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Slovník pojmů: 

Acceptet Přijato 

Acquire Obnovení snímku 

Angle Úhel 

Area Obsah plochy 

By Pass Nechat na dopravníku 

Circularity Kruhovitost 

Color Filter Barevný filtr 

Container Kontejner 

Contrast Kontrast 

Conveyor Work Area (CWA) Pracovní prostor pro sběr OM 

Elevation Výška najetí 

External sensor Externí sensor 

Indexed Work Area (IWA) Pracovní prostor pro umístění OM 

Item Objekt 

Item Configuration Konfigurace objektu 

Layers Vrstvy 

Line Pracovní linka (pracoviště) 

OM Objekt manipulace 

PickMaster3 Software pro zpracovávání obrazu a řízení PR 

Position Source Zdroj pozic 

PR Průmyslový robot 

Rapid Základní programovací kód 

Rejectet Zamítnuto 

ScreenMaker Prostředí pro výrobu uživatelského vstupu 

Source Type Typ zdroje 

Trigger Spoušť 

Tune Ladění 

Vision Strojové vidění 
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1. Pick&Place aplikace 

Jedná se o základní aplikaci, pro kterou jsou průmyslové roboty s delta strukturou určeny. 

Aplikace je zaměřena pouze na sbírání a přemisťování OM na předem danou pozici. V tomto 

návodu slouží jako objekt manipulace hrací kámen GO (obr.1.1). Zkušený uživatel dokáže 

tuto jednoduchou aplikaci naprogramovat a odladit během hodiny. 

K určení polohy OM na páse dopravníku slouží subsystém strojového vidění, který 

pomoci jednoduché geometrické analýzy detekuje naučený OM na páse, určí jeho polohu 

vztaženou k souřadnému systému kamery a je-li potřeba tak určí úhel natočení kolem osy z.  

 

obr. 1.1 Objekt manipulace kameny GO 

K programování aplikace je maximálně využito možností SW PickMaster3 speciálně 

vyvinutého pro zpracování obrazu a nastavení základních parametrů robotu jako jsou např. 

umístění kontejneru, uchopovací časy, atd. K řízení samotného PR slouží programovací jazyk 

RAPID kód, program napsaný v tomto jazyce se odesílá do řídicí jednotky po každém 

spuštění aplikace a přepisuje se tak starý program. K robotu je dodáván firmou ABB základní 

program, který je napsán tak, aby spolupracoval s informacemi z PickMastru.  

Cílem této úlohy je: 

 Cílem je seznámení se základním ovládáním a práci se SW PickMastr, vytváření 

nových modelů a použití geometrické analýzy. Dále se uživatel naučí vytvářet 

třídicí sekvence v RAPID kódu. 

 Základní analýza obrazu je pouze geometrická, kdy se porovnává naučený model 

s objektem na páse dopravníku. 

 Po prostudování manuálu by měl uživatel být schopen vytvořit Pick&Place 

aplikaci pro jeden či více OM s použitím geometrické analýzy obrazu. 
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Postup programování aplikace Pick&Place: 

No Popis 

1. Spusťte SW PickMaster3 z plochy počítače. Po spuštění se objeví základní obrazovka. 

 

 

2. Založte nový projekt, File → New Project 

 

3. Po založení nového projektu se objeví seznam s definovanými pracovními linkami. Zde 

vyberte linku s názvem: linka_centrum_robotiky. 

Pracovní linka obsahují základní nastavení pracoviště jako je například rozmístění 

dopravníku a robotu, kalibrace a nastavení kamery, rozmístění jednotlivých pracovních 

prostorů, atd. Vytvoření nové pracovní linky je popsáno v návodu Definování nové 

pracovní linky. 
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4. Po otevření se načte vytvořená a předem nastavená linka. Na této lince jsou definovány: 

pásový dopravník, kamera, PR IRB360, řídicí systém, pracovní prostor pro sbírání 

(Conveyor Work Area dále CWA) a čtyři prostor pro odkládání (Indexed Work Area 

dále IWA) 

 

5. Prvním krokem je vytvoření nového objektu (Item). To se provede přes pravé tlačítko 

myší (dále jen PTM) → New Item. Objekt pro lepší přehlednost a srozumitelnost 

přejmenujte například na GO pomoci klávesy F2 nebo přes PTM → Rename. 
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6. Dvojklikem na vytvořený objekt se otevře konfigurace objektu (Item Configuration). 

Item Type je index OM podle toho, jestli je potvrzen nebo zamítnut. Tento index se dále 

přenáší do základního RAPID kódu a označuje tak objekt manipulace. U této aplikace 

to však nemá vliv, jelikož bude sbírán pouze jeden předmět a bude vždy potvrzen. 

Dále je velmi důležité zadat základní rozměry OM, hlavně výšku objektu, aby robot 

věděl jak vysoko musí nad daný objekt najíždět a nevznikaly tak kolize. Rozměry GO 

kamenu jsou 21, výška 9 mm 

 

7. Vytvořte jeden kontejner, do kterého se budou ukládat objekty manipulace. Nový 

kontejner se vytvoří přes PTM → New Container 

 
 

8. Dále je potřeba vytvořit dva zdroje pozic (Position Source). Jeden pro sbírání a jeden 

pro umístění OM. To se provede opět přes PTM → New Position Source. 
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9. Rozmístění jednotlivých prvků pro jasnou názornost a další rychlejší orientaci by měl 

odpovídat skutečnosti jako na obrázku níže. Jednotlivé prvky můžete libovolně 

přemísťovat, měnit velikost a přes klávesu F2 měnit název. 

 

10. Umístění prostoru pro odkládání OM (IWA) se nachází na pravém odkládacím stole. 

Jednotlivé IWA jsou od sebe vzdálené 50 mm  

 

  

Umístění IWA  
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11. Další krok je vytvoření zdroje pozic (Position Source) pro hledání OM na páse 

dopravníku. Dvojklikem na Position Source v pracovní oblasti dopravníku (CWA) se 

otevře základní konfigurátor zdroje pozic.  

