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Abstrakt: 

 

 Obsahem této bakalářské práce je absolvování odborné praxe ve firmě Hadyna – 

International spol. s r. o, která se zabývá průmyslovou automatizaci v oblasti svařování. V úvodní 

části bakalářské práce se nachází základní informace o firmě Hadyna – International spol. s r. o., 

dále práce popisuje instalaci a řízení robotického ramene pro řezání plazmou. 

 

 V další části práce budou řešeny individuální úkoly dané problematiky. Na závěr budou 

popsány uplatněné znalosti při studiu na Vysoké škole báňské – Technické univerzity Ostrava, 

znalosti doplněné samostudiem při průběhu bakalářské praxe a její celkové zhodnocení.  
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Abstract: 

 

 Contain of this bachelor thesis is completion of individual professional experience of the 

company Hadyna – International Ltd. which is involved in industrial welding automation. 

Subsequently, the thesis analyzes installation and control robot for plasma cutting. 

 

 Furthermore, there are also solving tasks. In the last part of the thesis, the applied 

knowledge acquired during particular studies at the VŠB – Technical university of Ostrava – and 

the missing knowledge. At the end of the thesis will valorize the individual experience.  
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1 Úvod 

Bakalářská práce prezentuje mé působení při absolvování individuální odborné praxe ve firmě 

Hadyna – International, spol. s r. o., která byla založena v roce 1993 jako dodavatel veškerého zboží 

a techniky pro profesionální svařování. V průběhu let firma rozšířila své aktivity také na poli 

automatizace a robotizace nejenom v oblasti svařování. Společnost se skládá z dílčích divizí 

automatizace, projekce, výroby a obchodu. Tímto se stává více samostatnou a nezávislou na 

subdodavatelích. Vzhledem k širokému oborovému zaměření firmy je to ideální příležitost pro 

absolvování individuální odborné praxe.  

Pro tuto formu bakalářské práce jsem se rozhodl, jelikož jsem chtěl nahlédnout do praktické 

části oboru, který studuji na Vysoké škole báňské. Také jsem chtěl poznat podnikovou strukturu a 

seznámit se s požadavky, jaké by na mne mohly být kladeny v budoucích zaměstnáních. Určitě je 

velkou výhodou skutečnost, že jsem v rámci praxe měl možnost vidět proces výroby celého 

pracoviště. Prakticky od kovovýroby až po plně funkční robotizované pracoviště. 
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2 Popis odborného zaměření firmy, u které student vykonal odbornou 

praxi a popis pracovního zařazení studenta 

Společnost Hadyna – International spol. s r. o. byla založena v roce 1993. Po celou dobu své 

existence je zaměřena především na svařování a produkty s tím spojené. V kamenném obchodě firma 

nabízí nejrůznější komponenty pro svařování včetně lehké svářečské techniky. Společnost se zabývá 

hlavně vývojem a výrobou automatizovaných a robotizovaných pracovišť. Firma velmi dbá na 

dodržování bezpečnosti všech svých vyvíjených produktů, čímž si drží náskok oproti konkurenčním 

firmám, které často nedodržují dané bezpečnostní normy. V rámci mé odborné praxe jsem spolu 

s pracovníky, odborníky ve svém zaměření, měl možnost nahlédnout do konstrukčních plánů, návrhu 

řízení pracoviště a účastnit se instalace zařízení. Díky velmi vstřícnému kolektivu jsem zároveň 

k těmto aktivitám dostal praktické rady a tipy, který využiji k dalšímu rozvoji. 

 

2.1 Hlavní aktivity firmy 

Firma má široké spektrum nabízených služeb, což ji dodává vysoké postavení na trhu ve 

svém oboru. 

Nabízené technologie 

 Svařování metodou MIG/MAG    

 Svařování metodou TIG/plasmou 

 Svařování, navařování, kalení laserem 

 Řezání kyslíkem, plazmou, laserem 

 Broušení, leštění kovů a plastů 

 Obrábění kovů a plastů 

 Manipulace, obsluha strojů 

 

 

 

  

Výroba 

 Robotizovaná pracoviště 

 Robotizované výrobní linky 

 Svařovací automaty 

 Ruční polohovadla 

 Robotizovaná polohovadla 

 Upínací přípravky 
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Obchod 

 Svařovací technika    

 Plazmové řezačky 

 Svařovací materiály 

 Brusivo  

 Autogenní technika 

 Hadice, svařovací kabely 

 Vozíky 

 Technické plyny 

 Příslušenství pro svařování 

 Ochranné pomůcky 

 Odsávání zplodin 

 Svařovací stoly 

 Stroje pro tavidlové svařování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servis 

