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Přehled použitých veličin a jednotek

Přehled použitých veličin a jednotek
Označení

Jednotka

Název

𝑎

[mm]

Výška ohýbaného nosníku

𝑎𝑛

[ms-2]

Zpomalení při nouzovém zastavení

𝑏

[mm]

Šířka kontaktní plochy

𝑑𝑙𝑚𝑎𝑥

[mm]

Maximální průměr leštícího kotouče

𝑓

[-]

Součinitel smykového tření

𝐹𝑑𝑦𝑛

[N]

Setrvačné síly

𝐹𝑠𝑣

[N]

Svěrná síla každé čelisti

𝐹𝑡

[N]

Třecí síla

𝐹𝑡𝑒𝑐ℎ

[N]

Síla od technologického procesu

𝑔

[ms-2]

Tíhové zrychlení

𝑖𝑝

[-]

Počet kontaktních ploch mezi rámem a čelistmi

𝑘

[-]

Koeficient bezpečnosti

𝑙´𝑐𝑒

[mm]

Minimální délka čelisti

𝑙𝑐𝑒

[mm]

Skutečná délka čelisti

𝑚

[kg]

Hmotnost rámu

𝑀𝑜

[Nmm]

Ohybový moment

𝑛𝑙𝑚𝑎𝑥

[min-1]

Maximální otáčky leštícího kotouče

𝑃

[W]

Výkon leštícího zařízení

𝑝𝑘𝑚𝑎𝑥

[MPa]

Maximální kontaktní tlak

𝑟0

[mm]

Délka ohýbaného nosníku

𝑆𝑘

[mm2]

Kontaktní plocha čelisti
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Přehled použitých veličin a jednotek

𝜎

[MPa]

Normálové napětí

𝜎𝑑𝑦𝑛

[MPa]

Maximum ohybového napětí

𝜎𝑘

[MPa]

Mez kluzu

𝜎𝑟𝑒𝑑

[MPa]

Redukované napětí

𝜎𝑠𝑣

[MPa]

Tlakové napětí od svěrné síly

𝜏𝑑𝑦𝑛

[MPa]

Smykové napětí

𝑊𝑜

[mm3]

Modul průřezu v ohybu
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Úvod

1 Úvod
Tématem této práce je návrh koncepce robotizovaného leštícího pracoviště,
které bude provádět leštění čelní strany duralových rámů dveří pro osobní
kolejová vozidla.
Zadavatelem tématu je firma ABB s.r.o., konkrétně divize Robotika a pohony.
Práce se snaží nalézt způsob, jakým by mohla být prováděna určitá
technologická operace na definovaném obrobku bez přímé účasti živých
pracovníků. To jednak z důvodu nepříznivých hygienických podmínek na takovém
pracovišti a také z důvodu redukce požadavků na lidské zdroje ve výrobě.
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Cíl práce

2 Cíl práce
Cílem práce je vytvořit robotizované leštící pracoviště, které provádí leštění
rámů dveří.
První část práce se zabývá popisem technologie a současným stavem řešené
problematiky. Na základě těchto informací budou navrženy varianty koncepcí
leštícího pracoviště. Poté proběhne jejich porovnání.
Vybraná varianta bude dále rozpracována. Budou provedeny konstrukční
návrhy potřebných částí leštícího pracoviště a bude vypracována jejich výkresová
dokumentace.
Vzhledem k tomu, že je možné, že na pracovišti bude docházet k robotické
manipulaci s těžkými obrobky, je v takovém případě nutné se zaměřit na redukci
rizika pádu tohoto obrobku.
Práce bude zakončena vytvořením modelu pracoviště v softwarové aplikaci
ABB RobotStudio. V této aplikaci dojde i k naprogramování robota.
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Leštění

3 Leštění
Leštění je dokončovací operace, která se používá převážně z důvodu zlepšení
vzhledu. Dosahuje se jím lesklého povrchu bez velkých nároků na výslednou
přesnost. Principem je odstraňování stop po předešlých technologických
operacích. [1]
Leštění většinou následuje po broušení, kdy je úběru materiálu dosaženo
velkým množstvím zrn brusiva. Tato zrna vykonávají pohyb a odřezávají materiál
obrobku. Po těchto jednotlivých řezech zůstávají na povrchu viditelné stopy. Ty
mají charakteristický tvar, tvoří je rovnoběžné rýhy. Jejich velikost je závislá na
velikosti zrn brusiva a na způsobu, jakým jsou tato zrna během řezu přitlačována k
obrobku. Například jestli je použit pevný kotouč, nebo brusný pás na pryžovém
kole.
Princip leštění se podobá broušení, často nelze ani přesně rozlišit hranici
mezi leštěním, broušením a jinými dokončovacími operacemi. Využíváno je při
něm nejčastěji volně vázané abrazivo, které je jemnější než u broušení. Abrazivo je
do leštícího procesu dodáváno ve formě leštící pasty. Prvek, který zajišťuje pohyb a
přitlačování abraziva k obrobku je nejčastěji látkový nebo filcový kotouč.
Během leštění se uplatňuje několik principů: zrna abraziva odstraňují
materiál, který přečnívá nad rýhy, zároveň může také vlivem lokálního zvýšení
teploty a kontaktním tlakem docházet k plastickým deformacím a přesunování
materiálu tak, aby zaplnil rýhy. Tato schopnost je ale velmi omezená, a proto je
k dosažení dobrého výsledku třeba dbát na kvalitu povrchu před procesem leštění.
Zároveň vznikají nové ale již jemnější rýhy. Proto se leštění provádí v několika
následujících krocích tak, aby každý odstranil stopy po tom předchozím.
K dosažení dobrého výsledku je také vhodné, aby po sobě jdoucí operace tvořily
rýhy v na sobě kolmém směru. [2]
Úběr materiálů během leštění je malý, dochází ale k odstraňování nečistot,
oxidických vrstev a různých chemických sloučenin z povrchu obrobku.
Další součástí leštících past jsou oleje, tuky a vosky. Proto zůstává povrch
obrobku po leštění mastný. Je třeba na to pamatovat a zařadit po leštění další
technologickou operaci, která odstraní tuto mastnotu z povrchu obrobku.
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Leštění

3.1 Nástroje pro leštění
Leštící kotouče:
[1]


Lamelové, vytvořené pásky z tkanin (brousicích pláten) různé tuhosti



Vrstvené z textilních tkanin nebo filce



Tvořené vlákny z umělých hmot, žíní, apod. (rotační kartáče)



Kombinace lamel a vláken



Speciální - tuhé, potažené plstí, apod.

Obr. 3.1 Vrstvené leštící kotouče. Zleva: Bavlněná textilie, Sisalový, Bavlněná textilie. [11]

Vrstvené leštící kotouče


Filcové leštící kotouče
o Předleštění, leštění všech druhů materiálů
o Použití zvláště u drobných předmětů, např. šperků, protože
nemají tendenci obrobek zachytit
o Tuhost kotouče je dána hustotou jeho prošití



Hadrové (bavlněné) leštící kotouče (Obr. 3.1) [3]
o Určeny pro I. a II. stupeň leštění většiny kovů a galvanických
povlaků
o Jsou tvořeny listy textilie (celými nebo částmi) skládanými na
sebe a navzájem prošitými, tuhost prošití určuje tuhost kotouče
o Druhy textilií: technická tkanina, molino, počesané molino, erma,
kaliko a další.
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Leštění

Řasené a skládané leštící kotouče (Obr. 3.2)
o Jsou tvořeny vrstvami textilie, která je skládaná do záhybů. Mezi
jednotlivými

záhyby

vznikají

kanálky,

kterými

je

díky

odstředivému efektu hnán vzduch od středu směrem ven, vzduch
vycházející ven chladí obvod kotouče
o Díky vlastnímu chlazení se hodí na leštění materiálů citlivých na
teplotu, jako jsou termoplasty, pryskyřice a materiály se špatnou
teplotní vodivostí (například nerezová ocel)


Sisalové leštící kotouče (Obr. 3.1)
o Určeny k jemnému kartáčování a předleštění

Obr. 3.2 Řasený leštící kotouč [12]

Leštící pásy
Leštící pásy fungují na stejném principu jako brusné pásy. Přinášejí několik
rozdílů oproti kotoučům: během opotřebení se téměř nemění poloha pracovního
bodu a vzhledem k delšímu obvodu se méně zahřívají.
Pásy ovšem vyžadují použití konstrukčně složitějších leštících zařízení, a
oproti kotoučům zabírají více prostoru.
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Leštění

3.2 Leštící pasty
Leštící pasta je nepostradatelnou součástí této technologie, neboť je
nositelem abraziva, které je rozmícháno v tukovém základu. Leštící pasty lze
rozdělit podle viskozity na:
a) Tuhé pasty
b) Tekuté pasty
Tuhé pasty jsou převážně využívány pro ruční leštění. Jsou prodávány ve
tvaru hranolu nebo válce. Aplikují se přiložením k roztočenému kotouči, kdy
třecím teplem dojde k roztavení pojiva. Pro automatizované leštění se používají
pasty tekuté. Ty se aplikují nástřikem na obvod leštícího kotouče. Důvodů použití
je několik:


Lze volit libovolné složení, není třeba zaručit soudržnost tuhého bloku.



