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Zajęcia odbywają się na aparaturze zakupionej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. 

Oś priorytetowa :V Infrastruktura Społeczna, Działanie :V.3 Infrastruktura 

edukacyjna pt.: ”Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Wydziału 

Mechanicznego Politechniki Łódzkiej do prognozowanych potrzeb i oczekiwań 

rynku pracy województwa łódzkiego poprzez zakup wyposażenia 

przeznaczonego do nowoczesnych metod nauczania.” 
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1. Opis Menu panelu 

 

 Po wczytaniu do pamięci robota systemu operacyjnego oczom operatora ukaże się 

pulpit dostosowanego do pracy z robotem Windowsa CE. Dostęp do programów uzyskuje się 

poprzez rozwiniecie menu (rys. 7). Menu rozwijane przyciskiem Restart pozwala na 

bezpieczne wyłączenie robota. 

MENU GŁÓWNE 

 

 

Przed wyłączeniem robota zalecane jest zapisanie wykonywanej pracy, wybranie z menu 

Restart opcji Shutdown i oczekiwanie na  wyświetlenie się na panelu komunikatu o braku 

łączności. W tym momencie można bezpiecznie wyłączyć zasilanie. 

Istnieje możliwość zablokowania ekranu, by uniemożliwić osobom nieupoważnionym 

korzystanie z robota; należy w tym celu posłużyć się opcją Lock Screen a dalej postępować 

zgodnie z pojawiającymi się na ekranie instrukcjami – podobnie przy próbie odblokowania. 
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MENU PROGRAM DATA 

 W oknie tym znajdują się informacje dotyczące wszelkich zmiennych jakie mogą 

wystąpić w programie, w zależności od wybranej kategorii zyskujemy dostęp do 

poszczególnych typów danych. Najczęstsze zastosowanie tego menu to dodawanie do 

programu sterującego zmiennych, które wykorzystane są później do tworzenia offsetów oraz 

pętli. 

Kolejną funkcja spełnianą przez owo menu jest definiowanie parametrów założonego 

narzędzia czy chwytaka. 
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MENU PRODUCTION WINDOW ORAZ PROGRAM EDITOR 

 

 Z programów tych korzystać będą państwo zdecydowanie najczęściej, bowiem to 

w nich właśnie powstaje program sterujący ruchami robota, definiowane są wartości 

zmiennych oraz za ich pomocą przekazywane są informacje odnośnie aktualnego przebiegu 

programu. Aktualnie wykonywana instrukcja zaznaczona jest strzałką (Program Pointer), 

którego położenie definiujemy za pomocą menu Routines (PP to Main, PP to routine). 

Operacje na programie, czyli zapis, odczyt, tworzenie nowego znajdują się w menu kryjącym 

się pod przyciskiem Task and Programs. 

Menu Add Instruction pozwala na dodawanie kolejnych instrukcji do programu, wszystkie 

pogrupowane pod kątem zastosowania. 

Edit zawiera instrukcje do pracy z programem, tzn. Cut, Copy, Paste (Wytnij, Kopiuj, 

Wklej). 

Menu Debug pozwala na przetestowanie napisanego programu. 
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MENU INPUTS AND OUTPUTS 

 

 Za pomocą tego menu zapoznać się można z listą dostępnych na stanowisku wejść 

oraz wyjść. Po uruchomieniu okno będzie puste i – by ten stan zmienić – należy rozwinąć 

listę pod przyciskiem View i wybrać kategorię, z której We/Wy chcemy obejrzeć. Podczas 

realizowania pierwszych zadań najbardziej interesować będzie państwa zawartość sekcji 

Groups Output – znajdują się tam funkcje obsługujące chwytaki. 

Po zdecydowaniu się na którąś z opcji ukaże się lista dostępnych funkcji. Jeśli w tworzonym 

programie odwołują się państwo do zdefiniowanych wyjść należy podać ich dokładną nazwę 

(z uwzględnieniem wielkości liter), więc w przypadku braku pewności co do poprawności 

wpisanych nazw można odwołać się do tego menu i potwierdzić. Dostępne chwytaki 

dysponować mogą więcej niż dwoma stanami pracy, więc warto poeksperymentować 

z wpisywanymi wartościami i sprawdzić jaki efekt wywołują. 