 Migatronic 

 Lorch 

 ESAB 

 SKS 

 Roboty Motoman 

 Roboty Hyundai 

 NEW-FIRO 

 Svařovací hořáky 

 Mechanic Systém 

 Westax 

 TBi, Binzel Abicor 
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2.2 Popis pracovního zařazení studenta 

Student bude zařazen u firmy Hadyna – International spol. s r. o. na pracovní pozici 

elektronik se specializací na programování robotů. Postupně bude seznámen s těmito procesy: 

 

 Instalace robota se zaměřením na elektroinstalaci 

 Instalace el. skříní 

 Instalace technologie 

 Řízení robota 

 Projekce elektroinstalace pracoviště 

 Projekce robotizovaných pracovišť 

 Kovovýroba pracovišť se zaměřením na vedení elektroinstalace 
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2.3 Seznam úkolů zadaných studentovi v průběhu odborné praxe  

Student bude přítomen u instalace robotického ramene, kde se bude podílet na dílčích 

úkolech při instalaci celého robotizovaného pracoviště. Podle příležitostí bude mít student možnost 

nahlédnout na již hotová zařízení u zákazníků firmy. Jeden den se také bude podílet na kovovýrobě 

pracoviště, aby měl komplexnější představu o celém procesu výroby a povědomí o vedení následné 

elektroinstalace. Jednotlivé úlohy se tedy odvíjí od těchto skutečností. Cílem odborné praxe je 

seznámit se s ovládáním robotického ramene YASKAWA Motoman DX100 a naprogramování 

zadaného řídícího programu.  

 

2.3.1 Zadané úkoly 

 Instalace robotického ramene s ohledem na elektroinstalaci pracoviště 

 Instalace technologie robotického ramene se zaměřením na kolizní spínač 

 Instalace snímačů na robotické rameno a jejich zapojení  

 Seznámení se s ovládacím rozhraním robota  

 Naprogramování robota YASKAWA Motoman DX100 pro danou aplikaci 
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3 Postup řešení zadaných úkolů 

Při absolvování odborné praxe jsem měl možnost si vyzkoušet většinu technických 

pracovních pozic, které firma Hadyna – International spol. s r. o. nabízí. Při řešení zadaných úkolů 

jsem se řídil pokyny dohlížejícího pracovníka a využíval jsem jak znalosti získané při studiu na 

Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, tak i znalosti získané v dřívějších 

zaměstnáních. Postupy plnění zadaných úkolů jsou popsány v následující části bakalářské práce.  

 

3.1 Řezání pomocí průmyslového robota obecně 

Řezání materiálů pomocí průmyslového robota má své velké výhody. Především pokud jde 

o řezání různých otvorů ve 3D prostoru. Průmyslový robot je zařízení, které umožňuje v prostoru 

opakovat své dráhy s přesností ±0,1 mm. Použití průmyslového robota pro řezání umožňuje 

garantovat především opakovaně stejnou polohu otvorů a děr vůči sobě, která je dána výše uvedenou 

tolerancí. 

Jelikož vytváření aplikací pro ovládání robota, který není z velké části vývoje přítomný, nebo 

není ve finální pozici spolu se svařovanou či obráběnou součástí, je nutné použít vhodný software, 

který umožní načtení modelu zpracovávaného dílu. Následně by díky této aplikaci měl programátor 

být schopný vytvořit dráhu robota offline, která se po uvedení robota do provozního režimu nahraje 

do jeho řídící jednotky. 

Takový software umožňuje rovněž provádět běžné řezací práce podobně, jako na 

konvenčních pálicích strojích. Umožňuje jednoduché načtení požadovaných výpalků v elektronické 

podobě, např. souborem ve formátu .dwg. Aplikace zároveň umožňuje vypočítat optimální dráhy 

řezání pro daný formát plechu s ohledem na šetření materiálu a přesahy.  

Velkým benefitem řezání průmyslovým robotem je možnost snadné přípravy úkosu-přípravy 

svařovacích ploch na plošných výpalcích. Výhodou jsou především přesné řezy úkosů po 

zakřivených drahách. Robot může například vypálit kruhový otvor a poté jednoduše srazit hrany pro 

následné svařování. Řezání lze provádět buď kyslíkem, plazmou nebo také vodním paprskem. [1]  
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3.2 Instalace robotického ramene 

Instalace robotického ramene s ohledem na elektroinstalaci pracoviště. 

