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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 7 stopniach swobody na przykładzie 

robota Motoman ze sterowaniem NX100 (Rys. 1). Przed przystąpieniem do 

pracy należy zapoznać się z instrukcją obsługi oraz zasadami bezpieczeństwa 

stosowanymi przy pracy z robotami Motoman. 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.  

 
Rys. 1 Stanowisko zrobotyzowanej obsługi gniazda wytwórczego. 

2. Przygotowanie robota do pracy 
Przed przystąpieniem do programowania robota Motoman należy wykonać 

następujące czynności: 

1. Sprawdzić ustawienie przycisków awaryjnych na panelu programowania i 

panelu wej./wyj. (jeśli włączone – odblokować); 

2. Sprawdzić ustawienie zaworu odcinającego sprężone powietrze (jeśli 

zamknięty – otworzyć) Rys. 1 

3. Włączyć zasilanie szafy sterującej (włącznik główny w pozycję ON) 

 

 
4. Kluczyk w stacyjce na panelu zewnętrznych wej./wy.(Rys. 2) obrócić w 

pozycję „1” i wcisnąć przycisk „włącz sterowanie”. 
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Rys. 2 Panel zewnętrznych wej./wyj. 

5.  Poczekać, aż nastąpi uruchomienie systemu i pojawi się okno dialogowe 

na panelu programowania. 

Po wykonaniu tych czynności robot jest gotowy do pracy. Pierwsza pozycja 

robota jest pozycją „bazowa”. Parametry robota Motoman IA 20 to 

powtarzalność ±0,1 mm, wypadkowa prędkość do 2000 mm/s, udźwig 20 kg, 

przestrzeń robocza w postaci jak na (Rys. 3): 

  
Rys. 3 Przestrzeń robocza i oznaczenia poszczególnych stopni swobody robota IA 20. 

3. Panel Programowania  
 Panel Programowania (Rys. 4) jest urządzeniem umożliwiającym 

komunikację między człowiekiem-operatorem a robotem. Za jego 

pośrednictwem możliwe jest programowanie robota przez "uczenie" oraz 

sterowanie wykonywaniem wyuczonych czynności w trybie on-line.  

Stacyjka na panelu 

zewnętrznych wej./wy. 

Przycisk  

„włącz 

sterowanie” 
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Rys. 4 Panel programowania robota IA20. 
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Panel programowania jest wydzielonym, przenośnym urządzeniem 

umożliwiającym obsługę robota przy ustawieniu się operatora w pozycji  

i miejscu najdogodniejszym z punktu widzenia efektywności działania, jak to 

sugeruje nazwa, najbardziej intensywnie wykorzystywany jest w trakcie 

programowania on-line (uczenia) robota. 

W skład panelu programowania wchodzą następujące elementy: klawiatura, 

wyświetlacz, przycisk zatrzymania awaryjnego. 

Ze względu na specjalne funkcje można wyróżnić kilka grup przycisków  

(na Rys. 4 zaznaczone linią przerywaną i odpowiednim opisem).  

 
Rys. 5 Umiejscowienie Przełącznika Enable.  

Tryby pracy robota Motoman: 

1. Remote – „zdalny”- obsługa przez operatora 

2. Play – „automatyczny” odtwarzanie programu z pełną prędkością 

3. Teach – „uczenie” tryb programowania online 

Ekran panelu programowania jest ekranem dotykowym, jednak nie wszystkie 

funkcje są w ten sposób dostępne.  