1. V konfigurátoru nejprve vyberte typ zdroje (Source type), máme zde na výběr 

ze tří možností z kamery (Vision), předem definovanou polohu (Predefined) 

nebo externí senzor (External Sensor). Protože zdrojem určování polohy bude 

kamera, vyberte možnost Vision. Trigger type je typ spouště kamery 

(vzdálenost, externí signál), zde vyberte možnost Distance. Trigger distance 

určuje, po kolika mm posunutí pásu se spustí spoušť kamery a pořídí se nový 

snímek. 

2. V záložce Vision je roletka s připojenými zdroji obrazu, zde vyberte Camera1. 

3. V této části se zakládají obrazové analýzy.  

Po nastavení základních parametrů zdroje pozic potvrďte toto nastavení tlačítkem OK 

 

 

1 
2 

3 
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12. Opět otevřete zdroj pozic a vytvořte nový model v sekci New Model. U této jednoduché 

aplikace postačí k rozpoznání objektu základní geometrická analýza (Geometric). Po 

vytvoření geometrické analýzy se otevře seznam s již definovanými objekty (Item), 

vyberte objekt GO a potvrďte tlačítkem OK 

 

13. V seznamu modelů se vytvoří nový Model, který bude reprezentovat objekt GO. 

Dvojklikem na Model se spustí konfigurátor, kde nastavíte geometrickou analýzu. 

 

14. Po spuštění analýzy se otevřou tři okna, konfigurace analýzy (PatMax Configuration), 

obraz z kamery (PatMax Image) a výsledky (PatMax Result) 
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15. Umístěte OM na dopravník pod kameru (u objektů u kterých je důležitá orientaci 

vkládejte tak, jak mají být orientované), poté v konfiguračním okně obnovte snímek, 

tlačítko Acquire (jde využít i tlačítka Live a Stop). Další krok je definování modelu 

tlačítkem Define. Pod tlačítkem Advanced se nastavuje max. počet hledaných OM 

 

16. U definování modelu se v okně PatMax Image objeví zelený obdélník a bod. Obdélník 

označuje region, ve kterém se nachází hledaný objekt a bod označuje místo, na které 

bude najíždět robot s efektorem. Po nastavení regionu a uchopovacího bodu klikněte 

pro potvrdit model na tlačítko Train v konfiguračním okně. Shaw Model zobrazí 

naučenou konturu, která definuje OM.  

  

Naučená kontura OM 

Objekt manipulace 
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17. Nyní je potřeba určit rozhodovací kritéria, podle kterých se budou naučené objekty 

vyhledávat. U jednoduché geometrické analýzy stačí nastavit pouze Score Limit, tento 

limit se nastavuje tak, že se vloží objekty pod kameru, obnoví se snímek (Acquire) a 

klikne se na tlačítko Search (hledat). V okně PatMax Result se vypíšou všechny 

nalezené OM a jejich Score. Podle tohoto Score se pak určuje Score Limit. Platí však 

pravidlo, že pro správné nalezení objektu musí být Score limit < Score. Pokud, je 

nastavené vyhledávání správné, potvrďte vytvořenou analýzu tlačítkem OK 

Jelikož je OM kruhového tvaru a nezáleží na jeho orientaci, odškrtněte možnost Enable 

angle variation (nepočítat s rotaci objektu) robot tak nebude využívat 4. stupeň volnosti 

(rotace kolem osy z). 
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18. Když je analýza vyhledávání hotová, je potřeba určit co má robot udělat, když je 

hledaný objekt GO nalezen a potvrzen nebo nalezen a zamítnut. Pokud je OM nalezen a 

potvrzen bude sebrán z dopravníku, proto myší přetáhněte možnost Conveyor Work 

Area 1 na Acceptet a když nebude OM zamítnut, zůstane na dopravníku a projede dál, 

myší přetáhněte možnost By Pass na Rejectet. 

Nyní je zdroj určování polohy nastaven, proto ho potvrďte tlačítkem OK 

  

19. Dále je potřeba nastavit kontejner, do kterého se budou ukládat OM. Dvojklikem na 

ikonu Container se otevře Container Configuration. Zde vytvořte nové pole, tlačítko 

Configure.  
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20. Objeví se seznam s konfiguracemi polí, protože je potřeba vytvořit novou konfiguraci, 

klikněte na tlačítko New a otevře se další okno Position Configuration, v tomto okně je 

potřeby vytvořit nové pozice, přes tlačítko New se otevře další okno Position Edit. 

 

21. V této aplikaci stačí s OM najíždět pouze na jednu odkládací pozici, proto stačí nastavit 

jednu vrstvu. Souřadnice x a y zůstanou nulové a souřadnici výšky z, zadejte 50 mm. 

Robot tak bude najíždět 50 mm nad odkládací stůl. Nyní potvrďte všechny okna 

Position Edit a Position Configuration. 
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22. Všechny vytvořené pole se vypisují v Available Patterns (dostupné pole), nyní je 

potřeba myší přetáhnout vytvořené pole do okna Layers (vrstvy). Po přetažení pole se 

v podokně Layers settings objeví jednotlivé vytvořené odkládací souřadnice.  

Velmi důležité je, když má aplikace pracovat s více druhy OM, aby byly souřadnice 

určeny správně pro daný typ OM. Proto je potřeba zkontrolovat jestli jsou opravdu 

souřadnice přiřazeny správnému Item, pokud ne musí se z roletky vybrat správný Item a 

nastavit ho pro všechny souřadnice, to se provede přes tlačítko Fill Item.  

 

V části Sorting method se nastavují metody třídění. 

- None: robot ukládá OM na vytvořené pozice od první po poslední. Poté co využije 

poslední pozici, opět začíná od té první. 

- Strict: robot ukládá OM na vytvořené pozice od první po poslední, ale po naplnění 

všech pozic vygeneruje signál, že je kontejner plný a čeká na signál, který mu řekne, 

že kontejner je prázdný a může pokračovat od první pozice po poslední. 
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23. Když už je kontejner definován musí se nastavit Position Source (zdroj pozic) pro 

odkládání. Dvojklikem otevřete Position Source a otevře se okno Position Source 

Configuration, zde nastavte Source type (typ zdroje pozic) na Predefined 

(předdefinované pozice), protože pozice jsou již definovány v kontejneru. Nyní je ještě 

potřeba v části Predefined object pomocí roletky přepnout na kontejner, do kterého 

chceme ukládat OM a dále myší přetáhnout Index Work Area (pracovní prostor pro 

odkládání) na Accept (potvrzeno). 