Lze je aplikovat průběžně, během probíhajícího leštění.



Aplikačním zařízením je stříkací pistole, která je jednodušší na údržbu než
podavače na tuhou pastu, do kterých se musí nová pasta často zakládat.



Doplňování pasty nevyžaduje manipulaci s bloky v prostoru leštičky.
Tekuté pasty jsou tvořeny: abrazivem, vodou, tukovým základem.
Jako abrazivo se většinou používají: oxid hlinitý, který se hodí na leštění

železných kovů (ocel, nerezová ocel, atd.) a Tripolis pro neželezné kovy (mosaz,
zinek, hliník, atd.). Někdy se ještě používá oxid křemičitý pro velmi jemné leštění.
[2]
Voda dodává pastě tekutost. Díky tomu se dá jednoduše aplikovat pomocí
nástřiku na obvod roztočeného kotouče tlakovou pistolí. Tuk s vodou se spolu za
normálních okolností nemísí a ve skladovacích nádržích by po čase došlo
k oddělení těchto složek. Aby k tomu nedošlo, přidává se do pasty emulgační
činidlo. Tekutá pasta je tedy stabilní emulzí tuku a abraziva ve vodě.
Tukový základ je nosičem abrazivních zrn, tvoří ho mastné kyseliny a vosky.
Dále pomáhá zlepšovat kvalitu povrchu obrobku tím, že mastná zrna po sobě
zanechávají jemnější stopy. Zároveň chladí leštěný povrch.
Po aplikace na teplý obvod kotouče se voda odpaří a tukový základ rozpustí,
takže nakonec tekutá pasta na kotouči funguje podobně jako ta tuhá. [2]
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Stav řešené problematiky

4 Stav řešené problematiky
4.1 Robotické leštění
Ruční leštění je obtížná a špinavá práce, která vyžaduje zručnost a
zkušenosti. To představuje problém při shánění vhodných pracovníků, obzvláště
v situaci, kdy je na pracovním trhu obecný nedostatek dělníků. Mnoho firem již
nyní naplno využívá své kapacity. Proto jsou často nuceny odmítat další zakázky,
což brzdí jejich rozvoj. To je jeden z důvodů pro zavádění robotického leštění.
Dalším důvodem jsou zdravotní a bezpečnostní rizika spojená s ručním
leštěním. Mezi ně patří hlavně prach, hluk a nebezpečí úrazu v případě, že leštící
kotouč vytrhne obrobek pracovníkovi z ruky a pak jej vrhne proti němu, nebo
pokud dojde k namotání volné části oděvu nebo vlasů na leštící kotouč. [4]

4.1.1 Základní principy
Při robotickém leštění robot zajišťuje vzájemný pohyb mezi obrobkem a
leštícím nástrojem. Existují dva základní modely:


Leštička je upevněna fixně. Obrobek je připevněn k robotu, který s ním
pohybuje a přikládá ho k leštícímu nástroji potřebnou plochou.



Obrobek je umístěn fixně nebo na polohovadle a robot je vybaven mobilní
leštící jednotkou. Pohyb polohovadla může být koordinován s pohybem
robota.
Výhody robotického leštění



Úspora lidských zdrojů



Nahrazení lidí v pro ně nepříznivém prostředí



Snížení provozních nákladů



Opakovatelnost a konzistentní kvalita výrobků



Zvýšení produktivity

4.2 Leštičky
Pro správný průběh leštění je třeba v průběhu procesu hlídat několik
technologických parametrů jako například: řezná rychlost a řezná síla. Ty jsou
velmi ovlivněny opotřebením leštícího kotouče, protože s měnícím se průměrem se
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nejen mění obvodová rychlost, ale také dochází ke změně polohy pracovního bodu.
Leštičky pro použití s roboty musí disponovat čidly, která umožní zjišťovat
aktuální průměr kotouče, leštící síly a další parametry.
Pomocí těchto dat lze navrhnou korekce parametrů procesu. Obvodovou
rychlost lze korigovat změnou otáček kotouče, síly zase změnou polohy obrobku.
Tuto korekci vzájemné polohy zajišťuje většinou robot.

4.2.1 Stacionární leštící zařízení
Stacionární leštičky určené pro robotizované aplikace vycházejí ze zařízení
pro ruční leštění. Musí si však samostatně zajistit některé činnosti, které mohla
vykonávat obsluha. Je to například orovnávání a čištění leštícího kotouče nebo
aplikace leštící pasty.
Existuje řada dodavatelů zabývajících se leštěním: ACME MANUFACTURING
COMPANY; SHL AG; CARAT ROBOTIC INNOVATION GmbH; TAMAutomation, a
další.
Tyto společnosti nabízejí dodání řešení na míru a některé nabízejí i
samostatné leštící zařízení. Jako příklad budou uvedeny dvě od společnosti SHL
AG.
TYPE P 1000 ROB

Obr. 4.1 P1000 ROB [5]

Leštička P 1000 ROB (Obr. 4.1) používá leštící kotouče až do průměru
965 mm. Motor je řízen frekvenčním měničem, a tudíž je možné libovolně řídit
otáčky kotouče v rozmezí 50–1400 min-1. Díky schopnosti měřit aktuální průměr
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leštícího kotouče dokáže udržovat konstantní obvodovou rychlost kotouče,
nastavit správnou vzdálenost pistole aplikující leštící pastu a posuvem hřídele
udržovat pracovní bod kotouče na stejném místě.
Další parametry jsou uvedeny v tabulce 4.1. [5]
Výkon motoru

5,5 kW

Průměr kotouče

505 – 965 mm

Maximální šířka kotouče

150 mm

Hmotnost

500 kg
Tab. 4.1 P 1000 ROB

TYPE DP 1000 ROB

Obr. 4.2 DP 100 ROB [5]

DP 1000 ROB (Obr. 4.2) může být umístěna na otočném podstavci. Otáčky
disků se automaticky přizpůsobují opotřebení kotouče, změna polohy pracovního
bodu je kompenzována robotem. Další parametry jsou uvedeny v tabulce 4.2. [5]
Výkon motoru

2 x 7,5 kW

Průměr kotouče

550 – 1000 mm

Maximální šířka kotouče

100 mm

Hmotnost

1000 kg
Tab. 4.2 DP 1000 ROB
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4.2.2 Mobilní leštící jednotky
Mobilní leštící jednotky s sebou nesou řadu nevýhod, přesto se najdou
některé společnosti, které jsou schopny tyto zařízení na přání zákazníka dodat.
Jednou z nich je například společnost SHL AG, která dokonce nabízí dvě varianty
těchto zařízení (Obr. 4.3). [5]

Obr. 4.3 SHL RP 600/550

Obě leštící jednotky jsou určené pro kotouče do průměru 600 mm. Disponují
aplikátory leštící pasty.
RP 600

RP 550

Výkon motoru

27 kW

4 kW

Nosnost robota

500 kg

140 kg

Tab. 4.3 RP 600/550 [5]

Z dostupných informací (Tab. 4.3) plyne, že mobilní leštící jednotky jsou
zařízení těžká, a lze na ně umístit menší kotouče než na stacionární leštičky, což
zkracuje dobu mezi servisními odstávkami.

4.3 Robot
Robot je automaticky řízený integrovaný systém, schopný autonomní cílově
orientované interakce s přirozeným prostředím podle instrukcí od člověka. [6]
Nejrozšířenějším druhem průmyslových robotů jsou šestiosé roboty
angulární koncepce. Pohyb robota je zajištěn pomocí rotačních vazeb. Paže robota
obsahuje pohyblivé osy 1,2,3 a slouží k dosažení určitého bodu pracovního
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prostoru, osy 4,5,6 tvoří zápěstí robota a složí k orientaci (natočení v prostoru)
příruby (připojovací rozhraní koncového efektoru) robota. Toto je jednou z výhod
angulární koncepce, že dokáže koncovým efektorem pohybovat v prostoru a
zároveň s ním téměř libovolně otáčet. Roboty této koncepce jsou velmi univerzální
a jsou vhodní pro široké spektrum činností. V případě této práce bylo již na
začátku stanoveno, že bude využit robot této koncepce.
Na obrázku 4.4 jsou osy označeny pomocí písmen v odpovídajícím pořadí
(A=1, B=2, atd.).

