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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. Temat ćwiczenia

Stanowisko  zrobotyzowanego  montażu  i  nakładania  powłok  –  współpraca  robota 
przemysłowego z kamerą – system rozpoznawania obrazu.

2. 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

3. Budowa Stanowiska

Rys.3.1 Zrobotyzowane stanowisko montażowe

Stanowisko  laboratoryjne  jest  przykładem  zrobotyzowanego  gniazda  montażowego 
oraz nakładania powłok. W jego skład wchodzi:

– robot przemysłowy o sześciu stopniach swobody
– wymienne efektory robota

– chwytak mechaniczny szczękowy
– chwytak pneumatyczny podciśnieniowy
– wkrętak elektryczny 
– dyspenser kleju

– kamera przemysłowa (system rozpoznawania obrazu)
– przenośnik taśmowy
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– podajnik wibracyjny wkrętów
– stanowisko do pozycjonowania i montażu
– komputer przenośny

Stanowisko  jest  wyposażone  w  dodatkowy  panel  sterujący  wraz  z  przyciskami 
(symulator wejść) oraz sygnalizatorami świetlnymi (symulator wyjść), których można użyć w 
programie.

Rys.3.2 Panel sterujący

3.2 Opis stanowiska

Zrobotyzowane gniazdo montażowe jest przeznaczone do składania listw zasilających. 

Rys. 3.3 Zmontowana listwa zasilająca

Listwa zasilająca jest składana z następujących komponentów:
– obudowa górna listwy
– obudowa dolna listwy
– dwie listwy stykowe
– naklejka
– 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  kamerą  i  podjąć 
określone działanie. 

Każdy z detali wymaga innego efektora, aby robot był w stanie pobrać go z podajnika 
taśmowego. Aby zrealizować to zadanie, ramię robota zostało wyposażone w szybkozłączkę, 
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. 
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Zastosowanie  systemu  wizyjnego  zapewni  bardzo  dużą  elastyczność  stanowiska 
montażowego. Robot jest w stanie określić położenie oraz orientację rozpoznanego detalu, 
dzięki czemu nie trzeba stosować elementów pozycjonujących detal przed pobraniem. Gdyby 
nie  było  kamery,  na  transporterze  należałoby  zastosować  szykany  kierujące  odpowiednie 
detale do przeznaczonych specjalnie dla nich elementów pozycjonujących. 
Aby zakończyć montowanie listwy, należy użyć sześciu wkrętów. Jednym z efektorów jest 
wkrętak  elektryczny  umożliwiający  dokonanie  ostatecznego  montażu.  Wkręt,  za  pomocą 
wkrętaka  wyposażonego  w  magnetyczną  końcówkę,  jest  pobierany  z  automatycznego 
podajnika wibracyjnego.

Ostatnim  etapem  montażu,  jest  naklejenie  naklejki.  W  tym  celu  robot  pobiera 
dyspenser  kleju  aby  nałożyć  powłokę.  Następnym  krokiem  jest  wymiana  dyspensera  na 
chwytak  pneumatyczny  podciśnieniowy  w  celu  pobrania  naklejki  i  umieszczenie  jej  we 
wcześniej przygotowanym miejscu.
Gotowy  element  w  postaci  złożonej  listwy  zasilającej  przenoszony  jest  na  transporter 
międzystanowiskowy.

Rys.3.4 Obudowa górna oraz dolna listwy zasilającej

Rys.3.5 Listwy stykowe

Rys.3.6 Wkręty
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4. Przygotowanie stanowiska do pracy

Aby przygotować stanowisko do pracy należy:
– sprawdzić pozycje wyłączników stopu awaryjnego
– sprawdzić  pozycje  zaworu  doprowadzającego  sprężone  powietrze  do  stanowiska. 

Jeżeli jest to konieczne, otworzyć go.
– przełączyć w pozycję ON włącznik główny znajdujący się na szafie sterującej
– otworzyć  zawór,  doprowadzający  sprężone  powietrze,  znajdujący  się  na  szafie 

sterującej
– włączyć kontroler włącznikiem znajdującym się na panelu kontrolera 

Rys. 4.1 Zawór doprowadzający sprężone powietrze do stanowiska

Rys.4.2 Włącznik główny, zawór doprowadzający sprężone powietrze wraz z regulatorem 
ciśnienia oraz wyspa zaworowa
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5. System rozpoznawania obrazu

Zrobotyzowane  gniazdo  montażowe  zostało  wyposażone  w  system  rozpoznawania 
obrazu. Kamera przemysłowa  ISM1100-10 firmy  COGNEX  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. 

