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1 Úvod
1.1 Zadání práce
Zadání bakalářské práce bylo poskytnuto firmou ABB s.r.o. Práce pojednává
o možnosti nahrazení manuálního pracoviště pro montáž požárního hlásiče 850 PH od
firmy Tyco, pracovištěm vybavené kolaborativním robotem IRB 14000 „YuMi“. Součástí
práce je rešerše tématu automatizace výroby a průmyslových robotů. Dále návrh
montážního pracoviště, tvorba 3D modelů pracoviště a výkresové dokumentace
jednotlivých součástí. A také naprogramování robota a simulace výrobního procesu za
pomocí programu Robot Studio.
Prozatím je montáž hlásiče prováděna v objektu firmy Tyco v Rájci u Brna za
využití manuální práce (obr. 1.1). Jednotlivé součástky jsou předem připraveny a na

Obr. 1.1 Manuální pracoviště pro montáž hlásiče
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osmi stanovištích je pracovníci skládají dohromady. Tento typ fyzické práce, hlavně
při uchopování drobnějších předmětů se po další době projevuje na kondici pracovníka
a snižování rychlosti montáže. Využití kolaborativních robotů by mělo snížit zátěž
pracovníka a umožnit zvýšení pracovního taktu procesu.

1.2 Cíl práce
Cílem této práce je vypracování rešerše zabývající se tématem, návrh možných
variant sestavení pracoviště a tvorba 3D modelů zvoleného pracoviště. Dále vypracování
programu pro ovládání robota ABB IRB 14000 „YuMi“ za pomocí programu Robot Studio
a simulace celého procesu a zhodnocení výsledku.
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2 Historie automatizace výroby
Již od dob, kdy člověk začal uvažovat, byla jednou z jeho hlavních myšlenek,
jak si ulehčit práci a v celkovém důsledku svůj život. Ať už šlo o něco z dnešního pohledu
tak primitivního, jako využití ohně či použití zvířat k přesunu břemen, vždy tu byla snaha
jít ještě dál.

2.1 Starověk
První zmínky o využití automatizace jsou známy již ze starověkého Řecka. Jednalo
se o otevírání dveří k chrámu (obr. 2.1) za využití páry a ohřátého vzduchu, kdy pára
vytlačila vodu do nádob, které za využití systému kladek otevíraly vrata.
Dalším příkladem je mechanismus na dávkování zrna do mlýnského kamene.
Z dob antického Řecka také pocházejí i různé legendy o takzvaných „automatech“. Podle
jedné z nich si Hefaistos, řecký bůh ohně a kovářství, stavěl vlastní robotické sluhy, a
také postavil Talose, mechanického obra, jenž měl chránit ostrov Krétu. [1] [2]

Obr. 2.1 Mechanismus otevírání chrámových vrat [1]
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První návrhy zařízení podobající se robotům se dochovaly od řeckého
matematika Archytase z Tarentu, který navrhl mechanického ptáka a chtěl jej pohánět
párou.

2.2 Středověk
Období středověku v Evropě bylo značně poznamenáno vlivem katolické církve.
Proto jsou z tohoto období nejlepšími příklady automatizace hlavně různé mechanické
hračky. Dobrým příkladem strojů z doby středověku jsou hodinové stroje a orloje.
Nádherným příkladem stroje tohoto typu je třeba Staroměstský orloj (obr. 2.2), jenž se
poprvé objevuje v listinách z roku 1410. Jeho hlavní stroj byl tehdy poháněn za pomocí
80 kg závaží, které celý stroj pohánělo a byl řízen za pomocí vřetenového kroku
s lihýřem. Pro nedokonalost tohoto systému, který způsobovalo značná zpoždění, byl
později nahrazen přesnějším chronometrem a v dnešní době je již závaží natahováno
automaticky. [1]

Obr. 2.2 Hlavní stroj Staroměstského orloje [12]
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2.3 Novověk
S rozmachem inovativního myšlení v období novověku se začínají objevovat
i první

myšlenky

humanoidních

robotů.

V tomto

období

tvořil

i historicky

velmi významný tvůrce a umělec Leonardo da Vinci, který vytvořil několik nákresů
primitivního robota rytíře. Tento rytíř měl být schopen pohybu končetin a také hýbat
hlavou a čelistmi (obr. 2.3).

Obr. 2.3 Leonardův mechanický rytíř [3]

V pozdější fázi novověku přicházeli vynálezci s dalšími menšími či většími
mechanickými stroji. Jacques de Vaucanson, francouzský vynálezce a umělec, vytvořil
fungující model kachny (obr. 2.4), která se tvářila být schopna pozřít jídlo a vylučovat
exkrementy. Ačkoliv doopravdy byla tato kachna navržena tak, že pozřené jídlo bylo
uchováváno ve vnitřním úložném prostoru a ven vycházel předpřipravený odpad, budil
tento systém zdání funkčního metabolismu kachny.
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S dalším rozvojem podpořeným vynálezem dvojčinného parního stroje
a odstředivého regulátoru (obr. 2.5), který umožnoval regulaci otáček vyvinutých
parním strojem, vynalezeného Jamesem Wattem, se posouvaly možnosti automatizace
výroby a předznamenaly rapidní růst průmyslu v následujících letech. [1] [3]

Obr. 2.5 Model mechanické kachny [3]

Obr. 2.4 Schéma Wattova dvojčinného parního stroje [1]

2.4 Moderní doba
S rozvojem průmyslu a inovací přicházely další a další možnosti zvýšení efektivity
lidské práce a usnadnění lidského života. Po objevu výroby elektrické energie
a s následným nástupem elektrifikace byla otevřena cesta pro vznik hromadně
rozšířených průmyslových strojů a automatů.
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3 Rozvoj průmyslových automatů a robotů
Rozvoj robotiky a jeho následný vnik do průmyslového odvětví má
i nezanedbatelnou

českou

stopu.

Ačkoliv byly

návrhy

mechanických

zařízení

vykonávající práci známy již dříve, neexistovalo pro ně nějaké jednotné označení. Slovo
„robot“ se stalo tímto označením díky Karlu Čapkovi, který jej použil ve své divadelní hře
R.U.R. z roku 1920.

3.1 Důvody automatizace
Hlavním důvodem automatizace dnes je částečné, nebo úplné odstranění
nutnosti člověka ve výrobním procesu. Tato potřeba by se dala rozdělit na další
podkategorie. [1]

3.1.1 Vynucená automatizace


Z důvodů vykonávání práce, která by znamenala vznik nebezpečí jak pro člověka,
tak pro jeho okolí. Například práce při vysokých teplotách či s radioaktivním
materiálem a podobně.



Je nemožné, aby byl člověk danému úkonu přítomen. Na příklad vesmírné
satelity a stroje.



