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Anotace diplomové práce 

 

BŘENEK, R. Víceosý systém s integrovanými pohony: diplomová práce. Ostrava: VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, Univerzitní studijní programy, Studijní program 

Mechatronika, 2012, 75s. Vedoucí práce: Novák, P. 

 

Diplomová práce se zabývá návrhem, sestavením, zapojením a hlavně návrhem 

ovládacího software pro modulární robot. Z dodaných pohybových jednotek bylo 

sestaveno modulární robotické rameno, realizovány napájecí zdroje a propojovací bloky s 

CAN sběrnicí. V programovacím jazyce C# byla vytvořena aplikace pro ovládání 

manipulátoru. Tato aplikace zajišťuje tvorbu zpráv a komunikaci s jednotkami, výpočet 

inverzní úlohy kinematiky, dekódování příchozích zpráv a další potřebné dílčí funkce. V 

aplikaci  je  také  vytvořeno  uživatelské  rozhraní  s  vlastním  jednoduchým  programovacím  

jazykem. Pro snadné ovládání a programování manipulátoru lze použít také gamepad. 

 

Annotation of diploma thesis. 

 

Annotation of diploma thesis. 

 

BŘENEK, R. Multi-axis system with integrated actuators: diploma thesis.  Ostrava:  VŠB  –  

Technical University of Ostrava, University Study Programs, Study Program of 

Mechatronics, 2012, 75p. Thesis head: Novák, P. 

 

This thesis describes the mechanical design, assembly, wiring and main design of the 

control software for a modular robot. Supplied motion units were built into the modular 

robotic arm, power supplies were realized as well as connecting blocks with a CAN bus. 

An application for controlling the manipulator was made in the C# programming 

language. This application ensures the creation of messages and communication with 

modules, the calculation of inverse kinematics, decoding incoming messages and other 

necessary sub-functions. The application also made a user interface with its own simple 

programming language. For easy operating and programming of manipulator can be used 

gamepad too. 
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Použité zkratky  

 

 

IP Stupeň krytí 

PR,PW,PG Typy jednotlivých modulů 

eSD Výrobce převodníku CAN-USB 

USB Universální sériová sběrnice 

CAN Controller Area Network sběrnice 

KB Koncový bodu manipulátoru 

RS232 Sériová linka 

CYA, CYH 

Wago 

JP 

ProE 

PC 

SMP 

ID 

Len, Dlen 

rtf 

Typ vodiče jednožílový, dvoužílový 

Bezšroubová kabelová svorka 

Jumper – propojovací kolík 

Program PreEngineer 

Osobní počítač 

Komunikační protokol Schunk 

Identifikační číslo modulu 

Délka datového slova 

Formát textového souboru 
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1 Úvod 

Cílem  této  diplomové  práce  je  sestavení  modulárního  robotu  a  vytvoření  vhodného  

ovládacího softwaru. Práce řeší návrh modulárního robotu komplexně, od rozbalení 

dodaných pohybových modulů, přes vytvoření všech potřebných obvodů pro provoz 

manipulátoru, vytvoření pracoviště až po návrh ovládacího softwaru, který realizuje 

komunikaci s moduly, výpočet inverzní úlohy kinematiky, programování manipulátoru a 

další funkce. Ovládací software je určen pro další používání, především pro práci 

studentů, takže je kladen velký důraz na jeho přehlednost, jednoduchost, robustnost a 

názornost. 

 

 
 

 

Obr. 1 – Sestavený modulární robot 
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2 Pohybové jednotky SCHUNK 

Nejdůležitější částí manipulátoru jsou pohybové jednotky firmy Schunk. Manipulátor je 

tvořen celkem pěti rotačními jednotkami, které jsou použity jako jednotlivé klouby 

manipulátoru a jednou translační pohybovou jednotkou, která je využita jako efektor. 

Všechny použité moduly jsou elektrické, pneumatických či hydraulických prvků není na 

tomto manipulátoru použito.  

 

Jsou použity celkem tři typy pohybových jednotek. Prvním typem je translační pohybová 

jednotka, přesněji efektor PG. Dalším typem je rotační naklápěcí jednotka PW s dvěma 

osami rotace, jednou neomezenou a druhou naklápěcí, tato jednotka je vhodná 

především pro realizaci zápěstí robotu. V tomto manipulátoru je nejpoužívanějším typem 

rotační jednotka PR s jednou osou rotace.  V navrženém manipulátoru jsou použity 

celkem 4 kusy tohoto typu rotační jednotky a to ve dvou různých velikostních a 

výkonových  provedeních.   Operační  teplota  modulů je  v  rozmezí  5  až  55  °C  a  disponují  

elektrickým krytím IP 54. Napájecí napětí je 24V, je požadováno napájení výkonové a řídící 

části ze dvou oddělených napájecích zdrojů.  Další vlastnosti najdete v katalogovém listu 

na webových stránkách [17] nebo na přiloženém CD. 

 

2.1 Efektor PG-70 

Efektor slouží k vykonávání technologické operace, ke které byl manipulátor určen, 

například svařování, lakování, uchopovaní a mnoha dalších. Tento efektor je 

uchopovací, dvouprstý s elektrickým pohonem. Efektor je vybaven přímými čelistmi. 

 

Vybrané parametry efektoru 

Max. rozevření čelistí 67 mm 

Max. uchopovací síla 200 N 

Hmotnost 1,4 kg 

Doporučená nosnost 1,0 kg 

Nominální proud 1,8 A 

Maximální proud 6,5 A 

 

 

 

Tab. 1 – Základní vlastnosti PG-70                                           Obr. 2 – Efektor PG-70 [17] 
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2.2 Rotační a naklápěcí modul PW-70 

Jednotka se dvěma osami rotace. Naklápění je možné v rozmezí ±120°, rotace druhé 

osy je neomezená. Druhá osa není vybavena brzdou, při každém zapnutí 

manipulátoru je tedy nutno nalézt její referenční polohu.  

 

Vybrané parametry efektoru 

 OSA 1 OSA 2 

Kroutící moment 12 Nm 2 Nm 

Max. kr. moment 24 Nm 4 Nm 

Hmotnost 1,8 kg 

Nominální proud 4 A 4 A 

Maximální proud 8 A 6,5 A 

 

 

 

2.3 Rotační jednotky PR-70 a PR-90 

Tyto jednotky jsou použity ve většině kloubů manipulátoru. Mají jednu osu rotace 

fyzicky schopnou neomezeného otáčení, které je ovšem softwarově omezeno na 

±161°. Jsou vybaveny brzdou a disponují vysokým kroutícím momentem. Jejich tvar a 

technické řešení umožňuje  vysokou variabilitu při montáži spojovacích elementů.   

 

Vybrané parametry efektoru 

 PR-70 PR-90 

Kroutící moment 23 Nm 72 Nm 

Max. kr. moment 46 Nm 145 Nm 

Hmotnost 1,7 kg 3,4 kg 

Nominální proud 4 A 4 A 

Maximální proud 8 A 12 A 

 

 

 

 

Tab. 2 – Základní vlastnosti PW-70                          Obr. 3 – Modul PW-70 [17] 

Tab. 3 – Základní vlastnosti PR-70 a PR-90                   Obr. 4 – Modul PW-70 [17] 
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2.4 Vlastnosti modulů 

Zmíněné moduly neobsahují pouze motor s převodovkou, ale také vlastní řídící 

mikroprocesor. Tento mikroprocesor má na starost, ovládání veškeré výkonové části pro 

ovládání motorů, omezení protékajícího proudu, snímání polohy, ovládání brzdy a také 

kontrolu teploty modulu.  

 

Tento mikroprocesor zajišťuje komunikaci s nadřazeným systémem, příjem a provádění 

příkazů stejně jako odpovídaní na ně. Komunikační rozhraní jsou celkem tři, RS232 je 

určená především pro nastavení vlastností modulu, nikoli však pro trvalý provoz modulu, 

pro ten lze použit CAN sběrnici nebo Profi-BUS sběrnici. 

 

Ovládání modulu tedy spočívá v odeslání zprávy v předepsaném tvaru, řídící 

mikroprocesor modulu se již postará o vykonání tohoto příkazu. Příkladem může být 

například otočení na požadovanou polohu, tato informace je odeslána mikroprocesoru 

modulu a ten již vypočítá rampu průběhu rychlosti z předem nastavených parametrů a 

vykoná provedení požadovaného pohybu, tedy řídí stejnosměrné motory podle daných 

průběhů. Po dokončení pohybu modul odešle nadřazenému systému informaci o 

dosažené poloze. 

 

Moduly jsou tedy snadno řiditelné a snadno integrovatelné  do jakéhokoliv systému, který 

je vybaven zmíněnými komunikačními rozhraními, popřípadě je schopen pracovat 

s převodníkem na toto komunikační rozhraní. 

V této diplomové práci je jako nadřazený řídicí systém použit osobní počítač vybavený 

operačním systémem Windows.  

 

3 Periferní zařízení 

Společně s moduly je výrobcem dodáváno také potřebné zařízení pro sestavení a oživení 

manipulátoru. Kromě jednotlivých mechanických spojovacích prvků, kterým je věnována 

další kapitola, výrobce dodává převodník USB-CAN společnosti eSD. Hybridní kabel pro 

rozvod napájecích napětí a vodičů sběrnice v jednom kabelu je také součástí dodávky, 

stejně jako spojovací terminál PAE-130TB, umožňující snadné sloučení všech vodičů do 

hybridního kabelu a připojení bezpečnostního stop tlačítka. Dalšími periferními zařízeními 

jsou napájecí zdroje. 
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3.1 Schunk hybridní kabel 

Je jednoúčelový kabel sloužící k propojování jednotlivých modulů Schunk. Obsahuje dva 

silové pletené vodiče o průřezu přibližně 4mm2 v modrém a červeném provedení, které 

slouží k napájení pohonů modulů. Další dva vodiče o průřezu přibližně 0,5mm2 slouží 

k přivedení napájecího napětí, jsou provedeny v hnědé a bílé barvě.  Dvojice vodičů o 

stejném průřezu slouží pro připojení CAN sběrnice, konkrétně vodič žluté barvy pro CAN-

HI a zelené barvy pro CAN-LOW.  

Kabel v přímém provedení je použit především pro přívod k robotu, nebo mezi navzájem 

nepohyblivými částmi manipulátoru. Spirálové provedení kabelu je vhodné pro spojování 

mezi jednotlivými pohybovými klouby manipulátoru. 

 

3.2 USB-CAN převodník 

Tento převodník realizuje propojení mezi sběrnicí USB, kterou je vybaven řídící počítač, a 

sběrnicí CAN, použitou pro řízení jednotlivých modulů manipulátoru. Výrobcem této 

jednotky je německá firma eSD, přesné označení použitého typu převodníku je CAN-

USB/2. 

Pro připojení k počítači je použit USB kabel typu A-B. Výstupní piny CAN sběrnice na 

výstupním konektoru Cannon jsou naznačeny na obrázku č. 6. Základní vlastností 

převodníku je podpora USB 2.0 s přenosovou rychlostí 480Mbit/s, tato sběrnice zajišťuje i 

napájení převodníku. Maximální rychlost CAN sběrnice je 1Mbit/s a splňuje ISO 11898. 

Převodník je ukryt v pevném a odolném hliníkovém pouzdře o  rozměrech 55x55x25mm. 

 
 Obr. 5 – Převodník CAN-USB                             Obr. 6 – Výstupní piny převodníku 

2- Bus_L 

7-Bus_H 
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3.3 PAE-130TB propojovací terminál 

PAE-130TB je propojovací terminál realizující spojení všech potřebných vodičů do 

hybridního kabelu. Použití tohoto modulu není pro provoz manipulátoru nutné, jde spíše 

o  již  hotovou  svorkovnici.  Hlavní  výhodou  použití  tohoto  modulu  je  připojení  USB-CAN  

převodníku pomocí již připraveného plochého kabelu. Propojovací terminál je také 

vybaven relé pro odpojení modulů od napájecího napětí, toto relé je ovládáno 

připravenými vstupy pro stop tlačítko.  

 

Propojovací terminál byl společně s USB-CAN převodníkem umístěn do elektroinstalační 

krabice opatřené průchodkami, zajišťujícími mechanické upevnění kabelů. Na obrázku č. 7 

je vidět připojené napájení pohonů elektroniky i připojení USB-CAN převodníku pomocí 

plochého kabelu. Pro správnou funkci CAN sběrnice je nutné umístit spojovací pin na 

jumper J1.  

Pomocí dvojlinky je připojeno stop tlačítko s rozpínacími kontakty, ovládající relé pro 

odpojení napájecího napětí pohonů. Na výstupu je připojen Schunk hybridní kabel. 

Schéma zapojení najdete v příloze tohoto dokumentu, návod k zapojení najdete 

v odkazech na použitou literaturu pod odkazem č 8. 

 
 Obr. 7 – Propojovací terminál s USB-CAN převodníkem 
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Obr. 9 – Pohled na konektor C13 [11] 

3.4 Napájecí zdroje 

Moduly Schunk jsou napájeny stejnosměrným napětím o velikosti 24 V. Pokud sečteme 

maximální povolené proudy jednotlivých modulů, zmíněné v předchozí kapitole 2, 

zjistíme, že moduly mohou odebírat celkový proud až 61 A, celkový potřebný instalovaný 

výkon napájecích zdrojů je tedy přes 1,4 kW. Tato maximální hodnota je ovšem při 

běžném provozování manipulátoru prakticky nedosažitelná. 

Pro  napájení  byly  zakoupeny  4  napájecí  zdroje  firmy  Mean  well  o  celkovém  výkonu  

přesahujícím 2,2kW. Jednotlivé typy zdrojů, jejich počet a parametry jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

 

Typ Max. výkon Max. proud počet 

Mean well HRPG-600-24 648 W 27 A 3 ks 

Mean well HRPG-300-24 336 W 14 A 1 ks 

 

 

Z těchto zdrojů byly vytvořeny dva napájecí bloky. Každý zdroj je opatřen jističem jak na 

straně síťového napětí, tak na straně výstupního napětí. Bloky jsou připojeny k sítí pomocí 

standardního napájecího kabelu zakončeného koncovkou C13, běžně užívanou u osobních 

počítačů. Zjistil jsem, že tyto kabely ovšem nemají přesně 

danou polohu fázového a nulového vodiče, proto 

doporučuji používat pouze kabely provedené v zapojení 

zaznačeném na obrázku č. 9. Mnou zkontrolované a 

používané kabely jsou označeny patřičnou nálepkou. 

