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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. Przeznaczenie 
Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla osób tworzących oprogramowanie 

aplikacyjne dla robotów o 6 stopniach swobody na przykładzie robota Mitsubishi (rys. 4.1). 

Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z instrukcją obsługi oraz zasadami 

bezpieczeństwa stosowanymi przy pracy z robotami Mitsubishi. W instrukcji zawarto zwięzły 

opis panelu programowania oraz przedstawiono sposób posługiwania się nim. Zamieszczono 

procedurę inicjacji pracy systemu i przedstawiono zasady tworzenia, poprawiania i 

wykonywania programów użytkowych.  

 

2.  Temat ćwiczenia 
Stanowisko zrobotyzowanego montażu i nakładania powłok – nauka programowania 

robota przemysłowego firmy Mitsubishi. 

 

3. Cel ćwiczenia 
Celem ćwiczenia jest: 

— zapoznanie studentów ze stanowiskiem zrobotyzowanego montażu i nakładania 

powłok 

— poznanie możliwości robota przemysłowego wyposażonego w wymienne 

efektory oraz system wizyjny 

— nauka programowania robota 

 

4. Stanowisko 
4.1. Budowa 

Stanowisko laboratoryjne jest przykładem zrobotyzowanego gniazda montażowego 

oraz nakładania powłok (rys. 4.1). W jego skład wchodzi: 

 

1. Robot przemysłowy o sześciu 

stopniach swobody RV-3SB 

2. Wymienne efektory robota: 

— Chwytak mechaniczny 

szczękowy 

— Chwytak pneumatyczny 

podciśnieniowy 

— Wkrętak elektryczny 

— Dyspenser kleju 

3. Panel sterujący 

4. Kamera przemysłowa (system 

rozpoznawania obrazu) 

5. Przenośnik taśmowy 

6. Podajnik wibracyjny wkrętów 

7. Panel programowania 

8. Sterownik robota 

 

 

Rys. 4.1 Zrobotyzowane 

stanowisko montażowe 
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Komputer przenośny stanowi kolejny element stanowiska. Dzięki niemu 

możliwe jest skonfigurowane systemu wizyjnego oraz edycja programu robota 

wykorzystując środowisko programistyczne RT ToolBox2. 

Stanowisko jest wyposażone w dodatkowy panel sterujący (rys. 4.1 pkt.3) wraz 

z przyciskami (wejścia cyfrowe) oraz sygnalizatorami świetlnymi (wyjścia cyfrowe), 

których można użyć w programie w celu zrealizowania interakcji robota 

z użytkownikiem. 

 

4.2.  Opis stanowiska 
Zrobotyzowane gniazdo montażowe jest przeznaczone do składania listew 

zasilających (rys4.2). 

 

     
 

Rys. 4.2 Przedmiot manipulacji: a) listwa zasilająca, b) Listwa stykowa, c) obudowy: dolna i 

górna 

 

Listwa zasilająca jest składana z następujących komponentów: 

— obudowa górna listwy (rys. 4.2 c) 

— obudowa dolna listwy (rys. 4.2 c) 

— dwie listwy stykowe (rys. 4.2 b) 

— wkręty (6 szt.)  

 

Obudowa dolna, górna oraz obie listwy stykowe podawane są za pomocą podajnika 

taśmowego. Nad podajnikiem znajduje się kamera. Dzięki specjalnemu oprogramowani 

MELFA-Vision, robot jest w stanie rozpoznać detal znajdujący się pod kamera i podjąć 

określone działanie. 

Każdy z detali wymaga innego efektora, aby robot był w stanie pobrać go z podajnika 

taśmowego. Aby zrealizować to zadanie, ramie robota zostało wyposażone w szybkozłącze, a 

na stanowisku, w specjalnych gniazdach, znajdują się wymienne efektory. Po rozpoznaniu 

detalu, robot pobiera odpowiedni efektor: chwytak mechaniczny bądź chwytak pneumatyczny 

podciśnieniowy. Dzięki wybranemu efektorowi, robot jest w stanie przetransportować detal 

z podajnika taśmowego do miejsca montażu. 