Požadavek na vysokou jakost výroby na příklad nástřik barvy na auto



Člověk není schopen dosáhnout požadované rychlosti a kvality práce jako jsou
například výpočty a řízení štěpných reakcí v jaderných reaktorech

3.1.2 Tržní důvody automatizace


Snížení nákladů



Zvýšení vyrobeného množství



Zvýšení produktivity



Získání konkurenční výhody



Snížení doby vývoje a výroby



Pružnější reakce na poptávku
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3.2 Vznik průmyslových robotů
Rozmach průmyslových robotů, které se vyvinuly z jednoúčelových strojů, nastal
až s příchodem počítačů, které zastaly funkci řídící programovatelné jednotky.
Vývoj moderních průmyslových robotů započal v 2. polovině 20 století. Západní
země se již vzpamatovaly z hrůz světové války a začal rozvoj tržní ekonomiky, ve které
se zvětšoval tlak na masivnější a efektivnější výrobu.
Inženýři Georg Devol a Joseph Engelberger založili firmu Unimation v roce 1956
a začali pracovat na vývoji a stavbě robota podle Devolových návrhů. Prvního robota
nazvali Unimate (obr. 3.1) a již v roce 1961 jím byla nahrazena lidská složka v továrně
General Motors, kde byl využíván pro obsluhu lití a přenášení a skladování odlitků.
Po prvních úspěších poptávka po průmyslových robotech rapidně stoupla.
Průmyslové roboty se začaly využívat v různých odvětvích, kde nahrazovaly lidskou práci,
která v té době již nestačila na nové požadavky. Nové roboty se nejčastěji využívaly
v automobilovém průmyslu a při namáhavých pracích v nepříznivých podmínkách.
V této době byly nejvýznamnější dvě firmy: FANUC a GMF Robotics Corporation [3]

Obr. 3.1 Původní robot Unimate [2]
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V Evropě začal rozvoj robotiky se získáním výrobní licence od firmy FANUC pro
výrobu ve Velké Británii. Již v roce 1983 se první průmyslový robot začal používat
v Anglii pro výrobu potrubí. S příchodem dalších možností jako mikropočítače a nové
programovací jazyky se stále zvětšovalo uplatnění a samotné možnosti průmyslových
robotů. [2]
Po tomto zlomu nastal velký zájem o využití průmyslových robotů, který dodnes
trvá a poptávka po robotizaci výroby stále roste. Na příklad od roku 1998 stoupla
celosvětově instalace robotů z 69 000 na 178 000 v roce 2013.

4 Rozdělení průmyslových robotů [4]
Ze začátku se pro rozdělení jednotlivých robotů používalo označení závisející na
hlediscích řízení a programování daného robota. Tyto původní pojmy dnes nahradil
přesnější popis a definice kritérií robota (obr. 4.1).
Původní značení


Manipulátor – Nebo také jednoúčelový manipulátor, který reagoval jen
na povel daný člověkem



Synchronní manipulátor – Robot napodoboval pohyby člověk, či plnil jeho
příkazy. Také známé jako „master-slave“ systém



Robot

–

Programovatelný

manipulátor

s pamětí

vykonávající

předpřipravené příkazy


Adaptivní robot – Robot schopný přizpůsobovat se změnám ve svém
pracovním prostředí



Kognitivní robot – Robot schopný jisté formy umělé inteligence a
strojového učení
Definice průmyslových manipulátorů, automatů a robotů
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Průmyslové roboty můžeme dělit podle následujících kritérií:


Počet funkčních os
Kdy pro volný pohyb v prostoru je zapotřebí aspoň 3 os a pro úplnou
kontrolu nad pohybem se přidávají ještě další tři osy (naklopení, natočení
a výška)



Stupně volnosti
Počet stupňů volnosti většinou odpovídá počtu funkčních os a také nám
udává pohybové možnosti daného robota. Rozeznáváme roboty
univerzální (6 stupňů volnosti), redundantní (mají více než 6 stupňů
volnosti) a deficitní (mají méně než 6 stupňů volnosti)



Pracovní prostor
Udává nám maximální možný dosah efektoru ve všech směrech a dále
také typy pracovního prostoru: kartézské, cylindrické, sférické, angulární,
SCARA



Kinematika
Závisí na konstrukci robota podle množství pohyblivých kloubů a udává
možné pohyby



Nosnost
Maximální zatížení, který je robot schopen přepravit



Rychlost
Maximální možná rychlost pohybu robota či jeho částí



Přesnost
Pravděpodobnost, s jakou je robot schopen přesně dosáhnout určené
pozice,

v závislosti na

měření.

Tento

parametr

lze

vylepšit

vnějšími senzory snímajícími pohyb robota a jeho polohu v systému.
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Opakovatelnost polohy
Udává přesnost opakování polohy. Pro ujasnění, pokud by měl robot
určenou nějakou pozici a dosáhl by jí v rozmezí 1 mm, jednalo by se
o přesnost. Pokud by ale robot opakovaně najížděl do dané pozice
a pokaždé se přiblížil v rozmezí 1 mm, jedná se o opakovatelnost.

Obr. 4.1 Původní rozdělení průmyslových robotů [3]

4.1 Rozdělení podle kinematické struktury
4.1.1 Sériová struktura
Rotační a translační dvojice jsou řazeny za sebou sériově do otevřeného
kinematického řetězce. Vyznačují se menší zástavbovou plochou než paralelní struktury
a také jednodušší konstrukcí, kterou je možné modifikovat pomocí různých modulů
či pojezdů atd. Většina světově vyráběných robotů je konstruována právě takto.
Nejčastěji nalézají využití v oblastní lití, paletizace a přenosu věcí a v automobilovém
průmyslu.
Nevýhodou tohoto typu konstrukce je jeho relativně nízká tuhost, která klesá
s rostoucí délkou ramene a jeho vyložením. S délkou ramene a rychlostí také klesá
přesnost procesu. Tato konstrukce je náchylná na dynamické kmitání. V důsledku toho

20

se na koncovém efektoru promítne součet všech chyb nastřádaných podél struktury
řetězce.
Na obrázku 4.2 lze vidět schéma otevřeného kinematického řetězce a také
přiklad sériového robota od firmy Yaskawa (obr. 4.3).