Bloky jsou vybaveny ventilátory, vypínačem, zásuvkami 

pro jednotlivé kabely a dalšími prvky. 

 

Nyní je používán pouze jeden napájecí blok obsahující jeden zdroj HRPG-300-24 a jeden 

zdroj HRPG-600-24. Slabší z těchto dvou zdrojů zajišťuje napájení řídících obvodů modulů, 

silnější je určen pro napájení pohonů modulů. I když je použito z již zmíněných 1,4 kW jen 

648W, při provozu zatím nedošlo k jeho výpadku, manipulátor ovšem nebyl spouštěn na 

maximální rychlost. 

 

 

Tab. 4 – Propojovací terminál s USB-CAN převodníkem 
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3.5 Paralelní zapojení zdrojů 

Pokud by výkon dodávaný jedním zdrojem HRPG-600-24 nestačil, je možné tento typ 

zdroje zapojovat paralelně. Paralelně lze spojovat jen zdroje stejného typu, proto by bylo 

vhodné použít celý druhý napájecí blok vybavený dvěma zdroji HRPG-600-24 pro napájení 

pohonů. 

Způsob zapojení zdrojů paralelně je popsán v dokumentaci výrobce, kterou lze nalézt 

v kapitole použitá literatura pod odkazem č. 9 nebo na přiloženém CD. 

 
 

   

 

 Zde je potřeba upozornit na průřez silového vedení v hybridním kabelu Schunk, který 

není dimenzován na trvalé vedení velkých proudů (odhadem nad 30A). Při vyšším zatížení 

doporučuji pečlivě kontrolovat teplotu hybridního kabelu jak na povrchu, tak kontrolu 

teploty izolace jednotlivých vedení ve svorkovnicích modulů.  

Další  možností  jak zvýšit  dodávaný výkon a také snížit  proud protékající  vodiči  je  oddělit  

napájení pohonné části několika modulů, to by však vyžadovalo vést po části robotu dva 

kabely a vytvořit několik dalších spojovacích svorkovnic. 

Obr. 10 – Napájecí blok s dvěma zdroji HRPG-600-24 
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4 Sestavení a zapojení manipulátoru 

4.1 kinematická struktura 

Modulární roboty mají obrovskou výhodu v tom, že jejich kinematická struktura, nosnost, 

dosah a další parametry mohou být voleny přesně podle daného účelu manipulátoru.  

Z poskytnutých modulů a spojovacích přírub jsem se rozhodl navrhnout angulární 

kinematickou strukturu se sférickým orientačním ústrojím, tedy u průmyslových robotů 

nejužívanější strukturu.  

 
 

Jednotlivé rotační moduly, spojovací prvky a další komponenty byly součástí akčního 

balení pro školy, byl tedy dán přesný počet jednotlivých modulů, ale také přesně určeny 

jednotlivé spojovací prvky. Nevýhodou je, že chybí spojovací prvky, kterými by se daly tyto 

komponenty kombinovat s již předtím nakoupenými moduly. Tyto spojovací prvky by bylo 

vhodné pro další použití těchto modulů dokoupit, nebo nechat vyrobit.  

 

Položka Množství 

Rotační modul PR-90 2 ks 

Rotační modul PR-70 2 ks 

Rotační modul s naklápěním PW-70 1 ks 

Efektor PG-70 1 ks 

Spojovací prvky 6 ks 

Hybridní kabely 6 ks 

 Tab. 5 – Zkrácený seznam materiálu 

Obr. 11 – Kinematická struktura robotu 
x 

y 

 z 

Rz 
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4.2 Elektrické propojení modulů 

Každý modul je vybaven svorkovnicí pro připojení hybridního kabelu. Svorkovnice je 

tvořena ochranným hliníkovým krytem a plošným spojem, který lze pomocí zasunovacích 

konektorů připojit k modulu. Plošný spoj je vybaven řadou wago-svorek pro připojení 

napájení motorů, řídící elektroniky a připojení CAN nebo Profi-bus sběrnice. Popis 

zapojení tohoto plošného spoje je na obrázku č. 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 – 3D model manipulátoru s vyznačenými osami pohybů 

Obr. 13 – Propojovací plošný spoj, převzato z [12] 
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Svorky pro připojení vodičů datové sběrnice a napájecího napětí řídící elektroniky jsou 

jednoduše připojitelné, ovšem je potřeba zajistit, aby se ochranné stínění těchto 

spletených vodičů nemohlo dotknout povrchu plošného spoje, mohlo by dojít k poškození 

součástek. 

 Ochranné stínění napájení řídících obvodů se připojuje do určené svorky, ochranné 

datové sběrnice je vhodné propojit mezi sebou, ovšem na takto malé délce kabelů to není 

nutností (já jsem je nepropojoval). Ochranné stínění kabelů napájení motorů je nutné 

propojovat v průchodce svorkovnice tak, aby bylo spojeno s hliníkovou kostrou modulu. 

Napájecí kabely pro pohony mají větší průřez, velmi tvrdou bužírku a připojovací wago-

svorka je velmi malá. Po dlouhém a složitém připojování  jsem nebyl, vzhledem 

k protékajícím proudům, nikdy spokojen s kvalitou připojení těchto vodičů, proto jsem se 

rozhodl použít svorky 6339 (čokoládka) pro průběžné spojení těchto dvou kabelů. Z této 

svorky jsem vytvořil odbočku kabelem CYA o průřezu 2,5mm2 pro připojení napájecího 

napětí do wago-svorky modulu. Toto spojení považuji za mnohem pevnější a bezpečnější 

než původní zapojení navrhované firmou 

Schunk.  

V posledním modulu v řadě musí být zapojen 

propojovací ukončovací můstek pro propojení 

odporů na CAN sběrnici (propojuje jumpery JP1, 

JP2, JP4 a J5). Tento můstek je dodáván firmou 

Schunk s každým modulem. Celkové schéma 

zapojení hybridního kabelu do všech modulů 

najdete v příloze A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 – Zapojená svorkovnice 

!POZOR! 
Moduly Schunk nejsou chráněny proti přepólování, muže dojít ke zničení modulu. 

Při zapojování svorkovnic se ujistěte že, jste kladný vodič připojili na kladnou svorku. 
 

Před každým zapnutím manipulátoru zkontrolujte správnost připojení 

kabelů k napájecím zdrojům 
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4.3 První oživení a nastavení modulů 

Před kompletním zapojením všech modulů do řady pomocí dodávaného kabelu je vhodné 

otestovat jejich funkci a hlavně provést jejich počáteční nastavení. 

K tomuto účelu postačuje sběrnice RS232. Plošné spoje, které se zasouvají do konektorů 

modulu, jsou u všech typů modulů stejné, stačí připojit jeden a postupně jej připojit ke 

všem modulům. 

 Zapojení spočívá ve vytvoření tří-žílového kabelu zakončeného 9-pinovým konektorem 

cannon, pro připojení k RS232.  Druhý konec tohoto kabelu připojíme do svorek plošného 

spoje podle obrázku č.  15. Propojíme jumper JP3, jelikož máme připojen jen jeden modul. 

Pomocí dvou vodičů připojíme napájení řídící elektroniky a dalšími dvěma vodiči připojíme 

napájení pohonů. Pro nastavení a otestování není nutné používat vodiče větších průřezů, 

ale je důležité je barevně označit, aby nedošlo k prohození kladného a záporného vodiče.  

Nastavení parametrů se provádí pomocí výrobcem dodaného softwaru MCdemo.exe, kde 

pod ikonkou telefonu spustíme vyhledávání modulu, po jeho nalezení se otevře okno 

samotného modulu. Otestujeme funkčnost modulu několika pohyby. V horní záložce 

nalezneme nastavení modulu a do paměti zapíšeme nové ID, popřípadě změníme použitý 

druh komunikační sběrnice. Mnou nadstavené ID jsou patrné z obrázku 12. 

 
 

 

4.4 Tovární nastavení modulů 

Modul lze jednoduše vrátit do původního továrního nastavení. Vypněte napájení, odpojte 

vodiče datové sběrnice, odpojte propojovací jumpery ukončení sběrnice a vyjměte plošný 

spoj z modulu. Na zadní straně plošného spoje je jeden jumper označený DEAFULT, ten 

propojte a zasuňte plošný spoj do modulu. Zapněte napájecí napětí řídících obvodů na 

dobu přibližně 10 sekund, pak jej vypněte, vyjměte plošný spoj z modulu a odstraňte 

jumper DEAFULT. Podrobnější informace najdete v manuálu výrobce pod odkazem č. 12. 

Obr. 15 – Zapojení sběrnice RS232, převzato z [12] 
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4.5 Model manipulátoru v ProE 

V programu ProEngineer byl vytvořen 3D model manipulátoru. Model modulu PW-70 byl 

kompletně stažen z webu firmy Schunk, stejně jako modely spojovacích přírub a 

připojovacích  svorkovnic.  Tyto  modely  ovšem  nebyly  nijak  parametrizovány,  proto  bylo  

nutné je upravit. U modelů propojovacích přírub šlo jen o nastavení hustoty materiálu a 

jejich přebarvení.  

Model modulu PW-70 bylo nutné znova složit z jednotlivých partů, nastavit jejich hustotu, 

popřípadě udělat v jejich těle vybrání, aby bylo dosaženo celkové hmotnosti uváděné 

v katalogu výrobce. Parametrizována byla i naklápěcí osa rotace, kde byl omezen rozsah 

stejně jako u skutečného modulu. Při parametrizaci nebyl brán ohled na vlastní moment 

setrvačnosti jednotlivých částí modulu, jeho zohlednění a správné namodelování by bylo 

složité. 

Model efektoru PG-70 byl také stažen a upraven podobně jako model PW-70. Model 

výrobce ovšem neobsahoval čelisti efektorů, ani posuvné jezdce, na které se čelisti 

montují. Model čelistí byl proto vytvořen odměřením skutečných rozměrů.  

 
 Obr. 16 – 3D model manipulátoru 
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Model rotační jednotky byl kompletně vytvořen, jelikož jeho vygenerování a stažení ze 

stránek výrobce opakovaně selhávalo. Model byl vytvořen pomocí výkresu přiloženém 

k dokumentaci výrobku [17].  

Z jednotlivých modelů byla vytvořena knihovna všech modulů a součástí, jimiž katedra 

disponuje. Tuto knihovnu naleznete na přiloženém CD a také na serveru kat354nt. 

 

Z jednotlivých modulů a spojovacích prvků byla vytvořena sestava manipulátoru, stejně 

jako je sestavena ve skutečnosti. Tento 3D model je velmi důležitý a užitečný pro návrh 

inverzní úlohy kinematiky. Bez 3D modelu by bylo velmi těžké odečíst vzdálenosti mezi 

jednotlivými osami pohybů. Na přesnosti odečtení těchto vzdáleností a jejich zanesení do 

výpočtu inverzní úlohy kinematiky velmi záleží výsledná přesnost manipulátoru, kdy i 

rozdíl jednoho milimetru v jednom z rozměrů může způsobit velkou nepřesnost mezi 

požadovanou a skutečně dosaženou polohou. 

 

V pod-aplikaci mechanism systému ProE byly do jednotlivých rotačních os umístěny 

pohony pro nastavení úhlu natočení. Na konci čelistí efektoru byl definován pracovní bod 

a byl také vytvořen převod mezi pohybem jedné čelisti na druhou. Takto nastavený model 

je velmi užitečný pro ověření funkce a další úpravě inverzní úlohy kinematiky. Vypočtené 

natočení bylo nadstaveno v jednotlivých pohonech a pomocí jednoduché polohové 

analýzy byla zjištěna poloha koncového bodu manipulátoru. 

 

Výrobce dodává parametrizační software ViroCon, který by měl obsahovat kompletně 

parametrizované moduly včetně momentu setrvačností. Tento software by měl být velmi 

užitečným pomocníkem při návrhu manipulátoru , zjišťovaní jeho dynamických vlastností, 

kolizních stavů, návrhu inverzní úlohy kinematiky a dalších. Tento software je dostupný na 

vyžádání. Tento software jsem neměl možnost vyzkoušet. Výrobce jej popisuje jako 

jednoduchý a výkonný, pro mou práci ovšem nebyl podstatný. V případě další práce 

s manipulátorem doporučuji si jej vyžádat od výrobce a vyzkoušet. Za jakých podmínek a 

za jakou cenu jej poskytují jsem ovšem nezjišťoval. 
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4.6 Popis pracoviště manipulátoru 

Celková sestava pracoviště manipulátoru je tvořena již zmíněnými periferními zařízeními. 

Manipulátor je připevněn na staré školní lavici, která byla prakticky úplně změněna. Horní 

deska lavice je pokryta prodlouženým výkresem A1 na kterém je orientačně vytisknut 

souřadný systém manipulátoru. Konstrukce lavice byla upravena tak, aby byl manipulátor 

přišroubován přímo do ocelových čtvercových profilů, nikoliv jen do dřevěné desky lavice. 

Tyto profily je možné provrtat a umístit manipulátor po celé délce lavice. Lavice byla 

vyztužena a byla v ní vytvořena police pro umístění periferních zařízení. 

 

Srdcem pracoviště je osobní počítač, který je s manipulátorem propojen pomocí USB. Na 

tomto PC běží řídící aplikace pro ovládání a programování robotu. Tato aplikace bude 

podrobně popsána v dalších kapitolách. K PC je připojen herní gamepad pro ovládání a 

programování manipulátoru. 

Pracoviště by samozřejmě nemohlo fungovat bez již zmíněných periferních zařízení, 

kterými jsou napájecí zdroje, propojovací terminál a stop tlačítko. 

 
 

 
Obr. 17 – Sestavený manipulátor a pracoviště 
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4.7 Blokové schéma celkového zapojení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

USB     

Schunk   

Hybridní kabel   

CYA  6    

CYA  1,5    

CYH 2x1 2/0    

Obr. 18 – Blokové schéma kompletního zapojení 
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5 Komunikace s moduly 

Jak již bylo zmíněno, komunikace s moduly probíhá pomocí zpráv přenášených po CAN 

sběrnici. Tvorba a odesílání těchto zpráv je tedy nejnižší funkční částí programu, pro 

ovládání manipulátoru ale nejdůležitější.  