Pamatujte si, že Container (kontejner) obsahuje pouze data o pozicích (vrstvách) 

definovaných pro odkládání v daném kontejneru, nemá však definované, kde 

v pracovním prostoru robotu je kontejner umístěn. Tyto data obsahuje Index Work Area 

(pracovní prostor pro odkládání), souřadnice těchto míst se nastavují v RobotStudiu 

přímo v RAPID kódu v modulu ppaUser. 
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24. Nyní celý projekt uložte a do stejného adresáře překopírujte textový soubor 

PMppa360_IRC5_P&P, soubor najdete v adresáři výuka na ploše PC. Tento soubor 

také přejmenujte například ve formátu dd_mm_rr_sber_GO. Dále soubor otevřete přes 

PTM v programu Notepad++. 

Soubor PMppa360_IRC5 obsahuje základní RAPID kód, podle kterého se pohybuje 

robot IRB360. Skládá se ze tří modulů: PPAMAIN (hlavní modul), PPASERVICE 

(servisní modul) a PPAEXECUTING (modul řídicí pick and place sekvenci). 

V modulu PPAEXECUTING je rutina PROC PickPlaceSeq() tato rutina popisuje 

sekvenci sbírání a odkládání OM, proto ji musí uživatel podle potřeby vytvořit. Dále 

zde najdete rutiny pro řízení Pick a Place pohybů.  

Jelikož tato aplikace pracuje pouze s jedním OM a jedním kontejnerem, bude 

PickPlaceSeq() napsána jednoduše (text vlevo) pro více typů OM a více kontejneru 

bude program napsán složitěji (text vpravo).  

Po vytvoření PickPlaceSeq() soubor uložte. 

 

PROC PickPlaceSeq() 

        Pick PickIndex {1}; 

        Place PlaceIndex {1}; 

ENDPROC 

 

PROC PickPlaceSeq() 

        Pick PickIndex {1};         

        IF PickTarget.Type=1 THEN 

            Place PlaceIndex {1}; 

        ELSEIF PickTarget.Type=2 THEN 

            Place PlaceIndex {2}; 

… 

        ENDIF 

ENDPROC 

25. Nyní je potřeba RAPID kód nahrát do PickMastru, to se provede kliknutím PTM na 

ikonu robotu → Rapid Program → Import…  

Pro zjednodušení je vhodné mít soubor pro PickMaster  (přípona .pmproj) a soubor 

s RAPID kódem (přípona .prg) v jednom adresáři. 
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26. Po importu RAPID kódu do PickMasru je aplikace připravena k testování a 

případnému ladění. Před spuštěním aplikace k testování je nutné snížit rychlost robotu, 

to se provede dvojklikem na ikonu robotu nebo přes PTM → Settings. Otevře se okno 

Robot Settings, kde v řádku Speed (rychlost) snižte rychlost na max. 500 mm/s 

(optimálně na 100 mm/s) a potvrďte tlačítkem OK. 

 

27. Před spuštěním aplikace musí být řídicí systém v automatickém modu a také musí být 

odbrzděné pohony (tlačítko musí bíle blikat). 

 
 

28. Nyní můžete aplikaci spustit, kliknutím na ikonu Play a zastavení aplikace se provádí 

kliknutím na ikonu Stop. Nezapomeňte sledovat příkazový řádek, který vypisuje 

případné Errory, a předcházejte kolizím robotu. Centrál STOP tlačítko se nachází na 

rámu pracoviště a na ručním ovladači FlexPendant. 
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29. Po spuštění aplikace se spustí dopravník a robot se přesune do SafePos pozice, v této 

pozici čeká na identifikovaný OM, který se objeví v nastaveném pracovním prostoru. 

Dvojklikem na Position Source v CWA se otevře okno s živým obrazem z kamery. 

Nyní začněte vkládat na dopravník GO kameny, ty musí projet pod kamerou, která je 

identifikuje pomoci nastavené geometrické analýzy a až se dostanou do pracovního 

prostoru robotu, tak je robot začne sbírat a umísťovat do připraveného kontejneru. 

 

30. Robot by, ale v tuto chvíli měl najíždět zhruba 40 mm nad OM, je-li tomu tak musí se 

naladit výška CWA. To se může provést rovnou u spuštěné aplikace a provede se to 

přes PTM na CWA  
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31. Po otevření Tune (ladění) se objeví okno Work Area Tune, kde se dolaďují pozice. 

Pokud robot nenajíždí až na OM, upravíme souřadnici z (v době tvorby návodu byla 

souřadnice z = -40 mm). Vždy postupujte opatrně na více kroků, aby robot zbytečně 

neboural do OM. 

 

32. Dvojklikem PTM na IWA nebo přes PTM → Setings se otevře okno Index Work Area 

Settings, v tomto okně můžete nastavovat časy vypínaní vakua, čas spouštěni odfuku, 

výšku umístění (Elevation), tento rozměr určuje, jak vysoko najede robot nad 

souřadnici umístění OM, protože pohyb robotu do tohoto bodu je proveden s max. 

rychlostí a poté vertikální pohyb na pozici umístění se sníženou rychlostí. Jelikož 

budou OM od kontejneru pouze pouštěny z výšky, může se tento pohyb přeskočit, 

výška umístění tak bude rovna nule. 
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33. Dvojklikem na CWA nebo přes PTM → Setings otevřete okno Conveyor Work Area 

Settings, v tomto okně se v části Pick settings nastavují časy uchopování, v části 

Conveyor se nastavuje pracovní prostor nad dopravníkem. Zatržením možnosti Use 

Start/Stop se nastaví zastavování dopravníku, pokud robot nestíhá vysbírat všechny OM 

z dopravníku v nastaveném pracovním prostoru, dopravník se zastaví a počká, až robot 

vysbírá všechny OM a poté se opět spustí. Není-li tato možnost zatrhnuta, robot vysbírá 

pouze OM, které stihne, zbytek projede dál a smažou se data o poloze těchto OM. 