Zastosowanie systemu wizyjnego zapewnia bardzo dużą elastyczność stanowiska 

montażowego. Robot jest w stanie określić położenie oraz orientacje rozpoznanego detalu, 

dzięki czemu nie trzeba stosować dodatkowych elementów pozycjonujących. Aby zakończyć 

montowanie listwy, należy skręcić obudowy wkrętami używając wkrętaka elektrycznego. 

Wkręty są pobierane z automatycznego podajnika wibracyjnego. 

 

 

 

 

a) 

b) 

c) 

b) 
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4.3. Przygotowanie stanowiska do pracy 
W celu przygotowania stanowiska do pracy należy: 

 Sprawdzić, czy stanowisko jest kompletne i czy wszystkie jego elementy nie są 

uszkodzone – ewentualne uwagi należy niezwłocznie zgłosić do prowadzącego 

 sprawdzić pozycje wyłączników stopu awaryjnego (3szt. Na osłonach 

zabezpieczających, jeden na teachpedancie, jeden na panelu sterującym) 

 sprawdzić pozycje zaworu doprowadzającego sprężone powietrze do stanowiska 

(znajduje się na filarze konstrukcyjnym hali rys. 4.3 a). Jeżeli jest to konieczne, 

otworzyć go. 

 przełączyć w pozycje ON włącznik główny znajdujący się na szafie sterującej 

(rys.5.8) 

 otworzyć zawór, doprowadzający sprężone powietrze, znajdujący się na 

 szafie sterującej (rys. 5.8 ) 

 włączyć kontroler włącznikiem znajdującym się na panelu kontrolera 

 

       
Rys. 4.3 Elementy zasilające robota: a) zawór sprężonego powietrza 

 

4.4.  Budowa robota model RV-3SB 
Do obsługi stanowiska montażowego został zastosowany robot przemysłowy 

Mitsubishi – model RV-3SB (rys. 4.4 ), którego parametry zostały 

zestawione w tabeli 4.1. 

 

 
Rys. 4.4 Robot Mitsubishi model RV-3SB 

 

a) b) 
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Tab.4.1 Parametry techniczne robota RV-3SB 

 

4.4.1. Kontroler robota 

 
Rys. 4.5. Kontroler Robota RV-3SB 

 

Szczegółowy opis przycisków znajdujących się na kontrolerze robota zostały przedstawione 

w tab. 4.2. Numery pozycji w tabeli korespondują z odpowiednimi pozycjami z rysunku 4.5. 
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Tab. 4.2 Opis przycisków kontrolera przycisków 

 
 

4.4.2.  Panel programowania 
Programowanie robota, przemieszczanie jego członów, zapamiętywanie pozycji oraz edycja 

programu odbywa się za pomocą panelu programowania (teachpedanta) (rys 4.6). Opis 

funkcji poszczególnych przycisków znajduje się w tabeli poniżej. 
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Rys. 4.6 Panel programowania – teachpedant 

Nr Nazwa przycisku Opis 

1 TEACH 
Naciśnięcie przycisku powoduje załączenie panelu. Po włączeniu przycisku, zapala się dioda LED 

(kolor biały). Zezwolenie sterowania za pomocą panelu uczącego. 

2 Pokrętło nawigacji Umożliwia nawigację w menu ekranów panelu uczącego 

3 Stop awaryjny 

Przycisk stopu  bezpieczeństwa z funkcją blokady. Naciśnięcie przycisku powoduje 

natychmiastowe zatrzymanie robota niezależnie od warunków pracy. Aby odblokować, należy 

przekręcić go w prawo. 

4 Rysik Rysik do wygodnego posługiwania się panelem dotykowym 

5 
Diody: POWER, 

 TB ENABLED 

Po podłączeniu i załączeniu napięcia zasilania zapala się dioda LED POWER. Zielona dioda LED 

TB ENABLED zapala się, gdy ekran dotykowy został uaktywniony przyciskiem TEACH (1) 

6 
Pokrywa złącza 

USB 
Gniazdo USB umożliwia podłączenie pamięci USB. Obsługiwany system plików: FAT 

7 Ekran dotykowy Podświetlany ekran dotykowy TFT o przekątnej 6,5'' (rozdzielczość: 640x480) 

8 STOP Natychmiastowe zatrzymanie robota. Nie wyłącza napędów serwo 

9 SERWO 
Jednoczesne naciśnięcie przycisku SERWO i przycisku zezwolenia, powoduje załączenie 

napędów serwo. Po załączeniu napędów serwo zapala się zielona dioda LED. 