 

5.1 Práce s CAN sběrnicí 

Knihovna ntCan.dll je jedinou knihovnou, kterou výrobce poskytuje pro podporu 

programování na úrovni CAN sběrnice. Přesněji řečeno poskytuje ji výrobce USB-CAN 

převodníku firma eSD.  Tato knihovna zajišťuje příjímání a odesílání dat po sběrnici, 

nastavení přenosové rychlosti, inicializaci čtených ID zařízení a další základní potřebné 

příkazy. Výrobce převodníku dodává spolu se samotnou knihovnou také aplikaci, ve které 

je naznačena práce s jednotlivými příkazy. Aplikace je ovšem vytvořena ve visual basicu 6, 

pracuje  jako  zobrazovač dat  proudících  po  CAN  sběrnici,  tedy  zobrazuje  přijaté  zprávy.  

Nevýhodou této aplikace je, že je psána poněkud chaoticky, bez jakýchkoliv vysvětlení 

použití různých konstant, zdvojeného otevírání CAN sběrnice a dalších postupů. 

 

 Pro  použití  této  knihovny  bylo  nutné  vytvořit  nový  hlavičkový  soubor  v  jazyku  c#.  Tato  

nová hlavička používá pouze některé instrukce z knihovny, které jsou využity dále 

v programu. Vytvořená hlavička má název CAN_ovladac.cs a byla psána tak, aby se dala 

vložit do jakéhokoliv dalšího projektu. Hlavička umožňuje volání těchto funkcí knihovny 

ntCan.dll pomocí těchto názvů: 

- přijímat data – CanTake  

- odesílat data - CanSend 

- otevřít a zavřít CAN sběrnici – CanOpen, CanClose 

- nastavit přenosovou rychlost - CanSetbaudrate 

-zjistit přenosovou rychlost - CanGetBaudrate 

- nastavit sledované ID – CanIdAdd 

Tyto názvy ovšem nejsou původními volacími názvy uloženými v knihovně, proto je nutné 

nadstavit tzv. entrypoint, tedy skutečný název příkazu v knihovně. Pro otevření 

komunikace je původní název instrukce __canOpen@28. 
 

 

 



26 
 

 

Jako ukázku přepracované hlavičky jsem vybral příkaz CanSetbaudrate , především 

pro jeho názornost a jednoduchost. První řádek je komentář, druhý řádek definuje 

knihovnu ntCan.dll a původní název příkazu v knihovně. Třetí řádek definuje název funkce 

v programu a vstupní parametry. Parametr handle je získán při otevření komunikace a je 

důležitý pro posílání dalších příkazů. Parametr baudrate definuje přenosovou rychlost, 

nejde  přímo  o  přenosovou  rychlost  ale  o  její  číslo,  pro  používaných  500KB/s  je  

baudrate=2. 

 
// Nastaveni prenosove rychlosti 
[DllImport(DllName, SetLastError = true, EntryPoint = "__canSetBaudrate@8")]   
public static extern int CanSetBaudrate(int handle, int baudrate); 
 
 

 

Další ukázkou je mnohem důležitější funkce a tou je posílání dat. Princip je stejný jako u 

předchozí funkce, ovšem parametrem, ve kterém jsou uložena data je struktura a délka 

zprávy, jejíž význam se mi ovšem nepodařilo zjistit, protože délku přenášených dat nijak 

neovlivňuje a přenos funguje s jakoukoli hodnotou. 

 
// Posilani dat 
[DllImport(DllName, SetLastError = true, EntryPoint = "__canSend@12")] 
public static extern int CanSend(int handle, ref Data_to_send data, ref 
long length); 

 

 

Tato struktura se skládá z ID modulu, pro který je zpráva určena, počtu datových bajtů a 

ze samotných datových bajtů. V tomto případě jsou první dva datové bajty přejmenovány 

podle potřeb modulů Schunk, což bude vysvětleno v následující kapitole.  

 
[StructLayout(LayoutKind.Sequential)] 
        public struct Data_to_send 
        { 
            public int Id; 
            public int legth; 
            public byte Dlen; 
            public byte CommandID; 
            public byte Data1; 
            public byte Data2; 
            public byte Data3; 
            public byte Data4; 
            public byte Data5; 
            public byte Data6; 
        } 

Obr. X – Hlavička funkce pro odesílání zpráv 

Obr. X – Hlavička funkce pro nastavení přenosové rychlosti 
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5.2 Schunk motion protocol 

Schunk  motion  protocol  (SMP)  je  výrobcem  stanovený  způsob  komunikace  mezi  

jednotlivými moduly a nadřazeným systémem. K novějším verzím svých modulů však 

výrobce neposkytuje žádnou zpracovanou knihovnu těchto příkazů a tak je nutné ji 

vytvořit. Pro tento účel výrobce poskytuje MotionControl.pdf dokument (naleznete v CD 

příloze), ve kterém jsou popsány formáty jednotlivých příkazů, obsahuje plno chyb a firma 

jej již nějakou dobu poskytuje jen v německém jazyce. Firma Schunk má dodávanou 

dokumentaci k použitým modulům nesmyslnou, plnou chyb a již nefunkčních programů, 

bez jakéhokoliv odkazu na určený typ modulů. 

 

Formát zprávy SMP 

Zpráva  SMP  se  dělí  na  několik  základních  částí.  První  částí  je  identifikační  číslo  modulu,  

pro který je zpráva určena, následuje délka řetězce pro CAN sběrnici, poté délka řetězce 

pro SMP, identifikační číslo příkazu a samotná data. 

 

ID Length Dlen CommandID Data1 Data2 Data3 Data4 

 

 

Identifikační číslo modulu (ID) je předem nastaveno v každém z modulů (viz kapitola XX). 

V komunikačním protokolu je však před něj přidáván znak určující typ zprávy a její směr. 

 

Znak Směr Význam 

3 Modul > PC Chybová hlášení 

5 PC > Modul Zpráva z PC pro modul 

7 Modul > PC Odpověď modulu do PC 

 

 

Celé ID je tvořeno tímto znakem a číslem modulu v hexadecimálním formátu. Pro odeslání 

zprávy do modulu č.  11 je  ID 50B,  odpověď modulu na tuto zprávu má ID hodnotu 70B,  

pokud v modulu nastane chyba, odešle zprávu ve tvaru 30B. 

Délka řetězce Length a Dlen jsou počty bajtů následující za těmito znaky. Pro uvedenou 

ukázku z tab. 6 by byl Lenght= 6 a Dlen=5. 

Tab. 7 – Význam znaků  

Tab. 6 – Části zprávy 
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CommandID, neboli číslo příkazu je nejdůležitější části zprávy. Každý příkaz, který je 

modul schopen vykonat má své identifikační číslo. Například pro pohyb na požadovanou 

polohu je toto identifikační číslo B0, otáčení požadovanou rychlostí má identifikační číslo 

B5. 

Data jsou většinou 4 bajty, může jich však být více. V těchto datech je uložen parametr 

daného příkazu, tedy požadovaná hodnota převedena na 4 bajty. Například požadovaný 

úhel otočení 15,35° lze převést na bajty 0x9A 0x99 0x75 0x41. 

Celkový tvar zprávy pro požadované otočení modulu 11 na polohu 15,35° je tedy: 

 

ID Length Dlen CommandID Data1 Data2 Data3 Data4 

0x50B 0x06 0x05 0xB0 0x9A 0x99 0x75 0x41 

 

 

5.3 Tvorba zpráv SMP v programu 

Pro tvorbu zpráv a jejich dekódování jsem vytvořil knihovnu SMP.cs v jazyce c#. Tato 

knihovna zpracovává většinu příkazů používaných v SMP, vynechal jsem příkazy, které 

nejsou užitečné pro funkci manipulátoru, například pro spouštění programu ve vnitřní 

paměti modulu. Je vytvořeno celkem 14 příkazů pro ovládání modulů. 
 

Použité příkazy a jejich parametry 

Natočení na požadovanou polohu [°], pohyb po rampě  

Move_Pos (int ID, float uhel) 

Otáčení s daným proudem [A] 

Move_Cur(int ID, float proud) 

Otáčení s nastavenou rychlostí[°s-1] 

Move_Vel(int ID, float rychlost) 

Pohyb s daným proudem [A] a omezenou rychlostí. 

 Použití u efektoru, rychlost lze omezit pomocí příkazu SetTargetVel 

Move_Grip(int ID, float grip) 

Potvrzení chybového hlášení 

Quit_Error(int ID) 

Nalezení referenčí polohy modulu 

Reference(int ID) 

Tab. 8 – Celková zpráva  
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Zpomalení a zastavení všech modulů 

Stop() 

Zpomalení a zastavení vybraného modulu 

Stop_ID(int ID) 

Bezpečnostní okamžité zastavení, vyvolá chybu 

EmergencyStop() 

Nastavení maximální rychslosti [°s-1] pro Move_Pos a Move_Grip 

Set_Target_Vel(int ID, float max_rychlost) 

Nastavení maximálního zrychlení [°s-2] pro Move_Pos  

Set_Target_Acc(int ID, float max_akcelerace) 

Nastavení maximálního ryvu [°s-3] pro Move_Pos  

Set_Target_Jerk(int ID, float max_Jerk) 

Nastavení maximálního proudu [A] pro Move_Pos  

Set_Target_Cur(int ID, float max_Cur) 

Požadavek na odeslání polohy a stavu modulu 

GetState_Pos(int ID) 

 

b 

Tyto příkazy na základě vložených parametrů provedou sestavení zprávy pro modul do 

požadovaného tvaru a její odeslání modulu.  Jejich použití je jednoduché, spočívá 

v zavolání konkrétního příkazu, jehož parametry jsou zjednodušeny na ID modulu a 

požadovanou hodnotu.  

Programové řešení realizace těchto příkazů spočívá v několika jednoduchých krocích. 

1) Převod zadaného parametru požadované polohy na 4 bajty pomocí BitConvertoru 

2) Vytvoření odesílané datové struktury 

3) Nastavení ID cílového modulu podle zadaného parametru 

4) Nastavení délek zprávy lenght a Dlen pro sběrnici a moduly. 

5) Nastavení čísla příkazu 

6) Naplnění bajtů daty získanými převodem z požadovaného parametru 

7) Nadstavení další délky s neznámým významem a funkcí. 

8) Odeslání pomocí funkce z knihovny ntCan.dll 

 

 

Tab. 9 – Funkce knihovny a jejich popis  
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Jako konkrétní příkald jsem zvolil příkaz Move_Pos, který otočí pohybovou jednotku na 

požadovanou absolutní polohu. Parametry této funkce jsou ID modulu, který se má otočit 

a poloha na kterou se má natočit.  

 

ID modulu je zadáváno jako datový typ integer, v této části programu jej není potřeba 

ošetřovat na správnost zadání, toto ošetření se provádí až u částí jež přichází do kontaku 

s uživatelem. K ID je přičteno 1280, čož je velmi jednoduchý způsob jak k ID dostat znak o 

směru zprávy. 

 

Požadovaná poloha natočení je zadána v datovém typu float, lze zadávat jak kladné, tak 

záporné číslo s desetinou čárkou. Programovací jazyk C# jej definuje jako číslo 

s maximálně sedmi platnými číslicemi a s přibližným rozsahem od ±1,5x10-45 do ±3,4x1038.  

Jelikož je číslo ve tvaru float vždycky převedeno na 4 bajty, jsou vždy stejné i délky zprávy. 

Identifikační číslo příkazu je B0. 

Takto jednoduše sestavená zpráva je odeslána pomocí příkazu CanSend. 

  
// Move_Pos: Natoceni na danou polohu, MotionControl.pdf str.20 
public static void Move_Pos(int ID, float uhel) 
{ 

            // Prevod uhlu ve flonat na 4 byty. 
            byte[] bytes_uhel=new byte[]; 
            bytes_uhel = BitConverter.GetBytes(uhel); 
            // Naplneni dat pro odeslani 
            CAN_ovladac.Data_to_send data = new CAN_ovladac.Data_to_send(); 
            data.Id = 1280+ID; 
            data.legth = 0x06; 
            data.Dlen = 0x05; 
            data.CommandID = 0xb0; 
            data.Data1 = bytes_uhel[0]; 
            data.Data2 = bytes_uhel[1]; 
            data.Data3 = bytes_uhel[2]; 
            data.Data4 = bytes_uhel[3]; 
            // Odeslani dat 
            long length = 1; 
            CAN_ovladac.CanSend(handle, ref data, ref length); 
   } 

 

 

Velmi podobným způsobem jsou tvořeny ostatní příkazy. Příkazy, které jsou funkční pro 

všechny ID se jen sedmkrát cyklicky zopakují. Podrobné informace o veškerých příkazech 

najdete v dokumentu výrobce MotionControl.pdf, který je přiložen na CD.  
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5.4 Dekódování zpráv a chybových hlášení. 

Jak  již  bylo  zmíněno,  moduly  také  posílají  zprávy  nadřazenému  systému,  tedy  počítači.  

V knihovně jsou zpracovány různé druhy varování, chybových hlášení, ale také odpovědí 

na jednotlivé příkazy. Bohužel se mi podařilo zjistit, že ani v MotionControl.pdf nejsou 

popsány všechny zprávy, které posílá modul nadřazenému systému. 

Struktura příchozí zprávy se nijak neliší od odchozí, je tedy opět složena z ID, dvou délek 

zprávy, identifikačního čísla příkazu (v tomto případě odpovědi) a z jednotlivých dat.  

 

Funkce Decode 

V knihovně SMP.cs je vytvořena ještě jedna, dosud nezmíněná funkce pro dekódování 

příchozích zpráv. Tato funkce se nazývá Decode, vstupním parametrem této funkce je 

přijatá datová struktura, velmi podobná té odesílané. Výstupem jsou již hotové věty 

v datovém formátu string, číslo s ID modulu a znak pro další rozeznání typu zprávy. 

Dekódování zprávy probíhá v několika krocích: 

1) Nastavení počátečních výstupních hodnot, pro případ že by nedošlo k identifikaci 

zprávy 

2) Zjištění typu a směru zprávy, vytvoření výstupní věty nesoucí tuto informaci. 

3) Převod přijatého ID na výstupní formát čísla modulu (11-17). 

4) Vytvoření pole bajtů z jednotlivých příchozích bajtů. 

5) Vymazání přebytečných bajtů podle přijaté délky zprávy 

6) Vytvoření pomocné zprávy naplněné přijatými daty, která bude zobrazena, pokud 

nedojde k úspěšné identifikaci zprávy. 

7) Identifikace zprávy pomocí identifikačního čísla a parametru zprávy.   