 

34. Pokud je aplikace odladěna a robot se pohybuje tak jak má můžete zvýšit jeho rychlost 

(dvojklik na ikonu robotu) až na maximálních 10 000 mm/s 
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35. K aplikaci Pick&Place bylo v RobotStudiu v nástroji ScreenMaker vytvořeno 

uživatelské prostředí, které se zobrazuje na FlexPendantu. V tomto prostředí jsou 

vytvořeny pro tuto aplikaci čtyři počítadla a čtyři tlačítka k přepínaní kontejneru. 

 

36. Aby počítadlo a přepínání kontejneru fungovalo, musí být PickPlaceSeq() přepsána. 

    PROC PickPlaceSeq() 

        Pick PickIndex {1}; 

        IF PickTarget.Type=1 AND DOutput (do_CNT_1)=1 THEN 

            Place PlaceIndex {1}; 

            Incr cont1; 

        ELSEIF PickTarget.Type=1 AND DOutput (do_CNT_2)=1 THEN 

            Place PlaceIndex {2}; 

            Incr cont2; 

        ELSEIF PickTarget.Type=1 AND DOutput (do_CNT_3)=1 THEN 

            Place PlaceIndex {3}; 

            Incr cont3; 

        ELSEIF PickTarget.Type=1 AND DOutput (do_CNT_4)=1 THEN 

            Place PlaceIndex {4}; 

            Incr cont4; 

        ENDIF 
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2. Aplikace třídění žetonů podle barvy 

Tato aplikace je zaměřena na sbírání, třídění OM podle barvy a přemísťování do 

příslušných kontejneru. Rozpoznávání OM na páse dopravníku je pomoci geometrické 

analýzy, která určí polohu a natočení OM a pomoci měření kontrastu se třídí OM podle barvy. 

Jako objekt manipulace v tomto návodu slouží hrací žetony (obr 2.1). 

Tato aplikace navazuje na předchozí aplikaci Pick&Place kde se uživatel seznámil se 

základním ovládáním SW PickMaster3, vytvářením nových Items, nastavením Position 

Source, vytvořením kontejneru, vytvoření a nastavení geometrické analýzy atd. 

 
obr. 2.1 Objekt manipulace hrací žetony 

U programování této aplikace začněte s modrým a červeným žetonem, poté až pojede 

aplikace bez chyb, začněte postupně přidávat zelený a černý žeton.  

Cílem této úlohy je: 

 Cílem je navázat na předchozí aplikaci Pick&Place, získané znalosti rozšířit o 

zpracování obrazu pomoci barevných filtrů a následného měření kontrastu. 

 Zpracování obrazu je založeno na základní geometrické analýze, která určí polohu 

a natočení OM, poté se pomoci barevných filtrů a měření kontrastu třídí objekty 

podle barvy. 

 Po prostudování manuálu by měl uživatel být schopen používat barevné filtry 

k třídění objektu podle barvy a ukládat je do připravených kontejneru. 
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Postup programování aplikace třídění podle barvy: 

1. Vytvořte dva nové Items (objekty) modrý a červený žeton. Nové Items  přejmenujte a 

přidělte Item type. Item type musí být pro Accepted (potvrzen) jiný pro každý žeton, aby 

každý žeton měl jiný PickIndex, pro Rejected (zamítnut) můžou být indexy stejné. 

Dále nastavte rozměry žetonu  30 mm a výšku 3 mm. 

  

2. Vytvořte tří Position Source, jeden pro určování polohy OM na páse a dva pro 

odkládání. A také vytvořte dva Container (kontejner), všechny prvky pro rychlou a 

snadnou orientaci rozmístěte tak, aby odpovídaly skutečnému pracovišti. 
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3. Umístění kontejneru v jednotlivých IWA je stejné jako u aplikace Pick&Place. 

 

4. Nastavte Positoin Source v CWA pro určování polohy pomoci kamery (Vision) 

5. Vytvořte novou geometrickou analýzu, nejprve pro modrý žeton, poté i pro červený. 

Definujte novou geometrii, podle které se budou žetony vyhledávat a určete bod 

manipulace. Nastavte Score limit tak, aby podmínka nalezení byla splněna, Score < 

Score limit. 

 

Umístění IWA  
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6. Dále je potřeba k rozeznávání barev použít barevný filtr, tento filtr odfiltruje zvolenou 

barvu tak, že ji přiřadí vysoký kontrast (bílá), zbylým ostatním barvám přiřadí nízký 

kontrast (černá), vznikne tak kontrastní snímek. 

V okně PatMax Configuration v sekci Image zatrhněte možnost Color filter (barevný 

filtr) 

7. Po zatrhnutí možnosti Color filter se objeví okno s Color Filter Settings. K použití 

barevného filtru je potřeba definovat region, ve kterém je barva, kterou chcete filtrovat. 

Nový region se vytvoří kliknutím na tlačítko Define Region a v okně PatMax Image 

Color se objeví obdélník, který definuje region s danou barvou, tento obdélník přesuňte 

a zmenšete tak, aby jeho obsah reprezentoval barvu, kterou chcete filtrovat. Po 

vytvoření regionu potvrďte výběr kliknutím na tlačítko Get Color. U použití barevného 

filtru můžete tlačítkem Add přidávat filtry pro další barvy. 
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8. Pro potvrzení nastavení barevného filtru klikněte na tlačítko Set>> v okně PatMax 

Configiration. Po vytvoření barevného filtru vznikne kontrastní snímek. 

 

9. Když je filtr nastaven, klikněte na vyhodnocení, tlačítko Search. V okně PatMax Result 

se vypíši výsledky analýzy. Z výsledku vyplývá, že kontrast červeného žetonu je 

187,64 a kontrast ostatních žetonů je okolo hodnoty 110. 

Pro správné nalezení červeného žetonu musí být nastaven Contrast limit < Contrast, ale 

zároveň nesmí být menší než kontrast ostatních žetonů. V tomto případě bude Contrast 

limit = 170 
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10. Nastavení Contrast limitu se provede v okně PatMax v části Search parameters pod 

tlačítkem Advanced >>. Po kliknutí na tlačítko se objeví okno Advanced search 

Settings, v tomto okně se nastavuje maximální počet nalezených OM a kontrastní limit. 