3.2.1 Zadání 

Dodavatel poskytl robotické rameno MOTOMAN DX100, které student pod dohledem 

upevní k podstavci. Je třeba brát zřetel na otázku, zda musí být robotické rameno v absolutní rovině. 

Dále je třeba brát zřetel na prostor pro vedení vodičů instalace. 

Robot je svázán s rozvaděčem kvůli kalibraci všech os. Dodavateli je také v poptávce 

uvedeno, k čemu bude rameno sloužit a ten potom dodá robot již přednastavený pro daný účel. 

Obsahem zásilky je také kabeláž pro napájení a pro enkodéry. Dále také teach pendant pro ovládání 

robota. Rameno na obrázku č.1 je tedy připraveno pro ustavení.  

 

           Obrázek 1 Dodané robotické rameno 
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3.2.2 Postup řešení 

Umístění robotického ramene bylo nutné vyčíst z technické dokumentace z divize 

konstrukce. Vzhledem k faktu, že podstavec byl již přikotven k zemi, samotné usazení se provedlo 

za pomoci vysokozdvižného vozidla. Robotické rameno je k podstavci připevněno čtyřmi kalenými 

šrouby utaženými na předem definovaný moment. Z dokumentace bylo patrné, že samotné nasazení 

ramene na podstavec nebude bránit následné elektroinstalaci. 

Tento úkol byl studentovi zadán, aby se zamyslel nad orientací robota v prostoru. U 

obráběcích strojů je nutné, aby byly stroje dobře vyvážené pro přesnou funkčnost obráběcího 

procesu. Oproti těmto strojům je robotické rameno odlišné tím, že i po ustavení si v prostoru najde 

svou zadanou výchozí pozici. Tuto pozici kontrolují enkodéry, které jsou i při odpojeném stavu 

robota napájeny externím zdrojem napětí-bateriemi.  

 

 

Obr. 4.1.2.1: Konektory robotického ramene 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázku č.2 lze vidět konektory pro robotické rameno YASKAWA Motoman DX100. 

Konektory FS100 slouží pro připojení enkodérů, které zajišťují zpětnou vazbu o pozici robota do 

řídící jednotky, dále je přítomný konektor pro uzemnění celé konstrukce robota, ke kterému musí být 

dle normy připojen kabel o průřezu větším než 3mm2.  

Obrázek 2 Pohled na konektory robotického ramene 
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3.3 Instalace technologie  

Instalace technologie robotického ramene se zaměřením na kolizní spínač. 

3.3.1 Zadání 

Student nainstaluje technologii robotického ramene. Technologie musí být upevněna tak, aby 

byla chráněná proti případnému nárazu.  

3.3.2 Řešení zadaného úkolu  

Po konzultaci s kolegy byl zvolen pneumatický kolizní spínač CSR80 a to hlavně díky jeho 

vlastnostem. Výhodou tohoto prvku je hlavně jeho schopnost detekovat kolizi v jakémkoli směru. 

Tedy pokud robotické rameno přijde do kontaktu s překážkou z jakékoli strany upevněného nástroje, 

je díky tomuto koliznímu spínači schopno okamžitě ukončit svůj pohyb a zabránit tak poškození 

nástroje, nebo některé ze součástí robotizovaného pracoviště. Ke své funkčnosti potřebuje kolizní 

spínač zdroj stlačeného vzduchu, což by vyžadovalo montáž kompresoru a kompenzační nádrže, 

avšak v tomto případě je v cílové výrobní hale rozvedeno pneumatické vedení s centrálním 

kompresorem pro obsluhu jiných automatizovaných zařízení.  

 

Obrázek 3 Plazmový hořák 
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Kolizní spínač je zařízení, které se aplikuje přímo na šestou osu robota. Na upevněný kolizní 

spínač se pak uchytí držák hořáku. Spínač funguje tak, že pokud se hořák vychýlí do kterékoliv strany 

od osy otáčení montážní příruby robota, tedy otočné osy kloubu robota, dojde k rozpojení 

bezpečnostního obvodu a dojde k nouzovému zastavení robota. Takové rozpojení je signalizováno 

řídicímu systému. Lze tedy zjednodušeně říci, že v kolizním spínači je výkyvné zařízení, které lze 

určitou silou překonat. K zastavení dojde zpravidla při kolizi hořáku s pevnou překážkou, např. 