Obr. 4.2 Sériový robot od firmy
Yaskawa [8]

Obr. 4.3 Schéma otevřeného řetězce [6]

4.1.2 Paralelní struktura
Paralelní struktura se vyznačuje uzavřeným kinematickým řetězcem. Běžná je
konstrukce pomocí tří (tripod) nebo až šesti (hexapod) vzpěrných struktur. Vzpěry
v struktuře mohou, ale nemusí být jednotného provedení. Díky vyšší tuhosti této
konstrukce dosahujeme přesnějšího polohování a tím lepší opakovatelnosti žádaného
pohybu.
Oproti sériové struktuře je nutná větší zástavbová plocha a lepší plánování
nasazení. Také je tato struktura pro svoji složitost náročnější na řídící systémy, které
ji ovládají a při špatném řízení hrozí kolize jednotlivých vzpěrných struktur a jejich
poškození.
Na obrázku 4.4 vidíme příklad uzavřeného řetězce a robota s paralelní
strukturou, konkrétně IRB 360 v provedení tripod (obr 4.5), nejčastěji využívaný
k odebírání a balení předmětů.
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Obr. 4.4 Schéma uzavřeného řetězce [4]

Obr. 4.5 Paralelní robot ABB IRB 360 [11]
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5 Průmyslový robot
Jedná se o komplikovaný mechatronický systém, který lze rozdělit na dílčí
subsystémy. Průmyslovým robotem je automaticky pracující stroj obsahující
manipulátor, který je programovatelný na uskutečnění funkcí ve výrobním procesu, čímž
má nahradit funkci člověka. Na grafu 5.1 je zobrazeno využití robotů v různých odvětvích
průmyslu v letech 2013–2015.
Jeden z největších producentů robotů na světě je Japonsko, který se podílí na
světovém trhu více než 50 % a zároveň je jednou ze zemí s nejvíce robotizovaným
průmyslem na světě, kdy počet aktivních průmyslových robotů v Japonsku dosahoval
v roce 2013 počtu 300 000 kusů. Japonsko bylo v letech 2013–2016 předstiženo
v produkci Jižní Koreou, u níž nastal skokový nárůst robotizace průmyslu. Podle
statistik je v Jižní Koreji v provozu přibližně 411 průmyslových robotů na 10 000
pracovníků. Největším odbytištěm světové produkce průmyslových robotů se
v minulých letech stala Čína. Počet robotů dodaných do Číny byl v roce 2013 přibližně
89 000 a ačkoliv v roce 2014 odbyt v Číně zvolnil i nadále se nachází v čínské průmyslové
výrobě rezerva pro další roboty. Evropa a USA se nacházejí níže na žebříčku největších
producentů robotů. Spojené státy americké jsou s klesající průmyslovou produkcí
nuceny snižovat odběry a za rok 2014 se v USA zprovoznilo „jen“ 24 tisíc robotů. Za
Evropu je nutné zdůraznit Německo, které s 20 tisíci kusy je na prvním místě z celé
Evropy. Většina těchto robotů mířících do Německa jde do automobilového průmyslu.
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Podle statistik se odhaduje počet aktivních průmyslových robotů na celém světě na 1,7
miliónu v roce 2016. [5]
Počet robotů v průmyslu neustále roste a rozšiřuje se i poptávka po funkcích,
které by měl robot zastupovat. Existuje mnoho operací, které jsou zatím pro dnešní
roboty nemožné nebo obtížné, ale s pokračujícím vývojem se utvářejí další
možnosti využití mechanických pracovníků v praxi. Jednou z nejnovějších invencí je
i myšlenka spolupráce robota a člověka bok po boku. [4] [6]

5.1 Kolaborativní robot
Průmyslovým robotům se povedlo nahradit mnoho funkcí ve výrobním procesu,
které původně zastával člověk. Od automatizovaných pracovišť v automobilovém
průmyslu, kde roboty zastávají nenahraditelnou funkci ve výrobě karoserií, v lakovnách
a manipulaci. Dále obyčejná paletizace či jednoduchá manipulace s výrobky, případně

Graf 5.1 Statistika využití průmyslových robotů v letech 2013–2015 [5]

transport mezi obráběcími centry je dnes běžná funkce, na kterou se již využívají
průmyslové roboty.
Podstatou vzniku kolaborativních robotů byla myšlenka možné spolupráce
člověka s robotem, tak aby jej nemohl zranit a nebyla třeba velká fyzická bezpečnostní
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opatření jako u běžných průmyslových robotů, jež musejí být dnes běžně za bariérou
bránící vniku člověka do pracovního prostoru robota a vybavena čidly pro případné
narušení. Kolaborativní robot je navržen tak, aby eliminoval tato rizika za pomocí
senzorů a nastavení pracovních zón.
Díky tomu je kolaborativní robot ideálním řešením pro výpomoc lidem
v náročných a značně monotónních úkolech, kdy člověk může postupem času ztratit
koncentraci a unavit se. Robot bude pracovat se stejnou přesností a bez omezení po
relativně neomezenou dobu.
Na obrázku 5.1 lze vidět příklad spolupráce robota od firmy KUKA s člověkem.

Obr. 5.1 Kolaborativní robot KUKA [8]

Kolaborativní robot někdy také v angličtině nazýván „cobot“ je původním patentem J.
Edwarda Colgate and Michaela Peshkina, kteří jej při zápisu k patentovému úřadu
popsali jako:
„Zařízení pro přímou fyzickou interakci mezi člověkem a více
účelovým manipulátorem řízeným počítačem“
Patent byl výsledkem výzkumného grantu firmy General Motors, která si zadala
soutěž o návrh robota, jenž by byl schopen spolupracovat s člověkem. Vůbec prvním
prezentovaným a prodávaným typem kolaborativního robota byl robot UR5 (obr. 5.2)
od firmy Universal Robots, která jej uvedla na trh v roce 2008. [7] [8]

25

Obr. 5.2 Robot UR5 [8]

5.1.1 Bezpečnost kolaborativních robotů
Oproti běžným průmyslovým robotům, které podle bezpečnostních norem
určující nutné a nezbytné bezpečností opatření kolem robota podle ISO 10 218-2,
kolaborativní roboty se díky své jedinečné konstrukci mohou pohybovat i v okolí
člověka.
Na obrázku 5.3 je zobrazen postup při určování nutných bezpečnostních
opatření, které začíná od norem nejvyšší úrovně a dostává se níže až k finálním normám.
Pokud bude vše v souladu s normou, je možno robota použít ve výrobě.
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Obr. 5.3 Struktura bezpečnostních norem průmyslových robotů [9]

Pro kolaborativní roboty byla dojednána norma ISO 15 066, která popisuje, co
musí stroj splňovat, aby mohl být považován za kolaborativního robota. Jedná se o:
Kontrolu pracovního prostředí
Robot má určeny své pracovní zóny, ve kterých se může pohybovat
přednastavenou rychlostí a při zaznamenání vniku člověka do pracovní zóny vykoná
příkazy pro zabránění kontaktu, zpomalí případně zastaví. Tato funkce je
nejčastěji využívána, pokud robot pracuje většinu času sám a člověk pouze krátce
vstupuje do procesu, aby se neztrácel čas neustálým zastavováním procesu kvůli vstupu
člověka
Ruční vedení
Kolaborativní robot musí být schopen zapamatovat si dráhu a jednotlivé body,
kterými je vyškolený pracovník za pomocí ručního pohybu ramenem provede.
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Kolaborativní roboty jsou navíc k tomu schopni i rozeznat sílu jakou se na ně tlačí
při vedení po dané trajektorii (obr. 5.4).