10 RESET Jeśli pojawił się błąd, przycisk RESET powoduje jego skasowanie 

11 CAUTION 
Naciśnięcie przycisku CAUTION w trybie JOG powoduje ignorowanie czujnika krańcowego. Ten 

przycisk może być użyty do załączenia hamulca 

12 HOME Nie jest używany 

13 OVRD Zmiana prędkości w trybie JOG i automatycznym 

14 HAND Przycisk wywołuje menu HAND – sterowanie wyspą zaworową umieszczoną na ramieniu robota 

15 JOG 
Przycisk wywołuje menu JOG – wybór układu współrzędnych, w którym robot ma się poruszać 

podczas uczenia, wyświetlenie aktualnych współrzędnych robota 

16 Przyciski + oraz - 
Za pomocą tych przycisków można wybrać pole wprowadzania danych, umożliwiają sterownie 

manipulatorem lub wyspą zaworową (wybór menu JOG lub HAND) 

17 EXE Naciśniecie przycisku powoduje wykonanie komendy przez robota 

18 MENU Powoduje wyświetlenie ekranu startowego 

19 RETURN Powrót do poprzedniego menu 

20 Strzałki Nawigacja w menu ekranu i między polami wprowadzania danych 

21 OK Potwierdzenie wyboru menu lub wprowadzonych danych 

22 CANCEL Anulowanie wyboru menu lub wprowadzonych danych 

23 Uchwyt Uchwyt umożliwia pewne i wygodne trzymanie panelu uczącego 

24 
Przycisk 

zezwolenia 

Trzystopniowy przycisk potwierdzenia, zabezpiecza użytkownika przed jakimkolwiek 

zagrożeniem podczas obsługi robota.  
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5. Sterowanie ręczne robotem: 

 Wcisnąć przycisk zezwolenia pracy T/B 

 

 Uruchomić menu „JOG” 

 

 

Kilkukrotne przyciśnięcie przycisku „JOG” zmienia układ współrzędnych w jakim poruszać 

się będzie ramię robota.: 

 Lekko wcisnąć i przytrzymać przycisk zabezpieczający „Deadman switch”  

 

 

 Wcisnąć przycisk „Servo ON” 

 

 Wciskać przyciski sterujące aby uzyskać odpowiedni ruch robota 

 

 

 

 

Przycisk JOG 

Przyciski sterujące 

Przycisk zamknięcia menu 
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6. Programowanie robota 
Program dla robota RV-3Sb jest pisany w języku MELFA BASIC V. 

6.1.  Programowanie przy użyciu panelu operatora. 

 
Rys. 6.1 główny inertface programu 

 
Robota firmy Mitsubishi programuje się poprzez dodawanie kolejnych linijek programu 

(poprzez naciśnięcie przycisku Add). Każda z linijek musi zawierać ręcznie wpisany nr. 

linijki oraz komendę. Numeracja linijek jest dowolna jednakże zaleca się numerowanie co 

10 dzięki czemu możliwe jest dodawanie linijek pośrednich. Po dodaniu nowej linijki 

program jest odtwarzany w kolejności zgodnej z numeracją a nie w kolejności 

wpisywania. Ważne jest aby nie wpisać nowej linijki z numerem już wykorzystanym, 

gdyby tak się stało istniejąca linijka zostanie zastąpiona (bez ostrzeżenia przez system). 

Po numerze linijki występuje komenda. Lista najczęściej wykorzystywanych komend 

znajduje się w dodatku do niniejszej instrukcji. 

