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ALTERNATIVE ENERGY AND ROBOTICS
Alternative energy is energy obtain from renewable sources: sun, wind,
earth and water. This energy can be converted into heat and electricity using
various conversion methods, more or less expensive or accessible.
One of these conversion methods can be achieved through
development of technologies related to artificial intelligence, robotics
respectively. Omniscient robot seems a future topic but not impossible.
Currently Robotics is an evolving science that tries to consistently maintain the
interest of researchers around the world, the potential of the mechanisms
results from the field of artificial intelligence is high.
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1. Introducere
Energia alternativă este un concept care defineşte sursele de
energie și tehnologiile de stocare a acesteia. Acest concept indică
energii netradiționale și care au un impact scăzut în mediul înconjurător.
Robotica este o ştiinţă în plină dezvoltare. Evoluţia rapidă a
construcţiei şi aplicaţiilor roboţilor pe de o parte, pe de altă parte timpul
scurt care a trecut de la apariţia acestui domeniu nou de ştiinţă, nu a
permis încă clarificarea univocă a tuturor noţiunilor cu care operează şi
codificarea acestora [6]. Această stare de fapt se reflectă chiar în
definirea noţiunii de robot. Ea este codificată în mod diferit în diverse
standarde sau formulări ale unor instituţii de specialitate [5].
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Normele franceze (Normalisation française, NF) dau definiţiile
cele mai explicite şi corelate logic. „Robotul este un mecanism de
manipulare automată, aservit în poziţie, reprogramabil, polivalent,
capabil să poziţioneze şi să orienteze materiale, unelte sau dispozitive
specializate, în timpul unor mişcări variabile şi programate, destinate
executării unor sarcini variate” [6].
Standardul german DIN 2801 defineşte: „Roboţii industriali sunt
automate mobile cu aplicaţii universale, cu mai multe axe, ale căror
mişcări sunt liber programate pe traiectorii sau unghiuri într-o anumită
succesiune a mişcărilor şi în anumite cazuri, comandate prin senzori. Ei
sunt echipaţi cu dispozitive de prehensiune, scule sau alte mijloace de
fabricaţie şi pot îndeplinii activităţi de manipulare şi de fabricaţie.
Robotul industrial poate fi montat fix,într-un anumit loc sau poate fi
deplasat ca un ansamblu [6]. În standarde japoneze se precizează:
„Robotul este un sistem mecanic, dotat cu funcţiile motoare flexibile
analoage cu cele ale organismelor vii sau imitaţii ale acestora, cu funcţii
inteligente, sisteme care acţionează corespunzător voinţei omului”.
Institutul de Robotică din America (Robot Institute of America,
RIA) precizează că: „Robotul este un manipulator reprogramabil
multifuncţional, destinat să deplaseze materiale, piese, scule sau
aparate, prin mişcări programate variabil, în scopul îndeplinirii unor
sarcini diferite. Robotul este componenta evoluată de automatizare,
care combină electronica de tip calculator cu sisteme avansate de
acţionare mecanică, pentru a realiza un echipament independent de
mare flexibilitate. Robotul este un echipament cu funcţionare automată,
adaptabil condiţiilor unui mediu complex - în care el evoluează - prin
reprogramare, reuşind să prelungească, să amplifice şi să înlocuiască
una sau mai multe din funcţiile umane în acţiunile acestuia asupra
mediului înconjurător" [6].
În prezent, roboţii sunt utilizaţi pentru a uşura munca oamenilor
şi pentru a fi, în general, de ajutor civilizaţiei umane. Unul dintre
domeniile în care pot fi utilizate aceste „ajutoare” îl constituie şi cel al
energiilor alternative. Economia verde pune tot mai mult accent pe
roboţi care lucrează în joburi verzi, în special în cercetarea mediului şi
domeniile conexe. Multe dintre aceste noi maşini sunt alimentate cu
energie solară şi alte alternative verzi [3]. Companiile care utilizează
energii alternative sunt mici şi în majoritatea dintre ele se lucrează
manual. Deşi folosirea energiei alternative se finanţează şi este
încurajată, momentan aceasta este produsă manual. Se doreşte
automatizarea proceselor de proiectare şi de asamblare, deoarece
piaţa evoluează şi se schimbă rapid.