Zmianę wartości sterującej dana funkcją realizuje się klikając na jej nazwę, a następnie na 

przycisk 132… Pojawi się panel, który umożliwi wprowadzenie zmian.  
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MENU JOGGING  

 

Za pomocą tego menu możliwe jest odczytywanie aktualnego położenia końcówki 

roboczej w wybranym układzie odniesienia oraz wartości kwaternionów, sprawdzenie 

dostępnych ruchów gałki wraz z ich efektem oraz zmiana pewnych parametrów sterujących 

robotem. 

Dostępne opcje to: wybór sterowanego urządzenia (Mechanical unit), rodzaj 

sterowania (motion mode), układ odniesienia (Coordinate system), zamontowane narzędzie 

(Tool), przestrzeń robocza (Work object), informację nt. bezwładności (Payload), 

możliwość zablokowania osi gałki (Joystick lock), ustawienie przemieszczeń 

inkrementowanych (Increment). 

Do większości z powyższych opcji istnieje również dostęp za pośrednictwem menu kryjącego 

się pod przyciskiem o zmiennym wyglądzie umieszczonym w prawym-dolnym rogu ekranu, 

gdzie przedstawione są one w sposób graficzny. 
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MENU CONTROL PANEL 

 

Dostępne na tym ekranie opcje umożliwiają na konfigurowanie opcji związanych 

z panelem sterowania, takich jak zmiana języka panelu (Language), ustawienie aktualnej daty 

i czasu (Date and Time) czy kalibracja ekranu dotykowego (Touch Screen). 

Możliwe jest dostosowanie go do użytku przez operatora leworęcznego (Appearance), co 

oznacza odwrócenie wyświetlanego obrazu o 180
o
 oraz zmianę interpretacji kierunku 

wychylenia gałki, dzięki czemu panel – pomimo umieszczenia na lewej ręce – używany jest 

dokładnie w taki sam sposób, jak klasycznie. 

Istnieje możliwość przypisania makr klawiszom A-D z rys. 6 (ProgKeys), co pozwala na 

szybki dostęp do normalnie ukrytych opcji. 
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2. Tworzenie programu 

 

Program dla robota najwygodniej pisze się za pomocą środowiska Robot Studio. 

Poniżej zamieszczono krótki przykładowy program z niezbędnymi objaśnieniami. 

Podczas tworzenia należy zachować strukturę kodu jak w podanym przykładzie. 

 

 
MODULE MainModule      // (1) Oznacza początek całego programu 

 
CONST robtarget baza:=[[26.29,-59.30,-938.53],[0,0.2734,-0.961901,0],[0,1,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];    //(2) 
CONST robtarget k1:=[[-59.04,-174.25,-1008.74],[0,0.273388,-0.961904,0],[0,1,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
CONST robtarget k11:=[[-58.11,-175.35,-1095.26],[0,0.273417,-0.961896,0],[0,1,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
CONST robtarget k21:=[[96.37,-175.35,-1095.26],[0,0.2734,-0.961901,0],[0,1,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
CONST robtarget k31:=[[95.84,-323.68,-1095.26],[0,0.273388,-0.961904,0],[0,1,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
 
PROC main()      // (3) Tu początek procedury głównej main() 

trojkat;      // (4) Wywołanie procedury trojkat 
ENDPROC       // (5) Tu koniec procedury main() 

 
PROC trojkat()      // (6) Początek drugiej procedury 

MoveJ baza, v7000, z20, CalGripper;    // (7) 
MoveL k1, v7000, z20, CalGripper; 
MoveL k11, v7000, z20, CalGripper; 
MoveL k21, v7000, z20, CalGripper; 
MoveL k31, v7000, z20, CalGripper; 
MoveJ baza, v7000, z20, CalGripper; 

ENDPROC       // (8) Koniec drugiej procedury 
 

ENDMODULE       // (9) Tu koniec całego programu 

 

 

Elementy, które muszą pojawić się w programie dla robota IRB360, to informacja 

o początku i końcu programu MODULE MainModule i ENDMODULE (1, 8). Kolejny 

element to procedura main() (3, 5), która uruchamiana jest w momencie startu programu. 