 

Przykład prostego programu: 

10 MOV P1 - ruch do punktu P1 z interpolacją przegubową 

20 JOVRD 70 - ograniczenie prędkości do 70% prędkości poprzedniej 

30 MOV P2 

40 HOPEN 3 - otwarcie szczęk chwytaka mechanicznego 

50 SPD 100 - zmiana prędkości w interpolacji liniowej do 100 mm/s 

60 MVS P3 - ruch do punktu P3 z interpolacją liniową 

70 DLY 0.1 - wstrzymanie czasu wykonania programu o 0,1s 

80 HCLOSE 3 - zamknięcie szczęk chwytaka mechanicznego 

90 DLY 0.1 - wstrzymanie czasu wykonania programu o 0,1s 

100 MVS P2 - ruch do punktu P2 z interpolacją liniową 

110 M_NSPD - przywraca domyślną prędkość ruchu z interpolacją liniową 

120 MOV P1 

130 M_NJOVRD - przywraca domyślną prędkość ruchu z interpolacją przegubową 

 

Ważne jest aby po wpisaniu linijki programu z nowym punktem zapisać odpowiednie 

położenie robota w tym punkcie. Aby to zrobić należy dojechać robotem do danego 

punktu i na panelu wcisnąć przycisk teach (współrzędne robota będą zapisane w punkcie 

z aktualnie podświetlonej linijki, jeżeli linijka nie będzie podświetlona lub nie będzie tam 

nazwy punktu współrzędne robota nie zostaną zapisane). Inną możliwością zapisania 

współrzędnych robota jest wciśnięcie przycisku XYZ (z menu programu). Następnie 
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wybieramy punkt, w którym chcemy zapisać współrzędne robota i wciskamy przycisk 

edit. Następnie po wciśnięciu przycisku Get current position współrzędne robota zostaną 

przypisane do punktu i zatwierdzeniu przyciskiem OK zapisane w danym punkcie (aby 

powrócić do menu programu należy wcisnąć przycisk command). 

 

6.2.  Środowisko programowania robota RT ToolBox2 
Środowisko RT ToolBox2 (rys. 6.2) służy do programowania robotów przemysłowych firmy 

Mitsubishi Electronic zarówno online jak i offline. Wykorzystując takie środowisko, 

programista ma dostęp do wielu dodatkowych narzędzi ułatwiających programowanie robota: 

— edytor programu wraz z kontrola składni 

— pomoc wraz z przykładami użycia funkcji 

— kontrola stanu wejść/wyjść 

— monitorowanie zmiennych 

— edycja pozycji 

— diagnostyka błędów 

— zarzadzanie projektem 

— tworzenie kopii zapasowej 

 

 
Rys. 6.2 środowisko programowania RT Tool Box2 

 

6.3.  Podstawowe instrukcje języka programowania 
DEF INT/DEF FLOAT– definiowanie zmiennych numerycznych 

INT – typ całkowity (od -32768 do +32767) 

FLOAT – typ zmiennoprzecinkowy  (+/-1.70141E+38) 

Przykład zastosowania 

zmienna - nazwa zmiennej numerycznej 

Przykład: 

110 DEF INT zmienna1 

120 DEF FLOAT zmienna2 

140 zmienna1 = 150 

150 zmienna2 = 123.456 



 

str. 12 
 

DLY 1.5 – określenie czasu wstrzymania programu na 1.5s  

 

END – instrukcja określa ostatnia linie programu. Jeżeli program posiada 

podprogramy instrukcja oznacza koniec programu głównego. 

5.6. Programowanie robota 69 

GOSUB, RETURN – funkcja realizuje skok do podprogramu (skok do 

linii lub etykiety), podprogram musi być zakończony instrukcja RETURN. 

Podprogram znajduje się w tym samym pliku co program główny. 

Parametry: 

GOSUB <cel> 

cel - numer linii lub etykieta 

GOTO – funkcja realizuje skok do wskazanej linii programu lub etykiety 

Parametry: 

GOTO <cel> 

cel - numer linii lub etykieta 

HLT – funkcja zatrzymuje wykonywanie programu oraz ruch robota. Wykonywany 

program przechodzi w tryb oczekiwania 

HOPEN, HCLOSE – przesterowanie zaworów pneumatycznych znajdujących się na 

ramieniu robota. Polecenia umożliwiają założenie lub zdjęcie efektora, włączenie lub 

wyłączenie chwytaka podciśnieniowego przyssawkowego, zamkniecie lub otwarcie szczek 

chwytaka  mechanicznego 

Parametry: 