Obr. 4.4 Šestiosý robot angulární koncepce [13]
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4.3.1 Interface
Každý

univerzální

průmyslový

robot

je

vybaven

normalizovaným

připojovacím rozhraním, jehož úkolem je zajistit pevné a přesné upnutí
libovolného koncového efektoru.
Mezinárodní norma, jejíž česká verze nese označení ČSN EN ISO 9409,
definuje tvar a rozměry připojovacího rozhraní robota. Dělí je na dva typy:


Lícní desky
o Označení: ISO 9404 – 1 – d1 – N – d4





1

Lícní desky



d1

průměr roztečné kružnice závitových děr



N

počet závitových děr



d4

označení závitu

Hřídele

4.3.2 ABB RobotStudio
ABB RobotStudio je průmyslový software umožňující offline programování
robotických systémů. V programu je vytvořen model celého pracoviště (Obr. 4.5).
Ten poté umožňuje vizualizaci a optimalizaci celého procesu.
RobotStudio využívá virtuální řídicí systém, který je přesnou kopií softwaru
běžícího na fyzickém kontroléru robota. Díky tomu je možné vytvořený program
přenést bez úprav do reálného robotického systému. [7]

Obr. 4.5 Uživatelské prostředí ABB RobotStudio [7]
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4.4 Úchopná hlavice
V případě, že bude použita stacionární leštička, bude nutné vybavit robota
efektorem, který mu umožní uchopit a manipulovat s obrobkem. Efektor těmito
vlastnostmi se nazývá úchopná hlavice.
Síly, kterými je manipulovaný objekt držen v úchopné hlavici se označují jako
úchopné síly.
Podle způsobu, jakým je realizován mechanický styk mezi objektem a hlavicí
je lze dělit na hlavice: [6]


S jednostranným stykem- gravitační, magnetické a pneumatické koncové
efektory



S oboustranným stykem- mechanické koncové efektory
Dále lze úchopné hlavice dělit podle způsobu ovládání úchopné síly:




Pasivní - velikost úchopné síly nelze přímo regulovat řídícím systémem
Aktivní - velikost úchopné síly lze přímo regulovat řídícím systémem
A podle principu vzniku úchopné síly se hlavice dělí na:

1. Podtlakové
a) Pasivní – deformační přísavky
b) Aktivní – podtlakové komory s řízeným vyvozením podtlaku
2. Magnetické
a) Pasivní – permanentní magnety
b) Aktivní – elektromagnety
3. Mechanické
a) Pasivní – pevné opěry, odpružené čelisti
b) Aktivní – pohyblivé čelisti s pohonem
Pohonem mechanických čelistí může být elektromotor, ale z důvodu úspory
hmotnosti úchopné hlavice se často používají pneumatické a hydraulické lineární
motory.
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5 Vlastní řešení
5.1 Popis problému

Obr. 5.1 Leštěná plocha rámu

Cílem této práce je navrhnou pracoviště, které bude realizovat leštění čelní
strany kovového dveřního rámu (Obr. 4.1). Na leštěnou plochu odkazuje šipka a
plocha je na obrázku 5.1 znázorněna modrou barvou. Jedná se o rám dveří
vyrobený z hliníkové slitiny s vysokou pevností. Pro účely této práce bude
uvažována slitina EN AW–7022. Hmotnost rámu je 15,3 kg.

5.2 Varianty leštících pracovišť
K dosažní požadované úpravy povrchu rámu je třeba provádět koordinované
vzájemné pohyby mezi rámem a leštícím kotoučem. Jak vyplynulo z rešerše,
existují dva způsoby, jak uspořádat silový řetězec zahrnující robot, který spojuje
leštící zařízení s obrobkem.
1. Stacionární leštící zařízení + Robot s úchopnou hlavicí nesoucí obrobek
2. Stacionární obrobek + Robot nesoucí mobilní leštící jednotku
Byly navrženy dvě varianty leštícího pracoviště lišící se tímto řetězcem.
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5.2.1 Varianta pracoviště I

Obr. 5.2 Varianta pracoviště I

Varianta pracoviště I využívá stacionární leštící zařízení (Obr. 5.2). Rámy
vstupují do pracoviště po dopravníku. Robot uchopí obrobek pomocí úchopné
hlavice a provede jeho leštění na stacionárním leštícím zařízení. Po dokončení
technologické operace odloží rám na výstupní dopravník, po kterém rám opouští
pracoviště. Mezitím již na konci vstupního dopravníku může čekat další rám.
Stacionární leštící zařízení
Tato konfigurace je velmi rozšířená, používá se hlavně pro menší obrobky.


Výhody:
o Průměr leštícího kotouče až 1000 mm
o Celkovou manipulaci s obrobkem na pracovišti dokáže zajistit jeden
robot



Nevýhody:
o Nutnost konstruovat úchopnou hlavici s dostatečnou bezpečností
proti vypadnutí obrobku.
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5.2.2 Varianta pracoviště II

Obr. 5.3 Varianta pracoviště II

Varianta pracoviště II (Obr. 5.3) používá mobilní leštící jednotku. Rámy
prochází pracovištěm po průběžném dopravníku. V pracovní pozici je rám
zastaven a přidržován na místě pomocí kotvicích čelistí. Poté probíhá
technologická operace mobilní leštící jednotkou nesenou robotem. Po skončení
jsou kotvící čelisti uvolněny a rám opouští pracoviště po průběžném dopravníku.
Mobilní leštící jednotka
Používá se v případech, kdy nelze vzhledem k rozměrům a hmotnosti
manipulovat s obrobkem pomocí robotu.


Nevýhody:
o Průměr leštícího kotouče maximálně 500 mm
o Nutnost zajistit přísun leštící pasty
o Vysoká hmotnost leštící jednotky
o Omezenější nabídka leštících jednotek na trhu
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5.3 Volba varianty leštícího pracoviště
Argumentem pro volbu mobilní leštící jednotky by byly rozměry rámu.
Hlavní argument pro volbu stacionárního leštícího zařízení je možnost využít
leštících kotoučů většího průměru. Tento argument činí důležitější fakt, že objem
kotouče narůstá s druhou mocninou poloměru.
Dalším argumentem pro stacionární leštící zařízení je hmotnost rámu
15,3 kg. Očekávaná hmotnost rámu společně s úchopnou hlavicí je nižší než
obvyklá hmotnost mobilní leštící jednotky.
Z těchto důvodů byla vybrána varianta používající stacionárního leštícího
zařízení a robotu s úchopnou hlavicí.
Následující část práce se proto věnuje návrhu úchopné hlavice pro
variantu I leštícího pracoviště.
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6 Upnutí rámu
Pro použití úchopné hlavice je nutné na obrobku (rám dveří) vyhledat
upínací místa (Obr 6.1). Ty je třeba volit tak, aby zůstala přístupná leštěná plocha.
Upnutí rámu bude realizováno dvojicí rovnoběžných párů čelistí, což je
znázorněno na obrázku šipkami.

Obr. 6.1 Poloha upínacích míst

Následující obrázek 6.2 naznačuje pomocí červených objektů kontaktní
bloky, kterými budou opatřeny čelisti. Bílé šipky představují působící svěrnou sílu.
Polohu čelistí na rámu zobrazují šipky modré. Žluté ukazují na leštěné plochy.

Obr. 6.2 Detail upnutí
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Z obrázku 6.2 je patrné, že pohybu rámu ve směru osy Y brání přímo opření
o dosedací plochy kontaktních bloků čelistí. Pohybu rámu ve směru osy Z dokáže
bránit tvarové opření o výstupky na dosedacích blocích (červené objekty).
Dva rovnoběžné páry čelistí dosedají na rovnoběžné plochy, tudíž není
bráněno pohybu ve směru osy X (zelená šipka) tvarovým opřením. Zajištění proti
pohybu v tomto směru by bylo teoreticky možné realizovat pomocí dalšího páru
čelistí. To by ovšem znamenalo komplikaci při uchopování rámu. Uzavření čelistí
v jednom směru by znemožnilo vystředění rámu při uzavírání čelistí kolmých.
Z toho důvodu a zároveň kvůli co největší konstrukční jednoduchosti bude
úchopná hlavice disponovat právě jen dvěma páry rovnoběžných čelistí. Zajištění
proti pohybu ve směru X (zelená šipka) bude realizováno pouze třecími silami.
Z toho vyplývá požadavek na velikost svěrných sil čelistí.