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2. Analiza utilizării roboţilor în crearea sistemelor
care folosesc energii alternative
Folosirea roboţilor în crearea celulelor solare folosite în
construcţia sistemelor fotovoltaice pentru procesarea energiei solare
constituie un aspect care merită discutat în rândurile următoare, fiind o
analiză a unui studiu de caz din perspectiva a trei mari companii: Adept
Technology Inc, Pleasanton, California, Motoman Robotics Division of
Yaskawa şi Fanuc Robotics America Corp, Rochester Hills, Michigan [7].
Sistemele de energie alternativă evoluează într-un ritm alert,
ceea ce face ca procesul de automatizare să fie impropriu pentru
aceste aplicaţii. Tehnologia care utilizează resurse de energie
1
alternativă evoluează rapid şi cerinţele utilizatorilor finali din cadrul
acestei industrii se schimbă des, aproape lunar. Mediul este prea
dinamic pentru a construi o aplicaţie pentru un scop precis. Munca
manuală în fabricarea de celule solare nu este aplicabilă datorită
preciziei care este necesară. Alinierea dispozitivelor, unul în raport cu
celălalt, este critic. Cel mai important task al unui robot în sistemele de
producţie a energiei solare este cel de manipulare al materialelor.
Utilizarea roboticii în manipularea sistemelor de energie
alternativă reprezintă o componentă esenţială în manipularea
materialelor de producţie și nu simularea funcţionării unei celule solare
din cadrul unui panou solar, sau simplul transfer între două puncte de
consum [1]. Manipularea materialelor în domeniul energiei regenerabile
este o componentă a procesului de asamblare şi necesită o precizie
mai ridicată decât aplicaţiile standard. În plus, procesele implicate în
sistemele de energie alternativă sunt în continuă evoluţie.
Deoarece produsele se schimbă într-un ritm deosebit de alert,
în general, volumul de producţie pentru utilizatorii finali nu este suficient
pentru a justifica automatizarea produselor dedicate.
3. Utilizarea roboţilor ca metodelor de simulare în producţie
”Crearea şi utilizarea metodelor de simulare de către utilizatorii
finali, constituie o cerere pentru sistemele de energie alternativă”,
declara Noppe, unul dintre reprezentanţii trio-ului prezentat mai sus.
Aceasta ajută utilizatorii finali să înţeleagă ce trebuie făcut pentru a
îndeplini cererile procesului de producţie şi posibilul impact pe care
această îl poate avea. Pe măsură ce aceste cereri se schimbă,
1

prin utilizatori finali înţelegându-se acele companii care beneficiază de produsul finit.
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simularea este folosită pentru a planifica creşterea capacităţii de
producţie utilizând roboţi de producţie în stil Delta. Roboţii în stil Delta
sunt roboţi ideali pentru mai multe taskuri în fabricarea de panouri
solare. Citând o situație ipotetică plauzibilă, Noppe spune: "Dacă un
utilizator final trebuia să producă șase unități pe săptămână până acum,
începând de acum, numărul de unităţi va creşte, ajungând la 600 pe zi;
în acest caz, modelul de simulare ajută la creșterea producției cât și la
proiectarea unui sistem care poate fi extins cu costuri reduse.
Conform Rush LaSelle, director de vânzări și marketing în
cadrul companiei Adept Technology Inc., manipularea rapidă a
plachetelor de siliciu care se utilizează în construcţia panourilor solare
este importantă pentru utilizatorii finali.