Często powtarzające się ruchy wygodnie jest umieścić w odrębnej procedurze 

i w razie potrzeby odwołać się do niej z dowolnego miejsca programu. Składnia 

potrzebna do stworzenia takiej procedury to PROC nazwa() (6), która rozpoczyna 

procedurę oraz ENDPROC (8), która ją kończy. 

Przykład wywołania takiej procedury pokazano w (4), które powoduje wykonanie całego 

kodu zaczynającego się w (7). 

 Większość programów wymaga skorzystania ze zmiennych i stałych. Umieszcza się je 

na początku programu, przed procedurą main(). W (2) widać szereg stałych typu 

robtarget, w których zawarte są informacje nt. kolejnych konfiguracji robota. 

 

 

3. Instrukcje 

 

Do sterowania robotem wykorzystuje się zestaw dostarczonych przez producenta 

instrukcji programowych. Poniżej znajduje się lista najczęściej używanych wraz 

z niezbędnymi objaśnieniami i pokazaniem sposobu użycia. 

 

 

INSTRUKCJE RUCHU 

MoveJ – ruch z interpolacją przegubową. W trybie tym układ sterowania wyznacza 

trajektorię ruchu tak, by napędy rozpoczęły i zakończyły pracę w tym samym momencie, 

co pozwala na najszybsze uzyskanie maksymalnej prędkości. Tor ruchu jest nieznany. 
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MoveJ p10, v1000, z0, CalGripper; 

 

MoveL – ruch z interpolacją liniową. Układ sterowania wyznacza tor ruchu do 

zadanego punktu jako linię prostą i steruje napędami tak, by rzeczywisty tor ruchu robota 

pokrywał się z założonym. Wymaga to stałego przyspieszania i hamowania napędów 

robota. 

 

 

MoveL p10, v1000, z0, CalGripper; 

 

MoveC – ruch z interpolacją kołową. Wymaga zdefiniowania dwóch punktów 

charakterystycznych (w poprzednich typach wystarczy jeden); pierwszy wypada w 

środkowej części kreślonego łuku, drugi - jest jego końcem. 

 

 

Przykładowy program pozwalający wygenerować trajektorię w kształcie okręgu: 

MoveL p10, v1000, z0, CalGripper; 

MoveC p20, p30, v1000, z0, CalGripper; - rysuje półokrąg z punktu p10 do p30 

przez p20 

MoveC p40, p10, v1000, z0, CalGripper; 
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Pierwsza linijka przemieszcza końcówkę roboczą z punktu początkowego i umieszcza ją 

w punkcie p10, który stanowi punkt początkowy okręgu.  

Kolejna instrukcja ruchu rysuje pierwszy, górny półokrąg; z punktu początkowego p10  

osiągniętego w poprzednim kroku końcówka robocza przemieszcza się do p30 przez p20. 

Ostatnia instrukcja powtarza czynność z kroku poprzedniego, a ruch kończy się 

w punkcie p10, który jest jednocześnie punktem początkowym i końcowym okręgu. 

 

INSTRUKCJE OBSŁUGI WEJŚĆ I WYJŚĆ 
Obsługa urządzeń peryferyjnych, takich jak chwytaki, przenośnik, przełączniki, itp. 

wymaga przesterowania lub sprawdzenia stanu odpowiedniego wejścia lub wyjścia. 

Podzielone są one na kategorie. 

 

SetGO nazwa_wyjscia, wartość; - ustawia w wybranym Group Output 
zadaną wartość, np. SetGO goMechGripper, 4; sprawi, że wyjście 
goMechGripper przyjmie wartość 4, co spowoduje otwarcie chwytaka 
mechanicznego. 

SetDO nazwa, parametr; - j.w. ale obsługuje wyjścia Digital 
Output. Wyjścia innego typu przesterowuje się w sposób 
analogiczny. 

 
INSTRUKCJE OPÓŹNIAJĄCE 

Często konieczne jest zatrzymanie przebiegu programu. Można zrobić to na określony 

czas lub do momentu reakcji użytkownika. 

