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Úvod 

Pick-and-place operace má velké využití. V praxi jsou často používány vibrační 

dopravníky k rozmístění objektů manipulace do 2D prostoru, tedy tak, aby nebyly 

poskládány na sobě. Poté jsou odebírány s využitím rozpoznání obrazu. 

I samotné rozpoznání obrazu má využití v mnoha oblastech, ať už přímo při pick and 

place operaci v automobilovém průmyslu, při kontrole kvality nebo v medicíně, kde se 

například využívá při zpracování rentgenových snímků 

V následujících kapitolách je popsán stand využívající robot Robai a kameru Basler. 

Stand je řízený aplikací v jazyce C#, která využívá knihovny Emgu k rozpoznání obrazu. 

Dále je popsán program In-Sight Explorer, který slouží k rozpoznání obrazu s využitím 

kamer Cognex. Následně se práce zaobírá způsoby komunikace právě mezi programem In-

Sight Explorer a kontrolérem robotu IRB140, také je řešena komunikace mezi kontrolérem 

a aplikací v jazyce C#. Na konec jsou popsány tři aplikace, které řídí robot IRB140 na 

základě dat získaných z In-Sight Exploreru. 
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1 Analýza – Přehled – Rešerše 

V rešerši budou popsány hlavní nástroje použité v této práci. Budou popsány roboty 

IRB140 a Robai. Následně budou popsány možné způsoby rozpoznání obrazu a kamery 

s ním související. 

1.1 Roboty 

Je popsán robot IRB140 a manipulátor Robai. Robot IRB140 je v porovnání s Robaiem 

přesnější, má větší nosnost a tuhost. Jediné zásadní výhody Robaie jsou jeho nižší cena a 

jednoduchost. 

1.1.1 Manipulátor Robai 

Manipulátor Robai [viz. Obr.  1] je systém dostupný na katedře Robotiky. V rámci 

diplomové práce byl vytvořen prezentační stand využívající tento robot. Parametry robotu 

jsou popsány v tabulce [viz. Tabulka 1 a Obr.  2]. Robot Robai lze programovat vlastní 

aplikací přes knihovny Dynamixel, nebo programem dodávaným výrobcem. 

 

Obr.  1 Manipulátor Robai [4] 

 



Fakulta strojní  Katedra robotiky 

17 

Tabulka 1 Parametry Robaie 

Parametr Hodnota parametru 

Nosnost 1,2 kg 

Dosah 680 mm 

Hmotnost 3 kg 

Maximální rychlost 70 cm/s 

Napájení 12 V DC 2 A 

Rozsah osy 1 300° 

Rozsah osy 2 210° 

Rozsah osy 3 210° 

Rozsah osy 4 210° 

Rozsah osy 5 210° 

Rozsah osy 6 300° 

 

 

Obr.  2 Rozměry manipulátoru Robai [4] 
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1.1.2 IRB140 

Tento robot byl vybrán z důvodu, že je dostupný na centru robotiky. Jeden z robotů je 

také v pracovní buňce, která usnadňuje připojení kamery [viz. Obr.  3]. Technické parametry 

robotu jsou popsány v tabulce [viz. Tabulka 2 a Obr.  4]. 

 

Obr.  3 IRB140 [5] 

 

Tabulka 2 Pracovní rozsah os IRB140 

Parametr Hodnota parametru 

Nosnost 6 kg 

Dosah 810 mm 

Hmotnost 98 kg 

Rozsah osy 1 360° 

Rozsah osy 2 200° 

Rozsah osy 3 280° 

Rozsah osy 4 Neomezený 

Rozsah osy 5 230° 

Rozsah osy 6 Neomezený 
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Obr.  4 Pracovní prostor IRB140 [5] 

Základy programování IRB140 

Program pro roboty ABB se píše v programovacím jazyku Rapid. Na začátku programu 

se deklarují konstanty, proměnné, objekty a souřadnice bodů. Zbytek programu je pak 

rozdělen do rutin, s tím že každý program musí obsahovat alespoň rutinu „Main“. Která se 

spouští jako první. [6] 

Rutina je v podstatě pojmenovaná část kódu, kterou můžeme pod jejím názvem volat. 

Tím šetří spoustu času, pokud se některá část kódu opakuje tak z ní vytvoříme rutinu a jen ji 

voláme. Do samotných rutin se pak píšou příkazy, pro základní ovládání vystačí nejběžněji 

používané příkazy jako: Pohybové příkazy, práce s proměnnými a ovládání efektoru 

 

Práce s proměnnými 

Proměnnou deklarujeme pomocí operátoru „ := “. Na příklad: 

NazevPromene := 10; 

 

Pomocí příkazu TPReadNum lze obsluhu robotu požádat o zadání čísla. 
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Na příklad: 

TPReadNum NazevPromene, “Zprava Pro Obsluhu”; 

NazevPromene – určuje proměnnou do které se zadané číslo uloží. 

Zprava Pro Obsluhu – Zobrazí se obsluze. 

 

Příkaz TPWrite vypíše hodnotu už dříve zadané proměnné. 

Na příklad: 

TPWrite “ Zprava Pro Obsluhu “ \Num:=NazevPromene; 

 Zprava Pro Obsluhu – Zobrazí se obsluze, měla by popsat zobrazenou proměnou. 

NazevPromene – určuje proměnnou kterou chceme zobrazit. 

 

Pohybové příkazy 

Příkaz MoveJ slouží k pohybu robotu do zadaného bodu, robot se přesune energeticky 

nejméně náročnou cestou, pohyb je tedy nepředvídatelný, především pokud jde o pohyb o 

větší vzdálenost. 

Na příklad: 

MoveJ CilovyBod, Rychlost, z10, FIX; 

CilovyBod – Název dříve uložené souřadnice. 

Z10 – Zóná, pokud robot bodem jen projíždí, tak v milimetrech určuje o kolik ho může 

robot minout. 

FIX – Název nástroje, který robot používá. 

 

Další pohybový příkaz je MoveL. Do zadaného bodu robot dojede po přímce. Parametry 

příkazu jsou stejné jako u MoveJ. 

 

MoveC je příkaz pro pohyb robotu po kruhové dráze. Parametry jsou v podstatě stejné, 

jen na první pozici přibývá parametr bod průjezdu. Kde bod průjezdu musí ležet na kružnici 

kterou má  robot projet. 
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Výše byl zmíněn cílový bod, který musí být předem vytvořen. Bod lze vytvořit ve 

flexpendantu. Ručně se najede robotem do bodu, který má být uložen a na flexpendantu se 

stiskne ABB -> data programu -> RobTarget -> new 

 

Ovládání efektoru 

Efektor se ovládá pomocí signálů. Pro ovládání efektoru se používá příkaz SetDo. Tento 

příkaz nastaví vybraný digitální výstup na zadanou hodnotu. Má tedy dva parametry, který 

signál nastavit a na jakou hodnotu (je digitál takže 0 nebo 1). 

Příklad, jak signály otevřít chapadlo: 

SetDO \Sync, D010_1, 0; 

SetDO \Sync, D010_2, 0; 

SetDO \Sync, D010_2, 1; 

 

Nejprve byly oba signály vynulovány, to nemusí být vždy potřeba. Ale je dobé se 

pokaždé ujistit, že jsou oba vynulovány. Poslední řádek nastaví digitální výstup 2 na hodnotu 

1, což otevře chapadlo (postup samozřejmě závisí na tom, jak je chapadlo připojeno, tento 

postup funguje na robotech na centru robotiky). Byla taky použita funkce \Sync. Ta říká, aby 

program čekal, dokud skutečně daný digitální výstup nenabude požadované hodnoty. 

Další 

V jazyku rapid je samozřejmě možné používat všechny běžné funkce jako je FOR, 

WHILE, IF a Funkce TEST, která je obdoba funkce Switch. 

Je taky vhodné vytvářet pracovní objekty a programovat robot vůči vytvořeným 

pracovním objektům. Pracovní objekt je v podstatě souřadný systém, vůči kterému jsou 

vztaženy zadané body. Pokud pracovní objet není vytvořen, tak se budou body vztahovat 

k základnímu souřadnému systému. 

Na příklad máme zásobník s několika předdefinovanými body, do kterých lze ukládat 

předměty. Pokud se zásobníkem pohneme a nemáme vytvořený pracovní objekt budeme 

muset znovu nadefinovat každý bod zásobníku. Pokud ale je vytvořený pracovní objekt 

zásobníku a body se vztahují k němu, stačí při posunutí zásobníku předefinovat pracovní 

objekt. 
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1.2 Kamery 

Při práci s robotem IRB140 byla využita kamera Cognex řady 8401. Pro stand 

s manipulátorem Robai byla použita kamera Basler acA1300-30uc. 