 

Programový zápis prvních 6-ti bodů vypadá takto: 
// Rozdeleni ID na casti 

            byte id_kostky; 
            byte smer_b; 
            smer = "Neznamo"; 
            int i; 
            znak = 0; 
                        
            // Typ hlaseni 

smer_b = (byte)((data.Id_r & (int)0xFF00) >> 8); 
            if (smer_b == 3)            
                smer = "Chyba:   ";             
            if (smer_b == 5) 
                smer = " M > S:   "; 
            if (smer_b == 7) 
                smer = " S > M:   "; 
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            // Identifikace jednotky 
            ID = (byte)(data.Id_r & (int)0xFF); 
 
            // Vytvoreni pole z prislych dat 
            byte[] bajty_r = { data.Data1_r, data.Data2_r, data.Data3_r, 

data.Data4_r, data.Data5_r, data.Data6_r }; 
 
            //odstraneni nechtenych dat (chyba v dll) 
            for (i=data.Dlen_r; i<=5; i++) 
            { 
                bajty_r[i]=0; 
            } 
                       
            // Prijata zprava - vypise pokud nenajde dale 
            string pomocna = string.Format("Nezpracováno - dLen: {0:X}    ComID: 

{1:X},     {2:X},  {3:x}, {4:X}, {5:x}, {6:x}, \r\n", data.Dlen_r, 
data.CommandID_r, bajty_r[0], bajty_r[1], bajty_r[2], bajty_r[3], 
bajty_r[4], bajty_r[5]);  

            

Identifikace zprávy je prováděna pomocí příkazu case, kdy na základě shody přijatého 

identifikačního čísla příkazu a známého čísla příkazu je vybrána konkrétní věta. Příchozí 

zprávy lze rozdělit do několika kategorií. 

 

Chybová hlášení 

Mají několik důležitých společných vlastností: 

1) Jejich identifikační číslo příkazu (CommandID) je vždy 88 

2) Po jejich vyvolání se pohon zastaví a pro další práci s ním je nutné tuto chybu 

potvrdit 

3) Samotná chyba je popsána informací v prvním data bajtu. 

4) Jsou jediné, jejichž značka je 3 

 

Příkladem může být výpis několika druhů chyb: 

if (data.CommandID_r == 0x88) 
{                

                switch (bajty_r[0]) 
                {                     
                    // Vynechány chyby SRV 
                    case 0xD2: 
                        pomocna = " CHYBA: 0xD2  Chybná konfigurace paměti"; 
                        break; 
                    case 0xD3: 
                        pomocna = " CHYBA: 0xD3  Vadná paměť programu"; 
                        break; 
                    case 0xD4: 
                        pomocna = " CHYBA: 0xD4  Chyba v programu"; 
                        break;     
                    case 0xD5:…. 
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Informační hlášení stavů 

Jsou informace, které popisují stav pohonu, většinou chyby vzniklé nesprávnou 

konfigurací a podobně. Nejsou nebezpečné pro provoz, nezpůsobí nouzové zastavení 

systému, ale mohou způsobit jeho nečinnost. 

Jejich identifikační číslo příkazu (CommandID) je 8A 

// Info hlášky 
            if (data.CommandID_r == 0x8A) 
            { 
                switch (bajty_r[0]) 
                { 
                    case 0x01: 
                        pomocna = " Info: 0x01  Uspěšně bootováno"; 
                        break; 
                    case 0x02: 
                        pomocna = " Info: 0x02  Nedostatek volného místa"; 
                        break; 
                    case 0x03: 
                        pomocna = " Info: 0x03  Nemáte uživatelská práva"; 
                        break; 

 

 

Odpovědi jednotlivých příkazů 

Po odeslání příkazů pohon automaticky odešle odpověď na tento příkaz, často jde jen o 

odpověď OK, někdy jde o nějakou hodnotu například pro příkaz Move_Pos jde  o  

předpokládaný čas, za který bude poloha dosažena. Jejich identifikační číslo příkazu 

(CommandID) je shodné s odesílaným příkazem. 

 Další odpovědi přicházejí například po dokončení příkazu, kdy je odeslána skutečná 

dosažená poloha, nebo aktuální rychlost či proud (takzvané impulsní zprávy).  

// Odpovedi prikazu 
switch (data.CommandID_r) 

            { 
                case 0xB0: 
                    pomocna = " Move_Pos: za " + BitConverter.ToSingle(bajty_r, 

0).ToString() + " s"; 
                    break; 
                case 0xB3: 
                    pomocna = " Move_Cur: " + Convert.ToChar(bajty_r[0]) + 

Convert.ToChar(bajty_r[1]); 
                    break; … 
 

 

Ve funkci Decode nejde pouze o převedení příchozí zprávy a parametrů na text, ale také 

nastavení vnitřních proměnných, kde je uložena například aktuální poloha modulu. Pokud 

se tato část měla vyčlenit do samostatné funkce, její náročnost by byla stejná jako 

samotné dekódování, čily zbytečné dvojení práce. 
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6 Výpočet inverzní úlohy kinematiky 

K určení polohy a orientace koncového bodu manipulátoru se většinou používá kartézský 

souřadný systém. V tomto systému lze jednoduše pomocí souřadnic x,y a z určit polohu 

libovolného bodu v prostoru. Manipulátor je ovšem řízen polohou, lépe řečeno 

natočením jednotlivých pohybových os. Inverzní úloha realizuje výpočet potřebného 

natočení jednotlivých os manipulátoru, při znalosti polohy koncového bodu, jeho 

orientace a samozřejmě při znalosti konstrukčních rozměrů manipulátoru.  

 

Existuje mnoho metod pro výpočet inverzní úlohy řešící rychlosti a zrychlení v kloubech, 

univerzální pro libovolnou kinematickou strukturu založenou na postupné aproximaci,  

jsou však velmi náročné jak na výpočetní výkon, tak na samotnou realizaci. 

 

Momentové řízení spočívá v přímém řízení momentu jednotlivých pohybových os. Tato 

metoda dosahuje výborných výsledků při realizaci dynamických aplikací s vysokou 

přesností. Její řešení se však opírá o dokonalou znalost fyzikálních a mechanických 

vlastností manipulátoru, je náročná na výpočetní výkon a velmi náročná na realizaci. 

 

Pro řízení manipulátoru Schunk jsem zvolil vektorovou metodu výpočtu. Tato metoda má 

několik výhod, především v nenáročnosti na výpočetní výkon a snad jako jediná je 

realizovatelná jedním člověkem v rámci diplomové práce. Tato metoda vychází 

z konkrétního kinematického schématu, je jedy neuniverzální a lze ji požít jen pro toto 

konkrétní kinematické schéma s těmito konkrétními konstrukčními rozměry, což není 

nevýhoda pokud je použito při výrobě konkrétního řídicího systému pro konkrétní 

manipulátor. Nevýhodou je možnost pouze polohového řízení. 

 

Jak již zbylo zmíněno, k výpočtu inverzní úlohy je třeba znát polohu koncového bodu a 

jeho orientaci. V některých případech, například když má manipulátor méně než 6 stupňů 

volnosti, nelze orientaci koncového bodu ovlivnit v plném rozsahu. Manipulátor sestavený 

z modulů Schunk má právě 6 stupňů volnosti a jeho orientaci lze tedy zadávat v plném 

rozsahu. Kinematická struktura manipulátoru je angulární se sférickým zápěstím, jak již 

bylo zmíněno v kapitole 4.  
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6.1 Poloha a orientace koncového bodu 

Poloha koncového bodu je dána souřadnicemi X,Y,Z v souřadném systému, orientace je 

dána jednotkovým vektorem v souřadném systému. Pro uživatelsky příjemnější zadávaní 

vektoru jsou definovány dva různé úhly, kterými je dán jeho směr v souřadném systému. 

Pro uživatele je jednoduché tyto úhly odhadnout, tedy definovat podle požadované 

polohy efektoru. Takto zadané úhly samozřejmě přesně nedefinují koncový vektor plně, 

protože  může  stále  rotovat  kolem  své  osy,  tato  vlastnost  ovšem  neovlivní  orientaci  

vektoru koncového bodu v prostoru, bude k ní přihlíženo až v další části výpočtu. 

 

Jednotkový vektor orientace koncového bodu (VKB) 

- Úhel alfaXY- úhel svírající vektor koncového bodu s rovinou XY (zjednodušeně 

deskou stolu) 

- Úhel alfa XZ- úhel svírající vektor koncového bodu (KB) s rovinou XZ v průmětu na 

rovině XY (zjednodušeně úhel mezi efektorem a osou x při pohledu zeshora) 

- Z takto zadaných úhlů jsme schopni vypočítat jednotlivé složky jednotkového 

vektoru orientace koncového bodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

x 

y 

z 

1 

αXY 

αXZ VxKB 

VyKB 

VzKB 

Obr. 19 – Jednotkový vektor orientace KB 
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Poloha koncového bodu 

Poloha koncového bodu je zadávána pomocí souřadnic X,Z,Y v kartézském souřadném 

systému. Osa Z souřadného systému je totožná s osou rotace modulu č 11. Nulový bod je 

zvolen v rovině dosedací plochy manipulátoru tak, že pokud je manipulátor přišroubován 

na podkladové ploše, je Z souřadnice této plochy rovná nule. Počátek os X a Y je logicky 

umístěn také v tomto bodě, osy jsou rovnoběžné se stěnami podstavy manipulátoru. Pro 

snadné určení souřadného systému při pohledu na manipulátor je platí jednoduchá 

pomůcka, a to že ze strany přívodní svorkovnice do modulu č 11 vystupuje záporná složka 

osy X, je to tedy zadní část manipulátoru. 

Koncový bod je definován uprostřed mezery mezi čelistmi efektoru na konci jejich délky.  
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Obr. 20 – Definice polohy koncového bodu 
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6.2 Vstupní hodnoty a vektor koncového bodu 

Pro výpočet inverzní úlohy byla v aplikaci vytvořena samostatná třída inverzni.cs. Vstupní 

informací tohoto výpočtu je datová struktura obsahující Inverzni_IN obsahující 6 hodnot 

datového typu double, polohy XYZ, úhly αXY αXZ a úhel pro rotaci poslední osy αOSA.  

 

Hned po zadání vstupních parametrů jsou tyto hodnoty zkontrolovány, zdali neleží 

v nadstavených bezpečnostních zónách, tedy v prostoru kde se koncový bod nacházet 

nesmí. Pro tento manipulátor jsem definoval dvě takové oblasti. První je definována jako 

rovina umístěná 4mm nad rovinou desky XY, zabraňuje tedy nastavení koncového bodu 

v prostoru těsně nad a pod pracovní deskou stolu. Druhá zakázaná oblast je definována 

jako krychle kopírující modul 11, tak aby nedošlo k nabourání do tohoto modulu.  

 

Dalším krokem je doplnění konstrukčních rozměrů manipulátoru, které byly odečteny ze 

3D modelu. Všechny tyto konstrukční rozměry a zakázané zóny jsou definovány přímo ve 

zdrojovém kódu výpočtu a nelze je měnit, vytvoření nadstavení takových zón by bylo 

mnohem více pracné než užitečné. 

 

Výpočet vektoru orientace KB 

Prvním  krokem  je  převod  zadaných  úhlů ze  stupňů na  radiány.  Vektor  orientace  

koncového  bodu  lze  velmi  snadno  spočítat  s  pomocí  goniometrických  vztahů,  tak  jak  je  

naznačeno na obrázku č. 19. Jednoduchým odvozením jsou získány dva vzorce pro 

výpočet složek jednotkového vektoru orientace koncového bodu. 

 

//Vypocet jednotkoveho vektoru orientace koncoveho bodu 
            double VxKB = Math.Cos(Alfa_jxy) * Math.Cos(Alfa_jxz); 
            double VyKB = Math.Cos(Alfa_jxy) * Math.Sin(Alfa_jxz); 
            double VzKB = Math.Sin(Alfa_jxy); 
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6.3 Výpočet polohy středu zápěstí 

Středem zápěstí se obecně označuje bod, kde se protínají osy rotace zápěstí (orientačního 

ústrojí) robotu. Je to průsečík os rotace modulů 14,15 a 16  a nachází se v modulu č.15, 

z tohoto důvodu jej dále označuji jako bod 15. Velmi důležitý bod pro další výpočet. 

Poloha tohoto bodu se nemění, pokud rotujeme s osou 14 nebo 16, mění se pouze jeho 

orientace v prostoru. Této vlastnosti lze výhodně využít pro zanedbání těchto os v první 

části výpočtu.  

 
Polohu zápěstí lze vypočítat snadno, známými parametry jsou jednotkový vektor 

orientace  KB,  poloha  KB  a  konstrukční  délka  mezi  bodem  15  a  KB.  Jednotkový  vektor  

orientace KB vynásobíme konstrukční délkou mezi bodem 15 a KB (l_15kb). Takto 

získanou hodnotu odečteme od zadané polohy KB a dostaneme tím souřadnice bodu 

15. 

 
//Vypočet polohy bodu 15 

            double x15 = DataIn.X - l_15kb * VxKB; 
            double y15 = DataIn.Y - l_15kb * VyKB; 
            double z15 = DataIn.Z - l_15kb * VzKB; 

 

 

 

Osa 14 
Osa 16 

Osa 15 

BOD 15 

Obr. 21 – BOD 15 – střed zápěstí 
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Druhé zalomené rameno je nejprve nutné nahradit přeponou a znát potřebné úhly. 

 
 
 

//Vypočet konstrukčních úhlu a přepony zalomeného ramene 13,14,15 
//(konstantni) 
double c_1315 = Math.Sqrt(l_1314a * l_1314a + (l_1314b + 

l_1415)*(l_1314b +  l_1415)); 
double beta_1315=Math.Atan2((l_1314b + l_1415), l_1314a); 
double gama_1315 = Math.PI / 2 - beta_1315; 

 

6.4 Výpočet rotací os 11, 12 a 13 

Výpočet rotace osy 11: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud známe polohu bodu 15, je snadné 

vypočítat potřebné natočení první osy, tedy 

osy č11. Vycházíme z půdorysu robotu. 

Z konstrukčních parametrů známe úskok 

l_1213b, který reprezentuje drobné vyosení 

ramen, způsobené použitím různých velikostí 

pohybových jednotek, tento úskok lze 

libovolně posouvat po nositelce, tím 

v půdorysu vznikne geometrie znázorněná na 

obrázku č. 5. 

 

Ze známých souřadnic bodu 15 vypočítáme 

délku  přepony  c  a  úhel  α mezi  ní  a  osou  x.  