Obr. 5.4 Ukázka provádění robota [9]

Sledování vzdálenosti a rychlosti
Robot je za pomocí senzorů neustále nucen vnímat svou rychlost a tu upravovat
na základě vnějších parametrů. Jinými slovy, pokud za pomocí svého vidění zhodnotí, že
v jeho pracovním prostoru se nenachází člověk, tak může pracovat na maximální
rychlost, ale pokud zaznamená vstup člověka do předem určené pracovní zóny tak musí
zpomalit rychlost pohybu na maximálně 250 mm/s. A pokud zaznamenává další
přiblížení, tak jej program donutí zastavit.
Síla a limitování síly
Kolaborativní roboty jsou navrženy tak, aby síla, kterou vyvinou nemohla ublížit
člověku ani při případném zásahu do jeho citlivější míst ku příkladu krku. Toto je
asi jedna z nejdůležitějších vlastností kolaborativních robotů z hlediska bezpečnosti, kdy
jednotlivé roboty musí být navrženi, tak aby byly schopni rozpoznat, pokud jim nějaká
překážka klade odpor vyšší, než je maximální stanovený a v té chvíli zastavit. Tohoto je
dosaženo za pomocí unikátní vlastnosti kolaborativních robotů a to té, že dokážou
zaznamenávat jednotlivé síly vynaložené ve všech členech své konstrukce. To jim
umožnuje právě rozeznat, kdy musí vynaložit více síly, než by bylo potřeba a zastavit a
případně se vrátit do původní pozice.
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Všechny

tyto

vlastnosti dávají

kolaborativním

robotům

unikátní

možnosti uplatnění v různých výrobních linkách, kdy se uspoří za různá bezpečnostní
opatření, ať už jsou to ploty, bezpečnostní dveře, nášlapné senzory či optické závory a
podobně. [9]

5.2 Srovnání kolaborativních robotů [8]
5.2.1 KUKA LBR iiwa 14 R820
Kolaborativní robot od firmy KUKA (obr. 5.5) sestává z jednoho ovladatelného
ramena schopné unést maximální zátěž 14 kg. Pomocí sedmi ovladatelných os a tuhé
konstrukce je schopen dosáhnout přesnosti opakovaného nastavení polohy v rozmezí ±
0,15. Pracovní rozsah robota je 820 mm. Robot je vybaven ochranou IP 54. Hmotnost
robota je 30 kg.

Obr. 5.5 Robot KUKA LBR iiwa 14 R820 [8]

5.2.2 Universal robots UR5
Robot od firmy Universal Robots byl první sériově vyráběný kolaborativní robot
vůbec. Má nosnost 5 kg a dosah 850 mm. Pracovní rameno má sedm ovladatelných os.
Má ovšem velmi malou zástavbovou plochu o velikosti 149x149 mm a také je nejlehčím
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ze srovnávaných s hmotností pouhých 18 kg. Robot je vybaven Přesnost opakování
polohy tohoto robota je ±0,1 mm.

Vzhled robota lze vidět na obrázku 5.2. Má

certifikovanou ochranu IP 20.

5.2.3 FANUC CR-7iA/L
Tento robot (obr. 5.6) od firmy FANUC má největší zástavbovou plochu ze zde
srovnávaných. Umožňuje přesun břemen o maximální hmotnosti 7 kg a má pracovní
rozsah 910 mm. Robot je vybaven šesti ovladatelnými osami. Zástavbová plocha robota
je 296x,235 mm. Dosahuje na ochranu IP 67. Hmotnost robota je 38 kg.

Obr. 5.6 Robot FANUC CR-7iA/L [8]

5.2.4 ABB IRB 14000 YuMi
Robot YuMi (obr. 5.7) sestává ze dvou programovatelných ramen, která jsou
schopna

pracovat

nezávisle

senzorickými úchopnými hlavicemi,

na

sobě.

které

jsou

Ramena

mohou

uzpůsobeny

být

osazena

k montáži drobných

součástek. Jako ostatní zástupci kolaborativních robotů je vybaven citlivými senzory
rozeznávající odpor a sledující jeho okolí, a tedy umožňující zvýšenou kontrolu
při spolupráci s člověkem. Obě jeho ramena mají sedm ovladatelných os.
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Pracovní dosah každého z ramen je 681 mm a nosnost 0,5 kg. Velkou výhodou
robota YuMi na trhu je jeho vysoká přesnost opakování polohy, kdy se nachází v rozmezí
±0,02. Má certifikovanou ochranu IP30.

Obr. 5.7 Robot ABB YuMi [10]
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5.2.5 Shrnutí srovnání
Nosnost a dosah
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Graf 5.2 Srovnání dosahu vůči nosnosti robotů

Z grafu 5.1 vyplývá, že z hlediska dosahu je nejlepší robot od firmy FANUC,
avšak za cenu vyšší zástavbové plochy a vysoké hmotnosti, která zvyšuje nároky na
tuhost konstrukce. Z hlediska nosnosti se nejlépe umístil robot od firmy KUKA. Robot
YuMi, ačkoliv nevyčnívá ani v jedné z kategorií byl vybrán pro tuto práci hlavně z důvodů
dvou ramen, které zvyšují pracovní takt a také nejvyšší přesnosti opakování ze všech
srovnávaných.

5.3 Parametry robota ABB YuMi
Robot YuMi sestává ze základny a dvou programovatelných ramen. Tyto ramena
lze dovybavit senzorickými hlavicemi s různými uchopovacími prvky. Každé pracovní
rameno má sedm os pohybu a schopnost synchronizace s pohyby člověka (obr. 5.8).
Paže je možno naprogramovat za pomocí strojového učení nebo za pomocí programu
Robot Studio od firmy ABB pro práci v pracovním prostoru sdíleném s člověkem. Ve
vnitřním prostoru robota je vedena veškerá kabeláž a v základně robota je umístěna
programovatelná jednotka a konektory pro zapojení dalších prvků při sestavování
pracoviště jako podavačů, dopravníků a podobně.
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Obr. 5.8 Osy pohybu ramen [10]

Obrázek 5.9 znázorňuje pracovní rozsah obou ramen robota, jenž je 681 mm a
také znázornění překrytí dosahů obou ramen. Díky těmto možnostem a vysoké
přesnosti robota je možné navrhnout velice efektivní pracoviště pro zadanou montáž
požárního hlásiče dle zadání. [10]

Obr. 5.9 Pracovní rozsah robota YuMI [10]
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6 Návrh řešení pracoviště
Tato část pojednává a zadaném procesu montáže požárního hlásiče od firmy
Tyco a návrhu možnosti převodu manuálního pracoviště na pracoviště využívající robota
ABB IRB 14 000 YuMi.