1.2.1 Basler acA1300-30uc 

Kamera Basler je přímo určena k rozpoznání obrazu [viz. Obr.  5]. Kamera byla použita 

při práci na standu s manipulátorem Robai. K rozpoznání obrazu byly použity knihovny 

Emgu a programovací jazyk C#. Parametry kamery [viz. Tabulka 3]. 

 

Obr.  5 Basler acA 1300-30uc [7] 

 

Tabulka 3 Parametry kamery Basler 

Parametr Hodnota Parametru 

Obraz Barevný 

Rozlišení 1294 x 964 px 

Fps 30 

Napájení USB 

Komunikace USB 3.0 

Rozměry 29 x 29 x 29 mm (bez objektivu) 

Hmotnost 80 g 
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1.2.2 Cognex 8000 

Kamera Cognex 8000 je kamera určená k rozpoznání obrazu [viz. Obr.  6], po jejím 

nastavení automaticky vyhledává vybrané objekty, případně měří vzdálenosti, počítá počet 

prvků atp. Parametry kamery [viz. Tabulka 4] [1] . 

 

Obr.  6 Cognex 8401 [8] 

 

Tabulka 4 Parametry kamery Cognex 

Parametr Hodnota parametru 

Obraz Barevný/Černobílý 

Paměť 512 MB 

Rozlišení 1280 x 1024 px 

Fps 76 černobílé / 45 barevné 

Napájení PoE (napájení přes Ethernet) 

Komunikace Ethernet 

Rozměry 31 x 31 x75 mm 

Hmotnost 132 g 

 

Rozpoznání obrazu je nastaveno pomocí programu In-Sight Explorer, který je volně ke 

stažení na stránkách výrobce. V programu je potřeba nastavit spojení programu s kamerou, 

kalibraci kamery, hledané objekty a komunikaci kamery s robotem. 
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1.3 Emgu 

Jde o knihovnu určenou k rozpoznání obrazu. Knihovny Emgu lze využít při práci 

v jazycích C#, VB, C++ nebo Iron Python. Knihovny lze nahrát do programu Visual Studio, 

Xamarin Studio a Unity. Je podporována na operačním systému Windows, Linux, Mac, 

Android a Windows Phone. 

Knihovna Emgu umožňuje rozpoznání jednoduchých tvarů jako je kruh, čtverec nebo 

trojúhelník [viz. Obr.  7]. Také ji lze použít k rozpoznání konkrétních objektů. Na stránkách 

výrobce je k tomu návod využívající algoritmus SURF nebo FAST. Dále lze knihovnu použít 

ke strojovému učení. Ke všem výše zmíněným úlohám je na stránkách výrobce návod a 

vzorový kód. 

k  

Obr.  7 Rozpoznání jednoduchých tvarů [9] 
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2 Robai Stand 

V této kapitole je popsán prezentační stand vytvořený v rámci diplomové práce. Stand 

využívá robotické rameno Robai a knihovny Emgu k rozpoznání obrazu. Stand umožňuje 

rozpoznat kruhy, čtverce a trojúhelníky a najet nad ně ramenem Robai. 

 

Obr.  8 Robai Stand 

2.1 Hardware 

Stand se skládá z ramene Robai, rámu, podložky, kamery Basler a počítače. Počítač řídí 

manipulátor a získává informace z kamery. Komunikace s kamerou i manipulátorem je 

zajištěna přes USB [viz. Obr.  9].  

 

Obr.  9 Zapojení systému 

1. Počítač získává z kamery obraz. 

2. Robai posílá počítači informace o natočení jednotlivých kloubů. 

3. Počítač posílá Robai pohybové příkazy. 
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Rozměry standu jsou 740 x 500 x 520 mm [viz. Obr.  10]. Zásadní pro stand je barva 

podložky, ta je navržena tak aby vznikal co největší kontrast mezi podložkou a hledanými 

objekty, které jsou tmavé barvy. 

 

Obr.  10 Základní rozměry standu 

2.2 Software 

V této podkapitole jsou popsány dvě aplikace, první aplikace slouží k ovládání 

manipulátoru, druhá aplikace pracuje s knihovnami emgu a používá se k rozpoznání obrazu. 

Aplikace musí být dvě z důvodu nekompatibility použitých knihoven. Konkrétně je 

nekompatibilní knihovna pro práci s V-repem a knihovna pro Dynamixel, která je použita 

k ovládání pohonů na manipulátoru. Také je zde popsán model manipulátoru ve V-repu. 

2.2.1 Model ve V-repu 

Byl vytvořen model manipulátoru v programu V-rep. Slouží k výpočtu inverzní 

kinematiky, úhly natočení kloubů tohoto modelu jsou pak posílány reálnému manipulátoru. 

Model byl nejprve vytvořen v programu Creo, poté byl převeden do V-repu. Tento model 

slouží pouze jako vizuální, jeho tvar by byl pro výpočet příliš složitý [viz. Obr.  11] [10]. 
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Obr.  11 Model Robaie ve V-repu 

Pro samotnou simulaci byl vytvořen dynamický model, ten je složený z jednoduchých 

tvarů, jako jsou kvádry a válce [viz. Obr.  12]. 

 

Obr.  12 Dynamický model 
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Model je poskládán z pěti typů komponent. Jde o vizuální části, výpočtové části, 

pohony, senzory a objekty typu dummy, ty se používají k výpočtu inverzní kinematiky [viz. 

Obr.  13]. U vizuálních částí je nastaveno, aby nebyly dynamické. Naopak u výpočtových 

částí je dynamika nastavena, byla také nastavena hmotnost a momenty setrvačnosti každého 

článku. U pohonů je zásadní nastavení do módu inverzní kinematiky, také byly nastaveny 

jejich rozsahy pohybu, tak, aby odpovídaly reálnému manipulátoru. Senzory jsou umístěny 

v každém kloubu a můžou se použít k měření momentu v daném kloubu. K získání dat ze 

senzoru je potřeba je spojit s grafem. 

 

Obr.  13 Strom objektů V-rep 
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První článek stromu je objekt pojmenovaný Robai_Gamma_1500, jde o dynamickou 

základnu robotu. Na něj je napojená vizuální základna, cíl(dummy) a první pohon. Na pohon 

je napojen první dynamický článek, na který je napojen první vizuální článek a druhý pohon. 

U dalších článků je rozdíl v tom, že pohon a dynamický článek je ještě proložen pomocným 

objektem a senzorem [viz. Obr.  13]. Tímto stylem je poskládán celý model. 

Pro výpočet inverzní kinematiky byly vytvořeny dva objekty typu dummy a bylo mezi 

nimi nastaveno spojení. Poté byly nastaveny parametry výpočtu inverzní kinematiky [viz. 

Obr.  14 a Obr.  15]. 

 

Obr.  14 Nastavení parametrů IK okno 1 

 

Obr.  15 Nastavení parametrů IK okno 2 

Pro získání dat ze senzoru je nutné vytvořit graf, do kterého se budou ukládat. V grafu 

se musí nastavit, jaká data má graf získávat a z jakého senzoru. Jako typ dat je nastaveno 

Force sensor: torgue, tedy senzor síly měřící moment. Jako senzor se pak nastaví jeden ze 

senzorů v modelu [viz. Obr.  16]. 
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Obr.  16 Nastavení grafu 

Po spuštění simulace bude graf automaticky zobrazovat naměřený moment. Grafy slouží 

k měření průběhu momentu. 

2.2.2 Aplikace k rozpoznání obrazu 

Aplikace k rozpoznání obrazu využívá knihovny Emgu a VrepWrapper. Aplikace 

dostane nezpracovaný obraz z kamery, ten zpracuje a najde v něm hledané tvary. Poté pošle 

souřadnice objektů do V-repu v němž je spočítáno natočení všech kloubů. Úhly jsou pak 

poslány zpět do aplikace, která je pošle do aplikace k ovládání manipulátoru [viz. Obr.  17 a 

Tabulka 5]. 

 

Obr.  17 Aplikace k rozpoznání obrazu 
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Tabulka 5 Ovládací prvky aplikace 

Ovládací prvek Funkce prvku 

Tlačítko „START“ Zapne kameru a spustí rozpoznávání obrazu. 

Tlačítko „VREP“ Spojí aplikaci s Vrepem a zapne v něm simulaci. 

Tlačítko „CALIBRATE“ Z kalibruje aplikaci. 

Checkboxy Zapínají detekci jednotlivých tvarů. 

Posuvník „Upper Treshold“ K ladění detekce vybraného tvaru. 

Tlačítka tvarů Pošle souřadnice do Vrepu. Vrep pošle natočení kloubů a 

aplikace pošle úhly aplikaci k ovládání ramene. 
Rozpoznání obrazu 

Samotné rozpoznání obrazu je řešeno ve třech třídách. Každá třída rozpoznává jeden 

tvar. Funkce všech tříd je podobná, proto bude fungování popsáno na příkladu rozpoznání 

kruhu [viz. Obr.  18] [13]. 