zapomenutým otevřeným upínacím mechanismem nebo při chybě programátora, pokud při změně 

typu obráběného výrobku zvolí nesprávný program. Při překročení hodnoty nastavené na tlakovém 

snímači je vygenerován signál, který je následně poslán do řídícího PLC. Maximální tlaková hodnota 

ve spínači je 12 bar s maximální nosností 30 kg.[2] 
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3.3.3 Technické údaje pneumatického snímače 

 

Obrázek 4 Kolizní spínač CSR80 odpovídá normě  EN ISO 9409-1 

 

Specifikace: 

 Výškový rozměr:    78,5 mm 

 Doporučená manipulační váha:   35 kg 

 Odchylka v ose Z:   14 mm 

 Přesnost axiálního opakování:   +- 0,05 mm 

 Horizontální odchylka:         9° 

 Minimální provozní tlak:   1 bar 

 Maximální provozní tlak:   6 bar 

 Minimální provozní teplota:       5 °C 

 Maximální provozní teplota:   80 °C 

 Hmotnost:     1,5 kg 
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3.4 Instalace snímačů 

3.4.1 Zadání 

Instalace snímačů na robotické rameno a jejich zapojení. 

3.4.2 Řešení zadaného úkolu  

Ačkoli je každá osa vybavena enkodérem, který je schopen určit přesnou polohu (úhel) osy, 

na rameno se ke každé ose přidávají přídavné indukční snímače, které jsou instalovány jako 

podmiňovací digitální signál pro řízení robotizovaného pracoviště. Taková podmínka může 

například detekovat polohu robota při výměně nástroje, nebo jako kontrolní systém pro otevírání vrat 

obsluhy. 

 

Obrázek 5 Indukční snímač 

 Pro danou aplikaci byl zvolen indukční snímač s polarizací PNP, jehož identifikační číslo je 

LJ12A3-4-Z/BY. Napájení je stejnosměrné v rozsahu 6-36 V. Jedná se o spínací typ se signalizační 

LED diodou. Detekce reaguje na vzdálenost 4mm. Konektor snímače má 3 piny – modrý ( - ), hnědý 

(+), černý vodič je signálový. 

 V instalaci byly použity dva snímače tohoto typu. Jeden na HOME pozici robotického 

ramene v ose Y. Druhý snímač detekoval výchozí polohu v ose otáčení ramene. 
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              Napájení snímačů je realizováno přes svorkovnici robota pro externí signály. Označení 

svorkovnice je X16 – dáno výrobcem. Počet vstupně výstupních signálů je možno rozšířit v závislosti 

na koncepci a rozsahu pracoviště.[3]   

 

Obrázek 6 Zapojení snímačů 
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3.5 Ovládací rozhraní 

Seznámení se s ovládacím rozhraním robota YASKAWA Motoman DX100. 

3.5.1 Zadání 

Student má k dispozici ovládací rozhraní robota, se kterým se seznámí do takové míry, aby 

byl schopen robotické rameno ovládat pro potřeby posledního bodu zadání. 

3.5.2 První spuštění robota 

Před prvním spuštěním robotického ramene je nutné, aby byla zajištěna prvotní bezpečnost 

provozu. K robotu nesmí být za normálních okolností volný přístup a pracoviště musí mít zapojené 

všechny nouzová stop tlačítka. U robotů MOTOMAN se při prvním spuštění zobrazí na teach 

pendantu chyby enkodérů. Ty vznikají, protože enkodér je velice citlivé zařízení a při jakékoli 

fyzické manipulaci s ramenem se jeho výchozí pozice nepatrně změní. Mnohdy stačí pouhý lidský 

dotek. 

Robot má nastavený tzv. soft limit. To je limit, který je definován jako hodnota 

polohy enkodéru každé osy a udává, je-li je osa robota v koncové poloze. Tento limit je nastaven 

těsně před tím, než by rameno dosáhlo mechanického limitu, který by vedl k poškození celého 

robota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 Třípolohové bezpečnostní tlačítko 
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Na obrázku č.7 je pohled na zadní stranu teach pendantu, kde je nejdůležitější součástí 

třípolohový bezpečnostní snímač. V případě nesepnutého spínače (poloha 1) není pohyb robotického 

ramene možný. Možný je pouze v automatickém režimu. Tento bezpečnostní prvek zabrání, aby při 

nesprávné a neodborné manipulaci s ramenem došlo k jakékoli kolizi. Pokud je spínač v poloze 2, je 

možné manuálně s osami pohybovat, zatím co řetí poloha softwarově zabrání manuálnímu pohybu 

robota. Třetí poloha zabraňuje pohybu ramene v takové situaci, kdyby byla obsluha robota zasažena 

elektrickým proudem a ruka by byla v křeči.  