Dokreslením ramen vznikne další trojúhelník, 

v němž vypočítám úhel β.  Úhel rotace osy 11 

je pak roven rozdílu těchto dvou úhlů, tedy  

α- β. 
X15 

Y15 Y15 

y 

 x 

l_1213b 

p_15 

Bod 15 

c_1115 

β_15 

α_15 

ROT_11 

Obr. 23 – Výpočet rotace modulu 11 

BOD 15 

l_1314a+ l_1415 l_1314b 

α_1315 

c_1315 

γ_1315 

Obr. 22 – Zalomené rameno robotu 

 x 
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    // Vypočet natočeni první osy podle polohy bodu 15 
            double c_1115 = Math.Sqrt((x15*x15) + (y15*y15)); 
            double alfa_1115 = Math.Atan2(y15, x15); 
            double p_15 = Math.Sqrt(c_1115 * c_1115 - l_1213b * l_1213b); 
            if (p_15 > (l_1213a + c_1315 + l_15kb)) 
            { 
                reseni = 0; 
                return; 
            } 
            double beta_1115 = Math.Asin(l_1213b / c_1115); 
            double rot_11 = alfa_1115 - beta_1115; 
            double rot_11_deg = (rot_11 / Math.PI) * 180; 

 

Ve výpočtu je místo funkce arcus-tangens použita funkce arcus-tangens2, která je 

definována v celém rozsahu 2π, odpadá tedy následné zjišťování vypočteného kvadrantu. 

Výpočet je kontrolován na existenci řešení, pokud je vypočtená přepona delší než součet 

konstrukčních délek je jasné že manipulátor nemůže na tuto požadovanou polohu 

dosáhnout. 

 

Výpočet rotací os 12 a 13 
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BOD 15 

l_1213a 

l_1314a+ l_1415 l_1314b 

γ1215 

P_1215 αCZ 

c_1315 
ε13 

Δ12 

p_15 

Obr. 24 – Průmět manipulátoru  

12 

13 
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Pro výpočet rotací os 12 a 13 použijeme průmět manipulátoru do roviny přepony p_15 a 

osy z.  Pomocí Kosinovy věty postupně zjišťujeme jednotlivé úhly mezi jednotlivými 

rameny. Výpočet přepony mezi základnou a koncovým bodem lze jednoduše realizovat 

z vypočtené z-složky polohy bodu 15 a v předchozím kroku vypočítanou p_15. Pak je 

vypočítán úhel αcz. Dále je vypočítána přepona P_1215 mezi 12 a 15 osou rotace a určen 

úhel β12, který svírá se svislou částí manipulátoru. Doplněk do 180° je úhel γ1215. Pomocí 

Kosinovy věty jsou pak vypočítány také úhly Δ12 a ε13.  
// Výpočet přepony mezi souřadným počátkem souřadného systému a bodem 15 

            double cz_15 = Math.Sqrt((z15 * z15) + (p_15 * p_15)); 
            if (cz_15 > (l_z11+l_1112+l_1213a+ c_1315)) 
            { 
                reseni = 0; 
                return; 
            } 
            double alfa_cz = Math.Atan2(p_15, z15); 
            double p_1215=Math.Sqrt(cz_15*cz_15+(l_z11+l_1112)*(l_z11+l_1112)-

2*cz_15*(l_z11+l_1112)*Math.Cos(alfa_cz)); 
            if (p_1215 > (l_1213a + c_1315)) 
            { 
                reseni = 0; 
                return; 
            } 
            double beta_1112=Math.Acos((p_1215*p_1215+(l_z11+l_1112)*(l_z11+l_1112)-

cz_15*cz_15)/(2*p_1215*(l_z11+l_1112))); 
            double gama_1215=Math.PI-alfa_cz-beta_1112; 
             
            // Výpočet dalších úhlů v kloubech 12 a 13 
            double delta_12=Math.Acos((l_1213a*l_1213a-

c_1315*c_1315+p_1215*p_1215)/(2*l_1213a*p_1215)); 
            if (double.IsNaN(delta_12)) 
            { 
                reseni = 0; 
                return; 
            } 
            double epsilon_13=Math.Acos((l_1213a*l_1213a+c_1315*c_1315-

p_1215*p_1215)/(2*l_1213a*c_1315)); 
            if (double.IsNaN(epsilon_13)) 
            { 
                reseni = 0; 
                return; 
            } 
 
 

Potřebná rotace osy 12 je pak spočítána jako součet úhlů β12 a Δ12. Kdyby byly tyto úhly 

odečteny, dostáváme se na další možnost řešení. Tato možnost ovšem velmi výrazně 

omezuje pracovní prostor manipulátoru a je velmi náchylná na kolize. Užitečná by byla 

v případě zavěšení manipulátoru na strop, kdy by byl hlavní pracovní prostor pod takto 

zavěšeným manipulátorem. Natočení osy 13 je pak rozdílem spočteného úhlu ε13 

 a konstrukčního úhlu γ_1315. 
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            // Výpočet natočení os 12 a 13 
            double rot_12=beta_1112+delta_12; 
            double rot_12_deg=(rot_12 / Math.PI) * 180; 
            double rot_13=epsilon_13-gama_1315; 
            double rot_13_deg=(rot_13 / Math.PI) * 180; 

 

6.5 Výpočet úhlu natočení os 14 a 15 

Pro další výpočty natočení již nestačí pouhé goniometrické vztahy, ale je nutné použít 

vektory. Jako první je potřeba vypočítat jednotkový vektor orientace osy rotace č. 14. 

 

 // Výpočet náklonu ramena 14,14b 
            double alfa_xz1314b = Math.PI / 2 + rot_12 + rot_13 - 2 * Math.PI; 
 
            // Výpočet jednotkového vektoru orientace osy 14 
            double Vz14 = Math.Sin(alfa_xz1314b); 
            double p_14 = Math.Cos(alfa_xz1314b); 
            double Vy14 =p_14*Math.Sin(rot_11); 
            double Vx14 =p_14*Math.Cos(rot_11); 

 

Potřebný úhel natočení osy 15 je tedy prostorový úhel mezi vektorem 14 (V14) a vektorem 

koncového bodu VKB. Velikost úhlu se spočítá pomocí jednoduchého vztahu: 

cos =
+ +

+ + ∙ + +
 

 
//Výpočet úhlu natočení 15 

            double rot_15=Math.Acos(VxKB*Vx14+VzKB*Vz14+VyKB*Vy14); 
            double rot_15_deg=(rot_15 / Math.PI) * 180; 

 

Tento vztah vždy vrací úhel v rozmezí 0-180°, je tedy nutné vypočítat ještě směr rotace. 

Směr  je  nutné  určit  až  později,  podle  dalších  výpočtů.  Pomocí  vektorového  součinu  

vytvoříme vektor kolmý VK na VKB a V14. Vypočteme referenční vektor, který je shodný 

s osou rotace 12 V12.  Úhel  rotace  osy  14  je  pak  prostorový  úhel  mezi  V12 a V14. Opět 

ovšem neznáme směr natočení. 

//Výpočet pomocného vektoru kolmého na 14 a 15 
            double Vxk = VyKB * Vz14 - VzKB * Vy14; 
            double Vyk = VzKB * Vx14 - VxKB * Vz14; 
            double Vzk = VxKB * Vy14 - VyKB * Vx14; 
 
            // Výpočet referenčního vektoru 12 
            double Vx12 = Math.Cos(rot_11 - Math.PI / 2); 
            double Vy12 = Math.Sin(rot_11 - Math.PI / 2); 
            double Vz12 = 0; 
 
            // Výpočet úhlu natocení osy 14 
            double rot_14=Math.Acos((Vxk*Vx12+Vyk*Vy12+Vzk*Vz12)/ 

(Math.Sqrt(Vxk*Vxk+Vyk*Vyk+Vzk*Vzk))); 
            double rot_14_deg=(rot_14 / Math.PI) * 180; 
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6.6 Výpočet úhlu natočení osy 16  

Jelikož  poslední  osa  rotace  má  za  úkol  nastavit  čelisti  efektoru  do  správné  polohy,  je  

nutné požadovaný úhel zadávat tak aby jej bylo jednoduché odhadnout. První částí 

výpočtu je kompenzace úhlu natočení pomocí osy Z, poté je přičten úhel zadaný 

uživatelem. 

 

// Výpočet úhlu poslední osy rotace 
            double rot_16 = Math.Acos((Vxk * 0 + Vyk * 0 + Vzk * 1)/ 

 (Math.Sqrt(Vxk * Vxk + Vyk * Vyk + Vzk * Vzk))) - Math.PI / 2; 
            double rot_16_deg = (rot_16 / Math.PI) * 180; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25 – Použité vektory  
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6.7 Určení směru natočení 

Jak již bylo zmíněno, u vypočítaných úhlů neznáme směr potřebného natočení. K zjištění 

správného směru natočení je nutné vytvořit pomocí vektorového součinu další kolmý 

vektor VK2. Tento vektor je kolmý na vektory V12 a VK. Tento vektor je vždy rovnoběžný s 

vektorem V14, porovnávame proto jejich směr, ten může být souhlasný, nebo přesně 

opačný. Tato závislost určí směr natočení vypočítaných úhlů. 

 
//Výpočet směru úhlu a minimalizace trajektorie 

            if (Math.Abs(rot_14_deg) > 90) 
            { 
                rot_15_deg = -rot_15_deg; 
                if (Math.Sign(Vxk2) == Math.Sign(Vx14) & Math.Sign(Vyk2) == 

Math.Sign(Vy14) & Math.Sign(Vzk2) == Math.Sign(Vz14)) 
                { 
                    rot_14_deg = 180 - rot_14_deg; 
 
                } 
                else 
                { 
                    rot_14_deg = -180 + rot_14_deg; 
                } 
            } 
            else 
            { 
                rot_16_deg = -rot_16_deg; 
                if (Math.Sign(Vxk2) == Math.Sign(Vx14) & Math.Sign(Vyk2) == 

Math.Sign(Vy14) & Math.Sign(Vzk2) == Math.Sign(Vz14)) 
                { 
                    rot_14_deg = -rot_14_deg;                    
                } 
            } 

 

Zde také dochází k minimalizaci trajektorie pohybu jednotlivých modulů, také tedy výběru 

jednoho ze dvou dalších variant řešení. Princip minimalizace je velmi jednoduchý, vychází 

se  symetrie  rozsahu  pohybových  os.  Je  zbytečné,  aby  se  modul  14  otáčel  o  více  než  90  

stupňů, když v tom případě stačí pouze změnit směr rotace modulu 15. 

 

Před výstupem z třídy jsou vypočtené úhly zkontrolovány na maximální mechanický 

rozsah modulů. Poté jsou vypočtené úhly upraveny podle montáže modulů, aby 

odpovídaly směry natočení. Například pokud je modul v sestavě namontován naopak a 

kladný směr otáčení ve výpočtu je směr otáčení v reálné sestavě záporný. 

 

 

 



45 
 

7 Základní popis aplikace 

V předchozích kapitolách již bylo popsáno několik samostatně fungujících bloků vytvořené 

aplikace. Další části aplikace jsou však mezi sebou silně provázány. Základními částmi 

aplikace jsou kontrolní a programovací prostředí. V kontrolním prostředí jsou 

zobrazovány přijaté zprávy a chyby, jsou zde přístupné jednoduché ovládací prvky 

manipulátoru, od jednotlivých příkazů po inverzní úlohu. Programovací prostředí je 

orientováno na komplexní ovládání manipulátoru pomocí vytvořeného programovacího 

jazyka a herního gamepadu. Tyto dvě části doplňuje přehledná nápověda psaná formou 

uživatelské příručky. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrolní prostředí 

Část programu, která je v přímém 
kontaktu s uživatelem. Zajišťuje 
základní obsluhu, například otevření 
komunikace, zobrazování přijatých 
zpráv a chyb a další viditelné funkce. 

Programovací prostředí 

Vlastní jednoduchý programovací 
jazyk. V pozadí zajišťuje vykonávání 
programu a ovládání pomocí 
gamepadu. 

Inverzní výpočet 

Skrytá knihovna provádějící pouze 
výpočet inverzní úlohy kinematiky, 
obsahuje veškeré podmínky a kontroly 
parametrů nutné pro správný výpočet. 
 

Nápověda 

Návod pro práci se software, popis 
programovacího jazyka, definice 
orientujících veličin, návod pro 
ovládání pomocí gamepadu a další. 
 

Schunk motion protocol  

Skrytá knihovna vytvořená podle komunikačního protokolu jednotek, podle vstupního 
příkazu a hodnoty generuje konkrétní bajty zprávy pro odeslání na CAN sběrnici. 
Zajišťuje také dekódování příchozích zpráv. 

ntCAN.dll 

Skrytá knihovna zajišťující odesílání a přijímaní zpráv na CAN sběrnici, řízení komunikace. 

Obr. 26 – Blokové schéma aplikace  
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7.1 Kontrolní prostředí 

Je prvním oknem, které se zobrazí po otevření aplikace. Obsahuje okno s přijatými 

zprávami, chybová hlášení jsou pro přehlednost kopírována do dalšího okna. Nejužívanější 

částí je horní paleta záložek, kde jsou umístěny všechny podstatné funkce kontrolního 

prostředí. V panelu jsou umístěny tlačítka pro zastavení manipulátoru a také pro přechod  

programovacího prostředí. 

 
 Obr. 27 - Kontrolní prostředí 
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7.2 Otevření a zavření komunikace, kontrola stavu modulů 

V liště záložek kontrolního prostředí lze otevřít a zavřít komunikaci po CAN sběrnici. 

Komunikační rychlost je pevně nastavena na 500 KB/s, možnost nastavení není nutná. 

Tato rychlost je nejvyšší, se kterou jsou moduly schopny pracovat, pro změnění rychlosti 

je nutné provést změnu v paměti každého modulu. Pokud uživatel zapomene otevřít 

komunikaci, je při přechodu do dalšího funkčního modulu na tuto skutečnost okamžitě 

upozorněn. Po otevření komunikace jsou parametry pohybových jednotek nastaveny na 

mnou stanovené výchozí nastavení. Okamžitě po otevření komunikace je uživatel tázán, 

zda-li si přeje zkontrolovat stavy všech modulů. 