 

WaitTime 1; - zatrzymuje wykonywanie programu na 1 sekundę. 
Można wprowadzić inną wartość czasu, również zmiennoprzecinkową. 

WaitDI nazwa; - oczekuje pojawienia się sygnału na wejściu 
Digital Input o nazwie nazwa. 

 

WYWOŁYWANIE PROCEDUR 

Aby wywołać w programie stworzoną rutynę należy w danym miejscu kodu umieścić 

jej nazwę. Możliwe jest to również z wykorzystaniem panelu i służy do tego opcja 

proccall, po wybraniu której otworzy się okno z listą wszystkich dostępnych procedur. 

Należy wybrać żądaną, co spowoduje umieszczenie jej nazwy w kodzie programu, czyli 

instrukcję, która ją wywoła. 

 

4. Parametryzacja ruchów 

 

 Instrukcje ruchu podzielić można na dwie grupy: instrukcje wyzwalające ruch do 

konkretnego punktu oraz instrukcje opisujące ruch względem jakiegoś punktu. Te pierwsze 

przydatne są, gdy tworzymy punkty pośrednie przy w sekwencjach złożonych, położenia 

bezpieczne, punkty początkowe i końcowe. 
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Druga grupa instrukcji bardzo przydaje się przy realizowaniu zadań zbliżonych do 

paletyzacji, czyli takich, gdzie kolejne położenia punktu docelowego mogą obliczone być za 

względem pewnego punktu wyjściowego. 

 Po uruchomieniu Program Editor i stworzeniu nowego programu instrukcje ruchu 

dodaje za pomocą menu kryjącego się pod przyciskiem Add Instruction. Elementy składowe 

wprowadzonego polecenia mogą zostać zmodyfikowane – należy w tym celu kliknąć 

dwukrotnie na wybrany element, co spowoduje otwarcie kolejnego okna, w którym dokonać 

można zmian. 

 

 By stworzyć nową stałą (co automatycznie przypisuje do niej aktualne położenie 

ramion robota) należy wybrać z listy w zakładce Data opcję New i za pomocą przycisku … 

wprowadzić nazwę. 

Z poziomu tego samego okna możliwa jest zmiana pozostałych parametrów edytowanej 

instrukcji. 

 Jeśli chcemy stworzyć sparametryzować instrukcję ruchu, tj. przemieścić robota 

względem jakiegoś punktu, należy:  

- dodać ten punkt w sposobem opisanym wyżej, 

- przejść do menu edycji stałej (dwukrotne kliknięcie), 

- przełączyć się na zakładkę Functions, 

- wybrać z listy Offs. 

Wygląd instrukcji zmieni się i konieczne będzie wprowadzenie 4 wartości: punktu odniesienia 

i trzech zmiennych opisujących wielkość przemieszczenia względnego w poszczególnych 

osiach układu kartezjańskiego . 
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 Punkt odniesienia zdefiniowany został w poprzedniej operacji i w tym momencie 

można się do niego swobodnie odwołać. Wartości przemieszczeń należy zdefiniować (można 

przypisać na sztywno, ale nie ma to większego sensu i lepiej zastosować w tym miejscu 

zmienne). 

Zmienne tworzymy wybierając opcję New, wprowadzając nazwę i określając typ zmiennej 

(definiuje jakie wartości mogą być w niej przechowywane). Druga opcja to skorzystanie 

z menu Program Data – wybór należy do użytkownika. Domyślną wartością zmiennej jest 0. 
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 Przykład programu za pomocą którego przeprowadzić można końcówkę roboczą po 

torze przedstawionym na rysunku poniżej. Punkt p10 pokrywa się z początkiem układu 

współrzędnych. 