6.1 Montáž požárního hlásiče
Automatický hlásič požáru od firmy Tyco je vybaven kombinací senzorů pro
tepelné a optické rozpoznání požárů. Je schválen pro využití v lehkém průmyslu a
schopen měnit citlivost podle různých nastavení.
Montáž hlásiče bude provedena z předpřipravených kusů, které byly již předem
smontovány a připraveny k montáži. Na obrázku 6.1 se nachází spodní plastový výlisek,
který tvoří základnu celé sestavy. Do něj je vložena spájená a očištěná základní deska
(obr. 6.2) a ta poté přikryta prostředním výliskem (obr. 6.3), který se zasadí a upevní na
základní desku. Poté je nasazen další plastový výlisek (obr. 6.4), který kryje celou
základní desku i s předchozím výliskem a opět je usazen pro upevnění v pozici. Následně
se vloží světlovod (obr. 6.5) a poté je celý hlásič zkompletován umístěním a upevněním
horního krytu na základnu (obr. 6.6). Smontovaný hlásič je poté odeslán na kontrolu a
export.

Obr. 6.1 Spodní výlisek

Obr. 6.2 Základní deska vložená do
výlisku
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Obr.6.3 Prostřední výlisek nasazený
na desku

Obr. 6.4 Horní výlisek

6.2

Obr. 6.5 Vložený světlovod

Obr. 6.6 Nasazený kryt hlásiče

Varianty pracovišť
Pro navrhování pracovišť bylo využito zjednodušených modelů daných součástí

hlásiče se zachováním všech fyzikálních vlastností, rozměrů a s ohledem na pracovní
plochy součástí (obr. 6.7). Dále byl zachován postup montáže podle originálního
provedení ve firmě Tyco. Z množství možných variant sestavení pracoviště byly navrženy
čtyři, které jsou následně porovnány a zhodnoceny v otázce jejich vhodnosti.

Obrázek 6.7 Rozpad sestavy
hlásiče
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6.2.1 Varianta A
Ve variantě A je na obrázku 6.8 umístěn robot YuMi na pozici (1) na desce
pracovního stolu. Operátor vyjme spodní výlisek z krabice (2) a umístí jej do přípravku
(3), ve kterém probíhá následná montáž. Robot poté vyjme základní desku za pomocí
přísavné hlavice z podavače (4) a umístí ji do přípravku. Druhé rameno mezitím uchopí
za pomocí ovladatelných čelistí prostřední výlisek z podavače (5) a umístí jej na základní
desku do přípravku a zajistí jej v určené pozici. Operátor poté vyjme horní
výlisek z krabice (6) a umístí jej na prozatímní sestavu hlásiče. Robot během této doby
za pomocí čelistí vyjme světlovod z podavače (7) a umístí jej do hlásiče. Operátor poté
zakončí montáž nasazením horního krytu z krabice (8) a umístěním hotového hlásiče do
palety (9). Zabezpečení možného kontaktu operátora s robotem je krom časových mezer
pro práci operátora navíc řešeno kapacitním snímačem (10) a senzory na robotu.
Operátor má také na starost doplňování jednotlivých podavačů a krabic.
4

9

3

1

2
5

7

6
10
Obr. 6.8 Návrh pracoviště varianta A
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6.2.2 Varianta B
Na obrázku 6.9 je zobrazeno rozložení varianty B. Robot YuMi na pozici (1)
započne montáž uchopením spodního výlisku z podavače (2) za pomocí přísavek a
umístěním výlisku do přípravku (3). Druhé rameno robota mezitím uchopí základní desku
také za použití přísavek z podavače (4) a umístí je do vloženého spodního výlisku. Robot
poté uchopí za pomocí čelistí prostřední výlisek z podavače (5) a umístí jej a upevní jej
na základní desku. Poté robot vezme z pásového dopravníku (6) horní výlisek, umístí jej
a upevní přes základní desku a prostřední výlisek. Následně uchopí světlovod
čelistmi z podavače (7) a umístí jej do hlásiče. Operátor poté provede finální
operaci nasazení a upevnění horního krytu z krabice (8). Hotový hlásič poté umístí do
palety (9). Robot po zjištění, že je přípravek volný začne celý proces opakovat. Operátor
je navíc zodpovědný za doplňování podavačů a zásobníků.
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Obr. 6.9 Návrh pracoviště varianta B
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6.2.3 Varianta C
Na obrázku 6.10 je zobrazeno rozložení varianty C. Robot YuMi na pozici (1)
spustí montáž uchopením spodního výlisku z podavače (2) za pomocí přísavek a
umístěním do přípravku (3). Druhé rameno robota mezitím uchopí základní desku také
za použití přísavek základní desku z podavače (4) a umístí je do vloženého spodního
výlisku. Robot poté uchopí za pomocí čelistí prostřední výlisek z podavače (5) a umístí jej
a upevní přes základní desku. Poté robot vezme z pásového dopravníku (6) horní výlisek,
umístí jej a upevní na základní desku a prostřední výlisek. Následně uchopí světlovod
čelistmi z podavače (7) a umístí jej do hlásiče. Poté robot uchopí za pomocí čelistí horní
kryt hlásiče z pásového dopravníku (8) a umístí jej na spodní výlisek a uzavře celou
sestavu hlásiče. Hotový hlásič poté člověk odebere a umístí do palety (9). Robot po
zjištění, že je přípravek volný začne celý proces opakovat. Operátor je navíc zodpovědný
za doplňování podavačů a zásobníků a kontrolu nad procesem.
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Obr. 6.10 Návrh pracoviště varianta C

38

6.2.4 Varianta D
Na obrázku 6.11 je znázorněno rozložení pracoviště ve variantě D. Robot na
pozici (1) započne montáž uchopením spodního výlisku z podavače (2) za pomocí
přísavek a umístí jej do přípravku (3). Druhý ramenem mezitím také za pomocí
přísavek uchopí základní desku z podavače (4) a umístí jej do spodního výlisku vloženého
do přípravku. V dalším kroku poté uchopí za pomocí čelistí prostřední výlisek a odebere
jej z pásového dopravníku (5) a umístí na základní desku. Operátor vyjme horní
výlisek z krabice (6) a zakryje jím a upevní na základní desku v přípravku. Robot poté
uchopí za pomocí čelistí světlovod z podavače (7) a vloží jej do hlásiče. Operátor poté
ukončí montáž nasazením horního krytu z krabice (8) a zkompletováním celé sestavy.
Následně umístí hotový hlásič do palety (9). Bezpečnost je řešena za pomocí časování
operací prováděných robotem a za pomocí senzorů robota snímajících své okolí.
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Obr. 6.11 Návrh pracoviště varianta D