 

Obr.  18 Metoda k nalezení kruhů 

1) Načtení snímku. 

2) Převedení snímku na formát Image. 

3) Převedení na černobílý snímek. 

4) Zavolání funkce PyrUp (Filtr). 

5) Zavolání snímku PyrDown. 

6) Je zavolána funkce k nalezení kruhů. 
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Třídy aplikace 

Aplikace je složena ze sedmi tříd. Jde o třídy Form1, ImageProcesing, Trojúhelník, 

Čtverec, Kruh, Vrep a SendData [viz. Tabulka 6]. 

Tabulka 6 Třídy aplikace k rozpoznání obrazu 

Třída Funkce 

Form1 Inicializace a zachycování událostí. 

ImageProcesing Ukládání dat o objektech a práce s nimi. 

Trojúhelník Vyhledávání trojúhelníků. 

Čtverec Vyhledávání Čtverců. 

Kruh Vyhledávání kruhů. 

Vrep Komunikace s V-repem. 

SendData Odesílání dat druhé aplikaci. 

 

Třída Form1 komunikuje se třídou Vrep a ImageProcesing. Ve třídě Vrep volá po 

stisknutí tlačítka funkci inicializace a kalibrace. Všechny metody ve třídě ImageProcesing 

jsou pak volány právě na základě událostí zachycených ve třídě Form1. 

Třída ImageProcesing komunikuje se všemi třídami, od třídy Form1 dostává instrukce 

a na jejich základě volá příslušné metody. Od tříd Trojúhelník, Čtverec a kruh dostává 

informace o parametrech nalezených objektů. Třídě V-rep posílá souřadnice nalezených 

objektů a dostává od ní úhly natočení kloubů. Tyto úhly pak posílá třídě SendData [viz. Obr.  

19]. 
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Obr.  19 Komunikace mezi třídami aplikace k rozpoznání obrazu  

2.2.3 Aplikace k ovládání Robaie 

Aplikace slouží k ovládání manipulátoru Robai. K tomu je použita knihovna dymaxixel 

SDK [11]. Ta komunikuje s manipulátorem přes pakety. Aplikace umožňuje ovládat 

jednotlivé klouby, ukládat pozice, znovu najíždět do uložených pozic, přijímat souřadnice 

od aplikace k rozpoznání obrazu a na jejich základě poslat Robai nad nalezený objekt, 

vypínat a zapínat moment pohonů, nastavovat rychlost pohybu a kontrolovat, zda je Robai 

v pohybu. Ovládací prvky aplikace [viz. Obr.  20 a Tabulka 7] 

 

 

Obr.  20 Hlavní okno aplikace k ovládání Robaie 
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Tabulka 7 Uživatelské rozhraní aplikace k ovládání Robaie 

Ovládací prvek Funkce 

Connect Naváže komunikaci s Robaiem. 

Torgue On/Off Zapne/vypne pohony. 

Read Position Vypíše úhly natočení pohonů. 

Manual Controll Otevře okno k ovládání jednotlivých pohonů [viz Obr.  21]. 

Posuvník Speed Nastavuje rychlost pohybu. 

Menu Ukládání a najíždění do pozic. Spojení s druhou aplikací. 

 

 

Obr.  21 Okno k ovládání jednotlivých pohonů 

Ovládání manipulátoru 

Spojení mezi počítačem a manipulátorem je řešeno pomocí USB, prvním krokem tedy 

musí být napojení se na správný COM. Ten je možné zjistit ve správci zařízení, v případě 

mého počítače je Robai na COMU3. K samotnému spojení jsou pak použity metody 

z knihovny Dynamixel SDK. 

K posílání nebo získávání informací Robai slouží dvě metody obsažené v knihovně. 

Jsou to metody Read a Write. Metodou Read lze získat informace z manipulátoru, na příklad 

úhel natočení pohonu. Metodou Write se posílají manipulátoru příkazy, na příklad 

k nastavení polohy pohonu. Obě metody mají podobnou strukturu [viz. Tabulka 8]. 
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Write(Port, verze protokolu, index, příkaz, hodnota příkazu) 

Tabulka 8 parametry příkazu Write 

Parametr popis parametru 

Port Port Robaie, je v něm uložen COM. 

Verze protokolu Podle použitého pohonu. 

Index Číslo pohonu (při použití více pohonů). 

Příkaz 
Příkaz, který chceme vykonat, reprezentovaný číslem. (např. 32 je 

nastav rychlost) 

Hodnota příkazu 
Datový typ závisí na typu příkazu. Na příklad při nastavování 

rychlosti by to by číslo. 

Metody k ovládání Robaie jsou sjednoceny ve třídě Robai. Nejdůležitější metody třídy 

jsou: připojení se k Robai, zapnutí/vypnutí momentu pohonu, načtení úhlu pohonů, kontrola, 

zda se robot pohybuje a nastavení polohy pohonu. [viz. Obr.  22] 

 

Obr.  22 Metody třídy Robai 

Třídy aplikace 

Aplikace je složená ze šesti tříd, jde o třídy Form1, Form2, Positions, Position, Robai a 

RecieveData [viz. Tabulka 9 a Obr.  23]. 
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Tabulka 9 Třídy aplikace kovládání Robaie 

Třída Funkce 

Form1 Uživatelské rozhraní hlavního okna. 

Form2 Uživatelské rozhraní okna ovládání jednotlivých pohonů. 

Positions Třída sjednocující uložené pozice. 

Positions Vytvořena při každém uložení pozice, uloží úhly natočení a 

vytvoří tlačítko pro najetí do dané pozice. 
Robai Posílání příkazů a získávání dat z Robaie. 

RecieveData Zpracování dat získaných od aplikace k rozpoznání obrazu. 

 

Obr.  23 Propojení tříd aplikace k ovládání Robaie 

2.3 Ukázka fungování standu 

V této podkapitole je ukázána a popsána funkčnost navrženého a vytvořeného 

prezentačního standu. Jedná se taky o stručný návod k obsluze standu [viz. Příloha C:]. 

1) Vložení objektu manipulace [viz. Obr.  24]. 

2) Vizuální kontrola, že aplikace správně identifikovala OM [viz. Obr.  25]. 

3) Odeslání dat z aplikace k rozpoznáni obrazu [viz Obr.  26]. 

4) Stisknutí tlačítka k najetí nad OM v aplikaci k ovládání Robaie [viz. Obr.  27]. 

5) Robai najede nad nalezený OM [viz. Obr.  28]. 
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Obr.  24 Krok 1 vložení OM 

 

Obr.  25 Krok 2 vizuální kontrola 

 

Obr.  26 Krok 3 Odeslání dat 

 

Obr.  27 Krok 4 Stisknutí tlačítka k nají 

nad OM 

 

Obr.  28 Krok 5 Robai najede nad OM 
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3 Pick-and-Place s IRB 140 

První část kapitoly je zaměřena na rozpoznání obrazu. Je sepsán stručný návod k použití 

programu In-Sight Explorer a ke komunikaci mezi použitými programy. Dále je popsána 

aplikace v Robot Studiu, která testuje funkčnost rozpoznání obrazu a komunikace mezi 

programy. Na konec je popsána aplikace v C#, kterou je ovládán nejprve virtuální a poté 

reálný robot. 

3.1 Rozpoznání obrazu a komunikace mezi programy 

V této kapitole je popsáno nastavení programu In-Sight Explorer tak, aby bylo možné 

z něj získat data o nalezených objektech a poslat je jinému programu. Také je popsána 

komunikace mezi programem Robot Studio a programovacím jazykem C#. Tato 

komunikace je nutná při ovládání robotu vlastní aplikací. 

3.1.1 In-Sight Explorer 

Program In-Sight Explorer je program od firmy Cognex. Slouží k nastavení jejich 

kamer. Pro spojení programu s kamerou je nutné nastavit protokol IPv4, Ip adresa se musí 

shodovat s Ip adresou kamery. Ip adresu kamery lze najít pod tlačítkem Add Sensor [viz. 

Obr.  29] [2]. 

 

Obr.  29 Tlačítko Add Sensor 

Následující krok je spojení se s kamerou. Pokud je Ip adresa správně nastavena, tak se 

kamera zobrazí v okně kamer [viz. Obr.  30]. Spojení s kamerou se poté provede vybráním 

kamery a stisknutím tlačítka Connect. 

 

Obr.  30 Propojení programu s kamerou 
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Po propojení dojde k odemčení všech funkcí a také se zobrazí obraz z kamery. Dále se 

musí nastavit obraz a zkalibrovat kamera. To lze provést v záložce „Set Up Image“ [viz. 