 

 

!Dojazd do punktu nr 1 

y_przyrost := 40; 

MoveL Offs(p10, x_przyrost, y_przyrost, z_przyrost), v1000, z0, CalGripper; 

!Dojazd do punktu nr 2 

x_przyrost := 60; 

y_przyrost := 35; 

MoveL Offs(p10, x_przyrost, y_przyrost, z_przyrost), v1000, z0, CalGripper; 

!Dojazd do punktu nr 4 

x_przyrost := 70; 

y_przyrost := 5; 

MoveL Offs(p10, x_przyrost, y_przyrost, z_przyrost), v1000, z0, CalGripper; 

!Dojazd do punktu nr 3 

x_przyrost := 10; 
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y_przyrost := 0; 

MoveL Offs(p10, x_przyrost, y_przyrost, z_przyrost), v1000, z0, CalGripper; 

!Powrot do punktu nr 1 

x_przyrost := 0; 

y_przyrost := 40; 

MoveL Offs(p10, x_przyrost, y_przyrost, z_przyrost), v1000, z0, CalGripper; 

 

W powyższym przykładzie zastosowano komentarze; wprowadza się je wstawiając symbol 

! (Opcja Comment Row). 

By przypisać zmiennym wartości należy z menu Add Instruction wybrać opcję := 

i uzupełnić wyrażenia przed i za symbolem. Jeśli w miejscu zmiennej przypisana ma zostać 

„na sztywno” wartość liczbowa należy miejsce to zaznaczyć, z menu Edit wybrać Only 

selected i wprowadzić żądaną wartość. Operację tę dużo wygodniej wykonuje się za pomocą 

załączonego komputera stacjonarnego i programu Robot Studio. 

Dodawanie zmiennych również jest za jego pomocą możliwe – należy na początku programu, 

przed procedurą main() dodać stosowny wpis, np. VAR num x:=0;, gdzie: 

VAR – określa czy mamy do czynienia ze zmienną, czy stałą (CONST), 

num – typ zmiennej, w tym wypadku numeryczna (pełna lista w menu Program Data), 

x:=0 – nazwa zmiennej wraz z przypisaniem wartości początkowej. 

 

5. Programowanie panelu dotykowego 

 

Jeśli stworzony dla robota program oferuje kilka wariantów pracy, dobrym rozwiązaniem 

jest umożliwienie obsłudze wyboru trybu za pomocą panelu dotykowego. Możliwe jest 

wyświetlanie na nim komunikatów z informacjami oraz pobieranie informacji od 

użytkownika. 

 

TPErase; - czyści ekran 
TPWrite "Tekst do wyswietlenia"; - wypisuje na ekranie komunikat 
Tekst do wyświetlenia 
TPReadFK zmienna,"Wybierz opcje","Opcja 1","Opcja 2","Opcja 3"; - 
instrukcja wyświetli na ekranie napis Wybierz opcje oraz trzy 
przyciski opisane jako Opcja 1, Opcja 2 i Opcja 3. Każdemu 
automatycznie przypisywana jest wartość liczbowa. W momencie 
dotknięcia któregoś z nich do zmiennej o nazwie zmienna wpisywana 
jest wartość wybranego przycisku. Zmienna ta musi być typu NUM. 
 
Instrukcja TPWrite służy do wyświetlania na ekranie panelu podanego 
łańcucha znaków, czyli wartości string. Wartość ta wprowadzona może 
być jak w powyższym przykładzie za pomocą „” lub w postaci zmiennej, 
co zaprezentowane będzie dalej. 
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6. Opis dostępnych pętli programowych 

 

W języku programowania ABB możliwe jest korzystanie z typowych pętli 

programowych, które spotkać można w popularnych językach programowania wysokiego 

poziomu. 

 

IF – instrukcja warunkowa, sprawdza zależności pomiędzy wartościami zmiennych 

IF liczba=10 THEN 
TPWrite "Zmienna ma wartosc 10"; 

ELSE 
TPWrite "Zmienna ma wartosc inna niż 10"; 

ENDIF 
 
 Warunek IF sprawdza, czy zmienna liczba równa jest 10. Jeśli tak, to na ekranie 

panelu wyświetli się komunikat Zmienna ma wartosc 10. W każdym innym przypadku 

wykona się fragment kodu pod poleceniem ELSE, czyli w tym wypadku spowoduje to 

wyświetlenie komunikatu Zmienna ma wartosc inna niż 10. Polecenie ELSE nie musi się 

pojawić. Polecenie ENDIF wskazuje punkt, w którym kończy się kod skojarzony z 

warunkiem IF. 