HOPEN 1  - otwarcie zaworu o nr 1 – w robocie są 4 zawory służące do obsługi chwytaków 

HCLOSE 1 – zamknięcie zaworu nr 1 – szczegółowe instrukcje obsługi chwytaków są w 

dalszej części instrukcji 

 

IF – instrukcja warunkowa. Wykonanie danej komendy zależy od wyniku testu logicznego 

parametry 

 

Przykład: 

110 IF M2 = 20 THEN GOTO 340      - jeśli zmienna M2 = 20 to przeskocz do linijki 340 

120 IF M1 = 1 THEN     - jeśli zmienna M1 jest równa 1 ( początek zewnętrznego warunku) 

130    IF M3 > 5 THEN  - jeśli zmienna M3 jest większa niż 5 to  (początek wew. war.) 

140       MOV P1            - pojedź do punktu P1 z interpolacją przegubową 

150    ELSE                    - w przeciwnym wypadku (zmienna M3 jest mniejsza niż 5) 

160       SPD 70              - ogranicz prędkość ruchu z interpolacją liniową do 70mm/s 

170       MVS P6            - pojedź do punktu P6 z interpolacją liniową 

180   ENDIF                  - koniec wewnętrznego warunku IF 

190   JOVRD 30            - ograniczenie prędkości ruchu z interpolacją przegubową do 30% 

200   MOV P10             - pojedź do punktu P10 z interpolacją przegubową 

210 ENDIF                    - koniec zewnętrznego warunku IF 

UWAGA! – od linijki 130 do 180 następuje zagnieżdżenie warunku IF 

 

JOVRD – określenie prędkości w ruchu z interpolacja przegubowa np.  10 JOVRD 60 – 

instrukcja ograniczająca prędkość ruchu robota z interpolacja przegubową do 60%  prędkości 

maksymalnej. 

M_NJOVRD ustawia wartość domyślną ( maksymalną) ruchu robota z interpolacją 

przegubową 

M_IN – sprawdzenie stanu wejścia zewnętrznego – operuje na wartościach 0 lub 1 
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120 IF M_IN(10) = 0 THEN MVS P1 – jeśli wejście o nr 10 będzie miało stan 0 to pojedź z 

interpolacją liniową do punktu P1 

 

M OUT – ustawienie lub sprawdzenie stanu wyjścia zewnętrznego 

120 IF M_IN(10) = 0 THEN M_OUT(10) = 1  - jeśli wejście o nr 10 będzie miało stan 0 

(wyłączone) to ustaw wyjście o nr 10 na stan 1 (włączone) 

MOV – interpolacja przegubowa, ruch z aktualnej pozycji do pozycji np. 20 MOV P2 

MVS – interpolacja liniowa, ruch z aktualnej pozycji do pozycji zadanej np. 20 MVS P2 

SPD – określenie prędkości w ruchu z interpolacja liniowa lub kołowa  

20 SPD 100 – ograniczenie ruchu z interpolacją liniową do 100mm/s 

M_NSPD ustawia wartość optymalna (maksymalną) prędkości ruchu z interpolacją liniową 

WAIT – funkcja wstrzymuje program, do momentu gdy wskazana zmienna osiągnie zadana 

wartość, przykład: 

100 WAIT M_IN(6)=1 ’wstrzymaj wykonywanie programu, aż wejście o nr 6 będzie miało 

stan 1 

 

6.4.  Wejścia/Wyjścia 
Stanowisko zostało wyposażone w szereg czujników oraz elementów wykonawczych. 

Czujniki zostały podłączone do odpowiednich wejść cyfrowych kontrolera robota, a elementy 

wykonawcze do wyjść. Ich umiejscowienie na stanowisku zostało przedstawione na rysunku 

6.3. Tabela 6.1 przedstawia podłączenie wejść i wyjść cyfrowych.  

 
Rys. 6.3 Oznaczenie wejść i wyjść cyfrowych 
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Lp Numer opis 