Rys.5.1 Kamera przemysłowa ISM1100-10 firmy COGNEX

5.1 Aplikacja MELFA-Vision

Po  uruchomieniu  aplikacji  MELFA-Vision,  pojawia  się  okienko  z  listą  aktualnie 
podłączonych do sieci czujników wizyjnych. Z listy należy wybrać odpowiednią kamerę, a 
następnie zalogować się.

Rys.5.2 Nawiązanie komunikacji z kamerą

Po poprawnym zalogowaniu, w oknie aplikacji powinien pojawić się obraz z kamery, 
lista  programów  znajdujących  się  w  pamięci  kontrolera  kamery  oraz  lista  istniejących 
kalibracji.
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Rys.5.3 Główne okno aplikacji

5.2 Kalibracja  kamery

Celem  kalibracji  jest  przeniesienie  układu  współrzędnych  kamery  (przesunięcie  i 
obrót) do układu współrzędnych robota.

Kalibracja  dokonywana  jest  przez  aplikację  MELFA-Vision  na podstawie  czterech 
dowolnych punktów. Każdy punkt musi zostać wskazanych w układzie współrzędnych robota 
jaki kamery. Punktu muszą znajdować się w obszarze roboczym zarówno kamery jak i robota.

Rys.5.4 Kalibracja

W celu dokonania dokładnej kalibracji należy użyć siatki kalibracyjnej składającej się 
z czterech punktów naniesionych na kartkę papieru. 
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Rys.5.5 Okna wyboru kalibracji

Należy wybrać numer kalibracji do edycji bądź stworzyć nową. 

Rys.5.6 Macierz kalibracji

W oknie kalibracji należy wybrać model robota (RV3-SB). Po kliknięciu przycisku 
IMAGE dla pierwszego punktu ustawić marker na wybranym punkcie siatki kalibracyjnej i 
zatwierdzić klawiszem ENTER. Kolejnym krokiem jest doprowadzenie ramienia robota tak, 
aby środek kiści znajdował się dokładnie nad wybranym punktem i zatwierdzenie kliknięciem 
przycisku POSITION. Operację należy powtórzyć dla wszystkich punktów. Jeżeli wszystkie 
wartości  współrzędnych  zostały  prawidłowo  wprowadzone,  należy  zapisać  kalibrację 
używając przycisku CREATE DATA. 

5.3 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  listą 
wszystkich  programów.  Następnie,  z  listy  należy  wybrać  <Pattern  Matching>  Robot1 
Absolute position oraz w zależności od liczby elementów, które mają zostać rozpoznane, 
wybrać (Result 1,4,10…etc. piece).
Wybór należy potwierdzić przyciskiem OK. 
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W oknie Job Editing (Pattern Match) w zakładce Adjust Image należy ustawić:
– czas ekspozycji (Exposure)
– wzmocnienie obrazu (Gain)
– orientację kamery (Orientation)
– rodzaj wyzwalania (Trigger). Aby kontroler robota mógł wyzwalać kamerę, należy 

ustawić opcję Network.

Rys.5.7 Uczenie wzorca – parametry rejestracji

Następnym krokiem jest definiowanie szukanego wzorca oraz obszaru przeszukiwania 
w zakładce Pattern & Serch. 

– Aby zdefiniować obszar przeszukiwania, należy kliknąć przycisk IMAGE obok pola 
Serch are. Obszar przeszukiwania symbolizowany jest czerwonym prostokątem. Im 
większy  obszar,  tym  dłuższy  czas  analizy.  Definicję  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, 
należy  kliknąć przycisk  IMAGE obok pola  Set Output Position.  Należy ustawić 
znacznik w żądanym miejscu i zatwierdzić przyciskiem  ENTER. Domyślnie, punkt 
ten znajduje się w środku geometrycznym rozpoznanego obiektu.
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Rys.5.8 Uczenie wzorca – wskazanie wzorca

Kolejnym krokiem jest ustawienie opcji w zakładce Processing Condition.