6.1 Výpočtová část
Výpočet sil od technologického procesu
Pro výpočet sil od technologie 𝐹𝑡𝑒𝑐ℎ použijeme technická data stacionárního
leštícího zařízení SHL P 1000 ROB. [5] Výkon 𝑃, maximální otáčky 𝑛𝑙𝑚𝑎𝑥 a průměr
leštícího kotouče 𝑑𝑙𝑘 .
𝑭𝒕𝒆𝒄𝒉 =

60 · 𝑃 · 2
60 · 5500 · 2
=
= 𝟏𝟓𝟓, 𝟓 𝑵
2𝜋 · 𝑛𝑙𝑚𝑎𝑥 · 𝑑𝑙𝑘 2𝜋 · 700 · 0,965

(6.1)

Výpočet sil z dynamiky
Největší zrychlení rámu při jeho manipulaci robotem může nastat v případě
nouzového zastavení. Pokud k zastavení dojde během pohybu svisle dolu, je třeba
přičíst i tíhové zrychlení. Po konzultaci s odborníkem z firmy ABB s.r.o. bude pro
výpočet uvažována velikost zrychlení 𝑎𝑛 při zastavení 35 𝑚𝑠 −2 . Hmotnost rámu 𝑚
je 15,3 kg.

𝑭𝒅𝒚𝒏 = (𝑎𝑛 + 𝑔) · 𝑚 = (35 + 9,81) · 15,3 = 𝟔𝟖𝟓, 𝟔 𝑵
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Výpočet svěrné síly čelistí
Protože 𝐹𝑑𝑦𝑛 > 𝐹𝑡𝑒𝑐ℎ bude pro výpočet svěrné síly použita síla 𝐹𝑑𝑦𝑛 . Dále se
uvažuje orientace rámu osou X ve směru zrychlení, kdy se síla přenášená hlavicí na
rám realizuje pouze pomocí třecích sil 𝐹𝑡 mezi čelistmi a rámem. Součinitel
smykového tření mezi kontaktním blokem čelisti z PVC a rámem 𝑓 je 0,45. [8]
Velikost třecí síly je 𝐹𝑡 = 𝐹𝑠𝑣 · 𝑓.

Obr. 6.3 Síly působící na rám
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Z obr. 6.3 je patrné, že svěrná síla generovaná čelistmi působí na rám
na 𝑖𝑝 kontaktních plochách. Musí být splněna podmínka: 𝐹𝑑𝑦𝑛 = 𝑖𝑝 · 𝐹𝑡 . Bezpečnost
uchopení 𝑘 = 3.
𝑭𝒔𝒗 = 𝐹𝑑𝑦𝑛 ·

1
1
· 𝑘 = 685,6 ·
· 3 = 𝟏𝟏𝟓𝟐, 𝟕 𝑵
𝑓 · 𝑖𝑝
0,45 · 4

(6.3)

Návrh velikosti kontaktní plochy čelisti
Jedná se o plochu jedné čelisti na každé straně rámu. Návrh vychází
z požadavku na nejvyšší přípustný kontaktní tlak. S ohledem na materiál čelisti
(PVC) je maximální tlak uvažován 5 𝑀𝑃𝑎.
𝑺𝒌 =

𝐹𝑠𝑣
𝑝𝑘𝑚𝑎𝑥

=

1152,7
= 𝟐𝟐𝟖, 𝟓 𝒎𝒎𝟐
5

(6.4)

Obr. 6.4 Kontaktní plocha

Návrh minimální délky čelisti
Šířka užší kontaktní plochy (Obr 6.2 – řez A-A) na rámu 𝑏 je 2,5 mm
(viz Obr 6.4).
𝒍´𝒄𝒆 =

𝑆𝑘 228,5
=
= 𝟗𝟏, 𝟒 𝒎𝒎
𝑏
2,5

(6.5)

Délka každé čelisti 𝒍𝒄𝒆 byla zvolena 100 mm
Je tím myšlena i délka čelistí na protější straně (řez B-B na Obr. 6.2), ačkoli
jejich kontaktní plocha bude větší.
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6.1.1 Kontrolní výpočty
Plastická deformace rámu vlivem všech působících sil je nepřípustná.
Pevnostní kontrola bude provedena pro případ, kdy dojde k nouzovému zastavení
při pohybu svisle dolů proti směru osy Z (Obr 6.5).

B

A

Obr. 6.5 Působící síly při zastavení

V takovém případě bude každá ze čtyř čelistí přenášet sílu
Kontrola pod čelistí A (Obr. 6.6)

Obr. 6.6 Působení si v místě A
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Napětí od svěrné síly 𝑭𝒔𝒗
Jedná se o tlakové namáhání.
𝝈𝒔𝒗 =

𝐹𝑠𝑣
1142,7
=
= 𝟓, 𝟕𝟏 𝑴𝑷𝒂
𝑎 · 𝑙𝑐𝑒 2 · 100

Napětí od setrvačných sil

𝟏
𝟒

(6.6)

𝑭𝒅𝒚𝒏

Jedná se o ohybové namáhání.

𝝈𝒅𝒚𝒏

1
1
𝑀𝑜 4 · 𝐹𝑑𝑦𝑛 · 𝑟𝑜 4 · 685,6 · 9
=
=
=
= 𝟐𝟑, 𝟏𝟒 𝑴𝑷𝒂
1
1
𝑊𝑜
2
2
6 · 𝑙𝑐𝑒 · 𝑎
6 · 100 · 2

(6.7)

Setrvačné síly zároveň způsobují v řezu R–R i smykové napětí.

𝝉𝒅𝒚𝒏

𝐹𝑑𝑦𝑛
685,6
4
= 4 =
= 𝟎, 𝟖𝟔 𝑴𝑷𝒂
𝑎 · 𝑙𝑐𝑒
2 · 100

(6.8)

Kombinované namáhání
Normálové napětí je kombinace tlaku a ohybu. Maximální hodnota je jejich
součtem.
𝜎 = 𝜎𝑠𝑣 + 𝜎𝑑𝑦𝑛 = 5,71 + 23,14 = 𝟐𝟖, 𝟖𝟓 𝑴𝑷𝒂

(6.9)

Redukované napětí podle teorie 𝜏𝑚𝑎𝑥 .
2
𝝈𝒓𝒆𝒅 = √𝜎 2 + 4 · 𝜏𝑑𝑦𝑛
= √28,582 + 4 · 0,862 = 𝟐𝟖, 𝟗 𝑴𝑷𝒂

(6.10)

Mez kluzu materiálu rámu je 𝜎𝑘 = 280 𝑀𝑃𝑎. To je několikanásobně více, než
jaké napětí působí v kontrolovaném místě. K plastické deformaci nedojde.
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Kontrola pod čelistí B (Obr. 6.6)

Obr. 6.7 Síly pod čelistí B

Tok sil pod čelistí B se bude realizovat přes dva prvky rámu (Obr. 6.7).
Rozměry těchto prvků jsou příznivější, než toho pod čelistí A. Z toho vyplývá, že
napětí bude nižší, a proto není potřeba provádět pevnostní kontrolu.

6.2 Varianty řešení úchopné hlavice
Byly navrženy 3 varianty úchopné hlavice s ohledem na pohon a geometrii
pohybu čelistí.

6.2.1 Varianta A

Obr. 6.8 Varianta A
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Varianta A využívá k pohonu elektromotor připevněný na základním rámu
(Obr. 6.8). Jeho rotační pohyb je převáděn přes ozubený řemen na pohybový šroub,
jenž má na jednom konci závit levý a na druhém konci závit pravý. Šroub pohybuje
maticemi, které jsou připevněny k pohyblivým dvojitým čelistem. Čelisti jsou se
základním rámem spojeny lineárními vedeními, která zajištují lineární pohyb
čelistí a zároveň přenos sil.
Svěrná síla čelistí je realizována točivým momentem elektromotoru.
Vzhledem k použití společného pohybového šroubu je pohyb obou čelistí
mechanicky svázán.

6.2.2 Varianta B

Obr. 6.9 Varianta B

Varianta B disponuje čtyřmi pohyblivými čelistmi na lineárních vedeních
(Obr. 6.9). Každý pár čelistí je ovládán pneumatickým válcem.
Z katalogu výrobce [9] byl pro dosažení svěrné síly zvolen válec o průměru
63 mm.
Tato varianta má jistý nedostatek. Aby došlo k uchopení obrobku, tak při
sevření nesmí dosednout čelisti z obou stran na základní rám hlavice, tudíž mezi
nimi zůstane vůle. Aby neměl obrobek společně s čelistmi v rámci této vůle stále
možnost volného pohybu, je nutné použít pružné členy, které budou sevřené čelisti
a obrobek středit.
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6.2.3 Varianta C

Obr. 6.10 Varianta C

Varianta C využívá k uchopení obrobku 4 otočné čelisti (Obr. 6.10). Každá
čelist zvlášť je ovládána jedním pneumatickým válcem.