Obr.  31]. 

 

Obr.  31 Záložka „Set Up Image“ 

 

Stisknutím tlačítka „Live Video“ [viz. Obr.  32] začne program přehrávat obraz z 

kamery. Zaostření kamery se pak provede manuálně na objektivu. V záložce „Set Up Image“ 

je také možné nastavit, kdy má dojít k pořízení snímku, jak často se má obraz aktualizovat, 

délka expozice a další parametry. 

 

Obr.  32 Nastavení parametrů obrazu 

 

Poslední funkce, kterou je nutné se zaobírat při nastavování obrazu, je kalibrace kamery. 

Správnou kalibrací je zajištěno, že bude program správně přepočítávat rozměry měřené 

v pixelech na milimetry (nebo jiné jednotky). Lze vybrat z několika způsobů, jak provést 

kalibraci. Na příklad při výběru funkce „Grid“ je potřeba vytisknout obrázek mřížky a ukázat 

ho kameře [viz. Obr.  33]. 
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Obr.  33 Mřížka pro kalibraci kamery 

 

Existují i méně komplikované způsoby kalibrace. Funkce „Edge to Edge“ a „Circle“ 

jsou podobné a jednoduché metody. Stačí vybrat dvě hrany nebo kruh na obraze a zadat 

programu skutečnou vzdálenost mezi hranami nebo průměr kruhu [viz. Obr.  34]. Aby tato 

metoda byla přesná, je nutné přesně změřit reálnou velikost objektu.  

 

 

Obr.  34 Kalibrace způsobem „Edge to Edge“ 

 

V záložce „Locate Part“ se nastaví, co má program v obraze hledat. Je možné vybrat 

z několika způsobů, jak to program naučit. Princip je ale vždy v podstatě stejný, vybere se 

část obrazu, na které je to, co má program hledat [viz. Obr.  35]. 
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Obr.  35 Způsoby nastavení vyhledávání v obraze 

Na příklad možnost „PatMax Pattern“ zobrazí na obraze obdélník. Posouváním 

obdélníku lze nastavit jeho velikost, pozici a úhel natočení. Do tohoto obdélníku se zavře 

hledaná část obrazu [viz. Obr.  36]. Program si tuto část zapamatuje a bude ji už dále neustále 

hledat [viz. Obr.  37]. 

 

Obr.  36 Nastavení hledané části obrazu 

 

 

Obr.  37 Obraz, který bude program hledat 
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Také je možné nastavit, jak moc může být obraz natočený vůči vybranému vzoru, o kolik 

procent se může lišit, o kolik procent se může lišit jeho velikost a podobně [viz. Obr.  38]. 

Toto nastavení se provede pod tlačítkem „Settings“ [viz. Obr.  37]. 

 

Obr.  38 Nastavení odchylek hledaného obrazu vůči vzoru 

Až jsou vybrány všechny vzory, které mají být hledány, lze přejít k záložce „Inspect 

Part“. Pod touto záložkou lze nastavit, co má program udělat s nalezenou součástí. Na 

příklad lze měřit vzdálenosti (při správné kalibraci s velkou přesností), počítat množství 

vybraných prvků, číst čarový kód a další [viz. Obr.  39]. 

 

Obr.  39 Výběr funkcí pod záložkou „Inspect Part“ 

Nastavení všech funkcí je poměrně jednoduché. Při počítání prvků se vybere jeden prvek 

jako vzor a nastaví se, v jakém rozsahu prvky mohou být. Při měření rozměru se vybere 

rozměr, který má být měřen a nastaví se dovolená tolerance. Každá z funkcí je navíc dobře 

popsána přímo v softwaru. Poslední, co je potřeba nastavit je komunikace. To se provede 

pod záložkou „Communication“. Zde se nastaví, jakému zařízení bude kamera posílat 

informace a jaké informace má posílat [viz. Obr.  40]. Jsou podporovány téměř všechny 

běžné průmyslové roboty. 
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Obr.  40 Výběr informací, které má kamera posílat 

Veškerá data o objektu, která kamera získá, jsou ukládána do tabulky podobné Excelu 

[viz. Obr.  41]. Každá proměnná má v tabulce vlastní buňku. Odkazováním se na tyto buňky 

je pak možné z kamery poslat data do jiného programu. 

 

Obr.  41 Data v tabulce 

3.1.2 Komunikace In-Sight Exploreru s jiným programem 

V této podkapitole jsou popsány dva způsoby komunikace mezi In-Sight Explorerem a 

jiným programem. První způsob je určený pouze pro komunikaci s programem Robot 
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Studio. Druhý způsob je univerzální, bude popsán na komunikaci s aplikací napsanou 

v jazyce Rapid. 

Komunikace In-Sight – Robot Studio 

Výrobce Cognex má na svých stránkách návod ke komunikaci Robot Studia s kamerou 

Cognex [3] a Příloha A:.  Na stránkách Cognex jsou také ke stažení moduly, které jsou k této 

komunikaci nutné. Ke stažení je sedm modulů, jde o základní modul a šest lokalizací do 

jiných jazyků. Aby moduly firmy Cognex fungovaly, musí být nainstalován jeden 

z následujících programů: 

RobotWare 5.06 to 5.09: “Socket Messaging” reference [672-1]  

RobotWare 5.10 and after: “PC Interface” reference [616-1] 

 

Aby moduly fungovaly, je nutné nahrát základní modul a modul s anglickou lokalizací. 

Nahrát lze moduly přes RobotStudio na počítači spojeném s robotem nebo přímo přes 

flexpendant. 

 

Popis základních funkcí 

CX_SetupCamera 

Pokaždé by mělo jít o první příkaz. Tento příkaz vyhledá kameru. Příklad příkazu: 

CX_SetupCamera 1,“10.33.50.100”,23,“admin”,“”, -80, 80, -60, 60, 

90, 90; [viz. Tabulka 10] 

Tabulka 10 Argumenty příkazu Setup Camera 

Argument Popis Argumentu 

Identity Číslo připojené kamery. 

SocketIP Ip adresa kamery. 

SocketPort Port kamery. Defaultně je 23. 

UserName Přihlašovací jméno ke kameře, standardně „admin“. 

Password Heslo ke kameře, standardně je prázdné. 

MinCoordX Minimální hodnota souřadnice X objektu 

MaxCoordX Maximální hodnota souřadnice X objektu. 
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MinCoordY Minimální hodnota souřadnice Y objektu. 

MaxCoordY Maximální hodnota souřadnice Y objektu. 

MinCoordRZ Minimální natočení objektu. 

MaxCoordRZ Maximální natočení objektu. 

MinScore Minimální hodnota shody objektu se vzorem. 

 

CX_InitComm 

Povinný příkaz, spojí se s kamerou a vrátí nulu, pokud došlo ke 

spojení. Příklad příkazu: 

CX_InitComm(1, nError) [viz. Tabulka 11] 

Tabulka 11 Argumenty příkazu InitComm 

Argument Popis argumentu 

CameraID, Číslo kamery. 

ErrStatus Proměnná, do které má být uložena zpráva o výsledku spojení. 

 

CX_TriggImage 

Pořídí snímek a vrátí nulu, pokud došlo k pořízení snímku. Příklad příkazu: 

CX_TriggImage(1, nError) [viz. Tabulka 12] 

 

Tabulka 12 Argumenty příkazu TriggImage 

Argument Popis argumentu 

CameraID, Číslo kamery. 

ErrStatus Proměnné, do které má být uložena zpráva o výsledku. 

 

CX_GetValue 

Získá data z příslušné buňky. Příklad příkazu: 

CX_GetValue(1,"C",29, strValue, nError) [viz. Tabulka 13] 



Fakulta strojní  Katedra robotiky 

46 

Tabulka 13 Argumenty příkazu GetValue 

Argument Popis Argumentu 

CameraID Číslo kamery. 

CellColumn Řádek, na kterém jsou data. 

CellRow Sloupec, na kterém jsou data. 

StringData Předem vytvořená proměnná, do které budou data uložena 

ErrStatus Proměnné, do které má být uložena zpráva o výsledku. 

 

CX_CloseComm 

Obdoba příkazu CX_InitComm, argumenty jsou stejné. Rozdíl je v tom, že komunikaci 

s kamerou zruší. 

Univerzální způsob komunikace 

Univerzální způsob umožňuje komunikaci s každým programovacím jazykem, ve 

kterém lze použít Sokety. Komunikace s kamerou probíhá právě pomocí posílání a přijímání 

soketů. Nejdůležitější jsou následující příkazy rapidu [viz. Tabulka 14]. 

Tabulka 14 Základní příkazy ke komunikaci s kamerou. 

Příkaz Funkce příkazu 

SocketCreate Vytvoří objekt typu Soket. 