 

Obrázek 8 Menu programovacího rozhraní 

Na obrázku č.8 je zachyceno rozhraní teach pendantu k ovládání robotického ramene. Zde 

se pomocí klíčového přepínače přepínají režimy ovládání robota. Režim Teach slouží k nastavení 

JOB cyklů, k nastavení vstupů a výstupů do robota a k celkové konfiguraci. Režim Play slouží pro 

obsluhu robota již ve výrobě. V tomto režimu robot pracuje podle předem nakonfigurovaného 

procesu. Poslední režim, Remote, slouží ke vzdálené správě a programování robotického ramene. 

Tento režim se využívá v provozu, kde je více robotických ramen a bylo by obtížné všechny roboty 

programovat offline. V tomto režimu lze spravovat z jednoho místa více robotických ramen a mít tak 

celý proces výroby více pod kontrolou.  V rámci zadaného úkolu je nejaktuálnější položka JOB, kde 

se programově nastavují pohyby robotického ramene. V tomto kroku se zadávají příkazy pro řízení 

vstupů a výstupů robota, programové smyčky a chybová hlášení.  
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3.6 Programování robotického ramene 

Naprogramování robota YASKAWA Motoman DX100 pro danou aplikaci.  

3.6.1 Zadání 

 Student naprogramuje řídící JOB, který bude řídit průběh vypalování do kovového plechu. 

Zadaný je kruh o libovolném poloměru. V tomto kruhu bude kruhový otvor taktéž o libovolném 

průměru.  

3.6.2 Program obecně 

 K tomuto úkolu byl využit software Robotmaster, který je vhodný pro off-line 

programování šestiosých robotů na bázi CAD/CAM. Jedná se o unikátní nadstavbu CAD/CAM 

systému Mastercam. Pomocí Robotmasteru je možné programovat složité trajektorie robotů stejně 

snadno, jako se programují CNC stroje. Díl, který chcete obrábět pomocí robota, je možné snadno 

načíst z již vytvořeného CAD souboru, podobně jako jakýkoliv jiný díl, který je připravován 

například pro obrábění na NC stroji. Takto upravená data pak již zpracuje software Robotmaster 

přesně podle zadaných požadavků, podle typu robota a zvolené operace. 

 V off-line prostředí lze definovat několik druhů pohybů. Příkaz MOV obecně vyznačuje 

pohyb ramene. Za tento příkaz se pak definuje druh pohybu. Rameno se z bodu A do bodu B může 

dostat buď nejrychlejší cestou, po přímce, nebo zvolit nejméně náročnou cestou (pro servopohony). 

Pro zadanou úlohu bude použitý příkaz MOVC – Circle. Tento příkaz použiju pro kruhový pohyb 

ramene.  

 Struktura programu začíná u řídícího JOBu, tzv. MASTER. Tento JOB vyčítá pozici robota, 

řídí základní polohu robota a volá pracovní JOBy.[4]  
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3.6.3 Použité pohybové příkazy 

 

Obrázek 9 Základní pohybové funkce [4] 
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3.6.4 Program pro řízení plazmy 

NOP 

IFTHEN IN#(18)=ON 

 SETUALM 8000 "CHYBA PLASMY" 0 

ENDIF 

WAIT IN#(20)=OFF T=180.00 

IFTHEN IN#(20)=ON 

  SETUALM 8000 "PLASMA NENI PRIPRAVENA" 0 

ENDIF 

DOUT OT#(17) ON 

WAIT IN#(17)=ON T=5.00 

IFTHEN IN#(17)=OFF 

  DOUT OT#(17) OFF 

  SETUALM 8000 "PLASMA NEZAPALILA" 0 

ENDIF 

END 

Zde je ukázka programu, který se odkazuje na externí vstup (plazmu). Pokud se z nějakého 

důvodu plazma nespustí, zahlásí systém chybu. Spuštění oblouku se při normálním rozběhu žhaví 

180 vteřin. Do té doby systém hlásí, že plazma není připravena. Po uběhnuté době začne hořák 

pracovat.  