6.3 Zhodnocení variant úchopných hlavic
Z hlediska vyvození potřebné svěrné síly se jeví výhodnější použití
pneumotoru spíše než elektromotoru.
Při uchopení je třeba dodržet určitou míru přesnosti upnutí a zároveň zajistit
stabilitu upnutí (zabránit vzájemnému pohybu mezi obrobkem a úchopnou
hlavicí). Toho lze docílit vzájemným mechanickým svázáním pohybu čelistí
jednoho páru anebo tak, že jedna čelist páru bude fixní a druhá na ní bude obrobek
dotlačovat.
Ani jedna varianta nesplňuje obě tato kritéria, z toho důvodu došlo k úpravě
jedné z nich.
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6.3.1 Varianta B-2

Obr. 6.11 Varianta B-2

Upravená varianta B-2 má dvě fixní čelisti (Obr. 6.11). Proti nim jsou dvě
pohyblivé čelisti. Ty jsou umístěné na nových lineárních vedeních. Lineární vedení
a pneumatické válce od společnosti Festo tvoří jeden celek.
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6.4 Selhání dodávek stlačeného vzduchu
Při použití pneumatických válců k vyvození svěrné síly může nastat
v provozu situace, při které dojde k přerušení dodávky stlačeného vzduchu do
úchopné hlavice. Takový případ může nastat například při porušení přívodní
hadice. Proto je třeba hlavici zabezpečit proti samovolnému uvolnění čelistí
v případě ztráty tlaku.
Jedním z řešení by mohlo být použití jiného prvku k primárnímu vyvození
svěrné síly, jako je třeba pružina. Jednočinný pneumatický válec by poté sloužil
k otevírání čelistí přemožením pružiny. Standartní jednočinné válce využívají
pružinu pouze k návratu nezatížené pístnice do výchozí polohy, k pracovnímu
(silovému) zdvihu složí pneumatický píst. Proto nejsou vhodné pro tuto aplikaci.
Druhou možnost představuje uzavření vzduchových vedení do pístu. Ovšem
v katalogu pneumatických válců výrobce uvádí, že: „Oboustranné uzavření přívodů
stlačeného vzduchu (např. ventilem 5/3) není zárukou bezpečnosti.“ [9] V důsledku
netěsností dojde k postupné ztrátě svěrné síly.

Obr. 6.12 Festo DSBC-…-C Pneumatický válec s brzdou

Další možností je použití pneumatického válce s integrovanou brzdou, která
při poklesu tlaku zablokuje pístnici proti pohybu (Obr. 6.12).
Pro zajištění úchopné hlavice byla zvolena možnost použití válce s brzdou.
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Obr. 6.13 Pneumatické schéma

6.4.1 Pneumatické schéma
Pneumatické schéma (Obr 6.13) zobrazuje vpravo dole zdroj tlakového
vzduchu. Od něj jsou vedeny 2 větve přímo na brzdy pneumatických válců, které se
aktivují v případě poklesu tlaku pod 0,3 MPa.
Třetí větev vede ze zdroje přes zpětný ventil do elektricky řízeného
rozváděče typu 5/2, který ovládá pohyb pneumatických válců. Na odvětrání válců
jsou umístěny škrtící ventily umožňující omezit rychlost pohybu válců.

6.4.2 Vůle v brzdě pneumatického válce
Výrobce udává, že brzda má maximální axiální vůli 0,8 mm, což představuje
jistý problém vzhledem k tomu, že upnutí obrobku je realizováno smykovým
třením. Proto bylo třeba vnést do silové upínací smyčky prvek, který zajistí, že
svěrná síla čelistí nepoklesne, ani při rozevření o maximální axiální vůli, natolik,
aby došlo k uvolnění obrobku z úchopné hlavice (Obr 6.14).
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Obr. 6.14 Upínací silová smyčka

6.4.3 Člen vypružení čelisti
Člen vypružení čelisti má za úkol vyvodit určitou sílu v situaci, kdy dochází ke
změně jeho délkového rozměru. K plnění této funkce byla s ohledem na maximální
spolehlivost vybrána tlačná pružina. Aby ji mohla plnit správně, je třeba, aby při
aplikaci nominální svěrné síly úchopné hlavice 𝐹𝑐𝑒 došlo k jejímu plnému stlačení.
Poté má pružina plný potenciál pokývat vzniklé vůle upínací smyčky.
Pružina je předepjatá a zdvih členu vypružení je 5 mm. K plnému stačení je
potřeba síla 1100 N. Zbytkové předpětí pružiny při plném zdvihu 5 mm je 1000 N.
Z toho plyne, že při ztrátě napájení tlakovým vzduchem, následné aktivaci brzd a
povolení čelistí o axiální vůli brzd, dojde ke snížení svěrné síly pod nominální
hodnotu. Bezpečnost uchopení 𝑘 klesne pod hodnotu 3.
Konkrétně při vzniklé vůli 0,8 mm bude svěrná síla čelistí 1084 N a
bezpečnost uchopení klesne na 𝑘 = 2,95.

Obr. 6.15 Člen vypružení čelisti s kontaktním blokem

Člen vypružení čelisti (Obr. 6.15) se skládá ze dvou základních dílů vzájemně
válcově uložených a opatřených přírubami, které slouží k přimontování na další
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součásti úchopné hlavice. Jejich uložení s vůlí umožňuje lineární pohyb a těsné
pero zabraňuje vzájemnému pootočení dílů.

6.5 Varianta B-3

Obr. 6.16 Varianta B-3

Varianta B-3 vychází z varianty B-2. Pohyblivé čelisti byly doplněny o členy
vypružení (Obr. 6.16). Pro připojení k robotu slouží nosný rám, což je kupovaný díl
dodávaný společností DE-STA-CO jako součást jejich modulárního systému, ten je
nabízen s již hotovým rozhraním pro připojení k robotu podle ISO 9404–1.
Hmotnost úchopné hlavice je 54 kg.
Kontaktní bloky
Čelisti byly vybaveny tvarovými bloky z neměkčeného PVC, protože PVC má
delší životnost oproti pryži, která se rychle vymačká.
Ačkoli rám dveří je prohnutý, bloky jsou navržené vzhledem k jejich malé
délce 𝑙𝑐𝑒 a velikému poloměru zakřivení rámu jako lineární, natočené tečně ke
tvaru rámu.
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Obr. 6.17 Kontaktní bloky

Dosedací plochy jsou rovné a kolem nich nebo mezi nimi jsou vytvořeny
tvarové výstupky, jejichž účelem je navést blok na správné místo během uzavírání
čelistí.

Obr. 6.18 Kontakt fixních čelistí

Obr. 6.19 Kontakt pohyblivých čelistí
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7 Pracoviště

Obr. 7.1 Pracoviště

Výsledné pracoviště obsahuje 2 leštící zařízení (Obr. 7.1). To je
z technologických důvodů. Použití dvoukotoučového zařízení by nebylo vhodné,
protože rozměrný obrobek by zasahoval do obou kotoučů zároveň.
Obrobky (1) vstupují na pracoviště vstupním dopravníkem (2). Ten je
rozdělen na dvě části. První část je vybavena poháněnými válci (modré válce),
druhá část má nepoháněné válce. Je ovšem svažující se pod úhlem 7°. Obrobky se
zastaví na konci svažující se části o zarážku (3) na definovaném místě.
Robot (4) s pomocí své hlavice uchopí rám, a zahájí technologickou operaci
leštění na první stacionární leštičce (5). Operace poté pokračuje na druhé
stacionární leštičce. Po dokončení leštění robot položí obrobek na výstupní
dopravník (6), po kterém obrobek vzápětí opouští pracoviště.
Aby se zabránilo šíření prachu, a také z bezpečnostních důvodů je celé
pracoviště obklopeno stěnami (7). Vzduch z pracoviště je nasáván primárně přes
stacionární leštící zařízení a odváděn do filtračního zařízení.
Motory robotu jsou ovládány řídicím systémem (8).
Obrázek 7.1 zobrazuje model pracoviště vytvořený v RobotStudiu.
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7.1 Volba robotu
Robot byl zvolen primárně podle způsobu využití. ABB u každého modelu
uvádí možné aplikace. Další kritéria volby jsou hmotnost neseného břemene,
poloha jeho těžiště vůči připojovacímu rozraní a velikost pracovního prostoru
robota (dosah robota).
Celková hmotnost nesená robotem bude 70 kg. Kolmá vzdálenost těžiště od
rozhraní je 114 mm a vzdálenost od jeho osy je maximálně 100 mm.
S ohledem na nosnost a dosah byl vybrán robot: ABB IRB 6620

Obr. 7.2 Zátěžový diagram IRB 6620 [13]
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Obr. 7.3 Pracovní prostor IRB 6620 [13]

7.2 Technologický postup na pracovišti
Leštění bude prováděno ve dvou krocích. První leštění se také zaměří na
odstranění stop po broušení svarů v rozích rámu. Výsledného lesku bude dosaženo
druhým leštěním.
Pro první leštění bude použita leštící pasta 246GD od výrobce MENZERNA
POLISHING COMPOUNDS. Leštící zařízení bude vybaveno řaseným kotoučem
z bavlněné textilie. Doporučená oběžná rychlost kotouče je 50–60 ms-1. [10]
Pro druhé leštění bude požita leštící pasta PE F3151 od téhož výrobce. Leštící
zařízení bude vybaveno řaseným kotoučem z měkké bavlněné textilie.