 

11. Nyní nastavte v Position Source Configuraton co má robot udělat když je objekt 

detekován a akceptován nebo zamítnut.  
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12. Další krok je vytvoření kontejneru a pole pozic, do kterých se budou objekty ukládat. 

Otevřete Container Configurator (dvojklikem na ikonu kontejneru) a vytvořte nový 

Patern. Před vytvořením pozic je potřeba otestovat zda výška vyhovuje a robot není 

v kolizi, proto začněte s první souřadnici s hodnotou 0 a tu otestujte se sníženou 

rychlostí. Vytvořte i více vrstev než budete po dopravníku pouštět, aby se předešlo 

kolizi, kdyby byl žeton chybně detekován.  

 

13. Překopírujte si do adresáře soubor PMppa360_IRC5_barvy a vhodně ho přejmenujte. 

Dále vytvořte třídicí sekvenci v rutině PickPlaceSeq(). 

PROC PickPlaceSeq() 

        Pick PickIndex {1};         

        IF PickTarget.Type=1 THEN 

            Place PlaceIndex {1}; 

        ELSEIF PickTarget.Type=2 THEN 

            Place PlaceIndex {2}; 

        ELSEIF PickTarget.Type=3 THEN 

            Place PlaceIndex {3}; 

        ELSEIF PickTarget.Type=1 THEN 

            Place PlaceIndex {4}; 

        ENDIF 
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14. Importujte vytvořený RAPID kód.  

 

15. Nastavte parametry uchopování a odkládání. Tyto parametry se dále podle potřeby 

aplikace ladí.  

 

 

16. Nyní se sníženou rychlostí otestujte funkčnost programu. Pokud program jede 

bezchybně, začněte postupně vytvářet modely i pro zbylé žetony. Problém nastává mezi 

modrým a černým žetonem, protože jejich barva je velmi podobná a při použití 

barevného filtru nevzniká dostatečný rozdílný kontrast. 
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17. Aplikace byla dále rozšířena o uživatelské rozhraní, které se zobrazuje na ručním 

ovladači FlexPendant. V tomto rozhraní se zobrazuje naplnění jednotlivých kontejneru. 

 

18. Aby počítadlo objektů fungovalo, musí být PickPlaceSeq() přepsána. 

PROC PickPlaceSeq() 

        Pick PickIndex {1};         

        IF PickTarget.Type=1 THEN 

            Place PlaceIndex {1}; 

            Incr modry;             

        ELSEIF PickTarget.Type=2 THEN 

            Place PlaceIndex {2}; 

            Incr cerveny;             

        ELSEIF PickTarget.Type=3 THEN 

            Place PlaceIndex {3}; 

            Incr zeleny;             

        ELSEIF PickTarget.Type=1 THEN 

            Place PlaceIndex {4}; 

            Incr cerny; 

        ENDIF 

ENDPROC 
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3. Kontrola úplnosti 

 Tato aplikace je zaměřená na inspekci úplnosti balení a následné třídění. Jako objekt 

manipulace jsou použity pláta s léky u kterých se kontroluje, zda je na každé pozici obsažena 

tableta. Pláta se pak třídí do připravených kontejneru podle typu léku a podle úplnosti balení 

na úplné a neúplné. Aplikace byla vytvořena pro pláta léku pyridoxin (bílé tablety) a 

riboflavin (oranžové tablety) (obr 3.1). 

  
obr. 3.1 Objekt manipulace 

Aplikace je opět navržena tak, aby uživatel mohl vše řídit a nastavovat z prostředí SW 

PickMaster. RAPID kód je, ale nutné upravit, kromě PickPlace Seq() sekvence se také musí 

nastavit uchopovací zóny, protože prostor mezi tabletami není velký a efektor tak musí 

najíždět na uchopovací bod s větší přesností. Dále je důležité snížit rychlost pro uchopování a 

umísťování. 

Cílem této úlohy je: 

 Cílem je navrhnou inspekční aplikaci, která bude kontrolovat úplnost balení. 

Aplikace navazuje na znalosti z předchozích úloh, které dále rozšiřuje.  

 Zpracování obrazu se skládá z geometrické analýzy, použití barevných filtrů a 

inspekční analýzy, kdy se měří obsahy ploch a jejích kruhovitost. 

 Po prostudování manuálu by měl uživatel být schopen vytvořit inspekční aplikaci, 

které třídí objekty podle nastavených kritérii. 
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1. Aplikaci začněte vytvářet pouze pro oranžové lék riboflavin. Vytvořte nový item, 

přiřaďte indexy a rozměry.  

 

2. Vytvořte tří Position Source, jeden pro určování polohy OM na páse a dva pro 

odkládání (úplné a neúplné balení). Dále také vytvořte dva Container (kontejner), 

všechny prvky pro rychlou a snadnou orientaci rozmístěte tak, aby odpovídaly 

skutečnému pracovišti.  
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3. Umístění kontejneru na pracovišti. 

 

4. V Position Source v CWA vytvořte nový model a inspekční analýzu. 

 

 

Umístění IWA  
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5. Po kliknutí na inspekční analýzu se objeví tři okna: Inspection Confuguration, Result a 

Image. V okně  Inspection Confuguration začněte s vytvořením geometrické analýzy k 

vyhledávání objektů na páse dopravníku. Po úspěšném vytvoření geometrické analýzy, 

přidejte analýzu Blob.  

 

 

  

1 

2 
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6. V této analýze se nastavuje vyhodnocení úplnosti balení. Před použitím analýzy je 

potřeba nastavit barevný filtr, aby vznikl kontrastní, dobře čitelný snímek. Analýza 

pracuje na principu hledání ploch v nastaveném regionu, které splňují podmínky a to 

obsah v rozmezí 60 až 90 mm
2
 a kruhovitost v rozmezí 0.1 a 3 (0 je absolutní kruh). 

Pokud je na snímku nalezených všech 10 tablet je balení úplné a plátu je přiřazen index 

1 (Accepted) pokud, ale jedno či více tablet chybí a balení je neúplné je plátu přiřazen 

index 2 (Rejected)  
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7. Z výsledku je patrné nalezení všech 10 tablet. 