 

Kontrola stavů modulů   

Tuto část aplikace jsem vytvořil z důvodu potřeby kontroly stavů modulů, především po 

jejich připojení k napájecímu napětí. Nejproblémovější je modul s 16, kde díky absenci 

brzdy dochází ke ztrátě referenční polohy modulu po každém vypnutí napájení. Po 

opětovném zapnutí napájení je nutné tento modul referencovat, tedy provést příkaz pro 

nalezení referenční polohy.  

Pokud uživatel po otevření komunikace zvolí kontrolu modulů, je na každý vyslán příkaz, 

který zjistí aktuální stav a polohu daného modulu, ta je pak aktualizována v paměti 

programu. Zároveň je otevřeno pomocné okno, kde jsou pomocí proměnných typu bool 

zobrazeny stavy modul a také jejich poloha. Okno obsahuje stručné informace pro 

uživatele, které mu umožní rychle a intuitivně zkontrolovat a opravit stav modulů.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 28 – Kontrola stavu modulů 
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7.3 Příjem a zpracování příchozích zpráv, potvrzení chyb 

Základní funkcí kontrolního prostředí je příjem zpráv. Jde o jedinou část programu kde je 

použito čtení z CAN sběrnice, pokud by bylo použito čtení i z jiné části programu, data by 

se navzájem ztrácela. Ke čtení dat z CAN sběrnice slouží timer s opakovací periodou 20ms. 

 

Po přijetí zprávy dojde k částečnému dekódování, pokud jde o zprávu signalizující 

dosažení polohy, je v paměti resetována globální proměnná signalizující provádění příkazu 

na daném modulu, tu pak využívá programovací prostředí. Dále je zpráva předána již 

popsané funkci Decode z knihovny SMP.cs (kapitola XXXXX). Pokud je výstupem z této 

funkce chybová nebo varovná hláška, je automaticky zkopírována do dalšího okna, 

určeného pro chybová a varovná hlášení.  Pokud jde o chybovou hlášku, je navíc 

zobrazeno varovné hlášení. 

 

Potvrzení chyb 

Pokud modul odešle chybu, je jeho další pohyb okamžitě zablokován. Nejčastější chyby 

jsou „Nízké napájecí napětí na motorech“ a „Dosaženo softwarové maximum“. Chybu je 

nutné potvrdit, i když stav, který ji způsobil již pominul.  

 

Stisknutím tlačítka Potvrdit všechny chyby jsou do všech modulů odeslány příkazy 

k akceptování chyby. Moduly odpoví, že se na nich žádné další chyby nenacházejí. Pokud 

chyba přetrvává (například pokud uživatel nezapnul napájení motorů) je okamžitě znova 

zobrazena. Nejčastější chybová hlášení budou popsáná v další kapitole. 

 

Chybová hlášení jsou velmi důležitou částí programu. Uživatel nesmí jen potvrdit chybu a 

pokoušet se pokračovat v práci, ale také analyzovat způsob vzniku chyby a zhodnotit 

nejlepší další postup. Například při chybě způsobené přehřátím modulu (zatím nikdy 

nenastala) není vhodné pořád potvrzovat chyby a snažit se pohybovat modulem. 
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7.4 Příkazy SMP 

V záložce pomocné aplikace jsou umístěny části programu používané v hlavní aplikaci. 

Pod-aplikace Příkazy SMP obsahuje jednotlivé příkazy Schunk motion protokolu. Lze v ní 

spustit a odzkoušet chování jednotlivých příkazů SMP.  

 

 
  

V několika záložkách lze odzkoušet a osvojit si funkci jednotlivých příkazů SMP. Veškeré 

příkazy jsou podrobně popsány. V každé záložce najdete jeden příkaz SMP se základním 

popisem chování a doporučeným nastavením pro bezpečný provoz. Při tvorbě aplikace 

jsem kladl maximální důraz na bezpečnost a odolnost aplikace. Veškeré zadávané veličiny 

jsou kontrolovány jak na správnost formátu zadání, tak na maximální přípustné hodnoty 

jednotlivých zadávaných veličin v závislosti na vybraném ID modulu. 

Obr. 29 – Příkazy SMP 
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7.5 Inverzní úloha 

Další pomocnou aplikací je okno pro řízení manipulátoru pomocí inverzí úlohy kinematiky. 

Zadání polohy koncového bodu manipulátoru a jeho orientace je okomentováno 

v nápovědě programu. Jsou zde obsaženy tlačítka pro základní práci s efektorem, tedy 

uchopení předmětu a otevření čelistí. 

 

 
 
 
Uživatelem zadávané hodnoty je potřeba kontrolovat převod na číselnou hodnotu. 
Rozsah zadání nelze a ani není třeba kontrolovat. Pokud je zadaná poloha nedosažitelná 
výstupem z inverzní úlohy kinematiky, je pouze hlášení o nedosažitelné požadované 
poloze, žádné hodnoty nejsou odeslány modulům. 
 
 
 

Obr. 30 – Provedení inverzní úlohy 
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7.6 Převodník float na bajty 
Další pomocnou aplikací je převodník datového typu float na 4 bajty. Tento převodník je 
užitečný  především  jako  podpora  pro  přímé  odesílaní  dat  po  CAN  sběrnici  z  jiných  
programů, jako je například CAN Scope. Převodník je opět ošetřen proti nesprávnému 
zadání hodnot. 

 
 
 
7.7 O programu 
Dodatečné okno informující uživatele o hlavní funkci programu. Je použito hlavně 
z důvodu umístění odkazu na výrobce ikon použitých v programu. Tento výrobce 
poskytuje dané ikony pro jakékoliv použití zdarma, pod podmínkou že v aplikaci bude 
umístěn odkaz na jeho stránky. 
 

 
 

Obr. 31 – Okno převodníku 

Obr. 32 – Okno s informacemi o programu 
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7.8 Nápověda 
Nápověda je velmi důležitou částí každého programu. Nápověda programu se dělí na 
několik částí, každá popisuje určitou část nebo funkci programu. Úvodní obrazovka 
nápovědy stručně informuje uživatele o jednotlivých sekcích, jde o jednoduchý rozcestník. 
Nápověda k inverzní úloze obsahuje informace o správném zadávání koncového bodu a 
orientačních veličin. Nápověda k ovládání pomocí gamepadu přesně popisuje postup 
práce s gamepadem a funkci jednotlivých tlačítek. Celá nápověda je psána jako 
uživatelská příručka. Jejím hlavním cílem je, aby byl uživatel schopen plně ovládat 
navržený software bez dalších manuálu. Nápověda také obsahuje popis nejčastějších chyb 
a způsob jejich řešení. 
   

 
 
 
 
Nápověda je tvořena soubory formátu rtf. Tyto soubory jsou poté otevírány 
v RichTextBoxu. Výhodou tohoto řešení je jednoduchost tvorby těchto souborů pomocí 
MS word, jednoduché vkládání obrázků i jednoduché vložení do aplikace. Nevýhodou je 
velká paměťová náročnost těchto souborů, která několikanásobně překračuje velikost 
samotné aplikace.  
 

Obr. 33 – Okno nápovědy 
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7.9 Programovací prostředí 
Programovací prostředí je nejkomplexnějším ovládacím prostředím aplikace. Základními 
vlastnostmi jsou možnost programování manipulátoru a možnost ovládání gamepadem. 
Hlavní částí je okno pro zápis programu, k němu je připojeno okno se zobrazováním čísel 
řádků programu. Tyto okna se synchronizují po pohybu Scrollbarem nebo po otočení 
kolečkem myši. Vytvořený program lze uložit ve formátu textového souboru .txt, stejně 
tak, jej lze otevřít ze souboru. V okně je také možno povolit ovládání pomocí gamepadu. 
Probíhající program lze zastavit po dokončení aktuální instrukce, nebo okamžitě 
stisknutím  tlačítka  STOP.  Ve  spodní  části  okna  jsou  zobrazovány  informace  o  aktuálním  
průběhu programu. Vlastnímu programovacímu jazyku a způsobu ovládání pomocí 
gamepadu budou věnovány další kapitoly. 
 

 
 
 
 

Obr. 34 – Programovací prostředí 
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8 Programovací jazyk 
Pro ovládání manipulátoru byl vytvořen velmi jednoduchý programovací jazyk. Obsahuje 

jen několik příkazů, ty však stačí pro vytvoření jednoduché aplikace s manipulátorem. 

Tato kapitola popisuje jak jednotlivé příkazy programovacího jazyka, tak také způsob 

provádění programu v aplikaci.  

 

8.1 Syntaxe jazyka 

- Program vždy začíná příkazem START a končí příkazem END. 

- Parametry jednotlivých příkazů se oddělují pomocí středníku ; 

- Nejsou podporovány komentáře v programu, lze je zapsat pouze na konec programu 

viz END. 

- Na začátku programu použijte příkaz Nastav_TOV, ovládání pomocí gamepadu může 

nechat v paměti modulů nastavené nulové rychlosti pohybů. 

 

8.2 Příkazy START-END 

START 

Příkaz START je nutné umístit na začátek každého programu, všechny písmena jsou velká, 

příkaz se neukončuje žádným dalším znakem. Příkaz musí být vždy na prvním řádku 

programu. 

 

END 

Poslední příkaz programu, příkazy za ním nebudou vykonány, za END lze napsat poznámky 

nebo komentáře bez vlivu na správnou funkci programu. Při provedení příkazu je pro 

bezpečnost odeslána instrukce STOP na všechny moduly. 

 

Příklad programu: 

START 

Nastav_TOV 

… 

Program samotný 

… 

END 

Komentář 
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8.3 Příkaz Move_XYZ 

Manipulátor najede na pozici definovanou polohou koncového bodu v souřadném 

systému a jeho orientací. 

První tři parametry příkazu jsou poloha v souřadném systému (viz kapitola XX), čtvrtý 

parametr rotXY je úhel, který svírá vektor KB s rovinou XY, zjednodušeně s deskou 

pracovního stolu. Pátý parametr rotXZ je úhel vektoru svíraný s rovinou XZ. Šestý 

parametr je úhel rotace poslední osy, vzhledem k ose x. Úhly jsou zadány ve stupních. 

 

Syntaxe: 

Move_XYZ;polohaX;polohaY;polohaZ;rotXY;rotXZ;rotkX 

Move_XYZ;100;650;400;0;90;0 

 

Příklad programu 1: 

- Program ukáže základní definici polohy v prostoru 
START 

Nastav_TOV 

Move_XYZ;100;650;400;0;90;0 

Move_XYZ;-100;650;400;0;90;0 

Move_XYZ;0;550;300;0;90;0 

END 

 

Příklad programu 2: 

- Program ukáže nastavení orientace v prostoru dle jednotlivých parametrů 
START 

Nastav_TOV 

Move_XYZ;0;550;300;0;90;0 

Move_XYZ;0;550;300;0;60;0 

Move_XYZ;0;550;300;0;120;0 

Move_XYZ;0;550;300;0;90;0 

Move_XYZ;0;550;300;-30;90;0 

Move_XYZ;0;550;300;30;90;0 

Move_XYZ;0;550;300;0;90;0 

Move_XYZ;0;550;300;0;90;-30 

Move_XYZ;0;550;300;0;90;30 

Move_XYZ;0;550;300;0;90;0 

END 

 



56 
 

8.4 Příkaz Move_ROT 

Manipulátor najede na pozici definovanou požadovaným natočením všech rotačních os.  

Natočení jednotlivých os se zadává ve stupních, lze je zadávat také v desetinném formátu, 

jako oddělovač je použita čárka. Hlavní využití tohoto příkazu je při programování pomocí 

gamepadu, kdy je po stisku tlačítka do programu vložen tento příkaz s aktuální polohou 

manipulátoru. 

 Parametry příkazu jsou rotace jednotlivých modulů v pořadí ID 11-16. Před použitím 

příkazu je nutné zjistit kladný směr otáčení jednotlivých modulů, ten odpovídá obrázku č. 

XX z kapitoly XX. Maximální rozsahy rotací jednotlivých modulů najdete v kapitole XX. 

 

Syntaxe: 

Move_ROT;rot11;rot12;rot13;14;rot15;rot16 

Move_ROT;30;0;-90;0;30;0 

 

Příklad programu: 

- Program ukáže základní definování polohy manipulátoru pomocí jednotlivých rotací. 

START 

Nastav_TOV 

Move_ROT;0;0;0;0;0;0 

Move_ROT;90;0;0;0;0;0 

Move_ROT;90;30;0;0;0;0 

Move_ROT;90;30;-60;0;0;0 

Move_ROT;90;30;-60;30;0;0 

Move_ROT;90;30;-60;30;60;0 

Move_ROT;90;30;-60;30;60;20 

Move_ROT;90;-30;-120;0;0;0 

Move_ROT;-90;-30;-120;0;0;0 

END 
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8.5 Příkazy Uchop a Otevri 

Příkaz Uchop slouží k uchopení předmětu efektorem, pokud k uchopení předmětu 

nedojde je vyvolána chyba, protože efektor dorazí na softwarové minimum svého 

rozsahu. Tato chyba zároveň slouží jako kontrola uchopení předmětu. Tento příkaz je 

pouze interpretací příkazu Move_Grip z SMP (kapitola XX) pro modul č 17. 

Jediným jeho parametrem je uchopovací proud, pro uchopení se tento proud zadává 

v záporných hodnotách. Maximální uchopovací proud je 6,5A, minimální byl pokusem 

stanoven na 0,5A. Nastavit rychlost uchopování lze pomocí příkazu Nastav_OSU, viz dále. 

 

Syntaxe: 

Uchop;-Proud 

Uchop;-1 

 

Příkaz Otevri slouží k nastavení rozevření čelistí. Tento příkaz je jednoduchou interpretací 

příkazu Move_Pos z SMP pro efektor. Maximální otevření efektoru je 67mm. Pozor, 

zadávaný rozměr se nemusí shodovat se skutečnou mezerou mezi čelistmi, ta závisí na 

konstrukčním provedení čelistí. Příkaz je vhodný jak k otevření čelistí, v případě upuštění 

předmětu, tak k sevření čelistí na nulovou hodnotu. Není vhodné jej používat 

k uchopování. 