SocketConnect Připojí se na zadanou IP a port. 

SocketRecieve Přijme soket a uloží ho do vybrané proměnné. 

SocketSend Pošle na vybraný soket zprávu. 

SocketClose Ukončí komunikaci. 

 

Postup komunikace s kamerou: 

1. Připojení na danou IP adresu a port. 

2. Kamera pošle zprávu „User: “. 
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3. Poslání kameře přihlašovací jméno. Standardně „admin“. 

4. Kamera pošle zprávu „Password:“. 

5. Poslání kameře přihlašovací heslo. Standardně „“. 

6. Kamera pošle zprávu „User Logged In“. 

7. Nyní lze posílat kameře příkazy. Na příklad posláním příkazu „sw8“ přikáže 

kameře vyfotit nový snímek. Příkazem „gvc007“ si vyžádáme, aby kamera 

poslala data uložená v buňce C7. 

 

Každý poslaný příkaz je potřeba zakončit zprávou „\0d\0a“ (nový řádek). Poslání 

příkazu k vyfocení snímku by tedy na příklad vypadalo následovně: 

 SocketSend název_soketu \Str:=“sw8\0d\0a“; 

 

3.1.3 Komunikace C# – Kontrolér 

V této podkapitole je popsáno použití knihoven PC SDK [12], které slouží ke 

komunikaci mezi kontrolérem robotů ABB a aplikací napsanou v jazyce C#. Tato 

komunikace je využita v následujících kapitolách při ovládání robotu vlastní aplikací. Postup 

komunikace: 

1) Stažení a nastavení referencí na knihovny PC SDK. 

2) Vyhledání a uložení kontrolérů následujícím příkazem: 

ControllerInfoCollection controllers = scanner.Controllers; 

3) Kontrola, že není připojen žádný kontrolér, případně odpojení od něj. 

4) Připojení se ke kontroléru, pomocí příkazu. 

Controller = ControllerFactory.CreateForm(controllerInfo); 

Controller.Logon(UserInfo.DefaultUser); 

5) Vytvoření objektu Task, který odkazuje na programy v kontroléru. 

tasks = controller.Rapid.GetTasks(); 

6) Žádost o zápis do kontroléru. 

master = Mastership.Request(this.controller.Rapid); 
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7) Spuštění programu v kontroléru. 

Tasks[0].Start(); 

8) Zrušení práv zápisu do kontroléru 

this.master.Dispose(); 

Přepsání proměnné v kontroléru 

Nejsnazší způsob ovlivnění chování programu v kontroléru je změnou jeho 

proměnných. K přepsání proměnné v kontroléru je potřeba vytvořit dvě proměnné. 

Proměnnou typu „RapidData“ a proměnnou odpovídající datovému typu proměnné 

v kontroléru, na příklad „Num“. Do proměnné typu „RapidData“ se uloží cesta k proměnné.  

RapidData rapiddata = controller.Rapid.GetRapidData("T_ROB1", 

"Module1", "x"); 

Do proměnné typu „Num“ se uloží: 

Num num = (Num)rapiddata.Value; 

Tím je nastavená cesta k proměnné. Pro přepásání její hodnoty je nejprve potřeba získat 

práva k zápisu do kontroléru, tak jak je popsáno výše. Změnou hodnoty proměnných 

v aplikaci bude měněna hodnota proměnných v kontroléru. Po změně proměnné je vhodné 

zrušit povolení k zápisu do kontroléru. 

3.2 Test komunikace s kamerou 

V této kapitole je popsán první pokus na získání dat z kamery do programu Robot 

Studio. Ke komunikaci byl nejprve použit návod ze stránek výrobce využívající moduly. 

Pomocí tohoto návodu se ale nepovedlo navázat komunikaci. Proto byl použit druhý 

univerzální způsob. Komunikace pomocí tohoto návodu už byla úspěšná. Při tomto testu 

byla vytvořena aplikace v programovacím jazyku Rapid, aplikace dá uživateli na výběr ze 

čtyř objektů. Po vybrání jednoho z objektů uživateli pošle souřadnice daného objektu. 

Účelem tohoto testu bylo otestovat komunikaci mezi kamerou a jiným programem. 

3.2.1 Nastavení v In-sight Exploreru 

V této kapitole je popsáno nastavení In-sight Exploreru, tak aby aplikace v Robot Studiu 

mohla správně fungovat. Nejprve byla provedena potřebná nastavení, jako je připojení 

kamery a kalibrace. Ta byla provedena tak jak je popsáno v kapitole 3.1.1. Následně byla 

kamera naučena vyhledávat kostky s nápisem „8“,“G“,“E“ a „P“ [Viz. Obr.  42]. 
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Obr.  42 Naučené objekty 

K tomu byla použita funkce „Pattern“. U každé kostky bylo nastaveno, aby ji program 

vyhledával při každém úhlu natočení. Minimální shoda se vzorem byla nastavena na 70 %. 

Dále bylo nastaveno, že komunikace bude probíhat s robotem firmy ABB. Na konec byly 

nalezeny buňky, do kterých jsou ukládána data jako jsou souřadnice a úhel natočení kostek 

[Viz. Obr.  43]. 

 

Obr.  43 Buňky s daty o kostce 
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3.2.2 Aplikace v Robot Studiu 

V této kapitole je popsán kód aplikace v Robot Studiu. 

Procedura „main()“ 

Procedura „main()“ [viz. Obr.  44] je první volaná procedura. Na začátku a na konci 

procedury je příkaz k odpojení se od soketu. Rutina „ConnecToInSight“ připojí aplikaci ke 

kameře. Rutina „takeImage“ přikáže kameře vyfotit nový snímek. Rutina „ChooseObject“ 

slouží k vybrání objektu a poslání jeho souřadnic.  

 

 

Obr.  44 Procedura main() 

 

Procedura „ConnectToInSight()“ 

Na začátku této procedury se vytvoří objekt typu soket a připojí se na IP adresu a port 

kamery [viz. Obr.  45]. 

 

Obr.  45 Připojení na daný soket 

Dalším krokem je poslání uživatelského jména [viz. Obr.  46]. Poté je zkontrolováno, 

co kamera poslala. Pokud si řekla o heslo, vše probíhá v pořádku. Pokud ne, je nahlášena 

chyba a zastaven program. 
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Obr.  46 Zadání uživatelského jména 

Na konec je kameře posláno heslo. A opět zkontrolováno, zda kamera správně reaguje 

[viz. Obr.  47]. 

 

Obr.  47 Zadání hesla 

 

Procedura „takeImage()“ 

Pošle kameře příkaz k vyfocení snímku a čeká, než je snímek zpracován [Viz. Obr.  48]. 

 

Obr.  48 Procedura takeImage() 

Procedura „ChooseObject()“ 

Nejprve aplikace požádá uživatele, aby vybral objekt, případně ukončil aplikaci. Poté 

podle vybraného objektu nastaví proměnnou „ObjectRow“ a „ObjectRowP“, jde o řádek, na 
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kterém jsou v In-Sight exploreru uloženy souřadnice objektu a řádek s informací, zda byl 

objekt nalezen. Na závěr zavolá proceduru „GetVisionData (String row, String rowP) a 

spustí se od začátku. 

 

Obr.  49 Procedura ChooseObject() 

 

Procedura „GetVisionData(String row, String rowP)“ 

Nejprve jsou vytvořeny proměnné pro uložení souřadnic X, Y a úhlu natočení [viz. Obr.  

50]. 

 

Obr.  50 Vytvoření proměnných 

Následně je z kamery vytažena hodnota ze sloupce E a zadaného řádku. Jde o 

proměnnou, která určuje, zda byl objekt nalezen. Získaná hodnota je pak převedena na číslo. 

[viz. Obr.  51]. Dále se program dělí pole toho, zda byl objekt nalezen. 
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Obr.  51 Získání hodnoty job pass 

 

Pokud objekt nalezen byl, tak si aplikace vyžádá data z vybraného řádku a sloupce C. Přijatá 

data si uloží do dříve vytvořené proměnné [viz. Obr.  52]. Stejným způsobem jsou získána 

data ze sloupce D (souřadnice Y) a E (úhel natočení objektu). Pokud objekt nalezen nebyl, 

tak o tom aplikace informuje v konzoli. 

 

 

Obr.  52 Získání dat z vybrané buňky 

 

3.3 Aplikace pro virtuální kontrolér 

V této kapitole je popsána aplikace v jazyce C#, která ovládá aplikaci v kontroléru a 

komunikuje s kamerou. Také je popsána aplikace v kontroléru. Pomocí aplikace lze odebrat 

a uložit na vybrané místo pět předem nastavených kostek popsaných předem určenými 

písmeny nebo čísly. Kostky musí být rozházeny v 2D prostoru, tedy nesmí být poskládané 

na sobě nebo otočené tak, aby nebylo číslo na nich vidět. 