 

 

8. Po vytvoření analýzy je nutné přiřadit v Position Source Configuration, co má robot 

udělat, když je objekt detekován a akceptován nebo zamítnut. U této aplikace bude 

objekt vždy sebrán z dopravníku, proto nastavte po detekci sebrání z dopravníku. 
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9. Další krok je vytvoření kontejneru a pole pozic, do kterých se budou pláta ukládat.  

 

10. Nastavení Position Source pro odkládání OM je nutné přiřadit IWA. Pro úplné balení se 

budou pláta odkládat na IWA 1 a neúplné balení na IWA 2 
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11. Překopírujte si do adresáře soubor PMppa360_IRC5_inspekce a vhodně ho 

přejmenujte. Dále vytvořte třídicí sekvenci v rutině PickPlaceSeq(). 

PROC PickPlaceSeq() 

        Pick PickIndex {1};         

        IF PickTarget.Type=1 THEN 

            Place PlaceIndex {1}; 

        ELSEIF PickTarget.Type=2 THEN 

            Place PlaceIndex {2}; 

        ELSEIF PickTarget.Type=3 THEN 

            Place PlaceIndex {3}; 

        ELSEIF PickTarget.Type=1 THEN 

            Place PlaceIndex {4}; 

ENDIF 

12. Importujte vytvořený RAPID kód.  

13. Nastavte parametry uchopování a odkládání. Tyto parametry se dále podle potřeby 

aplikace ladí.  
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14. Aplikace byla dále rozšířena o uživatelské rozhraní, které se zobrazuje na ručním 

ovladači FlexPendant. V tomto rozhraní se zobrazuje naplnění jednotlivých kontejneru. 

 

15. Aby počítadla fungovaly, musí být PickPlaceSeq() přepsána. 

PROC PickPlaceSeq() 

        Pick PickIndex {1};         

        IF PickTarget.Type=1 THEN 

            Place PlaceIndex {1}; 

            Incr plne_riboflavin;             

        ELSEIF PickTarget.Type=2 THEN 

            Place PlaceIndex {2}; 

            Incr neuplne riboflavin;             

        ELSEIF PickTarget.Type=3 THEN 

            Place PlaceIndex {3}; 

            Incr plne pyridoxin;             

        ELSEIF PickTarget.Type=1 THEN 

            Place PlaceIndex {4}; 

            Incr neuplne pyridoxin; 

        ENDIF 

 



Výukové pracoviště s PR IRB 360   Diplomová práce 

VŠB - TU Ostrava 
40 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta strojní 

Katedra robototechniky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kalibrace robotu IRB 360 FlexPicker 

Robot IRB 360 FlexPicker calibration 

 

Výukové pracoviště s průmyslovým robotem IRB360 

Educational workplace with IRB360 Industrial Robot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student:  

Bc. Tomáš Červenka 

Vedoucí diplomové práce: 

prof. Dr. Ing. Petr Novák 

Ostrava 2014 



Výukové pracoviště s PR IRB 360   Diplomová práce 

VŠB - TU Ostrava 
41 

Kalibrační informace: 

Tento návod obsahuje podrobný postup kalibrace čítačů resolveru PR IRB360 FlexPicker. 

Kdy je potřeba kalibrovat: 

Čítače musí být kalibrovány, pokud nastane některá z následujících situací: 

 Paměť počitadla resolveru je ztracena:  

Pokud dojde ke ztrátě paměti resolveru, musí být čítač aktualizován. Ke ztrátě paměti 

dochází tehdy, když: 

 Záložní baterie je vybitá 

 Chyba resolveru 

 Signál mezi resolverem a měřicí deskou je přerušen 

 Osa robotu se pohybovala s odpojeným řídicím systémem 

 

 Hodnota resolveru je změněna: 

Pokud dojde ke změně hodnoty resolveru, musí být robot znovu kalibrován. 

 

 Robot je přestaven: 

Například po havárii robota, řídicí systém však vždy upozorní na nutnost kalibrace 

hláškou na displeji ručního ovladače FlexPendant (dále jen FP). 
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Nejčastější důvod kalibrace robotu v laboratoři centra robotiky (LCR) je ztráta záložní 

baterie. K tomu dochází, když jsou baterie, které napájí čítače resolveru vybity. V průmyslu 

tak rychle k vybití těchto baterii nedochází, protože jsou roboti většinou permanentně v chodu 

a čítače jsou tak napájeny z kontroléru, zatím co na LCR jsou většinou roboti vypnuti a tím 

pádem je záložní baterie více zatěžovaná. 

Zobrazí-li se na FP chybová hláška o ztrátě záložní baterie (obr. 1) je potřeba provést 

kalibraci a aktualizovat tak čítače resolveru. 

 

obr. 1 Chybová hláška o ztrátě záložní baterie  

 



Výukové pracoviště s PR IRB 360   Diplomová práce 

VŠB - TU Ostrava 
43 

Postup kalibrace: 

No. Akce Poznámka 

1. Přepněte pomoci klíčku řídicí 

jednotku do polohy pro 

manuální řízení. 

 

2. Zkontrolujte odbrzdění motorů, 

tlačítko musí blikat. 

 

3. Na úvodní obrazovce FP 

otevřete hlavní nabídku. 

 

4. Z hlavní nabídky vyberte 

možnost kalibrace. 
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No. Akce Poznámka 

5. Z nabídky mechanických 

jednotek vyberte možnost 

ROB_1.  Jeho stav je 

neaktuální. 

CVN1 (conveyor) je dopravník 

a jeho kalibrace je popsána 

v návodu pro synchronizaci 

kamery, dopravníku a robotu 

IRB 360.  

6. Z nabídky vybereme záložku 

Parametry kalibrace. 

 

7. Z nabídky parametrů vyberte 

možnost Jemná kalibrace. 
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No. Akce Poznámka 

8. Po kliknutí na volbu jemné 

kalibrace se zobrazí na FP 

varování, to potvrďte. 

 

 

9. Dále se zobrazí jednotlivé osy a 

stav jejich kalibrace.  

 

10. U robotu IRB 360 nelze 

kalibrovat všechny osy 

najednou jako u ostatních 

robotu, proto se musí kalibrovat 

všechny osy jednotlivě. 