Obszar Menu: 

1. JOB – „zadanie” tworzenie programu 

2. EDIT – edycja programu 

3. DISPLY - wyświetlanie 

4. UTILITY – pomoc 

 
Rys. 6 Ekran panelu programowania robota IA20. 
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Obszar Statusu (kolejno od lewej strony): 

  
1. Obsługiwany robot 

2. Wybrany układ współrzędnych 

3. Wybrana prędkość pracy 

4. Poziom dostępu 

5. Rodzaj cyklu 

6. Aktywny robot 

7. Kolejna strona 

Obszar Menu Głównego (Rys.6 kolejno od lewej strony): 

1. Job – zakładka dotycząca zadania, zawiera następujące funkcje  

 Job - powrót do aktualnego zadania 

 Select Job – wybór zadania 

 Create New Job – utworzenie nowego zadania 

 Master Job- zadanie główne 

 Job Capacity - pojemność programu 

2. Variable - zakładka dotycząca zmiennych. 

3. In/Out – wyjścia/wejścia sterowanie zewnętrznymi wejściami i 

wyjściami 

4. Robot – wyświetlanie aktualnej pozycji, poziom czujnika zderzeń 

5. System Info – historia alarmów, poziom dostępu 

6. General – ustawienia parametrów oscylacji 

Obszar głównego przeznaczenia (Rys. 6) prezentuje aktualny program, oraz 

okna dla wyświetlanych opcji.  

Obszar interfejsu użytkownika (Rys. 6) wyświetla informacje dotyczące 

błędów.  

 
Rys. 7 Panel programowania robota IA20 – część dolna. 
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W tabeli [1] przedstawiono wykaz funkcji poszczególnych przycisków panelu 

programowania. 
Tabela 1 Opis przycisków panelu programowania robota IA20 (wg Rys. 7) 

Lp.  Przycisk  Funkcje  

1.  ENTER 

 

Zatwierdzenie wpisanej komendy dodatkowo 

włączony przycisk Enable (Rys. 5) 

2.  INSERT 

 

Wpisanie dodatkowej komendy w wybranej linijce 

programu 

3.  DELETE 

 

Skasowanie wybranej linijki programu. 

4.  MODIFY 

 

Zmiana parametrów wybranej linijki programu 

5.  0-9 Klawiatura numeryczna od wpisywania oznaczeń 

wyj./wej., prędkości itp.  

6.  MOTION TYPE 

 

Wybór interpolacji z jaką pracuje robot/zapisana 

zostanie instrukcja ruchu: 

MOVJ – interpolacja przegubowa 

MOVL – interpolacja liniowa 

MOVC – interpolacja kołowa 

MOVS – interpolacja po dowolnej krzywej 

7.  FAST/SLOW 

 

 

Ręczna zmiana prędkości wykonywania ruchów 

robota 

 

I – inkrement (impuls) 

 

L – slow (wolno) 

 

M – medium (średnio) 

 

F – fast (szybko) 
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8.  -X(-S)/+X(+S) 

 

-Y(-L)/+Y(+L) 

 

-Z(-U)/+Z(+U) 

 

/  

 

/  

 

/  

 

 

Poruszanie robotem wzdłuż osi X/ wokół I st. sw. 

 

Poruszanie robotem wzdłuż osi Y/ wokół II st. sw. 

 

Poruszanie robotem wzdłuż osi Z/ wokół III st. sw. 

 

Poruszanie robotem wokół osi X/ wokół IV st. sw. 

 

 

Poruszanie robotem wokół osi Y/ wokół V st. sw. 

 

 

Poruszanie robotem wokół osi Z/ wokół VI st. sw. 

 

Poruszanie robotem wokół VII st. sw. / z 

zachowaniem orientacji chwytaka. 

9.  SELECT 

 

Zaznaczenie wyboru. 

10.  COORD 

 

Układ współrzędnych w jakich pracuje robot: 

- układ współrzędnych wewnętrznych/ruch  

w poszczególnych osiach 

- układ współrzędnych orto- kartezjański 

związany z podstawą robota/ ruch w wzdłuż osi X, 

Y, Z 

- układ współrzędnych kartezjański związany  

z chwytakiem robota 

- układ współrzędnych użytkownika 

 

11.  

 

Kursor - przemieszczanie się po ekranie Menu. 
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12.  INFORM LIST 

 

Wyświetla w oknie dialogowym programu listę 

dostępu do dodatkowych opcji/komend 

programowania takich jak cyfrowe wej/wyj., 

włączenie oscylacji. 