Wejścia 

I0 0 Stop 

I1 1 Serwo Wyłączone 

I2 2 Reset Błędu 

I3 3 Start 

I4 4 Serwo Załączone 

I6 6 Wejście 1 

I7 7 Wejście 2 

I8 8 Wejście 3 

I9 9 Wejście 4 

I10 10 Obecność dyspensera w gnieździe 

I11 11 Obecność chwytaka mechanicznego w gnieździe 

I12 12 Obecność chwytaka pneumatycznego w gnieździe 

I13 13 Obecność wkrętaka elektrycznego w gnieździe 

I16 16 Obecność detalu w gnieździe montażowym 

I18 18 Obecność detalu pod kamerą (na końcu podajnika) 

I19 19 Obecność detalu między siłownikami 

I20 20 Test obecności wkręta 

Wyjścia 

O4 4 Awaria układu 

O5 5 Wyjście 1 

O6 6 Wyjście 2 

O7 7 Wyjście 3 

O8 8 Wyjście 4 

O9 9 Włączenie przenośnika 

O10 10 Ustawienie drugiej prędkości przenośnika 

O12 12 Wysunięcie siłownika X (4x) 

O13 13 Wysunięcie siłownika Y (5x) 

O14 14 Wysunięcie siłownika na podajniku – pierwszy (3x) 

O15 15 Wysunięcie siłownika na podajniku – drugi - lewy (1x) 

O16 16 Wysunięcie siłownika na podajniku – drugi - prawy (2x) 

O17 17 Wysunięcie kamery 

O28 28 Włączenie dyspensera (wywołanie: HOPEN 4 umożliwia nakładanie powłoki) 

O29 29 Włączenie wkrętaka elektrycznego 

Tabela 6.1 Numeracja oraz opis wejść i wyjść cyfrowych 

 

Obsługa efektorów.  

Aby zamocować lub zdjąć efektor z ramienia robota, należy odpowiednio wysterować zawory 

znajdujące się w ramieniu robota. Zamknięcie, otwarcie szczęk chwytaka mechanicznego czy 

też załączenie podciśnienia w chwytaku pneumatycznym odbywa się poprzez odpowiednie 

wysterowanie zaworów. Odpowiednie kombinacje są zestawione poniżej: 
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Kombinacje poleceń mocowania efektora: 

10 HOPEN 1 

20 HOPEN 2 

Kombinacja poleceń uwolnienia efektora: 

10 HCLOSE 1 

20 HCLOSE 2 

Obsługa chwytaka mechanicznego: Kombinacja poleceń umożliwiająca otwarcie szczek 

chwytaka mechanicznego: 

10 HOPEN 3 

20 HCLOSE 4 

Kombinacja poleceń umożliwiająca zamkniecie szczek chwytaka mechanicznego: 

10 HCLOSE 3 

20 HOPEN 4 

Obsługa chwytaka przyssawkowego: 

10 HCLOSE 3 - załączenie podciśnienia na przyssawce I 

20 HCLOSE 4 - załączenie podciśnienia na przyssawce II 

30 HOPEN 3 - wyłączenie podciśnienia na przyssawce I 

40 HOPEN 4 - wyłączenie podciśnienia na przyssawce II 

Obsługa wkrętaka elektrycznego: 

10 M_OUT(29) = 1 - włączenie wkrętaka elektrycznego 

10 M_OUT(29) = 0 - wyłączenie wkrętaka elektrycznego 

 

Obsługa dyspensera kleju: 

10 M_OUT(28) = 1 - włączenie dyspensera 

20 HOPEN 4 - rozpoczęcie nakładania kleju 

 

 

7.  System rozpoznawania obrazu 
Zrobotyzowane gniazdo montażowe zostało wyposażone w system rozpoznawania 

obrazu. Kamera przemysłowa ISM1100-10 firmy COGNEX (rys.6.1) komunikuje się z 

kontrolerem robota za pomocą sieci Ethernet TCP/IP. Do konfiguracji połączenia kamery z 

robotem oraz do kalibracji układów współrzędnych kamery i robota służy środowisko 

MELFA-Vision. 