 

Syntaxe: 

Otevri;Rozevreni 

Otevri;67 

 

Příklad programu: 

- Pro správnou funkci umístěte objekt manipulace na souřadnice X = 0mm, Y=350 mm 

START 

Nastav_TOV 

Move_XYZ;0;500;400;0;90;0 

Otevri;10 

Otevri;67 

Move_XYZ;0;400;60;-90;90;0 

Move_XYZ;0;350;15;-90;90;0 

Uchop;-1 

Move_XYZ;0;350;60;-90;90;0 

Move_XYZ;100;350;60;-90;90;0 

Move_XYZ;100;350;15;-90;90;0 

Otevri;67 

Move_XYZ;100;350;80;-90;90;0 

END 
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8.6 Příkazy Nastav_OSU a Nastav_TOV 

Oba příkazy slouží k nastavení maximální rychlosti, zrychlení, ryvu a proudu modulů. Jde o 

nastavení parametrů pohybu po rampě z SMP. Konkrétně o realizaci příkazů SettargetVel, 

SetTargetAcc, SetTargetJert a SetTargetCur z knihovny SMP (kapitola XXX).  

 

Příkaz Nastav_OSU má celkem pět parametrů. Prvním parametrem je ID cílového modulu. 

Druhý parametr je maximální rychlost otáčení, třetí parametr je maximální zrychlení 

modulu. Čtvrtý parametr je nastavení maximálního ryvu a pátým parametrem je 

maximální dovolený proud. 

 

Syntaxe: 

Nastav_OSu;ID;Max_proud;Max_zrachlení;Max_ryv;Max_proud 

Nastav_OSu;11;Max_proud;Max_zrachlení;Max_ryv;Max_proud 

 

Příkaz Nastav_TOV je bez parametrů, provede nastavení parametrů všech modulů do 

mnou určeného nastavení, které poskytuje manipulátoru dostatek síly k pohybu, a 

zároveň je bezpečný při odlaďování programu. 

 

Syntaxe: 

Nastav_TOV 

 

V tabulce továrního nastavení jsou vypsány hodnoty tak, jak jsou uloženy v paměti 

programu. Toto nastavení je vhodné pro ladění programu atd. 

Tovární nastavení 

ID Rychlost [°/s] Zrychlení [°/s2] Ryv [°/s3] Proud [A] 

11 15 60 10 000 8 

12 15 60 10 000 10 

13 15 60 10 000 8 

14 15 60 10 000 4 

15 24 96 10 000 4 

16 36 144 10 000 2 

17 8 mm°/s 32  mm/s2 5 000 mm/s3 2 

 

 
Tab. 10 – Hodnoty továrního nastavení pro jednotlivé moduly 
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Tabulka doporučeného nastavení zobrazuje určitý kompromis na požadavek rychlosti 

pohybů jednotek a zároveň i bezpečnost těchto pohybů. Toto nastavení doporučuji 

používat pouze pro již odladěné aplikace. Tabulka maximálního nastavení zobrazuje 

maximální parametry jednotlivých modulů, toto nastavení je však velmi, ale velmi rychlé a 

energeticky náročné, nedoporučuje se používat. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Doporučené nastavení 

ID Rychlost [°/s] Zrychlení [°/s2] Ryv [°/s3] Proud [A] 

11 55 150 10 000 8 

12 35 150 10 000 10 

13 40 200 10 000 8 

14 40 240 10 000 4 

15 70 350 10 000 4 

16 80 400 5 000 3 

17 30 mm°/s 140  mm/s2 5 000 mm/s3 2 

 

 

Maximální nastavení 

ID Rychlost [°/s] Zrychlení [°/s2] Ryv [°/s3] Proud [A] 

11 150 600 20 000 25 

12 150 600 20 000 25 

13 150 600 20 000 12 

14 150 600 20 000 12 

15 240 950 20 000 10 

16 360 1440 10 000 7 

17 82 mm°/s 328  mm/s2 5 000 mm/s3 6 

  

!POZOR! 
Manipulátor je řízen pouze konečnou polohou. 

Při změně rychlostí dojte také ke změně trajektorie koncového bodu. 

 
Ujistěte se, že nedojde k havárii manipulátoru.   

Tab. 12 – Hodnoty maximálního nastavení pro jednotlivé moduly 

Tab. 11 – Hodnoty doporučeného nastavení pro jednotlivé moduly 
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Příklad programu: 

- Program otočí osou 11 pomalou rychlostí, dojde ke změně nastavení a vrátí se. 

START 

Nastav_TOV 

Move_ROT;90;30;-60;0;0;0 

Move_ROT;-90;30;-60;0;0;0 

Nastav_OSU;11;65;150;10000;8 

Move_ROT;90;30;-60;0;0;0 

END 

 

8.7 Příkaz Cekej 

Příkaz realizuje pauzu ve vykonávání programu, po stanovenou dobu se manipulátor 

nepohybuje.  

Parametrem příkazu je čas prodlevy v sekundách. 

 

Syntaxe: 

Cekej;Sekundy 

Cekej;5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

!POZOR! 
Veškeré příklady programů jsou psány bez ohledu na aktuální stav pracoviště a 

aktuální polohu manipulátoru. Před spuštěním ukázkového příkladu nadstavte 

manipulátor do obecné polohy, dostatečně vzdálené od všech překážek. 

 
Ujistěte se, že nedojde k havárii manipulátoru.   
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8.8 Provádění programu. 

Průchod programem zajišťuje timer, umístěný v okně programovacího prostředí 

s  periodou  100  ms.  Tento  timer  každou  periodu  provádí  průchod  programem,  ten  se  

skládá z několika kroků, které jsou popsány následujícím blokovým schématem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrola provádění programu 

if (Provadej == true) 
             

Kontrola probíhající instrukce 

if (Probiha == false) 
             

Posun na další řádek 

programu i++ 

Kontrola časového limitu 

Kontrola dokončení pohybů 

Daných os, pak 
Probiha = false            

Čtení stavů modulů 
Kontrolní prostředí 

 

Rozdělení řádku programu 

na části, pomocí ; 

Identifikace první části na 

známé příkazy 

Chyba v programu 

 Ukončení programu 

Volání identifikované funkce a 

předání celého řádku programu 

Kontrola správnosti 

zadaných parametrů 

Rozdělení řádku 

programu na části, 

pomocí ; 

Kontrola rozsahu parametrů 

Provedení funkce, 

vynulování časového 

limitu 

 Nastavení Probiha = 
true 

 

Obr. 35 – Blokové schéma průchodu programem 
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9 Nejčastější chyby v aplikaci a programování 

Chyby, na které je uživatel upozorňován, a které omezí nebo zastaví činnost manipulátoru 

lze rozdělit do dvou kategorií. První kategorií jsou chyby vznikající přímo v jednotlivých 

modulech, například při dosažení maximální polohy, nebo při vypnutí napájení pohonů. 

Nebudu  zde  popisovat  všechny  možné  chyby  SMP,  protože  jich  je  velké  množství  a  

uživatel je najde v dokumentaci výrobce MotionControl.pdf, přiloženém na CD. Tuto 

kategorii lze nazvat chyby SMP, protože popisují stavy definované přímo v komunikačním 

protokolu SMP. 

Do druhé kategorie lze řadit chyby, které vzniknou nesprávným užitím ovládacího 

prostředí, zadáním špatných parametrů, nebo chybou v zápisu programu. Chybová 

hlášení v aplikaci mají srozumitelný popis a pro uživatele by neměl být problém je 

jednoduše odstranit.  

 

9.1 Chyby SMP 

Chyby  SMP  se  zobrazují  v  okně přijatých  zpráv  a  v  okně přijatých  chyb,  popis  chyby  se  

skládá z identifikačního čísla chyby a popisu chyby. Podle identifikačního čísla ji lze 

dohledat v MotionControl.pdf. Chyby vzniklé v SMP mají vždy za důsledek zastavení 

modulu, a nemožnost práce s ním, dokud nedojde k potvrzení chyby. Chyby se potvrzují 

hromadně pro všechny moduly stiskem tlačítka “Potvrdit chyby” pod oknem přijatých 

chyb a kontrolní části aplikace. 

 

Softwarová minima a maxima 

Hlášení: 
CHYBA: 0xD5  Dosaženo softwarové minimum 

CHYBA: 0xD6  Dosaženo softwarové maximum 

Vznik: 

Chyby vznikající při dosažení maximální nebo minimální polohy, nejčastěji se objevují 

při ovládání manipulátoru pomocí gamepadu, nebo při použití příkazů SMP Move_Vel 

nebo Move_Cur. 

Řešení: 

Po potvrzení chybového hlášení pohybujte modulem v opačném směru, než před 

vznikem chyby. Opět lze použít jak gamepad tak příkazy SMP. 
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Bezpečnostní zastavení 

Hlášení: 
CHYBA: 0xD9  Bezpečnostní zastavení 

Vznik: 

Chyba vznikne při stisku tlačítka bezpečnostní zastavení v kontrolním prostředí 

programu. Také vznikne při ukončení aplikace MC demo. Jde o standatrní reakci na 

příkaz EmergecyStop. 

Řešení: 

Potvrzení chybových hlášení. 

 
 

Nízké napájecí napětí na motorech 

Hlášení: 
CHYBA: 0x74  Nízké napájecí napětí na motorech  

Vznik: 

Chyba signalizuje problém s napájecím napětím na motorech. Vzníká, pokud zapomene 

zapnout napájení, ale také většinou po každém spuštění, kdy zapnete nejprve napájení 

řídících obvodů a až poté napájení pohonů. Také vznike při odpojení napájení pomocí 

stisku mechanického STOP-tlačítka. 

Řešení: 

Kontrola zapnutí napájení pohonů, potvrzení chybových hlášení, odblokovaní 

aretovaného Stop-tlačítka. Pokud by problém s napájecím napětím přetrvával, objeví 

se po potvrzení chybového hlášení znova.  

 

Pohyb zablokován 

Hlášení: 
S>M: ID:XX Pohyb zablokovan, aktualni poloha: 

Vznik: 

Není klasickou chybou ale odpovědí na konkrétní příkaz. Většinou se objevuje, pokud 

je špatně zvolen maximální dovolený proud daného modulu a podobně.  Chyba může 

vzniknou také po použití gamepadu. 

Řešení: 

Zastavení pohybů příkazem STOP. Nastavení maximálních parametrů modulu. 
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9.2 Chyby v zadání a programu. 

Mnoho chyb je způsobeno uživatelem při zadávání požadovaných parametrů. Na tyto 

chyby je uživatel upozorněn pomocí MmessageBoxu, ve kterém je popsána chyba. 

 

Chyby v zadaných parametrech 

Mohou vzniknout například při zadání textu místo ID modulu a podobě. Stejně tak je 

uživatel upozorněn na špatný rozsah zadání (napříkald pro ID je rozsah 11-17). Mnoho 

chyb vzniká při zadávání desetinných čísel, kdy uživatel použije tečku místo čárky pro 

oddělení desetinných míst. 

 

  
 

 

Chyba v START 

Hlášení: 
Nenalezen START na prvnim řádku 

Vznik: 

Instrukce START musí být na prvním řádku programu. 

Řešení: 

    Doplňte instrukci START na první řádek programu. 

 

Neplatná instrukce 

Hlášení: 
Neplatná instrukce na řádku: XX 

Vznik: 

Jakákoliv instrukce, která není přesně shodná s předepsaným tvarem je prohlášena za 

neplatnou. Za chybu jsou považovány i mezery mezi řádky programu. 

Řešení: 

Obr. 36 – Vybraná chybová hlášení 
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    Zkontrolujte správnost předepsané instrukce a oddělovacích znaků. 

Vypršení časového limitu 

Hlášení: 
Vypršel čas stanovený pro tuto instrukci, zřejmě došlo k… 

Vznik: 

Každá instrukce má daný čas, za který musí být vykonána. Pokud dojde k vypršení 

tohoto časového limitu je program zastaven. Vypršení časového limitu je většinou 

způsobeno nedosažením požadované polohy jedním z modulů.  

Řešení: 

Zkontrolujte nastavení maximálních parametrů daného modulu. V okně přijatých zpráv 

najdete předpokládané doby dosažení poloh, což je výhodné pro identifikaci modulu se 

špatným nastavením. 

 

Nesprávný počet parametrů 

Hlášení: 
Příkaz ????? na řádku XX nemá správný počet paramenrů! 

Vznik: 

Jako oddělovač mezi parametry je použit středník “ ; ”. Instrukce má příliš mnoho nebo 

málo parametrů oddělených středníkem.  

Řešení: 

Zkontrolujte správnost zadání instrukce a počet parametrů oddělených středníkem. 

 

Zadaná poloha je… 

Hlášení: 
Zadaná poloha je mimo dosah roboru, Zadaná poloha je mimo dosah rotací 

kloubů, Zadaná poloha se nachází v zakázané zóně. 

Vznik: 

Vznikají při instrukci Move_XYZ. Při výpočtu inverzní úlohy bylo zjištěno že je 

požadovaná poloha a orientace koncového bodu nedosažitelná, nebo v zakázané zóně. 

Řešení: 

Zkontrolujte a upravte požadovanou polohu a orientaci KB. 

 

Další chyby mohou nastat, kupříkaldu, při nastavování parametrů jednotlicých os a 

podobně. Jejich popis v zobrazeném varování považuji za dostatečný. 
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10 Ovládání pomocí gamepadu 

Gamepad je určen pro jednoduché ovládání manipulátoru a usnadnění programování 

manipulátoru. Použitý gamepad je Genius MaxFire G-12U Vibration, použití jiného 

gamepadu je možné, ovšem není zaručena jeho správná funkce. Gamepad je vybaven 

tlačítkem pro výběr funkčního módu, ten je signalizován barevnou led ve středu 

gamepadu. Pracovní mód pro tuto aplikaci je signalizován červenou barvou. 

 

10.1 Ovládání a programovaní 

 

 
 

 
 

Obr. 37 – Funkce jednotlivých tlačítek, převzato a upraveno z [7] 

Obr. 38 – Dead-man STOP a přepínání os, převzato a upraveno z [7] 
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Dead-man STOP  

Tlačítko č. 8  

Toto tlačítko je nutné držet stisknuté po celou dobu polohování pomocí gamepadu. Po 

jeho puštění dojde k zastavení pohybu robotu. 

 

Pohyb s manipulátorem 

J1, J2 

Joystick J1 zajišťuje ovládání os č. 11 a č. 12. Standardní funkce joysticku J2 zajišťuje 

ovládání pohybových os 13 a 14, ovšem při držení tlačítka č. 7. Jsou ovládány osy č. 15 a 

16. Pomocí D-padu lze sevřít (stisknutím vpravo nebo otevřít (stisknutím vlevo) čelisti. 

POZOR toto otevření nebo zavření není zohledněno při vkládání polohy manipulátoru do 

programu (viz níže). 