  



 27 

3.6.5  Program pro vyřezání kruhu s kruhovým vnitřním výřezem 

NOP 

MOVJ C00000 VJ=15.00 

MOVL C00001 V=25.0 

CALL JOB:PLASMA_ON 

TIMER T=0.20 

MOVL C00002 V=25.0 

FORMCUT FCF#(1) 

CALL JOB:PLASMA_OFF 

TIMER T=1.00 

MOVL C00003 V=100.0 

MOVL C00004 V=100.0 

'VNEJSI 

MOVL C00005 V=30.0 

TIMER T=8.00 

CALL JOB:PLASMA_ON 

TIMER T=0.20 

MOVC C00006 V=53.3 

 PL=1 

MOVC C00007 V=53.3 

 PL=1 

MOVC C00008 V=53.3 

 PL=1 

MOVC C00009 V=53.3 

 PL=1 

MOVC C00010 V=53.3 

 PL=1 

MOVL C00011 V=41.7 

CALL JOB:PLASMA_OFF 

TIMER T=1.00 

MOVL C00012 V=100.0 

MACRO1 MJ#(0) ARGF2 

END 

  

Tento program určuje pozici výřezu, dráhu výřezu a časování mezi jednotlivými kroky. Vždy 

je nutno určit druh pohybu, jeho rychlost a polohu. Hodnota PL = 1 určuje třídu přesnosti, se kterou 

se robot pohybuje. Tato hodnota se dá nastavit v rozmezí 0-4, což odpovídá specifikované přesnosti. 

3.6.6 Program pro vypnutí plazmového hořáku 

Tento program pouze deaktivuje daný digitální signál do řídící jednotky robota. Jinými slovy 

stačí softwarově zavolat tento JOB, ve kterém je definován příkaz:  

DOUT OT #(17)OFF. 
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Obrázek 10 Hotový výpalek 

 

Na obrázku č. 10 lze vidět hotový výpalek. Při ladění programu bylo třeba přesně určit dobu 

pro dostatečné rozžhavení plazmového hořáku. Pokud byl žhavící čas nedostatečný, při pohybu 

robotického ramene se řez neprováděl. V opačném případě bylo řezání předčasné a výsledný produkt 

byl znehodnocen.  

 

 

 

 

 

  



 29 

4 Závěr 

 

4.1 Řezání plazmovým hořákem pomocí robotického ramene 

V porovnání s profesionálními plazmovými řezacími stroji je řezání pomocí robotického 

ramene pomalejší a méně přesné. Nicméně řezání pomocí robotického ramene je variabilnější, co se 

týče rozsahu možností řezání. Nevýhodou metody řezání plazmou je enormní produkce prachu a 

škodlivých látek, proto je nutné zajistit adekvátní odsávání a filtraci tohoto odpadu. 

 

4.2 Nabyté znalosti a zkušenosti 

V průběhu bakalářské praxe jsem prošel procesem výroby a realizace robotizovaného 

pracoviště. Takové zkušenosti lze využít pro použití jakékoli technologie upevněné na robotické 

rameno. Konkrétně řezání plazmou bylo jistě přínosné a v praxi je možné se s podobnou technologií 

setkat. V rámci instalace pracoviště jsem se setkal s využitím senzorů, snímačů a obecně nových 

technologií.  

Při instalaci robotického ramene jsem nabyl praktických zkušeností v oblasti elektroinstalace 

v závislosti na jednotlivých krocích postupu. Bylo nutné předpokládat polohu snímačů, následné 

trasy vodičů a jejich délku se zřetelem na tepelné namáhání. Neméně podstatné bylo dbát na přesné 

usazení indukčních snímačů, aby se nesprávnou nebo nepřesnou instalací neomezila jejich korektní 

funkčnost.  

Prací s pohyby robotického ramene jsem získal povědomí o jeho ovládání. Ne všechny 

pohyby bylo možné uskutečnit ve všech rychlostních úrovních, takže profesionální aplikace řízení 

všech os jistě vyžaduje jistou praxi v této konkrétní problematice. Programové prostředí robota má 

mnoho dalších užitečných funkcí. Je možné nastavit oblast působení každé osy zvlášť. Tento 

parametr je vhodný v případě, kdy je rameno umístěno v těsném prostoru a je důležité zabránit kolizi. 

Všechny funkce nebylo možné testovat, jelikož jejich použitelnost pro realizované pracoviště nebyla 

adekvátní. Dále jsem se naučil základy programování pohybů robota Motoman DX100. Jsem 

seznámen s postupem pro aktivaci jednotlivých provozních režimů a jejich využití.  
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