 

7.1.  Aplikacja MELFA-Vision 
Po uruchomieniu aplikacji MELFA-Vision, pojawia się okienko z lista aktualnie 

podłączonych do sieci czujników wizyjnych. Z listy należy wybrać odpowiednia kamerę, a 

następnie zalogować się (rys. 7.1). 

 
Rys. 7.1  Nawiązanie komunikacji z kamerą 
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Po poprawnym zalogowaniu, w oknie aplikacji powinien pojawić się obraz z kamery, lista 

programów znajdujących się w pamięci kontrolera kamery oraz lista istniejących kalibracji.  

 

7.2.  Uczenie wzorca 
Aby nauczyć program nowego wzorca, który ma zostać później rozpoznawany, trzeba 

stworzyć specjalny program dla kamery o nazwie JOB. W celu stworzenia nowego programu, 

należy wybrać przycisk NEW pod lista wszystkich programów. Następnie, z listy należy 

wybrać Pattern Matching Robot1 Absolute position oraz w zależności od liczby 

elementów, które maja zostać rozpoznane, wybrać (Result 1,4,10. . . itd. Piece - rys. 7.2a). 

 

 
Rys. 7.2 Uczenie wzorca – parametry rejestracji obrazu 

 

Wybór należy potwierdzić przyciskiem OK. W oknie Job Editing (Pattern Match) w 

zakładce Adjust Image (rys. 7.2b ) należy ustawić: 

— czas ekspozycji (Exposure) 

— wzmocnienie obrazu (Gain) 

— orientacje kamery (Orientation) 

— rodzaj wyzwalania (Trigger). Aby kontroler robota mógł wyzwalać kamerę, należy 

wybrać opcje Network. 

 

Następnym krokiem jest definiowanie szukanego wzorca oraz obszaru przeszukiwania 

w zakładce Pattern & Serch (rys. 7.3 ). 

— Aby zdefiniować obszar przeszukiwania, należy kliknąć przycisk IMAGE obok pola 

Serch area. Obszar przeszukiwania symbolizowany jest czerwonym prostokątem. Im 

większy obszar, tym dłuższy czas analizy. Definicje obszaru należy zatwierdzić przyciskiem 

ENTER. 

— Aby zdefiniować wzorzec, należy kliknąć przycisk IMAGE obok pola Select patern. 

Należy dopasować czerwone zaznaczenie do obiektu wzorcowego i zatwierdzić przyciskiem 

ENTER. 

— Aby zdefiniować punkt, którego współrzędne są przesyłane do kontrolera robota (punkt do 

którego pojedzie robot), należy kliknąć przycisk IMAGE obok pola Set Output Position. 

a) 

b) 
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Należy ustawić znacznik w dodanym miejscu i zatwierdzić przyciskiem ENTER. Domyślnie, 

punkt ten znajduje się w środku geometrycznym rozpoznanego obiektu. 

 
Rys. 7.3 Uczenie wzorca – tworzenie i szukanie wzorca 

 
Rys. 7.4 Uczenie wzorca – parametry przetwarzania danych 

 

Kolejnym krokiem jest ustawienie opcji w zakładce Processing Condition 

(rys. 7.4 ) . 

W zakładce należy ustawić: 

— liczbę elementów do rozpoznania (Number to Find) 

— próg akceptowalności (Accept)  - jak bardzo ma być podobny odnaleziony obiekt do 

wzorca aby został uznany jako rozpoznany 

— sortowanie rezultatu (Sort By) 

— tolerancja kąta (Find Tolerance) 

— offset kąta (Offset of Rotation), ze względu na fakt iż robot jest obrócony o kat 45° 

względem kamery, należy użyć tej opcji aby ułatwić programowanie robota 

— numer kalibracji (Callibration No.), wybór kalibracji utworzonej w poprzednim 

Kroku 

 

Aby przetestować ustawienia, należy użyć przycisku Test (rys. 6.4 ) . W zakładce Result Cell 

Position znajdują się informacje o adresach komórek przechowujących rezultat programu 

rozpoznającego obraz. Adresy te są odpowiednimi parametrami funkcji NVPST. Po 

zakończeniu konfiguracji, należy kliknąć przycisk Save w celu zapiania programu oraz Exit 

aby zamknąć okno. Nazwa programu jest jednym z parametrów funkcji NVPST. 
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7.2.1.  Programowanie robota we współpracy z systemem wizyjnym 
 