 
TEST 
 

TPReadFK zmienna,"Wybierz opcje","Opcja 1","Opcja 2","Opcja 3"; 
TEST zmienna 
CASE 1: 

TPWrite "Wybrano opcje pierwsza"; 
CASE 2: 

TPWrite "Wybrano opcje druga"; 
CASE 3: 

TPWrite "Wybrano opcje trzecia"; 
ENDTEST 

 
Na ekranie panelu pojawi się napis Wybierz opcje oraz trzy przyciski. W przypadku 

kliknięcia w przycisk nr 2 do zmiennej zmienna przypisana zostanie wartość 2. Instrukcja 

TEST sprawdza wartość zmiennej, która jest z nią skojarzona, czyli w tym wypadku zmienna 

i w zależności od wyniku uruchamia kod pod odpowiednim CASE. 

W podanym przykładzie wartość ta równa jest 2, czyli uruchomiony zostanie CASE 2 i na 

ekranie wyświetli się napis Wybrano opcję drugą. 
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 FOR 

 

FOR zmienna FROM 1 TO 10 DO 
 WaitTime 0.5; 
 TPWrite "Przejscie petli."; 
ENDFOR 
 

 Pętla FOR służy do powtórzenia zawartej w niej partii kodu określoną liczbę razy. 

Bardzo przydaje się podczas realizacji zadania paletyzacji, gdyż umożliwia ułożenie lub 

pobranie wielu elementów zgodnie z zadanym szykiem przy wykorzystaniu zaledwie jednego 

punktu, względem którego naliczane będą przyrosty przemieszczeń. 

Efektem działania powyższego kodu będzie wyświetlenie na ekranie panelu napisu Przejscie 

petli. 10 razy co pół sekundy. 

Aby pętla działała koniecznej jest stworzenie zmiennej, do której przypisywane będą kolejne 

wartości. W tym wypadku od 1 do 10. Zakres można podać dowolny, a wartości muszą być 

całkowite. 

 

 
VAR num zmienna:=0;        //(1) 
VAR string tekst; 
 
PROC main() 
 TPErase;        //(2) 
 
 FOR zmienna FROM 0 TO 10 DO      //(3) 
  WaitTime 0.5;       //(4) 
  tekst:="Teraz " + ValToStr(zmienna) + " przejscie petli."; //(5) 
  TPWrite tekst;       //(6) 
 ENDFOR         //(7) 
ENDPROC 
 

Powyższy kod wyświetli na ekranie panelu informację o aktualnym numerze wykonywanej 

pętli. Można go zmodyfikować tak, aby przekazywał informację np. nt. aktualnego położenia 

detalu w palecie. 

Przed procedurą main() znajdują się deklaracje dwóch zmiennych (1), jedna typu num 

(przechowuje wartości liczbowe), a druga – string (przechowuje łańcuchy znaków). 

Na początku procedury main() czyszczony jest ekran panelu (2). 

W linijkach (3) i (7) znajduje się początek i koniec pętli FOR; zmienną, do której 

przypisywane będą kolejne wartości jest deklarowana wcześniej zmienna, a wartości zmieniać 

się będą od 0 do 10. 

Pierwsza instrukcja wewnątrz pętli FOR (4), czyli WaitTime sprawi, ze kolejne komunikaty 

będą pokazywać się na ekranie co pół sekundy. 

W linijce (5) sformatowana zostaje zmienna tekst. Przypisywany jest do niej łańcuch Teraz , 

do niego dodawana jest aktualna wartość ze zmiennej zmienna, ale przekonwertowana na 

łańcuch znaków (efekt działania funkcji ValToStr() ) i na koniec dodawany jest kolejny 

łańcuch znaków  przejście petli. 

Jeśli zmienna zmienna miała wartość np. 7, to efektem działania linijki (5) będzie przypisanie 

do zmiennej tekst jednego długiego łańcucha znaków Teraz 7 przejscie petli. Powstał on w 

wyniku sklejenia trzech krótszych łańcuchów. 

W linii (6) wyświetlana jest stworzona przed chwilą zmienna. 