4. Avantajele utilizării roboţilor în procesele de producţie
Roboţii au o caracteristică consistentă şi coerentă şi pot oferi un
transport cu un randament crescut la manipularea plachetelor şi
celulelor solare. Componente precum panouri solare de film subţire
sunt prea mari şi incomode pentru a fi manevrate manual. LaSelle
completează, „În tehnologiile emergente unde procesele nu sunt
complete 100 %, flexibilitatea oferită de către robotică este atractivă
pentru că un robot poate fi retehnologizat sau redistribuit întrucât
automatizare se realizează pe bucăţi şi pe etape”. O plachetă este
tăiată în fâşii subțiri de siliciu utilizate în construcţia panourilor solare
care acționează ca un semiconductor și ajută la convertirea luminii
solare în electricitate.
Viziunea unui robot are un rol vital în utilizarea sistemelor cu
energii alternative care utilizează celule solare, conform LaSelle.
"Viziunea este utilizată pentru orientare robotului și în verificare, atât în
fabricarea de produse solare cât şi în adoptarea de către robotică într-o
varietate de domenii alternative de producție de energie”. Această
viziune oferă controlul calității și reduce costurile asociate prelucrării şi
instalării de substraturi și produse de mari dimensiuni; un exemplu
concret ar fi turbinele eoliene.
Manipularea plachetelor solare este de asemenea crucială,
încărcarea și descărcarea proceselor în siguranță constituie cel mai
important motiv pentru a folosi robotica în procesele de producție a
celulelor fotovoltaice. Fabricarea plachetelor de celule solare implică
manipularea plachetelor de către roboţi utilizând un proces de
depozitare a plasmei care cere o precizie ridicată. Rata de repetabilitate
în manipularea celulelor solare este de 0,03 mm. Datorită acestui
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aspect, riscul de distrugere este destul de ridicat, acest lucru fiind
imposibil de a fi realizat manual.
Piesele brute de siliciu sunt destul de costisitoare pentru
producători şi este indicat a se obţine cât mai multe piese din acestea.
În acest domeniu al construirii celulelor solare, cerinţele de acurateţe
conduc către obţinerea unui maxim dintr-o piesă brută. Pentru a realiza
acest lucru, producătorii încearcă obţinerea de plachete de siliciu cât
mai subţiri, ceea ce le face mai fragile. Robotica reuşeşte realizarea
unor plachete corespunzătoare. Pe lângă crearea plachetelor fine de
siliciu pentru realizarea celulelor solare, roboţii sunt de asemenea
folosiţi pentru a manipula componente mari care sunt grele cât şi în
utilizarea unor lasere care să taie aceste componente.
Roboți sunt utilizaţi pe scară largă tocmai pentru a amplasa
componentele una în raport cu cealaltă într-o linie dreaptă, în timp ce
fire ale acestor componente sunt legate între ele. Componentele sunt
stivuite, laminate şi conectate electric. Procesul de asamblare poate fi
destul de sofisticat deoarece la un moment dat, componentele sunt
foarte mari.
Generatoare solare sunt alcătuite din panouri solare care
transformă lumina solară în energie electrică. Mai multe panouri pot fi
legate împreună pentru a transmite puterea prin fire la sursa centrală
pentru baterii de acumulatoare.
5. Concluzii
■ ”Noi ne mişcăm într-un spaţiu infinit cu o viteză necunoscută;
totul în jurul nostru este mişcare, totul se roteşte, energia este
pretutindeni", spunea Nicolae Tesla.
■ În prezent, Robotica şi, implicit automatizarea proceselor care
contribuie la construcţia sistemelor ce utilizează energia alternativă,
este absolut necesară.
■ Un aspect care poate avea implicaţii atât în ceea ce priveşte
Robotica cât şi utilizarea energiilor alternative, îl constituie crearea
roboţilor care funcţionează pe baza acestor energii alternative şi care
să fie utilizaţi în diferite scopuri industriale.
■ Un exemplu: Robot Solar - Kit Educațional 6 în 1. Este o
super jucărie pentru copiii și adulții fascinați de energiile alternative. Din
21 de piese se poate construi una din cele 6 variante de gadget-uri
alimentate solar. Panoul electric miniatural va converti energia solară în
electricitate și va alimenta motorașul care, la rândul lui, va acționa o
elice sau altă piesă, în funcție de modelul ales. Funcționează și dacă
este iluminat de o sursă artificială, gen o veioză normală.
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