Przykład programu, który współpracuje z kamerą: 

100 IF M_NVOPEN(1)<>1 THEN  

110 NVOPEN „COM5:" AS #1 

120 ENDIF 

130 WAIT M_NVOPEN(1)=1 

140 *FOTO 

150 NVPST #1, „test", „E76", „J81", „M81",0,10 

160 IF M_NVNUM(1)=0 THEN GOTO *FOTO 

170 P10=P1 

180 P10.X=P_NVS1(1).X 

190 P10.Y=P_NVS1(1).Y 

200 P10.C=P_NVS1(1).C 

210 MVS P10 

220 

300 NVCLOSE #1 

 

Objaśnienie: 

100 IF M_NVOPEN(1)<>1 THEN  

110 NVOPEN „COM5:" AS #1 

120 ENDIF 

Jeśli nie jest nawiązane połączenie z kamerą to połącz się z nią. COM5 oznacza numer portu 

po którym robot ma się skomunikować z kamerą. 

130 WAIT M_NVOPEN(1)=1 – czekaj aż zostanie nawiązana komunikacja z kamerą – czas 

nawiązywania komunikacji z kamerą trwa znacznie dłużej niż analizowanie programu robota 

przez sterownik. Bez tej linijki robot by zaczął by wykonywać dalsze instrukcje w momencie 

gdy trwałaby komunikacja z kamerą. 

140 *FOTO 

150 NVPST #1, „test", „E76", „J81", „M81",0,10 

160 IF M_NVNUM(1)=0 THEN GOTO *FOTO 

*FOTO jest etykietą do której sterownik powraca w momencie, gdy obiekt nie został 

rozpoznany przez kamerę. 

NVPST #1, „test", „E76", „J81", „M81",0,10 – instrukcja z żądaniem przekazania informacji 

z kamery do robota o współrzędnych na jakich znajduje się rozpoznany detal w tym 

momencie jest analizowany z kamery. „test” – jest nazwą programu opracowanego na kamerę 

i służącego do rozpoznawania detali.  

IF M_NVNUM(1)=0 THEN GOTO *FOTO – jeśli kamera nie znalazła detalu to wróć do 

etykiety FOTO 

170 P10=P1 

180 P10.X=P_NVS1(1).X 

190 P10.Y=P_NVS1(1).Y 

200 P10.C=P_NVS1(1).C 

210 MVS P10 

Instrukcja umożlwiająca podjechania robota do punktu przekazanego przez kamerę. Punkt P1 

powinien się znajdować w miejscu, gdzie teoretycznie pobierany jest detal z pod kamery. 

Następnie współrzędne przepisuje się do punktu P10. W następnym kroku do punktu P10 

przypisuje się współrzędne przesłane z kamery: X, Y, kąt. UWAGA pozostałe współrzędne 

pochodzą z punktu P1. W ostatnim kroku robot przemieszcza się z interpolacja liniową do 

punktu w którym znajduje się detal. UWAGA przed wykonaniem tej instrukcji robot 

powinien się znajdować nad detalem. 
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8. Zadania do zrealizowania 

 
Zadania podstawowe: 

1. Przeniesienie pokrywy zasilacza z transportera na stanowisko pozycjonujące i 

zapozycjonowanie go 

2. Przeniesienie detalu ze stanowiska pozycjonującego na transporter. 

3. Włożenie listwy zasilającej do obudowy zasilacza. 

Zadania dodatkowe: 

1. Pobranie detalu z użyciem systemu wizyjnego odłożenie na stanowisko 

pozycjonowania i zapozycjonowanie go. 

2. Skręcenie obudowy przy użyciu wkrętaka elektrycznego – detale na stanowisku 

pozycjonującym muszą być położone przez robota 

3. Pobranie detali z użyciem systemu wizyjnego i ułożenie na niebieskim przenośniku 

taśmowym w paletę. 

4. Złożenie detali na stanowisku pozycjonującym wraz z listwą stykową. 

 