7.3 RobotStudio
Program pro robot vytvořený v RobotStudio je textovou přílohou této práce.
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8 Závěr
Pro splnění požadované technologické operace byly navrženy dvě varianty
leštících pracovišť. První sestávala ze stacionárního leštícího zařízení a robotu
vybaveného úchopnou hlavicí. Druhá varianta využívala mobilní leštící jednotku
připevněnou na robotu. Po zhodnocení byla vybrána varianta první. To zejména
proto, že první varianta bude mít delší intervaly mezi pravidelně prováděnou
údržbou a také proto, že druhá varianta nepředstavila žádné zásadní výhody
oproti variantě první.
Pro vybranou variantu bylo nutné provést konstrukční návrh úchopné
hlavice. Na obrobku byla vybrána místa vhodná k dosednutí čelistí hlavice. Nebylo
možné realizovat uchopení tvarově - opřením. Uchopení se v jednom směru
realizuje pomocí třecích sil. To mělo za následek nárůst požadované svěrné síly
čelistí. S ohledem na velikost svěrné síly bylo pro pohon čelistí využito
pneumatických válců.
Aby bylo dosaženo dostatečné přesnosti upnutí obrobku, jsou čelisti na jedné
straně fixní a obrobek je na ně dotlačován pohyblivými čelistmi.
Použitím pneumatických válců vznikl další problém. Během provozu hrozí
nebezpečí, že dojde k selhání dodávek stlačeného vzduch například poškozením
přívodní hadice. K eliminaci tohoto nebezpečí byly použity pneumatické válce
s integrovanou brzdou pístnice, která zablokuje její pohyb při poklesu tlaku
vzduchu. Vzhledem k tomu, že uchopení je realizováno třecími silami, a k faktu, že
integrovaná brzda má axiální vůli, bylo nutné doplnit pohyblivé čelisti o prvky
vypružení.
Prvky vypružení obsahují předepjatou tlačnou pružinu, jejímž účelem je
vykrývat vůli brzdy pneumatického válce tak, aby nedošlo k nepřípustnému
poklesu svěrné síly.
Všechna tato opatření ke snížení rizika upuštění obrobku měla za následek
nárůst hmotnosti úchopné hlavice a tudíž nárůst celkové hmotnosti nesené
robotem až na 70 kg. I to je ale méně, než hmotnost mobilních leštících jednotek.
Byla zpracována výkresová dokumentace úchopné hlavice a celé pracoviště
bylo vymodelováno v RobotStudiu, kde byl i naprogramován robot.
Využitelnost této práce v praxi je omezená jen na tento konkrétní obrobek.
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Bakalářská práce
Návrh leštícího pracoviště s použitím robota