W zakładce należy ustawić:
– liczbę elementów do rozpoznania (Number to Find)
– próg akceptowalności (Accept)
– sortowanie rezultatu (Sort By)
– tolerancja kąta (Find Tolerance)
– offset kąta (Offset of Rotation), ze względu na fakt iż robot jest obrócony o kąt 45° 

względem kamery, można 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.5.9 Uczenie wzorca – parametry przetwarzania danych

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. 

str. 11



6. Programowanie robota

6.1 Podstawowe instrukcje języka programowania

M_NVNUM  –  zwraca  liczbę  wykrytych  elementów,  które  zostały  wskazane  w  funkcji 
NVPST.

Parametry:
<Numerical Variable>=M_NVPEN(<Vision sensor number>)

<Numerical Variable> - zmienna, do której ma zostać przypisana wartość zwrócona 
przez funkcję
<Vision sensor number> – oznaczenie wybranego czujnika wizyjnego podłączonego 
do linii komunikacyjnej <COM number>. Zakres wartości 1-8

Przykład:
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 
300 NVCLOSE #1

M_NVOPEN – zwraca stan linii wybranego sensora

Parametry:
<Numerical Variable>=M_NVPEN(<Vision sensor number>)
<Numerical Variable> - zmienna, do której ma zostać przypisana wartość zwrócona 

przez funkcję  M_NVPEN. Możliwe wartości: 
0 – podłączanie do linii (logowanie do sensora nie zostało zakończone)
1 – logowanie zakończone, sensor podłączony
-1 – sensor nie jest podłączony

<Vision sensor number> – oznaczenie wybranego czujnika wizyjnego podłączonego 
do linii komunikacyjnej <COM number>. Zakres wartości 1-8

Przykład:
100 IF M_NVOPEN(1)<>1 THEN
110 NVOPEN „COM5:” AS #1
120 ENDIF
130 WAIT M_NVOPEN(1)=1
140
300 NVCLOSE #1

NVCLOSE – zakończenie komunikacji z wybranym sensorem

Parametry:
NVCLOSE [#<Vision sensor number>][,[#<Vision sensor number>]...]
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<Vision sensor number> – oznaczenie wybranego czujnika wizyjnego podłączonego 
do linii komunikacyjnej <COM number>. Zakres wartości 1-8

NVOPEN – funkcja łączy się i loguje do wskazanego czujnika wizyjnego

Parametry:
NVOPEN „<COM number>” AS #<Vision sensor number>

<COM number> – określenie numeru linii komunikacyjnej. „COM1:” nie może być 
wybrany ponieważ jest zarezerwowany dla złącza RS-232C umieszczonego z przodu 
kontrolera. Zakres wartości: „COM2:” – „COM8:”

<Vision sensor number> – oznaczenie wybranego czujnika wizyjnego podłączonego 
do linii komunikacyjnej <COM number>. Zakres wartości 1-8

Przykład:
100 IF M_NVOPEN(1)<>1 THEN
110 NVOPEN „COM5:” AS #1
120 ENDIF
130 WAIT M_NVOPEN(1)=1
140
300 NVCLOSE #1

NVPST – funkcja uruchamia określony program czujnika wizyjnego i zwraca efekt działania.
Dane zwrócone z czujnika są przechowywane w zmiennych statusowych kontrolera robota.

Parametry:
NVPST #<Vision sensor number>, „<Vision program (job) name>”, „<Recognition 
count cell>”, „<Start cell>”, „<End cell>”, <Type> [, <Timeout>]

<Vision sensor number> - Określa numer czujnika wizyjnego z którego ma zostać 
odczytana informacja. Numer czujnika wizyjnego jest ustawiany funkcją  NVOPEN. 
Zakres wartości: 1-8

<Vision  program  (job)  name>  -  Określa  nazwę  programu  systemu  wizyjnego. 
Rozszerzenie pliku (.job) może zostać pominięte. Znaki dozwolone to: „0”-„9”, „A”-
„Z”, „a”-„z”, „-”, „_”

<Recognition  count>  -  Określa  komórkę  z  programu  wizyjnego  w  której 
przechowywana  jest  ilość  zliczonych  elementów  przez  system  wizyjny.  Zakres: 
wiersz: 0-399 kolumna „A”-„Z”. Wartość z komórki programu zostanie skopiowana 
do zmiennej M_NVNUM(*),  gdzie * = 1-8

<Start  cell>/<End  cell>  -  Określa  początek  i  koniec  obszaru  komórek  z  programu 
wizyjnego w których znajduje się wynik rozpoznania elementu. Wartości te zostaną 
skopiowane do jednej ze zmiennych P_NVS*(30), M_NVS*(30,10), C_NVS*(30,10) 
gdzie * = 1-8. Zakres: wiersz: 0-399 kolumna „A”-„Z”