         
13.  

 

Przyciski funkcyjne. 
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4. Programowanie 

4.1. Programowanie pozycji 
Przystępując do programowania: 

1. przełączamy Panelu programowania Tryb Pracy Robota na Tryb Teach 

nauczanie ([ręcznie])  

2. z Menu Głównego [strzałkami Kursora] wybieramy zakładkę JOB 

(zadanie [Select])  

3. a następnie Create New JOB (utwórz nowe zadanie) potwierdzamy 

[Select]).  

4. Nadajemy wybraną nazwę pisanemu programowi ( 8 znaków, mogą być 

litery i liczby)  

5. i zatwierdzamy przyciskiem [Enter] otrzymując następującą postać okna 

Obszaru głównego przeznaczenia (Rys. 8) . 

 
Rys. 8 Obszar głównego przeznaczenia. 

Pierwsza linia programu 0000 NOP jest początkiem programu.  

Kolejne linie programu powinny znajdować się za tą linią a przed linią z 

komendą 0001 END.  

Trajektorię robota tworzymy zapisując charakterystyczne punkty (pozycje Rys. 

9) robota tak, aby uniknąć kolizji z otoczeniem. 

  
Rys. 9 Przykładowe Pozycje (kroki ) programu. 

!!!! Zaleca się aby Pierwsza i Ostatnia pozycja programu i robota była 

pozycją „bazową”. !!!!! 
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Wpisanie instrukcji pozycjonowania robota do programu nastąpi po wciśnięciu 

na Panelu Programowania przycisku Servo ON (załączenie napędów) a 

następnie jednoczesnym wciśnięciu przycisku Enable i Enter. 

       

 
Rys. 10 Okno aktualnie wpisywanej instrukcji 

!!!!System automatycznie przenumerowuje dodawane linie programu. 

Zapamiętana pozycja nie posiada żadnej specyficznej nazwy.!!!!  

 
W instrukcji pozycjonowania (Rys. 10) zapamiętywany jest sposób interpolacji 

ruchu robota (np.:MOVL - interpolacja liniowa), prędkość odtwarzania 

ruchu (np.:V=100.0 mm/s) oraz poziom pozycjonowania (PL: Position Level 

Rys. 11). 

 
Rys. 11 Poziom pozycjonowania PL: Position Level. 

Wyboru sposobu interpolacji dokonujemy przyciskiem MOTION TYPE.  

Zapisanie 

pozycji w której 

aktualnie 

znajduje się 

robot. 
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Po zaprogramowaniu wszystkich ruchów robota możliwe jest sprawdzenie 

poprawności i bezpieczeństwa trajektorii robota. W tym celu na Panelu 

programowania przy jednoczesnym wciśniętym przycisku Enable wciskamy 

przyciski Inter Lock i Test Start.  

 
Jeśli robot wykonuje ścieżkę bezkolizyjnie ustawiamy kursor na pierwszej linii 

programu, możemy włączyć tryb pracy Play (automatyczny), konieczne jest 

zamknięcie drzwi osłony, , wciskamy przycisk Servo ON a następnie przycisk 

START. 

 

Zadania obowiązkowe: 

1. Pobranie detalu zza przeszkody. 

Zadania do wyboru : 

2. Nałożenie ruchu oscylacyjnego na zadaną trajektorię ruchu. 

3. Paletyzacja detali. 

Po wykonaniu ćwiczenia należy wykonać sprawozdanie z wykonanych działań 

zawierające wnioski i istotne uwagi dotyczące laboratorium. 

4.2. Pobranie detalu zza przeszkody 
Prowadzący zajęcia ustawia detal do pobrania i przeszkodę na stole 

operacyjnym. Wykorzystując wiedzę dotyczącą programowania trajektorii 

należy zaproponować optymalna ścieżkę po której ma poruszać się robot. 