Textové přílohy

2018

Vojtěch Šustr

Program vytvořený v RobotStudiu:
MODULE Module1
CONST robtarget Target_10:=[[-545.991962663,1678.611974995,321.555586528],[0.043167736,0.705788001,0.705787786,-0.043167642],[-2,0,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_20:=[[-545.992174656,1838.660889029,601.355872466],[0.082823881,0.702239634,0.702239225,-0.082823738],[-2,0,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_30:=[[-386.006649314,1313.534254174,1887.998602193],[0.278691383,0.586390822,0.60749517,-0.457631441],[-2,0,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_40:=[[1222.648426689,616.039118009,1887.998602193],[0.50710101,0.061394572,0.842101706,-0.173043314],[-1,0,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_50:=[[1528.645018294,-163.468192114,1439.514022711],[0.535459524,0.058988397,0.717166465,-0.442126373],[-1,-2,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_60:=[[1684.277990927,320.884400716,1365.63502859],[0.533849179,0.005905805,0.66601167,-0.520959337],[-1,2,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_70:=[[1671.653007919,314.589289212,1741.847004173],[0.533849184,0.005905812,0.66601169,-0.520959306],[-1,2,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_80:=[[1671.653007201,314.589298859,1511.122895947],[0.533849181,0.005905861,0.666011707,-0.520959286],[-1,2,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_90:=[[1545.721032795,189.49889025,1490.975014577],[0.533849187,0.005905868,0.666011661,-0.52095934],[-1,2,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_100:=[[976.16511183,802.1144643,1847.094024904],[0.74589711,0.465839055,0.476025723,-0.005566544],[-1,2,2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_110:=[[1114.148964102,939.009763554,1866.062964613],[0.725574488,0.476222406,0.496619095,-0.01110662],[-1,2,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_120:=[[1114.148947202,939.009725948,1553.72997345],[0.725574487,0.476222356,0.496619144,-0.011106627],[-1,2,2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_130:=[[1114.148934495,939.009742258,1805.6289813],[0.72557449,0.47622241,0.496619089,-0.011106621],[-1,2,2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_140:=[[1002.586015158,831.949870011,1795.246910032],[0.725574497,0.476222469,0.496619022,-0.011106594],[-1,2,2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_150:=[[1161.048025415,732.206890621,1944.870913699],[0.068431833,0.532712263,-0.435472188,0.722425569],[-1,-1,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_160:=[[1193.608024511,863.000978962,1887.904974993],[0.068431871,0.532712268,-0.435472181,0.722425566],[-1,-2,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_170:=[[1193.608020295,863.000984127,1613.139009476],[0.068431846,0.532712241,-0.435472218,0.722425565],[-1,2,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_180:=[[1193.608023336,863.000984858,1814.550007112],[0.068431841,0.532712222,-0.435472207,0.722425587],[-1,-2,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_190:=[[1095.603934556,766.099249686,1807.21291366],[0.068431849,0.53271224,-0.435472181,0.722425589],[-1,-2,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_200:=[[1540.621011163,426.979803565,1906.960947858],[0.466773317,0.685796975,-0.055684566,0.555611743],[-1,-1,2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_210:=[[1607.269954928,526.567526541,1911.21804022],[0.456824699,0.700613041,-0.070215808,0.54361963],[-1,-1,2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
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CONST robtarget Target_220:=[[1607.269979677,526.567494198,1647.591922947],[0.456824725,0.700613045,-0.070215804,0.543619603],[-1,-2,2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_230:=[[1607.270009218,526.567500899,1955.009975073],[0.456824754,0.700613068,-0.07021575,0.543619557],[-1,-1,2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_240:=[[1520.480975179,437.429767824,1953.961916711],[0.456824653,0.700613097,-0.070215768,0.543619602],[-1,-1,2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget
Target_250:=[[1810.960029635,115.840008063,863.020012929],[0.653281483,0.65328144,0.270598125,0.2705980
76],[0,-2,-2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget
Target_260:=[[2084.325985461,58.955165131,483.908732681],[0.642533475,0.642533448,0.295213133,0.2952129
86],[0,-2,-2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget
Target_270:=[[2084.325996251,58.955270692,1304.128027027],[0.642533482,0.642533436,0.295213133,0.295212
998],[0,-2,-2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget
Target_280:=[[2046.021894067,5.447170371,1304.128068579],[0.642533502,0.642533411,0.295213116,0.2952130
27],[0,-2,-2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget
Target_290:=[[2046.021894068,5.447003847,336.345597282],[0.642533481,0.642533453,0.295213077,0.29521301
8],[0,-2,-2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_300:=[[2015.083042415,30.590748562,336.345644245],[0.642533456,0.642533489,0.29521308,0.295212992],[0,-2,2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_310:=[[2015.083044077,30.590738036,1351.791971986],[0.642533472,0.642533451,0.295213094,0.295213026],[0,-2,2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget
Target_320:=[[1932.366928502,44.52969678,1351.791988309],[0.65164311,0.651642974,0.2745203,0.274520121],
[0,-2,-2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_330:=[[1062.772013177,905.983619258,1346.044984354],[0.638816773,0.663185003,0.245327497,0.303171901],[-1,-2,2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_340:=[[1176.244950614,933.496489147,1231.889969888],[0.638816775,0.663184956,0.245327655,0.303171872],[-1,-2,2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_350:=[[1148.743967364,961.665886187,416.395067665],[0.638816766,0.663184879,0.245327818,0.303171927],[-1,-2,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_360:=[[1108.6439825,964.134815473,413.743927786],[0.638816777,0.663184891,0.245327785,0.303171905],[-1,-2,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_370:=[[1124.016969841,979.142709263,413.743889463],[0.638816789,0.66318489,0.245327801,0.30317187],[-1,-2,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_380:=[[1127.156006292,980.622800035,1117.665991252],[0.638816759,0.663184884,0.245327864,0.303171895],[-1,-2,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_390:=[[1097.826943696,963.805650428,1212.617958808],[0.638816694,0.663185108,0.245327418,0.303171902],[-1,-2,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_400:=[[754.280462195,1288.541977753,1166.079985077],[0.655766673,0.658800686,0.260495204,0.260948224],[-1,-3,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_410:=[[779.027233109,1314.826990059,1165.945070768],[0.655766718,0.658800686,0.260495114,0.260948202],[-1,-3,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_420:=[[778.296353916,1311.697017783,425.021413861],[0.6557667,0.658800706,0.2604951,0.26094821],[-1,-3,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_430:=[[741.655950217,1303.407936824,425.09246529],[0.655766659,0.658800711,0.26049515,0.260948251],[-1,-3,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
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CONST robtarget Target_440:=[[733.859185564,1340.003959095,424.945536093],[0.655766732,0.658800697,0.260495041,0.26094821],[-1,-3,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_450:=[[733.859939181,1340.006943475,425.720061626],[0.6557667,0.65880076,0.260494985,0.260948187],[-1,-3,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_460:=[[742.225583382,1351.3189011,1189.30196311],[0.655766706,0.658800694,0.260495106,0.260948218],[-1,-3,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_470:=[[700.600148466,1351.916955088,1189.339956246],[0.6557667,0.658800692,0.260495141,0.260948204],[-1,-3,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_480:=[[698.268453741,1384.462938922,1189.205056774],[0.6568166,0.659852362,0.257836476,0.258277306],[-1,-3,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_490:=[[695.628113535,1379.361991243,477.259848906],[0.656816533,0.659852398,0.257836569,0.258277289],[-1,-3,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_500:=[[583.369646757,1258.172015776,477.882620654],[0.656816515,0.659852367,0.25783665,0.258277336],[-1,-3,2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_510:=[[1521.77701475,378.030080903,1098.096972567],[0.280672306,0.648403572,-0.285407909,0.647563271],[-1,-2,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_520:=[[1622.935995567,485.434681901,1097.548028861],[0.272870522,0.651725298,-0.277615848,0.650941822],[-1,-2,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_530:=[[1622.557015876,487.008295585,1335.507011518],[0.273503677,0.650237308,-0.276992122,0.652428193],[-1,-2,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_540:=[[1620.2259983,488.638013174,1823.682992258],[0.276530219,0.643030561,-0.273970736,0.659532237],[-1,-2,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_550:=[[1565.034019944,494.322295307,1822.644894789],[0.276530193,0.643030604,-0.273970719,0.659532213],[-1,-2,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_560:=[[1601.271957522,531.618583836,1823.835939418],[0.27653023,0.643030611,-0.273970691,0.659532202],[-1,-2,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_570:=[[1590.046970842,518.133581293,1589.228000671],[0.276530193,0.643030602,-0.27397074,0.659532205],[-1,-2,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_580:=[[1585.320911002,511.635774704,1391.052941035],[0.276530174,0.643030582,-0.273970868,0.659532181],[-1,-2,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_590:=[[1591.919997382,515.715712531,1062.594997728],[0.276530202,0.643030574,-0.273970876,0.659532173],[-1,-2,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_600:=[[1596.431966361,518.505181371,838.018432313],[0.276530174,0.6430306,-0.273970843,0.659532173],[-1,-2,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_610:=[[1499.820900656,419.072813648,834.842310387],[0.276530212,0.64303058,-0.273970869,0.659532166],[-1,-2,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_620:=[[1061.163999525,845.39670144,831.324823325],[0.276530205,0.643030559,-0.273970893,0.659532179],[-1,-2,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_630:=[[1129.08101099,961.828458819,834.13550066],[0.276530208,0.643030542,-0.273970888,0.659532197],[-1,-2,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_640:=[[1118.523927017,955.301823444,1359.573922191],[0.276530194,0.643030529,-0.273970956,0.659532187],[-1,-2,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_650:=[[1111.634010718,951.042267118,1702.498995805],[0.280308094,0.633809841,-0.270104438,0.668398122],[-1,-2,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
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CONST robtarget Target_660:=[[1112.007007112,878.190801319,1700.154996635],[0.280308076,0.633809902,-0.270104425,0.668398078],[-1,-2,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_670:=[[1164.008930831,878.135942186,1702.205980466],[0.280308081,0.633809901,-0.270104446,0.668398068],[-1,-2,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_680:=[[1181.133031375,892.175926469,1268.431969685],[0.277924573,0.639656891,-0.27255634,0.662804674],[-1,-2,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_690:=[[1192.258929319,900.250088138,859.520910746],[0.277924581,0.639656892,-0.272556296,0.662804687],[-1,-2,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_700:=[[1103.255986009,808.63708979,855.290171856],[0.27792457,0.639656896,-0.272556255,0.662804705],[-1,-2,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_710:=[[1103.260041427,808.639943483,855.289981854],[0.653281481,0.270598099,0.653281471,-0.270598033],[-1,-2,3,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_720:=[[1189.457027004,894.837039368,811.175275289],[0.653281485,0.270598089,0.653281491,-0.270597985],[-1,-2,3,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_730:=[[1189.457008364,894.837100715,1223.264997428],[0.663348364,0.266363028,0.64305702,-0.274767819],[-1,-2,3,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_740:=[[1181.480059444,886.859964539,1586.343029572],[0.669533011,0.263694712,0.636615242,-0.277329551],[-1,-2,3,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_750:=[[1172.227935871,877.607304444,1845.782012913],[0.673271514,0.262056423,0.632660117,-0.278878245],[-1,-2,3,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_760:=[[1179.823999558,833.243265999,1844.163978823],[0.673271481,0.262056463,0.632660133,-0.278878252],[-1,-2,3,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_770:=[[1209.586019123,838.157744584,1845.689975452],[0.673271444,0.262056557,0.632660201,-0.278878098],[-1,-2,3,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_780:=[[1220.582000867,849.153487703,1595.904921151],[0.66550496,0.265438488,0.640824876,-0.275661089],[-1,-2,3,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_790:=[[1223.377950561,851.949668576,1082.872017787],[0.665504872,0.265438522,0.640824934,-0.275661132],[-1,-2,3,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_800:=[[1231.696940675,860.268865854,771.61030459],[0.66550486,0.265438507,0.640824939,-0.275661166],[-1,-2,3,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_810:=[[1338.209012075,648.750144189,768.803756744],[0.66550487,0.265438505,0.64082486,-0.275661324],[-1,-2,3,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_820:=[[1640.665997055,455.142993235,771.713082611],[0.665504857,0.265438348,0.640824945,-0.275661311],[-1,-2,3,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_830:=[[1630.35197736,444.828981501,1157.598957405],[0.667699267,0.264491136,0.638538174,-0.276570297],[-1,-2,3,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_840:=[[1613.832932357,428.309710036,1680.563999731],[0.675681661,0.260989721,0.630085425,-0.279876786],[-1,-2,3,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_850:=[[1604.630916913,419.107282993,1866.680956044],[0.67568173,0.260989733,0.63008537,-0.279876731],[-1,-2,3,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_860:=[[1662.502970828,361.235194303,1866.68095129],[0.675681763,0.260989715,0.630085342,-0.27987673],[-1,-2,4,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_870:=[[1671.795935504,370.528763662,1678.71997913],[0.675681858,0.260989713,0.630085271,-0.279876664],[-1,-2,3,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
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CONST robtarget Target_880:=[[1685.811978858,384.544974377,1209.334986226],[0.666920559,0.264827889,0.639351515,-0.276247712],[-1,-2,3,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_890:=[[1701.251956597,399.98497163,692.270941207],[0.666920497,0.264827881,0.63935156,-0.276247764],[-1,-2,3,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget
Target_900:=[[1846.732946349,202.436115947,678.626110658],[0.65673021,0.692751145,0.025311214,0.296918551],[0,-2,-2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget
Target_910:=[[1753.153778004,614.698932581,678.626100075],[0.53188768,0.656616798,0.479109673,0.237494837],[0,-1,-1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget
Target_920:=[[1672.350119772,719.116986746,739.490965238],[0.29307739,0.874379117,-0.329816642,0.201959862],[0,-1,-2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_930:=[[1290.67803643,682.766816879,759.932713803],[0.092899632,0.919614849,0.364348112,-0.113704181],[0,-1,-2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_940:=[[1372.524570703,810.55686173,957.168940377],[0.604299679,0.684485727,0.12972949,-0.386615374],[0,-1,-2,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_950:=[[1418.842654006,815.983328272,977.686674156],[0.668920909,0.629513935,0.20862929,-0.335754138],[0,-1,-1,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_960:=[[2045.734855799,370.673392859,1073.945943569],[0.63822417,0.638224187,0.304417315,-0.304417303],[0,-1,-1,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_970:=[[1877.292013601,564.27252075,1073.945951837],[0.638224179,0.638224178,0.30441733,-0.304417288],[0,-1,-1,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_980:=[[1744.222009124,716.238089585,1073.945998768],[0.643580086,0.643580072,0.292924327,-0.292924398],[0,-1,-1,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_990:=[[1699.814996555,811.554316218,1073.945986602],[0.652113256,0.652113284,0.273401372,-0.273401274],[0,-1,-1,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_1000:=[[1491.188005184,1023.797054403,1073.945991111],[0.652113274,0.652113269,0.27340137,-0.273401269],[0,-1,-1,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_1010:=[[1359.078019752,1158.195950612,1073.946014495],[0.654419495,0.654419487,0.267834169,-0.267834122],[0,-1,-1,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_1020:=[[1123.51297498,1389.811969005,1073.945969622],[0.655460695,0.6554607,0.265275902,-0.265275789],[0,0,-2,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_1030:=[[996.82171657,1512.446962736,1073.945942428],[0.658503905,0.658503938,0.257628818,-0.25762873],[0,0,-2,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_1040:=[[848.901281198,1649.108022465,1073.945941173],[0.659681316,0.659681336,0.254598903,-0.254598695],[0,0,-2,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_1050:=[[732.0431327,1755.095901546,1073.9460091],[0.661991133,0.661991098,0.24853132,-0.248531103],[0,0,-2,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_1060:=[[943.092165572,1585.172061718,1457.136958806],[0.704469975,0.564129711,0.426330377,-0.061009293],[0,0,-2,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_1070:=[[1256.069994791,1303.078041161,1719.180894944],[0.700145695,0.453806303,0.542272675,0.098975708],[0,-1,0,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_1080:=[[1679.977049655,897.54860194,1701.954898962],[0.641757102,0.277925022,0.650198034,0.296897322],[0,-1,1,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_1090:=[[1177.51795257,1350.427999885,1721.825919634],[0.641757105,0.277925042,0.650198024,0.296897321],[0,0,-1,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_1100:=[[974.762381815,1571.357884104,1622.153974888],[0.70434792,0.564972572,0.425212619,-0.062403761],[0,0,-2,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_1110:=[[745.26180499,1778.212975561,1128.703965278],[0.661725476,0.658399457,0.257895091,-0.249238182],[0,0,-2,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_1120:=[[1311.915018253,1222.596040518,1118.303972768],[0.661725461,0.658399477,0.257895108,-0.249238151],[0,-1,-1,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_1130:=[[1973.832922896,625.99348476,1106.616019282],[0.661725482,0.658399483,0.257895096,-0.249238091],[0,-1,-1,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_1140:=[[2143.806889855,472.791694672,1103.615045005],[0.661725487,0.658399468,0.257895122,-0.249238091],[0,-1,-1,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_1150:=[[1867.225994559,742.373682465,1589.654971679],[0.539767038,0.706761898,0.022076816,-0.45678417],[0,-1,-1,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_1160:=[[1758.016897462,840.805993113,1778.033024485],[0.291269112,0.64774071,-0.283605091,-0.644330994],[0,-2,-1,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_1170:=[[1244.960991122,1303.235984666,1786.226975114],[0.291269092,0.647740718,-0.283605105,-0.644330989],[0,-2,-1,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_1180:=[[-674.513066013,1535.068865787,1804.982997003],[0.1696732,0.836239768,-0.369432692,-0.368012963],[1,1,-4,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
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CONST robtarget Target_1190:=[[-298.534856537,1502.378917639,1580.224014646],[0.120573837,0.825063539,-0.44021436,-0.333081708],[1,1,-4,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_1200:=[[173.725423509,2026.550036601,782.560142108],[0.043728975,0.993810519,-0.07566498,0.068580177],[0,2,-4,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_1210:=[[-546.328765618,1967.5869873,560.051044423],[0.079091021,0.662502781,-0.74463055,0.01897418],[1,2,0,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_1220:=[[546.330053884,1967.58993229,560.050083955],[0.000000051,0.707106783,0.707106779,0.000000013],[1,1,0,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_1230:=[[546.330012315,1967.589926168,490.321643815],[0.000000075,0.707106744,0.707106819,0.000000027],[1,1,0,1],[
9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
!***********************************************************
!
! Module: Module1
!
! Description:
! <Insert description here>
!
! Author: ROBOT
!
! Version: 1.0
!
!***********************************************************