Odznačte všechny osy, které 

nechcete kalibrovat. 
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No. Akce Poznámka 

11. Uspořádání jednotlivých os 

robotu je dle obrázku. První 

rameno je na základně 

označeno velkou jedničkou, 

další ramena jdou po směru 

hodinových ručiček při pohledu 

shora. Čtvrtá osa je osa rotace 

efektoru. 

 

12. Dále na robotu stiskněte a držte 

černé tlačítko pro uvolnění brzd 

pohonů a ručně přestavte 

rameno, které chcete kalibrovat 

do kalibrační polohy. 

Dávejte si při přestavování 

pozor na polohu 4. osy aby 

nebyla v mezní poloze (stačí 

stáhnout platformu směrem 

dolů) 

  

13. Rameno musí být pro správnou 

kalibraci pečlivě dotlačeno na 

doraz. Po přestavení ramene 

uvolněte tlačítko brzd motorů. 

 

1 

2 

3 
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No. Akce Poznámka 

14. Máte-li rameno v kalibrační 

poloze, stiskněte na FP tlačítko 

Kalibrovat. 

 

15. Před zahájením samotné 

kalibrace se objeví varování, 

které opět potvrdíme.  

Dokončení kalibrace obvykle 

trvá několik sekund, o průběhu 

kalibrace Vás informuje okno 

na FP. 

 

 

16. Po úspěšné kalibraci osy se 

objeví u kalibrované osy stav: 

Kalibrace. 

Dále opakujte kalibraci od 

kroku 12. i pro zbylé osy 2, 3 a 

4 
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No. Akce Poznámka 

17. Kalibrace čtvrté osy (osa 

rotace efektoru) proveďte 

tak aby značka na rotační 

ose směřovala na značku na 

platformě. 

 

18. Až budete mít u všech os 

stav Kalibrace je kalibrace 

hotová a můžete ji zavřít. 

 

19. Po kalibraci se v ručním 

polohování robot pohybuje 

dle obrázku. 

Pokud se tak neděje je 

potřeba přepnout styl 

polohování na lineární.  
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No. Akce Poznámka 

20. Ke změně stylu polohování 

se dostanete přes ikonu 

ozubených koleček z hlavní 

plochy FP. 

 

21. Zobrazí se nabídka 

s možnostmi polohování 

robotu. Zde vyberte 

zařízení, které chcete 

upravovat (ROB_1) a dále 

styl polohování. 

Můžete zde také měnit 

souřadné systémy. 

 

22. Zobrazí se styly polohování, 

a aby polohování souhlasilo 

s obrázkem z bodu 19. 

Přepněte jej na lineární. 
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Kalibrační informace: 

Tento návod obsahuje podrobný postup kalibrace kamery a následnou synchronizaci 

kamery, pásového dopravníku a robotu IRB 360 FlexPicker. 

Systém strojního vidění přiřazuje každému naučenému a správně rozpoznanému objektu 

manipulace (dále jen OM) lokální souřadný systém (local coordination system dále jen LCS). 

Díky tomuto LCS ví řídicí jednotka o poloze a orientaci OM na dopravníku vzhledem k LCS 

kamery v okamžiku pořízení snímku. K určení polohy OM na pohybujícím se dopravníku 

slouží systém sledování dopravníku (Conveyor Tracking) tento systém se skládá z encoderu a 

vnitřního modulu Conveyor Tracking v řídicí jednotce IRC5 (obr 1). Díky těmto dvěma 

systému ví řídicí jednotka v každém okamžiku o přesné poloze a orientaci OM na páse 

dopravníku. 

 

obr.1 Schéma systému sledování dopravníku Conveyor Tracking  

Proto je při prvním spuštění pracoviště potřeba synchronizovat tyto dva systémy, aby 

zaručovali bezchybný chod. V podstatě se určí LCS kamery a odvodí se vzdálenosti mezi 

LCS kamery a robotu.  

Kdy je potřeba kalibrovat: 

Kalibraci kamery je nutné provést vždy při založení nové linky. Celková synchronizace 

kamery, dopravníku a robotu se pak provádí jen při instalaci pracoviště nebo při úpravě 

nevyhovujících přesností. 
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Postup konfigurace kamery: 

No. Akce Poznámka 

1. Celé pracoviště správně zapněte (podrobný popis v návodu: Spuštění pracoviště IRB 

360 FlexPicker)  

2. Nainstalujte na dopravník kalibrační šachovnici (ta se nachází v horním, pravém rohu 

rámu pracoviště). Šachovnice musí být umístěna tak, aby směr osy X směřoval po 

směru dopravníku a hrany šachovnice souhlasily s hranami pásu. Poté posuňte střed 

šachovnice pod střed kamery, posun dopravníku je možné provést uživatelským 

tlačítkem (se třemi proužky) na FP. 

Před nalepením šachovnice nezapomeňte demontovat zelené, vodicí lišty! 

3. Spusťte SW PickMaster3 

 

4. Z nabídky File (Soubor) 

vyberte možnost New Line 

k vytvoření nové linky a nebo 

Edit Line k úpravě stávající 

linky. 

 

 

5. Před zahájením samotné 

kalibrace kamery je potřeba 

provést nastavení kamery, to se 

provede přes pravé tlačítko 

myši položka Edit.  
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No. Akce Poznámka 

6. Po otevření okna s nastavením 

se objeví další dvě okna 

s živým náhledem z kamery, 

jedno barevné a druhé 

černobílé. Pomoci těchto dvou 

oken nastavte parametry 

kamery, tak aby byl obraz co 

nejlepší. 

  

7. V konfiguračním okně nastavte 

snímací zařízení a video formát 

(barevný/černobílý)  

 

Expozici, jas a kontrast 

(hodnoty nastavte podle živého 

náhledu z kamery)  

Vyvážení bílé (několikrát 

kliknout na tlačítko Calculate) 

Parametry jako ostření a clona 

se nastavují přímo na objektivu 

kamery ručně 

Tímto je nastavení kamery 

hotovo a můžete přejít na 

samotnou kalibraci a určení 

LCS kamery. 
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Postup kalibrace kamery: 

No. Akce Poznámka 

1. V prostředí SW PickMaster3 

klikněte pravým tlačítkem myši 

na položku Calibrate 

(kalibrace) 

 

2. Zobrazí se seznam  kalibrací, 

které můžete editovat (Edit) 

nebo vytvořit novou, vlastní 

kalibraci (New). 