6.2.5

Analýza návrhů
Pro rozhodnutí, které z navrhovaných pracovišť bude zpracováno, byla využito

vícekriteriální analýzy metodou pořadí, kdy byla různým kritériím u každé varianty
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přidělena hodnota v rozsahu od 1 do 4 a poté za pomocí výpočtů zvolena nejlepší
varianta. Následně jsou hodnoty sečteny kritérií a porovnány s referenční hodnotou 40.
Na základně tohoto výpočtu vyplynou jednotlivé vhodnosti daných variant.
Varianta

A

B

C

D

∑

Stupeň automatizace

1

3

4

2

10

Náklady na pracoviště

4

3

1

2

10

Náročnost programování

4

1

2

3

10

Předpokládaný čas procesu

1

3

2

4

10

∑

10

10

9

11

40

0,25

0,25

0,225

0,275

1

2

3

4

1

Kritérium

Pořadí
Tabulka 6.1 Vícekriteriální analýza
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑

,

(5.1)

,

(5.2)

,

(5.3)

,

(5.4)

Po náhledu do tabulky 6.1 vyplývá, že nejvhodnější variantou pro náhradu
manuálního pracoviště je varianta D. Tato práce se tedy bude nadále zabývat touto
konkrétní variantou řešení.
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7 Konstrukční řešení pracoviště
Na obrázku 6.11 je znázorněn 3D model zvoleného pracoviště. Kovová pracovní
deska je umístěna na čtyřech nohách ve výšce 750 mm. Velikost pracovní desky je
2300x1100 mm. Na desce je umístěn přípravek pro montáž hlásiče na pozici (3). Robot
YuMi na pozici (1) odebírá spodní výlisek, jako počátek montáže z gravitačního
podavače na pozici (2). Jeho druhé rameno poté uchopuje základní desku hlásiče s
již napájenými diodami z dalšího gravitačního podavače na pozici (4). V dalším kroku
přiblíží robotu, pásový dopravník od firmy DORNER 1100 Series napojený na robota, na
pozici (5) prostřední výlisek, který robot zandá do přípravku na základní desku. Pásový
dopravník je poháněn elektromotorem s napájením na 24 V. Operátor poté z krabice na
pozic (6) vyjme horní výlisek a zacvakne jej na již složené součásti. Robot následně vyjme
světlovod z gravitačního podavače na pozici (7) a vloží jej do otvoru na hlásiči. Operátor
zakončí celou montáž hlásiče nasazením a upevněním horního krytu, který vyjme
z krabice na pozici (8). Celý hlásič vizuálně zkontroluje a umístí jej do palety na pozici (9).
Po odejmutí hotového hlásiče z přípravku toto robot vyhodnotí jako podnět k započetí
další montáže a celý proces se opakuje. Operátor během procesu také kontinuálně
doplňuje jednotlivé podavače.

Podavač pro spodní výlisek

Podavač pro základní desku

Podavač pro světlovod

Pásový dopravník

Montážní přípravek

Obr. 7.1 Výsledné pracoviště
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Podavače jsou přizpůsobeny konkrétní součástce (Obr. 7.2). Gravitační podavače
tvoří vytvarovaný plech (1), který slouží jako nakloněná skluzná rovina pro součásti.
Tento

plech

je

držen

na

dvou

podpěrách

vytvořených

z čtyřhranných

trubek čtvercového tvaru (2), ke kterým byly přivařeny patky (3) pro zašroubování do
stolu a pro jednoduché pozicování je na druhé straně podpěry přivařen žlab tvaru U (4)
také z plechu. Plech je vložen do žlabu a zajištěn ze dvou stran šrouby (5). Aby daná
součást byla v podavači dopravena až do dané pozice je plech vytvarován do rádiusu
zajištující bezproblémové přemístění součásti. Jeden hlásič je schopen pojmout 4
součásti.
1
4

5
2

3

Obr. 7.2 Gravitační podavač pro základní desku

Na obrázku 7.3 je pohled na celé pracoviště z boku. Pracovní deska je na okrajích,
a v místech připojení robota a nohou stolu vyztužena na tloušťku 70 mm. Ve zbytku
plochy je tloušťka pracovní desky 30 mm. Operátor sedí na židli naproti robotu a má
dobrý přistup ke všem podavačům a přípravku.
Celé pracoviště je rozpracováno ve výkresové dokumentaci, která je přílohou
této práce.
Na obrázku 7.4 lze vidět pohled na celé pracoviště shora.
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Obr. 7.3 3D model – pohled z boku

Obr. 7.4 3D model – pohled shora
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8 Programování robota
K programování robota byl využit software Robot Studio od firmy ABB. Software,
který umožňuje off-line programování, díky kterému je možné simulovat průběh
určených procesů za pomocí virtuálního robota a vyladit tak jednotlivé kroky před
nahráním do reálné jednotky. Tímto dovoluje optimalizovat jednotlivé procesy, před
praktickým využitím a tím zabránit možnému poškození drahého vybavení či nechtěným
kolizím. V samotnému programu je možné také vylepšovat již běžící linku
bez nutnosti zastavení jejího běhu.
Program Robot Studio je vybaven virtuálním řídícím systémem (RobotWare) pro
řízení robota v podobě v jaké je využíván přímo v reálných robotech. Tímto je umožněno
simulace reálných procesů s využitím konfigurací a programů z průmyslových pracovišť.
Robot Studio disponuje doplňkovými programy usnadňující návrh pracoviště.
Z nich byly v této práci využity:
CAD Import – tato součást Robot Studio umožnuje import geometrie jednotlivých
objektů využitých při simulacích. Je možno importovat modely z mnoha různých formátů
například STEP, ACIS a CATIA. Díky tomuto je schopen programátor dosáhnout
přesnějších simulací.
AutoConfiguration – určuje automaticky po kliknutí nastavení polohy robota v určeném
bodě.
Event Manager – slouží k simulaci procesů, které se provedou při splnění
podmínek či vzniku nějaké události. Umožňuje uchopení součástek při najetí na pozici,
uchopení přísavkami a podobně.
Rapid editor – zvýrazňuje syntaxe, a usnadňuje kontrolu a orientaci v programu.
Collision detection – vyhodnocuje možné kolize robota se zbytkem pracoviště.
Zabraňuje poškození vybavení nechtěnými kolizemi. [11]
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8.1 Tvorba programu v Robot Studio
Tvorba simulace probíhá ve vizuálním rozhraní programu umožňující
uživateli jednoduché zadávání příkazů, které jsou na pozadí přeloženy do programového
jazyka RAPID. V tomto jazyce založeném na jazyku C probíhá následný překlad do
strojového jazyka ovládajícího robota.
Na počátku samotné tvorby je do programu nahrán 3D model celého pracoviště
vytvořen v aplikaci Autodesk Inventor za pomocí CAD Import ve formátu .sat. Takto
nahraný model se umístí na danou pozici v souřadném systému pracoviště.
V dalším kroku jsou vytvořeny jednotlivé pracovní body trajektorií za pomocí
příkazu Target (obr. 8.1) a jejich souřadnicové osy s nimiž se při průchodu simulací
budou sjednocovat jednotlivé osy robota. Následně je zvoleno, zda se robot natočí do
dané polohy buď za pomocí funkce Jog Linear – lineární pohybem pracovního
souřadného systému, nebo Jog Reorient – změnou orientace pracovního souřadného
systému. Poté za pomocí funkce View tool at target je zobrazeno umístění zvoleného
nástroje ve zvoleném bodě. Toto poté za pomocí funkce Rotate lze případně změnit na
požadované umístění.