3.3.1 Ovládání aplikace 

Veškeré ovládání se provádí z hlavního okna programu [viz. Obr.  53]. Ovládání 

aplikace je ukázáno také ve videu v příloze [Příloha B:]. 
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Obr.  53 Okno aplikace 

Připojení ke kontroléru 

Ihned po zapnutí program vyhledá všechny dostupné kontroléry, ať už reálné nebo 

virtuální a zobrazí je v tabulce [viz. Obr.  54]. 

 

Obr.  54 Nalezené kontroléry 

 

Ovládání kamery 

Připojení ke kameře se provede tlačítkem „Connect Camera“. Po stisknutí tlačítka se 

zobrazí několik zpráv od kamery. Poslední zpráva by měla informovat o úspěšném spojení 

s kamerou. Program si ihned po propojení s kamerou vyžádá informace o nalezených 

kostkách. Tlačítko „Take Image“ pošle kameře příkaz k pořízení nového snímku. Kamera 

potom potřebuje 5 sekund, aby nový snímek zpracovala. Po tuto dobu je nemožné aplikaci 

ovládat. Potom, co je obraz zpracován, pošle kamera automaticky nové informace o 

nalezených kostkách. Informace o kostkách jsou zobrazeny na levé straně okna [viz. Obr.  

55]. 
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Obr.  55 Informace o kostkách 

To, zda byla kostka nalezena, je značenou barvou tlačítka pro její odebrání. Zelená značí, 

že je nalezena, červená, že ne. Vedle tlačítek jsou vypsány souřadnice kostky a její natočení. 

 

Ovládání Robotu 

Nejprve je nutné spustit program v kontroléru, to je možné buď přímo v kontroléru, nebo 

tlačítkem „Start Task“. Tlačítko „Home Pos“ pošle robot do výchozí pozice. Tlačítko „Take 

all“ postupně odebere všechny nalezené kostky v náhodném pořadí a uloží je do zásobníku. 

Odebírat konkrétní kostky lze pěti tlačítky na levé straně okna. Pod tlačítky je kolonka 

„Stack Postion“. Její hodnota určuje pozici v zásobníku, do které robot kostku uloží. 

3.3.2 Struktura aplikace 

Program se skládá ze tří hlavních komponent, aplikace v C#, která vše řídí, kamery, 

která získává souřadnice kostek a aplikace v kontroléru, která dostává pokyny od aplikace 

v C# a na jejich základě ovládá robot [viz. Obr.  56]. Řídící aplikace je napsána v C#, protože 

Rapid, programovací jazyk kontroléru, umožňuje pouze tvorbu zjednodušeného 

uživatelského rozhraní. 
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Obr.  56 Struktura programu 

Struktura aplikace v C# 

Aplikace ihned po zapnutí vyhledá dostupné kontroléry. To je provedeno inicializací 

třídy RS_Comunication, která volá metodu Scann. Kliknutím na kontrolér v tabulce se 

aplikace s kontrolérem spojí, k tomu slouží metoda ItemClick. Tlačítkem „Start Task“ se 

zapne program v kontroléru a nastaví se cesty k proměnným v kontroléru, na to jsou použity 

metody StartTask a SetUpVariables [viz. Obr.  57].  

 

Obr.  57 Schéma volání metod k zapnutí programu v kontroléru 

 

K práci s kamerou slouží tlačítka „Connect Camera“ a „Take Picture“. Prvním tlačítkem 

se aplikace spojí s kamerou, druhé tlačítko přikáže kameře pořídit nový snímek [viz. Obr.  

58]. Obě tlačítka také zapíšou informace získané z kamery do objektu Kostka. 
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Obr.  58 Schéma volání metod kamery 

 Tlačítka „Home Pos“, „Take“ a „Take all“ slouží k ovládání robotu. „Home Pos“ pošle 

příkaz k najetí do výchozí pozice. To je provedeno nastavením proměnné task na 1. „Take“ 

pošle příkaz k odebrání vybrané kostky. Nejprve se do kontroléru pošlou souřadnice kostky. 

Potom se pošle pozice zásobníku, do které má být kostka uložena a nastaví se hodnota 

proměnné task na 2. [viz. Obr.  59] 

 

Obr.  59 Schéma volání metod po stisknutí tlačítek „Home Pos“ a „Také“ 
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 „Take all“ pošle příkaz k odebrání všech kostek [viz. Obr.  60]. To je realizováno funkcí 

FOR, která se opakuje pětkrát. Nejprve je zjištěno, zda je příslušná kostka nalezena, pokud 

ne, tak se přistoupí k další kostce. Pokud ano, tak jsou kontroléru poslány souřadnice kostky, 

pozice zásobníku, do které ji uložit a je nastavena proměnná task na hodnotu 2. Zda je možné 

odebrat další kostku, je zjišťováno právě pomocí hodnoty tas., Jakmile robot najede do 

výchozí polohy, tak nastaví její hodnotu na 0. To umožní aplikaci vyjet z funkce WHILE a 

poslat informace o další kostce. 

 

Obr.  60 Odebrání všech kostek 

3.3.3 Popis kódu aplikace 

V této podkapitole jsou popsány třídy a metody aplikace v C# a aplikace v kontroléru. 

Aplikace v C# 

Aplikace je složena z pěti tříd. Jsou to třídy Form1, Camera_Comunication, 

RS_Comunication, Randomizer a třída Kostka. 
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Třída Form1 

Jde o třídu, která je volána po spuštění aplikace. Jsou v ní především vytvářeny objekty 

zbylých čtyř tříd a volány jejich metody. Po spuštění se vytvoří objekty všech čtyř tříd [viz. 

Obr.  61]. U třídy Kostka je vytvořeno pole objektů. Na konec je nastavena hodnota 

„StackPos“ na 1. 

 

Obr.  61 Form1 inicializace 

Dále je nastaveno, co se má dít při stisknutí jednotlivých tlačítek. Ve většině případů je 

volána pouze jedna metoda z některé z tříd. Výjimkou je: 

Připojení ke kameře 

Je volána metoda „ConnectToInsight“, ta spojí aplikaci s kamerou. Následně je 

vytvořeno šest objektů kostka a na závěr je volána metoda „SetUp“, která nastaví barvy 

tlačítek a vypíše souřadnice kostek [viz. Obr.  62]. 

 

Obr.  62 Připojení ke kameře 

 

Odebrání všech kostek 

Je volána metoda „RandomChars“, ta vytvoří náhodné pořadí, ve kterém budou kostky 

odebrány. Dále je vytvořena proměnná „StackPos“, která určuje, do které pozice zásobníku 

má být kostka uložena. Zbytek je ve funkci FOR, ta je volána pětkrát. Nejprve je zjištěno, 
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zda byla vybraná kostka nalezena. Pokud ano, tak jsou kontroléru poslány souřadnice kostky, 

pozice zásobníku, do které ji má uložit, a je nastavena hodnota proměnné „task“ na 2. 

Poté je aplikace „zastavená“ ve funkci WHILE. V této funkci je zjišťována aktuální 

hodnota proměnné „task“ v kontroléru. Program může pokračovat, pokud se hodnota změní 

na cokoliv jiného než 2, což značí, že byla kostka odebrána, uložena do zásobníku a robot 

se vrátil do výchozí pozice. 

 

Obr.  63 Odebrání všech kostek 

 

Odebrání jedné kostky 

Je zjištěno, zda byla kostka nalezena a pokud ano, tak jsou kontroléru poslány její 

souřadnice, pozice v zásobníku, kam ji uložit, a je nastavena hodnota proměnné „task“ na 2 

[viz. Obr.  64]. 

 

Obr.  64 Odebrání jedné kostky 
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Metoda „SetUp“ 

Metoda „SetUp“ zjistí, zda byla kostka nalezena. Pokud ano, tak umožní stisknutí 

tlačítka, nastaví jeho barvu na zelenou a vypíše vedle něj souřadnice kostky. Pokud ne, tak 

znemožní stisknutí tlačítka, nastaví jeho barvu na červenou a do kolonek pro souřadnice 

napíše „Not found“ [viz. Obr.  65]. 

 

Obr.  65 Metoda „SetUp“ 

 

Třída Camera_Comunication 

Tato třída se stará o komunikaci s kamerou. Při inicializaci třídy je vytvořen objekt typu 

Socket, pole bytů a proměnná „recievedData“ [viz. Obr.  66]. Objekt Socket se stará o 

komunikaci s kamerou. Do pole bytů jsou ukládaný přijaté zprávy, ty jsou poté z bytu 

převedeny na text a uloženy do proměnné „recievedData“. Třída obsahuje tři metody: 

„ConnectToInsight“, „TakePicture“ a „GetData“. 