Vhodně kalibraci pojmenujte, 

např.: kalibrace_DD_MM_YY 
 

3. V kalibračním okně je velmi 

důležité změnit velikost políček 

na šachovnici, ta je 10 x 10! 

Načtěte obraz z kamery      

(Live   Stop nebo Acquire) 

Nastavte počáteční obraz (Set 

origin)  

Dále spusťte kalibraci 

(Calibrate) (více položka 4. a 

5.) a pokud jste s kalibrací 

spokojeni, potvrďte ji tlačítkem 

Set Region 

Výsledky kalibrace najdete 

v části Calibration results 

 
  

1 

2 

3 

4 5 

6 
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No. Akce Poznámka 

4. 
Náhled nastaveného regionu 

snímání obrazu (rámeček 

s růžovými rohy) a střed LCS 

kamery (modré šipky, průsečík 

kratších stran obdélníků). Tyto 

hodnoty se nastavují 

automaticky, ale uživatel je 

může podle potřeby upravit. 

 

5. Zobrazení průsečíku, se 

kterými se v kalibraci počítalo. 

Chcete-li tyto průsečíky 

zobrazit musíte zatrhnout 

možnost Show features 

v kalibračním okně. 

 

6. Tímto je kalibrace kamery 

hotova, stačí už jen označit 

nově vytvořenou kalibraci a 

nastavit ji jako výchozí 

kliknutím na tlačítko Default. 
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Postup kalibrace dopravníku: 

No. Akce Poznámka 

1. Přepněte pomoci klíčku řídicí 

jednotku do polohy pro 

manuální řízení. 

 

2. Zkontrolujte odbrzdění motorů, 

tlačítko musí blikat. 
 

3. Nainstalujte na robot místo 

přísavky kalibrační hrot. (je 

umístěn uvnitř řídicí jednotky 

na dveřích). 
 

4. Před zahájením samotné 

kalibrace je potřeba ručně 

přepnout v systému nástroj na 

tPin. Na úvodní obrazovce FP 

otevřete hlavní nabídku. 

 

5. Z hlavní nabídky vyberte 

možnost Ruční přestavení. 
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No. Akce Poznámka 

6. Zobrazí se hlavní vlastnosti 

nastavení robotu. V těchto 

vlastnostech klikněte na 

položku Nástroj. 

 

7. Dále se zobrazí seznam 

s předem definovanými 

nástroji. Z tohoto seznamu 

klikněte na nástroj tPin. Po 

správném přepnutí nástroje 

můžete Ruční nastavení zavřít 

(křížek v pravém, horním 

rohu). 

 

8. Po změně nástroje je potřeba 

načíst kalibrační program. Ten 

najdete v Editor programu. 
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No. Akce Poznámka 

9. Po otevření okna s editorem 

programu klikněte na Úlohy a 

programy. 

 

10. Objeví se načtené programy 

z řídicí jednotky. Tady klikněte 

na Soubor a Načíst program. 

 

11. Po kliknutí na Načíst program 

se na displeji objeví varovná 

hláška, zda chcete původní 

program uložit, tady klikněte na 

Neukládat. Program se vždy 

nahrává při spuštění aplikace 

rovnou z PickMastru.  
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No. Akce Poznámka 

12. V adresáři klikněte na roletku, 

ze které vyberte soubory 

s koncovkou .prg. Objeví se tři 

soubory, ze kterých vyberte 

soubor ppacal.prg 

 

13. Načte se kalibrační program, 

který spusťte podržením 

aktivačního tlačítka na PF 

(bezpečnostní, dvoupolohové 

tlačítko na boku ovladače) a 

stisknutím tlačítka PLAY na FP. 

Aktivační tlačítko musíte držet 

až do ukončení kalibrace. 

 

14. Po projetí hlavního programu 

se na PF zobrazí dotaz, co 

chcete kalibrovat, tady klikněte 

na možnost Cvn (conveyor - 

dopravník). A dále CVN1 

Až se na FP objeví hláška, že je 

CVN1 připraven na kalibraci 

můžete pustit aktivační tlačítko 

a přejít na samotnou kalibraci.  
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No. Akce Poznámka 

15. V nabídce Kalibrace z hlavní 

nabídky klikněte na CVN1. 

 

16. Po otevření nabídky kalibrace 

dopravníku klikněte na ikonu 

Rámec základny. 

 

17. Metoda kalibrace základny je 

založena na principu čtyř bodů. 

Klikněte na metodu 4 body… 
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No. Akce Poznámka 

18. Nyní je potřeba najet 

s kalibračním hrotem na první 

pozici. Rozdělte pomyslně 

pracovní prostor robotu na tři 

přibližně stejné úseky, 4 body. 

Poté pomoci pojezdu 

dopravníku přesuňte kalibrační 

šachovnici na první pozici.  

Od nalepení šachovnice až po 

ukončení kalibrace se s ní 

nesmí hýbat! 

 

19. Najeďte kalibračním hrotem do 

středu šachovnice.  

Ručně pomoci odbrzdění 

pohonů nebo pomoci pojezdu 

joystickem na FP 

 

20. Při přestavování robotu pomoci 

joysticku nezapomeňte snížit 

přírůstek, aby nedošlo ke kolizi. 
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No. Akce Poznámka 

21. Po správném nastavení hrotu do 

středu kalibrační šachovnice 

klikněte na položku Upravit 

pozici na FP. 

Dále zvedněte hrot a posuňte 

šachovnici na druhou pozici a 

opakujte postup pro všechny 

čtyři body. 

 

22. Po dokončení všech bodů 

klikněte na tlačítko OK, čímž se 

potvrdí kalibrace.  

 

23. Před dokončením kalibrace se 

zobrazí výsledky s hodnotami 

chyb. Pokud jste s výsledkem 

spokojeni, klikněte na tlačítko 

OK, pokud jsou výsledky 

nevyhovující, klikněte na 

Zrušit. 

Nová kalibrace musí začínat od 

1. řádku kalibrace kamery.  

 