Obr. 8.1 Vytvoření pracovních bodů
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Dále je vytvořena nová trajektorie za pomocí funkce Empty path, do které se
přesunou všechny pracovní body v pořadí, v jakém mají být dosaženy. Z nich je následně
vytvořena trajektorie souřadného systému nástroje (obr.8.2). Tuto trajektorii lze
následně upravovat. Je zvolena rychlost přesunů pohybů a také zónu přesnosti dosažení
daného bodu. Pomocí funkce Auto Configuration program automaticky po projetí
trajektorie nastaví konfiguraci jednotlivých funkčních os v každém z pracovních ramen.
Tato konfigurace musí být následně překontrolována kvůli možnému vzniku kolizí
jednotlivých ramen. Po kontrole trajektorie se zvolenými konfiguracemi se tato
trajektorie za pomocí příkazu Synchronize nahraje do RAPIDu, kde je převedena do
programového jazyka robota (viz. textová příloha). Po synchronizaci je možné spustit
off-line simulaci robota. Při simulaci je nutné opět kontrolovat možný vznik kolizí
jak jednotlivých ramen, tak ramen s přípravky na stole.
Obr. 8.2 Vytvoření pracovních bodů

Obr. 8.2 Vytvoření trajektorie pohybu

Jakmile je trajektorie zkontrolována je třeba nastavit jednotlivé akce, které
budou v programu simulovat zvednutí objektu, odložení objektu a podobně. Této je
zajištěno tvorbou binárních signálů jejichž hodnota se bude měnit v závislosti na
průběhu simulace. V Controller je vybrána možnost Signal a jsou vytvořeny zvolené
signály. Pro tuto konkrétní úlohu se bude jednat hlavně o signály Digital Output, což jsou
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signály, které jdou z efektoru do řídícího systému. Signály jsou pojmenovány a nastaveny
na základní hodnotu (obr. 8.3).

Obr. 8.3 Vytvoření signálů

V Event manager je poté nastaveno, jaká akce se má odehrát po změně hodnoty signálu.
Ku příkladu Attach neboli připojení objektu či Move tedy přesun objektu (obr. 8.4).

Obr. 8.4 Event manager

Následně se pouze do trajektorie vloží příkazy, které způsobí změnu hodnoty signálu a
tím aktivují danou akci. Tohoto je dosaženo za příkazu Set DO, a také kvůli časování
jednotlivých akcí vkládáme příkaz WaitTime, kde se nastaví doba, po kterou robot
vyčkává v pozici před vykonáním dalšího příkazu.

8.2 Simulace
Hotová simulace vytvořena v programu ABB Robot Studio je součástí
elektronických příloh této práce.
Během prvních spuštění simulace, kdy se odlaďovala přesnost bodů a
konfigurace byla nastavena nižší rychlost pohybů. Bylo dáno 100 mm/s pro pohyb
mezi přípravky a 40 mm/s pro nájezd efektoru pro uchopení a pohyb s přípravky. Také
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zóny pro přiblížení k bodům byly nastaveny na nejvyšší přesnost. Během těchto průběhů
dosáhla rychlost montáže 54 s.
V druhé části simulace byly rychlosti pohybů zvyšovány k dosažení rychlejší
montáže. Také byly změněny zóny v některých bodech, v nichž to nebylo vyžadováno na
nižší přesnost. Na konci byla nastavena rychlost pohybu mezi přípravky na 400 mm/s a
rychlost přiblížení efektorů k přípravkům na 150 mm/s. Při tomto nastavení a
přizpůsobení čekání robota na vstup operátora bylo dosaženo času montáže 19 s. Tento
čas se od manuálního pracoviště liší o 7 s. Dalšího zvýšení rychlosti by bylo možno
dosáhnout dalším zvyšováním rychlostí a změnou čekacích časů.
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9 Závěr a zhodnocení
V bakalářské práci byla vypracována rešerše zabývající se krátce automatizací a
robotizací ve světe a osvětlení pojmu a místa kolaborativních robotů v dnešním
moderním průmyslu. Dále byly vypracovány čtyři varianty možného řešení náhrady
manuálního pracoviště pro montáž sestavy požárního hlásiče za robotizované pracoviště
s robotem YuMi umožňující snížení nákladů a množství nutné lidské pracovní síly.
Pomocí analýzy byla vybrána jedna z variant a ta byla dále detailněji rozpracována pro
simulace v programu Robot Studio.
V Robot Studio byla nasimulována montáž požárního hlásiče za pomocí
naprogramování robota pro výkon předem určených operací. Během programování byl
brán ohled na bezpečnost montáže a zabránění kolizí robota s člověkem či přípravky. Po
vytvoření programu byl nahrán do virtuálního robota a následně celý nasimulován. Dle
simulace bylo zjištěno, že za pomocí tohoto naprogramování by montáž hlásiče
v kooperaci člověk–robot trvala 18 s. Při manuální montáži zvládne operátor všechny
dané operace během 12 s. Operátor je tedy rychlejší, ale jako takový podléhá fyzické a
psychické únavě během na pozornost a soustředění náročných operací. Možnost
spolupráce člověka s robotem se tedy jeví jako jedna z možností jak pracovníkům
i samotné firmě dopomoci k lepším výsledkům.
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11 Textové přílohy
11.1 Program levého ramene
MODULE Module1
CONST robtarget DESKA_NAD:=[[303.824,226.189,193.007],[0,0,1,0],[-1,-2,1,4],[82.96,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget DESKA:=[[303.824,226.189,73.007],[0,0,1,0],[-1,-1,2,4],[101.961822325,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget PRIPRAVEK_NAD:=[[420.009,-60.364,223],[0,0,1,0],[-2,2,-1,4],[101.961822325,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget PRIPRAVEK:=[[420.009,-60.364,134],[0,0,1,0],[-2,-2,2,4],[101.961822325,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget SVETLOVOD_NAD:=[[476.691,151.407,179.182],[0,0,1,0],[2,1,-1,4],[101.964427132,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget SVETLOVOD:=[[476.691,151.407,87.943225997],[0,0,1,0],[-2,1,1,4],[101.964427132,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget PRIPRAVEK_NAD_SVETLOVOD:=[[420.009,60.364,223],[0.707106781,0.707106781,0,0],[-2,0,2,4],[101.961822325,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget PRIPRAVEK_SVETLOVOD:=[[431.40555686,75.650386147,157.767208969],[0,0,-0.707106781,0.707106781],[-2,0,1,4],[101.961822325,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget
HOME_L:=[[42.172076288,149.607512174,232.230679508],[0.125344239,0.2247064
78,-0.031901572,0.965804385],[0,0,1,4],[101.961822325,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
PROC main()
Path_10;
Path_20;
ENDPROC
PROC Path_10()
WaitTime 2.5;
MoveJ HOME_L,v1000,z200,VaccumOne\WObj:=PRACOVNI_BODY;
MoveJ DESKA_NAD,v400,fine,VaccumOne\WObj:=PRACOVNI_BODY;
MoveL DESKA,v150,fine,VaccumOne\WObj:=PRACOVNI_BODY;
WaitTime\InPos,0.1;
SetDO DO_DESKA,1;
WaitTime\InPos,0.1;
MoveJ DESKA_NAD,v150,z5,VaccumOne\WObj:=PRACOVNI_BODY;
MoveJ
PRIPRAVEK_NAD,v400,fine,VaccumOne\WObj:=PRACOVNI_BODY;
MoveL
PRIPRAVEK,v150,fine,VaccumOne\WObj:=PRACOVNI_BODY;
WaitTime\InPos,0.1;
SetDO DO_DESKA,0;
WaitTime\InPos,0.1;
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MoveJ PRIPRAVEK_NAD,v400,z100,VaccumOne\WObj:=PRACOVNI_BODY;
ENDPROC
PROC Path_20()
MoveJ SVETLOVOD_NAD,v400,z100,Servo\WObj:=PRACOVNI_BODY;
SetDO DO_SEVRIT,1;
MoveL SVETLOVOD,v150,fine,Servo\WObj:=PRACOVNI_BODY;
WaitTime\InPos,0.1;
SetDO DO_SVETLOVOD,1;
WaitTime\InPos,1;
WaitTime 1;
SetDO DO_HORNI,1;
MoveL SVETLOVOD_NAD,v150,z100,Servo\WObj:=PRACOVNI_BODY;
MoveJ
PRIPRAVEK_NAD_SVETLOVOD,v50,z5,Servo\WObj:=PRACOVNI_BODY;
MoveL
PRIPRAVEK_SVETLOVOD,v150,z100,Servo\WObj:=PRACOVNI_BODY;
WaitTime\InPos,0.1;
SetDO DO_SVETLOVOD,0;
WaitTime\InPos,0.6;
SetDO DO_SEVRIT,0;
MoveJ HOME_L,v400,z200,VaccumOne\WObj:=PRACOVNI_BODY;
WaitTime\InPos,1;
SetDO DO_KRYT,1;
PulseDO\PLength:=0.2,DO_RESTART0;
ENDPROC
ENDMODULE