Podczas pisania programu pobrania detalu zza przeszkody wymagane jest 

„ręczne” zamknięcie i otwarcie chwytaka. W tym celu na Panelu 

Programowania z oknie Menu Głównego wybieramy IN/OUT, a następnie 

UNIVERSAL OUTPUT. W Obszarze Głównego Przeznaczenia pojawi się 

okno pokazujące stan wszystkich wyjść. Aby wyświetlić wyjścia sterujące 

chwytakiem należy przejść na stronę drugą (przyciskiem Page ) i ustawić 

kursorem znacznik na „kropce” obok wyjścia opisanego „CHWYTAK 

ROBOT”.  

 
Jednoczesne wciśnięcie przycisków Inter Lock i Select pozwala zmienić stan 

wyjścia na załączony/wyłączony.  

  

Zmiana stanu wyjścia na 

załączony/wyłączony w zakładce 

IN/OUT. 
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Należy zapamiętać oznaczenie wyjścia (OT#(xx), numer ten jest później 

wykorzystywany podczas wpisywania instrukcji automatycznego zamknięcia 

chwytaka Rys. 12 .  

Automatyczne chwycenie przedmiotu możliwe jest po odpowiednim 

wysterowaniu wyjść chwytaka zamocowanego na kiści robota. W tym celu 

należy ustawić kursor na odpowiedniej linii programu, wcisnąć przycisk Inform 

List i z bocznego menu komend wybrać IN/OUT, a następnie DOUT (Digital 

Output), ustawić numer wyjścia (xx) oraz stan wyjścia na ON jeśli chcemy 

zamknąć chwytak.  

=>DOUT OT#(xx) ON 

Podobnie postępujemy przy programowaniu otwarcia chwytaka przy 

czym ustawiamy stan wyjścia na OFF. 

 
Rys. 12 Wpisanie komendy zamknięcia chwytaka. 

Po zrealizowaniu ćwiczenia należy wykonać sprawozdanie z wykonanych 

działań zawierające wnioski i istotne uwagi dotyczące laboratorium. 

4.3. Nałożenie ruchu oscylacyjnego na zadaną trajektorię 
ruchu 

Prowadzący zajęcia określa sposób i trajektorię oscylacji. Wykorzystując 

wiedzę dotyczącą programowania trajektorii należy zaproponować optymalna 

ścieżkę po której ma poruszać się robot. 

Nałożenie ruchu oscylacyjnego na zadaną trajektorię ruchu robota 

następuje przy wykorzystaniu komendy WAVON wybieranej z bocznego menu 

dostępnego po wciśnięciu przycisku Inform List i wpisaniu numeru 

wywoływanych oscylacji. 

=>WVON WEV#(xx) ON  

Przy czym zdefiniowanie parametrów oscylacji dostępne jest z Obszaru Menu 

Głównego z zakładki General Rys. 13. Po zapamietaniu pozycji, na które ma 

zostać nałożony rych oscylacyjny, wpisujemy komendę wyłaczającą oscylację: 

=>WVOF  

Na podstawie przedstawionych poniżej informacji należy samodzielnie 

dobrać parametry ruchu (Rys. 14,Rys. 15,Rys. 16,Rys. 17). 
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Rys. 13 Parametry oscylacji. 

 
Rys. 14 Kierunek i płaszczyzna oscylacji. 

 
Rys. 15 Zależność częstotliwości przy różnych wartościach amplitudy. 

Lp. Nazwa Parametru Opis  
1.  WAEVING COND. NO. Numer parametrów oscylacji 

2.  MODE Tryb oscylacji pojedyncza, trójkątna, typ L 
SMOOTH Wygładzenie / płynność ruchu 

3.  SPEED TYPE Określanie typu prędkości oscylacji. Możemy 
wybrać typ zależny od częstotliwości lub od czasu 

4.  FREQUENCY Częstotliwość [Hz] 

5.  PATTERN Typ oscylacji: pojedyncza, trójkątna, typ L 
6.  AMPLITUDA Amplituda [mm] 

7.  VERTICAL Przemieszczenie pionowe [mm] 
8.  HORIZONTAL Przemieszczenie poziome [mm] 

9.  ANGLE Kąt [ᵒ] 
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Rys. 16 Tryb oscylacji:0- pojedyncza, 1- trójkątna, 2-typ L. 