 

Programování pomocí gamepadu 

Jednotlivými tlačítky lze vkládat vybrané instrukce do programu. Bližší informace o 

vkládaných instrukcích najdete v kapitole XX. 

 

 Tlačítko č.1 – Move_ROT 

Vloží instrukci Move_ROT s aktuální polohou rotačních pohybových jednotek, je tedy 

přesně uložena aktuální poloha v prostoru do programu. POZOR neukládá polohu čelistí 

efektoru. 

 

Tlačítko č.2 – Otevri;67 

Vloží instrukci Otevri;67, tato instrukce otevře čelisti efektoru na maximum. 

 

Tlačítko č.3 – Uchop;-1 

Vloží instrukci Uchop;-1, příkaz pro uchopení objektu čelistmi efektoru s uchopovacím 

proudem 1A. 

 

Tlačítko č.4 – Cekej;4 

Vloží instrukci Cekej;4, příkaz neprovede žádnou akci, pouze 4 vteřiny čeká, poté přejde 

na další řádek programu. 
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10.2 Programové řešení 

Ovládání a programování pomocí gamepadu je založeno na čtení aktuálních stavů modulů 

gamepadu pomocí timeru v okně programovacího prostředí. Možnost použití gamepadu 

je řešena především díky knihovnám a funkcím, které vytvořil Ing. Tomáš Kot. Ph.D. Tyto 

knihovny kompletně řeší připojení a komunikaci s gamepadem, je v nich vytvořena 

jednoduchá funkce shromažďující informace o aktuálním stavu gamepadu. Mým 

programovacím úkolem bylo tedy pouze vytvořit reakce na zjištěný aktuální stav. 

 

Některé funkce ovládání lze realizovat pouze čtením aktuálních hodnot gamepadu, pro 

jiné funkce je nutné provést porovnávání předchozího stavu gamepadu s nyní zjištěným. 

 

Příkladem kdy je potřeba znát předchozí stav, je například vložení instrukce uchop pomocí 

tlačítka 
// Vlozeni prikazu Uchop;-1 do programu pri stisku tlacitka c3 

              if ((gamepad.Hodnoty.buttons & 4) == 4 & (gamep_b_pred & 4) == 0) 
              { 
                  string text_vloz = "Uchop;-1\r\n";                   
                  int poloha = textBox_program.SelectionStart; 
                  textBox_program.Text = 

textBox_program.Text.Insert(textBox_program.SelectionStart, 
text_vloz);                   

                  textBox_program.SelectionStart = poloha + text_vloz.Length;                   
              } 

 

Předchozí stav tlačítka je nutné znát i při  volbě aktivních os na joysticku J2. Na osy které 

byly deaktivovány je nutné odeslat příkaz StopID z SMP. 

if ((gamepad.Hodnoty.buttons & 64) == 0) 
              { 
                    ID_osa_X = 11; 
                    ID_osa_Y = 12; 
                    ID_osa_Rz = 14; 
                    ID_osa_S1 = 13; 
                    Delitel_rychlosti = -50; 
                    // Zastaveni osy pri pusteni tlacitka c7 a drzeni joysticku 
                    if ((gamep_b_pred & 64) == 64) 
                    { 
                        SMP.Stop_ID(15); 
                        SMP.Stop_ID(16); 
                    } 
               } 

Po zjištění os lze jedndouše přepočítat výchyku joystcku na požadovanou rychlost pohybu. 
SMP.Move_Vel(ID_osa_Rz, Convert.ToSingle(gamepad.Hodnoty.axisZ) / 

Delitel_rychlosti); 
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11 Laboratorní úlohy 

Jelikož je tento modulární robot určen pro další práci studentů, bylo nutné vytvořit zadání 

laboratorních úloh. Tyto laboratorní úlohy mají za úkol seznámit studenty s: 

1) Se základním použitím navrženého software, bezpečnostními pravidly pro 

ovládání manipulátoru. 

2) S funkcí jednotlivých příkazů SMP protokolu. Nastavením vlastností modulů a 

řešením vzniklých chyb. Použití inverzní úlohy. 

3) Práce v programovacím prostředí, seznámení se s jednotlivými instrukcemi, 

zásadami psaní programů. Ovládání a programovaní pomocí gamepadu. 

4) Ukázat funkci CAN sběrnice a základ ovládacího software. 

 

Výhodou modulárního robotu a navrženého software je jeho otevřenost, student zjistí, jak 

ovládací software funguje. Pochopí funkce pro základní ovládání a možnost jejich skladby 

ve složitější funkční celky. 

Na modulárním polohově řízeném robotu se dají snadno a bezpečně získat základní 

návyky programování průmyslových robotů, jako jsou bezpečné uchopení objektu, 

zadávání polohy pomocí souřadnicového systému, rozložení jednoho pohybu v několik 

kratších a bezpečnějších. 

  

Byly vytvořeny celkem 3 různá zadání. Kompletně vypracovaná zadání najdete v příloze 

tohoto dokumentu. 

 

 V prvním úkolu je popsána aplikace, otevření a zavření komunikace, zjištění stavu modulů 

a odzkouší si vznik a řešení jednotlivých chyb. Odzkouší si také jednotlivé funkce SMP. 

 

Druhý úkol spočívá v odzkoušení funkce inverzní úlohy kinematiky, způsob zadávání 

polohy koncového bodu a orientujících veličin. Porovnání pracovního prostoru 

manipulátoru v závislosti na orientaci koncového bodu. 

 

Třetí úloha spočívá ve zvládnutí programovacího jazyka, vytvoření vlastní aplikace 

s uchopením předmětu a přemístěním na jinou polohu. Také si osvojí programování 

pomocí gamepadu. 
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12 Závěr 

Cílem práce bylo sestavení modulárního robotu z dodaných modulů a komponentů od 

firmy Schunk, vytvoření všech potřebných periferních obvodů a vytvoření vhodného 

ovládacího software. Posledním úkolem bylo navržení vhodných laboratorních úloh pro 

práci dalších studentů na tomto modulárním robotu. 

 

Zakoupeny byly čtyři moduly s jednou osou rotace, jeden modul se dvěma osami rotace a 

koncový efektor. K modulům byly dodány spojovací prvky, propojovací kabely a další 

příslušenství. Ze zmíněných modulů a komponentů jsem sestavil modulární robot 

s  angulární  strukturou  a  sférickým  zápěstím.  Tento  robot  má  celkem  6  stupňů volnosti.  

Jednotlivé moduly byly nastaveny a propojeny pomocí dodaného hybridního kabelu.  

 

Pro napájení modulárního robotu byly vytvořeny dva napájecí bloky. Napájecí bloky jsou 

tvořeny odolnou elektroinstalační krabicí zajišťující potřebnou mechanickou odolnost, 

každý z těchto bloků obsahuje dva napájecí zdroje, potřebné jistící prvky, ventilátory, 

vypínače a také konektory pro snadné připojení vodičů. Pro propojení všech potřebných 

vodičů do jednoho hybridního kabelu byl vytvořen propojovací terminál, obsahující také 

USB-CAN převodník. 

 

Jako nadřazený řídicí systém je použit osobní počítat, pro který byl v programovacím 

jazyce C# vytvořen řídící software. Základem softwaru je výrobcem dodaná knihovna pro 

práci s CAN sběrnicí. Pro komunikaci s moduly byla vytvořena obsáhlá knihovna, řešící 

tvoření zpráv definovaných  komunikačním protokolem výrobce. Tato knihovna také řeší 

dekódování příchozích zpráv a generovaní potřebných akcí.  

 

Pro sestavený modulární robot byl navržen výpočet inverzní úlohy kinematiky. K výpočtu 

byla použita velmi rychlá vektorová metoda, nevýhodou je ovšem možnost pouze 

polohového řízení. Zadání požadované orientace koncového bodu bylo řešeno s ohledem 

na jednoduchost a odhadnutelnost zadávaných úhlů. 

 

Na zmíněných knihovnách a podprogramech bylo vytvořeno ovládací prostředí s vlastním 

jednoduchým programovacím jazykem. Programovací jazyk je velmi jednoduchý, 

obsahuje několik instrukcí, potřebných k nastavení vlastností jednotlivých os, definovat 
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polohu a orientaci koncového bodu vyjádřenou v souřadnicovém systému nebo pomocí 

nastavením poloh jednotlivých os. Díky těmto a několika dalším jednoduchým příkazům 

lze naprogramovat skoro libovolnou sérii operací. Připojený gamepadu je možné použít 

nejen pro ovládání manipulátoru, ale také pro jeho velmi snadné programování pomocí 

uložení aktuální polohy. Při tvorbě řídícího software jsem kladl důraz na jednoduchost 

přehlednost, ale hlavně plnou funkčnost podpořenou rozsáhlou nápovědou.  

 

Jelikož je tento modulární robot určen pro práci dalších studentů, byly navrženy 

laboratorní úlohy, které seznámí studenty se základním ovládáním manipulátoru, 

programovacím jazykem a dalšími funkcemi. Pokud se jim práce s modulárním robotem 

zalíbí,  mohou  pokračovat  například  výměnou  modulu  osy  13  za  silnější  typ,  jenž  je  

zakoupen, ale chybí spojovací prvky. Tato úprava by výrazně zvýšila nosnost robotu. Další 

oblastí pro úpravy je samotný ovládací software, kde je stále mnoho a mnoho možností 

k vylepšení, například rozšíření programovacího jazyka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 39 – Modulární robot 



72 
 

Poděkování 

 

Můj velký dík patří panu Ing. Tomáši Kotovi, Ph.D. za jeho velkou ochotu a pomoc se 

základy programování, řešením různých programových chyb a nespočet dalších rad, bez 

nichž by tato práce nevznikla. 

Poděkovat bych také chtěl Kamilu Byrtusovi, za pomoc při montáži, kdy byly často potřeba 

čtyři ruce a za pomoc při fotografování podkladů pro diplomovou práci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

13 Použitá literatura 

[1] SERGEY, Y., Y. Smart sensors and MEMS. NATO science series: Mathematics, physics, 

and chemistry – Svazek 181, Springer, 2005, ISBN 1402029284, 9781402029288. 

 

[2] KIRIANAKI, N., I.Data acquisition and signal processing for smart sensors. John Wiley 

and Sons, 2002, ISBN 0470843179, 9780470843178. 

 

[3] MOSTÝN, V., SKAŘUPA, J. Teorie průmyslových robotů. 1. vyd. Košice : Edícia vedeckej 

a  odbornej  literatúry  –  Strojnícka  fakulta  TU  v  Košiciach,  VIENALA  Košice,  2000.  150  s.  

ISBN 80-88922-35-6. 

 

[4] eSD: CAN-USB/2, datasheet [online][cit. 8.12.2011] Dostupné z: 

http://www.esd.eu/german/products/CAN/can-usb-2_e.htm  

 

[5] java2s.com, 14.19.6.Convert different data types to byte array and convert byte array 

back, C# návod [online][cit. 8.3.2012]  Dostupné z: 

http://www.java2s.com/Tutorial/CSharp/0280__Development/Convertdifferentdatatype

stobytearrayandconvertbytearrayback.htm  

 

[6] dotnetpearls.com, C# Tutorials, návody k programování [online][cit. 6.4.2012] 

Dostupné z:  http://www.dotnetperls.com  

 

[7] Genius, MaxFire G-12U Vibration, katalogový list gamepadu [online][cit. 4.4.2012] 

Dostupné z: http://www.clubegenius.com.br/detalhes-produto.asp?id=94  

 

[8] Schunk, Terminal block PAE-130TB, zkrácený manuál [online][cit. 6.3.2012] Dostupné 

z:  http://www.cs.unc.edu/Research/stc/FAQs/Schunk/PAE-

130_Terminal_Board/PAE130TB_Short-Manual_EN_V00-1.pdf  

 

[9] Mean well, HRPG-600 series datasheet, katalogový list zdroje [online][cit. 6.11.2011] 

Dostupné z: http://www.meanwell.com/search/hrpg-600/HRPG-600-spec.pdf  

 

 



74 
 

[10] Mean well, HRPG-300 series datasheet, katalogový list zdroje [online][cit. 6.11.2011] 

Dostupné z: http://www.meanwell.com/search/HRPG-300/HRPG-300-spec.pdf  

 

[11] Wikipedia, the free encyclopedia, IEC 60320, výtah z normy [online][cit. 9.5.2012] 

Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/IEC_60320  

 

[12] Schunk, Servo Electric Swivel Unit, Type PR 70-110, Assembly and Operating Manual, 

Operační manuál [online][cit 18.12.2012] 

http://www.schunk.com/schunk_files/attachments/OM_AU_PR_EN.pdf  

 

[13] Schunk, Viricon, informace o aplikaci Virocon [online][cit. 7.5.2011] Dostupné z: 

http://www.schunk-modular-robotics.com/left-navigation/service-robotics/service-

download/simulationcad/virocon.html  

 

[14] Microsoft MSDN, Float, visual studio.net2003, popis datového typu float [online][cit 

7.5.2012] Dostupné z:  http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/b1e65aza%28v=vs.71%29.aspx  

 

[15] Aristoteles, Vektory, operace s vektory [online][cit 12.3.2012] Dostupné z: 

http://www.aristoteles.cz/matematika/analyticka_geometrie/vektor/vektory.php  

 

[16] Wikipedie CS, otevřená encyklopedie, Vektorový součin, výpočet vektorového 

součinu [online][cit 13.2.2012] Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vektorov%C3%BD_sou%C4%8Din  

 

[17] Schunk, Rotary modules, webová stránka [online] [cit 3.5.2012] Dostupné z: 

http://www.schunk-modular-robotics.com/left-navigation/service-

robotics/components/actuators/rotary-modules.html  

 

 

 

 

 



75 
 

14 Přílohy 

 

[A] Schéma elektrického zapojení modulů robotu. 

 

[B] Zadání laboratorní úlohy č. 1 

 

[C] Zadání laboratorní úlohy č. 2 

 

[D] Zadání laboratorní úlohy č. 3 

 

CD příloha 

- Text diplomové práce spolu s přílohami 

- Dokumentace Schunk k jednotlivým modulům 

- Aplikace MCdemo firmy schunk 

- Balík pro práci s CAN sběrnicí 

- Dokument MotionControl.pdf 

- Projekt vytvořeného software v MS VisualStudio 2008 

- Vytvořený software 

- Zadání laboratorních úloh 

- Schéma zapojení modulů 

- 3D model manipulátoru v ProE 

- Knihovny jednotlivých modulů a spojovacích součásti v ProE 


