahko narejen tudi v obratni smer; to pomeni od 

postaje dve do postaje ena in bo deloval na enak način.  

 

Zaključek 
S projektom sva bila zelo zadovoljna in pri njem ne bi nič spremenila ali dodala. 

 

Predlogi  
Na poletni šoli robotike nama je bila všeč najbolj druţba in prosti čas. Naslednje leto bil lahko dali 

'mal' (ogromno) več prostega časa.  
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Lift 

Vid, Petrovič.petrovic.vid@gmail.com 

Ţan Mladkovič, zan-mladkovic@hotmail.com 

 

 

 
 

 

Cilj projekta 
Ţe za poskus sva bila za dvigalo in ni ga teţko izdelati, potem pa sva se spomnila, da so v dvigalih 

gumbi za nadstropja in sva izdelala dvigalo na gumbe po nadstropjih 

 

Izvedba 
Za izvedbo sva potrebovala en motorček, tri stikala in tračnice, po katerih je vozil motor dvigalo 

po treh nadstropjih. 

Na vsako nadstropje sva dala eno stikalo, tako da ko sva pritisnila gumb za zaţeleno nadstropje, se 

je v tistem nadstropju ustavil. 

 

 
Zaključek  
Z projektom sva zelo zadovoljna, ampak je nekaj grenkega priokusa, drugače pa sva vse uspela 

narediti v načrtovanem času. 

 

Predlogi  
Všeč nama je bilo, da smo delali svoje projekte, ni nam bilo pa všeč, da je bilo malo prostega časa 

in ni bilo dobrega interneta. 
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Utrinki s poletne šole 
 

Samo nekaj fotografij za vzorec. Mnogo več jih je na priloţenem DVD-ju , kjer so tudi video 

posnetki … 

 

 
 

Prostor, ki nam je bil na voljo, ni bil »velik«, pa smo kljub temu zmogli. Na srečo je večinoma 

padal deţ in nam ni bilo vroče! 

 

 
 

Včasih je bilo ţe tudi naporno, precej stvari je bilo za nas novih 
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Ko pa je bilo treba kaj praktično narediti, je pa »steklo« 

 

 
 

Zbirka FischerTechnik je lepo delovala z vmesnikom eProDas-Rob1, razvit na Pedagoški fakulteti 

v Ljubljani 
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In kje smo bili tu…? 

 

 
 

Kje je ţe to in kdaj se je zgodilo? 

 

 
 

Potem pa smo morali narediti vsak par udeleţencev svoj projekt! 
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Zadnji »cel dan« pozno popoldan pa se je zgodila še ena zabava… 

 

 
 

In nazadnje smo si prizadevali, da bi na tej poletni šoli počeli kaj koristnega za vaš nadaljnji 

poklicni razvoj! Če smo karkoli pripomogli, da se »brihtna mladina« za svojo poklicno kariero 

odloči za naravoslovje in/ali tehniko, bo to dodatna spodbuda za celo ekipo! 

 

 

Vodja poletne šole robotike 

Dr. Slavko Kocijančič, Pedagoška fakulteta v Ljubljani 