 
Rys. 17 Trajektoria robota:0-z wygładzenie ruchu,1-bez wygładzenia ruchu 

Po zrealizowaniu ćwiczenia należy wykonać sprawozdanie z wykonanych 

działań zawierające wnioski i istotne uwagi dotyczące laboratorium. 

4.4. Paletyzacja detali 
Prowadzący zajęcia określa sposób i liczbę detali wykorzystywanych do 

paletyzacji. Wykorzystując wiedzę dotyczącą programowania trajektorii należy 

zaproponować optymalna ścieżkę po której ma poruszać się robot. 

Poniżej (Rys. 18) przedstawiono przykładowe zadanie paletyzacji (układanie 

w stos) krążków. 

 
Rys. 18 Przykład paletyzacji. 

Paletyzacji detali dokonujemy wykorzystując funkcję przesunięcia 

równoległego, które odnosi się do przesunięcia obiektu z ustawionej pozycji, 

w taki sposób, że wszystkie punkty obiektu przemieszczają się o taka samą 

odległość, w tym przypadku o grubość krążka. Wykorzystujemy do tego 

zmienne pozycyjne Tabela 2. System NX100 ma 128 zmiennych pozycji (P000 

do P127); mogą one służyć do definiowania wartości przesunięcia 

równoległego.  



 

str. 17 
 

Tabela 2 Zmienne dostępne w systemie NX 100 

 
Poniżej zamieszczono kod programu i analizę wykonania zadania 

przedstawionego na Rys. 18 : 

000  NOP 

001  SET B000 0 ‘zmienne byte type numer 000 przyjmuje wartość 0 

002  SUB P000 P000 ‘odjęcie zmiennej P000 od zmiennej P000(upewniamy 

się, że nie nastąpi żądne przesunięcie) 

003  *A  ‘etykieta 

004  MOVJ ‘krok 1 pozycja bazowa 

005  MOVL ‘krok 2 dojazd do detalu 

006  ’ pobranie detalu 

007  MOVL ‘ krok 3 

008  MOVL’ krok 4 

009  SFTON P000 ‘wywołanie przesunięcia równoległego ze zmienną P000 

0010  MOVL’ zmiana pozycji kroku 5 

0011  ’odłożenie detalu 

0012  SFTOF ‘ wyłączenie przesunięcia równoległego 

0013  ADD P000 P001’ dodanie do zmiennej P000 zmiennej P001 

0014  MOVL ’ krok 6 

0015  MOVL’ krok 7 

0016  INC B000’ inkrementacji zmiennej B000 o 1 

0017  JUMP *A IF B000<6’ skok do etykiety A jeśli zmienne B000 jest < od 6 

0018  ……………..’dalszy program 

0019  END 
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Wywołanie przesunięcia równoległego na zadaną trajektorię ruchu robota 

następuje przy wykorzystaniu komendy SFTON (Rys. 19) wybieranej 

z bocznego menu dostępnego po wciśnięciu przycisku Inform List i wpisaniu 

numeru zmiennej pozycyjnej. 

    
Rys. 19Wywołanie funkcji SFTON  

Aby zdefiniować zmienne pozycyjne (Rys. 20) wybieramy w Obszarze Menu 

Głównego zakładkę Variable, tam też dostępne ą pozostałe zmienne (typu 

binarnego B, typu całkowitego I itp.) 

 
Rys. 20 Definiowanie zmiennej pozycyjnej P000. 
Aby zmienić numer zmiennych pozycji, przesuń kursor do pozycji numeru 

zmiennej i wciśnij [SHIFT] + przycisk kursora, aby zmniejszyć lub zwiększyć 

wartość. 

Po zrealizowaniu ćwiczenia należy wykonać sprawozdanie z wykonanych 

działań zawierające wnioski i istotne uwagi dotyczące laboratorium. 