 

 

Obr.  66 Inicializace třídy 

Metoda ConnectToInsight 

Tato metoda spojí aplikaci s kamerou. Nejprve je vytvořeno pole bytů o velikosti 50. 

Dále je vytvořen Objekt typu Socket. Socket je následně napojen na IP adresu a port kamery. 

Po připojení kamera pošle zprávu, kterou je potřeba přijmout. Zpráva je uložena do 
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„bufferu“, převedena na text a vypsána uživateli. „Zpráva v „bufferu“ je potom smazána a 

je vytvořen nový prázdná „buffer“. Ve zprávě by kamera měla požádat o přihlašovací jméno. 

Dále je posláno kameře uživatelské jméno, „admin“. Kamera opět pošle zprávu, která je 

zpracována stejným způsobem jako první zpráva. V této zprávě by kamera měla požádat o 

heslo. Kameře je posláno heslo. Poté pošle kamera poslední zprávu, ve která by měla 

informovat o úspěšném připojení [Viz. Obr.  67]. 

 

Obr.  67 Metoda ConnectToInsight 

 

Metoda TakePicture 

Tato metoda pošle kameře zprávu „sw8“, jde o příkaz k pořízení nového snímku. Potom 

je aplikace na 4 sekundy uspána, což je přibližně čas, který kamera potřebuje ke zpracování 

nového snímku. Na konci metody je přijata zpráva od kamery. Pokud vše proběhlo správně, 

měla by kamera poslat zprávu „1“ [Viz. Obr.  68]. 

 

Obr.  68 Metoda TakePicture 
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Metoda GetData 

Kamera všechna data ukládá do tabulky. K získání těchto dat slouží právě metoda 

„GetData“. Při volání metody je potřeba nastavit řádek a číslo, na kterém jsou data uložena. 

Ta lze zjistit v Insight Exploreru. Nejprve je poslán kameře příkaz „gv+řádek+sloupec“. Po 

přijetí tohoto příkazu pošle kamera data z příslušného pole. Zpráva od kamery je přijata a 

převedena na text. Tento text je návratová hodnota metody [viz. Obr.  69]. 

 

Obr.  69 Metoda GetData 

Třída RS_Comunication 

Tato třída zajišťuje veškerou komunikaci s kontrolérem. Při inicializaci jsou vytvořeny 

objekty NetworkScanner, Controller, Task, ListView a Mastership. Také jsou vytvořeny 

stejné proměnné jako v kontroléru. Každá proměnná musí být vytvořena třikrát, jednou jako 

typ RapidData, jednou jako typ NUM a jednou jako typ double. Typ RapidData slouží 

k nastavení cesty k proměnné. Do typu NUM je ukládána hodnota proměnné typu 

RapidData. Proměnná typu double pak slouží k tomu, aby s ní šlo pracovat i v jazyce C#. 

 

 Metoda Scann 

Tato metoda vyhledá všechny dostupné kontroléry. Nejprve se vytvoří objekt typu 

NetworkScanner a je spuštěna jeho funkce „Scan“. Ta vyhledá kontroléry. Poté je vytvořen 

objekt ControllerInfoCollection do kterého jsou nalezené kontroléry uloženy. Všechny 

nalezené kontroléry a informace o nich jsou pak vloženy do tabulky [viz. Obr.  70]. 
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Obr.  70 Metoda Scann 

 

Metoda StartTask 

Tato metoda spustí program v kontroléru. Je zkontrolováno, zda je kontrolér ve 

správném režimu. Pokud ano, tak si aplikace požádá o přístupová práva a spustí program. 

Pokud se vyskytne nějaká chyba, tak metoda vypíše příslušnou chybovou hlášku [viz. Obr.  

71]. 

 

Obr.  71 Metoda StartTask 

Metoda SetUpVariables 

Nejprve jsou nastaveny cesty pro proměnné typu RapidData. Následně jsou hodnoty 

těchto proměnných přiřazeny k proměnným typu NUM a jejich hodnota je přiřazena 

k proměnným typu double [viz. Obr.  72]. 
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Obr.  72 Metoda SetUpVariables 

Metoda WriteToVar 

Vstupní hodnoty této funkce jsou tři proměnné typu double, ty reprezentují souřadnice 

kostky a úhel natočení kostky. Metoda nastaví proměnné typu NUM na tuto hodnotu, zažádá 

si přístupová práva. Pomocí proměnné typu NUM nastaví hodnotu proměnných typu 

RapidData, (což zároveň přepíše hodnoty proměnných v kontroléru). Na konec zruší 

přístupová práva [viz. Obr.  73]. 

 

Obr.  73 Metoda WriteToVar 

Metoda ItemClick 

Tato metoda je volána při kliknutí na řádek s kontrolérem v tabulce. Potom ověří, že na 

řádku je dostupný kontrolér. Zjistí, zda není uživatel připojený k jinému kontrolérů a 
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případně ho odpojí. Pokud je vybraný kontrolér dostupný, tak k němu uživatele připojí [viz. 

Obr.  74]. 

  

Obr.  74 Metoda ItemClick 

 

Třída Randomizer 

Tato třída slouží k vytvoření pěti různých náhodných čísel od 1 do 5. Čísla jsou pak 

použita jako pořadí, ve kterém jsou odebírány kostky při použití metody „TakeAll“. Při 

inicializaci je vytvořen objekt typu Random a pole čísel do kterého budou ukládána náhodně 

vytvořená čísla. 

 

Metoda RandomNums 

Nejprve je na první pozici vloženo náhodné číslo od 1 do 5. Čísla na pozici 2 až 4 jsou 

vložena metodou „AddNext“. Na konec je zjištěno, které číslo chybí, a to je vloženo na 

poslední pozici [viz. Obr.  75]. 
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Obr.  75 Metoda RandomNums 

Metoda AddNext 

Metoda vytvoří náhodné číslo a zkontroluje, zda už je mezi předchozími čísly, pokud 

ano tak, vytvoří nové, pokud ne, tak ho vloží na danou pozici [viz. Obr.  76]. 

 

Obr.  76 Metoda AddNext 

 

Třída Kostka 

Tato třída obsahuje informace o kostce. Jde o její souřadnice, a to, zda byla nalezena. 

Při inicializaci třídy je potřeba zadat řádek, na kterém jsou v In-sight Exploreru uložené 

informace o kostce a objekt Camera_comunication. Třída také při inicializaci zavolá metodu 

„GetInfo“, která získá z kamery výše zmíněné informace. 

Metoda GetInfo 

Jako první je získána informace, zda byla kostka nalezena. Pokud ano tak metoda 

pokračuje dál. Následně získá z kamery souřadnice kostky a její natočení [viz. Obr.  77]. 
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Obr.  77 Metoda GetInfo 

Struktura aplikace v kontroléru 

Aplikace v kontroléru po zapnutí pošle robot do výchozí pozice. Potom pomocí funkce 

WHILE čeká, dokud není hodnota proměnné task změněna. Změna proměnné task je 

provedena aplikací v C#. Podle toho, na jakou hodnotu je proměnná změněna je zavolána 

buď metoda „HomePos“ nebo „PickObject“. Na konci každé metody je proměnná task 

znovu nastavena na 0 a je znovu zavolána metoda „Main“ [viz. Obr.  78]. 

 

Obr.  78 Struktura aplikace v Robot Studiu 
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Kód Aplikace v kontroléru 

Při inicializaci programu jsou vytvořeny konstanty souřadnic. Jde o výchozí pozici a 

pozici, vůči které jsou umístěny kostky. Dále jsou vytvořeny proměnné souřadnic, 

vybraného úkolu a pozice v zásobníku [viz Obr.  79]. 

 

Obr.  79 Inicializace programu v Robot Studiu 

Rutina main 

Nejprve je robot poslán do výchozí pozice, potom kontroluje, zda nedošlo ke změně 

proměnné „selectedTask“. Pokud ano, tak zavolá příslušnou rutinu [Viz Obr.  80]. 

 

Obr.  80 Rutina main 

Rutina HomePos 

Robot je poslán do výchozí pozice. Proměnná „selectedTask“ je znovu nastavena na 0. 

Na konec je opět zavolána rutina main [viz. Obr.  81]. 
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Obr.  81 Rutina HomePos 

Rutina PickObject 

Robot provede sérii pohybů, které odeberou kostku a uloží ji do zásobníku [viz. Obr.  

82]. 

 

Obr.  82 Rutina PickObject 

 

3.3.4 Ukázka funkce aplikace na virtuálním kontroléru 

V této podkapitole je ukázán postup, jakým je ovládána aplikace pro virtuální kontrolér. 

[Viz. Příloha B:] 

 

1) Připojení k virtuálnímu kontroléru. Provede se dvojklikem na název kontroléru [viz. 