!***********************************************************
!
! Procedure main
!
! This is the entry point of your program
!
!***********************************************************
PROC main()
!Add your code here
ENDPROC
PROC karel()
MoveJ Target_10,v1000,z100,tool0\WObj:=wobj0;
MoveJ Target_20,v1000,z100,tool0\WObj:=wobj0;
MoveJ Target_30,v600,z200,tool0\WObj:=wobj0;
MoveJ Target_40,v1000,z100,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_50,v1000,z200,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_60,v150,z10,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_70,v100,z5,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_80,v100,z5,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_90,v800,z200,tool0\WObj:=wobj0;
MoveJ Target_100,v800,z200,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_110,v150,z200,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_120,v100,z5,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_130,v60,z5,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_140,v200,z5,tool0\WObj:=wobj0;
MoveJ Target_150,v800,z5,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_160,v100,z5,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_170,v100,z5,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_180,v100,z5,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_190,v200,z5,tool0\WObj:=wobj0;
MoveJ Target_200,v200,z5,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_210,v400,z5,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_220,v60,z5,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_230,v60,z5,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_240,v300,z5,tool0\WObj:=wobj0;
MoveJ Target_250,v1000,z5,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_260,v400,z5,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_270,v80,z5,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_280,v80,z5,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_290,v80,z5,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_300,v80,z5,tool0\WObj:=wobj0;
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MoveL Target_310,v80,z5,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_320,v200,z20,tool0\WObj:=wobj0;
MoveJ Target_330,v500,z20,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_340,v100,z20,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_350,v60,z5,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_360,v400,z5,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_370,v150,z5,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_380,v150,z5,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_390,v150,z5,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_400,v300,z5,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_410,v100,z5,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_420,v80,z5,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_430,v400,z30,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_440,v300,z5,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_450,v300,z5,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_460,v80,z5,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_470,v500,z5,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_480,v200,z5,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_490,v80,z5,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_500,v200,z5,tool0\WObj:=wobj0;
MoveJ Target_510,v600,z100,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_520,v300,z50,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_530,v100,z20,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_540,v100,z20,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_550,v400,z20,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_560,v400,z20,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_570,v100,z20,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_580,v100,z20,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_590,v100,z20,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_600,v100,z20,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_610,v300,z20,tool0\WObj:=wobj0;
MoveJ Target_620,v800,z100,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_630,v300,z20,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_640,v100,z20,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_650,v100,z20,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_660,v500,z20,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_670,v300,z100,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_680,v100,z100,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_690,v100,z100,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_700,v100,z100,tool0\WObj:=wobj0;
MoveJ Target_710,v100,z100,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_720,v150,z50,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_730,v100,z30,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_740,v100,z30,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_750,v100,z30,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_760,v100,z30,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_770,v100,z30,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_780,v100,z30,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_790,v100,z30,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_800,v100,z30,tool0\WObj:=wobj0;
MoveJ Target_810,v300,z50,tool0\WObj:=wobj0;
MoveJ Target_820,v400,z60,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_830,v100,z30,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_840,v100,z30,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_850,v100,z30,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_860,v100,z30,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_870,v100,z30,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_880,v100,z30,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_890,v100,z30,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_900,v100,z30,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_910,v100,z30,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_920,v100,z30,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_930,v100,z30,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_940,v100,z30,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_950,v100,z30,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_960,v300,z30,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_970,v300,z10,tool0\WObj:=wobj0;

- 58 -

MoveL Target_980,v300,z10,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_990,v300,z10,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_1000,v300,z10,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_1010,v300,z10,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_1020,v300,z10,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_1030,v150,z10,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_1040,v150,z10,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_1050,v150,z10,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_1060,v150,z10,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_1070,v150,z10,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_1080,v150,z10,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_1090,v150,z10,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_1100,v150,z10,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_1110,v150,z10,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_1120,v150,z10,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_1130,v150,z10,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_1140,v150,z10,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_1150,v150,z10,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_1160,v150,z10,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_1170,v150,z10,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_1180,v150,z10,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_1190,v150,z10,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_1200,v150,z10,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_1210,v150,z10,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_1220,v150,z10,tool0\WObj:=wobj0;
MoveL Target_1230,v150,z10,tool0\WObj:=wobj0;
ENDPROC
ENDMODULE
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