11.2 Program pravého ramene
MODULE Module1
CONST robtarget SPODNI_VYLISEK_NAD:=[[371.022,302.364,164.007],[0,0,1,0],[0,-3,1,5],[101.964415279,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget SPODNI_VYLISEK:=[[371.022,-302.364,64.007],[0,0,1,0],[0,2,0,5],[-101.964415279,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget HOME_R:=[[235.37371443,336.620034164,248.515333081],[0.121172421,-0.121057369,-0.045211873,0.98418405],[0,0,0,4],[-116.429972272,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget SPOD:=[[391.022,-302.364,64.007],[0,0,1,0],[0,-1,-2,4],[100.987323369,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget PRIPRAVEK:=[[440.009,-60.364,125],[0,0,1,0],[1,-3,0,4],[100.987256985,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget PRIPRAVEK_NAD:=[[437.236799691,59.802835634,223],[0,0,1,0],[1,-3,0,4],[100.987256985,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget SPOD_NAD:=[[388.249799691,301.802835634,223],[0,0,1,0],[0,-2,-1,4],[100.987323369,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];

56

CONST robtarget PROSTRED_NAD:=[[581.381,-239.651,223],[0,0,1,0],[1,-2,1,4],[-101.964415279,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget PROSTRED:=[[581.381,-239.651,88.459],[0,0,1,0],[1,-1,2,4],[-101.964415279,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget PRIPRAVEK_PRO:=[[426.850383132,67.71552469,153],[0,0,1,0],[1,-3,0,4],[100.987256985,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget PRIPRAVEK_NAD_PRO:=[[418.179799691,77.984835634,225],[0,0,1,0],[1,-3,0,4],[100.987256985,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
PROC main()
Path_10;
Path_20;
ENDPROC
PROC Path_10()
WaitTime 0.1;
MoveJ SPOD_NAD,v400,z100,VaccumOne\WObj:=wobj0;
MoveL SPOD,v150,fine,VaccumOne\WObj:=wobj0;
WaitTime\InPos,0.1;
SetDO DO_SPOD,1;
MoveL SPOD_NAD,v150,z100,VaccumOne\WObj:=wobj0;
MoveJ PRIPRAVEK_NAD,v400,fine,VaccumOne\WObj:=wobj0;
MoveL PRIPRAVEK,v150,z100,VaccumOne\WObj:=wobj0;
WaitTime\InPos,0.1;
SetDO DO_SPOD,0;
WaitTime\InPos,0.1;
MoveL PRIPRAVEK_NAD,v400,z100,VaccumOne\WObj:=wobj0;
WaitTime\InPos,0.1;
ENDPROC
PROC Path_20()
MoveJ PROSTRED_NAD,v400,z0,VaccumOne\WObj:=wobj0;
MoveL PROSTRED,v150,fine,VaccumOne\WObj:=wobj0;
WaitTime\InPos,0.1;
SetDO DO_PROSTRED,1;
WaitTime\InPos,0.1;
MoveL PROSTRED_NAD,v150,z15,VaccumOne\WObj:=wobj0;
WaitTime\InPos,2.5;
WaitTime\InPos,2.5;
MoveJ PRIPRAVEK_NAD_PRO,v400,z0,VaccumOne\WObj:=wobj0;
MoveL PRIPRAVEK_PRO,v150,z100,VaccumOne\WObj:=wobj0;
WaitTime\InPos,0.1;
SetDO DO_PROSTRED,0;
WaitTime\InPos,0.1;
MoveL PRIPRAVEK_NAD,v400,z100,VaccumOne\WObj:=wobj0;
MoveJ HOME_R,v1000,z0,VaccumOne\WObj:=wobj0;
ENDPROC
ENDMODULE
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