Obr.  83]. 

2) Spojení s kamerou tlačítkem Connect Camera [viz. Obr.  84]. 

3) Spuštění simulace. Tlačítkem Start task [viz. Obr.  85]. 

4) Určení pozice zásobníku, do které má být OM uložen [viz. Obr.  86]. 

5) Vybrání kostky, která má být odebrána [viz. Obr.  87]. 

6) Robot dojede do výchozí polohy. [viz. Obr.  88] 

7) Robot nadjede na pozici, kde by měla být kostka [viz. Obr.  89]. 
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8) Robot sjede o 25 mm níž [viz. Obr.  90]. 

9) Robot vyjede nahoru a najede nad zásobník [viz. Obr.  91]. 

10) Robot sjede o 25 mm níž [viz. Obr.  92]. 

11) Robot odjede do pozice „HomePos“ [viz. Obr.  93]. 

 

Obr.  83 Připojení ke kontroleru 

 

Obr.  84 

Spojení s 

kamerou 

 

Obr.  85 Tlačítko 

start task 

 

Obr.  86 nastavení 

pozice zásobníku 

 

Obr.  87 Tlačítko 

odebrat kostku „S“ 

 

 

Obr.  88 Výchozí poloha pro odběr kostek 

 

Obr.  89 Nájezd nad pozici kostky 
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Obr.  90 „Odebrání kostky“ 

 

Obr.  91 Nájezd nad zásobník 

 

Obr.  92 „Uložení kostky do zásobníku“ 

 

Obr.  93 Odjezd do „HomePos“ 

3.4 Aplikace pro reálný kontrolér 

V této kapitole je popsána finální aplikace této práce. Aplikace je velmi podobná 

aplikaci pro virtuální kontrolér [viz. 3.3]. Proto jsou v této kapitole popsány pouze rozdíly 

mezi ovládáním virtuálního a reálného kontroléru. 

3.4.1 Zapojení systému 

První rozdíl oproti simulovanému prostředí je nutnost propojit počítač, kameru, 

kontrolér a robot. Veškerá komunikace probíhá přes Ethernet. Propojit všechny komponenty 

dohromady je možné pomocí routeru nebo switche [viz.Obr.  94]. 
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Obr.  94 Propojení všech komponent 

Také je potřeba nastavit IP adresy, nejvíce se osvědčilo řešení, kdy byla v počítači 

nastavena IP adresa IPv4 na adresu kontroléru (Samozřejmě s výjimkou posledního čísla 

adresy). Tím je zajištěno spojení s kontrolérem. Aby byla napojena i kamera je potřeba 

nastavit také její IP adresu. To lze provést v programu Insight-Explorer při úvodním 

nastavování kamery (tlačítkem „Add Sensor“). Její adresa se nastaví stejná, jako je IP adresa 

kontroléru, opět s výjimkou posledního čísla. 

Nastavení Ip adres: 

Kontrolér:  192.168.125.1 

IPv4:  192.168.125.100 

Kamery:  192.168.125.2 

 

3.4.2 Příprava robotu 

Je nutné nastavit v robotu 2 pozice, výchozí a pozici ze které bude najíždět nad nalezené 

objekty. Jediný požadavek pro výchozí pozici je, aby v ní robot nestínil a nebránil ve výhledu 

kameře. Pozice, ze které bude robot najíždět nad nalezené objekty byla nastavena jako střed 

obrazu kamery. Kamera byla kalibrována pomocí mřížky. Při této kalibraci jsou nulové 

souřadnice obrazu nastaveny jako střed mřížky. Po kalibraci kamery se musí najet robotem 

nad střed mřížky a nastavit ho jako výchozí bod i pro robot [viz. Obr.  95]. 
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Obr.  95 Výchozí bod robotu 

3.4.3 Běh aplikace 

Pokud je kontrolér v ručním režimu, je při každé změně proměnné v kontrolérů nutné 

tuto změnu povolit. Běh aplikace je tak značně zpomalen. Pokud je robot například poslán 

nad kostku jsou mu poslány 3 souřadnice a jedna proměnná reprezentující zadaný úkol. Je 

tedy potřeba na flexpendantu čtyřikrát povolit změnu proměnné vnější aplikací. Tento 

problém by byl v praxi snadno vyřešen nastavením robotu do režimu auto. 

Oproti simulaci robot nad kostky pouze najede. Tato změna je z důvodu rekonstrukcí na 

centru robotiky. V období, kdy byla práce vytvářena byl dostupný pouze robot, který není 

vybaven přísavkou [viz. Příloha D:]. 

Ukázka Funkce 

1) Připojení ke kontroléru. Provede se dvojklikem na název kontroléru. [viz. Obr.  83]. 

2) Spojení s kamerou tlačítkem Connect Camera [viz. Obr.  84]. 

3) Spuštění simulace. Tlačítkem Start task [viz. Obr.  85]. 

4) Nájezd do pozice „HomePos“ tlačítkem „Home Pos“ [viz. Obr.  99 a Obr.  100]. 

5) Vybrání kostky, která má být odebrána [viz. Obr.  101]. 

6) Robot najede do výchozí pozice [viz. Obr.  102]. 

7) Robot najede nad vybranou kostku [viz. Obr.  103]. 
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Obr.  96 Připojení ke kontroleru 

 

Obr.  97 Spojení s kamerou 

 

 

Obr.  98 Tlačítko start task 

 

 

Obr.  99 Tlačítko „Home 

Pos“ 

 

Obr.  100 Robot v pozici „HomePos“ 

 

Obr.  101 Tlačítko k najetí nad kostku 

„P“ 

 

Obr.  102 Robot ve výchozí pozici 

 

Obr.  103 Robot nad kostkou „P“ 
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Závěr 

Tématem práce je pick-and-place operace, která nachází využití v mnoha oblastech. Je 

používána buď pro 2D nebo 3D odběr objektů manipulace. Ve 3D mohou být objekty 

manipulace poskládány i na sobě. Tato práce se zaobírá 2D pick-and-place operací, v té musí 

být objekty rozmístěny v rovině. 

Nejprve je popsán prezentační stand, ten využívá robot Robai a knihovny Emgu 

k rozpoznání obrazu. Dále je popsán způsob posílání dat z kamery Cognex do Robot Studia. 

Při práci byly vyzkoušeny dva způsoby komunikace s kamerou. První způsob využívající 

knihovny od firmy Cognex byl nefunkční, pravděpodobně vinnou jiné verze Robot Studia, 

než pro jakou byly knihovny napsány. Jako spolehlivější a univerzálnější se ukázal druhý 

způsob komunikace, při němž se jazykem C# nebo Rapid napojí na kameru a posílají se jí 

příkazy. Výhoda tohoto způsobu je také to, že nevyžaduje stažení a instalaci žádných dalších 

knihoven. 

Při práci byla také otestována komunikace mezi kontrolérem a aplikací napsanou 

v jazyce C#. K této komunikaci byla využita knihovna „PCsdk“ od firmy ABB. Bylo 

zprovozněno napojení se na kontrolér, spuštění programu v kontroléru, přepsání proměnné 

v kontrolérů a čtení proměnné z kontroléru. Kombinací komunikace s kamerou a 

komunikace s kontrolérem byla vytvořena aplikace ovládající robot IRB140, tak aby najel 

nad nalezené objekty. 

Hlavním výstupem práce jsou 2 aplikace. První aplikace je pro stand s robote Robai, ta 

využívá kameru Basler k nalezení objektu a robot Robai k najetí nad nalezené objekty. 

Druhá aplikace umožňuje pick-and-place operaci s virtuálním i reálným robotem IRB140. 

Tuto práci lze použít při výuce pick-and-place a rozpoznání obrazu na buňce s robotem 

IRB140. 
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Dodatek 

Diplomová práce prezentuje znalosti nabyté v rámci řešení projektů: „Digitální dvojčata 

robotických systémů a jejich verifikace“, reg. č.: „SP2019/69“, „Adaptabilita robotických 

systémů“, reg. č.: „SP2018/86“ a „Výzkum a vývoj robotických systémů“, reg. č.: 

„SP2017/143“ financovaných ze státního rozpočtu České Republiky, na kterých jsem se v 

průběhu magisterského studia podílel. 
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Přílohy 

Příloha A: PDF User Manual COGNEX “In-Sight” vision interface for IRC5 control 

systém [CD – Manual Cognex]. 

Příloha B: Video simulace v Robot Studiu [CD – simulace]. 

Příloha C: Video Prezentační Stand [CD – Robai Stand]. 

Příloha D: Video najetí IRB140 nad kostky [CD – IRB140]. 

Příloha E: Software pro pick-and-place s IRB140 [CD – Software IRB140]. 

Příloha F: Software pro stand Robai [CD – Software Robai Stand]. 

 