<Type> - Określa typ zmiennej, do której będzie skopiowany wynik działania systemu 
wizyjnego
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<Time out>  - Określa czas utraty połączenia (w sekundach). Zakres: 1-32767

Przykład:
100 IF M_NVOPEN(1)<>1 THEN
110 NVOPEN „COM5:” AS #1
120 ENDIF
130 WAIT M_NVOPEN(1)=1
140 NVPST #1, „test”, „E76”, „J81”, „M81”,0,10
150
300 NVCLOSE #1

P_NVS1 –  przechowuje  informacje  o  pozycji,  rozpoznane  przez  system  wizyjny. 
Przechowywane parametry to: X, Y oraz C.

Parametry:
<Position Variable>=P_NVS*(<Number of position>)
* - numer sensora wizyjnego, z którego będą odczytywane dane (1-8)
<Position Variable> - zmienna, do której zostanie przypisana wartość zwrócona przez 
funkcję
<Number of position> - wybór pozycji, której parametry mają być odczytane (1-30)

Przykład:
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 MOV P10
220
300 NVCLOSE #1
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6.2 Wejścia/Wyjścia

Obsługa efektorów.

Zdjęcie bądź założenie efektora jest możliwe, gdy kulki mocujące są schowane w trzpieniu 
szybkozłączki. Zamocowanie efektora na ramieniu robota odbywa się przez wysunięcie kulek 
z trzpienia szybkozłączki, gdy ten znajduje się w gnieździe efektora.
Aby  tego  dokonać,  należy  odpowiednio  wysterować  zawory  znajdujące  się  w  ramieniu 
robota:

Kombinacja poleceń wysuwająca kulki (zamocowanie efektora):
10 HOPEN 1 
20 HCLOSE 2 

Kombinacja poleceń wsuwająca kulki (uwolnienie efektora):
10 HCLOSE 1 
20 HOPEN 2 

Obsługa chwytaka mechanicznego:
Kombinacja poleceń umożliwiająca otwarcie szczęk chwytaka mechanicznego:
10 HOPEN 3
20 HCLOSE 4 

Kombinacja poleceń umożliwiająca zamknięcie szczęk chwytaka mechanicznego:
10 HCLOSE 3
20 HOPEN 4

Obsługa chwytaka przyssawkowego:
10 HCLOSE 3 'uruchomienie przyssawki I
20 HCLOSE 4 'uruchomienie przyssawki II

Obsługa wkrętaka elektrycznego:
10 M_OUT(29) = 1 'włączenie wkrętaka elektrycznego

Obsługa dyspensera kleju:
10 M_OUT(28) = 1 'włączenie dyspensera
20 HOPEN 4 'rozpoczęcie nakładania kleju
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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
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7. Zadanie

Zadaniem  studentów  jest  napisanie  programu  realizującego  podjęcie  z  taśmociągu 
wskazanego detalu i odłożenie go na wskazane miejsce.

Założenia dla programu:
– ramię robota powinno znajdować się w pozycji startowej
– uzyskanie informacji z kamery o rozpoznanym detalu
– wywołać podprogram realizujący pobranie odpowiedniego chwytaka

– sprawdzenie, czy w gnieździe jest chwytak
– ruch do pozycji startowej
– ruch do punktu poboru chwytaka
– pobór chwytaka
– zamocowanie chwytaka
– ruch do pozycji startowej z założonym chwytakiem

– ruch robota do punktu pośredniego
– na podstawie informacji z kamery, określenie punktu poboru detalu
– ruch robota do punktu poboru detalu
– pobranie detalu
– wycofanie robota
– ruch robota do wskazanego punktu odłożenia detalu
– odłożenie detalu 
– ruch robota do pozycji startowej
– wywołać podprogram realizujący odłożenie wcześniej pobranego chwytaka

– sprawdzenie, czy gniazdo jest wolne
– ruch z założonym chwytakiem, do punktu nad gniazdem
– ruch do punktu odłożenia chwytaka
– uwolnienie chwytaka
– ruch do pozycji startowej bez chwytaka

8. Sprawozdanie
W sprawozdaniu należy umieścić:
– wydruk programu wraz z wyjaśnieniem poleceń
– wnioski 
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